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[...] Określane mianem zabytków „luźnych”, często pozosta-

wały w szu� adach, pudełkach, woreczkach strunowych, 

bądź gdzieś na magazynowych półkach. Czekając na swo-

ją kolej, ustępowały miejsca w kolejce do konserwacji, 

analiz i digitalizacji zabytkom pochodzącym z badań wy-

kopaliskowych, zabyt kom kompletnym, atrakcyjnym pod 

względem ekspozycyjnym czy choćby cenniejszym z racji 

surowca, z jakiego zostały wykonane. Jednak po ponow-

nym przyjrzeniu się zabytkom „drugiej kategorii” okazało 

się, że mimo swoich niedoskonałości dostarczyły ogromnej 

ilości danych statystycznych, typologicznych, technolo-

gicznych czy chro nologicznych, obok których nie można 

przejść obojętnie. Staje się to widoczne zwłaszcza wtedy, 

gdy zbiór takich zabytków pochodzących z niewielkiego, 

administracyjnie wydzielonego obszaru miejscowości, gmi-

ny czy powiatu liczy setki egzemplarzy. 

[...] Referred to as “stray � nds”, they were often stored 

in drawers, boxes and sealable plastic bags or were 

stashed somewhere on storage shelves. They had to 

wait for conservation, analysis and digitisation, giving 

way to artefacts from excavations, complete and attrac-

tive in terms of exhi bition value or even more valuable 

on account of a raw material used for their production. 

Nonetheless, after re-examining “second-class” arte-

facts, it turned out that despite their imperfections, 

they provided extensive statistical, typological, techno-

logical and chronological data that cannot be ignored. 

This is even more evident when a collection of such ar-

tefacts from a small administrative area such as a town, 

commune or district, amounts to hundreds of items. 
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Bartłomiej Bartecki

WSTĘP

„Odkryte” – w trakcie dawnych badań powierzchniowych i odkryte na nowo w muzealnych zbiorach; „Odzyska-
ne” – z rąk rolników, darczyńców i kolekcjonerów; „Ocalone” – przed zniszczeniem i deprecjacją, zakonserwowane, 
poddane analizom i digitalizacji, opracowane i opublikowane w pełnej, dwujęzycznej, polsko-angielskiej wersji. To 
najważniejsze kroki, niezbędne tak do zachowania, jak i do udostępnienia zbioru kilkuset zabytków starożytności 
z terenu powiatu hrubieszowskiego. Cenne naukowo zabytki monetarne i niemonetarne z młodszego okresu prze-
drzymskiego, okresu rzymskiego i wczesnej fazy okresu wędrówek ludów gromadzone są w hrubieszowskim Mu-
zeum im. ks. Stanisława Staszica od czasu utworzenia placówki w 1965 roku.

Zdawać by się mogło, że region hrubieszowski, tak przecież kojarzony z archeologią okresu rzymskiego, za 
sprawą trwających od kilku dekad prac wykopaliskowych na cmentarzyskach i osadach łączonych z gockimi spo-
łecznościami, nie kryje już zbyt wielu tajemnic. Tysiące zabytków różnych kategorii, pozyskanych w trakcie badań 
archeologicznych w Masłomęczu, Gródku czy Hrubieszowie, pozwoliły wypracować pewien obowiązujący od wielu 
lat fragment obrazu starożytności, bazujący na wytworach kultury materialnej. Zbiór dostępnych danych opierał się 
na przedmiotach życia codziennego, elementach stroju, narzędziach, naczyniach glinianych czy importach z terenu 
Cesarstwa Rzymskiego. Zbiór, choć stale się rozrastający, teoretycznie zdawał się jednak zamknięty w typologicz-
nych zestawieniach znanych z naukowych opracowań zabytków zdeponowanych w muzealnych magazynach czy 
eksponowanych na wystawach archeologicznych.

Sytuacja, pozornie jasna, zaczęła się komplikować, gdy światło dzienne ujrzały przedmioty o nieznanym kontek-
ście odkrycia, bez dokładnej lokalizacji, a często w stanie dalekim od ekspozycyjnego. W wielu przypadkach były to 
fragmentarycznie zachowane elementy stroju, monety antyczne, które po niemal dwóch tysiącach lat spoczywania 
w ziemi, w efekcie badań powierzchniowych AZP, prac rolniczych, budowlanych czy za sprawą działalności poszu-
kiwawczej, trafiały do rąk archeologów. Określane mianem zabytków „luźnych”, często pozostawały w szufladach, 
pudełkach, woreczkach strunowych, bądź gdzieś na magazynowych półkach. Czekając na swoją kolej, ustępowały 
miejsca w kolejce do konserwacji, analiz i digitalizacji zabytkom pochodzącym z badań wykopaliskowych, zabyt-
kom kompletnym, atrakcyjnym pod względem ekspozycyjnym czy choćby cenniejszym z racji surowca, z jakiego 
zostały wykonane. Jednak po ponownym przyjrzeniu się zabytkom „drugiej kategorii” okazało się, że mimo swoich 
niedoskonałości dostarczyły ogromnej ilości danych statystycznych, typologicznych, technologicznych czy chro-
nologicznych, obok których nie można przejść obojętnie. Staje się to widoczne zwłaszcza wtedy, gdy zbiór takich 
zabytków pochodzących z niewielkiego, administracyjnie wydzielonego obszaru miejscowości, gminy czy powiatu 
liczy setki egzemplarzy.

Bartłomiej Bartecki

INTRODUCTION

“Unearthed” – in the course of former surface surveys and rediscovered in the museum collection; “Recovered” – 
from farmers, donors and collectors; “Saved” – from destruction and depreciation, preserved, examined, digitised, 
systematised and published in a comprehensive Polish-English volume. These vital steps were taken in order to 
preserve and present a collection of several hundred ancient artefacts recorded in the Hrubieszów District. Sci-
entifically valuable monetary and non-monetary artefacts from the later pre-Roman, Roman, and early Migration 
periods have been collected by the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów since its foundation in 1965.

It might seem that the Hrubieszów region, so closely associated with archaeology of the Roman period due 
to excavations conducted at cemeteries and settlements identified with Gothic communities, does not hold many 
secrets. Archaeological research carried out over several decades in Masłomęcz, Gródek and Hrubieszów yielded 
thousands of artefacts of various categories, thus creating a certain perception of antiquity based on articles 
of material culture, which has been held for many years. The collected data were based on articles of everyday 
use, elements of attire, tools, clay vessels, and imports from the Roman Empire. The collection, if constantly 
expanding, theoretically seemed to be closed in exhaustive typological compilations known from scientific mon-
ographs of artefacts deposited in museums or presented at archaeological exhibitions.

A seemingly clear situation became complicated with the emergence of objects of unknown context of dis-
covery or poor accuracy of determined findspots, and often in condition not allowing their display. In many in-
stances, these were fragmentarily preserved elements of attire and ancient coins, which after being buried in 
earth for two thousand years, were recovered by archaeologists following AZP surface surveys, farm and con-
struction work, or prospectors’ activity. Referred to as “stray finds”, they were often stored in drawers, boxes 
and sealable plastic bags or were stashed somewhere on storage shelves. They had to wait for conservation, 
analysis and digitisation, giving way to artefacts from excavations, complete and attractive in terms of exhi-
bition value or even more valuable on account of a raw material used for their production. Nonetheless, after 
re-examining “second-class” artefacts, it turned out that despite their imperfections, they provided extensive 
statistical, typological, technological and chronological data that cannot be ignored. This is even more evident 
when a collection of such artefacts from a small administrative area such as a town, commune or district, 
amounts to hundreds of items.

The project Unearthed. Recovered. Saved. Antiquity in the light of unpublished artefacts from the Hrubieszów 
region, carried out in 2020–2021 owing to a subsidy from the Minister of Culture and National Heritage from 
the resources of the Culture Promotion Fund, and concluded with this publication, was aimed at attracting at-
tention to the above-mentioned artefacts.
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Projekt Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Starożytność w świetle niepublikowanych zabytków z regionu hrubieszow-
skiego, realizowany w latach 2020–2021 dzięki dofinasowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, zakończony wydaniem niniejszej publikacji, miał za zadanie 
zwrócić uwagę na opisane powyżej zabytki.

Realizacja projektu nie byłaby możliwa, gdyby nie zaangażowanie wielu osób oraz instytucji. Już na etapie przy-
gotowań do pracy nad zbiorem liczącym wówczas (w 2019 roku) 440 zabytków zdawaliśmy sobie sprawę, z jak po-
kaźną i jednocześnie różnorodną kolekcją przyjdzie nam się zmierzyć. Nie powstrzymało nas to przed poszerzeniem 
zakresu opracowania o niemal 200 kolejnych zabytków. W ciągu pierwszego roku wykonywania zadania, w efekcie 
realizacji innego projektu1 dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pozyskano 
z powierzchni stanowiska 1C w Gródku ponad 65 tysięcy zabytków, spośród których wydzielono ponad 400 o szcze-
gólnej wartości naukowej. Obok imponującego zbioru przedmiotów krzemiennych i glinianych o neolitycznej chro-
nologii, pozyskano również interesujące zabytki z dużym prawdopodobieństwem pochodzące z – naruszonych 
przez sprzęt rolniczy – pochówków z okresu rzymskiego. Tym samym, jako materiały z badań powierzchniowych 
o potwierdzonej, dokładnej lokalizacji dołączone zostały do niniejszego opracowania, podobnie jak kilkadziesiąt ko-
lejnych zabytków odkrytych w różnych okolicznościach na terenie powiatu hrubieszowskiego do końca 2020 roku.

W ciągu ostatnich kilku lat znacząco wzrosła liczba artefaktów pozyskanych w trakcie poszukiwań z użyciem 
detektorów metali. Oparta na wzajemnym zaufaniu i zrozumieniu współpraca z grupą osób zrzeszonych w stowa-
rzyszeniach detektorystycznych bądź indywidualnie realizujących swoją pasję sprawiła, że duża ilość zabytków, 
pochodzących z warstwy ornej pól w regionie hrubieszowskim, trafiła do opracowania naukowego. Działalność po-
szukiwawcza budziła i wciąż budzi żywą dyskusję, podobnie jak wartość naukowa pozyskanych tą drogą materiałów 
zabytkowych. Bez wątpienia w wielu przypadkach, i to bez względu na to, czy poszukiwania podejmowane są w opar-
ciu o pozwolenia konserwatora zabytków, czy prowadzone są z pominięciem obowiązujących przepisów, działalność 
taka może doprowadzić do naruszenia bądź trwałego zniszczenia kontekstu archeologicznego. W takich sytuacjach 
jedynie świadomość wartości spoczywającego w ziemi dziedzictwa archeologicznego pozwala na uratowanie zabyt-
ków przed zniszczeniem i deprecjacją. W przypadku terenów rolniczych, do których zalicza się region hrubieszow-
ski, badania powierzchniowe czy poszukiwania z użyciem detektora metali stają się nieraz jedynym sposobem na 
uratowanie zabytków przed sprzętem mechanicznym czy regularnie trafiającymi do gleby środkami chemicznymi. 
Każdorazowo powinno się to jednak odbywać w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków oraz w doraźnym kontakcie 
z archeologiem, który w razie wątpliwości odkrywcy podejmie działania dokumentacyjne w terenie. Jednak by wypra-
cować taki schemat współpracy, konieczna jest edukacja. Wiele lat doświadczenia w pracy nad zabytkami odkrywa-
nymi w warstwie ornej utwierdziło nas w przekonaniu, że najlepszą ochroną dla pozbawionych kontekstu zabytków 
luźnych jest ich wydobycie, precyzyjne zadokumentowanie ich lokalizacji oraz w przypadku uzasadnionych okolicz-
ności – podjęcie ratowniczych badań wykopaliskowych. Świadome, anonimowe, nastawione na zysk posługiwanie 
się detektorem metali czy gromadzenie i wprowadzanie na czarny rynek zabytków archeologicznych były, są i będą 
czynami karygodnymi, bez względu na to, jak w przyszłości sformułowane zostaną przepisy o ochronie zabytków.

OCALONE
622 egzemplarze. Taka jest ostateczna liczba artefaktów będących tematem niniejszej publikacji. 546 to opraco-
wane przez dr hab. Barbarę Niezabitowską-Wiśniewską zabytki niemonetarne. Na ten ogromny zbiór składają się 
przedmioty zarówno metalowe (żelazne, ze stopów miedzi, srebrne i złote), jak i gliniane, szklane, kościane. Nie tylko 
liczebność kolekcji, ale też jej różnorodność sprawiają, że zaplanowane na kilkanaście miesięcy zadanie należało do 
jednego z najtrudniejszych wyzwań wydawniczych ostatnich lat. Opracowanie przez autorkę pełnego katalogu oraz 
analizy typologiczno-chronologiczno-kulturowej, a także równolegle wykonywana przez nią praca nad dokumen-

1 Zadanie nr 2586/20 pn. Nieinwazyjne rozpoznanie geofizyczne stan. 1C w Gródku – najważniejszego stanowiska archeologicznego Lubelszczyzny, zre-
alizowane w 2020 roku, polegające na prospekcji z zastosowaniem metody magnetometrycznej, poprzedzone badaniami powierzchniowymi na obsza-
rze 11,6 ha.

The project would not have been completed but for the involvement of many people and institutions. Early 
on in the preliminary stage, while working on a collection then (2019) comprising 440 artefacts, we were aware 
that we would be dealing with a vast and diverse collection. This, however, did not stop us from expanding the 
scope of compilation by nearly 200 artefacts. In the first year of the realisation of the task, another project1, 
co-financed by the Minister of Culture and National Heritage, yielded over 65,000 artefacts recovered from the 
surface of site 1C in Gródek, out of which over 400 artefacts of unique scientific value were singled out. Apart 
from an impressive collection of Neolithic flint and clay articles, we obtained interesting artefacts which, in all 
probability, came from Roman period burials disturbed by agricultural machines. Thus, as materials from sur-
face surveys of confirmed, exact location, they were included in this monograph along with several dozen other 
artefacts discovered in various circumstances in the Hrubieszów district until the end of 2020.

In the last several years, the number of artefacts obtained by metal detector prospectors has risen sub-
stantially. Owing to collaboration with an association of prospectors and those who pursue their passion inde-
pendently, based on mutual trust and understanding, a large number of artefacts from an arable layer of the 
fields in the Hrubieszów district was included in scientific analysis. Prospecting activity and the scientific value 
of artefacts obtained in this manner has long been the subject of a heated debate. Without doubt, and regard-
less of whether prospections are conducted with permission from a heritage conservator or violate existing 
regulations, such activity might in many instances disturb or permanently ruin archaeological context. In such 
situations it is only the awareness of the value of buried archaeological heritage that helps to rescue artefacts 
from damage and depreciation. When it comes to farming areas, exemplified by the Hrubieszów region, surface 
surveys or prospections with the use of a metal detector are sometimes the only method of saving such artefacts 
from agricultural machinery or chemical agents which are regularly used on soils. This, though, should always 
be done in agreement with a heritage conservator and in consultation with an archaeologist, who, if need be, 
will conduct documentation activity in the field. However, in order to develop such collaboration, education is 
needed. Considerable experience in working on artefacts discovered in an arable layer confirmed our belief that 
the best protection for stray finds with no context of discovery is to unearth them, precisely inventory their 
findspots, and, when needed, conduct rescue excavations. Intentional, anonymous, profit-oriented use of metal 
detectors and collecting and introducing archaeological artefacts to the black market has been, and will always 
be, a reprehensible act, no matter what regulations on heritage protection are adopted in the future.

SAVED
Six hundred and twenty-two specimens. This is a total number of artefacts presented in this publication. Five 
hundred and forty-six of them are non-monetary artefacts analysed by Dr Barbara Niezabitowska-Wiśniewska. 
This vast collection comprises metal (iron, copper alloy, silver and gold), clay, glass and bone objects. On account 
of the size and diversity of the collection, the undertaking, planned for many months, has been one of the most 
challenging publishing ventures of recent years. The author spent hundreds of hours producing a comprehensive 
catalogue, conducting typological, chronological and cultural analysis, as well as preparing drawing documen-
tation, not to mention time spent on referring to hundreds of publications which were a point of reference for 
this monograph. The project, concluded with the publication we proudly present to the audience, would never 
have been initiated but for the author’s willingness, first expressed many years ago, to deal with a constantly 
growing collection of unique, unpublished artefacts from the Museum in Hrubieszów. We express our gratitude 
to her for undertaking this task and its flawless implementation. In this way, several hundred artefacts were 
saved from damage and depreciation and entered scientific circulation.

The collection of 622 artefacts includes 76 Roman coins, examined and catalogued by Dr Kyrylo Myzgin. In 
2019, when compiling an inventory of artefacts, 27 coins were planned to be considered, as this was the num-
ber of unpublished Roman coins stored at the Museum in Hrubieszów. In the following year, this number rose to 

1 Task no. 2586/20 Non-invasive geophysical exploration of site 1C in Gródek – the most important archaeological site in the Lublin region, carried out in 
2020, consisting in search using magnetometric method, preceded by surface surveys covering an area of 11.6 hectares.
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tacją rysunkową pochłonęły setki godzin, nie wspominając o czasie poświęconym na sięganie do setek publikacji 
będących punktem odniesienia dla tego opracowania. Projekt, zakończony oddaną w Państwa ręce książką, nigdy 
by się nie rozpoczął, gdyby nie wyrażona wiele lat temu gotowość autorki do zmierzenia się ze stale powiększającą 
się kolekcją wyjątkowych, niepublikowanych dotąd zabytków w zbiorach Muzeum w Hrubieszowie. Dziękujemy za 
podjęcie się tego zadania oraz za perfekcyjne wywiązanie się z niego. Kilkaset zabytków zostało ocalonych przed 
zniszczeniem i deprecjacją, trafiając do obiegu naukowego.

W zbiorze 622 zabytków znajduje się 76 rzymskich monet, skatalogowanych i analizowanych przez dr. Kyrylo 
Myzgina. Na etapie sporządzania w 2019 roku inwentarza zabytków zaplanowano opracowanie 27 monet, ponieważ 
taką liczbą niepublikowanych dotychczas numizmatów rzymskich mogło się poszczycić Muzeum w Hrubieszowie. 
W ciągu 2020 roku liczba ta wzrosła do 76 egzemplarzy, nie licząc sensacyjnego skarbu denarów z Cichobórza, 
przekazanego przez znalazcę w marcu 2020 roku. Jeden z największych depozytów monet antycznych odkrytych 
na ziemiach polskich w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat z oczywistych względów nie mógł się znaleźć w niniejszej 
publikacji. Poświęcone mu będzie oddzielne opracowanie, nad którym prace rozpoczął już również dr Kyrylo Myz-
gin. Dziękujemy za doskonałą współpracę, a przede wszystkim za wyrozumiałość, wyrażoną choćby w wykonaniu 
niemal trzykrotnie większego nakładu pracy.

Ocalenie zabytków to nie tylko ich opracowanie i opublikowanie. To również wszelkie prace konserwatorskie, 
których w tym przypadku podjął się niezawodny jak zawsze Władysław Weker. Z kolei za tak ważny i oczekiwany 
przez środowiska naukowe dostęp do zdigitalizowanej postaci zabytków odpowiedzialni byli Tadeusz Wiśniewski 
(zabytki niemonetarne) oraz Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak (monety). Wszystkie fotografie, doskonale wy-
konane, nie tylko stanowią ważny element oddanej w Państwa ręce publikacji, ale także w przyszłości staną się klu-
czowym elementem cyfrowego, dostępnego online katalogu zabytków archeologicznych Muzeum w Hrubieszowie. 
Dziękujemy również kolegom i koleżankom z Laboratorium Bio- i Archeometrii w Instytucie Archeologii i Etnologii 
PAN za wykonane analizy metalograficzne.

Proces wydawniczy to niemal zawsze wyścig z czasem. Za wspólne dotarcie do mety dziękujemy: Elżbiecie Za-
błockiej, która odpowiedzialna była za tłumaczenie publikacji na język angielski; Amadeuszowi Targońskiemu za 
perfekcyjne i artystyczne, jak zawsze, podejście do projektu graficznego, łamania i składu tekstu; Annie Paprockiej 
za korektę językową; oraz Drukarni Akapit w Lublinie, której pracownicy po raz kolejny udowodnili, że nie ma rze-
czy niemożliwych.

W tym miejscu pragniemy podziękować wszystkim, dla których archeologiczna i konserwatorska perspektywa 
odkryć dokonanych z użyciem wykrywacza jest równie ważna, jak pasja poszukiwania. Dzięki edukacji i wspólnym 
działaniom naukowym w ciągu ostatniej dekady grupa stałych współpracowników i wolontariuszy biorących udział 
w prowadzonych przez pracowników Muzeum badaniach wykopaliskowych znacząco się powiększyła. Szczególne 
podziękowania składamy na ręce działającego od kilku lat Hrubieszowskiego Stowarzyszenia Eksploracyjno-Histo-
rycznego „Grossus”, które pełni rolę ambasadora współpracy poszukiwaczy ze środowiskami naukowymi.

Równie ważna jest spostrzegawczość rolników, pracowników firm budowlanych i inwestorów. Nie trzeba bo-
wiem posługiwać się sprzętem elektronicznym, by na powierzchni pola czy w obrębie wykopów fundamentowych 
zauważyć materiały zabytkowe. Nie sposób zliczyć, jak wiele takich zgłoszeń miało miejsce w ciągu ostatnich kilku 
dekad. Dziękujemy za wiele lat zaufania. Odkrywane w takich okolicznościach zabytki także zostały uwzględnione 
w niniejszej publikacji.

Imiona i nazwiska odkrywców poszczególnych zabytków umieszczone zostały, za ich zgodą, w części katalo-
gowej publikacji.

Należy w tym miejscu wspomnieć też o trwającej od wielu lat współpracy z Komendą Powiatową Policji w Hru-
bieszowie, za której pośrednictwem wiele przypadkowych odkryć archeologicznych zostało niezwłocznie zgłoszo-
nych do hrubieszowskiego Muzeum.

Dziękujemy również zaangażowanym w powstanie publikacji recenzentom: prof. dr. hab. Andrzejowi Kokowskie-
mu, którego osobisty wkład w powstanie niniejszego opracowania jest wielokrotnie większy, niż wynikałoby z za-
kresu powierzonego mu zadania, oraz prof. dr. hab. Aleksandrowi Bursche, który czas konieczny na przygotowanie 
recenzji znalazł bodaj ósmego dnia w wypełnionym innymi obowiązkami siedmiodniowym tygodniu.

76 specimens, excluding a sensational hoard of denarii from Cichobórz, which was handed over by their finder in 
March 2020. Obviously, one of the largest deposits of ancient coins discovered in Poland in the last several dozen 
years could not be included in this publication. It will be reviewed in a separate publication by Dr Kyrylo Myzgin, 
whose work on this project is already underway. We wish to thank him for fruitful collaboration, but, above all, 
for his understanding, as he was willing to put in almost three times more work than was originally planned.

Saving artefacts does not consist only of analysis and publication. It also comprises all conservation works, 
in this case reliably performed by Władysław Weker. Access to digitised artefacts, so important and antici-
pated by scientific circles, was provided by Tadeusz Wiśniewski (non-monetary artefacts) and Gabinet Numiz-
matyczny D. Marciniak (coins). The high-quality photographs not only represent an important element of this 
publication, but in the future will also be a vital element of an online, digital catalogue of archaeological arte-
facts from the Hrubieszów museum. We also express our thanks to our colleagues from Bio- and Archaeomet-
ric Laboratory of the Institute of Archaeology and Ethnology at PAN for conducting metallographic analysis.

The publishing process is almost always a race against time. For reaching the finishing line together we wish 
to thank: Elżbieta Zabłocka, who was in charge of translating the publication into English; Amadeusz Targoński 
– for excellent and, as always, artistic graphic design, typesetting and text makeup; Anna Paprocka – for proof-
reading, and Drukarnia Akapit in Lublin, whose staff again proved that nothing is impossible.

We would also like to express our gratitude to all those for whom the archaeological and conservation aspect 
of prospections conducted with the use of a metal detector is as important as passion for prospecting. In the last 
decade, owing to education and scientific activity undertaken together, a group of regular partners and volun-
teers working at excavations conducted by the Museum has expanded exponentially. We wish to express special 
thanks to the Hrubieszów Exploration and Historical Association “Grossus”, which has been operating for several 
years, and has taken up the role of an ambassador for collaboration between prospectors and scientific circles.

We cannot forget about the powers of observation of farmers, employees of construction companies and in-
vestors. After all, one does not need electronic equipment to discern artefacts on the surface of a field or with-
in foundation excavations. It is impossible to count how many such notifications we have received in the last 
several decades. We wish to express our thanks to them for many years of trust. Artefacts discovered in such 
circumstances have also been included in this publication.

Names of finders of individual artefacts have been mentioned, with their consent, in the catalogue.
In this place we should also mention long-standing collaboration with the District Police Headquarters in 

Hrubieszów, through which many accidental discoveries are immediately reported to the Hrubieszów Museum.
We also express our gratitude to reviewers involved in creating the publication: Prof. Andrzej Kokowski, 

whose personal contribution to the development of this publication is significantly greater than the task he was 
entrusted with, and to Prof. Aleksander Bursche, who found time to prepare a review on, it seems, the eighth 
day of a seven-day week full of other obligations.

Anna Hyrchała, curator of the archaeological department at the Hrubieszów Museum, deserves special 
gratitude. During the realisation of the project, she occupied a crucial role in coordinating its technical and sub-
stantive aspect. Handling hundreds of artefacts from several dozen towns requires great patience and accura-
cy in verifying catalogue and site numbers, and producing necessary specifications and artefact loan reports. 
It is impossible to count the hours she spent on rereading the entire publication, along with emails, telephone 
conversations, and consultations with the authors of the publication. I am aware that tackling this challenge 
required much more time than one would normally expect to spend at a full-time job.

While the project Unearthed, recovered, saved…, includes artefacts from the Hrubieszów region, it turned 
out to be a challenge on a national scale, engaging not only scholars from various academic centres. Involved in 
the venture were also local government units, cultural institutions and tourist facilities 700 kilometres apart. 
Like almost 2,000 years ago, when the Goths left Pomerania for the Hrubieszów Basin, the trail connecting 
two most important places recounting the story about this exceptional episode in ancient times, still exists. It 
starts in the far north – in Faktoria Handlowa in Pruszcz Gdański, and leads to Wioska Gotów (Goths’ Village) 
in Masłomęcz, in the middle of the route between the cradle of Goths in Scandinavia and the Black Sea. Con-
temporary, yet referring to ancient times diplomatic contacts were established several years ago. Since 2020, 
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Szczególne słowa podziękowania składam na ręce Anny Hyrchały, kustosza działu archeologicznego w hru-
bieszowskim Muzeum. Przez cały okres realizacji zadania sprawowała kluczową rolę koordynatora technicznego 
i merytorycznego. Mając do czynienia z setkami artefaktów z kilkudziesięciu miejscowości, konieczna jest benedyk-
tyńska cierpliwość i niezwykła dokładność w sprawdzaniu numerów inwentarzowych lub numerów stanowisk, ale 
także podczas sporządzania niezbędnych specyfikacji czy protokołów wypożyczeń zabytków. Nie sposób policzyć 
godzin poświęconych na wielokrotne czytanie całej publikacji oraz ilości maili, rozmów telefonicznych i konsultacji 
przeprowadzonych z autorami rozdziałów książki. Mam świadomość, że było to wyzwanie, którego ramy czasowe 
wykroczyły daleko poza wymiar etatu.

Projekt Odkryte. Odzyskane. Ocalone…, choć dotyczy zabytków z regionu hrubieszowskiego, okazał się wyzwa-
niem ogólnopolskim, łączącym nie tylko naukowców z różnych ośrodków akademickich. To zadanie połączyło także 
jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury oraz obiekty turystyczne oddalone od siebie o 700 km. Tak 
jak niemal dwa tysiące lat temu Goci wyruszyli z terenów Pomorza w kierunku Kotliny Hrubieszowskiej, tak i teraz 
wciąż funkcjonuje szlak łączący dwa najważniejsze miejsca opowiadające o tym wyjątkowym epizodzie w starożyt-
ności. Jego początek znajduje się w Faktorii Handlowej w Pruszczu Gdańskim i prowadzi do Wioski Gotów w Ma-
słomęczu, znajdującej się w połowie drogi między gocką kolebką w Skandynawii a Morzem Czarnym. Współczesne, 
choć odnoszące się do starożytności, kontakty dyplomatyczne zostały nawiązane już kilka lat temu. Natomiast od 
2020 roku współpraca ta dotyczy także tworzenia publikacji naukowych i popularnonaukowych czy folderów pro-
mujących każdy z regionów. Podpisane zostało oficjalne porozumienie o współpracy pomiędzy Centrum Kultury 
i Sportu w Pruszczu Gdańskim ( jednostką finansowaną ze środków Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański) i Muzeum 
im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie (instytucją kultury Powiatu Hrubieszowskiego). Niemal w tym samym 
czasie sygnowano list intencyjny o partnerstwie Miasta Pruszcz Gdański z Gminą Hrubieszów, w którego treści za-
warto zapis o „istniejących od niemal dwóch tysięcy lat kontaktach w obszarze kultury i gospodarki”. Dodatkowo 
w działania promujące na obszarze Lubelszczyzny walory turystyczne i edukacyjne województwa pomorskiego 
włączyła się Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna. Szlak, którym w pierwszych wiekach naszej ery wyro-
by bursztynowe trafiały z Pomorza nad Bug, dziś zyskał nowych ambasadorów. O tym, jak wiele cech wspólnych 
można wykazać w wytworach kultury materialnej obu regionów z okresu rzymskiego, świadczą choćby liczne za-
bytki z hrubieszowskich zbiorów, dla których analogii można szukać na stanowiskach archeologicznych w Pruszczu 
Gdańskim oraz w zbiorach Muzeum Archeologicznego w Gdańsku.

Lata 2020–2021 był to trudny czas, jeśli chodzi o możliwość swobodnego, niczym nieograniczonego prowadze-
nia zaplanowanych działań. Początek realizacji projektu zbiegł się z początkiem pandemii wirusa SARS-CoV-2, który 
doprowadził do śmierci wielu milionów osób na całym świecie oraz całkowicie odmienił wiele dziedzin życia codzien-
nego. Mimo tych okoliczności, dzięki wytrwałości, dyspozycyjności i wyrozumiałości naszych współpracowników 
możliwe było zrealizowanie zadania w założonym terminie. Za to wszystkim pragniemy serdecznie podziękować.

they have also involved cooperation on creating scientific and popular science publications, as well as brochures 
promoting both regions. An official collaboration agreement was signed by the Centre for Culture and Sport in 
Pruszcz Gdański (unit financed from the resources of the town of Pruszcz Gdański) and Rev. Stanisław Staszic 
Museum in Hrubieszów (cultural institution of the Hrubieszów District). At the same time, a letter of intent for 
partnership between the town of Pruszcz Gdański and Hrubieszów commune was signed, which referred to 
“nearly 2,000 years of contacts in the area of culture and economy”. Moreover, the Pomeranian Regional Tour-
ism Organisation got involved in activities promoting tourist and educational attractions of the Pomeranian 
province in the area of the Lublin region. Thus, the trail used for the transfer of amber goods from Pomerania to 
the Bug river in the first centuries AD has now gained new ambassadors. Articles of material culture from the 
Roman period recorded in both regions have a lot in common. This is exemplified by numerous artefacts from 
the Hrubieszów collection, counterparts of which were recorded at archaeological sites in Pruszcz Gdański or 
can be found in the collection of the Archaeological Museum in Gdańsk.

The years 2020–2021 were a difficult time when it comes to unimpeded realisation of plans. The initiation 
of the project coincided with the beginning of the SARS-CoV-2 pandemic, which resulted in millions of deaths 
around the world and drastically changed many areas of everyday life. Despite such circumstances, and owing 
to the perseverance, availability and understanding of our partners, it was possible to realise the project as 
planned. We wish to thank them warmly for their commitment.
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STAN BADAŃ NAD MŁODSZYM OKRESEM PRZEDRZYMSKIM,  
OKRESEM RZYMSKIM I WĘDRÓWEK LUDÓW  
W KOTLINIE HRUBIESZOWSKIEJ W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ  
WYKOPALISKOWYCH I POWIERZCHNIOWYCH

WSTĘP
Obszar powiatu hrubieszowskiego, z którego pochodzi niemal cały zbiór zabytków opracowanych w ramach niniej-
szej publikacji, położony jest w południowo-wschodniej części województwa lubelskiego i zajmuje powierzchnię ok. 
1270 km2. Pod względem fizyczno-geograficznym jego północno-zachodnia i północna część znajduje się w obrębie 
Działów Grabowieckich, będących mezoregionem Wyżyny Lubelskiej, oraz w zasięgu Obniżenia Dubienki na Polesiu 
Wołyńskim. Pozostały obszar wchodzi w skład mezoregionów Wyżyny Wołyńskiej: Grzędy Horodelskiej, Kotliny 
Hrubieszowskiej, Grzędy Sokalskiej. Żyzne tereny położone w południowo-wschodniej części Lubelszczyzny od za-
rania dziejów stanowiły przestrzeń atrakcyjną do rozwoju osadnictwa, czego świadectwem jest stale rosnąca liczba 
zabytków trafiająca do zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie. Decydujące dla obecnego stanu 
badań nad okresem przedrzymskim i okresem rzymskim są wykopaliska prowadzone w wielu miejscowościach regionu 
hrubieszowskiego, począwszy od prac ratowniczych w Strzyżowie wykonywanych w latach 1935–1936 z ramienia 
Zakładu Archeologii Przedhistorycznej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Muzeum Archeologicznego im. Erazma 
Majewskiego Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Z przedstawionego poniżej zestawienia tabelarycznego ja-
sno wynika, że w końcu lat 70. XX w. w ówczesnym Zakładzie Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie rozpoczęła się realizacja programu systematycznych badań nad okresem rzymskim. Prace wykopalisko-
we w różnych miejscowościach omawianego regionu, ze szczególnym uwzględnieniem stan. 1C w Gródku i stan. 
15 w Masłomęczu, dostarczyły ogromnej ilości informacji i źródeł na temat społeczności zamieszkujących na prze-
łomie er oraz w pierwszych wiekach po Chr. na obszarze między Huczwą a Bugiem, przede wszystkim związanych 
z kręgiem kultur gockich, ale także – w mniejszym stopniu – z kulturą przeworską. W ostatnich latach znacząco 
wzrosła liczba odkryć z wczesnej fazy okresu wędrówek ludów. Dotyczy to zarówno zabytków luźnych, jak również 
obiektów archeologicznych zadokumentowanych w trakcie badań wykopaliskowych. Zdecydowanie mniej informacji 
i źródeł archeologicznych pozyskano na temat młodszego okresu przedrzymskiego. Jest to wciąż jeden z najsłabiej 
rozpoznanych okresów w dziejach południowo-wschodniej Lubelszczyzny. Uzupełnieniem tych danych są wyniki 
badań prowadzonych w regionie w ramach Archeologicznego Zdjęcia Polski (AZP).

STAN BADAŃ
Kluczową rolę w okresie rzymskim na obszarze Kotliny Hrubieszowskiej odgrywała grupa masłomęcka, zdefiniowana 
przez Andrzeja Kokowskiego w 1986 r. jako nowe zjawisko kulturowe mające bezpośredni związek ze specyfiką prze-

Anna Hyrchała, Barbara Niezabitowska-Wiśniewska

THE STATE OF RESEARCH INTO THE LATER PRE-ROMAN,  
ROMAN AND MIGRATION PERIODS IN THE HRUBIESZÓW  
BASIN IN THE LIGHT OF RESULTS OF EXCAVATIONS  
AND SURFACE SURVEYS

INTRODUCTION
The Hrubieszów district, where nearly all artefacts analysed in this publication were recorded, is located in the 
south-east part of the Lublin province, and encompasses an area of approx. 1,270 square kilometres. In physical and 
geographical terms, its north-west and north parts lie within the bounds of the Grabowiec Heights (the mesoregion 
of the Lublin Upland), and within the Dubienka Depression, in Volyn Polesie. The remaining area covers the mesore-
gions of the Volhynian Upland: the Horodło Plateau-Ridge, the Hrubieszów Basin and the Sokal Plateau-Ridge. Since 
time immemorial, the fertile lands situated in the south-east part of the Lublin region have been conducive to set-
tlement development, as is evidenced by a constantly growing number of artefacts obtained by the Rev. Stanisław 
Staszic Museum in Hrubieszów. Excavations carried out in many towns of the Hrubieszów region have been crucial 
for the current state of research into the pre-Roman and Roman period. They were first conducted as rescue works 
in Strzyżów in 1935–1936 by the Department of Prehistoric Archaeology of the University of Warsaw and the Erazm 
Majewski Archaeological Museum of the Warsaw Scientific Society. As it clearly appears from the tabular compi-
lation presented below, at the end of the 1970s a programme of systematic research into the Roman period was 
initiated at the then Department of Archaeology of UMCS in Lublin. Excavations conducted in various towns of the 
said region, with particular emphasis on site 1C in Gródek and site 15 in Masłomęcz, yielded an immense amount of 
information and sources about the communities inhabiting the area between the Huczwa and the Bug at the turn of 
the eras and in the first centuries AD. These were associated, above all, with the circle of Gothic cultures, but also 
– to a lesser extent – with the Przeworsk culture. Recent years have seen an exponential increase in the number of 
discoveries from the early phase of the Migration period. This concerns both stray finds and archaeological features 
documented in the course of excavations. In contrast, information and archaeological sources pertaining to the later 
pre-Roman period are much sparser – this period in the history of the south-east Lublin region still remains one of 
the most poorly investigated ones. The data are supplemented with the results of research carried out in the region 
as part of the Archaeological Map of Poland (AZP).

STATE OF RESEARCH
The Masłomecz group, defined by Andrzej Kokowski in 1986 as a new cultural phenomenon directly connected 
with the uniqueness of transformations taking place in the Goths’ culture, played a crucial role in the Hrubieszów 
Basin in the Roman period. It combines elements characteristic of the Wielbark culture, particularly noticeable at 
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mian zachodzących w kulturze Gotów. Łączy w sobie elementy charakterystyczne dla kultury wielbarskiej, szczegól-
nie widoczne na etapie jej formowania, z cechami kultury czerniachowskiej i Sântana de Mureş na dalszych etapach 
rozwoju, przy istnieniu szeregu cech lokalnych, odnoszących się głównie do obrządku pogrzebowego. Ta niewielka 
formacja kulturowa datowana jest od fazy B2/C1 okresu rzymskiego (schyłek II – początek III w. po Chr.) do fazy D1, 
łączonej z wczesną fazą okresu wędrówek ludów (np. Kokowski 1986, 1995a, 1995b). W świetle ostatnich badań 
można jednak stwierdzić, że pomimo stopniowego rozrzedzania się osadnictwa, następującego przede wszystkim 
od około połowy IV w. po Chr., jednostka ta nie zanikła w całości w pierwszej ćwierci V w. – jak wcześniej przypusz-
czano – a nieokreślonej wielkości grupy ludności zamieszkiwały teren Kotliny Hrubieszowskiej jeszcze w drugiej 
połowie V w. (np. Kokowski 2007, 2009). Katalog stanowisk grupy masłomęckiej opracowany w 1995 r. obejmował 
82 lokalizacje, przy czym w liczbie tej mieszczą się zarówno osady i cmentarzyska, jak i znaleziska luźne. Pierwsze 
w zdecydowanej większości znane są jedynie z badań powierzchniowych AZP. Ma to związek z faktem ukierun-
kowania dotychczasowych prac na badania cmentarzysk. Same osady rozpoznane są w stopniu znikomym, który 
uniemożliwia rozważania na temat ich wewnętrznego rozplanowania, rzeczywistej wielkości, modelu gospodarki 
czy też relacji z cmentarzyskami.

Materiały obecnie łączone z grupą masłomęcką przed rokiem 1986 były bądź przypisywane kulturze przeworskiej, 
nazywanej wówczas kulturą wenedzką (Głosik, Gurba 1963a, 363), bądź jedynie ogólnie datowane na IV–V/VI w., bez 
ich oznaczenia kulturowego (Kierzkowski 1956, 64). Badania wykopaliskowe w Gródku, pow. hrubieszowski, zapo-
czątkowane pod koniec lat 50. i kontynuowane w latach 60. XX w. doprowadziły do odkrycia materiałów osadowych 
i grobów obecnie identyfikowanych z grupą masłomęcką, a wcześniej przypisywanych kulturze czerniachowskiej, 
podobnie jak grób odkryty w Werbkowicach-Kotorowie (np. Liana, Piętka-Dąbrowska 1962; Dąbrowska 1974, 1981).

Jak już wspominano, dotychczasowe prace wykopaliskowe koncentrowały się głównie na badaniu cmentarzysk, 
z niemal zupełnym pominięciem badań na osadach – wymagających znacznie większych nakładów finansowych 
i nieco innej metodyki badań, co miało też związek z możliwościami XX-wiecznej archeologii, a pośrednio także 
z sytuacją polityczną i gospodarczą Polski w drugiej połowie tego stulecia. Wyniki dotychczasowych badań arche-
ologicznych – w formie skróconej – przedstawione zostały w tabeli. the stage of its formation, and features of the Chernyakhov and Sântana de Mureş cultures – at further stages of 

its development, at the same time exhibiting a wide range of local features, concerning mostly funeral rites. This 
small cultural unit is dated between phases B2/C1 of the Roman period (the end of the 2nd to the beginning of the 
3rd century AD) and phase D1, which is related to the early phase of the Migration period (for example, Kokowski 
1986, 1995a, 1995b). In light of the latest research, however, it can be stated that, despite gradual dispersion of set-
tlement, which started mostly from the mid-4th century AD, this unit did not decline completely in the first quarter 
of the 5th century – as was previously assumed – and groups of population of undetermined size still inhabited the 
Hrubieszów Basin in the second half of the 5th century (e.g. Kokowski 2007, 2009). The catalogue of sites of the 
Masłomęcz group produced in 1995 included 82 locations, though this number comprises settlements, cemeteries 
as well as stray finds. The vast majority of the first ones are known only from AZP surface surveys, this resulting 
from the fact that the research conducted to date has been aimed at exploration of cemeteries. The settlements 
themselves have been poorly investigated, due to which we do not know much about their internal arrangement, 
actual size, economic model or relation with the cemeteries.

Before 1986, the materials which are now associated with the Masłomęcz group were attributed to the Przeworsk 
culture, at that time referred to as the Venedian culture (Głosik, Gurba 1963a, 363), or only very generally dated to the 
4th–5th/6th century, and their cultural affiliation was undetermined (Kierzkowski 1956, 64). Excavations in Gródek 
(Hrubieszów district) initiated at the end of the 1950s and continued in the 1960s yielded settlement materials and 
graves now identified with the Masłomęcz group, and previously associated with the Chernyakhov culture, such as 
a grave discovered in Werbkowice-Kotorów (for example, Liana, Piętka-Dąbrowska 1962; Dąbrowska 1974, 1981).

As already mentioned, excavations conducted to date have been focused mostly on exploration of cemeteries, 
with the examination of settlements – which required much more considerable financial outlays and application of 
a slightly different research methodology – being nearly completely ignored. This was connected with the possi-
bilities offered by 20th-century archaeology, and, indirectly, with the political and economic situation of Poland in 
the second half of this century. Results of archaeological research conducted to date are presented in a table, in an 
abridged form.

CMENTARZYSKA GRUPY MASŁOMĘCKIEJ BADANE WYKOPALISKOWO
EXCAVATED CEMETERIES OF THE MASŁOMĘCZ GROUP

Miejscowość /
stanowisko 
town / site

Lata i autorzy badań, podstawowe informacje
years and authors of research, basic information

Literatura
literature

Czumów, stan. 6
/ site 6

	■ cmentarzysko (?) / cemetery (?)
	■ 1980
	■ A. Kokowski
	■ wykopy sondażowe o długości profilu 25 m / trial trenches (profile length – 25 m)

Kokowski 1981, 
12–13; 1991, 161

Gródek, stan. 1A
/ site 1A
„Zamczysko” 
(“Castle”)

	■ 1955–1956
	■ K. Kierzkowski
	■ 10 (?) grobów oraz groby zniszczone przez osadnictwo wczesnośredniowieczne 

i znaleziska luźne / 10 (?) graves, graves destroyed by early medieval settlement, 
stray finds

Kierzkowski 1956; 
Bender et al. 1957; 
Kokowski 1991, 161; 
Gładysz, Kokowski 
2002

Gródek, stan. 1C
/ site 1C

	■ 1957; 1961; 1984–1987, 1990–1993, 2001; 2006; 2017; 2019–2021 (tylko 
lata, w których odkryto groby grupy masłomęckiej / only the years when graves 
of the Masłomęcz group were discovered)

	■ J. Kowalczyk (1957); T. Dąbrowska (1961); A. Kokowski (1984–1987, 1990–
1993, 2001); J. Niedźwiedź (2006); A. Hyrchała, B. Bartecki (2017); B. Niezabi-
towska-Wiśniewska (2019–2021)

	■ 1957 – 2 groby + zarysy 4 dalszych grobów (nieeksplorowanych) / two graves + 
outlines of four further graves (unexplored)

	■ 1961 – 1 grób / one grave
	■ 1984–1987, 1990–1993 – 155 grobów na powierzchni 1088,5 m2 / 155 graves 

on the surface of 1,088.5 m2

	■ 2001 – 26 grobów, w większości zniszczonych, na powierzchni 365,25 m2 / 
26 graves, mostly destroyed, on the surface of 365.25 m2

	■ 2006 – 2 groby / two graves
	■ 2017 – 2 groby i 1 grób zniszczony / two graves and one destroyed grave
	■ 2019–2021 – 10 grobów i materiały w warstwie kulturowej / ten graves, ditch 

and materials in the cultural layer

wybór / selection:
Dąbrowska 1974; 
Kokowski 1993, 1994; 
Reszczyńska 2003; 
Niedźwiedź 2006; 
Hyrchała, Bartecki 
2017; Niezabitows-
ka-Wiśniewska 2019

Miejscowość /
stanowisko 
town / site

Lata i autorzy badań, podstawowe informacje
years and authors of research, basic information

Literatura
literature

Hrubieszów-Antonów-
ka, stan. 1 / site 1

	■ 1988
	■ A. Kokowski
	■ 2 groby odkryte podczas badań ratowniczych / two graves discovered in the co-

urse of rescue excavations

Kokowski 1991,  
138–145

Masłomęcz, stan. 10
/ site 10

	■ 1979
	■ A. Kokowski
	■ badania sondażowe (wykopy o łącznej dług. 15 m) stwierdzające zniszczenie 

cmentarzyska w czasie działań w okresie I wojny światowej / trial excavations 
(total length of trenches – 15 m) revealing destruction of the cemetery as a result 
of operations conducted in the First World War

Kokowski 1980;  
1991, 164

Masłomęcz, stan. 15
/site 15

	■ 1977–2012
	■ A. Kokowski
	■ 554 groby / 554 graves

wybór / selection:
Kokowski 1986, 1987, 
1990, 1995a, 1995b, 
1999, 2007

Moroczyn, stan. 25
/ site 25

	■ 1985
	■ A. Kokowski, W. Mazurek
	■ 5 grobów na powierzchni 305 m2 / five graves on the surface of 305 m2

Kokowski et al. 1985; 
Kokowski, Mazurek 
1988

Strzyżów, stan. 26
/ site 26

	■ 1995
	■ A. Zakościelna, J. Gurba
	■ pojedynczy grób szkieletowy / single skeleton grave

Zakościelna, Gurba 
1998

Werbkowice-Kotorów, 
stan. 1 / site 1

	■ 1959
	■ T. Piętka-Dąbrowska, T. Liana
	■ pojedynczy grób szkieletowy / single skeleton grave

Piętka-Dąbrowska 
1961; Liana, Pięt-
ka-Dąbrowska 1962, 
153–154, 160–165
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Oprócz badań wykopaliskowych w Kotlinie Hrubieszowskiej prowadzono również badania powierzchniowe w ra-
mach programu Archeologicznego Zdjęcia Polski, które pozwoliły na wydzielenie niemal 150 kolejnych stanowisk 
grupy masłomęckiej.

Analizując powyższą tabelę, można zauważyć ogromną dysproporcję w stopniu rozpoznania osad i cmentarzysk 
grupy masłomęckiej. Ponadto, oprócz zespołów stanowisk – osada-cmentarzysko – w Masłomęczu (stan. 9 i 15) oraz 
w Gródku (stan. 6 i 1C) w pozostałych miejscowościach rozpoznano jedynie bądź osadę, bądź cmentarzysko lub też 
odkryto tylko pojedyncze groby.

W latach 2018–2019 mieszkańcy Gródka przekazali do Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie kil-
kanaście zabytków metalowych znalezionych na polu w okolicach stanowiska 1A, na którym w latach 50. XX w. od-
kryto cmentarzysko grupy masłomęckiej. Wizja lokalna w tym miejscu ujawniła obecność licznych fragmentów 
ceramiki i kości zwierzęcych. Stanowisko, oznaczone numerem 29, prawdopodobnie należy interpretować jako osa-
dę, funkcjonalnie i chronologicznie związaną ze wspomnianym cmentarzyskiem. Tym samym można zakładać, że 
w Gródku istniały dwa zespoły stanowisk, być może o różnym czasie funkcjonowania, każdy składający się z osady 
i cmentarzyska (stan. 6 + 1C; stan. 29 + 1A).

Apart from excavations, the Hrubieszów Basin also underwent surface surveys conducted as part of the Archae-
ological Map of Poland, owing to which nearly 150 further sites of the Masłomęcz group have been distinguished.

On inspection of the table presented above, one can notice a huge disproportion in the extent to which settle-
ments and cemeteries of the Masłomęcz group have been explored. Moreover, apart from site complexes – settle-
ment-cemetery – in Masłomęcz (sites 9 and 15) and Gródek (sites 6 and 1C), the research conducted in other towns 
yielded only a settlement or a cemetery, or just single graves.

In 2018–2019, inhabitants of Gródek handed over about a dozen metal artefacts to the Rev. Stanisław Staszic 
Museum in Hrubieszów. These were discovered in the field, in the vicinity of site 1A, where a cemetery of the 
Masłomęcz group was discovered in the 1950s. Inspection of the site revealed numerous fragments of pottery and 
animal bones. The site marked no. 29 should probably be regarded as a settlement related to the said cemetery in 
terms of function and chronology. Thus, it can be assumed that there were two site complexes in Gródek, perhaps 
existing for various periods of time, each consisting of a settlement and a cemetery (site 6 + 1C; site 29 + 1A).

ARCHAEOLOGICAL MAP OF POLAND
The results of surface surveys conducted in the course of the last several decades yielded an enormous amount of 
information about distribution and density of sites in the Hrubieszów district, the surface area of which comprises 
52 AZP areas. Each was analysed in terms of the occurrence of artefacts dated within the chronological confines of 
the pre-Roman, Roman and Migration periods. The archive of the Zamość local office of the Provincial Heritage Mon-
uments Protection Office in Lublin contains AZP cards of approx. 4,500 archaeological sites from the area which is 
the subject of this monograph. The cards in the section pertaining to the cultural and chronological classification of 
finds contained – depending on the author of research – general information attributing artefactual materials to the 
Roman period (OWR), more rarely – to the later pre-Roman period (MOPR), and sporadically indicated an archaeolog-
ical culture with which artefacts found on the surface should be associated (the Czerniczyn group, the Zarubintsy 
culture, the Przeworsk culture, the Masłomęcz group, the Wielbark culture, the Chernyakhov culture). A statistical 
compilation of all sites chronologically belonging to the said period was produced, and, if data on the card allowed, 
they were divided into particular cultures. The Wielbark culture, Chernyakhov culture and the Masłomecz group 
were combined and presented together as a circle of Gothic cultures. In view of the imperfection of the method and 
an impossibility of verifying chronological and cultural findings, the most important information arising from the 
analysis of results of AZP investigations is the presence of nearly 1,300 archaeological sites provisionally dated to 
the Roman period. Individual areas yielded between several and max. 81 sites from the discussed period (Fig. 1). 
Some of the neighbouring ones differed drastically in the number of recorded sites from the period in question, 
which can also be explained in many ways – beginning from the conditions in which surface surveys were conducted, 
through the possibility of verifying the research after several years, to the availability of a given area. Excavations 
conducted in the course of the last several decades have been mostly focused in the north and central part of the 
Hrubieszów district, most of all within the artificial, administrative borders of the Hrubieszów commune, as well as 
the Werbkowice and Horodło communes. The location of sites and towns which yielded artefacts included in the 
publication indicates that in the light of analysis of AZP data, the frequency of occurrence of archaeological sites in 
the south part of the area is comparable with that of its northern part. Numerous artefacts from the Roman period 
were discovered on the surface of fields in the Hrubieszów Basin, but also on the hills of the Sokal Plateau-Ridge. 
In the vicinity of cemetery and settlement complexes of the Masłomęcz group in Gródek, which were well explored 
during excavations, only several other sites dated to this period have been recorded in the course of surface sur-
veys. Single, accidentally found artefacts from this area broaden our knowledge, which is manifested by, among 
others, a map of finds from the chapter by B. Niezabitowska-Wiśniewska (in this volume). In view of this, we might 
conclude that a full image of the cultural landscape could be obtained by combining analysis of surface surveys and 
excavations, including single finds.

OSADY GRUPY MASŁOMĘCKIEJ BADANE WYKOPALISKOWO
EXCAVATED SETTLEMENTS OF THE MASŁOMĘCZ GROUP

Miejscowość / stanowisko 
town / site

Lata i autorzy badań, podstawowe informacje
years and authors of research, basic information

Literatura
literature

Czumów, stan. 6
/ site 6

	■ osada (?) / settlement (?)
	■ 1980
	■ A. Kokowski
	■ wykopy sondażowe o długości profilu 25 m / trial excavations (profile length 

– 25 m)

Kokowski 1981, 
12–13

Gródek, stan. 6 / site 6
(dawniej 1D /
formerly 1D)

	■ 1956–1957; 1982–1983; 1994
	■ J. Kowalczyk (1956); T. Liana, T. Piętka (1957); A. Kokowski (1982–1983);  

J. Niedźwiedź (1994)
	■ 1956 – badania sondażowe ograniczające się do zdjęcia humusu i odsłonięcia 

skupisk polepy / trial excavations limited to the removal of humus and exposu-
re of daub concentrations

	■ 1957 – badania sondażowe na powierzchni 1 ara / trial excavations on the sur-
face of 100 m2

	■ 1982–1983 – badania ratownicze w miejscu odsłonięcia stropów trzech chat / 
rescue excavations conducted where ceilings of three huts were revealed

	■ 1994 – łączna zbadana powierzchnia – 45 m2; 2 obiekty grupy masłomęckiej / 
total excavated surface – 45 m2; two features of the Masłomęcz group

Liana, Dąbrowska 
1958; Boruch 1985; 
Kokowski 1982, 11; 
1983, 21; 1991, 162; 
Niedźwiedź 1994

Hrubieszów-Podgórze, 
stan. 1A / site 1A

	■ 1983–1985
	■ E. Banasiewicz
	■ badania ratownicze w związku z budową Rozlewni Wód Gazowanych (6 wy-

kopów sondażowych) i badania szerokopłaszczyznowe na powierzchni ok. 
15 arów / rescue excavations in connection with the construction of a carbo-
nated water bottling plant (six trial excavations) and open area excavations on 
the surface of approx. 1,500 m2

Banasiewicz 1988, 
1989

Masłomęcz, stan. 9
/ site 9

	■ 1979–1981
	■ A. Kokowski
	■ badania w północnej części osady na łącznej powierzchni 237,5 m2 / research 

conducted in the north part of the settlement covering the total surface of 
237.5 m2

Kokowski 1979, 1991;
Cieślak 1982, 1983

Mieniany, stan. 6
/ site 6

	■ 1984
	■ A. Kokowski, W. Koman
	■ 1 wykop sondażowy; stwierdzono zniszczenie warstwy kulturowej i rozdrob-

nienie materiału zabytkowego / one trial trench; destruction of the cultural 
layer and fragmentation of artefactual material was detected

Kokowski, Koman 
1984, 19; Kokowski 
1991, 165

Strzyżów, stan. 1A
/ site 1A

	■ 1961
	■ J. Gurba
	■ materiały osadowe grupy masłomęckiej na stanowisku wielokulturowym; pu-

blikowane jedynie szczątkowo / settlement materials of the Masłomęcz group 
at a multicultural site; published only fragmentarily

Głosik, Gurba 1963a, 
1963b; Kokowski 
1991, 166
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ARCHEOLOGICZNE ZDJĘCIE POLSKI
Wyniki badań powierzchniowych, prowadzonych w ciągu ostatnich kilku dekad, dostarczyły bardzo dużej ilości 
informacji na temat rozmieszczenia i gęstości występowania stanowisk w powiecie hrubieszowskim, którego po-
wierzchnia zawiera się w 52 obszarach AZP. Każdy z nich został przeanalizowany pod względem występowania 
materiałów zabytkowych o chronologii okresu przedrzymskiego, rzymskiego oraz okresu wędrówek ludów. W ar-
chiwum zamojskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie znajdują się karty AZP ok. 
4,5 tysiąca stanowisk archeologicznych z obszaru będącego tematem opracowania. Na kartach, w części poświęconej 
klasyfikacji kulturowo-chronologicznej znalezisk, znajdowały się – w zależności od autora badań – ogólne informacje 
o przyporządkowaniu materiałów zabytkowych do okresu wpływów rzymskich (OWR), rzadziej wydzielano młodszy 
okres przedrzymski (MOPR), jeszcze rzadziej wskazywano kulturę archeologiczną, z którą należałoby łączyć pozy-
skane z powierzchni artefakty (grupa czerniczyńska, kultura zarubiniecka, kultura przeworska, grupa masłomęcka, 
kultura wielbarska, kultura czerniachowska). Dokonano zestawienia statystycznego wszystkich stanowisk miesz-
czących się w omawianym przedziale chronologicznym, z rozróżnieniem na kultury, w przypadku których dane na 
karcie na to pozwalały. Kultury wielbarską, czerniachowską i grupę masłomęcką ujęto razem w krąg kultur gockich. 
Mając na uwadze niedoskonałość metody oraz brak możliwości weryfikacji ustaleń chronologiczno-kulturowych, za 
najważniejszą informację wynikającą z analizy wyników badań AZP uznano obecność niemal 1300 stanowisk arche-
ologicznych datowanych umownie na okres rzymski. Na poszczególnych analizowanych obszarach rejestrowano od 

WYNIKI BADAŃ AZP
RESULTS OF AZP INVESTIGATIONS

OBSZAR AZP
AZP AREA

GRUPA 
CZERNICZYŃSKA

CZERNICZYN 
GROUP

KULTURA
ZARUBINIECKA

ZARUBINTSY 
CULTURE

KULTURA
PRZEWORSKA
PRZEWORSK 

CULTURE

KRĄG KULTUR 
GOCKICH

CIRCLE OF GOTHIC 
CULTURES

OKRES RZYMSKI
ROMAN PERIOD

SUMA STANOWISK
TOTAL NUMBER 

OF SITES

83–94 3 1 4
83–95 1 1
84–91 3 3
84–92 3 3 2 8
84–93 2 9 12 14 37
84–94 8 8 2 27 45
84–95 3 7 6 16
85–91 1 3 2 6
85–92 16 1 8 25
85–93 6 8 10 24
85–94 7 12 1 20 40
85–95 2 5 16 23
85–96 1 5 1 17 24
86–91 2 9 11
86–92 26 26
86–93 2 2 4 41 49
86–94 6 1 11 16 20 54
86–95 5 6 8 13 32
86–96 2 2 2 6
87–92 1 2 21 24
87–93 5 13 10 15 38 81
87–94 1 3 5 9 18
87–95 7 1 10 6 24
88–92 9 9 18
88–93 2 1 2 23 28
88–94 14 1 15 10 40
88–95 15 2 12 12 41
88–96 3 1 4
89–91 17 1 5 23
89–92 3 1 4 15 23
89–93 8 8
89–94 5 9 4 9 27
89–95 2 8 1 9 20
89–96 1 6 2 9
90–92 2 3 4 13 22
90–93 2 2
90–94 4 8 8 20
90–95 1 24 4 29 58
90–96 2 6 3 11 22
91–93 3 2 3 15 23
91–94 1 3 17 21
91–95 6 3 2 17 28
91–96 2 4 5 11
92–94 2 14 9 25
92–95 6 7 2 21 36
92–96 2 1 9 12
93–94 1 1 8 30 40
93–95 7 8 1 36 52
93–96 1 1 4 6
94–94 2 22 24
94–95 2 9 1 22 34
95–95 1 3 4

SUMA STANOWISK
TOTAL NUMBER 

OF SITES
86 73 281 148 674 1262

Ryc. 1. Ilość stanowisk z okresu rzymskiego 
na poszczególnych obszarach AZP. 
Oprac. B. Bartecki.
Fig. 1. The number of sites from the Roman 
period on individual AZP areas. 
Compiled by B. Bartecki.
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kilku do maksymalnie 81 stanowisk z omawianego przedziału chronologicznego (Ryc. 1). Niektóre z sąsiadujących ze 
sobą obszarów charakteryzowały się diametralnie różną ilością zarejestrowanych stanowisk z omawianego okresu, 
co również można tłumaczyć na wiele sposobów. Począwszy od warunków, w jakich zostały przeprowadzone bada-
nia powierzchniowe, przez możliwość weryfikacji badań po upływie kilku lat, a kończąc na dostępności badanego 
terenu. Prowadzone w ciągu ostatnich kilku dekad prace wykopaliskowe w głównej mierze skoncentrowane były 
w północnej i centralnej części powiatu hrubieszowskiego, przede wszystkim w sztucznie wydzielonych administra-
cyjnie granicach gminy Hrubieszów, a także gmin Werbkowice i Horodło. Lokalizacja stanowisk i miejscowości, z któ-
rych pochodzą zabytki będące przedmiotem opracowania, wskazuje, że w świetle analiz danych AZP częstotliwość 
występowania stanowisk archeologicznych w południowej części obszaru jest porównywalna z częścią północną. 
Liczne materiały zabytkowe z okresu rzymskiego odkrywane były na powierzchni pól w Kotlinie Hrubieszowskiej, 
ale także na wzniesieniach Grzędy Sokalskiej. W okolicy dobrze rozpoznanych w trakcie badań wykopaliskowych 
kompleksów cmentarzysk i osad grupy masłomęckiej w Gródku w trakcie badań powierzchniowych odnotowano 
zaledwie kilka innych tak datowanych stanowisk. Naszą wiedzę poszerza obecność pojedynczych, przypadkowo 
odkrytych zabytków z tego obszaru, co prezentuje między innymi mapa znalezisk z rozdziału B. Niezabitowskiej-
-Wiśniewskiej (w tym tomie). Wobec powyższego nasuwa się wniosek, że pełny obraz krajobrazu kulturowego 
może dać połączenie analiz badań powierzchniowych, wykopaliskowych z uwzględnieniem znalezisk pojedynczych.
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Barbara Niezabitowska-Wiśniewska

MŁODSZY OKRES PRZEDRZYMSKI, RZYMSKI I WĘDRÓWEK LUDÓW  
– MATERIAŁY DO DZIEJÓW KOTLINY HRUBIESZOWSKIEJ

Od wielu lat trwa dyskusja na temat sensowności publikowania tzw. materiałów luźnych ze znalezisk przypadko-
wych oraz pozyskanych przez detektorystów. Zazwyczaj kontekst ich znalezienia jest nieznany, co zdaniem wielu 
przekłada się na ich niewielkie znaczenie dla rekonstrukcji obrazu kulturowego w pradziejach. Kolejna opublikowa-
na siekiera krzemienna lub zapinka nie czynią przecież rewolucji, ale czy zawsze i czy na pewno? Abstrahując od 
aspektów prawnych związanych z nielegalnym najczęściej poszukiwaniem zabytków, z wykorzystaniem coraz to 
bardziej zaawansowanych technicznie wykrywaczy metali, musimy przyjąć do wiadomości, że tą drogą pozyskiwana 
jest ogromna liczba materiałów zabytkowych. Nie można ich nie zauważać i traktować jak źródła drugiej kategorii, 
co w równym stopniu dotyczy także znalezisk przypadkowych i powierzchniowych, do których przecież zazwyczaj 
podchodzi się z pełną atencją. Pomimo ograniczeń interpretacyjnych wynikających z okoliczności ich odkrycia warto 
się nad nimi pochylić – powinny one też zostać wprowadzone do obiegu naukowego. Doskonałym przykładem tego 
rodzaju działań są m.in. publikacje autorstwa Igora A. Bažana w ramach serii KSAN (Korpus slučajnyh arheologiče-
skih nahodok, 2011–2015) czy książka Jana Schustera (2016a). Artykuły innych autorów (np. Andrzejowski 2020; 
Kokowski 1999a, 2003a, 2007a, 2009a; Niezabitowska-Wiśniewska 2017a) pokazują z kolei, jak tzw. znaleziska 
luźne zmieniają nasze rozumienie procesów kulturowych, szczególnie w strefach styku różnych jednostek arche-
ologicznych. Należę do grona archeologów darzących wszystkie źródła ogromnym szacunkiem, chociaż w pewnych 
kręgach jest to nadal postawa niezbyt popularna. Tym samym postaram się udowodnić, jak niezwykle ważną rolę 
odgrywają również zabytki pozbawione kontekstu odkrycia.

Prezentowana kolekcja liczy 546 zabytków. Drogi ich pozyskania do zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszi-
ca w Hrubieszowie (dalej: Muzeum lub Muzeum w Hrubieszowie) najlepiej wyraża początek tytułu książki i nazwy 
projektu, w którego ramach podjęłam się ich opracowania – Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Rozszerzając ten skrót 
myślowy, posłużę się opisem projektu umieszczonym na stronie Muzeum: Odkryte – w trakcie dawnych badań po-
wierzchniowych i odkryte na nowo w muzealnych zbiorach; Odzyskane – z rąk rolników, darczyńców i kolekcjo-
nerów; Ocalone – przed zniszczeniem i deprecjacją, zakonserwowane, poddane analizom i digitalizacji, opracowane 
i opublikowane1.

Dominującą grupą zabytków w kolekcji są przedmioty metalowe (454 egzemplarze), w większości wykonane ze 
stopu miedzi, rzadziej z żelaza, srebra czy złota (odpowiednio – 412, 34, 7, 12). Są w niej również zabytki gliniane (54), 

1 https://www.muzeum-hrubieszow.com.pl/projects/odzyskane-ocalone-starozytnosc-w-swietle-niepublikowanych-zabytkow-z-regionu-hrubieszowskiego/
2 Niektóre zabytki wykonane są z dwóch różnych stopów metali. Dotyczy to np. zapinek ze stopu miedzi, ale zaopatrzonych w żelazne osie sprężyny, czy 

też przedmiotów wykonanych ze stopu miedzi, ale pokrytych w całości lub częściowo złotą czy srebrną folią. W tym podstawowym podziale wzięłam 
pod uwagę surowiec dominujący, szczegóły zaś uwzględniłam przy opisie poszczególnych zabytków w katalogu.

Barbara Niezabitowska-Wiśniewska

LATE PRE-ROMAN, ROMAN AND MIGRATION PERIODS  
– MATERIALS FOR THE HISTORY OF THE HRUBIESZÓW BASIN

The sense of publishing what we refer to as stray finds and materials obtained by metal detector prospectors has 
long been under debate. As the context of such discoveries is generally unknown, they are considered of little sig-
nificance to the reconstruction of the cultural image of prehistoric times. After all, another published flint axe or 
a fibula does not spark revolution, but is this always the case? Leaving aside legal aspects connected with illegal 
prospecting for artefacts, which involves the use of more and more technically advanced metal detectors, we need to 
take note of the fact that a great many artefacts are obtained in this manner. Thus, they cannot be ignored or treated 
as second-class sources, which also applies to accidental and surface finds – which are usually addressed with full 
attention. Despite interpretation constraints stemming from the circumstances of discovery, they are noteworthy 
and should enter scientific circulation. An excellent example of such practices are publications by Igor A. Bažan, pro-
duced as part of the KSAN series (Korpus slučajnyh arheologičeskih nahodok, 2011–2015), or a book by Jan Schuster 
(2016a). Papers by other authors (such as Andrzejowski 2020; Kokowski 1999a, 2003a, 2007a, 2009a; Niezabi-
towska-Wiśniewska 2017a) indicate how stray finds change our understanding of cultural processes, particularly 
those occurring at the meeting point of various archaeological units. I am one of those archaeologists who hold all 
sources in high regard, yet this attitude is still unpopular in certain circles. Thus, I will attempt to prove how vital 
are artefacts of undetermined context of discovery.

The collection presented here consists of 546 artefacts. The way in which the Rev. Stanisław Staszic Museum 
in Hrubieszów (later: the Museum or the Museum in Hrubieszów) came into their possession is best expressed by 
the beginning of the title of the book and the project – Unearthed. Recovered. Saved. To expand on it I will quote 
the project description featured on the Museum’s website: Unearthed – in the course of former surface surveys and 
rediscovered in the museum collection; Recovered – from farmers, donors and collectors; Saved – from destruction 
and depreciation, preserved, examined, digitised, systematised and published1.

The collection is dominated by metal objects (454 specimens), most of which are made of copper alloy, less often 
of iron, silver and gold (412, 34, 7, 12 respectively). It also features clay artefacts (54), glass (34) and single objects 
made of stone (3) and antler (1). They were found in 43 towns, including 36 in the Hrubieszów district and 7 in the 
neighbouring districts (Chełm, Tomaszów Lubelski and Zamość) (Fig. 1). Owing to field surveys, many of them can 
be related to a particular archaeological site known from surface surveys, some of them being additionally excavat-

1 https://www.muzeum-hrubieszow.com.pl/projects/odzyskane-ocalone-starozytnosc-w-swietle-niepublikowanych-zabytkow-z-regionu-hrubieszowskiego/
2 Some artefacts are made of two different metal alloys. This concerns fibulae of copper alloy with iron spring axle, or articles made of copper alloy and 

fully or partly covered with gold or silver foil. This basic division takes into account the dominant raw material, and the details are provided in the de-
scription of individual artefacts in the catalogue.

https://www.muzeum-hrubieszow.com.pl/projects/odzyskane-ocalone-starozytnosc-w-swietle-niepublikowanych-zabytkow-z-regionu-hrubieszowskiego/
https://www.muzeum-hrubieszow.com.pl/projects/odzyskane-ocalone-starozytnosc-w-swietle-niepublikowanych-zabytkow-z-regionu-hrubieszowskiego/
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szklane (34) i pojedyncze wykonane z kamienia (3) oraz poroża (1). Pochodzą z 43 miejscowości, w tym 36 w powie-
cie hrubieszowskim i 7 w powiatach ościennych (chełmskim, tomaszowskim i zamojskim) (Ryc. 1). Dużą ich część, 
dzięki weryfikacjom terenowym, można przyporządkować do konkretnego stanowiska archeologicznego znanego 
z badań powierzchniowych, niekiedy badanego również wykopaliskowo. Ustalono między innymi, że w niektórych 
wypadkach zabytki pochodzą z kilku stanowisk w obrębie jednej miejscowości (np. Gródek, Teptiuków). Miejsca 
odkrycia części przedmiotów, szczególnie znalezionych w latach 80. i 90. XX w., możemy zawęzić do konkretnej 
miejscowości lub jej okolicy. W opracowaniu uwzględniono także grupę zabytków o niewiadomym pochodzeniu, 
choć najprawdopodobniej odkryte zostały w obrębie powiatu hrubieszowskiego; oraz zabytki przekazane do zbio-
rów Muzeum przez służby celne, a odebrane osobom nielegalnie wwożącym je na teren Polski z Ukrainy. Trudno 
wyrokować, gdzie je znaleziono, z dużym prawdopodobieństwem jednak na zachodniej Ukrainie.

Przedmioty wchodzące w skład kolekcji reprezentują niemal wszystkie kategorie zabytków występujących 
w młodszym okresie przedrzymskim, okresie rzymskim i wędrówek ludów. Dominują ozdoby i części stroju (łącz-
nie 394). Mniej liczne są przedmioty codziennego użytku i narzędzia (łącznie 73), fragmenty naczyń szklanych (9) 
i glinianych (2) oraz uzbrojenie (łącznie 17) i ostrogi (łącznie 10)3. Są w niej również przedmioty lub ich fragmenty, 
które trudno przyporządkować do konkretnej kategorii (łącznie 41). Nie można też wykluczyć, że część z nich ma 
wcześniejszą (epoka brązu) lub późniejszą (wczesne średniowiecze – nowożytność) chronologię. Zostały uwzględ-
nione w katalogu głównie z uwagi na fakt, że pochodzą ze stanowisk lub miejscowości, w których odkryto również 
zabytki z okresu rzymskiego i wczesnej fazy okresu wędrówek ludów. Z opracowania wyłączono przedmioty ewi-
dentnie średniowieczne i nowożytne.

Prezentowany zbiór zabytków, choć niezwykle liczny, nie uwzględnia wszystkich materiałów luźnych datowa-
nych na okres rzymski i wędrówek ludów znajdujących się w zbiorach Muzeum w Hrubieszowie. Przykładem jest 
kolekcja zabytków kultury przeworskiej z Tuczap4, pow. hrubieszowski. Po jej przekazaniu do zbiorów Muzeum jego 
pracownicy, w miejscu wskazanym przez odkrywców, podjęli badania wykopaliskowe, które w najbliższym czasie 
będą kontynuowane, a ich wyniki zostaną opublikowane w ramach odrębnej monografii. Zaprezentowana zostanie 
w niej także wspomniana kolekcja zabytków. Wnikliwym czytelnikom nie umknie też fakt nieumieszczenia w ni-
niejszym opracowaniu srebrnego naszyjnika z miejscowości Podhorce w powiecie hrubieszowskim. Poświęcono 
mu niedawno obszerny artykuł autorstwa Bartłomieja Barteckiego (2018). Wyjątek zrobiłam jedynie dla nielicznej 
grupy wcześniej publikowanych lub wzmiankowanych zabytków (np. Banasiewicz 1989b, 23–24, 28 ryc. 4:1; Ju-
ściński 2009; Kokowski 1991a, 51–55; 2001a, 48 fot. 23; 2001b, 119 ryc. 1:4, 10; 2005a, 169 ryc. 2:a; 2006, 57 ryc. 
3:e, 67 ryc. 17:a, b; Niezabitowska 2005a, 491–492, 494 nr 5, ryc. 1:1; Niezabitowska-Wiśniewska 2009a, 227 ryc. 
15:10, 11, 26; 2017a, 475–479, 482, 487, ryc. 2:1; 3:15). Zostały one mniej lub bardziej dokładnie opisane i zilustrowa-
ne przed konserwacją przedmiotów. Przeprowadzona zaś na potrzeby niniejszej publikacji ujawniła niekiedy niewi-
doczne wcześniej szczegóły ornamentacji lub elementy konstrukcyjne. Dla niektórych z tych zabytków wykonano 
również analizy składu chemicznego metalu.

Już po zamknięciu prezentowanego katalogu zabytków do zbiorów Muzeum trafiło kilkadziesiąt kolejnych przed-
miotów, głównie z późnego okresu rzymskiego i wczesnej fazy okresu wędrówek ludów. Odkryto je w Gozdowie, 
pow. hrubieszowski oraz w obrębie prezentowanego tutaj stanowiska 29 w Gródku, pow. hrubieszowski. W maju 
2021 r. Muzeum Narodowe w Lublinie na mocy decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie przeka-
zało do zbiorów Muzeum w Hrubieszowie dużą kolekcję zabytków odkrytych jeszcze w latach 90. XX w., głównie 
w okolicach Gródka. Została ona zarekwirowana przez policję i przez kilka lat jej status prawny pozostawał nie-
określony. Wszystkie zabytki luźne nieuwzględnione w niniejszym opracowaniu opublikowane zostaną w ramach 
odrębnych publikacji.

3 Dokładne dane liczbowe z rozdzieleniem na poszczególne typy zabytków zamieszczone zostaną w części poświęconej analizie źródeł.
4 Początkowo stanowisko określone zostało jako Mołożów Kolonia, stan. 35 (Hyrchała, Bartecki 2015). Po zweryfikowaniu granic miejscowości z tego 

obszaru przemianowano je na Tuczapy, stan. 36.
5 Niewielka część zabytków prezentowana w katalogu uwzględniona została także w Corpus der römischen Funde im europäischen Barbaricum. Po-

len 4. Lublinerland, który drukiem ukaże się pod koniec 2021 r. Autorem ich opisów są: A. Mucha, A. Hyrchała, B. Niezabitowska-Wiśniewska. Szcze-
gółowe odniesienia – patrz katalog.

Ryc. 1. Położenie miejscowości uwzględnionych w katalogu: 1 – Annopol stan. 11, 2 – Białoskóry stan. 4, 3 – Cichobórz stan. 46, 4 – Czerniczyn stan. 9, 
5 – Czerniczyn stan. 32, 6 – Dziekanów stan. 10, 7 – Gródek stan. 1C, 8 – Gródek stan. 2, 9 – Gródek stan. 3, 10 – Gródek stan. 6, 11 – Gródek stan. 29, 12 – 
Husynne stan. 2, 13 – Husynne Kolonia stan. 4, 14 – Korytyna stan. 1, 15 – Kosmów, 16 – Kozodawy stan. 14, 17 – Łasków stan. 10, 18 – Łuszków stan. 5, 
19 – Małków stan. 42, 20 – Masłomęcz stan. 4, 21 – Matcze stan. 40, 22 – Matcze stan. 41, 23 – Matcze stan. 43, 24 – Mieniany stan. 25, 25 – Mircze stan. 
43, 26 – Moniatycze stan. 6, 27 – Moroczyn stan. 13, 28 – Moroczyn stan. 44, 29 – Obrowiec stan. 44, 30 – Prehoryłe stan. 6, 31 – Sławęcin stan. 31, 32 – 
Szpikołosy stan. 12, 33 – Szychowice stan. 12, 34 – Szychowice stan. 54, 35 – Świerszczów stan. 3, 36 – Teptiuków stan. 7, 37 – Teptiuków stan. 10, 38 – 
Teptiuków stan. 13, 39 – Teptiuków stan. 36, 40 – Terebiń stan. 41, 41 – Terebiń stan. 70, 42 – Terebiń stan. 71, 43 – Trzeszczany, 44 – Turkołówka stan. 7, 8, 
45 – Ubrodowice stan. 45, 46 – Wolica stan. 3, 47 – Wołajowice, 48 – Wólka Poturzyńska stan. 23, 49 – Wronowice stan. 18, 50 – Siedliszcze, 51 – Starosie-
le, 52 – Strzelce stan. 19, 53 – Strzelce, 54 – Czermno, 55 – Skibice, 56 – Swaryczów, 57 – Wolica Uchańska stan. 11. Oprac. B. Bartecki na podkładzie mapy 
rzeźby województwa lubelskiego w opracowaniu L. Gawrysiaka 2004.
Fig. 1. Location of towns/villages considered in the catalogue: 1 – Annopol site 11, 2 – Białoskóry site 4, 3 – Cichobórz site 46, 4 – Czerniczyn site 9, 5 – 
Czerniczyn site 32, 6 – Dziekanów site 10, 7 – Gródek site 1C, 8 – Gródek site 2, 9 – Gródek site 3, 10 – Gródek site 6, 11 – Gródek site 29, 12 – Husynne site 
2, 13 – Husynne Kolonia site 4, 14 – Korytyna site 1, 15 – Kosmów, 16 – Kozodawy site 14, 17 – Łasków site 10, 18 – Łuszków site 5, 19 – Małków site 42, 
20 – Masłomęcz site 4, 21 – Matcze site 40, 22 – Matcze site 41, 23 – Matcze site 43, 24 – Mieniany site 25, 25 – Mircze site 43, 26 – Moniatycze site 6, 
27 – Moroczyn site 13, 28 – Moroczyn site 44, 29 – Obrowiec site 44, 30 – Prehoryłe site 6, 31 – Sławęcin site 31, 32 – Szpikołosy site 12, 33 – Szychow-
ice site 12, 34 – Szychowice site 54, 35 – Świerszczów site 3, 36 – Teptiuków site 7, 37 – Teptiuków site 10, 38 – Teptiuków site 13, 39 – Teptiuków site 36, 
40 – Terebiń site 41, 41 – Terebiń site 70, 42 – Terebiń site 71, 43 – Trzeszczany, 44 – Turkołówka sites 7 and 8, 45 – Ubrodowice site 45, 46 – Wolica site 3, 
47 – Wołajowice, 48 – Wólka Poturzyńska site 23, 49 – Wronowice site 18, 50 – Siedliszcze, 51 – Starosiele, 52 – Strzelce site 19, 53 – Strzelce, 54 – Czer-
mno, 55 – Skibice, 56 – Swaryczów, 57 – Wolica Uchańska site 11. Compiled by B. Bartecki on the background map of the lie of the land of Lublin province 
elaborated by L. Gawrysiak 2004.
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UWAGI DO KATALOGU
Katalog składa się z trzech części: pierwsza (I) obejmuje zabytki pochodzące z obrębu powiatu hrubieszowskiego, 
pewnie lub z dużym prawdopodobieństwem datowane na młodszy okres przedrzymski oraz okresy rzymski i wę-
drówek ludów; druga (II) skupia podobnie datowane przedmioty, ale znalezione w obrębie powiatów ościennych 
(chełmskiego, tomaszowskiego i zamojskiego), w wielu wypadkach w miejscowościach położonych nieopodal granic 
powiatu hrubieszowskiego; trzecia (III) zawiera zabytki z miejscowości nieznanych oraz prawdopodobnie odkryte 
na zachodniej Ukrainie.

Nazwy miejscowości prezentowane są w układzie alfabetycznym. Niektóre z nich powtarzają się, co ma zwią-
zek z różnymi miejscami (stanowiskami) odkryć w ich obrębie6. Numeracja zabytków jest ciągła w całym katalogu, 
a numery zabytków odpowiadają numerom ich rysunków na tablicach. Poruszanie się w tym tak dużym zbiorze 
zabytków ułatwi zestawienie podstawowych danych o lokalizacji w poniższej tabeli.

6 Np. miejscowość Gródek pojawia się w katalogu dziewięciokrotnie, co ma związek z pochodzeniem zabytków z obrębu stanowisk 1C, 2, 3, 6 i 29 w tej 
miejscowości oraz serią zabytków, których dokładnego miejsca znalezienia nie udało się ustalić i opisane zostały jako: Gródek – w pobliżu Huczwy; 
Gródek – za Huczwą; Gródek. Dodatkowo duża grupa zabytków znaleziona została w okolicach tej miejscowości, stąd funkcjonują one w katalogu jako 
Gródek – okolice.

ed. It was established that certain artefacts come from several sites within one town (for example, Gródek, Tepti-
uków). The findspots of some of the objects, particularly those found in the 1980s and 90s, can be narrowed down 
to a specific town or its environs. The study also considers a group of artefacts of indeterminate provenance, though 
they were most probably discovered within the Hrubieszów district, and artefacts handed over to the Museum by 
the customs service and confiscated from individuals illegally bringing them from Ukraine to Poland. It is difficult 
to determine their findspots, yet in all likelihood they were discovered in west Ukraine.

The collection comprises nearly all artefact categories occurring in the late pre-Roman, Roman and Migration 
periods. It is dominated by ornaments and elements of clothing (394 specimens in total), with utility goods and tools 
(73 items altogether), fragments of glass (9) and clay (2) vessels, weaponry (17 items in total) and spurs (a total of 
10 items) being less numerous. The collection also features objects or fragments thereof that are difficult to catego-
rise (a total of 41)3. We cannot rule out that some items are of earlier (the Bronze Age) or later (early Middle Ages – 
early modern period) provenance. They were included in the catalogue mostly due to the fact that they come from 
sites or towns where artefacts from the Roman period and early phase of the Migration period were discovered. 
Objects which are indisputably medieval or modern were excluded from the study.

Despite the fact that the presented collection of artefacts is very numerous, it does not consider all loose ma-
terials from the collection of the Museum in Hrubieszów dated to the Roman and Migration periods. Such example 
is a collection of artefacts of the Przeworsk culture from Tuczapy4 in the Hrubieszów district. After it was handed 
over to the Museum, its archaeologists undertook excavations at the site indicated by the discoverers. These works 
will be continued shortly, and the results thereof will be published in a separate monograph, which will cover the 
aforementioned collection of artefacts. Attentive readers will notice that this study does not include a silver neck-
lace from Podhorce, in the Hrubieszów district. This has recently been discussed in a lengthy article by Bartłomiej 
Bartecki (2018). The sole exception I made is a small group of previously published or mentioned artefacts (e.g. 
Banasiewicz 1989b, 23–24, 28 fig. 4:1; Juściński 2009; Kokowski 1991a, 51–55; 2001a, 48 photo 23; 2001b, 119 fig. 
1:4, 10; 2005a, 169 fig. 2:a; 2006, 57 fig. 3:e, 67 fig. 17:a, b; Niezabitowska 2005a, 491–492, 494 no. 5, fig. 1:1; Niez-
abitowska-Wiśniewska 2009a, 227 fig. 15:10, 11, 26; 2017a, 475–479, 482, 487, fig. 2:1; 3:15). They were more or less 
accurately described and illustrated before conservation. Treatment conducted for the purpose of this publication 
revealed details of ornamentation or construction elements which were indiscernible before. Additionally, some of 
these artefacts underwent chemical analysis.

After concluding work on this catalogue, the Museum obtained several dozen objects, mostly from the Roman 
period and early phase of the Migration period. They were discovered in Gozdów (the Hrubieszów district) and within 
site 29 in Gródek (the Hrubieszów district), the latter being discussed in this paper. In May 2021, under the decision 
of the Provincial Monument Conservator in Lublin, the National Museum in Lublin handed over a large collection of 
artefacts discovered mainly in the environs of Gródek in the 1990s to the Museum in Hrubieszów. They had been 
confiscated by the police and their legal status remained undetermined for several years. All stray finds not included 
in this study will be published in separate publications.

COMMENTS ON THE CATALOGUE
The catalogue consists of three parts. The first one (I) covers artefacts from the area of the Hrubieszów district, which, 
undeniably, or in all probability come from the late pre-Roman, Roman and Migration periods. The second part (II) 
includes similarly dated objects, yet found within the neighbouring districts (Chełm, Tomaszów Lubelski and Zam-
ość), in many instances in towns located near the borders of the Hrubieszów district. The third part (III) comprises 
artefacts from undetermined towns and those most probably discovered in the west of Ukraine.

3 Detailed numerical data with division into individual artefact types are included in the part devoted to analysis of sources.
4 Initially, the site was described as Mołożów Kolonia, site 35 (Hyrchała, Bartecki 2015), yet after verifying the borders of the town it was renamed as 

Tuczapy, site 36.
5 Some artefacts presented in the catalogue were also considered in Corpus der römischen Funde im europäischen Barbaricum. Polen 4. Lublinerland, 

which will appear in print at the end of 2021. Their descriptions were provided by A. Mucha, A. Hyrchała, B. Niezabitowska-Wiśniewska. For detailed 
references see the catalogue.

KATALOG – CZĘŚĆ I (pow. hrubieszowski)
CATALOGUE – PART I (the Hrubieszów district)

Numery zabytków
Artefact numbers

Miejscowość
Town

Numer stanowiska / przybliżona lokalizacja
Site number / approximate location

Uwagi
Comments

1 Annopol stanowisko 11 / site 11 –

2–4 Białoskóry stanowisko 4 / site 4 –

5 Białoskóry brak danych / no data –

6–8 Cichobórz stanowisko 46 / site 46 –

9 Czerniczyn stanowisko 9 / site 9 –

10 Czerniczyn stanowisko 32 / site 32 –

11–17 Dziekanów stanowisko 10 / site 10 –

18–106 Gródek stanowisko 1C / site 1C + 5 monet (Myzgin, w tym tomie)
/ + 5 coins (Myzgin, in this volume)

107–109 Gródek stanowisko 2 / site 2 –

110–113 Gródek stanowisko 3 / site 3 –

114–122 Gródek stanowisko 6 (dawniej 1D) / site 6 (formerly 1D) + 4 monety (Myzgin, w tym tomie) / 
+ 4 coins (Myzgin, in this volume)

123–176 Gródek stanowisko 29 / site 29 + 12 monet (Myzgin, w tym tomie) / 
+ 12 coins (Myzgin, in this volume)

177–186 Gródek w pobliżu Huczwy / near the Huczwa –

187–192 Gródek za Huczwą / on the other side of the Huczwa –

193–204 Gródek brak danych / no data + 2 monety (Myzgin, w tym tomie) / 
+ 2 coins (Myzgin, in this volume)

205–222 Gródek okolice miejscowości / the town environs + 4 monety (Myzgin, w tym tomie) / 
+ 4 coins (Myzgin, in this volume)

223 Husynne stanowisko 2 / site 2 –

224 Husynne Kolonia stanowisko 4 / site 4 –

225 Korytyna stanowisko 1 / site 1 –

226–230 Kosmów brak danych / no data –

231–420 Kosmów okolice miejscowości / the town environs –

421 Kozodawy stanowisko 14 / site 14 –

422 Łasków stanowisko 10 / site 10 –

423–425 Łuszków stanowisko 5 / site 5 –

426 Łuszków brak danych / no data –

427–429 Małków stanowisko 42 / site 42 –
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The town names are given in alphabetical order. Some of them appear several times, which is connected with 
various findspots (sites) within them6. Artefact numbers are consecutive in the entire catalogue, and they correspond 
to figure numbers on plates. The table below including a compilation of basic data about locations will enhance going 
through such an extensive collection of artefacts.

The catalogue is organised in the following way:
 ■ Ornaments and elements of attire (fibulae; belt parts – buckles, strap ends, others; pendants; beads; bracelets)
 ■ Weaponry (sword scabbard hangers/fittings; pole weapons)
 ■ Spurs
 ■ Articles of everyday use and tools (knives; scissors; tweezers; needles; combs; awls; pins – yarn plugs; fittings 

and elements of other metal objects; spindle whorls; loom weights/sinkers)
 ■ Glass tableware (fragments of vessels)
 ■ Pottery
 ■ Others or indeterminate.

Where it was possible, typological information was provided. The list of applied classifications is as follows:

6 For instance, the town of Gródek appears in the catalogue nine times, which is connected with the origin of artefacts retrieved from sites 1C, 2, 3, 6, and 
29 in this town, and a series of artefacts whose precise findspots have not been determined and were described as: Gródek – near the Huczwa river; 
Gródek – on the other side of the Huczwa; Gródek. Moreover, a large group of artefacts was found in the vicinity of this town, thus their findspots are 
referred to as Gródek – environs.

KATALOG – CZĘŚĆ I (pow. hrubieszowski)
CATALOGUE – PART I (the Hrubieszów district)

Numery zabytków
Artefact numbers

Miejscowość
Town

Numer stanowiska / przybliżona lokalizacja
Site number / approximate location

Uwagi
Comments

430 Małków brak danych / no data –

431 Masłomęcz stanowisko 4 / site 4 –

432–434 Matcze stanowisko 40 / site 40 –

435–438 Matcze stanowisko 41 / site 41 –

439 Matcze stanowisko 43 / site 43 –

440–454 Mieniany stanowisko 25 / site 25 + 35 monet (Myzgin, w tym tomie) / 
+ 35 coins (Myzgin, in this volume)

455 Mircze stanowisko 43 / site 43 –

456 Moniatycze stanowisko 6 / site 6 –

457 Moroczyn stanowisko 13 / site 13 –

458 Moroczyn stanowisko 44 / site 44 –

459–462 Moroczyn brak danych / no data –

463–470 Obrowiec stanowisko 44 / site 44 –

471 Prehoryłe stanowisko 6 / site 6 –

472 Sławęcin (obecnie 
dzielnica Hrubieszo-
wa) / (currently a dis-
trict of Hrubieszów)

stanowisko 21 / site 21 –

473 Szpikołosy stanowisko 12 / site 12 –

474 Szychowice stanowisko 12 / site 12 –

475 Szychowice stanowisko 54 / site 54 –

476 Ślipcze – Kosmów brak danych / no data –

477 Świerszczów stanowisko 3 / site 3 –

478 Teptiuków stanowisko 7 / site 7 –

479 Teptiuków stanowisko 10 / site 10 –

480–481 Teptiuków stanowisko 13 / site 13 –

482 Teptiuków stanowisko 36 / site 36 –

483–487 Terebiń stanowisko 41 / site 41 –

488–489 Terebiń stanowisko 70 / site 70 –

490–493 Terebiń stanowisko 71 / site 71 –

KATALOG – CZĘŚĆ I (pow. hrubieszowski)
CATALOGUE – PART I (the Hrubieszów district)

Numery zabytków
Artefact numbers

Miejscowość
Town

Numer stanowiska / przybliżona lokalizacja
Site number / approximate location

Uwagi
Comments

494 Trzeszczany brak danych / no data –

495 Turkołówka stanowisko 7 / site 7 –

496 Turkołówka stanowisko 8 / site 8 –

497–498 Ubrodowice stanowisko 45 / site 45 –

499 Ubrodowice brak danych / no data –

500 Wolica stanowisko 3 / site 3 –

501 Wołajowice brak danych / no data –

502 Wólka Poturzyńska stanowisko 23 / site 23 –

503 Wronowice stanowisko 18 / site 18 –

KATALOG – CZĘŚĆ II
CATALOGUE – PART II

powiat chełmski / the Chełm district

504–524 Siedliszcze okolice miejscowości / the town environs –

525 Starosiele brak danych / no data –

526 Strzelce stanowisko 19 / site 19 –

527 Strzelce brak danych / no data –

powiat tomaszowski (lubelski) / the Tomaszów Lubelski district

528–530 Czermno okolice miejscowości / the town environs –

powiat zamojski / the Zamość district

531 Skibice brak danych / no data –

532 Swaryczów brak danych / no data –

533 Wolica Uchańska stanowisko 11 / site 11 –

KATALOG – CZĘŚĆ III
CATALOGUE – PART III

534–539 miejscowości nieznane – powiat hrubieszowski (?) / undetermined towns – the Hrubieszów district (?)

540–546 miejscowości nieznane – zachodnia Ukraina (?) / undetermined towns – the west of Ukraine (?)

Układ katalogu opisuje następujący porządek prezentacji:
 ■ Ozdoby i części stroju (zapinki; części pasa – sprzączki, okucia końca pasa, inne; wisiorki/zawieszki; paciorki; 

bransolety)
 ■ Uzbrojenie (zawieszki/okucia pochwy miecza; broń drzewcowa)
 ■ Ostrogi
 ■ Przedmioty codziennego użytku i narzędzia (noże; nożyce; szczypczyki; igły; grzebienie; szydła; szpile – za-

tyczki; okucia i elementy innych przedmiotów metalowych; przęśliki; ciężarki tkackie/grzęzidła)
 ■ Naczynia szklane (fragmenty naczyń)
 ■ Ceramika
 ■ Inne lub nieokreślone.

Tam, gdzie było to możliwe, podano także odniesienia typologiczne. Wykaz zastosowanych klasyfikacji przed-
stawia się następująco:

Zapinki:
 ■ o konstrukcji środkowo- i późnolateńskiej – Kostrzewski (1919), Demetz (1999)
 ■ tzw. zapinki zarubinieckie – Ambroz (1966), Pačkova (1988, 2004, 2006)
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 ■ z okresu rzymskiego i wędrówek ludów – A. (Almgren 1923), przykładowy skrót A.VI/1.167 (A. – Almgren, 
VI – numer grupy, /1 – numer serii, 167 – numer typu), z następującymi uzupełnieniami: grupa II – Schuster 
(2006); grupa IV – Dąbrowska (1994), Andrzejowski (2009 – wariant Topornica); grupa V, seria 8 – Machajew-
ski (1998), Kokowski (1995a); grupa VI, seria 1 – Kokowski (1995a), Szter et al. (Szter, Wiśniewska, Woźniak 
2018), Schuster (2017a – typ Dybäck/Independenţa), Andrzejowski (2018 – typ Jartypory); grupa VI, seria 2 – 
Andrzejowski et al. (Andrzejowski, Prochowicz, Rakowski 2008), Tuszyńska (1988), Kokowski (1996, 1999b), 
Petrauskas (2010), Petrauskas/Sinica (Petrauskas, Sinica 2010), Meyer (1960), Rau (2010a), Cieśliński/Rau 
(Cieśliński, Rau 2019); grupa VII – Schulte (2011), Gorohovskij/Gopkalo (Gorohovskij, Gopkalo 2004); inne – 
Kropotov (2010), Niezabitowska-Wiśniewska (2017a – typ Husynne).

Pozostałe zabytki: sprzączki – Madyda-Legutko (1986); okucia końca pasa – Madyda-Legutko (2011); inne ele-
menty pasów – Madyda-Legutko (2016); wisiorki/zawieszki: von Müller (1956), Kokowski (1991b, 1998a, 2019a), 
Andrzejowski (2014, 2017), Gopkalo (2008); paciorki – Tempelmann-Mączyńska (1985); szpile – Beckmann (1966); 
zawieszki pochwy miecza – Kaczanowski (1992), Menghin (1988); groty broni drzewcowej – Kaczanowski (1995); 
ostrogi – Jahn (1921), Ginalski (1991), Giesler (1978), Kokowski (1993a), Roman (19987); topory – Kieferling (1994), 
Kontny (2018); szczypczyki, nożyce miniaturowe – Beilke-Voight (1998); grzebienie – Thomas (1960); przęśliki (wy-
brane) – Kokowski (1995a), Magomedov (2015); okucia rogów do picia – Andrzejowski (1991); ceramika kultury wiel-
barskiej – Wołągiewicz (1993).

Wyprzedzając nieco informacje zawarte w części analitycznej niniejszego opracowania, muszę w tym miejscu 
wyjaśnić kwestię zastosowanych w katalogu odniesień do zapinek typów Almgren 161 i 162. W obliczu trwającej 
od lat dyskusji – jak dotąd nierozstrzygniętej – nad podstawami poprawnego rozdzielania tych dwóch typów lub 
nad koniecznością wypracowania dodatkowych kryteriów podziału (np. Nowakowski 2001; Mączyńska 2009, 81–
84; Olędzki, Ziętek 2014, 2017; Jakubczyk, Strobin 2016, 155–159), postanowiłam: zapinki z gładkim, kolankowato 
wygiętym kabłąkiem określać jako typ A.161; zapinki z półokrągłym kabłąkiem – zarówno gładkim, jak i profilowa-
nym, z fasetowanymi krawędziami – jako typ A.162; zapinki z kolankowato lub trójkątnie wygiętym kabłąkiem, ale 
profilowane, z fasetowanymi krawędziami jako typ A.161/162; zapinki obecnie silnie odkształcone, co uniemożliwia 
wskazanie pierwotnego kształtu wysklepienia kabłąka, jako typ A.161–162. Chcę też podkreślić, że nie jest to próba 
nowego podziału tych dwóch typów zapinek. Powyższe kryteria zastosowałam do konkretnego materiału z bardzo 
ograniczonego obszaru przede wszystkim w celu jego uporządkowania, wskazując jednocześnie tylko podstawowe 
różnice pomiędzy poszczególnymi zapinkami.

Dla 37 zabytków wykonano analizę składu chemicznego metalu. Informację taką umieszczono w uwagach, 
a same wyniki analizy zaprezentowane zostaną w aneksie na końcu opracowania. Inne uwagi, jeśli takowe były, 
umieszczone zostały w przypisach dolnych.

Wszystkie prezentowane zabytki znajdują się w zbiorach Muzeum w Hrubieszowie. Stąd też opis każdego za-
bytku zamyka odniesienie do jego numeru w zbiorach tegoż Muzeum (MH/A/numer – gdzie MH to Muzeum Hrubie-
szów, A – Archeologia).

7 Znana jest mi trwająca od kilkunastu lat dyskusja nad poprawnością klasyfikacji ostróg krzesłowatych autorstwa Edyty Roman (np. Kontny, Rudnicki 
2002, 148; Kontny, Okulicz-Kozaryn, Pietrzak 2011, 95) oraz postulaty stworzenia nowego podziału uwzględniającego obecny stan badań (por. Smół-
ka-Antkowiak 2016). Klasyfikacja ta funkcjonuje jednak w literaturze, stąd też postanowiłam odwołać się także do niej. Do jej poprawności odniosę się 
w części poświęconej analizie zabytków.

Fibulae:
 ■ fibulae of the middle and late La Tène construction – Kostrzewski (1919), Demetz (1999)
 ■ Zarubintsy fibulae – Ambroz (1966), Pačkova (1988, 2004, 2006)
 ■ fibulae from the Roman and Migration periods – A. (Almgren 1923), an example of abbreviation A.VI/1.167 (A. – 

Almgren, VI – group number, /1 – series number, 167 – type number), with the following addenda: group II 
– Schuster (2006); group IV – Dąbrowska (1994), Andrzejowski (2009 – Topornica variant); group V, series 8 – 
Machajewski (1998), Kokowski (1995a); group VI, series 1 – Kokowski (1995a), Szter et al. (Szter, Wiśniewska, 
Woźniak 2018), Schuster (2017a – Dybäck/Independenţa type), Andrzejowski (2018 – Jartypory type); group 
VI, series 2 – Andrzejowski et al. (Andrzejowski, Prochowicz, Rakowski 2008), Tuszyńska (1988), Kokowski 
(1996, 1999b), Petrauskas (2010), Petrauskas/Sinica (Petrauskas, Sinica 2010), Meyer (1960), Rau (2010a), 
Cieśliński/Rau (Cieśliński, Rau 2019); group VII – Schulte (2011), Gorohovskij/Gopkalo (Gorohovskij, Gopkalo 
2004); others – Ambroz (1966), Kropotov (2010), Niezabitowska-Wiśniewska (2017a – Husynne type).

Other artefacts: buckles – Madyda-Legutko (1986); strap ends – Madyda-Legutko (2011); other belt elements 
– Madyda-Legutko (2016); pendants – von Müller (1956), Kokowski (1991b, 1998a, 2019a), Andrzejowski (2014, 
2017), Gopkalo (2008); beads – Tempelmann-Mączyńska (1985); pins – Beckmann (1966); sword scabbard hang-
ers – Kaczanowski (1992), Menghin (1988); pole weapon heads – Kaczanowski (1995); spurs – Jahn (1921), Ginalski 
(1991), Giesler (1978), Kokowski (1993a), Roman (19987); axes – Kieferling (1994), Kontny (2018); tweezers, miniature 
scissors – Beilke-Voight (1998); combs – Thomas (1960); spindle whorls (selected) – Kokowski (1995a), Magomedov 
(2015); drinking horn fittings – Andrzejowski (1991); pottery of the Wielbark culture – Wołągiewicz (1993).

In this place I need to address the issue of references to Almgren 161 and 162 fibulae made in this catalogue. In 
the light of the long-running, unsolved debate about the grounds for the correct differentiation between the two 
types or the need to establish new criteria of division (e.g. Nowakowski 2001; Mączyńska 2009, 81–84; Olędzki, 
Ziętek 2014, 2017; Jakubczyk, Strobin 2016, 155–159), I have reached a decision as follows: fibulae with smooth, 
knee-shaped bows will be referred to as type A.161; fibulae with semicircular (both smooth and profiled) bows and 
faceted edges – as type A.162; fibulae with knee-shaped or triangular bows, yet profiled, with faceted edges – as 
type A.161/162; and heavily deformed fibulae, the bow shapes of which cannot be determined due to their substan-
tial deformation will be referred to as type A.161–162. I wish to emphasise that this is not an attempt at a new classi-
fication of the two types of fibulae. I used the above-mentioned criteria to specific material from a very limited area 
mainly in order to organise it, only indicating the basic differences between individual clasps.

Chemical analysis was conducted for 37 artefacts. This information was included in comments, and the results 
of the analysis will be included in the appendix at the end of this study. Other remarks, if made, were included in 
footnotes.

All artefacts in question are part of the collection of the Museum in Hrubieszów. Therefore, a description of each 
artefact is complemented with its inventory number used by the Museum (MH/A/number – where MH is the Hru-
bieszów Museum, A – Archaeology).

7 For about a dozen years, there has been debate about the correctness of classification of chair-shaped spurs proposed by Edyta Roman (for example, 
Kontny, Rudnicki 2002, 148; Kontny, Okulicz-Kozaryn, Pietrzak 2011, 95) and demands have been made for creating a new division taking into account 
the current state of research (cf. Smółka-Antkowiak 2016). However, as this classification has been functioning in literature, I also decided to refer to 
it. I will address the issue of its accuracy in the part devoted to analysis of artefacts.
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ANNOPOL, gm. Hrubieszów
Bliższa lokalizacja: stanowisko 11 (AZP 84–94/60), działka 
nr ew. 15.
Zabytek znaleziony przez K. Kuźmińskiego i w 2020 r. prze-
kazany do Muzeum.
Informacja o stanowisku8: wielokulturowe, znane z badań 
powierzchniowych przeprowadzonych w 1982 i 1997 r. Odno-
towano materiały neolityczne: kultury ceramiki lubelsko-wo-
łyńskiej i pucharów lejkowatych; z epoki brązu i wczesnej 
epoki żelaza: kultury strzyżowska, trzciniecka i łużycka; 
z wczesnego średniowiecza oraz z okresu nowożytnego. 
Z okresem rzymskim powiązano jedynie 8 fragmentów ce-
ramiki.
Łączna liczba zabytków: 1.
Datowanie: końcowy odcinek stadium B2b – faza B2/C1–C1a.

ZABYTKI (TABL. I):
1. Zapinka silnie profilowana, jednodzielna, ze stopu miedzi. 
Brak cięciwy i igły. Zachowane sześć zwojów sprężyny na 
żelaznej osi. Kabłąk rozszerzony w górnej części, płaski od 
spodu, w przekroju daszkowaty, z grzebykiem z dwoma że-
berkami rozdzielonymi poprzecznym rowkiem umieszczo-
nym w środkowej części. Nóżka zakończona stożkowatym 
guzkiem nieznacznie spłaszczonym od strony spodniej. Po-
chewka ornamentowana drobnymi nacięciami, tworzącymi 
dwie równoległe linie biegnące ukośnie do krawędzi nóżki. 
Wymiary: dł. (bez sprężyny) – 4,90 cm; szer. kabłąka w górnej 
części – 1,00 cm, powyżej grzebienia – 0,74 cm, grzebienia – 
1,03 cm, poniżej grzebienia – 0,92 cm, guzka – 0,70 cm. A.IV. 
Dąbrowska odmiana mazowiecka, typ 1Aa (Ryc. 13).
Zbiory: MH/A/8546.

BIAŁOSKÓRY, gm. Hrubieszów
Bliższa lokalizacja: stanowisko 4 (AZP 84–94/107), w lasach 
Nadleśnictwa Strzelce; zweryfikowane w 2015 r. przez A. Hy-
rchałę i B. Barteckiego z Muzeum w Hrubieszowie.
Zabytek o numerze 2 znaleziony przez G. Dańczuka 
i w 2014 r. przekazany do Muzeum. Zabytki o numerach 
3 i 4 znalezione przez D. Lemińskiego, przekazane do Mu-
zeum w 2020 r.

8 Informacje o wszystkich stanowiskach uwzględnionych w katalogu zawdzięczam pracownikom Muzeum w Hrubieszowie, którzy przeprowadzili kwe-
rendę w archiwum Delegatury w Zamościu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie, za co bardzo dziękuję. Dziękuję również Panu Wie-
sławowi Komanowi ze wspomnianej Delegatury za pomoc w dotarciu do niezbędnych danych i materiałów archiwalnych.

9 Datowanie oparte na chronologii grotu. Prawdopodobnie datowanie nożyc także umieścić można we wskazanym lub zbliżonym przedziale czasowym.

Informacja o stanowisku: wielokulturowe, znane m.in. z od-
krycia siekierki tulejkowatej z brązu łączonej z kulturą łu-
życką (III–V okres epoki brązu).
Łączna liczba zabytków: 3.
Datowanie zbioru: stadium B1b – faza B2 – (stadium C1a)9.

ZABYTKI (TABL. I):
2. Zapinka silnie profilowana, jednodzielna, ze stopu miedzi. 
Sprężyna 8-zwojowa z górną cięciwą przytrzymaną haczy-
kiem. Na główce płytka oporowa. Górna część kabłąka ufor-
mowana romboidalnie, niemal płaska od spodu. Na kabłąku 
wyraźny grzebień z obu stron podkreślony niskim żeber-
kiem. Nóżka zwężająca się ku dołowi, najprawdopodobniej 
zakończona guzkiem. Pochewka ażurowa z jednym otworem 
kompletnym, okrągłym i drugim zachowanym częściowo. 
Wymiary: dł. zachowana – 5,20 cm, sprężyny – 2,40 cm; 
szer. kabłąka maksymalna – 1,50 cm, powyżej grzebienia – 
0,76 cm, grzebienia – 1,00 cm; poniżej grzebienia – 0,54 cm. 
A.IV.68 (Ryc. 12).
Uwagi: analiza składu chemicznego metalu – CL 20650.
Zbiory: MH/A/6160.
3. Grot z zadziorami, żelazny. Niekompletny. Tulejka długa, 
rozszerzająca się ku wlotowi, z otworem po nicie; przy wlo-
cie w przekroju owalna, w części środkowej sześcioboczna, 
w górnej – w przybliżeniu prostokątna. Liść w przekroju 
rombowaty bez wyraźnie zaznaczonego żeberka. Zadziory 
długie. Wymiary: dł. całkowita zachowana – 19,00 cm, liścia 
z zadziorami – ok. 8,00 cm, tulejki – 14,00 cm; rozstaw zadzio-
rów rekonstruowany – ok. 4,50 cm; śr. tulejki przy wlocie – 
ok. 2,00 cm; wymiary tulejki przy liściu – ok. 0,87×0,64 cm. 
Zbliżony do Kaczanowski typ L, odmiana 2 (Ryc. 86).
Zbiory: MH/A/8224.
4. Nożyce żelazne. Niekompletne i odkształcone. Zachowa-
ne jedno ramię – szerokie, zwężające się w kierunku ostrza, 
w przekroju lekko wklęsło-wypukłe. Ostrze długie i szerokie 
u nasady, zakończone spiczasto. Wymiary: dł. zachowana – 
18,80 cm; szer. ramienia – 0,96–1,80 cm, ostrza (maksymalna) 
– 3,10 cm (Ryc. 92).
Zbiory: MH/A/8225.

ANNOPOL, Hrubieszów commune
Approximate location: site 11 (AZP 84–94/60), plot reg. no.15.
Artefact found by K. Kuźmiński and handed over to the Mu-
seum in 2020.
Information on the site8: multicultural, known from surface 
surveys conducted in 1982 and 1997. Among recorded ma-
terials are those from the Neolithic – the Lublin-Volhynian 
culture and the Funnel Beaker culture; the Bronze Age and 
early Iron Age – the Strzyżów culture, the Trzciniec culture 
and the Lusatian culture; as well as materials from the Early 
Middle Ages and the early modern period. Only eight frag-
ments of pottery were related to the Roman period.
Total number of artefacts: 1.
Dating of the artefact: the end of subphase B2b – phase B2/
C1–C1a.

ARTEFACTS (PL. I):
1. Fibula, heavily profiled, one-piece, copper alloy. Chord 
and pin missing. Preserved six-coiled spring on an iron axle. 
The bow widening towards the upper part, flat on the under-
side, roof-shaped in section; crest with two ribs separated 
by a crosswise groove placed in the central part. The foot 
terminates in a conical knob, which is slightly flattened on 
the underside. Catch-plate with incised decorations form-
ing two parallel lines running diagonally to the foot edge. 
Dimensions: length (without spring) – 4.90 cm; width: bow 
in its upper part – 1.00 cm, above the crest – 0.74 cm, crest 
– 1.03 cm, below the crest – 0.92 cm, knob – 0.70 cm. A.IV. 
Dąbrowska, Mazovian variant, type 1Aa (Fig. 13).
Inv. no.: MH/A/8546.

BIAŁOSKÓRY, Hrubieszów commune
Approximate location: site 4 (AZP 84–94/107), in the forests 
of Strzelce forest inspectorate; verified in 2015 by A. Hyrchała 
and B. Bartecki from the Museum in Hrubieszów.
Artefact no. 2 found by G. Dańczuk and handed over to the Mu-
seum in 2014. Artefacts nos. 3 and 4 found by D. Lemiński, 
handed over to the Museum in 2020.

8 I am indebted to employees of the Museum in Hrubieszów who conducted a search query at the archive of the Zamość office of Provincial Heritage 
Monuments Protection Office in Lublin for information about all sites included in the catalogue. I also express my gratitude to Wiesław Koman from 
the said office for his assistance in reaching the essential data and archive materials.

9 Dating based on the chronology of a spearhead. Scissors can probably be dated to the same, or similar period.

Information on the site: multicultural, known, among oth-
ers, from the discovery of a bronze socketed axe associated 
with the Lusatian culture (periods III–V of the Bronze Age).
Total number of artefacts: 3.
Dating of the assemblage: subphase B1b – phase B2 – (sub-
phase C1a)9.

ARTEFACTS (PL. I):
2. Fibula, heavily profiled, one-piece, copper alloy. Eight-
coiled spring with the external chord held by a hook. On 
the head is a spring cover. The top part of a bow rhomboidal, 
nearly flat on the underside. Distinct crest on the bow, out-
lined on both sides by a low rib. The foot tapering towards 
the bottom, most probably terminated with a knob. Open-
work catch-plate with one, round, fully preserved perforation 
and another, partly preserved one. Dimensions: preserved 
length – 5.20 cm, spring length – 2.40 cm; max. bow width 
– 1.50 cm, above the crest – 0.76 cm, crest – 1.00 cm, below 
the crest – 0.54 cm. A.IV.68 (Fig. 12).
Remarks: chemical analysis CL 20650.
Inv. no.: MH/A/6160.
3. Spearhead, barbed, iron. Incomplete. Long socket, widen-
ing towards the opening, with a rivet hole; oval-sectioned by 
the inlet, hexagonal section in the middle part, in the top part 
– approximately rectangular. Blade rhombic in section, with-
out a distinct rib. Long barbs. Dimensions: preserved total 
length – 19.00 cm, blade with barbs – approx. 8.00 cm, sock-
et – 14.00 cm; reconstructed barb gauge – approx. 4.50 cm; 
socket diameter by the opening – approx. 2.00 cm; dimen-
sions of the socket by the blade – approx. 0.87×0.64 cm. Re-
sembling Kaczanowski type L, variant 2 (Fig. 86).
Inv. no.: MH/A/8224.
4. Iron scissors. Incomplete and deformed. One shank pre-
served – wide, tapering towards the blade, section slightly 
concave-convex. Blade long and wide at the handle, point-
ed. Dimensions: preserved length – 18.80 cm; shank width – 
0.96–1.80 cm, (max.) blade width  – 3.10 cm (Fig. 92).
Inv. no.: MH/A/8225.
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BIAŁOSKÓRY, gm. Hrubieszów
Bliższa lokalizacja: brak danych.
Zabytek znaleziony przez G. Dańczuka i w 2017 r. przekazany 
do zbiorów Muzeum.
Łączna liczba zabytków: 1.
Datowanie: wczesny okres rzymski.

ZABYTKI (TABL. II):
5. Grot z zadziorami, żelazny – harpun (?). Niekompletny. Tu-
lejka długa, w przekroju owalna, rozszerzająca się ku wlotowi 
ze słabo czytelnym i częściowo zasklepionym otworem po 
nicie (?). Liść krótki, w przekroju zbliżony do soczewkowa-
tego. Zadziory dość długie, płaskie i szeroko rozstawione. 
Wymiary: dł. całkowita – 5,90 cm, tulejki – ok. 4,60 cm, liścia 
z zadziorami – ok. 2,50 cm; rozstaw zadziorów rekonstru-
owany – ok. 2,30 cm; śr. tulejki przy wlocie – ok. 0,70 cm, 
przy liściu – ok. 0,33–0,38 cm. Zbliżony do Kaczanowski 
typ C (Ryc. 86).
Zbiory: MH/A/6670.

CICHOBÓRZ, gm. Hrubieszów
Bliższa lokalizacja: stanowisko 46 (AZP 88–94/84)
Zabytki znalezione przez M. Ostrowskiego i w 2021 r. przeka-
zane do Muzeum; zabytki o numerach 7 i 8 – lokalizacja GPS.
Łączna liczba zabytków: 3.
Datowanie zbioru: schyłek okresu rzymskiego – wczesna 
faza okresu wędrówek ludów; zabytek pod numerem 7 o nie-
określonej chronologii, być może późniejszej.

ZABYTKI (TABL. II):
6. Okucie końca pasa ze stopu miedzi. Niekompletne – za-
chowana górna część trzonka z trzema otworami na nity. 
Płytowe, płaskie w przekroju. Zdobione ornamentyką stem-
pelkową rozmieszczoną w pięciu strefach rozdzielonych 
rytymi liniami, biegnącymi równolegle do krawędzi bocz-
nych. Poszczególne motywy rozmieszczone symetrycznie 
w odniesieniu do osi wzdłużnej zabytku. W strefie centralnej 
rząd rombów (zachowane 2,5) umieszczonych pomiędzy rzę-
dami utworzonymi przez wybijane oczka. Po obu stronach 
strefy centralnej dwa rzędy stempelków utworzone przez 
trójkąty i przez wybijane oczka. W skrajnych strefach rząd 
wybijanych kółeczek połączonych liniami falistymi z ogra-
niczającymi je dwiema liniami rytymi. Wymiary: dł. zacho-

10 W ogólnym kształcie pseudokolec przypomina nieco stylizowaną głowę ptaka.
11 Nie można wykluczyć, że przedmiot ten należy datować na okres nowożytny. Na podstawie znalezionych w pobliżu zabytków – o numerach 6 i 7 – łą-

czonych ze schyłkiem okresu rzymskiego lub wczesnym okresem wędrówek ludów oraz „stylistyki” opisywanego przedmiotu, BARDZO ostrożnie zało-
żyłam jednak, że również on może pochodzić ze schyłku starożytności.

wana – 1,90–2,10 cm; szer. – 3,30–3,40 cm. Madyda-Legutko 
VI.13 (Ryc. 68).
Zbiory: MH/A/8915.
7. Zawieszka srebrna – lunula. Niekompletna – brak uchwytu. 
Wykonana z jednego kawałka bardzo cienkiej blachy. W czę-
ści środkowej w przybliżeniu trójkątny występ. Wymiary: 
rozstaw ramion – 3,50 cm; wys. zachowana – 1,40–1,70 cm; 
gr. – ok. 0,50–0,55 cm. Gopkalo typ I/1 (Ryc. 75).
Zbiory: MH/A/8913.
8. Przedmiot ze stopu miedzi (?), pozłacany. Lity. Przypo-
minający sprzączkę o ramie kolistej. „Rama” w przekroju 
półokrągła, z niewielkimi zgrubieniami/wypustkami roz-
mieszczonymi naprzeciw siebie. Większe zgrubienie przedłu-
żone w nieruchomy pseudokolec, u podstawy uformowany 
na kształt dwóch stykających się ze sobą „oczek”, na końcu 
lekko spiczasty10. Wymiary: śr. „ramy” – 2,00–2,10 cm; dł. 
pseudokolca – ok. 1,60 cm. Funkcja i datowanie niejasne 
(Ryc. 105) 11.
Zbiory: MH/A/8914.

CZERNICZYN, gm. Hrubieszów
Bliższa lokalizacja: stanowisko 9 (AZP 88–94/9).
Zabytek znaleziony przez T. Gryniewicza i w 2018 r. przeka-
zany do Muzeum.
Informacja o stanowisku: znane z badań powierzchniowych 
przeprowadzonych w 1984 r., w trakcie których odkryto frag-
menty ceramiki z wczesnego średniowiecza (XII w.).
Łączna liczba zabytków: 1.
Datowanie: końcowy odcinek stadium B2b – faza B2/C1–C1a.

ZABYTKI (TABL. II):
9. Zapinka silnie profilowana, jednodzielna, ze stopu miedzi. 
Brak sprężyny i igły. Kabłąk rozszerzony w górnej części, 
płaski od spodu, w przekroju daszkowaty, z grzebykiem 
umieszczonym w środkowej części. Grzebyk niski, wąski, 
płaski od spodu, z dwoma żeberkami rozdzielonymi słabo 
czytelnym, płytkim rowkiem. Nóżka zakończona stożkowa-
tym guzkiem, silnie spłaszczonym od strony spodniej. Wy-
miary: dł. – 4,30 cm; szer. kabłąka w górnej części – 0,88 cm, 
powyżej grzebienia – 0,60 cm, grzebienia – 0,74 cm, poniżej 
grzebienia – 0,73 cm, guzka – 0,65 cm. A.IV. Dąbrowska od-
miana mazowiecka, typ 1Aa (Ryc. 13).
Zbiory: MH/A/7030.

BIAŁOSKÓRY, Hrubieszów commune
Approximate location: no data.
Artefact discovered by G. Dańczuk and handed over 
to the Museum in 2017.
Total number of artefacts: 1.
Dating of the artefact: early Roman period.

ARTEFACTS (PL. II):
5. Spearhead with barbs, iron – harpoon (?). Incomplete. Long, 
oval-sectioned socket, widening towards the opening, with 
a rather indistinct and partly sealed-up rivet hole (?). Short 
blade, roughly lenticular in section. Barbs rather long, flat 
and broadly spaced apart. Dimensions: length: total – 5.90 cm, 
socket – approx. 4.60 cm, blade with barbs – approx. 2.50 cm; 
reconstructed spacing of barbs – approx. 2.30 cm; socket 
diameter by the opening – approx. 0.70 cm, by the leaf – ap-
prox. 0.33–0.38 cm. Resembling Kaczanowski type C (Fig. 86).
Inv. no.: MH/A/6670.

CICHOBÓRZ, Hrubieszów commune
Approximate location: site 46 (AZP 88–94/84)
Artefacts found by M. Ostrowski and handed over to the Mu-
seum in 2021; artefacts nos. 7 and 8 – GPS location.
Total number of artefacts: 3.
Dating of the assemblage: the end of the Roman period – ear-
ly phase of the Migration period; artefact no. 7 of indetermi-
nate chronology, possibly later than that of other objects.

ARTEFACTS (PL. II):
6. Strap end, copper alloy. Incomplete – preserved top part 
of the shank with three rivet holes. Plate-like, flat-sectioned. 
Stamped decoration arranged in five zones separated with 
incised lines running parallel to side edges. Individual motifs 
arranged symmetrically in relation to the longitudinal axis 
of the artefact. In the central zone is a row of rhombuses (two 
and a half of them are preserved) – with rows of punched 
eyes on both sides. On both sides of the central zone are 
two rows of stamps formed by triangles and punched eyes. 
In the outermost zones are rows of punched circles connect-
ed with wavy lines, with an incised line by each edge. Dimen-
sions: length preserved – 1.90–2.10 cm; width – 3.30–3.40 cm. 
Madyda-Legutko VI.13 (Fig. 68).
Inv. no.: MH/A/8915.

10 The general shape of the pseudo-spike slightly resembles a stylised bird head.
11 It cannot be ruled out that this object should be dated to the early modern period. Based on artefacts found nearby – nos. 6 and 7 – associated with 

the end of the Roman period or the beginning of the Migration Period and the style of the described object, I assumed VERY carefully that in fact it could 
also come from late antiquity.

7. Silver pendant – lunula. Incomplete – hook missing. Made 
from one piece of a very thin metal sheet. In the middle part 
is a roughly triangular projection. Dimensions: arms spacing – 
3.50 cm; preserved height – 1.40–1.70 cm; thickness – approx. 
0.50–0.55 cm. Gopkalo type I/1 (Fig. 75).
Inv. no.: MH/A/8913.
8. Article made of copper alloy (?), gilded. Cast. Similar 
to a buckle with a circular frame. “Frame” semicircular in sec-
tion, with small thickenings/projections arranged opposite 
each other. The larger thickening transforms into a non-mov-
able pseudo-spike, the base of which are two “eyes” next 
to each other, slightly pointed at the end10. Dimensions: 
“frame” diameter – 2.00–2.10 cm; pseudo-spike length – ap-
prox. 1.60 cm. Function and dating unclear11 (Fig. 105).
Inv. no.: MH/A/8914.

CZERNICZYN, Hrubieszów commune
Approximate location: site 9 (AZP 88–94/9).
Artefact found by T. Gryniewicz and handed over to the Mu-
seum in 2018.
Information on the site: known from surface surveys con-
ducted in 1984, which yielded pottery fragments from 
the early Middle Ages (12th century).
Total number of artefacts: 1.
Dating of the artefact: the final part of subphase B2b – phase 
B2/C1–C1a.

ARTEFACTS (PL. II):
9. Fibula, strongly profiled, one-piece, copper alloy. Spring 
and pin missing. The bow is wider in the top part, flat on 
the underside, roof-shaped in section, with its middle part 
crested. Low and narrow crest, flat on the underside, with 
two ribs separated by a barely distinct shallow groove. 
Foot terminated with a conical knob, heavily flattened on 
the underside. Dimensions: length – 4.30 cm; width: the bow 
in its upper part – 0.88 cm, above the crest – 0.60 cm, crest 
– 0.74 cm, below the crest – 0.73 cm, knob – 0.65 cm. A.IV. 
Dąbrowska, Mazovian variant, type 1Aa (Fig. 13).
Inv. no.: MH/A/7030.
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CZERNICZYN, gm. Hrubieszów
Bliższa lokalizacja: stanowisko 32 (AZP 88–94/114).
Zabytek znaleziony przez T. Gryniewicza i w 2020 r. prze-
kazany do Muzeum. Znalazca wskazał przybliżone miejsce 
jego odkrycia.
Informacja o stanowisku: brak innych materiałów zabyt-
kowych.
Łączna liczba zabytków: 1.
Datowanie: faza B2/C1–C1a.

ZABYTKI (TABL. II):
10. Zapinka silnie profilowana, dwudzielna, ze stopu mie-
dzi. Brak sprężyny i igły. W płytce na główce wycięty karb 
do przytrzymania górnej, niezachowanej cięciwy. Kabłąk 
rozszerzony w górnej części, płaski od spodu, w przekroju 
trójkątny, z grzebykiem umieszczonym w części środkowej. 
Grzebyk niski, płaski od spodu z trzema słabo wyodrębnio-
nymi żeberkami, rozdzielonymi dwoma płytkimi, miejscami 
słabo czytelnymi rowkami. Na końcu nóżki profilowany 
guzek zakończony spiczasto. Wymiary: dł. – 4,00 cm; szer. 
kabłąka w górnej części – 0,80 cm, powyżej grzebienia – 
0,58 cm, grzebienia – 0,77 cm, poniżej grzebienia – 0,76 cm, 
guzka – 0,53 cm. A.IV. Dąbrowska odmiana mazowiecka, 
typ 2Ab (Ryc. 14). 
Uwagi: analiza składu chemicznego metalu – CL 20644.
Zbiory: MH/A/8245.

DZIEKANÓW, gm. Hrubieszów
Bliższa lokalizacja: stanowisko 10 (AZP 86–94/75).
Zabytki o numerach 11, 14–17 znajdują się w zbiorach Muzeum 
od 2008 r.; brak informacji na temat okoliczności znalezienia. 
Zabytki o numerach 12 i 13 zostały przekazane przez W. Pa-
nasiewicza do Instytutu Archeologii UMCS, a w 2020 r. do 
Muzeum.
Informacja o stanowisku: wielokulturowe, znane z badań 
powierzchniowych przeprowadzonych w 1986 r. Odnotowa-
no materiały neolityczne: kultura pucharów lejkowatych; 
z epoki brązu: kultury strzyżowska i trzciniecka oraz z wcze-
snego średniowiecza. Odkryto także 8 fragmentów ceramiki 
z okresu rzymskiego, być może kultury wielbarskiej z fazy C.
Łączna liczba zabytków: 7.
Datowanie zbioru: okres rzymski; zabytek nr 11 – TM faza 
[B2–C1b]–C2.

12 Nie można wykluczyć, że jest to zabytek wczesnośredniowieczny.

ZABYTKI (TABL. II, III):
11. Uszkodzony paciorek cylindryczny z czarnego, nieprze-
zroczystego szkła, z ukośnymi pasmami ze szkła białego. 
Wymiary: dł. – 1,90 cm; śr. – 0,84 cm. Zbliżony do Tempel-
mann-Mączyńska XXII.305/306b (Ryc. 78).
Zbiory: MH/A/4568.
12. Grot z zadziorami, żelazny – harpun (?). Niekompletny – 
brak jednego zadzioru. Tulejka długa, rozszerzająca się ku 
wlotowi, w przekroju do około 2/3 długości owalna, przy 
podstawie liścia spłaszczona i w przekroju zbliżona do pro-
stokąta; z długą, nieregularną szczeliną wzdłuż niemal całej 
długości. Liść bez zadziorów stosunkowo długi, o trudnym 
do odtworzenia kształcie przekroju, prawdopodobnie zbli-
żonym do soczewkowatego. Zachowany fragment zadzio-
ru płaski. Wymiary w zachowanym stanie: dł. całkowita 
– 5,50 cm, tulejki – ok. 3,60 cm, liścia z zadziorami – obecnie 
ok. 2,50 cm; śr. tulejki przy wlocie – ok. 0,80 cm, przy liściu 
– ok. 0,26×0,40 cm. Zbliżony do Kaczanowski typ C12.
Zbiory: MH/A/8596.
13. Szpila z haczykowatą główką – tzw. zatyczka, ze sto-
pu miedzi. Trzon w części środkowej tordowany, w górnej 
i dolnej w przekroju kwadratowy. Dł. – 3,90 cm. Beckmann 
typ VIb (Ryc. 95).
Zbiory: MH/A/8595.
14. Przęślik gliniany. Nieznacznie uszkodzony. Przepalony 
(?). Dwustożkowaty, z płasko (?) ściętymi wierzchołkami. 
Wymiary: śr. – 4,90 cm; wys. – 2,20 cm.
Zbiory: MH/A/4562.
15. Przęślik gliniany. Zachowany w około 1/3. Dwustożkowa-
ty, z płasko ściętymi wierzchołkami i korpusem nieznacznie 
walcowatym (?). Wymiary: śr. – ok. 3,70 cm; wys. – 2,70 cm. 
Być może zbliżony do Magomedov typ A212.
Zbiory: MH/A/4564.
16. Przęślik z opoki/wapienia. Nieznacznie uszkodzony. Krąż-
kowy, płaski. Wymiary: śr. – 3,80 cm; wys. – 1,40 cm.
Zbiory: MH/A/4563.
17. Ciężarek tkacki /lub grzęzidło/, gliniany. Zachowa-
ny w około 1/4. Kulisty. Krawędź starannie uformowana. 
Dość dobrze wypalony. Powierzchnia mączysta, jasnobru-
natna, ze śladami nadpalenia (?). Wymiary zachowane: 
7,00×5,00×3,80 cm; waga – 84,15 g.
Zbiory: MH/A/4565.

CZERNICZYN, Hrubieszów commune
Approximate location: site 32 (AZP 88–94/114).
Artefact found by T. Gryniewicz and handed over to the Mu-
seum in 2020. The founder indicated its approximate find-
spot.
Information on the site: no other artefacts found.
Total number of artefacts: 1.
Dating of the artefact: phase B2/C1–C1a.

ARTEFACTS (PL. II):
10. Fibula, strongly profiled, two-piece, copper alloy. Spring 
and pin missing. In the head plate is a groove cut for holding 
the external, unpreserved, chord. The bow is wider in its top 
part, flat on the underside, triangular-sectioned, with a crest 
in the central part. The crest is low, flat on the underside, 
with three slightly distinguished ribs separated with two 
shallow grooves, which are barely discernible in places. At 
the end of the foot is a profiled, pointed knob. Dimensions: 
length – 4.00 cm; width: bow in its upper part – 0.80 cm, 
above the crest – 0.58 cm, crest – 0.77 cm, below the crest – 
0.76 cm, knob – 0.53 cm. A.IV. Dąbrowska, Mazovian variety, 
type 2Ab (Fig. 14). 
Remarks: chemical analysis – CL 20644.
Inv. no.: MH/A/8245.

DZIEKANÓW, Hrubieszów commune
Approximate location: site 10 (AZP 86–94/75).
Artefacts nos. 11, 14–17 have been part of the Museum col-
lection since 2008; no information about the circumstances 
of discovery. Artefacts nos. 12 and 13 were handed over 
to the Institute of Archaeology of UMCS by W. Panasiewicz, 
and in 2020 handed over to the Museum.
Information on the site: multicultural, known from sur-
face surveys conducted in 1986. Recorded materials from 
the Neolithic – the Funnel Beaker culture; the Bronze Age – 
the Strzyżów culture and the Trzciniec culture; and the ear-
ly Middle Ages. Eight fragments of pottery from phase C 
of the Roman period, probably of the Wielbark culture, were 
also discovered.
Total number of artefacts: 7.
Dating of the assemblage: the Roman period; artefact no. 
11 – TM phase [B2–C1b]–C2.

12 It cannot be ruled out that it is an early medieval artefact.

ARTEFACTS (PL. II, III):
11. Damaged cylindrical bead made of black, opaque 
glass, with diagonal stripes from white glass. Dimensions: 
length – 1.90 cm; diameter – 0.84 cm. Resembling Tempel-
mann-Mączyńska XXII.305/306b (Fig. 78).
Inv. no.: MH/A/4568.
12. Spearhead with barbs, iron – harpoon (?). Incomplete – 
one barb missing. Long socket, widening towards the open-
ing, section – oval up to the two-thirds of its length, by 
the blade base – flattened and roughly rectangular in section; 
with a long, irregular crack along almost the entire length. 
The blade with no barbs – relatively long, section difficult 
to reconstruct, most probably roughly lenticular. The pre-
served fragment of the barb is flat. Dimensions of the pre-
served condition: total length – 5.50 cm, socket – approx. 
3.60 cm, blade with barbs – approx. 2.50 cm; socket diame-
ter by the opening – approx. 0.80 cm, by the blade – approx. 
0,26×0,40 cm. Resembling Kaczanowski type C12.
Inv. no.: MH/A/8596.
13. Pin with a hooked head – known as a yarn plug, copper 
alloy. Shaft twisted in its central part, the top and end square 
in section. Length – 3.90 cm. Beckmann type VIb (Fig. 95).
Inv. no.: MH/A/8595.
14. Clay spindle whorl. Slightly damaged. Burnt (?). Bicon-
ical, with flatly (?) truncated peaks. Dimensions: diameter 
– 4.90 cm; height – 2.20 cm.
Inv. no.: MH/A/4562.
15. Clay spindle whorl. Approx. a third intact. Biconical, 
with flatly truncated peaks and slightly cylindrical (?) body. 
Dimensions: diameter – approx. 3.70 cm; height – 2.70 cm. 
Possibly resembling Magomedov A212 type.
Inv. no.: MH/A/4564.
16. Spindle whorl, gaize/limestone. Slightly damaged. Disc-
shaped, flat. Dimensions: diameter – 3.80 cm; height – 1.40 cm.
Inv. no.: MH/A/4563.
17. Loom-weight /or sinker/, clay. Approx. half intact. Spheri-
cal. Edge carefully formed. Rather well fired. Surface floury, 
light brown, with traces of burning (?). Preserved dimen-
sions: 7.00×5.00×3.80 cm; weight – 84.15 g.
Inv. no.: MH/A/4565.
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GRÓDEK13, gm. Hrubieszów
Bliższa lokalizacja: stanowisko 1C14 (AZP 87–94/1) (Ryc. 2).
Zabytki o numerach 18–24, 26–41, 43–57, 60, 68, 74, 75, 86, 
95–106 – znalezione w warstwie oraniny lub na powierzchni 
stanowiska – mają dokładną, trójwymiarową lokalizację (po-
miary przy użyciu tachimetru) i pozyskane zostały w trakcie 
prospekcji terenowej z wykorzystaniem wykrywaczy metali 
oraz w trakcie badań powierzchniowych, poprzedzających 
badania elektromagnetyczne na stanowisku (Ryc. 3)15. Za-
bytki o numerach 87–94 odkryte zostały na powierzchni 
stanowiska, a ich lokalizacja ograniczona jest do powierzchni 

13 W starszej literaturze nazwa miejscowości podawana była jako Gródek Nadbużny lub Gródek nad Bugiem. Poprawna, zgodna z danymi administracyj-
nymi, jest nazwa Gródek.

14 W dotychczasowej literaturze oraz dokumentacjach z badań powierzchniowych i wykopaliskowych znajdują się sprzeczne informacje odnośnie do po-
łudniowej granicy stanowiska 1C, a tym samym północnej i północno-wschodniej granicy sąsiadującego z nim stanowiska 6 (dawniej 1D). Nieznana 
jest także południowa granica cmentarzyska grupy masłomęckiej. Pamiętać należy jednak, że nie musi ona być – i najpewniej nie jest – jednoznaczna 
z południową granicą całego, wielokulturowego stanowiska 1C. Obecnie przyjmuje się, że stanowisko 1C obejmuje także południowy, łagodny skłon 
lessowego cypla i sięga do wysokości linii kolejowej łączącej Polskę i Ukrainę. Za granicę pomiędzy stanowiskami 1C i 6 uznaje się niewielkie zagłębie-
nie terenu – prawdopodobnie dawny wąwóz, biegnący południkowo przy południowo-zachodniej granicy stanowiska 1C. Tym samym zasadnicza część 
stanowiska 6 położona jest na zachód i południowy zachód od stanowiska 1C (patrz Ryc. 2). Powyższy, zastosowany również w niniejszym opracowa-
niu, podział stanowisk został uzgodniony z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Lublinie, Delegaturą w Zamościu.

15 Badania elektromagnetyczne przeprowadzone zostały w 2020 r. w ramach projektu Nieinwazyjne rozpoznanie geofizyczne stan. 1C w Gródku – najważ-
niejszego stanowiska archeologicznego Lubelszczyzny, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Fun-
duszu Promocji Kultury (zadanie nr 2586/20) i zrealizowanego przez Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie (koordynatorzy projektu 
– Bartłomiej Bartecki, Anna Hyrchała) – porównaj https://www.muzeum-hrubieszow.com.pl/projects/nieinwazyjne-rozpoznanie-geofizyczne-stan-1c-w-
-grodku-zrealizowany-2020/ (dostęp 30.07.21).

jednego grida (kwadratu o boku 20×20 m) (Ryc. 3). Siatka gri-
dów wytyczona została na potrzeby wspomnianych badań 
geofizycznych. Zabytki o numerach 42, 58, 61–65, 70, 72, 73, 
81–83, 85 zostały znalezione przez P. Kanię i przekazane w la-
tach 1985, 2007 i 2020 do Muzeum. Zabytki o numerach 59, 
66, 77, 84 zostały znalezione przez D. Sołtysa i przekazane 
w latach 1996 i 2000 do Muzeum. Zabytki o numerach 67, 
69, 71, 76, 78–80 zostały znalezione przez W. Panasiewicza 
i przekazane w 1996 r. do Muzeum. Brak możliwości odtwo-
rzenia ich dokładnego miejsca znalezienia. Zabytek o nu-
merze 25 – brak dokładnej lokalizacji, przyniesiony przez 

Ryc. 2. Gródek, pow. hru-
bieszowski. Rozmieszczenie 
stanowisk uwzględnionych 
w katalogu. Oprac. B. Bar-
tecki.
Fig. 2. Gródek (Hrubieszów 
district). Distribution of sites 
considered in the catalogue. 
Compiled by B. Bartecki.

Ryc. 3. Gródek, pow. hrubieszowski, stanowisko 1C – planigrafia 
zabytków uwzględnionych w katalogu. Oprac. B. Bartecki.
Fig. 3. Gródek (Hrubieszów district) site 1C – planigraphy of ar-
tefacts included in the catalogue. Compiled by B. Bartecki.

GRÓDEK13, Hrubieszów commune
Approximate location: site 1C14 (AZP 87–94/1) (Fig. 2).
Artefacts nos. 18–24, 26–41, 43–57, 60, 68, 74, 75, 86, 95–106 – 
found in a layer of ploughed earth or on the surface of the site 
– have precise, 3D location (measurements with the use 
of a total station) and were obtained during field survey us-
ing a metal detector and during surface surveys preceding 
electromagnetic research at the site (Fig. 3)15. Artefacts no. 
87–94 were discovered on the surface of the site and their 
location is limited to a surface of one grid (20×20 m square) 
(Fig. 3). The grid network was marked out for the purpose 

13 In older literature: Gródek Nadbużny or Gródek nad Bugiem (Gródek on the Bug). The correct name, in keeping with administrative data, is Gródek.
14 Current literature and documentation from surface surveys and excavations contains contradictory information about the southern border of site 1C, 

and, at the same time, the northern and north-eastern border of site 6 (formerly 1D), which neighbours with it. The southern border of the cemetery 
of the Masłomęcz group also remains unknown. One should also bear in mind that it does not have to be – and most probably is not – equivalent with 
the southern border of the entire, multicultural site 1C. It is currently assumed that site 1C also comprises the southern, slight slope of a loess peak and 
reaches the railway connecting Poland and Ukraine. It is assumed that a slight hollow – probably a former ravine, running longitudinally by the south-
west border of site 1C is the actual border. In this way the main part of site 6 is located to the west and south-west of site 1C (see Fig. 2). The division 
of sites presented above, also employed in this study, was agreed on with the Provincial Heritage Monuments Protection Office in Lublin, local office 
in Zamość.

15 Electromagnetic survey was conducted in 2020 as part of the project Non-invasive geophysical survey of site 1C in Gródek – the most important ar-
chaeological site of the Lublin region, co-financed by the Minister of Culture and National Heritage from the Fund for the Promotion of Culture (task 
no. 2586/20) and realised by the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów (project coordinators – Bartłomiej Bartecki, Anna Hyrchała) cf. https://
www.muzeum-hrubieszow.com.pl/projects/nieinwazyjne-rozpoznanie-geofizyczne-stan-1c-w-grodku-zrealizowany-2020/ (access 30/07/21).

of the aforementioned geophysical analysis. Artefacts nos. 
42, 58, 61–65, 70, 72, 73, 81–83, 85 were found by P. Kania and 
handed over to the Museum in 1985, 2007 and 2020. Artefacts 
nos. 59, 66, 77, 84 were found by D. Sołtys and handed over 
to the Museum in 1996 and 2000. Artefacts nos. 67, 69, 71, 
76, 78–80 were found by W. Panasiewicz and handed over 
to the Museum in 1996. It is not possible to establish their 
exact findspots. Artefact no. 25 – no exact location, it was 
brought to the Institute of Archaeology of UMCS by an anon-
ymous donor from Zamość and handed over to the Museum 
in Hrubieszów in 2020.

https://www.muzeum-hrubieszow.com.pl/projects/nieinwazyjne-rozpoznanie-geofizyczne-stan-1c-w-grodku-zrealizowany-2020/
https://www.muzeum-hrubieszow.com.pl/projects/nieinwazyjne-rozpoznanie-geofizyczne-stan-1c-w-grodku-zrealizowany-2020/
https://www.muzeum-hrubieszow.com.pl/projects/nieinwazyjne-rozpoznanie-geofizyczne-stan-1c-w-grodku-zrealizowany-2020/
https://www.muzeum-hrubieszow.com.pl/projects/nieinwazyjne-rozpoznanie-geofizyczne-stan-1c-w-grodku-zrealizowany-2020/
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anonimowego darczyńcę z Zamościa do Instytutu Arche-
ologii UMCS, a następnie w 2020 r. przekazany do zbiorów 
Muzeum w Hrubieszowie.
Informacja o stanowisku: wielokulturowe, z następujący-
mi fazami osadniczymi: kultura ceramiki wstęgowej rytej 
(osada), kultura lubelsko-wołyńska (cmentarzysko), kultura 
pucharów lejkowatych (osada), kultura amfor kulistych (ślad 
osadniczy), kultura strzyżowska (cmentarzysko), kultura 
mierzanowicka (ślad osadniczy), kultura trzciniecka (skarb), 
kultura łużycka (cmentarzysko), kultura wysocka (cmenta-
rzysko), okres lateński (ślad osadniczy), grupa masłomęcka 
(cmentarzysko), wczesne średniowiecze (cmentarzysko), 
XVII w. (skarb), nowożytność (I wojna światowa – okopy 
i transzeje). Badane wykopaliskowo w latach: 1952 (K. Jaż-
dżewski, UŁ), 1954–1957 ( J. Kowalczyk, IHKM Warszawa), 
1977 ( J. Gurba, KA UMCS Lublin), 1983–1985 (S. Jastrzębski, 
KA UMCS Lublin), 1984–1993, 2001 (A. Kokowski, KA UMCS), 
1987–1990 ( J. Buszewicz, WOA-K Zamość), 1993 ( J. Niedź-
wiedź, W. Panasiewicz, Muzeum Hrubieszów), 2006 ( J. Niedź-
wiedź, PROFIL Zamość), 2017 (A. Hyrchała, B. Bartecki, 
Muzeum Hrubieszów), 2019–2021 (B. Niezabitowska-Wi-
śniewska, IA UMCS Lublin). Badania powierzchniowe prze-
prowadzono w latach: 1985 (S. Jastrzębski, A. Kokowski, 
KA UMCS), 2007 (W. Mazurek, SubTerra) i 2020 (A. Hyrcha-
ła, B. Bartecki, Muzeum Hrubieszów); geofizyczne w roku 
2020 (A. Hyrchała, B. Bartecki, Muzeum Hrubieszów)16.
Łączna liczba zabytków: 89.
Datowanie zbioru: (faza A2) – schyłek fazy A3 – faza D.

ZABYTKI (TABL. III-XII):
18. Zapinka drucikowata, ze stopu miedzi. Silnie odkształco-
na. Zachowane część masywnej sprężyny z górną (?) cięciwą 
oraz kabłąk (?). Konstrukcja środkowolateńska (?). Wymiary: 
dł. w zachowanym stanie – 3,50 cm; śr. sprężyny – 0,86 cm, 
kabłąka (?) – 0,11–0,23 cm. Określenie typu bardzo trudne. 
Być może Kostrzewski typ E (Ryc. 8).
Zbiory: MH/A/9149.
19. Zapinka o konstrukcji późnolateńskiej, ze stopu miedzi. 
Brak igły i pochewki. Kabłąk taśmowaty, wąski, w przekro-
ju półokrągły, w dolnej części z dwustożkowym guzkiem. 
Nóżka wąska, ostro zakończona. Wymiary: dł. zachowana 

16 Ze względu na zakres prac prowadzonych na stanowisku 1C w Gródku podaję tylko wybór literatury przedstawiającej wyniki badań w poszczególnych 
sezonach wykopaliskowych i najważniejsze dotychczasowe syntezy: Buszewicz 1988, 1989, 1990; Dąbrowska 1974; Jastrzębski 1983, 1984, 1985; Jaż-
dżewski 1958; Kokowski 1993b; Kowalczyk 1956; Reszczyńska 2003; Zawiślak 2013. Do opracowań związanych z okresem rzymskim i wędrówek lu-
dów powrócę jeszcze w części poświęconej analizie zabytków wchodzących w skład prezentowanej kolekcji.

17 Analogiczny lub zbliżony ornament charakterystyczny jest dla niektórych zapinek typu Husynne (por. Niezabitowska-Wiśniewska 2017a i zabytek o nu-
merze 223 w niniejszym katalogu). Stan zachowania opisywanej zapinki uniemożliwia pewnie przyporządkowanie jej do tego typu, choć też nie można 
tego wykluczyć.

– 3,80 cm; szer. kabłąka – 0,50 cm, guzka – 0,54 cm, końca 
nóżki – 0,08 cm. Kostrzewski typ O; Demetz typ A2aI (Ryc. 8).
Zbiory: MH/A/9106.
20. Zapinka kapturkowa serii wschodniej, ze stopu miedzi. 
Niekompletna – zachowana nóżka i dolna część blaszkowa-
tego kabłąka, z niemal niezauważalnym grzebykiem – także 
blaszkowatym, od góry i dołu podkreślonym pojedynczą linią 
rytą. Powyżej grzebyka słabo czytelne dwie krótkie linie ryte. 
Nóżka silnie rozszerzona, przy dolnej krawędzi ozdobiona 
pojedynczym żłobkiem. Wymiary: dł. zachowana – 1,90 cm; 
szer. grzebienia – 1,20 cm, dolnej części nóżki – 2,10 cm. A.II.41. 
Schuster odmiana X2 (Ryc. 9).
Zbiory: MH/A/8607.
21. Zapinka, prawdopodobnie oczkowata serii pruskiej, ze 
stopu miedzi. Zachowany fragment nóżki z uszkodzoną po-
chewką i ornamentem czterech oczek ułożonych blisko sie-
bie i rozmieszczonych symetrycznie oraz linii utworzonych 
przez wybijane, małe punkciki. Dł. zachowana – 1,60 cm. 
A.III. seria B (pruska). Określenie typu niemożliwe (Ryc.11)17.
Zbiory: MH/A/9138.
22. Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze 
stopu miedzi. Brak sprężyny i igły. Kolankowato wygięty 
kabłąk i nóżka z wąskiej, płaskiej taśmy, w przekroju prosto-
kątne, nieprofilowane. Wymiary: dł. w zachowanym stanie 
– 3,40 cm; szer. kabłąka – 0,32–0,35 cm, nóżki – 0,30–0,36 cm. 
Prawdopodobnie A.VI/1.161. Kokowski wzór ZM–133.
Zbiory: MH/A/9127.
23. Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze 
stopu miedzi. Brak igły i pochewki Sprężyna 14-zwojowa, 
osadzona na osi zabezpieczonej profilowanymi nakładkami. 
Kabłąk z wąskiej taśmy, w przekroju sześcioboczny, kolan-
kowato wygięty, bardzo łagodnie, wzdłużnie profilowany. 
Nóżka wąska, łagodnie profilowana, z czworoboczną, nie-
zdobioną metopą w górnej części; poniżej metopy w prze-
kroju w przybliżeniu trapezowata. Z drucikowatego zaczepu 
pochewki zachowane cztery zwoje drutu owinięte wokół 
podstawy kabłąka. Wymiary: dł. w zachowanym stanie – 
3,90 cm, sprężyny – 2,70 cm; szer. kabłąka – 0,38–0,40 cm, 
nóżki – 0,35–0,37 cm. A.VI/1.161/162 (Ryc. 31).
Zbiory: MH/A/9254.

Information on the site: multicultural, with the following 
settlement stages: the Linear Pottery culture (settlement), 
the Lublin-Volhynian culture (cemetery), the Funnel Beaker 
culture (settlement), the Globular Amphorae Culture (set-
tlement trace), the Strzyżów culture (cemetery), the Mier-
zanowice culture (settlement trace), the Trzciniec culture 
(hoard), the Lusatian culture (cemetery), the Wysock culture 
(cemetery), La Tène period (settlement trace), the Masłomęcz 
group (cemetery), early Middle Ages (cemetery), 17th century 
(hoard), early modern period (the First World War – trenches). 
Excavated in: 1952 (K. Jażdżewski, UŁ), 1954–1957 ( J. Kow-
alczyk, IHKM Warszawa), 1977 ( J. Gurba, KA UMCS Lub-
lin), 1983–1985 (S. Jastrzębski, KA UMCS Lublin), 1984–1993, 
2001 (A. Kokowski, KA UMCS), 1987–1990 ( J. Buszewicz, 
WOA-K Zamość), 1993 ( J. Niedźwiedź, W. Panasiewicz, Mu-
seum in Hrubieszów), 2006 ( J. Niedźwiedź, PROFIL Zamość), 
2017 (A. Hyrchała, B. Bartecki, Museum in Hrubieszów), 2019–
2021 (B. Niezabitowska-Wiśniewska, IA UMCS Lublin). Sur-
face surveys conducted in 1985 (S. Jastrzębski, A. Kokowski, 
KA UMCS), 2007 (W. Mazurek, SubTerra) and 2020 (A. Hyr-
chała, B. Bartecki, Museum in Hrubieszów); geophysical sur-
vey carried out in 2020 (A. Hyrchała, B. Bartecki, Museum 
in Hrubieszów)16.
Total number of artefacts: 89.
Dating of the assemblage: (phase A2) – the end of phase 
A3 – phase D.

ARTEFACTS (PL. III-XII):
18. Filiform fibula, copper alloy. Heavily deformed. Part 
of a massive spring with the external (?) chord and bow 
(?) intact. Middle La Tène construction (?). Dimensions: pre-
served length – 3.50 cm; spring diameter – 0.86 cm, bow 
(?) – 0.11–0.23 cm. Determination of the type – very difficult. 
Possibly Kostrzewski type E (Fig. 8).
Inv. no.: MH/A/9149.
19. Fibula, late La Tène construction, copper alloy. Pin and 
catch-plate missing. Ribbon bow, narrow, semicircular in sec-
tion, with a biconical knob in the lower part. Narrow foot, 
sharp-pointed. Dimensions: preserved length – 3.80 cm; 

16 Due to the scope of works conducted at site 1C in Gródek I shall itemise only a selection of literature covering results of research in individual excava-
tion seasons and most important overviews published to date: Buszewicz 1988, 1989, 1990; Dąbrowska 1974; Jastrzębski 1983, 1984, 1985; Jażdżewski 
1958; Kokowski 1993b; Kowalczyk 1956; Reszczyńska 2003; Zawiślak 2013. I will bring up monographs pertaining to the Roman period and the Migra-
tion period in the part of the publication devoted to analysis of artefacts.

17 Matching or similar ornamentation is characteristic of some fibulae of the Husynne type (cf. Niezabitowska-Wiśniewska 2017a and artefact no. 223 from 
this catalogue). The state of preservation of the brooch does not make it possible to assign it to this type, yet this cannot be ruled out.

width: bow – 0.50 cm, knob – 0.54 cm, foot end – 0.08 cm. 
Kostrzewski type O; Demetz type A2aI (Fig. 8).
Inv. no.: MH/A/9106.
20. Rollenkappen fibula of the eastern series, copper alloy. 
Incomplete – preserved foot and lower part of the sheet bow, 
with barely discernible sheet crest – emphasised with a sin-
gle incised line on the top and the underside. Above the crest 
are two, short, poorly discernible, incised lines. Foot heavily 
widening, decorated with a single groove by the bottom edge. 
Dimensions: length – 1.90 cm; width: crest – 1.20 cm, lower 
part of the foot – 2.10 cm. A.II.41. Schuster variant X2 (Fig. 9).
Inv. no.: MH/A/8607.
21. Fibula, probably eye brooch of the Prussian series, copper 
alloy. Preserved fragment of a foot with a damaged catch-
plate and ornamentation of four, closely-spaced and symmet-
rically-arranged eyes, and lines formed by small, punched 
dots. Preserved length – 1.60 cm. A.III. series B (Prussian). 
Determination of the type impossible (Fig. 11)17.
Inv. no.: MH/A/9138.
22. Crossbow fibula, with returned foot, two-piece, copper 
alloy. Spring and pin missing. Knee-shaped bow and foot 
made of narrow, flat band, rectangular in section, unprofiled. 
Dimensions: preserved length – 3.40 cm; width: bow – 0.32–
0.35 cm, foot – 0.30–0.36 cm. Probably A.VI/1.161. Kokowski 
ZM–133.
Inv. no.: MH/A/9127.
23. Crossbow fibula, with returned foot, two-piece, cop-
per alloy. Pin and catch-plate missing. Fourteen-coil spring 
fixed on an axle protected by profiled knobs. Bow made 
of a narrow band, hexagonal in section, knee-shaped (very 
gently), profiled lengthwise. Narrow foot, gently profiled, 
with a quadrilateral, unadorned metope in the upper part; 
below the metope – roughly trapezoidal in shape. From 
a filiform catch, four coils of wire around the bow base are 
preserved. Dimensions: preserved length – 3.90 cm, spring 
– 2.70 cm; width: bow – 0.38–0.40 cm, foot – 0.35–0.37 cm. 
A.VI/1.161/162 (Fig. 31).
Inv. no.: MH/A/9254.
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24. Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze 
stopu miedzi. Silnie odkształcona. Bardzo duża i masyw-
na. Sprężyna 12-zwojowa, osadzona na osi zabezpieczonej 
profilowanymi nakładkami. Cięciwa dolna, wysoka. Kabłąk 
dość szeroki, w przekroju w środkowej części w przybliżeniu 
trójkątny, kolankowato zgięty; profilowany, z wyraźnymi, 
prostokątnymi polami metopowymi w górnej i dolnej czę-
ści, niezdobionymi. Nóżka długa, nieznacznie zwężająca się 
w kierunku trójkątnie uformowanego końca, w przekroju 
również trójkątna; profilowana, z nieornamentowaną, prosto-
kątną metopą w górnej części. Zaczep pochewki drucikowaty, 
sześciokrotnie owinięty wokół podstawy kabłąka. Wymiary: 
dł. w zachowanym stanie – 6,40 cm, sprężyny – 3,90 cm; szer. 
kabłąka – 0,60–0,62 cm, nóżki – 0,50–0,64 cm. A.VI/1.161/162. 
Zbliżona do Kokowski wzór ZG–79 (Ryc. 28).
Zbiory: MH/A/9097.
25. Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, 
ze stopu miedzi. Brak igły. Sprężyna 10-zwojowa, osadzo-
na na osi zabezpieczonej profilowanymi nakładkami (za-
chowana jedna). Cięciwa dolna, wysoka. Kabłąk z wąskiej 
taśmy, w przekroju półokrągły, delikatnie, kolankowato 
wygięty; profilowany, z bardzo słabo czytelnymi, czwo-
robocznymi polami metopowymi w górnej i dolnej części. 
Na obu polach zatarty ornament w postaci poprzecznych 
linii rytych i prawdopodobnie rzędów małych, okrągłych 
i gęsto rozmieszczonych, wybitych (?) „kropek”. Pomiędzy 
metopami, pośrodku kabłąka, dwie wzdłużne linie utwo-
rzone przez bardzo małe i słabo czytelne, owalne „wypu-
kłości” – pozostałość ornamentu pierwotnie wykonanego 
przez gęsto rozmieszczone nacięcia18 lub efekt zniszczenia 
powierzchni zapinki. Nóżka taśmowata, obecnie płaska, 
ze słabo czytelną metopą w górnej części, ozdobioną za-
tartym znakiem X i linią rytą (?). Wymiary: dł. zachowana 
– 4,20 cm, sprężyny – 3,20 cm; obecna szer. kabłąka – ok. 
0,45–0,57 cm. A.VI/1.161/162. Być może zbliżona do Andrze-
jowski typ Jartypory.
Zbiory: MH/A/8630.
26. Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze 
stopu miedzi. Brak sprężyny i igły. Kabłąk z wąskiej, płaskiej 
od spodu taśmy z fasetowanymi krawędziami, w przekro-

18 W takim wypadku czytelne obecnie „wypukłości” byłyby pierwotną, nienacinaną powierzchnią zniszczonego kabłąka.
19 Ornament silnie zatarty ze względu na zniszczenie powierzchni zabytku.

ju trapezowaty, obecnie łagodnie, kolankowato przegię-
ty. Pośrodku dolnej części kabłąka – być może w miejscu 
niezachowanego mocowania pochewki – dwa poprzeczne, 
krótkie zagłębienia. Nóżka o niemal identycznej szerokości 
co kabłąk, blaszkowata, ze słabo czytelnym fasetowaniem 
krawędzi. Wymiary: dł. zachowana – 4,50 cm; szer. kabłą-
ka – 0,40–0,49 cm, nóżki – 0,42–0,45 cm. Prawdopodobnie 
A.VI/1.161/162. 
Zbiory: MH/A/8623.
27. Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze 
stopu miedzi. Brak sprężyny i igły, powierzchnia zniszczona. 
W otworze w płytce na główce pozostałość osi sprężyny. 
Kabłąk taśmowaty, w przekroju w części środkowej w przy-
bliżeniu trapezowaty; profilowany, z czworobocznymi polami 
metopowymi w górnej i dolnej części ozdobionymi bardzo 
słabo czytelnym znakiem X, pomiędzy dwiema poprzecznymi 
liniami19. Krawędzie kabłąka pomiędzy metopami fasetowa-
ne. Nóżka w zarysie prostokątna, lekko zwężająca się ku koń-
cowi; profilowana, z metopą w górnej części ze zdobieniem 
analogicznym jak na kabłąku. Zaczep pochewki blaszkowaty, 
szeroki na całej długości, lekko przewężony w miejscu za-
winięcia na tylną stronę kabłąka, w przedniej części ozdo-
biony dwoma poprzecznymi żłobkami imitującymi zwoje 
drutu. Wymiary: dł. – 4,70 cm; szer. kabłąka – 0,40–0,52 cm, 
nóżki – 0,34–0,43 cm. A.VI/1.172. Szter et al. grupa II (Ryc. 40).
Zbiory: MH/A/9130.
28. Zapinka kuszowata z pełną pochewką, dwudzielna, ze 
stopu miedzi. Brak igły. Sprężyna 16-zwojowa na osi za-
bezpieczonej nieprofilowanymi nakładkami z szerokiej ta-
śmy, z umieszczonymi na nich pierścieniami z gładkiego 
drutu. Kabłąk wąski, w przekroju wieloboczny, łukowato 
wygięty, delikatnie, wzdłużnie profilowany. W górnej części 
kabłąka dookolny, dość głęboki żłobek, w dolnej – pierścień 
z gładkiego, cienkiego drutu. Analogiczny pierścień na końcu 
zwężającej się nóżki. Z dużym prawdopodobieństwem po-
dobny pierścień pierwotnie umieszczony był także w żłobku 
w górnej części kabłąka. Wymiary: dł. – 3,70 cm, spręży-
ny – 2,70 cm; szer. kabłąka – 0,38 cm, nóżki – 0,28–0,35; śr. 
pierścieni – 0,43 i 0,50 cm. A.VI/2. Najbliższa A.170 (Ryc. 46).
Zbiory: MH/A/8616.

24. Crossbow fibula with returned foot, two-piece, copper al-
loy. Heavily deformed. Very large and massive. Twelve-coiled 
spring on an axle protected by profiled knobs. Tall internal 
chord. Bow rather wide, in its central part near-triangular 
in section, knee-shaped, profiled, with distinct rectangular, 
undecorated metope fields in the upper and lower part. 
Long foot, slightly narrowing towards a triangular end, also 
triangular in section; profiled, with unadorned, rectangular 
metope in the upper part. Six-coiled filiform catch around 
the base of the bow. Dimensions: preserved length – 6.40 cm, 
spring – 3.90 cm; width: bow – 0.60–0.62 cm, foot – 0.50–
0.64 cm. A.VI/1.161/162. Resembling Kokowski ZG–79 (Fig. 28).
Inv. no.: MH/A/9097.
25. Crossbow fibula, with returned foot, two-piece, copper 
alloy. Pin missing. Ten-coiled spring on an axle protected by 
profiled knobs (one intact). High internal chord. Bow of nar-
row band, semicircular in section, slightly knee-shaped; 
profiled, with barely distinctive, quadrilateral metope fields 
in the upper and lower part. On both fields is effaced orna-
ment in the form of incised crosswise lines and probably 
rows of small, round, densely-arranged punched (?) “dots”. 
Between metopes, in the middle of the bow are lengthwise 
lines formed by very small and rather indistinct oval “bulg-
es” – residual ornamentation originally made by densely ar-
ranged incisions18 or result of damage of the fibula surface. 
Ribbon foot, now flat, with a barely distinct metope in the up-
per part, ornamented with effaced X and an incised line (?). 
Dimensions: preserved length – 4.20 cm, spring – 3.20 cm; 
current bow width – approx. 0.45–0.57 cm. A.VI/1.161/162. 
Possibly similar to Andrzejowski Jartypory type.
Inv. no.: MH/A/8630.
26. Crossbow fibula with returned foot, two-piece, copper 
alloy. Spring and pin missing. Bow made of a narrow band, 
flat on the underside, with faceted edges, trapezoid in sec-
tion, slightly knee-shaped. In the middle of the lower part 

18 In this case, “bulges” which are visible now would be original, non-incised surface of a damaged bow.
19 Ornamentation heavily effaced due to damage of the surface of the artefact.

of the bow – possibly where the unpreserved catch-plate 
was placed – two short, crosswise hollows. Foot almost 
as wide as the bow, sheet-like, with rather indistinct faceted 
edges. Dimensions: preserved length – 4.50 cm; width: bow 
– 0.40–0.49 cm, foot – 0.42–0.45 cm. Probably A.VI/1.161/162. 
Inv. no.: MH/A/8623.
27. Crossbow fibula, with returned foot, two-piece, copper 
alloy. Spring and pin missing, surface damaged. In the per-
foration in the plate on the head are remains of a spring 
axle. Ribbon bow, the central part near-trapezoid in section; 
profiled, with quadrilateral metope fields in the upper and 
lower part ornamented with a rather indistinct X, between 
two crosswise lines19. Bow edges between the metopes are 
faceted. Rectangular foot, slightly tapering towards the end; 
profiled, with a metope in the top part and ornamentation 
analogous to the one on the bow. Sheet catch, wide along 
the entire length, slightly narrowing where the bow is bent 
backwards, in the front part ornamented with two crosswise 
grooves imitating wire coils. Dimensions: length – 4.70 cm; 
width: bow – 0.40–0.52 cm, foot – 0.34–0.43 cm. A.VI/1.172. 
Szter et al. group II (Fig. 40).
Inv. no.: MH/A/9130.
28. Crossbow fibula with a full catch-plate, two-piece, cop-
per alloy. Pin missing. Sixteen-coil spring on an axle pro-
tected with unprofiled knobs made of wide band, and with 
rings made of smooth wire. Narrow bow, polygonal in sec-
tion, arched, slightly profiled longitudinally. In the top part 
of the bow is a rather deep groove encircling it, around 
the bottom part – a ring of thin, smooth wire. At the end 
of the narrowing foot is a corresponding ring. In all likelihood, 
a similar ring was originally placed in a groove in the top part 
of the bow. Dimensions: length – 3.70 cm, spring – 2.70 cm; 
width: bow – 0.38 cm, foot – 0.28–0.35 cm; rings’ diameters 
– 0.43 and 0.50 cm. A.VI/2. Most similar to A.170 (Fig. 46).
Inv. no.: MH/A/8616.
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29. Zapinka kuszowata z pełną pochewką, dwudzielna, tzw. 
gąsiennicowata (Raupenfibeln), ze stopu miedzi. Lita. Brak 
sprężyny i igły. Na główce niewielka, trapezowata i płaska 
płytka. Kabłąk w przekroju w przybliżeniu trójkątny, wyso-
ko wysklepiony i łukowato wygięty, na całej powierzchni 
poprzecznie karbowany. Nóżka wąska, w przekroju dasz-
kowata, zakończona trójkątnie, na końcu ornamentowana 
dwiema liniami rytymi, umieszczonymi równolegle do kra-
wędzi bocznych. Pochewka częściowo zamknięta od dołu20, 
skrócona i kończąca się w około 3/4 długości nóżki. Wymia-
ry: dł. – 3,8 cm; szer. płytki na główce – 0,42 cm, kabłąka 
– 0,34–0,37 cm, nóżki – 0,37–0,50 cm. A.VI/2.171. Tuszyńska 
seria II, zbliżona do wariantu 1 (Ryc. 47).
Uwagi: analiza składu chemicznego metalu – CL 20669.
Zbiory: MH/A/8611.
30. Zapinka kuszowata z pełną, blaszkowatą pochewką, dwu-
dzielna, ze stopu miedzi. Silnie odkształcona – kilkukrotnie 
zgięta. Masywna. Brak sprężyny i igły. W otworze w płytce 
na główce pozostałość osi sprężyny. Kabłąk w środkowej czę-
ści trapezowaty w przekroju, profilowany, z czworobocznymi 
polami metopowymi w górnej i dolnej części, ozdobionymi 
motywem łuków utworzonych przez bardzo małe i gęsto 
rozmieszczone wybijane kwadraty – na górnym polu cztery 
łuki umieszczone jeden nad drugim, na dolnym pięć. Nóżka 
prawdopodobnie prostokątna. Wymiary: dł. w zachowanym 
stanie – 2,80 cm; szer. kabłąka – 0,64–0,69 cm, nóżki – ok. 
0,68 cm. A.VI/2. Prawdopodobnie Petrauskas typ 2 (przy za-
łożeniu poprawności rekonstrukcji kształtu nóżki) (Ryc. 55).
Zbiory: MH/A/9262.
31. Zapinka kuszowata z pełną, blaszkowatą pochewką, 
dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły. Kabłąk 
z dość szerokiej, wklęsłej od spodu taśmy, z wąskim żeber-
kiem biegnącym wzdłużnie przez jego środek na niemal całej 
długości, w przekroju daszkowaty; w górnej części kabłąka 
niezdobiona metopa. Nóżka długa, nieznacznie zwężająca się 
w kierunku prosto uformowanego końca, z niemal nieczy-
telną, małą i czworoboczną metopą w górnej części. Krawę-
dzie boczne nóżki poniżej metopy wyraźnie fasetowane; na 
jej końcu zdobienie w postaci dwóch rytych, poprzecznych 
linii. Wymiary: dł. w zachowana – 3,50 cm; szer. kabłąka – 
0,58–0,70 cm, nóżki – 0,46–0,58. A.VI/2. Prawdopodobnie 
Petrauskas typ 5 (Ryc. 56).

20 Zamknięta z boku, od dołu pochewki zachowany otwór.
21 Świadczy o tym długość osi – większa od długości sprężyny.
22 Położenie względem siebie sprężyny, igły i cięciwy wydaje się wskazywać, że obecność górnej cięciwy nie jest efektem odkształcenia czy zniszczenia 

zapinki. Nie można wykluczyć również, że pierwotnie przytrzymywał ją guzek na główce. Zastanawia jednak bardzo duża łatwość – nawet obecnie – 
odginania igły, a tym samym sprężyny. Wynika ona z niedopasowania średnicy osi sprężyny do średnicy otworu w płytce na główce. Być może fakt ten 
łączyć należy z naprawą zapinki i wymianą mechanizmu sprężyny na obecny.

Zbiory: MH/A/8608.
32. Zapinka kuszowata z pełną pochewką, dwudzielna, ze 
stopu miedzi. Sprężyna 10-zwojowa osadzona na osi, pier-
wotnie zapewne zabezpieczonej nakładkami21. Cięciwa gór-
na, obecnie wolna. Na główce profilowany, niewielki guzek22. 
Kabłąk wąski, w przekroju w środkowej części trójkątny, 
kolankowato wygięty; bogato profilowany, z czworoboczny-
mi polami metopowymi w górnej części i w około połowie 
długości, poniżej miejsca przegięcia kabłąka. Pole górne 
ornamentowane znakiem X wpisanym w dwie linie ryte, 
dodatkowo łukowato wycięte po bokach. Pole środkowe 
w górnej części ozdobione pojedynczą linią rytą. W dolnej 
części kabłąk poprzecznie karbowany, co zapewne uznać na-
leży za imitację zwojów drutu owiniętych wokół podstawy 
kabłąka w zapinkach z podwiniętą nóżką. Nóżka uszkodzo-
na, wąska i profilowana, z metopą w górnej części ozdobioną 
poprzeczną linią rytą i łukowatymi wycięciami po bokach; 
poniżej metopy w przekroju trójkątna. Pochewka niemal 
zupełnie zniszczona, pierwotnie z całą pewnością pełna. 
Wymiary: dł. zachowana – 3,90 cm, sprężyny – 3,50 cm; 
szer. kabłąka – 0,31–0,49 cm, zachowanej części nóżki – 
0,28–0,35 cm. A.VI/2 (Ryc. 58).
Zbiory: MH/A/8605.
33. Zapinka kuszowata z wysoką pochewką, dwudzielna, ze 
stopu miedzi. Sprężyna 10-zwojowa osadzona na osi. Cięci-
wa dolna, niska. Kabłąk w przekroju w przybliżeniu owalny, 
spłaszczony od spodu, łukowato wygięty. W górnej i dolnej 
części kabłąka – przy przejściu w nóżkę – zdobienie w po-
staci niskich żeberek rozdzielonych żłobkami. Nóżka wąska, 
zakończona żeberkiem i profilowanym guzkiem. Wymiary: 
dł. całkowita – 4,10 cm, sprężyny – 1,60 cm; szer. kabłąka – 
0,36–0,40 cm, nóżki – 0,30–0,33 cm; wys. pochewki – 1,95 cm. 
A.VII/1.193. Schulte VII 2, wzór 14a (Ryc. 59).
Zbiory: MH/A/9264.
34. Rama sprzączki dwudzielnej ze stopu miedzi, w kształcie 
litery D, z uszkodzonymi płytkami do osadzenia osi; wąska, 
gładka, w przekroju w przybliżeniu półokrągła. Po wewnętrz-
nej stronie ramy, na krótkim odcinku w miejscu jej wygięcia, 
pięć poprzecznych nacięć. Wymiary: dł. zachowana – 1,70 cm; 
szer. – 4,40 cm; gr. – 0,19–0,21 cm. Madyda-Legutko D.30.
Zbiory: MH/A/9104.

29. Crossbow fibula with a full catch-plate, two-part, “cat-
erpillar” (Raupenfibeln), copper alloy. Cast. Spring and pin 
missing. On the head is a small, flat, trapezoid plate. Bow 
near-triangular in section, prominently arched, its entire sur-
face with crosswise grooves. Narrow foot, roof-like in sec-
tion, terminated triangularly; the end ornamented with two 
incised lines which are parallel to side edges. Catch-plate 
partly closed on the underside20, shortened and ending at 
approx. three-quarters of the foot length. Dimensions: length 
– 3.80 cm; width: plate on the head – 0.42 cm, bow – 0.34–
0.37 cm, foot – 0.37–0.50 cm. A.VI/2.171. Tuszyńska series II, 
similar to variant 1 (Fig. 47).
Remarks: chemical analysis – CL 20669.
Inv. no.: MH/A/8611.
30. Crossbow fibula with a full, sheet catch-plate, two-piece, 
copper alloy. Heavily deformed – bent several times. Mas-
sive. Spring and pin missing. In the perforation in a plate 
on the head are remains of a spring axle. The middle part 
of the bow trapezoid in section, profiled, with quadrilateral 
metope fields in the top and bottom part, ornamented with 
a motif of arches formed by very little and densely-arranged 
punched squares – on the top field are four arches placed one 
above another, on the bottom one – five of them. Foot prob-
ably rectangular. Dimensions: preserved length – 2.80 cm; 
bow width – 0.64–0.69 cm, foot width – approx. 0.68 cm. 
A.VI/2. Probably Petrauskas type 2 (assuming the correct 
reconstruction of the foot shape) (Fig. 55).
Inv. no.: MH/A/9262.
31. Crossbow fibula with a full, sheet catch-plate, two-piece, 
copper alloy. Spring and pin missing. Bow from a rather wide 
band, concave on the underside, with a narrow rib running 
down the centre along nearly its entire length, roof-shaped 
in section; in the top part of the bow is an unadorned metope. 
Long foot, slightly narrowing towards the straight end, with 
a barely discernible, small, quadrilateral metope in the upper 
part. Side edges of the foot below the metope are distinctly 
faceted; at its end there is ornamentation in the form of two 
crosswise, incised lines. Dimensions: preserved length – 
3.50 cm; width: bow – 0.58–0.70 cm, foot – 0.46–0.58 cm. 
A.VI/2. Probably Petrauskas type 5 (Fig. 56).

20 Closed on the side, preserved perforation on the underside of the catch-plate.
21 This is manifested by the length of the axle – it is greater than the length of the spring.
22 The position of the spring, pin and chord in relation to each other seems to indicate that the presence of the external chord does not result from the defor-

mation or damage of the brooch. It cannot be ruled out that it was originally held in place by the knob on the head. What is striking is that, even today, 
it is very easy to bend back both the pin and the spring. This is due to the incompatibility of the diameter of the spring axle and the hole in the plate on 
the head. Perhaps this fact could be connected with repair of the brooch and replacement of the spring mechanism with the one we can see today.

Inv. no.: MH/A/8608.
32. Crossbow fibula with a full catch-plate, two-piece, copper 
alloy. Ten-coil spring on an axle, originally probably protect-
ed with knobs21. External chord, now “free”. A small, profiled 
knob on the head22. Narrow bow, its central part triangular 
in section, knee-shaped; heavily profiled, with quadrilateral 
metope fields in the upper part and at approx. half-length, 
below the bow’s bend. The top field ornamented with an X 
set in two incised lines, additionally arched on the sides. 
The upper part of the central field ornamented with a single 
incised line. The lower part of the bow is grooved crosswise, 
which should possibly be regarded as an imitation of wire 
coils around the base of the bow in fibulae with returned 
foot. Foot damaged, narrow and profiled, with a metope 
in the upper part ornamented with a crosswise incised line 
and arched notches on the sides; below the metope trian-
gular in section. Catch-plate nearly totally worn, originally 
certainly full. Dimensions: preserved length – 3.90 cm, spring 
– 3.50 cm; width: bow – 0.31–0.49 cm, intact part of the foot 
– 0.28–0.35 cm. A.VI/2 (Fig. 58).
Inv. no.: MH/A/8605.
33. Crossbow fibula with a high catch-plate, two-piece, cop-
per alloy. Ten-coil spring on an axle. Internal chord, low. Bow 
roughly oval in section, flattened on the underside, arched. 
In the upper and lower part of the bow, by the place where 
it turns into the foot, there is ornamentation in the form 
of low ribs separated by grooves. Narrow foot, terminating 
with a rib and a profiled knob. Dimensions: total length – 
4.10 cm, spring – 1.60 cm; width: bow – 0.36–0.40 cm, foot – 
0.30–0.33 cm; catch-plate height – 1.95 cm. A.VII/1.193. Schulte 
VII 2, form 14a (Fig. 59).
Inv. no.: MH/A/9264.
34. Buckle frame, two-piece, copper alloy, D-shaped, with 
damaged plates for mounting the axle; narrow, smooth, 
roughly semicircular in section. On the inner side of the frame, 
in the place where it is bent are five crosswise incisions. Di-
mensions: length preserved – 1.70 cm; width – 4.40 cm; thick-
ness – 0.19–0.21 cm. Madyda-Legutko D.30.
Inv. no.: MH/A/9104.
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35. Sprzączka ze stopu miedzi. Jednodzielna. Mała. Rama 
niemal kolista, pogrubiona w przedniej części, w przekroju 
owalna. Kolec w przekroju zbliżony do prostokąta, z koń-
cem nieznacznie wykraczającym poza ramę. Wymiary: dł. 
– 1,90 cm; szer. – 2,00 cm; gr. maksymalna – 0,40 cm; dł. 
kolca – 2,25 cm. Madyda-Legutko grupa H, zbliżona do H.29 
(Ryc. 62).
Zbiory: MH/A/8629.
36. Sprzączka ze stopu miedzi. Jednodzielna. Rama owalna, 
silnie pogrubiona w przedniej części, w przekroju owalna, 
miejscami w przybliżeniu półokrągła. Kolec długi, profilowa-
ny, przewężony w około połowie długości, z wydzielonym 
w ten sposób czworobocznym polem metopowym u nasady, 
ozdobionym dwiema liniami rytymi, słabo czytelnymi. Wy-
miary: dł. – 1,70 cm; szer. – 3,00 cm; gr. maksymalna – 0,55 cm; 
dł. kolca – 2,20 cm. Madyda-Legutko grupa H, zbliżona do 
H.12 (Ryc. 62).
Zbiory: MH/A/8614.
37. Przednia część ramy sprzączki ze stopu miedzi, nieznacz-
nie pogrubiona, w przekroju w przybliżeniu owalna (nieco 
soczewkowata). Wymiary: dł. zachowana – 0,80 cm; szer. 
– 3,00 cm; gr. – 0,34–0,42 cm. Prawdopodobnie Madyda-Le-
gutko grupa H, określenie typu niemożliwe.
Zbiory: MH/A/8624.
38. Rama sprzączki jednodzielnej, żelazna. Masywna, pół-
kolista, silnie pogrubiona w przedniej części, w przekroju 
rombowata. Wymiary: dł. – 3,20 cm; szer. – 3,70 cm; gr. mak-
symalna – 0,70 cm. Madyda-Legutko H.30.
Zbiory: MH/A/9136.
39. Rama sprzączki jednodzielnej ze stopu miedzi. Masyw-
na, półkolista, bardzo silnie zgrubiała w przedniej części, 
w przekroju owalna. Wymiary: dł. – 2,20 cm; szer. – 2,40 cm; 
gr. maksymalna – 1,00 cm. Madyda-Legutko grupa H, zbliżona 
do H.25/26 (Ryc. 62).
Uwagi: analiza składu chemicznego metalu – CL 20670.
Zbiory: MH/A/8626.
40. Skuwka sprzączki ze stopu miedzi. Niekompletna23. Duża 
i masywna, bardzo starannie wykonana. Prostokątna, z ma-
sywnymi zaczepami. Mocowana dwoma niewielkimi nitami 
ze starannie spiłowanymi i wygładzonymi główkami. Wy-
miary zachowane: dł. całkowita – 4,40 cm, płytki – 3,60 cm, 

23 Trudno jednoznacznie stwierdzić, czy jest to płytka górna, czy dolna.
24 W tym wypadku bardzo mało prawdopodobne jest, aby mógł to być fragment / górna część okucia końca pasa w typie okuć języczkowatych.

nitów – ok. 0,60 cm; szer. płytki – 1,60–1,70 cm, zaczepów – ok. 
0,36 cm; gr. płytki – ok. 0,24 cm; śr. wewnętrzna zaczepów 
(= maksymalna śr. niezachowanej ramy) – ok. 0,50 cm. Od-
tworzenie typu sprzączki niemożliwe. Najprawdopodobniej 
sprzączka jednodzielna, być może Madyda-Legutko gru-
pa H (Ryc. 64).
Zbiory: MH/A/8609.
41. Skuwka sprzączki ze stopu miedzi24. Zachowany mały 
fragment z cienkiej blachy, obecnie w przybliżeniu tra-
pezowaty, z dwoma bardzo małymi nitami. Pierwotny kształt 
skuwki prawdopodobnie prostokątny lub zbliżony, o czym 
świadczą nieuszkodzone fragmenty dwóch dłuższych krawę-
dzi. Wymiary zachowane: dł. – 1,20–1,70 cm; szer. – 1,80 cm; 
gr. – ok. 0,09 cm; dł. nitów – ok. 0,26 cm. Odtworzenie typu 
sprzączki niemożliwe.
Zbiory: MH/A/8612.
42. Okucie końca pasa (?) ze stopu miedzi. Niekompletne 
– zachowana jedynie górna część z pojedynczym nitem. 
Najprawdopodobniej przerobione. Obecnie w przybliżeniu 
prostokątne, płaskie. Krawędzie boczne nieuszkodzone 
(pierwotne), w kilku miejscach z pojedynczymi, krótkimi 
nacięciami (pozostałość/element ornamentu?). Krawędź 
górna, powyżej nitu, delikatnie ścieniona, ze słabo czytel-
nymi, krótkimi nacięciami oraz z wycięciem, w przybliżeniu 
trójkątnym, umieszczonym w około połowie szerokości; 
poniżej załamana trójkątnie linia ryta (?), nawiązująca do 
kształtu wycięcia. Krawędź dolna odłamana (?) i zagładzo-
na. Na powierzchni zewnętrznej ornament utworzony przez 
dwie ukośne linie ryte odchodzące od krawędzi bocznych 
i krzyżujące się ze sobą na kształt litery X, od dołu opartej 
na kolejnej, ale poprzecznej linii rytej; w utworzonym w ten 
sposób trójkątnym polu niewielkie, wybite punkciki. Nit że-
lazny, z dużą główką, przesunięty w bok względem środka 
okucia i umieszczony częściowo „na ornamencie”. Wymia-
ry: dł. zachowana – 2,30 cm; szer. maksymalna – 1,60 cm; 
dł. nitu – ok. 0,46 cm. Umiejscowienie nitu (wtórne?) „na 
ornamencie” oraz ślady wtórnego obrabiania przedmiotu 
pozwalają ostrożnie zakładać, że jest to przerobione okucie 
końca pasa, najprawdopodobniej języczkowate Madyda-Le-
gutko VI.12 (Ryc. 67).
Zbiory: MH/A/8163.

35. Buckle of copper alloy. One-piece. Small. Frame near-
ly circular, thickened in the front part, oval in section. Pin 
roughly rectangular in section, with the end slightly protrud-
ing beyond the frame. Dimensions: length – 1.90 cm; width 
– 2.00 cm; max. thickness – 0.40 cm; pin length – 2.25 cm. 
Madyda-Legutko group H, similar to H.29 (Fig. 62).
Inv. no.: MH/A/8629.
36. Buckle of copper alloy. One-piece. Oval frame, heavily 
thickened in the front part, oval in section, in places rough-
ly semicircular. Long pin, profiled, narrowing at about half 
the length, with a quadrilateral metope field at its base 
ornamented with two incised, barely distinct lines. Dimen-
sions: length – 1.70 cm; width – 3.00 cm; maximum thickness 
– 0.55 cm; pin length – 2.20 cm. Madyda-Legutko group H, 
similar to H.12 (Fig. 62).
Inv. no.: MH/A/8614.
37. The front part of a buckle frame, copper alloy, slight-
ly thickened, roughly oval in section (slightly lenticular). 
Dimensions: preserved length – 0.80 cm; width – 3.00 cm; 
thickness – 0.34–0.42 cm. Probably Madyda-Legutko group 
H, determination of the type impossible.
Inv. no.: MH/A/8624.
38. Frame of a one-piece buckle, iron. Massive, semicircular, 
heavily thickened in the front part, rhombic in section. Di-
mensions: length – 3.20 cm; width – 3.70 cm; max. thickness 
– 0.70 cm. Madyda-Legutko H.30.
Inv. no.: MH/A/9136.
39. Frame of a one-piece buckle, copper alloy. Massive, 
semicircular, very heavily thickened in the front part, ov-
al-sectioned. Dimensions: length – 2.20 cm; width – 2.40 cm; 
max. thickness – 1.00 cm. Madyda-Legutko group H, similar 
to H.25/26 (Fig. 62).
Remarks: chemical analysis – CL 20670.
Inv. no.: MH/A/8626.
40. Buckle ferrule of copper alloy. Incomplete23. Large and 
massive, meticulously crafted. Rectangular, with massive 
catches. Fixed with two small rivets with meticulously filed 
and smoothed out heads. Preserved dimensions: total length 

23 It is difficult to state unambiguously whether it is the top or bottom plate.
24 In this case it is very unlikely that it was a fragment/upper part of a strap end of the tongue-shaped type.

– 4.40 cm, plate – 3.60 cm, rivets – approx. 0.60 cm; width: 
plate – 1.60–1.70 cm, catches – approx. 0.36 cm; plate thick-
ness – approx. 0.24 cm; internal diameter of catches (= max. 
diameter of the unpreserved frame) – approx. 0.50 cm. Re-
construction of the buckle type impossible. In all probability, 
one-piece buckle, possibly Madyda-Legutko group H (Fig. 64).
Inv. no.: MH/A/8609.
41. Buckle ferrule of copper alloy24. Intact small fragment 
of thin metal sheet, at present roughly trapezoid, with two 
very small rivets. Undamaged fragments of two longer edg-
es suggest that originally the ferrule was probably rectan-
gular or in a similar shape. Preserved dimensions: length 
– 1.20–1.70 cm; width – 1.80 cm; thickness – approx. 0.09 cm; 
rivet lengths – approx. 0.26 cm. Reconstruction of the buckle 
type impossible.
Inv. no.: MH/A/8612.
42. Strap end (?), copper alloy. Incomplete – only the top part 
with a single rivet remains. Most likely altered. At present 
roughly rectangular, flat. Side edges intact (original), in sev-
eral places with single, short incisions (residual ornamenta-
tion?). The top edge, above the rivet, slightly thinned, with 
barely distinct, short incisions and a notch, roughly trian-
gular, at approx. half-width; below is an incised line (?) bent 
at an acute angle and referring to the shape of the notch. 
The bottom edge broken off (?) and smoothed out. On the out-
er surface is an ornament formed by two incised, diagonal 
lines which cross and form something like the letter X, which 
connect with another incised, crosswise line; in a triangu-
lar field formed in this way are small punched points. Iron 
rivet with a large head, shifted to the side of the strap end, 
and partly placed “on the ornament”. Dimensions: preserved 
length – 2.30 cm; max. width – 1.60 cm; rivet length – ap-
prox. 0.46 cm. The placement of the rivet (secondary?) “on 
the ornament” and traces of repeated processing of the ob-
ject let us carefully assume that it is an altered strap end, 
most probably tongue-shaped according to Madyda-Legutko 
VI.12 (Fig. 67).
Inv. no.: MH/A/8163.
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43. Okucie pasa ze stopu miedzi z odłamanym końcem. 
Część mocująca lekko trapezowata i płaska, w przekroju 
prostokątna, od góry i dołu ozdobiona podwójnymi, po-
przecznymi liniami rytymi z umieszczonym pomiędzy nimi 
nitem z okrągłą, rozklepaną główką. Trzonek25 w przybliże-
niu prostokątny z fasetowanymi krawędziami, w przekroju 
półokrągły, od spodu do około połowy długości płaski, dalej 
lekko wklęsły; na zewnętrznej powierzchni ornamentowany 
rzędem ukośnych linii rytych. Wymiary: dł. zachowana – 
4,90 cm, nitu – 0,46 cm; szer. górnej części – 0,76 cm, trzonka 
– 0,56–0,60 cm (Ryc. 71).
Zbiory: MH/A/9255.
44. Fragment paciorka podłużnego (?) z czarnego, nieprzezro-
czystego szkła z tzw. ornamentem roślinnym z białego, nie-
przezroczystego szkła. Wymiary: dł. zachowana – 1,30 cm; śr. 
– ok. 1,10 cm. Zbliżony do Tempelmann-Mączyńska XXII.348 
(Ryc. 78).
Zbiory: MH/A/9214.
45. Mały fragment paciorka z zielonego, przezroczystego 
szkła, z częściowo czytelnym otworem. Wymiary zacho-
wane 2,20×1,20×1,40 cm. Pierwotnie prawdopodobnie duży 
pacior płasko-kulisty w typie Tempelmann-Mączyńska II.42b.
Zbiory: MH/A/9193.
46. Mały fragment paciorka z niebieskiego, półprzezroczy-
stego szkła, z częściowo czytelnym otworem. Wymiary za-
chowane: 0,60×0,60×0,30 cm. Odtworzenie typu niemożliwe.
Zbiory: MH/A/9286.
47. Paciorek kamienny – z karneolu (?). Zachowany fragmen-
tarycznie, silnie zniszczony i przepalony, obecnie barwy bia-
ławej. Fragmenty pierwotnej, nieuszkodzonej powierzchni 
płaskie. Kanał otworu przewiercony skośnie. Wymiary za-
chowane: 1,40×1,20×0,90 cm. Odtworzenie typu niemożliwe.
Zbiory: MH/A/9299.
48. Topór żelazny26, asymetryczny, z żeleźcem wygiętym ku 
dołowi. Szyjka, uszkodzona, w przekroju poziomym wyraźnie 
przewężona w stosunku do zachowanego w około 1/2 obu-
cha, w pionowym – znacznie silniej wyodrębniona od dołu. 

25 Kształt zachowanej części okucia zbliżony jest do kształtu trzonków okuć końca pasa w typie Madyda-Legutko III.6, odmiana 1. Okucie mocowane było 
na jeden nit, najprawdopodobniej bezpośrednio do pasa/rzemienia, o czym świadczy brak jakichkolwiek śladów po drugiej, tylnej płytce mocującej. Tym 
samym najprawdopodobniej nie można uznać go za okucie końca pasa. Nie znamy też kształtu uszkodzonej części przedmiotu. Nie można wykluczyć, 
że na brakującym końcu znajdowało się wyodrębnione pole z nitem, być może analogiczne do zachowanego. Pośrednio może o tym świadczyć fakt nie-
znacznego i niemal niezauważalnego przewężenia środkowej części trzonka, przy czym jego szerokość na granicy w wyodrębnioną częścią mocującą 
i szerokość uszkodzonego końca są do siebie zbliżone.

26 W tym wypadku brak kontekstu odkrycia nie pozwala pewnie datować opisywanego topora na okres rzymski/wędrówek ludów, choć nie można tego 
jednoznacznie wykluczyć, podobnie zresztą jak możliwości łączenia go z okresem wczesnośredniowiecznym (więcej informacji – patrz rozdział poświę-
cony analizie zabytków).

27 Ta cecha może wskazywać, że jest to jedynie część większego przedmiotu.
28 Porównaj np. Kokowski 2009a, 202–204, ryc. 16; Piotrowski, Dąbrowski 2009.
29 Porównaj Schuster 2011.
30 Razem z opisanym narzędziem znaleziono fragment kolejnego przedmiotu żelaznego w postaci sztabki kształtem zbliżonej do trójkąta, w przekroju 

również trójkątnej, z jedną, dłuższą krawędzią szeroką, tępo zakończoną i drugą – naprzeciwległą – cienką i ostrą. Być może jest to fragment noża lub 

Wymiary: dł. – 18,40 cm; szer. ostrza – 5,40 cm; wys. obucha 
– 5,60 cm; ciężar – 499 g. Zbliżony do Kieferling grupa 5, wa-
riant wschodni i Kontny grupa I.2 (Ryc. 87).
Zbiory: MH/A/8603.
49. Nóż żelazny. Uszkodzony. Duży. Górna, tępa krawędź 
ostrza łukowato wygięta, płynnie przechodząca w szeroki, 
prostokątny trzpień rękojeści, wyodrębniony jednostronnie. 
Dł. zachowana – 11,30 cm (Ryc. 91).
Zbiory: MH/A/9102.
50. Nóż żelazny. Uszkodzony. Trzpień rękojeści wyodrębnio-
ny obustronnie. Dł. zachowana – 5,90 cm.
Zbiory: MH/A/9145.
51. Nóż żelazny. Nieznacznie uszkodzony. Bardzo mały. 
Trzpień rękojeści długi, ostro zakończony i wyodrębniony 
obustronnie. Dł. zachowana – 5,70 cm.
Zbiory: MH/A/9109.
52. Nożyce żelazne, miniaturowe. Niekompletne. Zachowa-
na dolna część jednego ramienia – płaska, zwężająca się 
w kierunku ostrza – i również płaskie ostrze z ułamanym 
końcem. Wymiary: dł. zachowana – 3,20 cm; szer. ramie-
nia – 0,19–0,38 cm, ostrza (maksymalna) – 0,80 cm. Beilke- 
Voight wariant B (Ryc. 92).
Zbiory: MH/A/8601.
53. Narzędzie (?) żelazne w postaci szerokiej i dość grubej 
sztabki, w przekroju prostokątnej, nieznacznie zwężającej 
się w kierunku uszkodzonego końca. Górna część rozsze-
rzona (rozkuta) trapezowato z okrągłym otworem i górną 
krawędzią prostą nieznacznie wygiętą na jedną stronę27, 
przypominająca płytkowaty uchwyt. Wymiary: dł. zacho-
wana – 11,00 cm; szer. płytkowatego uchwytu maksymalna 
– 1,60 cm. Funkcja trudna do określenia. Przedmiot kształ-
tem nieznacznie przypomina krzesiwa-narzędzia typu Żer-
niki Wielkie28 / przekłuwacze typu Dresden-Dobritz/Żerniki 
Wielkie29. Spiczasta, dolna część tych przedmiotów jest jed-
nak znacznie węższa i najczęściej w przekroju okrągła lub 
kwadratowa.
Zbiory: MH/A/860030.

43. Belt fitting of copper alloy, with the end broken off. 
The fixing part slightly trapezoid and flat, rectangular in sec-
tion, at the top and bottom ornamented with double, cross-
wise, incised lines – between them is a rivet with a round, 
hammered head. The shank25 roughly rectangular, with fac-
eted edges, semicircular in section; on the underside – flat up 
to approx. half the length, then slightly concave; the exter-
nal surface decorated with a row of incised, diagonal lines. 
Dimensions: preserved length – 4.90 cm, rivet – 0.46 cm; 
width: the top part – 0.76 cm, shaft – 0.56–0.60 cm (Fig. 71).
Inv. no.: MH/A/9255.
44. Fragment of a tubular (?) bead of opaque black glass 
with “plant ornament” of opaque white glass. Dimensions: 
preserved length – 1.30 cm; diameter – approx. 1.10 cm. Re-
sembling Tempelmann-Mączyńska XXII.348 (Fig. 78).
Inv. no.: MH/A/9214.
45. Small fragment of a bead of transparent green 
glass, with a partly distinct hole. Preserved dimensions: 
2.20×1.20×1.40 cm. Originally, probably a large, flat-spherical 
bead of Tempelmann-Mączyńska II.42b type.
Inv. no.: MH/A/9193.
46. Small fragment of a bead of translucent blue glass, 
with a partly distinct hole. Preserved dimensions: 
0.60×0.60×0.30 cm. Determination of the type impossible.
Inv. no.: MH/A/9286.
47. Stone bead, carnelian (?). Partly intact, heavily damaged 
and burnt, at present whitish. Fragments of the original, 
intact surface flat. The hole drilled diagonally. Preserved 
dimensions: 1.40×1.20×0.90 cm. Determination of the type 
impossible.
Inv. no.: MH/A/9299.
48. Iron axe26, asymmetrical, with a bearded blade. Dam-
aged neck, in cross-section – distinctly narrower in relation 
to the butt, which is approx. half intact; in the vertical sec-
tion – significantly more distinct on the underside. Dimen-

25 The shape of the intact part of the fitting is similar to the shape of shafts of strap ends in the Madyda-Legutko type III.6, variant 1. As there are no re-
mains of the other, back fitting plate, the fitting was fastened with one rivet, most likely directly to the belt/leather strap. Thus, in all likelihood it can-
not be considered as a strap end. We do not know the shape of the damaged part of the object. It cannot be ruled out that the missing end featured 
a field with a rivet, perhaps similar to the intact one. This can be indirectly manifested by a slight, almost indiscernible narrowing of the central part 
of the shaft, though its width by the place where it meets the mounting part and the width of the damaged end are similar.

26 In this instance, the lack of the context of discovery makes it impossible to date the axe to the Roman period or the Migration period, though this can-
not be excluded. Similarly, we cannot rule out that it is associated with the early Middle Ages (more information – see the chapter devoted to analysis 
of artefacts)

27 This feature might indicate that it is only part of a larger object.
28 Cf. Kokowski 2009a, 202–204, fig. 16; Piotrowski, Dąbrowski 2009.
29 Cf. Schuster 2011.
30 The said tool was accompanied by a fragment of another iron object. It is in the form of a bar, roughly triangular in shape, also triangular in section; with 

one, longer edge wide and bluntly ended, the other – opposite one – thin and sharp. Possibly, it is a fragment of a knife or another blade. Since it looks 
like a modern object, it was not included in this catalogue. It was registered under the same inventory number as the said tool.

sions: length – 18.40 cm; blade width – 5.40 cm; butt height 
– 5.60 cm; weight – 499 g. Resembling Kieferling group 5, 
eastern variant and Kontny group I.2 (Fig. 87).
Inv. no.: MH/A/8603.
49. Iron knife. Damaged. Large. The upper, blunt edge 
of the blade arched, smoothly turning into a wide, rectangu-
lar hilt tang distinct on one side. Preserved length – 11.30 cm 
(Fig. 91).
Inv. no.: MH/A/9102.
50. Iron knife. Damaged. Hilt tang distinct on two sides. Pre-
served length – 5.90 cm.
Inv. no.: MH/A/9145.
51. Iron knife. Slightly damaged. Very small. Hilt tang long, 
sharp-pointed and distinct on two sides. Preserved length 
– 5.70 cm.
Inv. no.: MH/A/9109.
52. Iron scissors, miniature. Incomplete. The lower part of one 
shank and blade remains; the shank is flat, tapering towards 
the blade; the blade is flat, with the tip broken off. Dimen-
sions: preserved length – 3.20 cm; shank width – 0.19–0.38 cm, 
blade width (max.) – 0.80 cm. Beilke-Voight variant B (Fig. 92).
Inv. no.: MH/A/8601.
53. Iron tool (?) in the form of a long and rather thick bar, 
rectangular in section, slightly narrowing towards the dam-
aged end. The upper part wider (forged flat), trapezoid, with 
a circular perforation and the upper edge slightly bent to one 
side27, resembling a flat grip. Dimensions: preserved length 
– 11.00 cm; max. width of the plate-like grip – 1.60 cm. Func-
tion difficult to determine. The shape of the object vaguely 
resembles fire strikers-tools of the Żerniki Wielkie type28 / 
perforators of the Dresden-Dobritz/Żerniki Wielkie type29. 
The pointed, lower part of these objects is significantly nar-
rower and, most often, circular or square in section.
Inv. no.: MH/A/860030.
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54. Nit żelazny, z główką pokrytą „folią” ze stopu miedzi31. 
Główka okrągła, dość wysoko, półokrągło wysklepiona, 
wklęsła od spodu. Trzpień długi, obecnie nieco wygięty, 
w przekroju owalny. Wymiary: dł. całkowita – 2,40 cm, trz-
pienia – ok. 2,00 cm; śr. główki – 1,28 cm; wys. główki – ok. 
0,57 cm (Ryc. 96).
Zbiory: MH/A/9121.
55. Nit ze stopu miedzi z okrągłą, dość wysoko wysklepioną 
główką i krótkim trzpieniem, w przekroju okrągłym. Wymia-
ry: dł. całkowita – 0,89 cm, trzpienia – ok. 0,50 cm; śr. główki 
– 1,24 cm; wys. główki – ok. 0,59 cm (Ryc. 96).
Zbiory: MH/A/9105.
56. Przedmiot żelazny w postaci długiej i szerokiej sztabki. 
Jedna z dłuższych krawędzi nieuszkodzona, niemal prosta, 
tępo i płasko ścięta. Krawędź naprzeciwległa nieco cieńsza 
i mniej starannie wykończona lub uszkodzona, od około po-
łowy długości łagodnie, łukowato wygięta. W około 2/3 sze-
rokości sztabki trzy długie, obustronne nity, umieszczone 
w rzędzie i w zbliżonych odległościach jeden od drugiego. 
Trzpienie nitów w przekroju owalne; jeden z zachowanymi 
główkami, w rzucie okrągłymi i płaskimi. Wymiary: dł. za-
chowana – 10,30 cm; szer. – 0,86–1,80 cm; gr. – 0,15–0,30 cm; 
dł. nitów całkowita – ok. 2,00 cm. Funkcja trudna do określe-
nia. Prawdopodobnie trzon rękojeści większego przedmiotu, 
pierwotnie obustronnie obłożony materiałem organicznym 
w typie drewna lub kości/poroża.
Zbiory: MH/A/9143.
57. Przęślik gliniany. Lekko uszkodzony. Dwustożkowaty, 
z obustronnymi, głębokimi zaklęśnięciami przy otworze. 
Wymiary: śr. – 3,70 cm; wys. – 2,50 cm. Magomedov typ A111.
Zbiory: MH/A/9351.
58. Przęślik gliniany. Lekko uszkodzony. Dwustożkowaty, 
z obustronnymi zaklęśnięciami przy otworze. Wymiary: śr. 
– 3,10 cm; wys. – 2,00 cm. Magomedov typ A111 (Ryc. 100).
Zbiory: MH/A/538.
59. Przęślik gliniany. Zachowany w około połowie. Dwu-
stożkowaty, z obustronnymi, niewielkimi zaklęśnięciami 
przy otworze. Wymiary: śr. – 4,00 cm; wys. – 2,10 cm. Ma-
gomedov typ A111.
Zbiory: MH/A/3157.
60. Przęślik gliniany. Dwustożkowaty, wysoki, z płasko ścię-
tymi wierzchołkami. Wymiary: śr. – 3,10–3,20 cm; wys. – 
2,60 cm. Zbliżony do Kokowski typ wysokie. Magomedov 
typ A121a.

innego ostrza. Sprawia jednak wrażenie przedmiotu nowożytnego, stąd też nie umieszczono go w niniejszym katalogu. Został on opatrzony takim sa-
mym numerem inwentarzowym jak opisane narzędzie.

31 Zabytek nie był poddany analizie składu chemicznego metalu. Wydaje się jednak, że powyższe spostrzeżenie jest słuszne. Świadczą o tym m.in. roz-
warstwienie metalu widoczne miejscami przy krawędzi główki i „poszarpane” krawędzie zewnętrznej foli.

Zbiory: MH/A/8606.
61. Przęślik gliniany. Zachowany w około połowie. Dwustoż-
kowaty, wysoki, z płasko ściętymi wierzchołkami. Wymia-
ry: śr. – 3,20 cm; wys. – 3,00 cm. Zbliżony do Kokowski typ 
wysokie. Magomedov typ A121a (Ryc. 100).
Zbiory: MH/A/3785.
62. Przęślik gliniany. Zachowany w około połowie, z silnie 
zniszczoną powierzchnią. Dwustożkowaty, z płasko ścięty-
mi wierzchołkami. Wymiary: śr. – 4,10 cm; wys. – 2,50 cm. 
Magomedov typ A121a.
Zbiory: MH/A/3788.
63. Przęślik gliniany. Zachowany w około połowie. Dwustoż-
kowaty, z płasko ściętymi wierzchołkami. Asymetryczny. 
Wymiary: śr. – 3,60 cm; wys. – 2,40 cm. Zbliżony do Mago-
medov typ A121a.
Zbiory: MH/A/3784.
64. Przęślik gliniany. Zachowany w około 1/3. Dwustożkowa-
ty, z płasko ściętymi wierzchołkami. Wymiary: śr. – 3,40 cm; 
wys. – 2,00 cm. Magomedov typ A121.
Zbiory: MH/A/3782.
65. Przęślik gliniany. Zachowany w około połowie. Dwu-
stożkowaty, z płasko ściętymi wierzchołkami. Wymiary: 
śr. – 3,10 cm; wys. – 2,20 cm. Zbliżony do Magomedov typ 
A121a/A122.
Zbiory: MH/A/3786.
66. Przęślik gliniany. Dwustożkowaty, z płasko ściętymi 
wierzchołkami i nieproporcjonalnie dużym otworem. Wy-
miary: śr. – 2,70 cm; wys. – 1,70 cm. Zbliżony do Magomedov 
typ A121b (Ryc. 100).
Zbiory: MH/A/3149.
67. Przęślik gliniany. Powierzchnia miejscami silnie zniszczo-
na. Dwustożkowaty. Z jednej, nieuszkodzonej strony, z płasko 
ściętym wierzchołkiem i dookolnym, wąskim zagłębieniem 
wokół krawędzi dużego otworu. Podobne, częściowo zacho-
wane zagłębienie także z drugiej, uszkodzonej strony. Wy-
miary: śr. – 3,20 cm; wys. – 1,70 cm. Zbliżony do Magomedov 
typ A121b (Ryc. 100).
Zbiory: MH/A/2134.
68. Przęślik gliniany. Zachowany w około 1/3. Dwustożko-
waty, niski, z wierzchołkami płasko ściętymi na dużej po-
wierzchni. Wymiary: śr. – 4,20 cm; wys. – 1,90 cm. Magomedov 
typ 121a.
Zbiory: MH/A/9352.

54. Iron rivet, with the head covered with copper alloy “foil”31. 
Round head, rather prominently arched, concave on the un-
derside. Long tang, slightly bent, oval in section. Dimensions: 
length: total – 2.40 cm, tang – approx. 2.00 cm; head diameter 
– 1.28 cm; head height – approx. 0.57 cm (Fig. 96).
Inv. no.: MH/A/9121.
55. Rivet, copper alloy, with a round, prominently arched 
head and a short tang, round in section. Dimensions: total 
length – 0.89 cm, tang – approx. 0.50 cm; head diameter – 
1.24 cm; head height – approx. 0.59 cm (Fig. 96).
Inv. no.: MH/A/9105.
56. Iron object in the form of a long and wide bar. One 
of the longer edges intact, almost straight, bluntly and flatly 
truncated. The opposite edge slightly thinner and less care-
fully crafted or damaged, from approx. half length – lightly 
arched. At about two-thirds of the bar width are three long, 
double-sided rivets, arranged in a row and similarly spaced 
apart. Rivet tangs oval in section; one with preserved heads, 
round and flat. Dimensions: preserved length – 10.30 cm; 
width – 0.86–1.80 cm; thickness – 0.15–0.30 cm; total rivet 
length – approx. 2.00 cm. Function difficult to determine. 
Possibly, a handle shaft of the larger object, originally cov-
ered on both sides with organic material resembling wood 
or bone/antler.
Inv. no.: MH/A/9143.
57. Clay spindle whorl. Slightly damaged. Biconical, with deep 
hollows by the hole on both sides. Dimensions: diameter – 
3.70 cm; height – 2.50 cm. Magomedov type A111.
Inv. no.: MH/A/9351.
58. Clay spindle whorl. Slightly damaged. Biconical, with 
hollows by the hole on both sides. Dimensions: diameter – 
3.10 cm; height – 2.00 cm. Magomedov type A111 (Fig. 100).
Inv. no.: MH/A/538.
59. Clay spindle whorl. Approx. half intact. Biconical, with 
small hollows by the hole on its both sides. Dimensions: di-
ameter – 4.00 cm; height – 2.10 cm. Magomedov type A111.
Inv. no.: MH/A/3157.
60. Clay spindle whorl. Biconical, high, with flatly truncated 
peaks. Dimensions: diameter – 3.10–3.20 cm; height – 2.60 cm. 
Resembling Kokowski high type. Magomedov type A121a.

31 Even though the artefact did not undergo chemical analysis, it seems that the above-mentioned observation is correct. This might be indicated by, among 
others, metal delamination by the edge of the head and cragged edges of the foil.

Inv. no.: MH/A/8606.
61. Clay spindle whorl. Approx. half intact. Biconical, high, 
with flatly truncated peaks. Dimensions: diameter – 3.20 cm; 
height – 3.00 cm. Resembling Kokowski high type. Magome-
dov type A121a (Fig. 100).
Inv. no.: MH/A/3785.
62. Clay spindle whorl. Approx. half intact, with a heavily 
damaged surface. Biconical, with flatly truncated peaks. 
Dimensions: diameter – 4.10 cm; height – 2.50 cm. Magome-
dov type A121a.
Inv. no.: MH/A/3788.
63. Clay spindle whorl. Approx. half intact. Biconical, with 
flatly truncated peaks. Asymmetrical. Dimensions: diam-
eter – 3.60 cm; height – 2.40 cm. Resembling Magomedov 
A121a type.
Inv. no.: MH/A/3784.
64. Clay spindle whorl. Approx. one-third intact. Biconical, 
with flatly truncated peaks. Dimensions: diameter – 3.40 cm; 
height – 2.00 cm. Magomedov type A121.
Inv. no.: MH/A/3782.
65. Clay spindle whorl. Approx. half intact. Biconical, with 
flatly truncated peaks. Dimensions: diameter – 3.10 cm; height 
– 2.20 cm. Resembling Magomedov A121a/A122 type.
Inv. no.: MH/A/3786.
66. Clay spindle whorl. Biconical, with flatly truncated peaks 
and a disproportionately large hole. Dimensions: diameter 
– 2.70 cm; height – 1.70 cm. Resembling Magomedov A121b 
type (Fig. 100).
Inv. no.: MH/A/3149.
67. Clay spindle whorl. Surface heavily worn in places. Bi-
conical. One, undamaged side with a flatly truncated peak 
and a narrow hollow around the edge of a large hole. Simi-
lar, partly preserved hollow on the other, damaged side. Di-
mensions: diameter – 3.20 cm; height – 1.70 cm. Resembling 
Magomedov A121b type (Fig. 100).
Inv. no.: MH/A/2134.
68. Clay spindle whorl. Approx. one-third intact. Biconical, 
low, with flat peaks truncated on a large surface. Dimensions: 
diameter – 4.20 cm; height – 1.90 cm. Magomedov type 121a.
Inv. no.: MH/A/9352.
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69. Przęślik gliniany. Lekko uszkodzony. W ogólnym odbiorze 
dwustożkowaty, ale z dookolnym, wąskim, miejscami słabo 
czytelnym pasem na granicy stożków, w miejscu największej 
średnicy. Wierzchołki uformowane płasko bez wyraźnej gra-
nicy ścięcia. Wymiary: śr. – 4,20 cm; wys. – 2,40 cm. Zbliżony 
do Magomedov typ A212 (Ryc. 100).
Zbiory: MH/A/2136.
70. Przęślik gliniany. Zachowany w około połowie, z po-
wierzchnią miejscami silnie zniszczoną. Dwustożkowaty, bez 
ściętych wierzchołków, ze słabo czytelnymi zaklęśnięciami 
przy otworze. Wymiary: śr. – 4,30 cm; wys. – 3,00 cm. Zbliżo-
ny do Magomedov typ A111a/A13.
Zbiory: MH/A/3783.
71. Przęślik gliniany. Powierzchnia miejscami silnie zniszczo-
na, z dość dużymi ubytkami. Dwustożkowaty, niski, bez wy-
raźnie wyodrębnionych wierzchołków. Wymiary: śr. – 5,00 cm; 
wys. – 2,50 cm. Zbliżony do Magomedov typ A132 (Ryc. 100).
Zbiory: MH/A/2137.
72. Przęślik gliniany. Dwustożkowaty, z łagodną, zaokrąglo-
ną granicą między stożkami, bez wyraźnie wyodrębnionych 
wierzchołków. Wymiary: śr. – 3,80 cm; wys. – 3,00 cm. Zbli-
żony do Magomedov typ A132 (Ryc. 100).
Zbiory: MH/A/537.
73. Przęślik gliniany. Zachowany w około połowie. Dwustoż-
kowaty, lekko asymetryczny, z łagodną, zaokrągloną granicą 
między stożkami, bez wyraźnie wyodrębnionych wierzchoł-
ków Wymiary: śr. – 4,30 cm; wys. – 2,90 cm. Zbliżony do Ma-
gomedov typ A132.
Zbiory: MH/A/3835.
74. Przęślik gliniany. Zachowany w około połowie. Dwustoż-
kowaty, wyraźnie asymetryczny, z łagodną, zaokrągloną gra-
nicą między stożkami. Wierzchołek wyższej strony płasko 
ścięty na niewielkiej powierzchni, bez wyraźnie zaznaczo-
nej krawędzi ścięcia. Wierzchołek niższej strony ścięty na 
niemal dwukrotnie większej powierzchni i bardzo delikatnie 
opadający w kierunku otworu; krawędź ścięcia wyraźnie za-
znaczona. Wymiary: śr. – 4,60 cm; wys. – 2,70 cm. Zbliżony 
do Magomedov typ B212/B221.
Zbiory: MH/A/9346.
75. Przęślik gliniany. Zachowany w około 1/4 i silnie zniszczo-
ny. Dwustożkowaty, z ostro zaznaczoną krawędzią między 
stożkami. Wymiary zachowane: 2,40×2,20×1,80 cm. Mago-
medov grupa A1.
Zbiory: MH/A/9347.
76. Przęślik gliniany. Przy jednym z wierzchołków nieznacznie 
uszkodzony. Lekko asymetryczny. Wysoki, w przybliżeniu dwu-

32 Niewykluczone, że pierwotnie przedmiot ten pełnił funkcję paciorka w typie Tempelmann-Mączyńska LVI.484.

stożkowaty. Stożki wyraźnie, ale nierównomiernie dookolnie 
zaklęśnięte. Wierzchołki przy krawędziach wyraźnie płasko 
ścięte, dalej – wokół otworu – zagłębione. Wymiary: śr. – 2,70 cm; 
wys. – 2,40 cm. Zbliżony do Magomedov typ A112 (Ryc. 100).
Zbiory: MH/A/2133.
77. Przęślik gliniany. Bardzo mały32 i niski. Dwustożkowaty, 
z jednym wierzchołkiem ściętym niemal płasko, z płytkim, 
dookolnym i słabo czytelnym zagłębieniem w około poło-
wie szerokości ściętej powierzchni. Drugi wierzchołek lekko 
wklęsły. Wymiary: śr. – 2,20 cm; wys. – 1,30 cm. Magomedov 
grupa A1 (Ryc. 100).
Zbiory: MH/A/2358.
78. Przęślik gliniany. Dwustożkowaty, lekko, obustronnie za-
klęśnięty przy otworze. Oba stożki profilowane, ze ściętymi 
powierzchniami, uformowanymi na kształt siedmiu, w przy-
bliżeniu trapezowatych pól, rozdzielonych niskimi żeberkami. 
Rozmieszczenie pól na obu stożkach asymetryczne (przesu-
nięte względem siebie), co granicy między stożkami nadaje 
lekko falisty kształt. Wymiary: śr. – 4,00 cm; wys. – 2,30 cm. 
W generaliach Magomedov typ A111a; przęślik z ornamentem 
plastycznym (Ryc. 101).
Zbiory: MH/A/2129.
 79. Przęślik gliniany. W przybliżeniu kulisty, asymetryczny, 
z jednej strony z nieznacznie „wyciągniętym” wierzchołkiem. 
Wymiary: śr. – 4,10 cm; wys. – 3,00 cm. Zbliżony do Magome-
dov typ F1 (Ryc. 100).
Zbiory: MH/A/2142.
80. Przęślik gliniany. Nieznacznie uszkodzony. Asymetryczny. 
Korpus w przybliżeniu dwustożkowaty z łagodną, zaokrą-
gloną granicą między stożkami. Wierzchołki bardzo silnie 
„wyciągnięte” i płasko ścięte na niewielkiej powierzchni. Wy-
miary: śr. – 4,60 cm; wys. – 3,20 cm. Zbliżony do Magomedov 
typ E (Ryc. 100).
Zbiory: MH/A/2141.
81. Przęślik gliniany. Zachowany w około 1/3, silnie zniszczo-
ny. Pierwotnie najprawdopodobniej trapezowaty z płaską 
podstawą i łagodnie wyodrębnionym wierzchołkiem. Wy-
miary: śr. – ok. 3,80 cm; wys. – 2,80 cm. Zbliżony do Mago-
medov typ B121/B122.
Zbiory: MH/A/3837.
82. Przęślik gliniany. Zachowany w około połowie. Przepalony, 
z silnie zniszczoną powierzchnią. Walcowaty, z ornamentem 
(?) w postaci głębokiego żłobka, załamanego w przybliżeniu 
pod kątem prostym. Wymiary: śr. – 4,60 cm; wys. – ok. 3,20 cm. 
Zbliżony do Magomedov typ D2 (Ryc. 101).
Zbiory: MH/A/3836.

69. Clay spindle whorl. Slightly damaged. Generally bicon-
ical, but with a narrow, in places barely distinct, strip run-
ning around the divide between the cones, in the part where 
the diameter is greatest. Peaks flatly formed, with no distinct 
truncation line. Dimensions: diameter – 4.20 cm; height – 
2.40 cm. Resembling Magomedov A212 type (Fig. 100).
Inv. no.: MH/A/2136.
70. Clay spindle whorl. Approx. half intact, with surface 
heavily worn in places. Biconical, without truncated peaks, 
with a rather indistinct hollows by the hole. Dimensions: 
diameter – 4.30 cm; height – 3.00 cm. Resembling Magome-
dov A111a/A13 type.
Inv. no.: MH/A/3783.
71. Clay spindle whorl. Surface heavily worn in places, with 
rather large fractures. Biconical, low, without distinct peaks. 
Dimensions: diameter – 5.00 cm; height – 2.50 cm. Resembling 
Magomedov A132 type (Fig. 100).
Inv. no.: MH/A/2137.
72. Clay spindle whorl. Biconical, with a slight, rounded 
divide between cones, without distinct peaks. Dimensions: 
diameter – 3.80 cm; height – 3.00 cm. Resembling Magome-
dov A132 type (Fig. 100).
Inv. no.: MH/A/537.
73. Clay spindle whorl. Approx. half intact. Biconical, slightly 
asymmetrical, with a slight, rounded divide between cones, 
without distinct peaks. Dimensions: diameter – 4.30 cm; 
height – 2.90 cm. Resembling Magomedov A132 type.
Inv. no.: MH/A/3835.
74. Clay spindle whorl. Approx. half intact. Biconical, dis-
tinctly asymmetrical, with a slight, rounded divide between 
cones. Peak of the higher side flatly truncated on a small sur-
face, without marked edge of truncation. Peak of the lower 
side truncated at almost twice as large surface and slightly 
descending towards the hole; truncation line clearly marked. 
Dimensions: diameter – 4.60 cm; height – 2.70 cm. Resembling 
Magomedov B212/B221 type.
Inv. no.: MH/A/9346.
75. Clay spindle whorl. Approx. a quarter preserved, heav-
ily damaged. Biconical, with clearly distinct edge between 
cones. Preserved dimensions: 2.40×2.20×1.80 cm. Magome-
dov group A1.
Inv. no.: MH/A/9347.
76. Clay spindle whorl. Slightly damaged by one of the peaks. 
Slightly asymmetrical. High, roughly biconical. Cones clear-

32 It is possible that originally the object served as a bead of Tempelmann-Mączyńska LVI.484 type.

ly, though unevenly, hollowed around. Peaks by the edges 
flatly truncated, around the hole – hollowed. Dimensions: 
diameter – 2.70 cm; height – 2.40 cm. Resembling Magome-
dov A112 type (Fig. 100).
Inv. no.: MH/A/2133.
77. Clay spindle whorl. Very small32 and low. Biconical, with 
one peak almost flatly truncated, with a shallow and rath-
er indistinct hollow running around at approx. half-width 
of the truncated surface. Another peak slightly concave. 
Dimensions: diameter – 2.20 cm; height – 1.30 cm. Magome-
dov group A1 (Fig. 100).
Inv. no.: MH/A/2358.
78. Clay spindle whorl. Biconical, slightly hollowed by 
the hole, on both sides. Both cones profiled, with truncated 
surfaces formed in the shape of seven, roughly trapezoid 
fields separated with low ribs. The arrangement of fields on 
both cones is asymmetrical (shifted in relation to each other), 
which gives the divide between cones slightly wavy shape. 
Dimensions: diameter – 4.00 cm; height – 2.30 cm. In gen-
eral Magomedov type A111a; spindle whorl with a plastic 
ornament (Fig. 101).
Inv. no.: MH/A/2129.
79. Clay spindle whorl. Roughly spherical, asymmetrical, on 
one side with slightly “outstretched” peak. Dimensions: di-
ameter – 4.10 cm; height – 3.00 cm. Resembling Magomedov 
F1 type (Fig. 100).
Inv. no.: MH/A/2142.
80. Clay spindle whorl. Slightly worn. Asymmetrical. Body 
roughly biconical with a slight, rounded divide between 
cones. Peaks heavily “outstretched” and flatly truncated on 
a small surface. Dimensions: diameter – 4.60 cm; height – 
3.20 cm. Resembling Magomedov E type (Fig. 100).
Inv. no.: MH/A/2141.
81. Clay spindle whorl. Approx. one-third intact, heavily worn. 
Originally most likely trapezoid with a flat base and a slightly 
distinguished peak. Dimensions: diameter – approx. 3.80 cm; 
height – 2.80 cm. Resembling Magomedov B121/B122 type.
Inv. no.: MH/A/3837.
82. Clay spindle whorl. Approx. half intact. Burnt, with 
heavily worn surface. Cylindrical, with ornamentation (?) 
in the form of a deep groove, bent roughly at a right angle. 
Dimensions: diameter – 4.60 cm; height – approx. 3.20 cm. 
Resembling Magomedov D2 type (Fig. 101).
Inv. no.: MH/A/3836.
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83. Przęślik gliniany. Przepalony i silnie zniszczony. Duży. 
W przybliżeniu krążkowy, płasko-wypukły. Wymiary: śr. – 
6,00 cm; wys. – 2,50 cm. Magomedov typ B121b (Ryc. 100).
Zbiory: MH/A/4031.
84. Przęślik gliniany. Nieznacznie zniszczony. W przybliżeniu 
krążkowy, lekko płasko-wypukły. Wymiary: śr. – 3,40 cm; 
wys. – 1,50 cm. Zbliżony do Magomedov typ B121b (Ryc. 100).
Zbiory: MH/A/2356.
85. Przęślik z opoki/wapienia. Zachowany w około połowie. 
Dwustożkowaty, z obustronnymi zaklęśnięciami przy otwo-
rze. Wymiary: śr. – 2,80 cm; wys. – 1,80 cm.
Zbiory: MH/A/3787.
86. Fragment naczynia33 cienkościennego z jasnego, lekko 
zielonkawego, przezroczystego szkła z zachowanym frag-
mentem ucha. U podstawy ucha półokrągło uformowany 
wałek. Wymiary zachowane: 2,40×1,80 cm; szer. ucha u pod-
stawy – 0,80–1,40 cm; gr. ścianki – 0,20 cm.
Zbiory: MH/A/9317.
87. Fragment naczynia cienkościennego z bezbarwnego, prze-
zroczystego szkła, z zachowaną krawędzią wylewu (?), lekko 
pogrubioną. Wymiary zachowane: 2,00×1,10 cm; gr. ścianki – 
0,15 cm, w miejscu zgrubienia – 0,30 cm.
Zbiory: MH/A/9033.
88. Fragment naczynia cienkościennego ze szkła bezbarw-
nego, przezroczystego, lekko wklęsło-wypukły. Wymiary 
zachowane: 1,60×1,70 cm; gr. ścianki – 0,15–0,20 cm.
Zbiory: MH/A/9010.
89. Fragment naczynia cienkościennego z bezbarwnego, prze-
zroczystego szkła pokrytego szarawą patyną. Wymiary za-
chowane: 1,00×0,80 cm; gr. ścianki – 0,15 cm.
Zbiory: MH/A/9018.
90. Fragment naczynia z jasnego, lekko zielonkawego, prze-
zroczystego szkła, obecnie trójkątny ze ściętymi krawędzia-
mi. Wymiary zachowane: 1,40×0,90 cm; gr. ścianki – 0,30 cm.
Zbiory: MH/A/8986.

33 Fragmenty naczyń szklanych opisane pod numerami 86–94 oraz przetopione szkło, w tym prawdopodobnie paciorki szklane oznaczone tutaj numera-
mi 95–97, pochodzą z badań powierzchniowych przeprowadzonych na stanowisku 1C w Gródku w 2020 r. Część z nich ma trójwymiarową lokalizację, 
pozostałe zawężoną do powierzchni jednego grida – kwadratu o bokach 20×20 m. Siatka gridów wytyczona została na potrzeby badań geofizycznych. 
Uznanie tych zabytków – szczególnie nieprzetopionych fragmentów naczyń szklanych – za pochodzące z okresu rzymskiego obarczone jest dużym mar-
ginesem błędu. W rzeczywistości mogą być to pozostałości naczyń nowożytnych. Niemniej jednak biorąc pod uwagę charakter stanowiska 1C w Gródku, 
w tym m.in. obecność cmentarzyska grupy masłomęckiej i znaczny stopień jego zniszczenia – co manifestuje się ogromną ilością zabytków zalegających 
na jego powierzchni – postanowiłam uwzględnić fragmenty tych przedmiotów w katalogu. Nie są to wszystkie zabytki szklane odkryte na powierzch-
ni w trakcie wspomnianych badań. Pozostałe jednak, głównie ze względu na intensywnie zieloną, butelkową barwę i/lub łuszczącą się i świecącą po-
wierzchnię, zostały wyłączone z katalogu. Najprawdopodobniej łączyć należy je z nowożytnością (P.272 i 338, gridy 161, 164, 169, 218, 228, 272, 291, 
303).

91. Fragment naczynia cienkościennego z jasnego, lekko zie-
lonkawego, przezroczystego szkła z fragmentarycznie zacho-
wanym niewielkim zgrubieniem/niskim wałkiem. Wymiary 
zachowane: 1,20×1,10 cm; gr. ścianki – 0,10 cm, w miejscu 
zgrubienia – 0,20 cm.
Zbiory: MH/A/9035.
92. Fragment naczynia cienkościennego z bezbarwnego, prze-
zroczystego szkła, lekko wklęsło-wypukły. Wymiary zacho-
wane: 1,60×1,30 cm; gr. ścianki – 0,15–0,20 cm.
Zbiory: MH/A/8995.
93. Fragment naczynia grubościennego z jasnego, zielon-
kawego, przezroczystego szkła; silnie zniszczony. Wymiary 
zachowane: 1,70×1,30 cm; gr. ścianki – 0,50 cm.
Zbiory: MH/A/9084.
94. Fragment stopionego naczynia z zielonego, półprzezro-
czystego szkła. Powierzchnia porowata. Wymiary zachowane: 
2,00×1,70×1,50 cm.
Zbiory: MH/A/9022.
95. Szkło, bardzo silnie przetopione, być może naciekłe i przy-
warte do przepalonego fragmentu ceramiki. Powierzchnia 
silnie zniszczona, porowata, pokryta patyną ogniową. Za-
uważalne barwy szkła – biaława, niebieska i zielonkawa. Być 
może kilka przetopionych paciorków szklanych. Wymiary 
zachowane: 2,60×2,00×2,10 cm (Ryc. 79).
Zbiory: MH/A/9350.
96. Fragment ceramiki, przepalony, z naciekłym i przywar-
tym szkłem – stopionym paciorkiem (?), ze słabo widocznymi 
falistymi liniami barwy niebieskiej i plamkami szkła barwy 
białawej. Wymiary zachowane: 2,80×2,70×1,70 cm (Ryc. 79).
Zbiory: MH/A/9348.
97. Szkło, silnie przetopione – stopiony paciorek/paciorki 
(?); powierzchnia miejscami silnie porowata, pokryta patyną 
ogniową. Zauważalne obecnie barwy – ciemna (czarna?) i bia-
ława. Słabo widoczny wlot do zasklepionego kanału otworu 
paciorka (?). Wymiary zachowane: 2,40×1,80×1,30 cm (Ryc. 79).
Zbiory: MH/A/9349.

83. Clay spindle whorl. Burnt and heavily damaged. Large. 
Roughly disc-shaped, plano-convex. Dimensions: diameter – 
6.00 cm; height – 2.50 cm. Magomedov type B121b (Fig. 100).
Inv. no.: MH/A/4031.
84. Clay spindle whorl. Slightly damaged. Roughly disc-
shaped, slightly plano-convex. Dimensions: diameter – 
3.40 cm; height – 1.50 cm. Resembling Magomedov B121b 
type (Fig. 100).
Inv. no.: MH/A/2356.
85. Spindle whorl, gaize/limestone. Approx. half intact. Bi-
conical, with hollows by the hole on both sides. Dimensions: 
diameter – 2.80 cm; height – 1.80 cm.
Inv. no.: MH/A/3787.
86. Fragment of a vessel33, thin-walled, of light, slightly green-
ish, transparent glass with preserved fragment of a handle. 
By the handle base is a semicircular roll. Preserved dimen-
sions: 2.40×1.80 cm; handle width by the base – 0.80–1.40 cm; 
wall thickness – 0.20 cm.
Inv. no.: MH/A/9317.
87. Fragment of a thin-walled vessel of colourless, transpar-
ent glass, with preserved rim edge (?) slightly thickened. 
Preserved dimensions: 2.00×1.10 cm; wall thickness – 0.15 cm, 
in the thickened part – 0.30 cm.
Inv. no.: MH/A/9033.
88. Fragment of a thin-walled vessel of colourless, transpar-
ent glass, slightly concave-convex. Preserved dimensions: 
1.60×1.70 cm; wall thickness – 0.15–0.20 cm.
Inv. no.: MH/A/9010.
89. Fragment of a thin-walled vessel of colourless, trans-
parent glass with greyish patina. Preserved dimensions: 
1.00×0.80 cm; wall thickness – 0.15 cm.
Inv. no.: MH/A/9018.
90. Fragment of a vessel of light, slightly greenish, transpar-
ent glass, currently triangular with truncated edges. Pre-
served dimensions: 1.40×0.90 cm; wall thickness – 0.30 cm.

33 Fragments of glass vessels described under no. 86–94 and melted glass, including probably glass beads no. 95–97, come from surface surveys conducted 
at site 1C in Gródek, in 2020. Some of them have 3D locations, the location of others was narrowed down to the surface of one grid – a 20×20 m square. 
The grid network was marked out for the purpose of geophysical analysis. Regarding these artefacts, particularly the unmelted fragments of glass ves-
sels, as coming from the Roman period might be erroneous. In fact, they can be remains of modern vessels. However, taking into account the character 
of site 1C in Gródek, including the presence of a cemetery of the Masłomęcz group and its heavy damage, which manifests itself with a great many ar-
tefacts deposited on its surface – I have decided to consider fragments of these objects in the catalogue. These are not all glass artefacts discovered on 
the surface in the course of the said research. The others, however, mainly due to their intense bottle-green colour and/or peeling off and shiny surface 
were excluded. Most probably they should be related to the early modern period (P.272 and 338, GRID 161, 164, 169, 218, 228, 272, 291, 303).

Inv. no.: MH/A/8986.
91. Fragment of a thin-walled vessel of light, slightly green-
ish, transparent glass with small residual thickening/low roll. 
Preserved dimensions: 1.20×1.10 cm; wall thickness – 0.10 cm, 
at the thickening – 0.20 cm.
Inv. no.: MH/A/9035.
92. Fragment of a thin-walled vessel of colourless, transpar-
ent glass, slightly concave-convex. Preserved dimensions: 
1.60×1.30 cm; wall thickness – 0.15–0.2 cm.
Inv. no.: MH/A/8995.
93. Fragment of a thick-walled vessel of light, greenish, 
transparent glass; heavily worn. Preserved dimensions: 
1.70×1.30 cm; wall thickness – 0.50 cm.
Inv. no.: MH/A/9084.
94. Fragment of a melted vessel of grey, translucent glass. 
Porous surface. Preserved dimensions: 2.00×1.70×1.50 cm.
Inv. no.: MH/A/9022.
95. Glass, heavily melted, probably bulged and stuck 
to a burnt fragment of ceramics. Surface heavily worn, po-
rous, with fire patina. Discernible colours of glass – whitish, 
blue and greenish. Possibly several melted glass beads. Pre-
served dimensions: 2.60×2.00×2.10 cm (Fig. 79).
Inv. no.: MH/A/9350.
96. Fragment of ceramics, burnt, with bulged and stuck 
glass – melted bead (?), with poorly discernible blue, wavy 
lines and spots of whitish glass. Preserved dimensions: 
2.80×2.70×1.70 cm (Fig. 79).
Inv. no.: MH/A/9348.
97. Glass, heavily melted – melted bead/beads (?); surface 
heavily porous in places, with fire patina. Discernible cur-
rent colours – dark (black?) and whitish. Hardly discernible 
opening of the sealed up hole (?). Preserved dimensions: 
2.40×1.80×1.30 cm (Fig. 79).
Inv. no.: MH/A/9349.
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98. Stopka naczynia glinianego34. Zachowana w około 1/4. Ma-
sywna, jednolita, silnie poszerzona przy płaskim dnie35. Frag-
mentarycznie zachowana pierwotna, górna powierzchnia dna 
wewnątrz naczynia oraz fragment jego ścianki. Wymiary: śr. 
dna stopki, rekonstruowana – ok. 8,00 cm; wys. zachowana – 
4,20 cm, stopki – ok. 4,00 cm; gr. ścianki naczynia – ok. 1,40 cm.
Zbiory: MH/A/9320.
99. Przedmiot ze stopu miedzi w postaci zwiniętej, cienkiej 
blachy, miejscami podwójnej. Na zewnętrznej stronie widocz-
na okrągła, rozklepana blaszka – główka nitu (?). Wymiary 
zachowane: 2,50×1,60×0,70 cm; gr. blachy – ok. 0,10 cm. Być 
może zniszczona skuwka sprzączki.
Zbiory: MH/A/8604.
100. Przedmiot ze stopu miedzi w postaci cienkiej blachy, z du-
żym, częściowo zachowanym, okrągłym otworem w miejscu 
nitu (?). Wymiary zachowane: 2,00×2,10×0,70 cm; gr. blachy – 
ok. 0,10 cm. Być może zniszczona skuwka sprzączki.
Zbiory: MH/A/9101.
101. Przedmiot ze stopu miedzi w postaci w przybliżeniu 
prostokątnej, masywnej sztabki, w przekroju trójkątnej. Na 
obu górnych powierzchniach ornament w postaci ukośnych 
linii rytych, stykających się na górnej krawędzi. Wymiary 
zachowane: dł. – 2,50 cm; szer. – 0,80–0,90 cm; gr. – 0,47 cm. 
Być może fragment masywnego kolca sprzączki.
Zbiory: MH/A/9265.
102. Przedmiot ze stopu miedzi w postaci cienkiej i płaskiej 
blaszki/taśmy, w przybliżeniu prostokątnej, z jedną krawędzią 
bardzo delikatnie łukowato wygiętą. Wymiary zachowane: 
dł. – 2,30 cm; szer. – 0,62–0,72 cm; gr. – ok. 0,17 cm.
Zbiory: MH/A/8622.
103. Fragment przedmiotu ze stopu miedzi w postaci dość 
masywnej sztabki, płaskiej od spodu, kształtem przypomi-
nającej połowę małego śmigła. Nieuszkodzone krawędzie 
ukośnie ścięte; przy uszkodzonej wyodrębnione prostokątne 
pole z zachowaną połową otworu. Na powierzchni zewnętrz-
nej ornament w postaci wybitego kółka z punktem w środku 
i dwóch, niewielkich, okrągłych zagłębień. Wymiary zacho-
wane: dł. – 2,10 cm; szer. – 0,80–1,10 cm; gr. – ok. 0,35 cm. 
Odtworzenie pierwotnego kształtu (śmigłowaty?) i funkcji 
niemożliwe (Ryc. 105).
Zbiory: MH/A/8602.
104. Przedmiot ze stopu miedzi – przetopiony i silnie od-
kształcony. Ciężki. Wydłużony, nieregularny, z wydzielonym 

34 Na powierzchni stanowiska 1C w Gródku odkryto oczywiście bardzo liczny zbiór ceramiki z okresu rzymskiego. Jego omówienie dalece wykracza jed-
nak poza ramy niniejszej pracy i wymaga odrębnego opracowania. Opisywany fragment naczynia znalazł się w katalogu głównie ze względu na swoją 
nietypową formę (szczegóły – patrz rozdział poświęcony analizie zabytków).

35 Widoczne obecnie zagłębienie na powierzchni dna z całą pewnością uznać należy za uszkodzenie mechaniczne.
36 Gądzikiewicz 1956, Kuśnierz 2018a.

krótkim odcinkiem wyglądającym jak powyginana, stopiona 
i przywarta do siebie blaszka. Na spodniej (?) stronie wzdłuż-
ne, wąskie zgrubienie. Wymiary zachowane: dł. – 3,00 cm; 
szer. – ok. 1,00–1,20 cm; gr. – ok. 0,40–0,64 cm. Być może sto-
piona nóżka zapinki z pełną pochewką.
Zbiory: MH/A/9139.
105. Przedmiot ze srebra, przetopiony, w postaci blaszki, 
w przybliżeniu trójkątnej, z jedną krawędzią lekko zaokrąglo-
ną. Powierzchnia jednej strony niemal gładka, lekko wypukła, 
drugiej – pogrubiona wzdłuż łukowatej krawędzi z przy-
wartym perełkowanym drutem. Przy najkrótszej krawędzi 
zachowana połowa otworu (?). Wymiary zachowane: dł. – 
1,50 cm; szer. – 1,25 cm; gr. – 0,13–0,30 cm. Być może znisz-
czona zawieszka.
Zbiory: MH/A/8625.
106. Przedmiot ze stopu miedzi. Niekompletny, w postaci 
wąskiej, trapezowatej sztabki z uszkodzonym końcem. Po-
szerzona górna część wyodrębniona trójkątnymi nacięciami 
wszystkich krawędzi – niezachodzących na tylną, zupełnie 
gładką powierzchnię – z centralnie umieszczonym nitem 
z owalną, rozklepaną główką. Pozostała część przedmiotu 
płaska, z pogrubionymi krawędziami bocznymi. Wymiary: 
dł. zachowana – 3,20 cm, nitu – 0,48 cm; szer. – 0,74–1,17 cm; 
gr. – ok. 0,19 cm, pogrubionych krawędzi – ok. 0,23 cm. Być 
może uszkodzone okucie pasa.
Zbiory: MH/A/9111.

GRÓDEK, gm. Hrubieszów
Bliższa lokalizacja: stanowisko 2 (AZP 86–95/12).
Zabytki znalezione przez P. Kanię i przekazane w 2021 r. do 
Muzeum.
Informacja o stanowisku: wielokulturowe, z następującymi 
fazami osadniczymi: neolit (kultura pucharów lejkowatych), 
epoka brązu (kultura łużycka) i wczesne średniowiecze. 
Badane wykopaliskowo w latach 1952–1954 ( J. Kowalczyk, 
Kierownictwo Badań Grodów Czerwieńskich)36. Badania po-
wierzchniowe w ramach programu AZP przeprowadzono 
w 1983 r. (S. Jastrzębski, Katedra Archeologii UMCS). W trak-
cie wymienionych badań nie odkryto materiałów łączonych 
z okresem rzymskim/wędrówek ludów.
Łączna liczba zabytków: 3.
Datowanie zbioru: stadium B2b lub faza B2/C1–C1a

 i późny okres rzymski/wczesna faza okresu wędrówek.

98. Foot of a clay vessel34. Intact in approx. one-quarter. 
Massive, uniform, highly widening by the flat bottom35. Frag-
mentarily preserved original, upper surface of the bottom 
inside of the vessel and a fragment of its wall. Dimensions: 
foot bottom diameter, reconstructed – approx. 8.00 cm; pre-
served height – 4.20 cm, foot height – approx. 4.00 cm; wall 
thickness – approx. 1.40 cm.
Inv. no.: MH/A/9320.
99. Article of copper alloy in the form of a rolled, thin metal 
sheet, double in places. On the external side, a round, ham-
mered metal sheet – rivet head (?). Preserved dimensions: 
2.50×1.60×0.70 cm; sheet thickness – approx. 0.10 cm. Possibly 
a damaged buckle ferrule.
Inv. no.: MH/A/8604.
100. Article of copper alloy in the form of thin metal sheet 
with a large, partly intact, round perforation in the place 
of a rivet (?). Preserved dimensions: 2.00×2.10×0.70 cm; sheet 
thickness – approx. 0.10 cm. Possibly a damaged buckle 
ferrule.
Inv. no.: MH/A/9101.
101. Article of copper alloy in the form of a roughly rectan-
gular, massive bar, triangular in section. Both upper surfac-
es are ornamented with diagonal incised lines meeting on 
the upper edge. Preserved dimensions: length – 2.50 cm; 
width – 0.80–0.90 cm; thickness – 0.47 cm. Possibly a frag-
ment of a massive buckle pin.
Inv. no.: MH/A/9265.
102. Article of copper alloy in the form of thin, flat metal 
sheet/band, roughly rectangular, with one edge slightly 
arched. Preserved dimensions: length – 2.30 cm; width – 
0.62–0.72 cm; thickness – approx. 0.17 cm.
Inv. no.: MH/A/8622.
103. Fragment of an article of copper alloy in the form 
of a rather massive bar, flat on the underside, shape resem-
bling half of a small blade. Intact edges truncated diagonally; 
by the damaged edge is a rectangular field with half of a per-
foration preserved. The external surface decorated with 
a punched dot-centred circle, and two, small, round hollows. 
Preserved dimensions: length – 2.10 cm; width – 0.80–1.10 cm; 
thickness – approx. 0.35 cm. Reconstruction of the original 
shape (blade-like?) and function impossible (Fig. 105).
Inv. no.: MH/A/8602.

34 A very numerous assemblage of pottery from the Roman period was found on the surface of site 1C in Gródek. Its description goes far beyond the scope 
of this publication and requires a separate monograph. The said fragment of a vessel was included in the catalogue mainly due to its untypical form 
(details – see chapter on the analysis of artefacts).

35 The hollow now visible on the surface of the bottom can certainly be recognised as mechanical damage.
36 Gądzikiewicz 1956, Kuśnierz 2018a.

104. Article of copper alloy – melted and heavily deformed. 
Heavy. Elongated, irregular, with a short section resembling 
a bent, melted and creased metal sheet. On the underside (?) 
is a lengthwise, narrow thickening. Preserved dimensions: 
length – 3.00 cm; width – approx. 1.00–1.20 cm; thickness – 
approx. 0.40–0.64 cm. Possibly a melted foot of a fibula with 
a full catch-plate.
Inv. no.: MH/A/9139.
105. Silver article, melted, in the form of a roughly triangu-
lar metal sheet, with one edge slightly rounded. The surface 
of one side almost smooth, slightly convex, that of the other 
side – thickened along the arched edge with attached beaded 
wire. By the shortest edge half a perforation (?) intact. Pre-
served dimensions: length – 1.50 cm; width – 1.25 cm; thick-
ness – 0.13–0.30 cm. Possibly a damaged pendant.
Inv. no.: MH/A/8625.
106. Article of copper alloy. Incomplete, in the form of a nar-
row, trapezoid bar with a damaged end. The wider, upper 
part with triangular incisions on all edges – not overlapping 
the back, smooth surface – with a central rivet with an 
oval, hammered head. The remaining part of the object flat, 
with thickened side edges. Dimensions: preserved length 
– 3.20 cm, rivet – 0.48 cm; width – 0.74–1.17 cm; thickness – 
approx. 0.19 cm, thickened edges – approx. 0.23 cm. Possibly 
damaged belt fitting.
Inv. no.: MH/A/9111.

GRÓDEK, Hrubieszów commune
Approximate location: site 2 (AZP 86–95/12).
Artefacts found by P. Kania and handed over to the Muse-
um in 2021.
Information on the site: multicultural, with the following 
settlement stages: the Neolithic (the Funnel Beaker culture), 
the Bronze Age (the Lusatian culture) and early Middle Ages. 
Excavated in 1952–1954 ( J. Kowalczyk, Management of the Re-
search Works in the Cherven Towns)36. Surface surveys con-
ducted in 1983 as part of the AZP programme (S. Jastrzębski, 
Department of Archaeology of UMCS). The said research did 
not yield any materials connected with the Roman period or 
the Migration period.
Total number of artefacts: 3.
Dating of the assemblage: subphase B2b or phase B2/C1–C1a and 
the late Roman period/early phase of the Migration period.
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ZABYTKI (TABL. XII):
107. Zapinka silnie profilowana, dwudzielna, ze stopu miedzi. 
Masywna i duża. Brak sprężyny i igły. W otworze w wydłu-
żonej, owalnej płytce na główce pozostałość żelaznej osi 
sprężyny. Kabłąk silnie rozszerzony przy główce i wąski 
w dolnej części; płaski od spodu, w przekroju trójkątny. 
Przy przejściu kabłąka w nóżkę wyraźny, szeroki grzebień 
z trzema poprzecznymi żłobkami. Nóżka zwężająca się w kie-
runku uszkodzonego końca, w przekroju trójkątna. Prawdo-
podobnie na końcu nóżki znajdował się profilowany guzek 
lub grzebień i guzek. Dł. zachowana – 5,20 cm; szer. kabłąka 
w górnej części 2,10 cm, powyżej grzebienia – 0,70 cm, grze-
bienia – 1,30 cm, nóżki – 0,65–1,20 cm. A.IV (Ryc. 16).
Zbiory: MH/A/8923.
108. Rama sprzączki jednodzielnej, ze stopu miedzi, owalna, 
pogrubiona w przedniej części, w przekroju soczewkowata. 
Podstawa ramy, w miejscu mocowania niezachowanego 
kolca, wyodrębniona wyraźnym stopniem. Wymiary: dł. – 
1,70 cm; szer. – 3,10 cm; gr. maksymalna – 0,43 cm. Zbliżona 
do Madyda-Legutko H.15 (Ryc. 62).
Zbiory: MH/A/8924.
109. Przedmiot ze stopu miedzi w postaci cienkiej, prosto-
kątnej blaszki z jednym końcem uformowanym trójkątnie. 
Ułamany (?). Wszystkie krawędzie skośnie ścięte, w tym 
najwyraźniej boczne. Pośrodku blaszki – u podstawy trój-
kątnej części – niewielki, okrągły otwór, najprawdopodob-
niej w miejscu niezachowanego nitu. Poniżej otworu duże, 
wybite oczko i podłużne linie ryte o zróżnicowanej długości, 
rozmieszczone na planie trójkąta i stykające się z dolną kra-
wędzią przedmiotu, przy czym najdłuższa linia, zaczynająca 
się tuż pod oczkiem, znajduje się pośrodku przedmiotu. Wy-
miary zachowane: dł. – 2,60 cm; szer. – 1,14–1,22 cm; gr. – ok. 
0,09 cm. Najprawdopodobniej okucie, być może pasa (?).
Zbiory: MH/A/8925.

GRÓDEK, gm. Hrubieszów
Bliższa lokalizacja / okoliczności odkrycia: stanowisko 
3 (AZP 86–94/10).
Zabytki znalezione przez P. Kanię, w latach 2018 i 2020 prze-
kazane do Muzeum. Zabytki o numerach 111 i 112 – lokalizacja 
GPS; znalezione w obrębie działki nr ew. 11. Pozostałe – brak 
dokładnej lokalizacji.
Informacja o stanowisku: wielokulturowe; część osady 
wczesnośredniowiecznej badana wykopaliskowo w latach 
1952–195337. W trakcie badań powierzchniowych przepro-

37 Prace prowadzone pod kierunkiem J. Gąssowskiego. Większość dokumentacji zaginęła (Kuśnierz 2018b).

wadzonych w 1986 r. odkryto 2 fragmenty ceramiki z wcze-
snego średniowiecza.
Łączna liczba zabytków: 4.
Datowanie zbioru: faza B2/C1–C1a i faza C3–D1.

ZABYTKI (TABL. XII):
110. Zapinka kapturkowa serii wschodniej, ze stopu mie-
dzi. Brak sprężyny, igły i nóżki. Zachowane górna cięciwa 
umieszczona w częściowo zniszczonym cylinderku i bar-
dzo mały fragment jednego kapturka na sprężynę. Kabłąk 
płaski od spodu, wyraźnie rozszerzony w górnej części, 
ze skośnie ściętymi krawędziami, w dolnej – z szerokim, 
niskim grzebieniem ornamentowanym czterema poprzecz-
nymi żłobkami rozdzielającymi niskie żeberka, niektóre ze 
słabo czytelnymi i delikatnymi poprzecznymi nacięciami. 
Powierzchnia kabłąka powyżej grzebienia ornamentowa-
na trzema grupami podwójnych żłobków umieszczonych 
wzdłuż krawędzi bocznych i pośrodku; żeberka pomiędzy 
żłobkami poprzecznie i gęsto nacinane; w górnej części 
pomiędzy opisanymi żłobkami kolejne cztery, naprzemien-
nie ukośne żłobki stykające się końcami i tworzące motyw 
dwóch odwróconych trójkątów. Wymiary: dł. zachowana 
– 2,10 cm, cięciwy – 2,70 cm; szer. kabłąka – 1,30–1,70 cm, 
grzebienia – 1,50 cm. A.II.41. Z dużym prawdopodobieństwem 
Schuster A.41.X (Ryc. 9).
Uwagi: analiza składu chemicznego metalu – CL 20645.
Zbiory: MH/A/7044.
111. Górna część kabłąka zapinki kuszowatej, dwudzielnej, ze 
stopu miedzi. W płytce na główce zachowany mały fragment 
osi sprężyny. Kabłąk szeroki, taśmowaty, w przekroju zbliżo-
ny do trapezowatego z wyraźnie fasetowanymi krawędziami, 
ozdobiony trzema grupami cienkich, rytych linii (w każdej 
grupie po 3 równoległe do siebie linie), rozmieszczonych 
naprzemiennie ukośnie i w całości tworzących motyw zbli-
żony do zygzaka. Przy dolnej krawędzi zachowanej części 
kabłąka pojedyncza, poprzeczna linia ryta. Na górną część 
kabłąka nałożona prostokątna, szeroka blaszka z końcami 
zawiniętymi na jego tylną stronę i niestykającymi się ze 
sobą. Na blaszkę nałożony lekko rozklepany, gładki i nie-
znacznie dłuższy od niej drut, również wywinięty na tylną 
stronę kabłąka. Wymiary: dł. zachowana – 2,90 cm; szer. 
kabłąka – 0,71–0,72 cm. A.VI. Zdobienie jak na zapinkach 
A.VI/1.167 (Ryc. 36).
Zbiory: MH/A/8496.

ARTEFACTS (PL. XII):
107. Fibula, strongly profiled, two-piece, copper alloy. 
Large and massive. Spring and pin missing. In the perfo-
ration in an elongated, oval plate on the head are remains 
of the spring axle. Bow heavily widening by the head and 
narrow in the lower part; flat on the underside, triangular 
in section. Where the bow turns into the foot is a distinct, 
wide crest with three crosswise grooves. Foot tapering to-
wards the damaged end, triangular in section. It is possible 
that at the end of the foot was a profiled knob, or a crest and 
a knob. Preserved length – 5.20 cm; bow width in the upper 
part – 2.10 cm, above the crest – 0.70 cm, crest – 1.30 cm, foot 
– 0.65–1.20 cm. A.IV (Fig. 16).
Inv. no.: MH/A/8923.
108. Buckle frame, one-piece, copper alloy, oval, thickened 
in the front part, lenticular in section. The frame base, 
in the place where the unpreserved pin was mounted, with 
a clear step. Dimensions: length – 1.70 cm; width – 3.10 cm; 
max. thickness – 0.43 cm. Resembling Madyda-Legutko H.15 
(Fig. 62).
Inv. no.: MH/A/8924.
109. Article of copper alloy in the form of a thin, rectan-
gular metal sheet with one end triangular. Broken off (?). 
All edges diagonally truncated, the side ones particularly 
distinctly. In the middle of the metal sheet – at the base 
of the triangular section – a small, round perforation, prob-
ably in the place of the unpreserved rivet. Below the per-
foration is a large, punched circle and longitudinal incised 
lines of various lengths, arranged triangularly and meeting 
the lower edge of the object; the longest line, starting just 
below the punched circle is in the middle of the object. Pre-
served dimensions: length – 2.60 cm; width – 1.14–1.22 cm; 
thickness – approx. 0.09 cm. Most probably fitting, possibly 
of a belt (?).
Inv. no.: MH/A/8925.

GRÓDEK, Hrubieszów commune
Approximate location / circumstances of discovery: site 
3 (AZP 86–94/10).
Artefacts found by P. Kania and handed over to the Museum 
in 2018 and 2020. Artefacts no. 111 and 112 – GPS location; 
found within the plot reg. no. 11. Others – no exact location.

37 Works conducted under J. Gąssowski. Most of the documentation is lost (Kuśnierz 2018b).

Information on the site: multicultural; part of the early me-
dieval settlement excavated in 1952–195337. Surface surveys 
carried out in 1986 yielded two pottery fragments from 
the early Middle Ages.
Total number of artefacts: 4.
Dating of the assemblage: phase B2/C1–C1a and phase C3–D1.

ARTEFACTS (PL. XII):
110. Rollenkappen fibula of the eastern series, copper al-
loy. Spring, pin and foot missing. External chord in a partly 
damaged cylinder and a very small fragment of one cover 
for the spring remain. Bow flat on the underside, distinctly 
widening in the upper part, with diagonally truncated edges, 
in the lower part – with a wide and low crest ornamented with 
four crosswise grooves separating low ribs, some of them with 
rather indistinct and delicate crosswise incisions. The bow 
surface above the crest decorated with three groups of double 
grooves along the side edges and in the middle; ribs between 
grooves crosswise, heavily incised; in the upper part between 
the grooves are four other, alternate diagonal grooves with 
meeting ends and forming a motif of two downward point-
ing triangles. Dimensions: preserved length – 2.10 cm, chord 
– 2.70 cm; bow width – 1.30–1.70 cm, crest width – 1.50 cm. 
A.II.41. In all likelihood Schuster A.41.X (Fig. 9).
Remarks: chemical analysis – CL 20645.
Inv. no.: MH/A/7044.
111. The upper part of the bow of the crossbow fibula, two-
piece, copper alloy. On the plate on the head remains a small 
fragment of the spring axle. Wide, band-shaped bow, roughly 
trapezoid in section with distinctly faceted edges, decorated 
with three groups of thin, incised lines (in each group three 
parallel lines), arranged alternately diagonally and forming 
a motif resembling a zigzag. By the lower edge of the pre-
served part of the bow is a single, diagonal, incised line. On 
the upper part of the bow is a wide, rectangular metal sheet 
with unconnected edges coiled on its back side. On the sheet 
is a slightly hammered and flat wire, slightly protruding and 
coiled on the back side of the bow. Dimensions: preserved 
length – 2.90 cm; bow width – 0.71–0.72 cm. Ornamentation 
as on fibulae A.VI/1.167 (Fig. 36).
Inv. no.: MH/A/8496.
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112. Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, 
ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły. Na główce ozdobny 
guzek w postaci krótkiego trzpienia z nasadzoną blaszką, 
w przybliżeniu soczewkowatą. Na końcach blaszki i trzpie-
nia nakładki z rozklepanego drutu. W otworze w płytce na 
główce pozostałość osi sprężyny. Kabłąk lekko rozszerzający 
się w kierunku główki, w przekroju trójkątny, profilowany, 
od strony spodniej nieznacznie wzdłużnie wklęsły. W górnej 
i dolnej części kabłąka ornament w postaci podwójnych, po-
przecznych linii rytych, wizualnie tworzących efekt pseudo-
metop. Podobne zdobienie w górnej i dolnej części nóżki, 
w przybliżeniu prostokątnej. Zaczep pochewki blaszkowaty, 
szeroki na całej długości z nieco węższym końcem zawinię-
tym na tylną stronę kabłąka, w przedniej części ozdobiony 
trzema poprzecznymi nacięciami imitującymi zwoje drutu. 
Wymiary: dł. w zachowanym stanie – 4,70 cm; szer. kabłąka 
– 0,72–0,86 cm, nóżki – 0,54–0,61 cm. A.VI/1.172. Szter et al. 
grupa IIIB/IVB (Ryc. 41).
Zbiory: MH/A/8495.
113. Kolec ostrogi. Silnie zniszczony, profilowany, masywny. 
Bodziec i okrągły w przekroju trzpień u podstawy żelazne. 
Na trzpień nałożona silnie profilowana nakładka ze stopu 
miedzi. Wymiary: dł. zachowana – 2,80 cm; śr. u podstawy – 
0,83–0,87 cm, trzpienia żelaznego u podstawy – ok. 0,47 cm, 

38 Porównaj: Drewko 1921, 180–184; Nosek 1957, 189.
39 Informacje odnośnie granicy między stanowiskami 1C i 6 – patrz przypis 14.

nakładki maksymalna – 1,00 cm. Zbliżony do kolców Giesler 
forma 2/4 ostróg typu Leuna, wariantu D (Ryc. 90).
Zbiory: MH/A/7049.

GRÓDEK, gm. Hrubieszów
Bliższa lokalizacja: stanowisko 6 (dawniej 1D38) – (AZP 86–
94/2).
Zabytki o numerach 114–117, 121–122 – warstwa oraniny – po-
zyskane w trakcie prospekcji terenowej z użyciem wykrywa-
cza metalu, poprzedzającej badania geofizyczne na sąsiednim 
stanowisku 1C39; mają też trójwymiarową lokalizację (przy 
użyciu tachimetru) (Ryc. 4). Zabytek o numerze 118 znalezio-
ny przez P. Kanię i w 2014 r. przekazany do Muzeum. Pozo-
stałe przedmioty to znaleziska powierzchniowe, tzw. dawne, 
bez dokładnej lokalizacji, w zbiorach Muzeum od 1997 r.
Informacja o stanowisku: wielokulturowe, z następującymi 
fazami osadniczymi: kultura ceramiki wstęgowej rytej (osa-
da), kultura pucharów lejkowatych (ślad osadniczy), kultura 
strzyżowska (osada), kultura trzciniecka (cmentarzysko?), 
kultura łużycka (ślad osadniczy), grupa masłomęcka (osa-
da), wczesne średniowiecze (osada). Badane wykopaliskowo 
w latach: 1956 ( J. Kowalczyk – PMA, Warszawa), 1957 (T. Lia-
na, T. Piętka – PMA, Warszawa), 1961 (A. Uzarowiczowa – 
PMA, Warszawa), 1982–1983 (A. Kokowski, KA UMCS Lublin), 

Ryc. 4. Gródek, pow. hrubieszowski, stanowisko 6 – planigrafia 
zabytków uwzględnionych w katalogu. Oprac. B. Bartecki.
Fig. 4. Gródek (Hrubieszów district) site 6 – planigraphy of ar-
tefacts included in the catalogue. Compiled by B. Bartecki.

112. Crossbow fibula with returned foot, two-piece, copper 
alloy. Spring and pin missing. On the head is a decorative 
knob in the form of a short tang with a mounted metal 
sheet, roughly lenticular. At both ends of the sheet and on 
the tang are attachments of hammered wire. In the perfo-
ration in a head plate are remains of the spring axle. Bow 
slightly widening towards the head, triangular in section, 
profiled, slightly longitudinally concave on the underside. 
The upper and lower parts of the bow are ornamented with 
double, crosswise, incised lines, visually forming pseu-
do-metopes. Similar ornamentation in the upper and lower 
part of the head, roughly rectangular. Sheet catch, wide 
along the entire length, and a slightly narrower end coiled 
to the back of the bow, at the front ornamented with three 
crosswise incisions imitating wire coils. Dimensions: pre-
served length – 4.70 cm; bow width – 0.72–0.86 cm, foot width 
– 0.54–0.61 cm. A.VI/1.172. Szter et al. group IIIB/IVB (Fig. 41).
Inv. no.: MH/A/8495.
113. Spur prick. Heavily damaged, profiled, massive. Goad and 
tang (which is circular in section) at the base made of iron. 
On the tang is a heavily profiled attachment of copper alloy. 
Dimensions: preserved length – 2.80 cm; diameter: at the base 
– 0.83–0.87 cm, iron tang at the base – approx. 0.47 cm, attach-
ment (max.) – 1.00 cm. Resembling Giesler, form 2/4 of spurs 
of the Leuna type, variant D (Fig. 90).
Inv. no.: MH/A/7049.

GRÓDEK, Hrubieszów commune
Approximate location: site 6 (formerly 1D38) – (AZP 86–94/2).
Artefacts nos. 114–117, 121–122 – a layer of ploughed earth – 
yielded in the course of field survey with the use of a met-
al detector conducted prior to geophysical analysis at 
the neighbouring site 1C39; they were also 3D localised (with 
the use of a total station) (Fig. 4). Artefact no. 118 discovered 
by P. Kania and handed over to the Museum in 2014. Other 
objects are surface finds, referred to as old, with no precise 
location, included in the Museum collection in 1997.

38 Cf. Drewko 1921, 180–184; Nosek 1957, 189.
39 Information about the border between sites 1C and 6 – see footnote 14.
40 Liana, Piętka 1958; Uzarowiczowa 1964; Kokowski 1982, 11; 1983a, 21; 1991a, 162; Boruch 1985; Niedźwiedź 1994; Niedźwiedź, Panasiewicz 1995.
41 These include artefacts obtained mainly in the 1990s, confiscated by the police and handed over to the Museum (cf. introduction to this monograph), 

and artefacts made available for archaeologists only for the purpose of their documentation. Many of them are from the Roman period, Migration pe-
riod and early Middle Ages (cf. Kokowski 1999a, 314 fig. 3:b–e, 315 fig. 4:2; 2000a, 238 fig. 1:a, c, 241 no. 4; 2000c, 337–338, fig. 2; 2001a, 30 photo 7; 
2001b, 111, 113, fig. 1:2, 5; 2003a, 16 photo 7; 2003b, 33; 2003c; 2005a, 169 fig. 2:b, d–f, l, 170 fig. 3:a–c, g–i; 2005b, 38 fig. 14, 39 fig. 16; 2005c, 371 fig. 
123; 2006, 67 fig. 17:c–y).

Information on the site: multicultural, with the following 
settlement stages: the Linear Pottery culture (settlement), 
the Funnel Beaker culture (settlement trace), the Strzyżów 
culture (settlement), the Trzciniec culture (cemetery?), 
the Lusatian culture (settlement trace), the Masłomęcz 
group (settlement), early Middle Ages (settlement). Exca-
vated in: 1956 ( J. Kowalczyk – PMA, Warszawa), 1957 (T. Li-
ana, T. Piętka – PMA, Warszawa), 1961 (A. Uzarowiczowa 
– PMA, Warszawa), 1982–1983 (A. Kokowski, KA UMCS Lub-
lin), 1994 ( J. Niedźwiedź, W. Panasiewicz, Hrubieszów Muse-
um). Surface surveys conducted in 1985 as part of the AZP 
programme (S. Jastrzębski, A. Kokowski, KA UMCS Lublin)40. 
Many surface finds and those found in the course of pros-
pecting with the use of a metal detector were discovered at 
site 6. Their current location is either unknown or they were 
handed over to the Museum in Hrubieszów after conclud-
ing work on this catalogue. Some of them were published41.
Total number of artefacts: 9.
Dating of the assemblage: late Roman period/early phase 
of the Migration period.

ARTEFACTS (PL. XIII):
114. Crossbow fibula with returned foot, two-piece, copper 
alloy. Spring and pin missing. Narrow bow, oval in section, 
knee-shaped, unprofiled. Narrow, long foot, unprofiled. Fili-
form catch, double coiled around the bow base. Dimensions: 
length – 4.30 cm; bow width – 0.30–0.40 cm, foot width – 
0.30–0.33 cm. A.VI/1.161. Kokowski ZM–200 (Fig. 25).
Inv. no.: MH/A/8621.
115. Crossbow fibula, two-piece, copper alloy, with traces 
of burning (?). Only the top part of the deformed bow re-
mains. It is made of wide, flat band rectangular in section, 
with a very large, oval plate for mounting the spring axle. 
Dimensions: preserved length – 2.70 cm; bow width – 0.66–
0.70 cm. A.VI, probably series 1. Determination of the type 
impossible.
Inv. no.: MH/A/9259.
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1994 ( J. Niedźwiedź, W. Panasiewicz, Muzeum Hrubieszów). 
Badania powierzchniowe w ramach programu AZP przepro-
wadzono w 1985 r. (S. Jastrzębski, A. Kokowski, KA UMCS 
Lublin)40. Z obrębu stanowiska 6 znanych jest również wiele 
zabytków powierzchniowych lub znalezionych w trakcie po-
szukiwań z wykorzystaniem wykrywacza metalu, których 
obecne miejsce przechowywania nie jest znane lub które 
wchodzą w skład kolekcji przekazanej do Muzeum w Hru-
bieszowie już po zamknięciu niniejszego katalogu. Część 
z nich została opublikowana41.
Łączna liczba zabytków: 9.
Datowanie zbioru: późny okres rzymski/wczesna faza okre-
su wędrówek ludów.

ZABYTKI (TABL. XIII):
114. Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze 
stopu miedzi. Brak sprężyny i igły. Kabłąk wąski, w prze-
kroju owalny, kolankowato wygięty, nieprofilowany. Nóżka 
wąska, długa, nieprofilowana. Zaczep pochewki drucikowa-
ty, obecnie dwukrotnie owinięty wokół podstawy kabłąka. 
Wymiary: dł. – 4,30 cm; szer. kabłąka – 0,30–0,40 cm, nóżki 
– 0,30–0,33 cm. A.VI/1.161. Kokowski wzór ZM–200 (Ryc. 25).
Zbiory: MH/A/8621.
115. Zapinka kuszowata, dwudzielna, ze stopu miedzi, ze 
śladami przepalenia (?). Zachowana jedynie górna część 
odkształconego kabłąka z szerokiej, płaskiej taśmy, w prze-
kroju prostokątnego, z bardzo dużą, owalną płytką do osa-
dzenia osi sprężyny. Wymiary: dł. zachowana – 2,70 cm; 
szer. kabłąka – 0,66–0,70 cm. A.VI., prawdopodobnie seria 1. 
Określenie typu niemożliwe.
Zbiory: MH/A/9259.
116. Główka i górna część kabłąka zapinki kuszowatej, 
zapewne z pełną pochewką, dwudzielnej, ze stopu mie-
dzi. Sprężyna 6-zwojowa, osadzona na osi zabezpieczonej 
nakładkami z gładkiego drutu. Na główce duża, rombo-
wata płytka. Kabłąk masywny, lity, pierwotnie łukowato 
wygięty; profilowany, z nieornamentowaną, czworobocz-
ną metopą w górnej części; w przekroju poniżej metopy 
rombowaty. Na końcu zachowanej części kabłąka widocz-
na górna część – uformowana w przybliżeniu trójkąt-

40 Liana, Piętka 1958; Uzarowiczowa 1964; Kokowski 1982, 11; 1983a, 21; 1991a, 162; Boruch 1985; Niedźwiedź 1994; Niedźwiedź, Panasiewicz 1995.
41 Chodzi tutaj m.in. o zabytki pozyskane głównie w latach 90. XX w., które zostały zarekwirowane przez policję i dopiero niedawno trafiły do zbiorów 

Muzeum (porównaj wstęp do niniejszego opracowania), oraz o zabytki udostępnione archeologom jedynie w celu ich zadokumentowania. Duża część 
z nich pochodzi z okresów rzymskiego i wędrówek ludów, ale również z wczesnego średniowiecza (porównaj np. Kokowski 1999a, 314 ryc. 3:b–e, 315 ryc. 
4:2; 2000a, 238 ryc. 1:a, c, 241 nr 4; 2000c, 337–338, ryc. 2; 2001a, 30 fot. 7; 2001b, 111, 113, ryc. 1:2, 5; 2003a, 16 fot. 7; 2003b, 33; 2003c; 2005a, 
169 ryc. 2:b, d–f, l; 170 ryc. 3:a–c, g–i; 2005b, 38 ryc. 14; 39 ryc. 16; 2005c, 371 ryc. 123; 2006, 67 ryc. 17:c–y).

42 Ze względu na obecność domniemanej tarczki na szczycie kabłąka być może dalekich analogii należałoby szukać także wśród zapinek 2 serii VI gru-
py O. Almgrena z tarczkami na kabłąku (porównaj Andrzejowski et al. 2008; uszczegółowiona próba interpretacji patrz rozdział Analiza).

43 Zachowały się jedynie pozostałości osi oraz „żelazisty” nalot w otworach płytek służących do jej osadzenia.

nie – kolejnego, nieornamentowanego i płaskiego pola 
metopowego (tarczki?), pierwotnie najprawdopodobniej 
umieszczonego na szczycie kabłąka; przekrój kabłąka 
w tym miejscu również trójkątny. Wymiary: dł. zacho-
wana – 2,50 cm, sprężyny – 1,90 cm; wymiary tarczki – 
1,30×1,40 cm; szer. kabłąka – 0,48–0,51 cm. A.VI/2. Zbliżona 
do Petrauskas/Sinica typ 2, wariant 3 (Ryc. 50) 42.
Zbiory: MH/A/8613.
117. Rama sprzączki dwudzielnej ze stopu miedzi, w kształcie 
litery D; wąska, gładka, w przekroju półokrągła. Niezachowa-
na oś prawdopodobnie żelazna43. Wymiary: dł. – 1,90 cm; szer. 
– 4,90 cm; gr. – 0,22–0,26 cm. Madyda-Legutko D.30 (Ryc. 62).
Zbiory: MH/A/9260.
118. Fragment trójwarstwowego grzebienia z poroża w po-
staci jednej płytki, z uszkodzonymi zębami i nitem ze stopu 
miedzi. Wymiary: 2,70×2,00 cm. Thomas grupa B (Ryc. 99).
Zbiory MH/A/6162.
119. Przęślik gliniany. Powierzchnia miejscami zniszczona 
i spękana. Dwustożkowaty, z niewielkimi, obustronnymi 
zaklęśnięciami przy otworze. Wymiary: śr. – 3,80 cm; wys. 
– 2,00 cm. Magomedov typ A111a.
Zbiory: MH/A/2646.
120. Przęślik gliniany. Lekko uszkodzony. Dwustożkowaty, ze 
ściętymi wierzchołkami, bez wyraźnie zaznaczonej granicy 
ścięcia. Na jednej z powierzchni odciski roślin (?). Wymiary: 
śr. – 4,40 cm; wys. – 2,60 cm. Magomedov typ A121a.
Zbiory: MH/A/2645.
121. Przedmiot ze stopu miedzi w postaci zwiniętej w okrąg 
wąskiej, gładkiej taśmy, w przekroju półokrągłej. Wymiary: 
śr. – 0,92–1,10 cm; szer. taśmy – 0,36–0,38 cm; gr. – ok. 0,25 cm. 
Najprawdopodobniej element większego przedmiotu – na-
kładka, być może pierwotnie umocowana na zapince.
Zbiory: MH/A/8617.
122. Przedmiot ze stopu miedzi w postaci wąskiej sztabki, 
w zarysie prostokątnej z nieznacznie przewężonym jednym 
końcem, w przekroju czworobocznej. Dłuższe krawędzie 
i jedna krótka (?) pierwotne, nieuszkodzone. Wymiary: dł. 
zachowana – 1,80 cm; szer. – 0,33–0,38 cm; gr. – ok. 0,30 cm. 
Odtworzenie pierwotnego kształtu i funkcji niemożliwe.
Zbiory: MH/A/8618.

116. The head and lower part of the bow of a crossbow fib-

ula, most likely with a full catch-plate, two-piece, copper 
alloy. Six-coiled spring fixed on an axle protected by knobs 
of smooth wire. On the head is a large, rhombic plate. Cast, 
massive bow, originally arched; profiled, with unadorned, 
quadrilateral metope in the upper part; below the metope 
rhombic in section. At the end of the intact part of the bow 
is the top part of another, unadorned and flat metope field 
(disc?), formed roughly triangularly, originally most proba-
bly placed on the peak of the bow; bow triangular in section 
in this place. Dimensions: preserved length – 2.50 cm, spring – 
1.90 cm; disc – 1.30×1.40 cm; bow width – 0.48–0.51 cm. A.VI/2. 
Resembling Petrauskas/Sinica type 2, variant 3 (Fig. 50) 42.
Inv. no.: MH/A/8613.
117. Buckle frame, two-piece, copper alloy, D-shaped; nar-
row, smooth, semicircular in section. The unpreserved axle 
probably made of iron43. Dimensions: length – 1.90 cm; width 
– 4.90 cm; thickness – 0.22–0.26 cm. Madyda-Legutko D.30 
(Fig. 62).
Inv. no.: MH/A/9260.
118. Fragment of a three-layer comb made of antler in the form 
of one plate with damaged teeth and a rivet of copper alloy. 
Dimensions: 2.70×2.00 cm. Thomas group B (Fig. 90).
Inv. no.: MH/A/6162.
119. Clay spindle whorl. Surface worn and cracked in places. 
Biconical, with small, hollows by the hole, on its both sides. 
Dimensions: diameter – 3.80 cm; height – 2.00 cm. Magome-
dov type A111a.
Inv. no.: MH/A/2646.
120. Clay spindle whorl. Slightly worn. Biconical, with 
truncated peaks, without distinct border of truncation. On 
one surface are plant imprints (?). Dimensions: diameter – 
4.40 cm; height – 2.60 cm. Magomedov type A121a.
Inv. no.: MH/A/2645.
121. Article of copper alloy in the form of a coiled, smooth 
band, semicircular in section. Dimensions: diameter – 0.92–
1.10 cm; band width – 0.36–0.38 cm; thickness – approx. 
0.25 cm. Most probably element of a larger object – attach-
ment, perhaps originally placed on a fibula.
Inv. no.: MH/A/8617.
122. Article of copper alloy in the form of a narrow bar, 
rectangular, with one end slightly tapering, quadrilateral 

42 On account of the presence of the supposed disc at the peak of the bow, perhaps we could look for analogy among fibulae of series 2, group VI 
by O. Almgren with discs on the bow (compare Andrzejowski et. al. 2008; detailed attempt at the interpretation – see chapter Analysis).

43 Only remains of the axle and “ironish” coating in plate holes (used for mounting it) are preserved.
44 Research by the Museum in Hrubieszów, Institute of Archaeology of UMCS in Lublin and Institute of Archaeology of the University of Rzeszów. Unpub-

lished materials.
45 Details – see the part devoted to analysis of artefacts.

in section. Longer edges and one short (?) original, intact. 
Dimensions: preserved length – 1.80 cm; width – 0.33–0.38 cm; 
thickness – approx. 0.30 cm. Reconstruction of the original 
shape and function impossible.
Inv. no.: MH/A/8618.

GRÓDEK, Hrubieszów commune
Approximate location: site 29 (AZP 86–94/205).
Artefacts nos. 124–126, 128, 129, 131, 133, 135, 139, 142–146, 148, 
151, 153–155, 157, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 174 were discov-
ered by P. Kania and handed over to the Museum in 2018 and 
2020–2021. Artefacts nos. 145, 157, 164, 168, 174 were found 
in the plot reg. no. 82/1. The approximate location of other 
artefacts has been narrowed down to the plot reg. no. 85, 
mainly its western part. Artefacts nos. 124, 126, 143, 148, 
153, 164 – GPS location. Artefacts nos. 123, 127, 130, 132, 134, 
136–138, 140, 141, 147, 149, 150, 152, 156, 158, 159, 162, 165, 167, 
170–173, 175, 176 were discovered in a layer of ploughed earth 
and were retrieved in the course of field survey with the use 
of a metal detector conducted as part of the examination 
of the early medieval part of the site; they have been 3D 
localised (with the use of a total station) (Fig. 5).
Information on the site: multicultural, discovered during 
surface surveys in 1986, which yielded single fragments 
of pottery dated to the Roman period, and prehistoric, un-
determined materials. In 2017, an early medieval cemetery 
was discovered at the site, it was excavated in 2017–202144. 
In 2018, the Museum in Hrubieszów acquired the first metal 
objects from the Roman and Migration periods discovered 
by the inhabitants of the village on the field surface, within 
site 29. It has been under ongoing investigation by the Mu-
seum since 2018. The character of the presented collection 
of artefacts indicates the settlement character of the site. 
It should be associated with the Masłomęcz group45.
Total number of artefacts: 54.
Dating of the assemblage: (subphase C2b) phase C3 – the 2nd 
half/end of the 5th century AD (phase D3/E).

ARTEFACTS (PL. XIII-XVII):
123. Crossbow fibula with returned foot, one-piece, copper 
alloy. Filiform. Heavily deformed. Spring damaged, stretched, 
originally most probably max. four-coiled with the external 
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GRÓDEK, gm. Hrubieszów
Bliższa lokalizacja: stanowisko 29 (AZP 86–94/205).
Zabytki o numerach 124–126, 128, 129, 131, 133, 135, 139, 142–
146, 148, 151, 153–155, 157, 160, 161, 163, 164, 166,  168, 169, 
174 zostały znalezione przez P. Kanię i w latach 2018, 2020–
2021 przekazane do Muzeum. Zabytki o numerach 145, 157, 
164, 168, 174 zostały znalezione na działce o nr ew. 82/1. Po-
zostałe zabytki mają przybliżoną lokalizację, zawężoną do 
jednego pola na działce o nr ew. 85, w tym głównie do jego 
zachodniej części. Zabytki o numerach 124, 126, 143, 148, 153, 
164 – lokalizacja GPS. Zabytki o numerach 123, 127, 130, 132, 
134, 136–138, 140, 141, 147, 149, 150, 152, 156, 158, 159, 162, 165, 
167, 170–173, 175, 176 pochodzą z warstwy oraniny i pozyskane 
zostały w trakcie prospekcji terenowej z wykorzystaniem 
wykrywacza metali, towarzyszącej badaniom wczesnośre-
dniowiecznej części stanowiska; mają trójwymiarową loka-
lizację (z użyciem tachimetru) (Ryc. 5).
Informacja o stanowisku: wielokulturowe, odkryte w trak-
cie badań powierzchniowych w 1986 r., kiedy to znaleziono 
pojedyncze fragmenty ceramiki datowane na okres rzymski 
oraz materiał pradziejowy, nieokreślony. W roku 2017 na 
stanowisku odkryto również cmentarzysko wczesnośre-
dniowieczne, badane wykopaliskowo w latach 2017–202144. 
W roku 2018 do Muzeum w Hrubieszowie trafiły pierwsze 
przedmioty metalowe z okresu rzymskiego i wędrówek lu-
dów odkryte przez mieszkańców wsi na powierzchni pola 
w obrębie stanowiska 29. Od roku 2018 jest ono na bieżąco 
monitorowane przez pracowników tegoż Muzeum. Charakter 
prezentowanej kolekcji zabytków wskazuje na osadowy cha-
rakter stanowiska. Łączyć należy go z grupą masłomęcką45.
Łączna liczba zabytków: 54.
Datowanie zbioru: (stadium C2b) faza C3 – druga połowa/
koniec V w. po Chr. (faza D3/E).

ZABYTKI (TABL. XIII-XVII):
123. Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, jednodzielna, 
ze stopu miedzi. Drucikowata. Silnie odkształcona. Sprężyna 
uszkodzona, rozciągnięta, pierwotnie najprawdopodobniej 
maksymalnie 4-zwojowa z górną (?) cięciwą. Kabłąk bar-
dzo wąski, nieprofilowany, łukowato wygięty, w przekroju 
owalny. Zachowana górna część nóżki w postaci cienkiej, 
płaskiej blaszki, w przybliżeniu trapezowatej. U podstawy 
kabłąka 1,5 zwoju z cienkiego drutu – pozostałość druciko-

44 Badania Muzeum w Hrubieszowie, Instytutu Archeologii UMCS w Lublinie i Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Materiały niepubliko-
wane.

45 Szczegóły – patrz część poświęcona analizie zabytków.
46 Przy założeniu, że pierwotnie zapinka miała górną cięciwę.
47 Zniszczenie i „zaoblenie” powierzchni nieco zniekształcają pierwotny kształt przekroju.

watego zaczepu pochewki. Wymiary: dł. w zachowanym 
stanie – 2,80 cm; szer. kabłąka – 0,20–0,24 cm, górnej części 
nóżki – 0,38 cm. A.VI/1. Zapinka sarmacka zbliżona do Am-
broz grupa 15, seria I (wariant 4/5) i Kropotov grupa 4, seria 
I, wariant 4 (Ryc. 39) 46.
Zbiory: MH/A/8257.
124. Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze 
stopu miedzi. Brak igły. Powierzchnia miejscami zniszczona, 
zaoblona. Sprężyna 12-zwojowa, osadzona na osi zabezpie-
czonej profilowanymi nakładkami, niedomkniętymi, miej-
scami uszkodzonymi. Cięciwa wysoka. Z płytki na główce 
wyprowadzony trzpień, u nasady wyraźnie czworokątny 
w przekroju, nieznacznie zwężający się w kierunku końca, 
pierwotnie być może zaopatrzony w niezachowany guzek 
lub nakładkę analogiczną do umieszczonych na osi spręży-
ny. Kabłąk szeroki, łagodnie kolankowato wygięty, w prze-
kroju w części środkowej lekko trapezowaty47; profilowany, 
z czworobocznymi polami metopowymi w górnej i dolnej 
części. Pole górne wąskie, prostokątne, niezdobione; dolne 
– duże, niemal kwadratowe, z ornamentem w postaci bar-
dzo małych, wybitych punktów, w przybliżeniu trójkątnych, 
rozmieszczonych w dwóch poprzecznych rzędach w górnej 
części metopy. Krawędzie kabłąka pomiędzy metopami deli-
katnie fasetowane. Nóżka szeroka, prostokątna; profilowana, 
z czworoboczną metopą w górnej części ze słabo czytelnym 
ornamentem w postaci dwóch (?) poprzecznych linii rytych. 
Zaczep pochewki drucikowaty, dwukrotnie owinięty wokół 
podstawy kabłąka. Wymiary: dł. całkowita – 5,20 cm, trz-
pienia – 0,60 cm, sprężyny – 3,80 cm; szer. kabłąka – 0,70–
0,74 cm, nóżki – 0,61–0,64 cm. A.VI/1.161/162 (Ryc. 31).
Zbiory: MH/A/8205.
125. Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, 
ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły. Silnie odkształcona. 
W otworze w płytce na główce pozostałość żelaznej osi 
sprężyny. Kabłąk z szerokiej, płaskiej od spodu taśmy, de-
likatnie wzdłużnie profilowany, w przekroju w części środ-
kowej wieloboczny, z czworobocznymi polami metopowymi 
w górnej i dolnej części. Pole górne wąskie, prostokątne 
i niezdobione. Pole dolne „dwuczęściowe”, w górnej części 
prostokątne – także w przekroju – wąskie, niezdobione i wy-
raźnie wyodrębnione; w dolnej – niemal kwadratowe z łu-
kowato ściętymi krawędziami bocznymi i górną, dodatkowo 
podkreślone u podstawy dwoma poprzecznymi rowkami. 

Ryc. 5. Gródek, pow. hrubieszowski, stanowisko 29 – planigra-
fia zabytków uwzględnionych w katalogu. Oprac. B. Bartecki.
Fig. 5. Gródek (Hrubieszów district) site 29 – planigraphy of ar-
tefacts included in the catalogue. Compiled by B. Bartecki.

(?) chord. Very narrow, unprofiled, arched bow, oval in sec-
tion. Preserved top part of the foot in the form of a thin, 
flat, roughly trapezoid metal sheet. At the base of the bow 
are one and a half coils of thin wire – remains of a filiform 
catch. Dimensions: preserved length – 2.80 cm; bow width – 
0.20–0.24 cm, top part of the foot – 0.38 cm. A.VI/1. Sarmatian 
brooch resembling Ambroz group 15, series I (variant 4/5) and 
Kropotov group 4, series I, variant 4 (Fig. 39) 46.
Inv. no.: MH/A/8257.
124. Crossbow fibula with returned foot, two-piece, cop-
per alloy. Pin missing. Surface damaged in places, rounded. 
Twelve-coiled spring fixed on an axle secured by profiled 
terminals, which are unclosed and damaged in places. High 
chord. A tang protrudes from the head plate, at the base 
distinctly quadrangular in section, slightly narrowing to-
wards the end, originally might have been fitted with an 
unpreserved knob or a terminal similar to those placed on 
the spring axle. Wide bow, slightly knee-shaped, the central 
part slightly trapezoid in section47; profiled, with quadrilat-
eral metope fields in the upper and lower part. The upper 
field – narrow, rectangular, unadorned; the lower one – large, 
nearly square, adorned with very small, punched, roughly 
triangular marks, arranged in two crosswise rows in the up-

46 Assuming that the brooch originally had the external chord.
47 Damaged and rounded surfaces slightly deform the original shape of the section.

per part of the metope. Bow edges between the metopes 
are delicately faceted. Wide, rectangular foot; profiled, with 
a quadrilateral metope in the top part with a rather indis-
tinct ornament in the form of two (?) crosswise, incised lines. 
Filiform catch, double-coiled around the base of the bow. 
Dimensions: total length – 5.20 cm, tang – 0.60 cm, spring – 
3.80 cm, bow width – 0.70–0.74 cm; foot width – 0.61–0.64 cm. 
A.VI/1.161/162 (Fig. 31).
Inv. no.: MH/A/8205.
125. Crossbow fibula with returned foot, two-piece, copper 
alloy. Spring and pin missing. Severely deformed. In the per-
foration in the head plate are remains of a spring axle. Bow 
made of a wide band, flat on the underside, slightly profiled 
lengthwise, its central part polygonal in section, with quad-
rilateral metope fields in the top and bottom part. The top 
field is narrow, rectangular and unadorned. The upper part 
of the bottom, “two-piece” field – rectangular (both in shape 
and in section) narrow, unadorned and clearly accentuated; 
the lower part – nearly square with arched side and upper 
edges, with two crosswise grooves at the base. Rectangular 
foot slightly narrowing towards the straight end; profiled, 
with a small, rectangular metope in the top part adorned 
with a crosswise groove. The bottom part of the foot orna-
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Nóżka prostokątna, nieznacznie zwężająca się ku prosto 
uformowanemu końcowi; profilowana, z małą, prostokątną 
metopą w górnej części ozdobioną poprzecznym rowkiem. 
W dolnej części nóżki zdobienie w postaci dwóch równole-
głych rowków, umieszczonych lekko ukośnie w stosunku do 
wyraźnie fasetowanych krawędzi nóżki48. Zaczep pochewki 
drucikowaty, dwukrotnie owinięty wokół podstawy kabłąka. 
Wymiary: dł. w zachowanym stanie – 3,00 cm; szer. kabłąka 
– 0,63–0,67 cm, nóżki – 0,46–0,59 cm. A.VI/1.161–162. Zbliżona 
do Kokowski wzór ZM–103 (Ryc. 32).
Zbiory: MH/A/7053/2.
126. Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze 
stopu miedzi. Brak sprężyny i igły; pochewka uszkodzona. 
Silnie odkształcona ze zniszczoną powierzchnią. W otworze 
w płytce na główce pozostałość osi sprężyny. Kabłąk wąski, 
w przekroju trapezowaty; delikatnie profilowany ze słabo 
czytelnymi czworobocznymi, nieornamentowanymi (?)49 po-
lami metopowymi w górnej i dolnej części. Krawędzie kabłą-
ka pomiędzy metopami wyraźnie fasetowane. Nóżka wąska, 
w zarysie prostokątna, nieznacznie zwężająca się ku prosto 
uformowanemu końcowi. W górnej części nóżki bardzo wą-
skie, prostokątne i nieornamentowane pole wyodrębnione 
poprzez delikatne spiłowanie krawędzi. Na końcu nóżki sła-
bo czytelny ornament w postaci rytej, trójkątnie załamanej 
linii. Wokół podstawy kabłąka owinięte dwa zwoje drutu, 
lekko rozklepanego – pozostałość drucikowatego zaczepu po-
chewki. Wymiary: dł. w zachowanym stanie – 3,20 cm; szer. 
kabłąka – 0,44–0,49 cm, nóżki – 0,33–0,40 cm. A.VI/1.161–162.
Zbiory: MH/A/8207.
127. Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, 
ze stopu miedzi. Brak sprężyny, igły i pochewki. Silnie od-
kształcona. W otworze w płytce na główce pozostałość 
żelaznej osi sprężyny. Kabłąk z wąskiej, dość grubej taśmy, 
w przekroju w przybliżeniu prostokątny, z czworobocznymi 
– także w przekroju – nieornamentowanymi polami metopo-
wymi w górnej i dolnej części, wyodrębnionymi plastycznie 
poprzez delikatne spiłowanie krawędzi bocznych. Nóżka de-

48 Krótki, poziomy rowek znajduje się także pomiędzy metopą a ornamentem w dolnej części nóżki. Trudno jednak jednoznacznie stwierdzić, czy jest to 
pozostałość ornamentu, czy też efekt uszkodzenia zapinki.

49 Stan zachowania zapinki i „zaoblenie” jej krawędzi uniemożliwiają pewne stwierdzenie tego faktu. Na górnej metopie znajduje się bardzo słabo czytelne 
krótkie nacięcie – być może pozostałość zdobienia.

50 Uwaga na podstawie obserwacji dolnej części kabłąka – nieco mniej zniszczonej i jedynie nieznacznie zaoblonej.

likatnie profilowana i nieznacznie zwężająca się ku końcowi 
ze słabo zaznaczoną metopą w górnej części. Wymiary: dł. 
w zachowanym stanie – 2,60 cm; szer. kabłąka – 0,49–0,51 cm. 
A.VI/1, prawdopodobnie A.161–162. Być może zbliżona do Ko-
kowski wzór ZM–133 (Ryc. 27).
Zbiory: MH/A/8281.
128. Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, 
ze stopu miedzi. Zachowany silnie odkształcony, zwinięty 
kabłąk i część nóżki; powierzchnia silnie zniszczona. Kabłąk 
wąski, w przekroju pierwotnie prawdopodobnie trójkątny50, 
z bardzo słabo czytelnym profilowaniem i niezdobionymi 
polami metopowymi w górnej i dolnej części. Nóżka wąska, 
nieznacznie zwężająca się w kierunku uszkodzonego końca, 
ze słabo zaznaczonym profilowaniem i niewielką, nieorna-
mentowaną metopą w górnej części. Wymiary: dł. w zacho-
wanym stanie – 2,20 cm; szer. kabłąka – 0,35–0,46 cm, nóżki 
– 0,22–0,31 cm. A.VI/1, prawdopodobnie A.161–162. Być może 
zbliżona do Kokowski wzór ZG–79.
Zbiory: MH/A/7053/1.
129. Zapinka kuszowata, zapewne z podwiniętą nóżką, dwu-
dzielna, ze stopu miedzi. Zachowana górna część kabłąka 
i główka. Sprężyna 8-zwojowa osadzona na osi zabezpie-
czonej nakładkami z rozklepanego, szerokiego i gładkiego 
drutu. Podobna nakładka nasadzona na zakończenie krótkie-
go trzpienia, prostokątnego w przekroju, wyprowadzonego 
z płytki na główce. Cięciwa wysoka, wykonana podobnie 
jak i sprężyna z płaskiego od spodu drutu, w przekroju pół-
okrągłego. Kabłąk taśmowaty, płaski, pierwotnie delikatnie 
profilowany (?) ze słabo zaznaczonym polem metopowym 
w górnej części. Na metopie nakładka z prostokątnej taśmy 
ze stopu miedzi zawinięta na tylną stronę kabłąka, z na-
łożonym i biegnącym przez jej środek gładkim drutem ze 
stopu miedzi również zawiniętym na tylną stronę kabłąka. 
Wymiary: dł. zachowana – 2,00 cm, sprężyny – 3,20 cm; szer. 
kabłąka – 0,63–0,66 cm. A.VI, najprawdopodobniej seria 1. 
Zdobienie podobne jak w typie A.167 (Ryc. 36).
Zbiory: MH/A/8156.

mented with two parallel grooves, arranged slightly diago-
nally in relation to the faceted edges of the foot48. Filiform 
catch, double-coiled around the base of the bow. Dimensions: 
preserved length – 3.00 cm; bow width – 0.63–0.67 cm, foot 
width – 0.46–0.59 cm. A.VI/1.161/162. Resembling Kokowski 
ZM–103 (Fig. 32).
Inv. no.: MH/A/7053/2.
126. Crossbow fibula with returned foot, two-piece, copper al-
loy. Spring and pin missing; damaged catch-plate. Heavily de-
formed with damaged surface. In the perforation in the head 
plate are remains of the spring axle. Narrow bow, trapezoid 
in section; delicately profiled, with rather indistinct quadri-
lateral, unadorned (?)49 metope fields in the top and bottom 
part. Bow edges between the metopes clearly faceted. Nar-
row foot, rectangular, slightly tapering towards the straight 
end. In the upper part of the foot is a very narrow, rectangu-
lar and unadorned field with slightly filed edges. At the end 
of the foot is rather indistinct ornament in the form of an in-
cised line, bent at an acute angle. Around the base of the bow 
are two, slightly hammered coils of wire – remains of a fil-
iform catch. Dimensions: preserved length – 3.20 cm; bow 
width – 0.44–0.49 cm, foot width – 0.33–0.40 cm. A.VI/1.161/162.
Inv. no.: MH/A/8207.
127. Crossbow fibula with returned foot, two-piece, copper 
alloy. Spring, pin and catch-plate missing. Heavily deformed. 
In the perforation in the head plate are remains of an iron 
spring axle. Bow of a narrow, rather thick band, roughly 
rectangular in section, with quadrilateral (also in section), 
unadorned metope fields in the upper and lower part, em-
phasised with slightly filed side edges. Foot delicately pro-
filed and slightly narrowing towards the end, with a rather 

48 A short, horizontal groove also between the metope and the ornament in the bottom part of the foot. However, it is difficult to determine whether it is re-
sidual ornamentation or damage to the brooch.

49 The state of preservation of the brooch and its rounded edges enable this assumption. On the upper metope is a rather indistinct short incision – per-
haps residual ornament.

50 Assumption based on the study of the bottom part of the bow – a little less damaged and only slightly rounded.

indistinct metope in the top part. Dimensions: preserved 
length – 2.60 cm; bow width – 0.49–0.51 cm. A.VI/1, proba-
bly A.161–162. Perhaps similar to Kokowski ZM–133 (Fig. 27).
Inv. no.: MH/A/8281.
128. Crossbow fibula with returned foot, two-piece, copper al-
loy. Intact heavily deformed, rolled bow and part of the foot; 
surface heavily damaged. Narrow bow, originally perhaps 
triangular-sectioned50, with almost indistinct profiling and 
unadorned metope fields in the upper and lower part. Narrow 
foot, slightly tapering towards the damaged end, with rather 
indistinct profiling and a small, unadorned metope in the top 
part. Dimensions: preserved length – 2.20 cm; bow width 
– 0.35–0.46 cm, foot width – 0.22–0.31 cm. A.VI/1, probably 
A.161–162. Perhaps similar to Kokowski ZG–79.
Inv. no.: MH/A/7053/1.
129. Crossbow fibula, most likely with returned foot, two-
piece, copper alloy. The top part of the bow and the head 
remain. Eight-coiled spring on an axle secured with knobs 
made of wide and smooth hammered wire. A similar fitting 
at the end of a short, rectangular-sectioned tang protrud-
ing from the plate on the head. High chord and spring made 
of wire – flat on the underside and semicircular in section. 
Flat, ribbon bow, originally delicately profiled (?) with a poor-
ly accentuated metope field in the top part. On the metope 
is an attachment made of a rectangular band of copper al-
loy, rolled to the back of the bow, with smooth wire of cop-
per alloy running through its centre, also rolled to the back 
of the bow. Dimensions: preserved length – 2.00 cm; spring 
– 3.20 cm; bow width – 0.63–0.66 cm. A.VI, most probably 
series 1. Ornamentation similar to that of type A.167 (Fig. 36).
Inv. no.: MH/A/8156.
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130. Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, 
ze stopu miedzi. Sprężyna 8-zwojowa osadzona na osi. Cię-
ciwa wysoka. Kabłąk z szerokiej i grubej taśmy, wyraźnie 
rozszerzający się w kierunku główki, kolankowato wygięty; 
w górnej części nieprofilowany, w przekroju prostokątny, 
z ornamentem w postaci krzyżujących się, ukośnych linii 
rytych. Poniżej kolankowatego wygięcia obie krawędzie 
kabłąka wyraźnie fasetowane, a przekrój w przybliżeniu 
trapezowaty. W dolnej części kabłąka wyodrębnione czwo-
roboczne – także w przekroju – pole metopowe kończące się 
w górnej części nóżki (brak przewężenia w miejscu zaczepu 
pochewki); w górnej części („kabłąkowej”) nieornamentowa-
ne, w dolnej, należącej do nóżki, zdobione dwiema liniami 
rytymi – ukośną51 i umieszczoną poniżej poprzeczną. Nóżka 
prostokątna, profilowana, w przekroju trapezowata, z po-
przecznym, krótkim nacięciem umieszczonym pośrodku gór-
nej części, na wypłaszczeniu powstałym dzięki wyraźnemu 
fasetowaniu krawędzi nóżki. Zaczep pochewki uszkodzony, 
blaszkowaty, szeroki, w zachowanej części niezdobiony. 
Wymiary: dł. – 4,90 cm, sprężyny – 2,90 cm; szer. kabłąka 
– 0,50–0,71 cm, nóżki – 0,42–0,46 cm. A.VI/1.172. Szter et al. 
grupa IIIA (Ryc. 40).
Zbiory: MH/A/8264.
131. Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, 
ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły. Kabłąk taśmowaty, 
wyraźnie rozszerzający się w kierunku główki, łagodnie, 
kolankowato wygięty; profilowany, z czworobocznymi po-
lami metopowymi w górnej i dolnej części. Pole górne or-
namentowane cienkimi liniami rytymi tworzącymi znak X, 
z jednej strony „zdublowanymi”; dolne – ozdobione czterema 
poprzecznymi liniami rytymi, miejscami słabo czytelnymi. 
Pomiędzy metopami krawędzie fasetowane, a kabłąk w prze-
kroju trapezowaty, w miejscu metop – prostokątny. Nóżka 
krótka, w zarysie w przybliżeniu prostokątna; profilowa-
na, z metopą w górnej części z pozostałościami ornamentu 
w postaci dwóch (?) słabo czytelnych, poprzecznych linii 
rytych. Zaczep pochewki blaszkowaty, u podstawy i w miej-
scu oplotu dość szeroki, zawinięty na tylną stronę kabłąka, 
z rozklepaną końcówką uformowaną trójkątnie. Przednia 
strona zaczepu zdobiona dwiema cienkimi liniami rytymi, 
równoległymi do jego krawędzi, imitującymi zwoje drutu. 

51 Ukośną linię pierwotnie najprawdopodobniej zakrywał blaszkowaty zaczep pochewki, obecnie uszkodzony.
52 Górna linia poprzeczna; trzy kolejne naprzemiennie ukośne.

Wymiary: dł. – 4,50 cm; szer. kabłąka – 0,59–0,78 cm, nóżki 
– 0,44–0,51 cm. A.VI/1.172. Szter et al. grupa IIIA (Ryc. 40).
Zbiory: MH/A/8158.
132. Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze 
stopu miedzi. Brak sprężyny i igły. Powierzchnia miejscami 
silnie uszkodzona. Kabłąk ze stosunkowo wąskiej, grubej 
taśmy o niemal identycznej szerokości na całej długości, 
w przekroju w części środkowej wieloboczny, łagodnie, ko-
lankowato wygięty; profilowany, z czworobocznymi polami 
metopowymi w górnej i dolnej części. Pole górne nieorna-
mentowane; dolne – z ornamentem czterech linii rytych 
tworzących motyw zygzaka oparty o krawędzie boczne52. 
Nóżka krótka, nieznacznie zwężająca się w kierunku prosto 
uformowanego końca; profilowana, z metopą w górnej czę-
ści ozdobioną znakiem X wpisanym w dwie linie poprzecz-
ne (górna słabo czytelna). Zaczep pochewki blaszkowaty, 
u nasady szeroki, stopniowo zwężający się w miejscu oplotu 
kabłąka, na końcu – niewykraczającym poza boczną krawędź 
kabłąka – ostro ścięty; w przedniej części wyraźne nacięcie 
imitujące zwoje drutu. Wymiary: dł. – 4,70 cm; szer. kabłą-
ka – 0,55–0,60 cm, nóżki – 0,44–0,51 cm. A.VI/1.172. Szter et 
al. grupa II (Ryc. 40).
Zbiory: MH/A/8295.
133. Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, 
ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły. Silnie odkształcona. 
Kabłąk stosunkowo wąski o zbliżonej szerokości na całej 
długości; łagodnie profilowany z czworobocznymi polami 
metopowymi w górnej i dolnej części, w przekroju lekko 
trapezowaty, w miejscu metop – prostokątny. Metopa górna 
zdobiona pojedynczym, poprzecznym rowkiem; dolna – nie-
ornamentowana. Nóżka krótka, nieznacznie zwężająca się ku 
końcowi; profilowana, z metopą w górnej części, u podstawy 
ozdobioną pojedynczą, poprzeczną linią rytą. Zaczep pochew-
ki blaszkowaty, dość szeroki o niemal identycznej szerokości 
na całej długości, zawinięty na tylną stronę kabłąka, z koń-
cówką uformowaną prostokątnie. Przednia strona zaczepu 
ornamentowana dwiema poprzecznymi, równoległymi linia-
mi rytymi imitującymi zwoje drutu. Wymiary: dł. w zacho-
wanym stanie – 2,60 cm; szer. kabłąka – 0,58–0,60 cm, nóżki 
– 0,42–0,52 cm. A.VI/1.172. Szter et al. grupa II/IIIA (Ryc. 40).
Zbiory: MH/A/8152.

130. Crossbow fibula with returned foot, two-piece, copper 
alloy. Eight-coil spring on an axle. High chord. Bow made 
of a wide and thick band, distinctly widening towards 
the head, knee-shaped; in the upper part – unprofiled, rec-
tangular in section, with ornamentation in the form of in-
cised, diagonal, crossing lines. Bow edges below the bend 
clearly faceted, section roughly trapezoid. In the lower part 
of the bow is a quadrilateral (also in section) metope field 
ending in the top part of the foot (there is no narrowing 
in the place of the catch); in the upper (“bow”) part – una-
dorned, in the “foot” part – adorned with two incised lines 
– a diagonal51 one and a crosswise one below. Rectangular, 
profiled foot, trapezoid in section, with a short, crosswise in-
cision in the middle of the upper part, on the flattened section 
formed by faceted foot edges. Damaged sheet catch, wide, 
unadorned in the intact part. Dimensions: length – 4.90 cm, 
spring – 2.90 cm; bow width – 0.50–0.71 cm, foot width – 
0.42–0.46 cm. A.VI/1.172. Szter et al. group IIIA (Fig. 40).
Inv. no.: MH/A/8264.
131. Crossbow fibula with returned foot, two-piece, copper 
alloy. Spring and pin missing. Ribbon bow, clearly widening 
towards the head, slightly knee-shaped; profiled, with quad-
rilateral metope fields in the top and bottom part. The top 
field ornamented with thin incised lines forming the X sign, 
double on one side; the bottom field adorned with four cross-
wise, incised lines, rather indistinct in places. Faceted edges 
between the metopes, bow trapezoid in section, in the place 
of the metopes – rectangular. Short, roughly rectangular 
foot; profiled, with a metope in the upper part with residual 
decoration in the form of two (?) rather indistinct crosswise, 
incised lines. Sheet catch, at the base and in the place where 
it is twisted – rather wide, bent to the back of the bow, with 
a hammered, triangular end. The front part of the catch 
adorned with two, thin, incised lines, parallel to its edges 
and imitating wire coils. Dimensions: length – 4.50 cm; bow 

51 Originally, the diagonal line was most likely obscured by a sheet catch, currently damaged.
52 The top line – crosswise, three others – alternately diagonal.

width – 0.59–0.78 cm, foot width – 0.44–0.51 cm. A.VI/1.172. 
Szter et al. group IIIA (Fig. 40).
Inv. no.: MH/A/8158.
132. Crossbow fibula with returned foot, two-piece, cop-
per alloy. Spring and pin missing. Surface heavily damaged 
in places. Bow made of a relatively narrow, thick band, 
of nearly uniform width, the middle part polygonal in section, 
slightly knee-shaped; profiled, with quadrilateral metope 
fields in the top and bottom part. The top field unadorned; 
the bottom one – with four incised lines forming a zigzag 
meeting the side edges52. Short foot, slightly tapering to-
wards the straight end; profiled, with a metope in the top part 
ornamented with the X sign set between two crosswise lines 
(the top one barely discernible). Sheet catch, wide at the base, 
gradually tapering where the bow is coiled, at the end – not 
extending beyond the side edge of the bow – sharply trun-
cated; in the front part is a distinct incision imitating wire 
coils. Dimensions: length – 4.70 cm; bow width – 0.55–0.60 cm, 
foot – 0.44–0.51 cm. A.VI/1.172. Szter et al. group II (Fig. 40).
Inv. no.: MH/A/8295.
133. Crossbow fibula with returned foot, two-piece, copper 
alloy. Spring and pin missing. Heavily deformed. Relatively 
narrow bow, of nearly uniform width; slightly profiled with 
quadrilateral metope fields in the top and bottom part, lightly 
trapezoid in section, in the place of metopes – rectangular. 
The top metope decorated with a crosswise groove; the bot-
tom one – unadorned. Short foot, slightly tapering towards 
the end; profiled, with a metope in the top part, the base 
of which is ornamented with a single, crosswise, incised 
line. Sheet catch, rather wide, of nearly uniform width, bent 
to the back of the bow, terminating rectangularly. The front 
part of the catch adorned with two crosswise, parallel, in-
cised lines imitating wire coils. Dimensions: preserved length 
– 2.60 cm; bow width – 0.58–0.60 cm, foot width – 0.42–
0.52 cm. A.VI/1.172. Szter et al. group II/IIIA (Fig. 40).
Inv. no.: MH/A/8152.
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134. Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, 
ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły. Silnie odkształcona. 
W otworze w płytce na główce pozostałość osi sprężyny. 
Kabłąk nieprofilowany, wąski, w przekroju owalny, nieznacz-
nie poszerzony w górnej części. Wokół dolnej części kabłąka 
okręcony cienki drut wyprowadzony z pochewki, tworzący 
13 zwojów. Powyżej oplotu nakładka z gładkiego, szerokie-
go drutu, w przekroju zbliżonego do prostokątnego. Poniżej 
oplotu obecnie rozgięty i ruchomy drut o grubości zbliżonej 
do grubości drutu tworzącego oplot kabłąka, pierwotnie 
prawdopodobnie dodatkowa nakładka. Nóżka wykonana 
z szerokiej taśmy, zwężająca się ku dołowi, w górnej części 
ornamentowana podwójnymi poprzecznymi liniami rytymi, 
w dolnej – linią pojedynczą. Poniżej dolnej linii rytej słabo 
widoczne krótkie nacięcia53 odchodzące od krawędzi nóżki, 
być może związane z delikatnym profilowaniem jej dolnej 
części54. Wymiary: dł. w stanie zachowanym – 5,00 cm; szer. 
kabłąka – 0,27–0,36 cm, nóżki – 0,52–0,76 cm. A.VI/1. Schuster 
typ Dybäck/Independenţa (Ryc. 38).
Zbiory: MH/A/8309.
135. Odkształcony kabłąk zapinki kuszowatej, zapew-
ne z podwiniętą nóżką, dwudzielnej, ze stopu miedzi. Ta-
śmowaty, wąski, nieprofilowany, w przekroju prostokątny 
z ornamentem w postaci rytego znaku X w górnej części55. 
Wymiary: dł. zachowana – 3,20 cm; szer. kabłąka – 0,48–
0,57 cm. A.VI, prawdopodobnie seria 1.
Zbiory: MH/A/8153.
136. Górna część kabłąka zapinki kuszowatej, zapewne 
z podwiniętą nóżką, dwudzielnej, ze stopu miedzi. Odkształ-
cona, z wąskiej, płaskiej taśmy, w przekroju obecnie soczew-
kowatej, delikatnie profilowanej, z niewielką czworoboczną 
i niezdobioną metopą w górnej części. Wymiary: dł. zacho-
wana – 2,10 cm; szer. kabłąka – 0,55–0,57 cm. A.VI, najpraw-
dopodobniej seria 1.
Zbiory: MH/A/8278.
137. Odkształcony kabłąk zapinki kuszowatej, zapewne 
z podwiniętą nóżką, dwudzielnej, ze stopu miedzi. Taśmo-
waty, płaski od spodu, w przekroju półokrągły, ze słabo 

53 Podobne, niewielkie nacięcia/zagłębienia widoczne są także na odcinku nóżki pomiędzy opisanym zdobieniem. Prawdopodobnie jednak powstały one 
wtórnie, w wyniku uszkodzenia zapinki.

54 Dolna część nóżki ma uszkodzoną powierzchnię, co utrudnia dokładny opis.
55 W dolnej części kabłąka jedna z krawędzi bocznych jest niemal niezauważalnie ścięta. Być może pierwotnie wyodrębniała ona obecnie nieczytelną me-

topę u podstawy kabłąka.

czytelną profilacją oraz czworobocznymi polami metopo-
wymi w górnej i dolnej części. Na każdej z metop ornament 
w postaci pojedynczej, lekko ukośnej linii rytej. Wymiary: 
dł. zachowana – 3,10 cm; szer. kabłąka – 0,50–0,60 cm. A.VI, 
prawdopodobnie seria 1.
Zbiory: MH/A/8284.
138. Fragment zapinki kuszowatej z podwiniętą nóżką, ze 
stopu miedzi. Zachowana dolna część kabłąka i fragment 
nóżki. Kabłąk taśmowaty, płaski, w przekroju nieznacznie 
półokrągły, z bardzo słabo zaznaczoną profilacją i metopą 
w dolnej części ornamentowaną znakiem X ograniczonym 
dwiema poprzecznymi liniami rytymi. Podobny ornament 
w górnej części nóżki. Wymiary: dł. zachowana – 3,00 cm; 
szer. kabłąka – 0,49–0,51 cm, górnej części nóżki – 0,44 cm. 
A.VI/1.
Zbiory: MH/A/8266.
139. Silnie odkształcony, zwinięty kabłąk zapinki, zapewne 
kuszowatej z podwiniętą nóżką, ze stopu miedzi. Wykonany 
z płaskiej taśmy, nieprofilowany (?). Wymiary: dł. w zacho-
wanym stanie – 2,20 cm; szer. kabłąka – 0,52–0,62 cm. A.VI, 
być może seria 1.
Zbiory: MH/A/7053/3.
140. Zapinka kuszowata z pełną pochewką, tzw. blaszana, ze 
stopu miedzi, z nieznacznie uszkodzonymi sprężyną, nóżką 
i pochewką. Na główce półokrągła płytka przy górnej kra-
wędzi zdobiona rytym ornamentem zygzaka (tzw. Tremolirs-
tisch-Verzierung), miejscami słabo czytelnym, przykrywająca 
krótką, 4-zwojową sprężynę osadzoną na osi umieszonej 
w masywnej, trapezowatej płytce/podstawie. Kabłąk lity, 
płaski od spodu, w przekroju półokrągły. Nóżka rombowata 
ze śladami ornamentu rytej, zygzakowatej linii, widocznej 
przy dwóch krawędziach. Pochewka kończąca się w około 
1/3 długości nóżki. Wymiary: dł. całkowita – 4,60 cm, nóżki 
– 2,30 cm; szer. nóżki maksymalna – 1,80 cm; wymiary płyt-
ki – 1,20×2,20 cm; szer. kabłąka – 0,53–0,63 cm. Zbliżona do 
A.VI/2.182. Kokowski grupa B (Ryc. 48).
Uwagi: analiza składu chemicznego metalu – CL 20646.
Zbiory: MH/A/8260.

134. Crossbow fibula with returned foot, two-piece, copper 
alloy. Spring and pin missing. Heavily deformed. In the perfo-
ration in the head plate are remains of the spring axle. Unpro-
filed bow, narrow, oval-sectioned, slightly wider in the upper 
part. Thin wire starting at the catch-plate and forming 13 coils 
is twisted around the end of the bow. Above the coiled part 
is an attachment made of smooth, wide wire, roughly rec-
tangular in section. Below the coiled part is unbent and mov-
able wire of width similar to that of wire forming the bow 
coils, originally perhaps an attachment. Foot made of a wide 
band, tapering towards the end, the top part ornamented 
with double, crosswise, incised lines, the bottom part – with 
a single line. Below the lower incised line are rather indistinct 
short incisions running from the foot edge, possibly connect-
ed with delicate profiling of its bottom part53. Dimensions: 
preserved length – 5.00 cm; bow width – 0.27–0.36 cm, foot 
width – 0.52–0.76 cm. A.VI/1. Schuster Dybäck/Independenţa 
type (Fig. 38) 54.
Inv. no.: MH/A/8309.
135. Deformed bow of a crossbow fibula, most probably with 
returned foot, two-piece, copper alloy. Band-shaped, narrow, 
unprofiled, rectangular in section, the top part ornamented 
with an incised X55. Dimensions: preserved length – 3.20 cm; 
bow width – 0.48–0.57 cm. A.VI, probably series 1.
Inv. no.: MH/A/8153.
136. Top part of the bow of a crossbow fibula, most probably 
with returned foot, two-piece, copper alloy. Deformed, made 
of a narrow and flat band, now lenticular in section, slightly 
profiled, with a small, quadrilateral and unadorned metope 
in the top part. Dimensions: preserved length – 2.10 cm; bow 
width – 0.55–0.57 cm. A.VI, most probably series 1.
Inv. no.: MH/A/8278.
137. Deformed bow of a crossbow fibula, most probably with 
returned foot, two-piece, copper alloy. Band-shaped, flat on 
the underside, semicircular in section, with poorly discern-

53 Similar, short incisions/hollows are also discernible on the foot between the above-mentioned ornament. However, they might have been secondary, 
resulting from the brooch’s damage.

54 The surface of the bottom part is damaged, which hinders detailed description.
55 In the bottom part of the bow, one of the side edges is almost imperceptibly truncated. Perhaps it was made to emphasise a metope at the bow base, 

now indiscernible.

ible profiling and quadrilateral metope fields in the top and 
bottom part. Each metope ornamented with a single, slightly 
diagonal, incised line. Dimensions: preserved length – 3.10 cm; 
bow width – 0.50–0.60 cm. A.VI, probably series 1.
Inv. no.: MH/A/8284.
138. Fragment of a crossbow fibula with returned foot, cop-
per alloy. Intact bottom part of the bow and a fragment 
of the foot. Flat ribbon bow, slightly semicircular in section, 
with barely distinct profiling and a metope in the bottom part 
adorned with an X set between two crosswise, incised lines. 
Similar ornament in the top part of the foot. Dimensions: 
preserved length – 3.00 cm; width: bow – 0.49–0.51 cm, top 
part of the foot – 0.44 cm. A.VI/1.
Inv. no.: MH/A/8266.
139. Severely deformed, rolled bow of a fibula, most prob-
ably crossbow, with returned foot, made of copper alloy. 
Made of a narrow band, unprofiled (?). Dimensions: pre-
served length – 2.20 cm; bow width – 0.52–0.62 cm. A.VI, 
possibly series 1.
Inv. no.: MH/A/7053/3.
140. Crossbow fibula with a full catch-plate, known as a sheet 
fibula, made of copper alloy, with slightly damaged spring, 
foot and catch-plate. On the head is a semicircular plate, 
the top edge of which is adorned with a zigzag (known 
as Tremolirstisch-Verzierung) – in places rather indistinct, 
covering a short, four-coiled spring on an axle fixed in a mas-
sive, trapezoid plate/base. Cast bow, flat on the underside, 
semicircular in section. Rhombic foot with residual ornament 
in the form of an incised zigzag visible by two edges. Catch-
plate ending at approx. one-third of the foot length. Dimen-
sions: total length – 4.60 cm, foot – 2.30 cm; max. foot width 
– 1.80 cm; plate –1.20×2.20 cm; bow width – 0.53–0.63 cm. 
Resembling A.VI/2.182. Kokowski group B (Fig. 48).
Remarks: chemical analysis – CL 20646.
Inv. no.: MH/A/8260.
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141. Zapinka kuszowata z pełną pochewką, tzw. blaszana, ze 
stopu miedzi. Brak igły; płytka na główce i nóżka uszkodzo-
ne. Płytka na główce pierwotnie półokrągła56, przykrywająca 
krótką, 8-zwojową sprężynę osadzoną na osi umieszczonej 
w masywnej, półokrągłej płytce/podstawie. Kabłąk lity, 
w przekroju w przybliżeniu trójkątny. Zachowana górna 
część pierwotnie najpewniej rombowatej nóżki, odłamanej 
(spiłowanej?) na wysokości końca pochewki57. Wymiary: 
dł. zachowana – 3,20 cm, sprężyny – 1,50 cm; szer. kabłąka 
– 0,58–0,65 cm. Zbliżona do A.VI/2.182. Prawdopodobnie Ko-
kowski grupa B (Ryc. 48).
Zbiory: MH/A/8293.
142. Fragment zapinki kuszowatej z pełną pochewką, tzw. 
blaszanej, ze stopu miedzi. Zachowana odkształcona nóżka 
i bardzo mały fragment dolnej części kabłąka (o długo-
ści ok. 0,30 cm). Kabłąk lity, płaski od spodu i półokrągły 
w przekroju. Nóżka rombowata z bardzo słabo czytelnym 
ornamentem w postaci drobnych nacięć pierwotnie two-
rzących linię zygzakowatą (?), biegnącą wzdłużnie przez jej 
środek. Pochewka kończąca się w około 1/3 długości nóżki. 
Wymiary: dł. zachowana – 3,00 cm; szer. nóżki maksymal-
na – 2,90 cm, dł. – 2,70 cm. Zbliżona do A.VI/2.182. Kokowski 
grupa A lub B (Ryc. 48).
Zbiory: MH/A/8157.
143. Fragment zapinki kuszowatej z pełną pochewką, za-
pewne dwudzielnej, ze stopu miedzi. Zachowana nieznacznie 
odkształcona nóżka i mały fragment dolnej części kabłąka 
z dość szerokiej, płaskiej i cienkiej taśmy. Nóżka uformo-
wana rombowato z ornamentem w postaci cienkich, rytych 
linii umieszczonych wzdłuż dolnych krawędzi. Pochewka 
kończąca się w około 2/3 długości nóżki. Wymiary: dł. za-
chowana – 1,80 cm; szer. kabłąka – 0,66 cm; wymiary nóżki 
– 1,50×1,20 cm. A.VI/2. Nóżka jak u zapinek Petrauskas typ 8.
Zbiory: MH/A/8209.
144. Zapinka kuszowata z pełną pochewką, zapewne dwu-
dzielna, masywna, ze stopu miedzi. Brak górnej części kabłą-
ka i główki; powierzchnia silnie zniszczona. Kabłąk łukowato 
wygięty ze ściętymi krawędziami, w przekroju wielobocz-
ny. Na szczycie kabłąka w przybliżeniu prostokątna tarcz-
ka z zaokrąglonymi rogami, ornamentowana bardzo słabo 
czytelnymi, krzyżującymi się liniami (motyw szachownicy?). 
Nóżka profilowana, z metopą w górnej części, zakończona 
w przybliżeniu kwadratową tarczką. Na tarczce i metopie 
identyczny ornament w postaci dwóch, słabo czytelnych 

56 Nieuszkodzona, pierwotna krawędź płytki na główce obecnie zachowana jest jedynie na krótkim odcinku.
57 Obecny kształt nóżki przypomina niski romb. Nie można wykluczyć, że po odłamaniu jej dolnej części pozostałą intencjonalnie uformowano na kształt 

rombu.
58 Na spodniej stronie kabłąka widoczny jest wyraźny, miejscami nieregularny szew odlewniczy, co nadaje przekrojowi kabłąka lekko pięcioboczny kształt.

poprzecznych linii rytych. Pochewka skrócona, kończąca 
się w około 2/3 długości nóżki. Wymiary: dł. zachowana – 
3,50 cm; szer. kabłąka – 0,35–0,40 cm, nóżki – 0,38–0,46 cm; 
wymiary tarczek – ok. 0,55×0,60 cm i 0,52×0,55 cm. A.VI/2. 
Andrzejowski et al. wariant I – Skorbicze (Ryc. 49).
Zbiory: MH/A/7045.
145. Zapinka kuszowata z pełną pochewką, zapewne dwu-
dzielna, masywna, ze stopu miedzi. Zachowana dolna część 
kabłąka i nóżka. Kabłąk łukowato wygięty ze ściętymi kra-
wędziami, w przekroju czworoboczny. Na szczycie kabłąka 
prostokątna, nieornamentowana tarczka. Podobna tarczka 
na końcu profilowanej nóżki z prostokątnym, nieornamen-
towanym polem metopowym w górnej części. Pochewka 
skrócona, kończąca się w około 2/3 długości nóżki. Wymia-
ry: dł. zachowana – 3,40 cm; szer. kabłąka – 0,45–0,50 cm, 
nóżki – 0,43–0,50 cm; wymiary tarczek – ok. 0,66×0,66 cm 
i 0,59×0,50 cm. A.VI/2. Andrzejowski et al. wariant I – Skor-
bicze (Ryc. 49).
Zbiory: MH/A/8931.
146. Fragment zapinki kuszowatej, pierwotnie z pełną po-
chewką, dwudzielnej, ze stopu miedzi. Nadtopiony (?). Zacho-
wana górna część kabłąka i częściowo główka z masywnym, 
profilowanym guzkiem w typie zapinek Bügelknopffibel. 
Kabłąk łukowato wygięty, w przekroju wieloboczny58, ze 
ściętymi krawędziami i prostokątnym polem metopowym 
w górnej części ornamentowanym przy górnej i dolnej kra-
wędzi poprzecznymi, rytymi liniami. Na szczycie kabłąka 
prostokątna tarczka ozdobiona przy górnej i dolnej krawę-
dzi poprzecznymi liniami rytymi z wpisanym między nie 
motywem utworzonym przez ukośne, równoległe do siebie 
linie ryte. Wymiary: dł. zachowana – 2,30 cm; szer. kabłąka 
– 0,58–0,80 cm; wymiary tarczki – ok. 0,69×0,65 cm. A.VI/2. 
Andrzejowski et al. wariant I – Skorbicze (Ryc. 49).
Zbiory: MH/A/7046.
147. Fragment zapinki kuszowatej, dwudzielnej, ze stopu 
miedzi, silnie odkształcony i nadtopiony. Zachowana górna 
część kabłąka, fragment sprężyny i igła. Sprężyna krótka, 
pierwotnie najpewniej 4-zwojowa, osadzona na osi zakończo-
nej profilowanymi nakładkami (zachowana jedna). Cięciwa 
krótka, ciasno obejmująca zdeformowany kabłąk. Wymiary: 
dł. zachowana – 2,20 cm (bez wygiętej igły), sprężyny za-
chowana – 1,30 cm. A.VI.
Zbiory: MH/A/8304.

141. Crossbow fibula with a full catch-plate, known as a sheet 
fibula, copper alloy. Pin missing; foot and plate on the head 
damaged. Head plate originally semicircular56, covering 
a short, eight-coiled spring on an axle fixed in a massive, 
semicircular plate/base. Cast bow, near-triangular in section. 
Intact top part of the originally, most likely, rhombic foot, 
broken off (filed?) at the end of the catch-plate57. Dimensions: 
preserved length – 3.20 cm, spring – 1.50 cm; bow width – 
0.58–0.65 cm. Resembling A.VI/2.182. Probably Kokowski 
group B (Fig. 48).
Inv. no.: MH/A/8293.
142. Fragment of a crossbow fibula with a full catch-plate, 
known as a sheet fibula, copper alloy. Preserved deformed 
foot and a very small fragment of the bottom part of the bow 
(approx. 0.3 cm in length). Cast bow, flat on the underside 
and semicircular in section. Rhombic foot with a barely dis-
cernible ornament in the form of small incisions, originally 
forming a zigzag (?), running lengthwise through its centre. 
Catch-plate ending at approx. one-third of the foot length. 
Dimensions: preserved length – 3.00 cm; max. foot width – 
2.90 cm, length – 2.70 cm. Resembling A.VI/2.182. Kokowski 
group A or B (Fig. 48).
Inv. no.: MH/A/8157.
143. Fragment of a crossbow fibula with a full catch-plate, 
most likely two-piece, copper alloy. Slightly deformed foot 
and a small fragment of the bottom part of the bow, made 
of a rather wide, flat and thin band remain. Rhombic foot 
adorned with thin, incised lines running along the bottom 
edges. Catch-plate ending at approx. two-thirds of the foot 
length. Dimensions: length preserved – 1.80 cm; bow width 
– 0.66 cm, foot – 1.50×1.20 cm. A.VI/2. Foot like in brooches 
of Petrauskas type 8.
Inv. no.: MH/A/8209.
144. Crossbow fibula with a full catch-plate, most likely two-
piece, massive, copper alloy. The head and top part of the bow 
are missing; surface heavily damaged. Arched bow with trun-
cated edges, polygonal in section. At the peak of the bow 
is a roughly rectangular disc with rounded edges, adorned 
with barely distinct, crossing lines (chessboard pattern?). 
Profiled foot, with a metope in the top part, terminated with 
a roughly square disc. The disc and the metope bear identical 

56 Only a short section of the original, undamaged edge of the plate on the head is intact.
57 The current shape of the foot resembles a low rhombus. It cannot be excluded that, after its bottom part was broken off, the preserved section was in-

tentionally formed in the shape of a rhombus.
58 On the underside of the bow is a distinct, in places irregular, casting joint, which gives the bow’s section a slightly pentagonal shape.

ornamentation in the form of two, rather indistinct, cross-
wise, incised lines. Catch-plate shortened, ending at approx. 
two-thirds of the foot length. Dimensions: preserved length – 
3.50 cm; bow width – 0.35–0.40 cm, foot width – 0.38–0.46 cm; 
discs – approx. 0.55×0.60 cm and 0.52×0.55 cm. A.VI/2. An-
drzejowski et al. variant I – Skorbicze (Fig. 49).
Inv. no.: MH/A/7045.
145. Crossbow fibula with a full catch-plate, most likely two-
piece, massive, made of copper alloy. Foot and bottom part 
of the bow are intact. Arched bow with truncated edges, 
quadrilateral in section. At the peak of the bow is a rectan-
gular, unadorned disc. A similar disc is placed at the end 
of the profiled foot with a rectangular, unornamented metope 
field in the top part. Catch-plate shortened, ending at approx. 
two-thirds of the foot length. Dimensions: preserved length – 
3.40 cm; bow width – 0.45–0.50 cm, foot width – 0.43–0.50 cm; 
discs – approx. 0.66×0.66 cm and 0.59×0.50 cm. A.VI/2. An-
drzejowski et al. variant I – Skorbicze (Fig. 49).
Inv. no.: MH/A/8931.
146. Fragment of a crossbow fibula, originally with a full 
catch-plate, two-piece, copper alloy. Melted (?). Preserved 
top part of the bow and partly-intact head with a massive, 
profiled projection of the fibulae of the Bügelknopffibel type. 
Arched bow, polygonal in section58, with truncated edges 
and a rectangular metope field in the top part ornamented 
with crosswise, incised lines by the top and bottom edge. 
At the peak of the bow is a rectangular disc, by the top and 
bottom edges of it are crosswise incised lines, between them 
is a motif formed by diagonal, parallel, incised lines. Dimen-
sions: preserved length – 2.30 cm, bow width – 0.58–0.80 cm; 
disc – approx. 0.69×0.65 cm. A.VI/2. Andrzejowski et al. vari-
ant I – Skorbicze (Fig. 49).
Inv. no.: MH/A/7046.
147. Fragment of a crossbow fibula, two-piece, copper alloy, 
heavily deformed and melted. Intact top part of the bow, 
fragment of the spring and a pin. Short spring, originally 
probably four-coiled, fixed on an axle terminated with pro-
filed knobs (one intact). Short chord, wound tightly around 
the deformed bow. Dimensions: preserved length – 2.20 cm 
(without the bent pin), preserved spring – 1.30 cm. A.VI.
Inv. no.: MH/A/8304.
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148. Fragment zapinki ze stopu miedzi. Zachowana tylko igła 
i fragment sprężyny (4 zwoje) z szerokiego, rozklepanego 
drutu, osadzonej na żelaznej (?) osi. Wymiary zachowane: 
dł. – 4,20 cm, sprężyny – 1,50 cm. Prawdopodobnie A.VI.
Zbiory: MH/A/8151.
149. Kolec sprzączki ze stopu miedzi. Profilowany, z lekko 
trapezowatym polem u podstawy, ornamentowanym rytym 
znakiem X. Wymiary: dł. – 2,10 cm; szer. – 0,39–0,49 cm. Praw-
dopodobnie element sprzączki owalnej, z pogrubioną ramą, 
Madyda-Legutko grupa H (Ryc. 62).
Zbiory: MH/A/8303.
150. Kolec sprzączki ze stopu miedzi. Uszkodzony. Profilowa-
ny, w przekroju trójkątny, z wyraźnie wydzieloną podstawą 
zdobioną poprzecznymi żłobkami i żeberkami. Wymiary: dł. 
zachowana – 2,90 cm; szer. – 0,34–1,00 cm. Prawdopodobnie 
kolec sprzączki owalnej, z pogrubioną ramą, Madyda-Legut-
ko grupa H (Ryc. 62).
Zbiory: MH/A/8308.
151. Skuwka sprzączki ze stopu miedzi. Zachowana jedna 
płytka prostokątna z dwoma otworami na nity i częścio-
wo zachowanymi zaczepami obejmującymi ramę. Wymiary: 
1,80×1,80 cm (Ryc. 64).
Zbiory: MH/A/7054.
152. Skuwka sprzączki ze stopu miedzi. Zachowana jedna 
płytka, prostokątna, mocowana na dwa nity – zachowany 
fragment jednego z nich – i fragmentarycznie zaczepy obej-
mujące ramę. Wymiary: 2,00×1,40 cm (Ryc. 64).
Zbiory: MH/A/8290.
153. Języczkowate okucie końca pasa ze stopu miedzi. Za-
chowany zaczep z dwoma nitami. Ornament z podwójnych 
rzędów krótkich i gęsto rozmieszczonych nakłuć, w górnej 
części krzyżujących się ze sobą, w dolnej – załamanych trój-
kątnie w około połowie szerokości okucia i rozmieszczonych 
w trzech grupach. Miejscami wzdłuż krawędzi widoczna 
cienka, ryta linia. Wymiary: dł. – 4,40 cm; szer. maksymalna – 
1,70 cm, w miejscu zaczepu – 1,10 cm; gr. – 0,20 cm, w miejscu 
zaczepu – 0,40 cm. Madyda-Legutko VI.12 (Ryc. 67).
Zbiory: MH/A/8208.
154. Języczkowate okucie końca pasa ze stopu miedzi, 
z uszkodzonym zaczepem. Smukłe, delikatnie profilowane 
ze ściętymi krawędziami, zakończone spiczasto. Na wysoko-

59 Z jednej strony znaczne zniszczenie powierzchni zabytku, z drugiej delikatność ornamentu rytego uniemożliwiają jego dokładny opis. Nie można wyklu-
czyć, że pierwotnie ornamentowana była także powierzchnia przy krawędziach bocznych okucia. Obecnie przy jednej z nich, ale przy dużym powięk-
szeniu, można zauważyć pojedyncze, krótkie i cienkie poprzeczne linie ryte.

ści podstawy zaczepu prostokątny „uskok”; poniżej ornament 
w postaci dwóch poprzecznych linii rytych i umieszczonych 
na zewnątrz od nich rzędów łukowatych stempelków. Wy-
miary: dł. zachowana – 5,50 cm; szer. maksymalna – 1,20 cm; 
gr. – 0,20 cm. Madyda-Legutko VI.12 (Ryc. 67).
Zbiory: MH/A/8154.
155. Okucie końca pasa, najprawdopodobniej dziobowate 
ze słabo wyrażoną asymetrią, ze stopu miedzi. Zachowane 
w około 2/3 z uszkodzonym zaczepem. Ornamentowane 
czterema parami wybijanych oczek, rozmieszczonych nie-
symetrycznie oraz umieszczonymi pomiędzy nimi drobnymi, 
słabo czytelnymi, poprzecznymi nacięciami tworzącymi dwa 
wzdłużne rzędy biegnące przez środek okucia. Przy górnej 
krawędzi słabo czytelne pionowe, cienkie linie, odchodzące 
od niej prostopadle, pierwotnie prawdopodobnie ornament 
tzw. wilczych zębów59. Wymiary: dł. zachowana – 3,40 cm; 
gr. – 0,15–0,20 cm, w miejscu zaczepu – 0,40 cm. Madyda-Le-
gutko VI.11 (Ryc. 66).
Zbiory: MH/A/8159.
156. Okucie pasa (?) z płaskiej, cienkiej, prostokątnej taśmy 
z odłamanym jednym końcem, ze stopu miedzi. Mocowane 
na jeden nit; w jego miejscu okrągły otwór. Wymiary: dł. 
zachowana – 2,50 cm; szer. – 0,90 cm; gr. – 0,07 cm (Ryc. 71).
Zbiory: MH/A/8288.
157. Skuwka prostokątna z zawieszonym pierścieniem ze 
stopu miedzi – element pasa. Z jednym nitem. Pierścień 
z okrągłego w przekroju drutu, przy niedomkniętych koń-
cach lekko spiłowanego. Wymiary: dł. skuwki – 1,50 cm; 
szer. – 0,70 cm; śr. pierścienia – 1,30 cm. Madyda-Legutko 
odmiana 2 (Ryc. 69).
Zbiory: MH/A/8220.
158. Okucie/aplikacja ze stopu miedzi – prawdopodobnie 
element pasa. Zachowane w około 1/2. Wykonane z cienkiej 
blaszki, łukowato wygiętej, z fragmentarycznie zachowany-
mi dwoma nitami. Krawędzie blaszki delikatnie fasetowane. 
Pierwotnie zapewne kształtem zbliżone do półksiężyca (lu-
nuli) z trzema nitami umieszczonymi na dwóch przeciwle-
głych końcach i pośrodku. Wymiary: dł. zachowana – 2,50 cm, 
rekonstruowana – ok. 6,00 cm; szer. – 0,90–1,10 cm; gr. – 
0,13–0,16 cm; dł. nitów zachowana – 0,33 i 0,26 cm (Ryc. 71).
Zbiory: MH/A/8300.

148. Fragment of a fibula, copper alloy. Intact pin and frag-
ment of the spring (four coils) of wide, hammered wire, fixed 
on an iron (?) axle. Preserved dimensions: length – 4.20 cm, 
spring – 1.50 cm. Probably A.VI.
Inv. no.: MH/A/8151.
149. Buckle pin, copper alloy. Profiled, with a slightly trape-
zoid field at the base, adorned with an incised X. Dimensions: 
length – 2.10 cm; width – 0.39–0.49 cm. Probably an element 
of an oval buckle with a thickened frame, Madyda-Legutko 
group H (Fig. 62).
Inv. no.: MH/A/8303.
150. Buckle pin, copper alloy. Damaged. Profiled, triangu-
lar-sectioned, with a distinct base ornamented with crosswise 
grooves and ribs. Dimensions: preserved length – 2.90 cm; 
width – 0.34–1.00 cm. Probably the pin of an oval buckle 
with a thickened frame, Madyda-Legutko group H (Fig. 62).
Inv. no.: MH/A/8308.
151. Buckle ferrule, copper alloy. Intact one rectangular plate 
with two rivet holes and partly-preserved frame with fas-
tenings. Dimensions: 1.80×1.80 cm (Fig. 64).
Inv. no.: MH/A/7054.
152. Buckle ferrule, copper alloy. Intact one, rectangular plate 
fixed with two rivets – fragment of one preserved – and frame 
with fragmentary fastenings. Dimensions: 2.00×1.40 cm (Fig. 
64).
Inv. no.: MH/A/8290.
153. Tongue-shaped strap end, copper alloy. Intact fitting 
with two rivets. Ornamented with double rows of short 
and densely-arranged punctures, in the top part crossing, 
in the bottom part – bent at a sharp angle at approx. half 
width of the object and arranged in three groups. Along 
the edges, a thin, incised line is discernible in places. Di-
mensions: length – 4.40 cm; max. width – 1.70 cm, at the fit-
ting – 1.10 cm; thickness – 0.20 cm, at the fitting – 0.40 cm. 
Madyda-Legutko VI.12 (Fig. 67).
Inv. no.: MH/A/8208.
154. Tongue-shaped strap end, copper alloy, with damaged 
fitting. Slender, delicately profiled, with truncated edges, 
sharp-pointed. At the base of the fitting is a rectangular “off-
set”; below – ornamentation in the form of two crosswise, 
incised lines, outside of which are rows of arched stamps. 

59 Accurate description is hindered by significant damage to the surface, and delicate incised ornamentation. It cannot be ruled out that originally the sur-
face by the side edges was also adorned. When highly magnified, single, short, thin, crosswise incised lines can be noticed by one of them.

Dimensions: preserved length – 5.50 cm; max. width – 1.20 cm; 
thickness – 0.20 cm. Madyda-Legutko VI.12 (Fig. 67).
Inv. no.: MH/A/8154.
155. Strap end, most probably beak-shaped with slight 
asymmetry, copper alloy. Intact in approx. two-thirds, with 
damaged fitting. Adorned with four pairs of punched eyes, 
arranged asymmetrically; between them are small, barely 
distinct crosswise incisions forming two lengthwise rows 
running through the middle of the object. By the top edge 
are rather indiscernible, thin, vertical lines running perpen-
dicularly, originally perhaps a “wolf teeth” pattern59. Dimen-
sions: preserved length – 3.40 cm; thickness – 0.15–0.20 cm, 
at the fitting – 0.40 cm. Madyda-Legutko VI.11 (Fig. 66).
Inv. no.: MH/A/8159.
156. Belt fitting (?) of flat, thin, rectangular band with one end 
broken off, copper alloy. Fixed with one rivet; a round perfo-
ration in its place. Dimensions: preserved length – 2.50 cm; 
width – 0.90 cm; thickness – 0.07 cm (Fig. 71).
Inv. no.: MH/A/8288.
157. Rectangular ferrule with a pendant ring of copper alloy 
– belt element. One rivet. Ring made of wire, circular in sec-
tion, slightly filed by unclosed ends. Dimensions: ferrule 
length – 1.50 cm; width – 0.70 cm; ring diameter – 1.30 cm. 
Madyda-Legutko variant 2 (Fig. 69).
Inv. no.: MH/A/8220.
158. Fitting/appliqué of copper alloy – probably a belt ele-
ment. Approx. half intact. Made of thin, arched metal sheet 
with two fragmentarily preserved rivets. Edges of the metal 
sheet delicately faceted. Originally, their shape might have 
been similar to a crescent (lunula), with three rivets placed on 
two opposite ends and in the middle. Dimensions: preserved 
length – 2.50 cm, reconstructed length – approx. 6.00 cm; 
width – 0.90–1.10 cm; thickness – 0.13–0.16 cm; preserved 
rivet lengths – 0.33 and 0.26 cm (Fig. 71).
Inv. no.: MH/A/8300.
159. Pendant in the shape of an axe of copper alloy, with 
slightly damaged edges. Flat, wide, with an arched blade. 
Long, narrow integral loop with triangular end. Dimensions: 
length – 2.80 cm; max. width – 1.90 cm. Resembling Kokowski 
type 2 (Fig. 76).
Remarks: chemical analysis – CL 20649.
Inv. no.: MH/A/8307.



80       KATALOG ∙ ZABYTKI Z MŁODSZEGO OKRESU PRZEDRZYMSKIEGO ORAZ OKRESÓW RZYMSKIEGO I WĘDRÓWEK LUDÓW 81       CATALOGUE ∙ ARTEFACTS FROM THE LATE PRE-ROMAN, ROMAN AND MIGRATION PERIODS

PA
R

T I     TH
E H

RU
BIESZÓW

 D
ISTRICT

CZĘŚĆ I      POW
IAT H

RU
BIESZOW

SKI

159. Wisiorek w kształcie topora ze stopu miedzi, z nieznacz-
nie uszkodzonymi krawędziami. Płaski, szeroki, z łukowato 
uformowanym ostrzem. Uszko długie, wąskie, zakończo-
ne trójkątnie. Wymiary: dł. – 2,80 cm; szer. maksymalna – 
1,90 cm. Zbliżony do Kokowski typ 2 (Ryc. 76).
Uwagi: analiza składu chemicznego – CL 20649.
Zbiory: MH/A/8307.
160. Połowa paciorka krążkowego z czerwonego, nieprzezro-
czystego szkła z bardzo małym kanałem otworu. Wymiary: 
śr. – 0,77 cm; gr. – 0,29 cm. Zbliżony do Tempelmann-Mączyń-
ska III.54 (Ryc. 78).
Literatura: Mucha 2021a.
Zbiory: MH/A/8162.
161. Paciorek podłużny, nieznacznie zwężający się w kierun-
ku uszkodzonego końca, w przekroju sześcioboczny, ze szkła 
ciemnozielonego, przezroczystego. Wymiary: dł. – 1,50 cm; 
gr. 0,50 cm. Tempelmann-Mączyńska XII.116 (Ryc. 78).
Literatura: Mucha 2021a.
Zbiory: MH/A/7050.
162. Zawieszka/okucie pochwy miecza ze stopu miedzi. Je-
den koniec uszkodzony; powierzchnia zniszczona. Kształt 
w zarysie wrzecionowaty. Korpus profilowany, w przekroju 
trójkątny, z dwiema prostokątnymi i niezdobionymi tarczka-
mi. Zachowany koniec trzpieniowaty, zakończony trójkątnie. 
Wymiary: dł. zachowana – 3,90 cm; szer. korpusu – 0,59 cm. 
Zbliżona do Menghin typ Entringen-Blučina (uproszczona 
forma) (Ryc. 82).
Uwagi: analiza składu chemicznego metalu – CL 20647.
Zbiory: MH/A/8270.
163. Zawieszka/okucie pochwy miecza ze stopu miedzi. 
Niekompletne, zachowane w około 2/3. Pierwotny kształt 
w zarysie wrzecionowaty. Korpus profilowany, w przekroju 
wieloboczny, przy ułamanym końcu w przybliżeniu trójkąt-
ny, z zachowaną jedną prostokątną tarczką ornamentowa-
ną głęboko wyciętym znakiem X wpisanym pomiędzy dwie 
proste linie. Zachowany koniec trzpieniowaty, zakończony 
trójkątnie. Wymiary: dł. zachowana – 3,00 cm; szer. korpusu 
– 0,59–0,61 cm. Zbliżona do Menghin typ Entringen-Blučina 
(uproszczona forma) (Ryc. 82).
Zbiory: MH/A/7047.
164. Zawieszka/okucie pochwy miecza ze stopu miedzi. 
Korpus w przekroju niemal płaski, płytowaty, z wyciętymi 
dwiema, dużymi, prostokątnymi tarczkami o zbliżonych wy-

60 Nie można wykluczyć, że opisywany grocik pochodzi z okresu wczesnego średniowiecza.

miarach, pokryty srebrną folią. Z tylnej strony powierzchnia 
przy zewnętrznych krawędziach tarczek wyraźnie ścienio-
na. Oba końce uformowane na kształt ostro zakończonych 
kolców. Wymiary: dł. – 4,00 cm; szer. korpusu w środkowej 
części – 0,59 cm; wymiary tarczek – ok. 1,50×0,80 cm. Naj-
bliższa do Menghin typ Nydam-Porskær (Ryc. 83).
Zbiory: MH/A/8932.
165. Grocik strzały z trzonkiem, żelazny60. Ostrze krótkie, 
czterograniaste. Trzonek długi, zwężający się ku końcowi, 
w przekroju na niemal całej długości owalny. Wymiary: dł. 
całkowita – 3,30 cm; szer. maksymalna – 0,40 cm.
Zbiory: MH/A/8250.
166. Ostroga ze stopu miedzi. Niekompletna – brak kolca, jed-
no ramię uszkodzone. Lekko odkształcona. Kabłąk wyraźnie 
poszerzony u podstawy niezachowanego kolca z okrągłym 
otworem w miejscu jego mocowania, dodatkowo zaopatrzo-
ny w haczyk. Zachowane ramię wygięte półkoliście, w prze-
kroju prostokątne, zakończone prosto, z zachowanym nitem 
z okrągłą, rozklepaną główką. Wymiary: dł. zachowana – 
3,60 cm; szer. kabłąka w miejscu mocowania kolca – 1,20 cm; 
wys. haczyka – 0,59 cm; szer. końca ramienia – 0,54 cm; dł. 
nitu – 0,50 cm. Giesler typ Leuna, wariant D (Ryc. 90).
Zbiory: MH/A/8160.
167. Okucie dolne/końcówka rogu do picia (?), ze stopu mie-
dzi. Masywne. Wyraźnie wydzielone trzy części: 1) oprawka/
tulejka w kształcie nieznacznie spłaszczonego cylindra z pla-
stycznie wyodrębnionym szerokim i dookolnym pasmem po-
niżej krawędzi; w jego obrębie, na przeciwległych stronach, 
zachowane okrągłe, rozklepane i wyszlifowane główki nitu 
tkwiącego wewnątrz tulejki; 2) profilowany, duży pierścień; 
3) końcówka – lita, w kształcie bolca nieznacznie zwężające-
go się w kierunku tępego, półokrągło uformowanego końca; 
brak stopki. Wymiary: dł. – 3,80 cm; śr. tulejki – 1,10–1,30 cm, 
pierścienia – 1,90–2,10 cm, bolca – 0,60–0,78 cm. Brak odpo-
wiednika w klasyfikacji J. Andrzejowskiego, najbliższe koń-
cówkom typu A.2b (w ogólnym schemacie) (Ryc. 98).
Uwagi: analiza składu chemicznego metalu – CL 20648.
Zbiory: MH/A/8305.
168. Kółko z drutu ze stopu miedzi. Lite, o niejednakowej 
średnicy, w dwóch miejscach wyraźnie przewężone, w prze-
kroju miejscami soczewkowate, miejscami owalne. Wymiary: 
śr. – 2,50 cm, drutu – 0,19–0,33 cm.
Zbiory: MH/A/8221.

160. Half of a disc-shaped bead of red opaque glass with 
a very small hole. Dimensions: diameter – 0.77 cm; thickness 
– 0.29 cm. Similar to Tempelmann-Mączyńska III.54 (Fig. 78).
Literature: Mucha 2021a.
Inv. no.: MH/A/8162.
161. Tubular bead, slightly narrowing towards the damaged 
end, hexagonal in section, of dark-green transparent glass. 
Dimensions: length – 1.50 cm; thickness – 0.50 cm. Tempel-
mann-Mączyńska XII.116 (Fig. 78).
Literature: Mucha 2021a.
Inv. no.: MH/A/7050.
162. Sword scabbard hanger/fitting of copper alloy. One 
end damaged; surface worn. Spindle-shaped. Profiled body, 
triangular in section, with two rectangular and unadorned 
discs. Preserved tanged end, triangular in shape. Dimensions: 
preserved length – 3.90 cm; body width – 0.59 cm. Similar 
to Menghin Entringen-Blučina type (simplified form) (Fig. 82).
Remarks: chemical analysis – CL 20647.
Inv. no.: MH/A/8270.
163. Sword scabbard hanger/fitting of copper alloy. In-
complete, preserved in approx. two-thirds. Originally spin-
dle-shaped. Profiled body, polygonal in section, by the broken 
off end roughly triangular, with one intact rectangular disc 
ornamented with a deeply-incised X set between two straight 
lines. Preserved tanged end, triangular in shape. Dimensions: 
preserved length – 3.00 cm; body width – 0.59–0.61 cm. Sim-
ilar to Menghin Entringen-Blučina type (simplified form) 
(Fig. 82).
Inv. no.: MH/A/7047.
164. Sword scabbard hanger/fitting of copper alloy. Body 
nearly flat in section, plate-like, covered with silver foil; 
with two, large, rectangular discs of similar sizes. The back 
surface becoming distinctly thinner at the external edges. 
Both ends in the form of sharp-pointed spikes. Dimensions: 
length – 4.00 cm; body width in the central part – 0.59 cm; 
discs – approx. 1.50×0.80 cm. Most similar to Menghin Ny-
dam-Porskær type (Fig. 83).

60 It cannot be ruled out that it is an early medieval arrowhead.

Inv. no.: MH/A/8932.
165. Arrowhead with a shaft, iron60. Short, quadrangular 
blade. Long shaft, tapering towards the end, of nearly uni-
form oval section. Dimensions: total length – 3.30 cm; max. 
width – 0.40 cm.
Inv. no.: MH/A/8250.
166. Spur of copper alloy. Incomplete – prick missing, one arm 
damaged. Slightly deformed. Heel band distinctly widening at 
the base of the unpreserved prick with a round perforation 
in the place where it is fixed, with an additional hook. The in-
tact arm curved, rectangular in section, with a straight end, 
and a preserved rivet with round, hammered head. Dimen-
sions: preserved length – 3.60 cm; heel band width (where 
the spike is mounted) – 1.20 cm; hook height – 0.59 cm; arm’s 
end width – 0.54 cm; rivet length – 0.50 cm. Giesler Leuna 
type, variant D (Fig. 90).
Inv. no.: MH/A/8160.
167. Bottom fitting/tip of a drinking horn (?), copper alloy. 
Massive. Three parts are clearly distinguishable: 1) fitting/
socket in the shape of a slightly flattened cylinder with 
a wide, encircling stripe below the edge; on its opposite sides 
are round, hammered and polished rivet heads fixed inside 
the socket; 2) large, profiled ring; 3) tip – cast, in the shape 
of a pin slightly narrowing towards the blunt, semicircular 
end; foot missing. Dimensions: length – 3.80 cm; diameter: 
socket – 1.10–1.30 cm, ring – 1.90–2.10 cm, pin – 0.60–0.78 cm. 
No counterpart in J. Andrzejowski’s classification, most sim-
ilar to tips of type A.2b (in general) (Fig. 98).
Remarks: chemical analysis – CL 20648.
Inv. no.: MH/A/8305.
168. Ring of wire, copper alloy. Cast, of uneven diameter, 
clearly narrowing in two places; in places either lenticular 
or oval in section. Dimensions: diameter – 2.50 cm, wire di-
ameter – 0.19–0.33 cm.
Inv. no.: MH/A/8221.
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169. Przedmiot ze stopu miedzi w postaci prostokątnej, sze-
rokiej i cienkiej blaszki zwiniętej w nieregularny, wielobocz-
ny rulon z niedomkniętymi końcami. Na całej powierzchni 
ornamentowany motywem tzw. wilczych zębów tworzących 
podwójne rzędy rozmieszczone w różnych kierunkach – pro-
stopadle, równolegle i ukośnie względem krawędzi przedmio-
tu. Wymiary: szer. blaszki – 1,00–1,10 cm; gr. – ok. 0,05 cm; śr. 
zwiniętej blaszki – ok. 1,00–1,30 cm (Ryc. 97).
Zbiory: MH/A/8161.
170. Przedmiot ze stopu miedzi – zawieszka (?). Lity, w kształ-
cie „łezki” z wyciągniętym i uformowanym na kształt gru-
bego drutu końcem, wywiniętym w niedomknięte uszko 
z przewleczonym ogniwem z cienkiego drutu. Wymiary: 
dł. całkowita – 3,00 cm, zawieszki (bez ogniwa) – 2,00 cm 
(Ryc. 77).
Zbiory: MH/A/8251.
171. Przedmiot ze stopu miedzi. Kształtem przypominający 
dzwonek z długim, w przybliżeniu czworobocznym „kie-
lichem”, rozszerzającym się w kierunku otwartego końca, 
uformowanym z cienkiej, wygiętej blaszki z widocznymi 
śladami lutowania w miejscu styku jej krawędzi. W górnej 
(?), węższej części masywna, lita kulka. Wymiary: dł. cał-
kowita – 3,50 cm, kielicha – 2,60 cm; wymiary dolnej części 
kielicha – ok. 0,97×0,95 cm; śr. kulki – ok. 0,77 cm. Być może 
element uprzęży końskiej (?) (Ryc. 105).
Zbiory: MH/A/8283.
172. Przedmiot ze stopu miedzi – zawieszka (?). Zachowany 
w około połowie (?) i pierwotnie zbliżony do półksiężyca. 
Ramię uformowane z grubej blachy z delikatnie ściętymi 
krawędziami – wypukłą obustronnie, wklęsłą jednostronnie, 
z częściowo zachowanym owalnym otworem61 do zawiesza-
nia. Wymiary: dł. zachowana – 2,40 cm, rekonstruowana – ok. 
4,60 cm; szer. w miejscu otworu – 1,40 cm; gr. – 0,22 cm, na 
wysokości otworu – ok. 0,33 cm.
Zbiory: MH/A/8285.
173. Przedmiot ze stopu miedzi w postaci cienkiej, szerokiej 
i łukowato wygiętej, stosunkowo grubej blaszki, od spodu 
nieznacznie wklęsłej, w przekroju wklęsło-wypukłej. Wy-
miary: dł. zachowana – 2,50 cm; szer. – 1,00–1,30 cm; gr. – ok. 
0,20 cm. Przy założeniu, że przedmiot pierwotnie był okrągły, 
to jego rekonstruowana średnica zewnętrzna wynosiła około 

61 W miejscu otworu przedmiot jest obustronnie pogrubiony.

5,50–6,00 cm, a wewnętrzna około 3,20–3,50 cm – oprawa 
bliżej nieokreślonego przedmiotu (?).
Zbiory: MH/A/8254.
174. Przedmiot ze stopu miedzi w postaci cienkiej, zwiniętej 
blaszki. Przy jednej z krótszych krawędzi w przybliżeniu 
prostokątna, mała wypustka ozdobiona dwoma, równole-
głymi żłobkami „przerwanymi” przez częściowo zachowany 
okrągły otwór – w miejscu nitu (?). Wymiary zachowane: ok. 
3,70×1,20 cm; gr. blaszki – ok. 0,90 cm.
Zbiory: MH/A/8222.
175. Przedmiot stopiony i odkształcony ze stopu miedzi. 
Ciężki. Wymiary: ok. 1,40×1,30×0,90 cm.
Zbiory: MH/A/8299.
176. Przedmiot stopiony i odkształcony ze stopu miedzi. 
Blaszkowaty (?). Wymiary: ok. 1,30×1,50×0,58 cm.
Zbiory: MH/A/8298.

GRÓDEK, gm. Hrubieszów
Bliższa lokalizacja: w pobliżu Huczwy.
Zabytki znalezione przez P. Kanię w północnej części wsi 
w okolicach ujścia Huczwy do Bugu i w 2018 r. przekazane 
do Muzeum.
Łączna liczba zabytków: 10.
Datowanie zbioru: późny okres rzymski/wczesna faza okre-
su wędrówek ludów.

ZABYTKI (TABL. XVII, XVIII):
177. Fragment zapinki kuszowatej, zapewne z podwinię-
tą nóżką, dwudzielnej, ze stopu miedzi. Zachowany tylko 
kabłąk i górna część nóżki. W otworze w płytce na główce 
pozostałość żelaznej osi sprężyny. Kabłąk z wąskiej taśmy, 
w przekroju prostokątny, łagodnie, kolankowato wygięty, 
nieprofilowany. W dolnej części czworoboczne pole wyod-
rębnione ornamentem rytym w postaci dwóch poprzecznych 
linii; krawędzie boczne pomiędzy liniami łukowato wycię-
te. Zachowane przewężenie pomiędzy kabłąkiem i nóżką 
w miejscu brakującego zaczepu pochewki oraz górna część 
nóżki w postaci wąskiej, prostokątnej metopy z poprzeczną 
linią rytą. Wymiary: dł. zachowana – 3,50 cm; szer. kabłąka 
– 0,48–0,53 cm, górnej części nóżki – 0,47 cm. A.VI/1, praw-
dopodobnie A.161/162.
Zbiory: MH/A/7058/4.

169. Article of copper alloy in the form of a wide and thin 
rectangular metal sheet, rolled into an irregular, polygonal 
roll with ends that do not meet. The entire surface adorned 
with “wolf teeth” forming double rows arranged in various 
directions – perpendicular, parallel and diagonal to the edg-
es of the object. Dimensions: sheet width – 1.00–1.10 cm; 
thickness – approx. 0.05 cm; rolled sheet diameter – approx. 
1.00–1.30 cm (Fig. 97).
Inv. no.: MH/A/8161.
170. Article of copper alloy – pendant (?). Cast, in the form 
of a teardrop-shaped link (one tip thick and elongated), 
through which is threaded another link of wire. Dimensions: 
total length – 3.00 cm, pendant (without the link) – 2.00 cm 
(Fig. 77).
Inv. no.: MH/A/8251.
171. Article of copper alloy. Its shape resembling a bell with 
a roughly quadrilateral “goblet”, widening towards an open 
end, made from thin, bent metal sheet with traces of sol-
dering where the edges meet. In the top (?), narrower part 
is a massive, cast knob. Dimensions: total length – 3.50 cm, 
goblet – 2.60 cm; the bottom part of the goblet – approx. 
0.97×0.95 cm; knob diameter – approx. 0.77 cm. Possibly el-
ement of a horse’s harness (?) (Fig. 105).
Inv. no.: MH/A/8283.
172. Article of copper alloy – pendant (?). Approx. half in-
tact, originally roughly crescent-shaped. Arm made of thick 
metal sheet with slightly truncated edges – convex on both 
sides, concave on one side, with a partly preserved oval per-
foration61 for suspending it. Dimensions: preserved length 
– 2.40 cm, reconstructed length – approx. 4.60 cm; width 
in the place of a perforation – 1.40 cm; thickness – 0.22 cm, 
at the level of the perforation – approx. 0.33 cm.
Inv. no.: MH/A/8285.
173. Article of copper alloy in the form of a thin, wide, arched, 
relatively thick metal sheet, slightly concave on the under-
side, concave-convex in section. Dimensions: length pre-
served – 2.50 cm; width – 1.00–1.30 cm; thickness – approx. 
0.20 cm. Assuming that the object was originally circular, 
its reconstructed outer diameter was approx. 5.50–6.00 cm, 
the inner diameter – approx. 3.20–3.50 cm – fitting of an in-
determinate object (?).

61 The object is thickened on both sides at the perforation.

Inv. no.: MH/A/8254.
174. Article of copper alloy in the form of a thin, rolled met-
al sheet. By one of the shorter edges is a small, roughly 
rectangular projection adorned with two, parallel grooves 
“broken” by a partly intact round perforation – a rivet hole 
(?). Preserved dimensions: approx. 3.70×1.20 cm; sheet thick-
ness – approx. 0.90 cm.
Inv. no.: MH/A/8222.
175. Article of copper alloy, melted and deformed. Heavy. 
Dimensions: approx. 1.40×1.30×0.90 cm.
Inv. no.: MH/A/8299.
176. Article of copper alloy, melted and deformed. Sheet (?). 
Dimensions: approx. 1.30×1.50×0.58 cm.
Inv. no.: MH/A/8298.

GRÓDEK, Hrubieszów commune
Approximate location: near the Huczwa river.
Artefacts found in the north part of the village, where 
the Huczwa flows into the Bug, by P. Kania and handed 
over to the Museum in 2018.
Total number of artefacts: 10.
Dating of the assemblage: late Roman period/early phase 
of the Migration period.

ARTEFACTS (PL. XVII, XVIII):
177. Fragment of a crossbow fibula, most likely with re-
turned foot, two-piece, copper alloy. Only the bow and top 
part of the foot remain. In the perforation in the head plate 
are remains of the iron spring axle. Bow made of a narrow 
band, rectangular in section, slightly knee-shaped, unprof-
iled. In the bottom part is a quadrilateral field ornament-
ed with two crosswise, incised lines; side edges between 
the lines arched. A narrowing between the bow and the foot 
in the place where the missing catch was placed is preserved, 
together with the top part of the foot in the form of a narrow, 
rectangular metope with a crosswise, incised line. Dimen-
sions: preserved length – 3.50 cm; bow width – 0.48–0.53 cm, 
top part of the foot – 0.47 cm. A.VI/1, probably A.161/162.
Inv. no.: MH/A/7058/4.
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178. Lekko odkształcona, podwinięta nóżka zapinki kuszo-
watej, zapewne dwudzielnej, ze stopu miedzi. Długa, w za-
rysie prostokątna; profilowana, z czworobocznymi polami 
metopowymi w górnej i dolnej części. Pole górne wąskie, 
zdobione pojedynczym poprzecznym żłobkiem; dolne – duże, 
ornamentowane znakiem X wpisanym między poprzeczne 
żłobki, od dołu podwójne. Pomiędzy metopami nóżka w prze-
kroju w przybliżeniu trójkątna. Zaczep pochewki druciko-
waty, dwukrotnie owinięty wokół podstawy kabłąka; drut 
szeroki, rozklepany. Wymiary: dł. zachowana – 2,80 cm; szer. 
– 0,45–0,60 cm. A.VI/1, prawdopodobnie A.161–162.
Zbiory: MH/A/7058/5.
179. Fragment zapinki kuszowatej, zapewne z pełną pochew-
ką, dwudzielnej, tzw. blaszanej, ze stopu miedzi. Zachowa-
na główka (brak sprężyny) i mały fragment górnej części 
kabłąka. Na główce półokrągła płytka, nieornamentowa-
na. Pierwotnie pojedyncza sprężyna. Kabłąk w przekroju 
w przybliżeniu trójkątny. Wymiary: dł. zachowana – 1,70 cm; 
wymiary płytki – 2,50×1,50 cm; szer. kabłąka – 0,75 cm. Zbli-
żona do A.VI/2.182 (Ryc. 48).
Zbiory: MH/A/7058/1.
180. Fragment zapinki kuszowatej z pełną pochewką, za-
pewne dwudzielnej, masywnej, ze stopu miedzi. Zachowana 
nóżka i dolna część kabłąka. Kabłąk ze ściętymi krawędziami, 
w przekroju w przybliżeniu trapezowaty, prawdopodobnie 
łukowato wygięty. Nóżka profilowana, z czworobocznym 
polem metopowym w górnej części, ozdobionym dwoma 
poprzecznymi żłobkami. Na końcu nóżki w przybliżeniu pro-
stokątna tarczka z zatartym ornamentem; słabo widoczne 
ukośne i krzyżujące się (?) ze sobą linie – być może motyw 
szachownicy. Pochewka skrócona, kończąca się w około 
2/3 długości nóżki. Wymiary: dł. zachowana – 2,30 cm; szer. 
kabłąka – 0,49–0,54 cm, nóżki – 0,32–0,49 cm; wymiary tarcz-
ki – ok. 0,55×0,55 cm. A.VI/2. Andrzejowski et al. wariant 
I lub II (Ryc. 49).
Zbiory: MH/A/7058/3.
181. Fragment zapinki srebrnej, silnie zniszczony. Zachowa-
na jedynie półokrągła, gruba płytka ornamentowana po-
przecznymi żłobkami, osadzona na okrągłym w przekroju, 
żelaznym (?) trzpieniu, wystającym po obu stronach płytki. 
Wymiary: dł. zachowana (= dł. trzpienia) – 2,00 cm; wymia-

ry płytki – 1,50×0,66 cm, gr. – ok. 0,65 cm. Prawdopodobnie 
element główki bogato zdobionej zapinki kuszowatej.
Zbiory: MH/A/7058/6.
182. Górna część kabłąka zapinki kuszowatej, dwudzielnej, 
ze stopu miedzi. W otworze w dużej i masywnej płytce na 
główce pozostałość osi sprężyny. Kabłąk nieprofilowany, 
w przekroju owalny, prawdopodobnie łukowato wygięty. 
Wymiary: dł. zachowana – 2,50 cm; szer. kabłąka – 0,45 cm. 
Być może A.VI.
Zbiory: MH/A/7058/2.
183. Mały fragment bocznej części ramy sprzączki ze stopu 
miedzi. Szeroki, od spodu gładki, od góry profilowany z kra-
wędzią wewnętrzną pogrubioną, zewnętrzną – wydzieloną 
na kształt wąskiego i niskiego wałka. Wymiary zachowane: 
1,90×1,20 cm; szer. ramy – 0,50–0,72 cm. Prawdopodobnie 
Madyda-Legutko grupa B (typ 8?).
Zbiory: MH/A/7057/2.
184. Skuwka sprzączki ze stopu miedzi. Zachowana jedna, 
uszkodzona płytka i fragment jednego zaczepu obejmują-
cego ramę. Prostokątna, z delikatnie ściętymi krawędziami, 
z dwoma okrągłymi otworami ( jeden zachowany fragmen-
tarycznie) na nity. Wymiary zachowane: 1,80×1,70 cm; gr. 
– ok. 0,10 cm.
Zbiory: MH/A/7056/2.
185. Okucie pasa (?) ze stopu miedzi, składające się z dwóch 
prostokątnych płytek – spodniej nieco mniejszej i częścio-
wo zniszczonej – połączonych dwoma nitami. Główki nitów 
rozklepane i starannie spiłowane. Na zewnętrznej płytce 
słabo czytelny ornament w postaci pojedynczej, ukośnej 
linii rytej (Ryc. 71). Wymiary: górna płytka – 1,80×0,90 cm, 
dolna – 1,40×0,60 cm; światło nitów – ok. 0,20 cm.
Zbiory: MH/A/7056/5.
186. Przedmiot ze stopu miedzi w postaci łukowato wy-
giętego pręta o zróżnicowanej szerokości, spłaszczonego, 
szczególnie od spodniej (?) strony. W części „centralnej” naj-
szerszy, w przekroju łezkowaty; przy uszkodzonych końcach 
wyraźnie przewężony i w przekroju w przybliżeniu owalny. 
Wymiary zachowane: dł. – 3,10 cm; szer. 0,19–0,41 cm; gr. – 
0,16–0,24 cm. Być może kółko lub rama sprzączki.
Zbiory: MH/A/7057/3.

178. Slightly deformed, returned foot of a crossbow fibula, 
most likely two-piece, made of copper alloy. Long and rec-
tangular; profiled, with quadrilateral metope fields in the top 
and bottom part. The top field is narrow, ornamented with 
a crosswise groove; the bottom one – large, adorned with an 
X set between crosswise grooves, double at the bottom. Be-
tween the metopes, the foot is roughly triangular in section. 
Filiform catch, double-coiled around the base of the bow; 
the wire is wide, hammered. Dimensions: preserved length 
– 2.80 cm; width – 0.45–0.60 cm. A.VI/1, probably A.161–162.
Inv. no.: MH/A/7058/5.
179. Fragment of a crossbow fibula, most likely with a full 
catch-plate, known as a sheet fibula, two-piece, copper alloy. 
Head (spring missing) and a small fragment of the top part 
of the bow are preserved. On the head is a semicircular, una-
dorned plate. Originally, a single spring. Bow roughly triangu-
lar-sectioned. Dimensions: preserved length – 1.70 cm; plate 
– 2.50×1.50 cm; bow width – 0.75 cm. Resembling A.VI/2.182 
(Fig. 48).
Inv. no.: MH/A/7058/1.
180. Fragment of a crossbow fibula with a full catch-plate, 
most likely two-piece, massive, copper alloy. Intact foot 
and the bottom part of the bow. Bow with truncated edges, 
roughly trapezoid in section, probably arched. Profiled foot, 
with a quadrilateral metope field in the top part ornamented 
with two crosswise grooves. At the end of the foot is a rough-
ly rectangular disc with an effaced ornament; rather indis-
tinct diagonal lines that cross (?) – possibly a chessboard 
pattern. Catch-plate shortened, ending at approx. two-thirds 
of the foot length. Dimensions: preserved length – 2.30 cm; 
bow width 0.49–0.54 cm, foot width – 0.32–0.49 cm, disc – 
approx. 0.55×0.55 cm. A.VI/2. Andrzejowski et al. variant 
I or II (Fig. 49).
Inv. no.: MH/A/7058/3.
181. Fragment of a silver fibula, severely damaged. Preserved 
semicircular, thick plate decorated with crosswise grooves, 
fixed on an iron (?) tang – circular in section – extending be-
yond both sides of the plate. Dimensions: preserved length 

(= tang’s length) – 2.00 cm; plate – 1.50×0.66 cm, thickness 
– approx. 0.65 cm. Probably an element of the head of a lav-
ishly ornamented crossbow fibula.
Inv. no.: MH/A/7058/6.
182. The top part of the bow of a crossbow fibula, two-piece, 
copper alloy. In the perforation in a large and massive head 
plate are remains of the spring axle. Unprofiled bow, oval 
in section, probably arched. Dimensions: length preserved 
– 2.50 cm; bow width – 0.45 cm. Probably A.VI.
Inv. no.: MH/A/7058/2.
183. A small fragment of the side part of a buckle frame 
of copper alloy. Wide, smooth on the underside, profiled 
on top, with a thickened internal edge, the outer edge – 
shaped like a narrow and low roll. Preserved dimensions: 
1.90×1.20 cm; frame width – 0.50–0.72 cm. Probably Mady-
da-Legutko group B (type 8?).
Inv. no.: MH/A/7057/2.
184. Buckle ferrule, copper alloy. Intact one, damaged plate 
and a fragment of one frame catch. Rectangular, with slightly 
truncated edges and two round rivet holes (one fragmentarily 
preserved). Preserved dimensions: 1.80×1.70 cm; thickness – 
approx. 0.10 cm.
Inv. no.: MH/A/7056/2.
185. Belt fitting (?) of copper alloy, consisting of two rec-
tangular plates – the bottom one being a little smaller and 
partly damaged – connected with two rivets. Rivet heads 
hammered and skilfully filed. On the outer plate is a barely 
distinct ornament in the form of a diagonal incised line. Di-
mensions: the upper plate – 1.80×0.90 cm, the bottom plate 
– 1.40×0.60 cm; rivet diameters – approx. 0.20 cm (Fig. 71).
Inv. no.: MH/A/7056/5.
186. Article of copper alloy in the form of an arched bar of di-
verse width, flattened, particularly on the underside (?). Wid-
est in the central part and teardrop-shaped in section; clearly 
narrowing by the damaged edges and near-oval in section. 
Preserved dimensions: length – 3.10 cm; width – 0.19–0.41 cm; 
thickness – 0.16–0.24 cm. Probably a ring or a buckle frame.
Inv. no.: MH/A/7057/3.
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GRÓDEK, gm. Hrubieszów
Bliższa lokalizacja: za Huczwą.
Zabytki z kolekcji W. Panasiewicza, zarówno pochodzące 
z jego poszukiwań, jak i pozyskane od mieszkańców Gród-
ka i okolic. Początkowo przedmioty te trafiły do Instytutu 
Archeologii UMCS w Lublinie, po czym zostały przekazane 
do zbiorów Muzeum w Hrubieszowie. Brak możliwości ich 
powiązania z konkretnym stanowiskiem. Najprawdopodob-
niej pochodzą z pasa nisko położonych łąk i pól na północ 
od ujścia Huczwy do Bugu. Obecnie stykają się tam granice 
trzech miejscowości – Gródka, Teptiukowa i Husynnego. 
Tym samym część zabytków mogła zostać znaleziona poza 
granicami miejscowości Gródek.
Łączna liczba zabytków: 662.
Datowanie zbioru: stadium B2a (B2b) i faza C3–D1.

ZABYTKI (TABL. XVIII):
187. Nóżka zapinki oczkowatej serii pruskiej, ze stopu mie-
dzi. Ozdobiona trzema parami słabo czytelnych, wybijanych 
oczek63. Wymiary: dł. zachowana – 3,20 cm; szer. – 0,90–
1,40 cm. A.III, być może typ A.61 (Ryc. 10).
Literatura: Niezabitowska 2005a, 489–490, 494, ryc. 1:4.
Zbiory: MH/A/8578.
188. Kolec sprzączki ze stopu miedzi, w przekroju owalny, 
u podstawy ozdobiony dwiema liniami rytymi, częściowo 
zatartymi. Wymiary: dł. – 2,60 cm; szer. – 0,29–0,47 cm.
Zbiory: MH/A/8575.
189. Języczkowate, masywne okucie końca pasa ze stopu 
miedzi. Profilowane. Część mocująca wyodrębniona wąskim, 
poprzecznym zgrubieniem, z krawędziami wyraźnie ściętymi 
i ornamentem wybijanych, dużych kółek z punktem w środku 
umieszczonych jedno nad drugim; mocowana pojedynczym 

62 Część zabytków została już opublikowana lub jest wzmiankowana we wcześniejszych pracach. Dotychczasowe publikacje zawierają jednak rysunki lub 
zdjęcia zabytków wykonane przed ich konserwacją.

63 Para oczek w górnej części nóżki zachowana jest fragmentarycznie i przed konserwacją zabytku była niewidoczna. Stąd też w pierwszej publikacji za-
pinki podano informację o dwóch parach oczek (Niezabitowska 2005a, 489–490, 494, ryc. 1:4).

64 W najnowszej publikacji opisywane okucie dziobowate przypisane zostało do miejscowości Husynne. Na oryginalnej metryczce towarzyszącej zabyt-
kowi znajduje się adnotacja „za Huczwą”. Jak już pisano, stykają się tam granice trzech miejscowości, w tym Husynnego. Brak jest jednak wystarczają-
cych podstaw, aby taką lokalizację uznać za pewną. Stąd też w niniejszym katalogu funkcjonuje ona jako Gródek – za Huczwą. Pod taką nazwą zabytek 
figuruje również w zbiorach Muzeum w Hrubieszowie.

nitem, z główką rozklepaną i starannie zeszlifowaną na tylnej 
stronie. Krawędzie trzonka wyraźnie, dookolnie fasetowa-
ne. W jego dolnej części ornament dwóch wybitych kółek 
z kropką w środku, jak kółka w obrębie zaczepu. Wymiary: 
dł. – 4,80 cm; szer. – ok. 0,90 cm; gr. – 0,30 cm, części mocu-
jącej – 0,50 cm; światło nitu – ok. 0,17 cm. Madyda-Legutko 
VI.12, zbliżone do odmiany 3 (Ryc. 67).
Literatura: Kokowski 2001a, 48 fot. 23; Niezabitowska-Wi-
śniewska 2009a, 200 przypis 17, 227 ryc. 15:10.
Zbiory: MH/A/8577.
190. Dziobowate, masywne okucie końca pasa ze stopu 
miedzi. Profilowane. Część mocująca prostokątna, wyraźnie 
wyodrębniona wąskim, wysokim i poprzecznym zgrubie-
niem/żeberkiem; mocowana pojedynczym nitem z główka-
mi rozklepanymi i staranie zeszlifowanymi po obu stronach. 
Trzonek z wyraźnie wyodrębnionym końcem, poprzecznie 
żeberkowany, w dolnej, dziobowatej części – promieniście; 
od spodu wklęsły. Wymiary: dł. – 4,80 cm; szer. części mo-
cującej – 1,16 cm, trzonka – ok. 1,10 cm, dziobowatego końca 
– 1,60 cm; gr. – 0,40–0,50 cm, części mocującej – 0,48 cm; 
światło nitu – ok. 0,19 cm. Madyda-Legutko VI.11 (Ryc. 66).
Literatura: Kokowski 2001a, 48 fot. 23; Niezabitowska-Wi-
śniewska 2009a, 200 przypis 17, 227 ryc. 15:10; Kisiel, Kokow-
ski, Mazurek 2020, 8364.
Uwagi: analiza składu chemicznego metalu – CL 20664.
Zbiory: MH/A/8579.
191. Igła ze stopu miedzi. Główka delikatnie rozklepana, za-
kończona w przybliżeniu trapezowato, perforowana. Otwór 
okrągły, stosunkowo duży. Trzon w przekroju okrągły. Wy-
miary: dł. – 5,90 cm; śr. maksymalna – 0,23 cm; szer. główki 
maksymalna – 0,27 cm (Ryc. 94).
Zbiory: MH/A/8574.

GRÓDEK, Hrubieszów commune
Approximate location: on the other side of the Huczwa.
Artefacts from W. Panasiewicz’s collection, both from his 
prospections and acquired from the inhabitants of Gródek 
and its environs. Initially, the objects were handed over 
to the Institute of Archaeology of UMCS in Lublin, then 
to the Museum in Hrubieszów. It is impossible to relate them 
to any site. Most likely they come from a strip of lowly-lo-
cated meadows and fields to the north of the place where 
the Huczwa flows into the Bug. At present, borders of three 
towns – Gródek, Teptiuków and Husynne – meet there. Thus, 
some artefacts could have been found outside of Gródek.
Total number of artefacts: 662.
Dating of the assemblage: subphase B2a (B2b) and phase C3–D1.

ARTEFACTS (PL. XVIII):
187. Foot of an eye fibula of the Prussian series, copper alloy. 
Adorned with three pairs of rather indistinct, punched eyes63. 
Dimensions: preserved length – 3.20 cm; width – 0.90–1.40 cm. 
A.III, possibly type A.61 (Fig. 10).
Literature: Niezabitowska 2005a, 489–490, 494, fig. 1:4.
Inv. no.: MH/A/8578.
188. Buckle pin of copper alloy, oval in section, the base 
adorned with two, partly effaced, incised lines. Dimensions: 
length – 2.60 cm; width – 0.29–0.47 cm.
Inv. no.: MH/A/8575.
189. Tongue-shaped, massive strap end of copper alloy. Pro-
filed. The mounting has a narrow, crosswise thickening, 
with edges distinctly truncated and ornamented with large, 
punched dot-centred rings arranged one above the other; 
fixed with a single rivet, its head hammered, skilfully filed 

62 Some artefacts have already been published or mentioned in earlier monographs. These, however, include drawings or photographs taken before con-
servation.

63 A pair of eyes in the top part of the foot is partly preserved and was indiscernible before conservation. Hence, the first publication contained informa-
tion about two pairs of eyes (Niezabitowska 2005, 489–490, 494, fig. 1:4).

64 In the latest publication, the described beak-shaped fitting is related to Husynne. The original label attached to the artefact bears note “on the other side 
of the Huczwa”. As it has already been mentioned, it is where the borders of three towns, including Husynne, meet. As there are no sufficient grounds 
for regarding this location certain, in this catalogue it is described as Gródek – on the other side of the Huczwa. The artefact is also catalogued under 
this location in the Museum in Hrubieszów.

on the back. Tang edges distinctly faceted around. Its bottom 
part adorned with two punched rings with a dot in the mid-
dle. Dimensions: length – 4.80 cm; width – approx. 0.90 cm; 
thickness – 0.30 cm, the mounting part – 0.50 cm; rivet 
diameter – approx. 0.17 cm. Madyda-Legutko VI.12, similar 
to variant 3 (Ryc. 67).
Literature: Kokowski 2001a, 48 photo 23; Niezabitows-
ka-Wiśniewska 2009a, 200 footnote 17, 227 fig. 15:10.
Inv. no.: MH/A/8577.
190. Beak-shaped, massive strap end of copper alloy. Pro-
filed. The mounting part rectangular, with a distinct nar-
row, high and crosswise thickening/rib; fixed with a single 
rivet – its heads hammered, skilfully filed on both sides. 
The end of the shank clearly accentuated, with crosswise 
ribs, in the bottom, beak-shaped part are radiant ribs; 
concave on the underside. Dimensions: length – 4.80 cm; 
width of the mounting part – 1.16 cm, shank width – approx. 
1.10 cm, beak-shaped end – 1.60 cm; thickness – 0.40–0.50 cm, 
the mounting part – 0.48 cm; rivet diameter – approx. 0.19 cm. 
Madyda-Legutko VI.11 (Fig. 66).
Literature: Kokowski 2001a, 48 photo 23; Niezabitows-
ka-Wiśniewska 2009a, 200 footnote 17, 227 fig. 15:10; Kisiel, 
Kokowski, Mazurek 2020, 8364.
Remarks: chemical analysis – CL 20664.
Inv. no.: MH/A/8579.
191. Needle of copper alloy. Head slightly hammered, roughly 
trapezoid at the end, perforated. Round eye, relatively large. 
Shaft circular in section. Dimensions: length – 5.90 cm; max. 
diameter – 0.23 cm; max. head width – 0.27 cm (Fig. 94).
Inv. no.: MH/A/8574.
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192. Przedmiot z cienkiej blachy ze stopu miedzi. Kompletny 
(?), lekko łukowato wygięty, wrzecionowaty65 i symetrycz-
ny. W centrum niemal kwadratowe pole wyodrębnione pla-
stycznie i przy pomocy ornamentu w postaci potrójnych 
rowków prostopadłych do krawędzi przedmiotu i rozmiesz-
czonych w dwóch grupach; pomiędzy rowkami, w centrum 
pola, duży, okrągły otwór – w miejscu nitu (?)66. Krawędzie 
przedmiotu poza centralnym polem wyraźnie fasetowane, 
nieco delikatniej przy ostro uformowanych końcach. Wy-
miary: dł. – 4,00 cm; szer. maksymalna (na wysokości otwo-
ru) – 0,90 cm; gr. – ok. 0,12–0,15 cm. Być może element pasa 
w rodzaju nakładki/aplikacji.
Zbiory: MH/A/8576.

GRÓDEK, gm. Hrubieszów
Bliższa lokalizacja: brak danych.
Zabytek o numerze 193 został znaleziony przez P. Kanię 
i przekazany do Muzeum w 1998 r. Zabytki o numerach 
194–203 stanowią część kolekcji W. Panasiewicza, która 
początkowo została przekazana do Instytutu Archeologii 
UMCS, a następnie do zbiorów Muzeum w Hrubieszowie. 
Zabytek o numerze 204 został przyniesiony przez anonimo-
wego odkrywcę z Zamościa do Instytutu Archeologii UMCS, 
a następnie przekazany do zbiorów Muzeum w Hrubieszowie.
Łączna liczba zabytków: 12.
Datowanie zbioru: (stadium B1b) faza B2 – C1a oraz faza C2 (C2b) 
– druga połowa/koniec V w. po Chr. (faza D3/E).

ZABYTKI (TABL. XVIII-XX):
193. Skuwka sprzączki ze stopu miedzi. W przybliżeniu pro-
stokątna, mocowana na trzy nity rozmieszczone na planie 
trójkąta – dwa w przedniej części zachowane, z nieregularnie 
rozklepanymi główkami. Dwa zaczepy szerokie, obejmują-
ce ramę o średnicy w tylnej części nie większej niż około 
0,40 cm. Wymiary: całkowite 2,70×2,00 cm, bez zaczepów 
– 1,80×2,00 cm; światło nitów – ok. 0,22 cm. Być może skuw-
ka sprzączki owalnej z pogrubioną ramą, Madyda-Legutko 
grupa H (Ryc. 64).

65 Kształt przedmiotu przypomina nieco miniaturowe śmigło.
66 Nie można wykluczyć, że otwór ten związany był ze sposobem noszenia/zawieszania przedmiotu, choć wydaje się to mniej prawdopodobne.
67 Tutaj przez pomyłkę miejsce odkrycia skuwki sprzączki określone zostało jako osada w Gródku nad Bugiem (stan. 6) i przypisana została ona do ko-

lekcji Piotra Kani. Informacja ta została powielona w moim artykule (Niezabitowska-Wiśniewska 2009a, 200 przypis 17). We wcześniejszej literaturze 
skuwka opisywana była też jako wykonana ze srebra lub pokryta srebrną folią. Konserwacja zabytku nie ujawniła tego surowca, a sama skuwka wy-
konana jest ze stopu miedzi.

68 Umiejscowienie otworu oraz kształt przedmiotu i charakter zachowanych krawędzi pierwotnych pozwalają z bardzo dużą pewnością stwierdzić, że opi-
sywany zabytek jest przerobionym okuciem końca pasa, a nie – jak może wyglądać na pierwszy rzut oka – skuwką sprzączki.

Zbiory: MH/A/3093.
194. Odkształcony (przepalony?) fragment owalnej skuwki 

sprzączki ze stopu miedzi, bogato ornamentowanej – zacho-
wany rząd ukośnych, równoległych do siebie linii umieszczo-
ny wzdłuż krawędzi skuwki, rząd w przybliżeniu trójkątnych 
stempelków oraz rząd słabo czytelnych niedomkniętych, 
wybijanych kółek z kropką w centrum. Wymiary zachowane: 
2,20×1,40 cm; gr – ok. 0,70 cm. Najprawdopodobniej skuwka 
sprzączki owalnej z pogrubioną ramą, Madyda-Legutko grupa 
H, w typie 43 – typ Strzegocice-Tiszaladány-Kercz (Ryc. 64).
Literatura: Kokowski 2001b, 113 ryc. 1:10; 2006, 67 ryc. 17:b67; 
Niezabitowska-Wiśniewska 2009a, 200 przypis 17, 227 ryc. 
15:11.
Zbiory: MH/A/8581.
195. Fragment języczkowatego okucia końca pasa ze stopu 
miedzi. Zachowana dolna część, przerobiona prawdopodob-
nie na skuwkę sprzączki lub aplikację/okucie. Ornament 
w postaci czterech wybijanych kółek z kropką w środku, 
rozmieszczonych symetrycznie i dwóch rzędów drobnych 
stempelków zbliżonych do trójkąta, biegnących wzdłużnie 
przez środek okucia; wokół krawędzi delikatnie zaznaczona 
ryta linia, na krótkim odcinku przechodząca w linię lekko 
zygzakowatą, słabo czytelną. Przy dolnej krawędzi okrągły 
otwór, prawdopodobnie w miejscu nitu, umieszczony pomię-
dzy rzędem stempelków i skrajnym kółkiem oraz częściowo 
je niszczący68. Wymiary zachowane: 2,20×2,40 cm; gr. – ok. 
0,10 cm. Madyda-Legutko VI.12, odmiana 2 (Ryc. 67).
Zbiory: MH/A/8585.
196. Fragment języczkowatego okucia końca pasa ze stopu 
miedzi. Zachowana dolna część, bogato ornamentowana na 
całej powierzchni podwójnymi rzędami tzw. wilczych zębów, 
tworzących rozmieszczone naprzemiennie pasy poprzeczne 
i załamane trójkątnie. Wymiary: dł. zachowana – 3,40 cm; 
szer. maksymalna – 2,30 cm; gr. – ok. 0,85 cm. Madyda-Le-
gutko VI.12, odmiana 2 (Ryc. 67).
Uwagi: analiza składu chemicznego metalu – CL 20665.
Zbiory: MH/A/8583.

192. Article of thin metal sheet, copper alloy. Complete 
(?), slightly arched, spindle-shaped65 and symmetrical. 
In the middle is a near-square field with ornamentation 
in the form of triple grooves, perpendicular to the side edges 
of the object and arranged in two groups; between grooves, 
in the middle of the field, is a large, round perforation – rivet 
hole (?)66. The edges outside of the central field distinctly 
faceted, slightly less by sharp edges. Dimensions: length 
– 4.00 cm; max. width (at the height of the perforation) – 
0.90 cm; thickness – approx. 0.12–0.15 cm. Probably an ele-
ment of a belt, kind of an attachment/appliqué.
Inv. no.: MH/A/8576.

GRÓDEK, Hrubieszów commune
Approximate location: no data.
Artefact no. 193 was discovered by P. Kania and handed 
over to the Museum in 1998. Artefacts nos. 194–203 are 
part of W. Panasiewicz’s collection, initially handed over 
to the Institute of Archaeology of UMCS, then to the Muse-
um in Hrubieszów. Artefact no. 204 was brought to the Insti-
tute of Archaeology of UMCS by an anonymous discoverer 
from Zamość and then included in the Hrubieszów Museum 
collection.
Total number of artefacts: 12.
Dating of the assemblage: (subphase B1b) phase B2 – C1a and 
phase C2 (C2b) – the 2nd half/end of the 5th century AD 
(phase D3/E).

ARTEFACTS (PL. XVIII-XX):
193. Buckle ferrule, copper alloy. Near-rectangular, fixed with 
three rivets arranged into a triangle – the two in the front part 
intact, with irregularly hammered heads. Two wide catches 
including the frame, the diameter of which (in the back part) 
does not exceed 0.40 cm. Dimensions: total – 2.70×2.00 cm, 
without catches – 1.80×2.00 cm; rivet diameters – approx. 
0.22 cm. Possibly a ferrule of an oval buckle with a thickened 
frame, Madyda-Legutko group H (Fig. 64).

65 The object is roughly blade-shaped.
66 Even though it is less likely, it cannot be ruled out that this perforation was made to wear/hang the object.
67 The findspot of the buckle ferrule was erroneously determined as a settlement in Gródek on the Bug (site 6) and was assigned to Piotr Kania’s collec-

tion. This information was copied in my article (Niezabitowska-Wiśniewska 2009a, 200 footnote 17). In earlier literature the ferrule was also described 
as made of silver or covered by silver foil. Conservation did not yield this material, and the ferrule itself is made of copper alloy.

68 Due to the placement of the perforation, the shape of the object and the character of preserved edges, we can be rather certain that the artefact is an 
altered strap end and not, as it may seem at first glance, a buckle ferrule.

Inv. no.: MH/A/3093.
194. Deformed (burnt?) fragment of an oval buckle ferrule 
of copper alloy, lavishly ornamented – a row of parallel, di-
agonal lines along the edge of the ferrule, a row of roughly 
triangular stamps, and a row of poorly discernible unclosed, 
punched dot-centred circles. Preserved dimensions: 
2.20×1.40 cm; thickness – approx. 0.70 cm. Most probably 
a ferrule of an oval buckle with a thickened frame, Mady-
da-Legutko group H, type 43 – Strzegocice-Tiszaladány-Kercz 
type (Fig. 64).
Literature: Kokowski 2001b, 113 fig. 1:10; 2006, 67 fig. 17:b67; 
Niezabitowska-Wiśniewska 2009a, 200 footnote 17, 227 fig. 
15:11.
Inv. no.: MH/A/8581.
195. Fragment of a tongue-shaped strap end of copper alloy. 
Preserved bottom part, probably turned into a buckle ferrule 
or an appliqué/fitting. Ornamented with four, symmetrically 
arranged, punched dot-centred circles, and two rows of small 
stamps, roughly triangular, running along in the middle 
of the fitting; around the edges is a delicate incised line, 
in a short section turning into a slight, poorly discernible 
zigzag. By the lower edge is a round perforation, probably 
a rivet hole, placed between the row of stamps and the out-
ermost ring, and partly damaging it68. Preserved dimensions: 
2.20×2.40 cm; thickness – approx. 0.10 cm. Madyda-Legutko 
VI.12, variant 2 (Fig. 67).
Inv. no.: MH/A/8585.
196. Fragment of a tongue-shaped strap end of copper alloy. 
Intact bottom part, the whole surface richly decorated with 
double rows of “wolf teeth” forming alternate crosswise 
stripes and lines bent at a sharp angle. Dimensions: preserved 
length – 3.40 cm; max. width – 2.30 cm; thickness – approx. 
0.85 cm. Madyda-Legutko VI.12, variant 2 (Fig. 67).
Remarks: chemical analysis – CL 20665.
Inv. no.: MH/A/8583.
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197. Dolna część języczkowatego, bogato ornamentowanego 
okucia końca pasa ze stopu miedzi. Ornament w postaci trój-
kątnych stempelków rozmieszczonych wzdłuż krawędzi oku-
cia, ograniczonych od zewnątrz linią rytą. W centrum dwie 
równoległe, wzdłużne linie ryte z umieszczonymi między 
nimi słabo czytelnymi, ukośnymi nacięciami. Z jednej strony 
okucia, pomiędzy pionową linią a rzędem stempelków, płytko 
wybite dwa kółka. Wymiary: dł. zachowana – 2,50 cm; szer. 
maksymalna – 1,70 cm; gr. – 0,10–0,15 cm. Madyda-Legutko 
VI.12, odmiana 2 (Ryc. 67).
Zbiory: MH/A/8584.
198. Górna część języczkowatego okucia końca pasa ze 
stopu miedzi. Mocowana na dwa nity. Ornament w postaci 
tzw. wilczych zębów silnie zatarty, czytelny tylko miejscami. 
Wymiary: dł. zachowana – 2,50 cm; szer. – 1,30–1,50 cm; gr 
– 0,10–0,20 cm, w miejscu zaczepu – 0,30 cm; światło nitów 
– ok. 0,16 cm. Madyda-Legutko VI.12, odmiana 2.
Zbiory: MH/A/8582.
199. Zawieszka/okucie pochwy miecza ze stopu miedzi. 
Niekompletne, zachowane w około połowie. Korpus płaski 
od spodu, płytowaty, ze środkową częścią szeroką z fa-
setowanymi krawędziami, w przekroju lekko półokrągłą. 
Na końcu korpusu duża, prostokątna – także w przekroju 
– tarczka, od spodu na niemal całej powierzchni płaska, 
przy końcu pogrubiona. Zachowany koniec uformowany na 
kształt szerokiego, tępo zakończonego kolca, od spodu po 
bokach pogrubionego, w centrum wklęsłego. Wymiary: dł. 
zachowana – 2,90 cm; szer. korpusu w środkowej części – ok. 
0,95 cm; wymiary tarczki – ok. 1,45×0,90 cm. Najbliższa do 
Menghin typ Nydam-Porskær (Ryc. 83).
Uwagi: analiza składu chemicznego metalu – CL 20666.
Zbiory: MH/A/8586.
200. Krzesłowata ostroga żelazna. Uszkodzone jedno ze 
skrzydeł i bodziec. Przepalona (?)69. Podstawa lekko wy-
sklepiona, klepsydrowata, z nieznacznie łukowato wygię-
tymi krawędziami. Bodziec prawdopodobnie stożkowaty 

69 Na powierzchni zabytku przed jego konserwacją widoczna była patyna ogniowa.
70 Porównaj przypis 69.
71 M. Juściński (2009, 322–323) zalicza tę ostrogę do typu Ginalski E8a. Rzeczywiście nie odpowiada ona w pełni definicji typu F2, ale również definicji 

typu E8a – szczegóły w części poświęconej analizie zabytków.
72 Według M. Juścińskiego (2009, 323) po przeciwległych stronach kolca znajdowały się delikatnie spłaszczone guzki. Najprawdopodobniej odpadły one 

w trakcie konserwacji lub stan ich zachowania uniemożliwił ich przetrwanie.

z nasadą zdobioną głębokimi żłobkami. Na każdym ze skrzy-
deł pojedynczy nit z główką na spodniej stronie podstawy 
o kształcie zbliżonym do owalnego. Wymiary: wys. (razem 
z nitami) – 2,40 cm; rozpiętość kabłąka – 3,00 cm; szer. skrzy-
deł – 2,20 cm; wys. bodźca – 1,40 cm; śr. bodźca u podsta-
wy – 0,90 cm; śr. główek nitów – 0,70–0,90 cm. Zbliżona do 
Roman IIc (Ryc. 89).
Literatura: Juściński 2009, 321–322, ryc. 1:1.
Zbiory: MH/A/8591.
201. Kabłąkowa, masywna ostroga żelazna. Brak jednego 
zaczepu. Przepalona (?)70. Kabłąk lekko fasetowany, śred-
nio wysklepiony, w profilu płasko-wypukły, zbliżony do 
daszkowatego. Ramiona zwężające się w kierunku zacze-
pów. Podstawa bodźca płytkowata. Bodziec stożkowaty, 
w przekroju okrągły, wyraźnie asymetryczny. Zachowany 
zaczep w postaci poprzecznego wałeczka. Wymiary: wys. 
– 4,50 cm; przybliżona rozpiętość kabłąka – 5,50 cm; wys. 
bodźca – 1,80 cm; podstawa bodźca – 1,70×1,50 cm; dł. zaczepu 
– 1,10 cm, śr. – 0,50 cm. Najbliższa do Jahn typ 70–71 (Knebel-
sporen) i Ginalski typ F271 (Ryc. 88).
Literatura: Juściński 2009, 322–323, ryc. 1:2.
Zbiory: MH/A/8590.
202. Ostroga żelazna. Zachowane ramię wygięte półkoliście, 
w przekroju trójkątne, zakończone guziczkowatym zacze-
pem. Kabłąk wyraźnie poszerzony u podstawy kolca, być 
może pierwotnie z ornamentowaną krawędzią, z pozostało-
ścią dodatkowego punktu mocowania, najprawdopodobniej 
haczyka. Kolec profilowany z owalnymi wypłaszczeniami 
po przeciwległych stronach72 i wałeczkiem umieszczonym 
w 2/3 wysokości, oddzielającym szczyt od części zasadniczej. 
Wymiary: wys. zachowana – 5,90 cm; wys. kolca – 1,20 cm, śr. 
u podstawy – 0,90–1,00 cm. Giesler typ Leuna, wariant F. Ko-
kowski grupa III (Ryc. 90).
Literatura: M. Juściński 2009, 323–324, ryc. 2:1.
Zbiory: MH/A/8588.

197. Bottom part of a tongue-shaped, lavishly ornamented 

strap end of copper alloy. Decorated with triangular stamps 
arranged along the edges of the fitting, with an incised line 
on the outside. In the middle are two, parallel, lengthwise, 
incised lines; between them are barely distinct diagonal in-
cisions. On one side of the fitting, between the straight line 
and a row of stamps, are two, shallowly punched, rings. Di-
mensions: preserved length – 2.50 cm; max. width – 1.70 cm; 
thickness – 0.10–0.15 cm. Madyda-Legutko VI.12, variant 2 
(Fig. 67).
Inv. no.: MH/A/8584.
198. Top part of a tongue-shaped strap end of copper alloy. 
Fixed with two rivets. Ornament in the form of “wolf teeth”, 
severely effaced, distinct only in places. Dimensions: pre-
served length – 2.50 cm; width – 1.30–1.50 cm; thickness – 
0.10–0.20 cm, at the catch – 0.30 cm; rivet diameters – approx. 
0.16 cm. Madyda-Legutko VI.12, variant 2.
Inv. no.: MH/A/8582.
199. Sword scabbard hanger/fitting of copper alloy. Incom-
plete, approx. half preserved. Body flat on the underside, 
plate-like; its central part wide, with faceted edges, slightly 
semicircular in section. At the end of the body is a large, rec-
tangular – also in section – disc, its almost entire underside 
surface is flat, thickened by the end. Intact end formed like 
a wide, bluntly terminated spike, the sides thickening on 
the underside, concave in the middle. Dimensions: preserved 
length – 2.90 cm; body width in its central part – approx. 
0.95 cm; disc – approx. 1.45×0.90 cm. Most similar to Meng-
hin, Nydam-Porskær type (Fig. 83).
Remarks: chemical analysis – CL 20666.
Inv. no.: MH/A/8586.
200. Chair-shaped spur, iron. One wing and the goad dam-
aged. Burnt (?)69. The base slightly arched, hourglass-shaped, 
with slightly arched edges. Goad probably conical with 

69 Before conservation, fire patina was visible on the surface of the artefact.
70 Compare footnote 69.
71 M. Juściński (2009, 322–323) recognises this spur as type Ginalski E8a. It indeed does not fully match a definition of either type F2 or E8a – see details 

in the part devoted to analysis of artefacts.
72 According to M. Juściński (2009, 323), on opposite sides of the goad were delicately flattened knobs. Most probably they broke off during conservation 

or did not survive due to their state of preservation.

the base adorned with deep grooves. On both wings are 
single rivets, their heads on the underside of the base which 
is near-oval in shape. Dimensions: height (with rivets) – 
2.40 cm; heel band span – 3.00 cm; wings width – 2.20 cm; 
goad height – 1.40 cm; goad diameter at the base – 0.90 cm; 
rivet heads diameter – 0.70–0.90 cm. Similar to Roman IIc 
(Fig. 89).
Literature: Juściński 2009, 321–322, fig. 1:1.
Inv. no.: MH/A/8591.
201. Bow-shaped, massive, iron spur. One catch missing. 
Burnt (?)70. Heel band slightly faceted, moderately arched, 
plano-convex in profile – nearly roof-shaped. Arms narrow-
ing towards the catches. Plate-like goad base. Conical goad, 
circular in section, clearly asymmetrical. Preserved catch 
in the form of a crosswise roll. Dimensions: height – 4.50 cm; 
approx. heel band span – 5.50 cm; goad height – 1.80 cm; 
goad base – 1.70×1.50 cm; catch length – 1.10 cm, diameter – 
0.50 cm. Most similar to Jahn type 70–71 (Knebelsporen) and 
Ginalski type F271 (Fig. 88).
Literature: Juściński 2009, 322–323, fig. 1:2.
Inv. no.: MH/A/8590.
202. Iron spur. Preserved semicircular arm, triangular in sec-
tion, terminated with a button-like catch. Heel band clearly 
widening at the goad base, originally perhaps with an orna-
mented edge, and remains of an additional mounting point, 
most probably a hook. Profiled goad with oval hollows on 
opposite sides72 and a roll at two-thirds height, separating 
the peak from the base. Dimensions: preserved height – 
5.90 cm; goad height – 1.20 cm, diameter at the base – 0.90–
1.00 cm. Giesler type Leuna, variant F. Kokowski group III 
(Fig. 90).
Literature: M. Juściński 2009, 323–324, fig. 2:1.
Inv. no.: MH/A/8588.
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203. Fragment kabłąka ostrogi żelaznej z uszkodzonym bodź-
cem. Kabłąk nieznacznie poszerzony u podstawy bodźca, 
w przekroju płasko-wypukły. Przekrój bodźca u podstawy 
owalny73. Wymiary: wys. zachowana – 3,00 cm; wys. bodźca 
zachowana – 1,00 cm; szer. kabłąka maksymalna – 1,30 cm, 
końca zachowanego ramienia – 0,70 cm74.
Literatura: M. Juściński 2009, 324, ryc. 2:2.
Zbiory: MH/A/8589.
204. Nóż żelazny. Trzpień rękojeści wyodrębniony obustron-
nie. Ostrze wzdłuż górnej, tępej krawędzi obustronnie orna-
mentowane, z jednej strony dwiema rytymi liniami, z drugiej 
– trzema liniami rytymi, z czego między i częściowo na dwóch 
górnych liniach umieszczone zostały dwa rzędy wybitych (?) 
punktów, w przybliżeniu owalnych; koniec trzeciej linii przy 
granicy z rękojeścią rozdwojony; ornament czytelny tylko na 
krótkich, najlepiej zachowanych odcinkach ostrza. Wymiary: 
dł. całkowita – 16,70 cm, trzpienia rękojeści – 5,20 cm; szer. 
ostrza maksymalna – 2,30 cm; gr. – 0,10–0,32 cm (Ryc. 91).
Zbiory: MH/A/8815.

GRÓDEK – okolice, gm. Hrubieszów
Bliższa lokalizacja: brak danych.
Zabytki z kolekcji W. Panasiewicza. Początkowo znajdowały 
się w zbiorach Instytutu Archeologii UMCS, przekazane do 
Muzeum w Hrubieszowie. Wszystkie przedmioty pochodzą 
z okolic Gródka. Mogły zostać znalezione zarówno w obrę-
bie tej miejscowości, jak i w miejscowościach sąsiednich.
Łączna liczba zabytków: 18.
Datowanie zbioru: późny okres rzymski – wczesna faza 
okresu wędrówek ludów75.

ZABYTKI (TABL. XX, XXI):
205. Rama owalna sprzączki jednodzielnej ze stopu miedzi, 
także w przekroju, pogrubiona w przedniej części. Wymia-
ry: dł. – 1,30 cm; szer. – 2,50 cm; gr. maksymalna – 0,37 cm. 
Madyda-Legutko H.12 (Ryc. 62).
Zbiory: MH/A/8556.

73 M. Juściński (2009, 324) przy opisie kształtu przekroju bodźca użył określenia „zbliżony do trapezowatego”. Z całą pewnością u podstawy jest on obec-
nie owalny, ale też z jednej strony pionowo ścięty, dodatkowo z licznymi ubytkami na pozostałych powierzchniach, co może sprawiać wrażenie jego 
wieloboczności. Pamiętać należy także, że przywoływany autor opisywał zabytki niekonserwowane.

74 Brak możliwość odtworzenia pierwotnego kształtu ostrogi budzi jednocześnie wątpliwości co do jej datowania, sugerowane już przez M. Juścińskiego 
(2009, 324). Nie można więc całkowicie wykluczyć, że jest to pozostałość ostrogi wczesnośredniowiecznej.

75 Na podstawie zabytków o uściślonej chronologii.

206. Kolec sprzączki ze stopu miedzi – brak zaczepu. Delikat-
nie profilowany, w przekroju trójkątny z silnie przegiętym 
końcem. U nasady ornament w postaci trzech głębokich, 
poprzecznych żłobków rozdzielających niskie żeberka. Wy-
miary: dł. zachowana – 2,60 cm; szer. maksymalna – 0,76 cm; 
gr. maksymalna – 0,40 cm. Być może kolec sprzączki o ramie 
owalnej, Madyda-Legutko grupa H (Ryc. 62).
Zbiory: MH/A/8557.
207. Masywny i szeroki kolec sprzączki ze stopu miedzi 
– brak zaczepu; w przekroju w przybliżeniu półokrągły. 
U nasady ornament w postaci słabo czytelnych i delikatnie 
zaznaczonych dwóch (?) żłobków. W centrum powierzchni 
spodniej owalne, wydłużone zagłębienie, odsunięte od kra-
wędzi bocznych kolca. Wymiary: dł. zachowana – 2,40 cm; 
szer. maksymalna – 0,80 cm; gr. maksymalna – 0,44 cm. 
Z dużym prawdopodobieństwem kolec sprzączki o ramie 
owalnej, Madyda-Legutko grupa H.
Zbiory: MH/A/8558.
208. Masywny i szeroki, profilowany kolec sprzączki ze stopu 
miedzi. Nasada do wysokości zaczepu w przekroju trójkątna, 
dalej w przybliżeniu daszkowata, co ma związek z trójkąt-
nym wyprofilowaniem jego spodniej strony, wydzielającym 
jednocześnie dwie krawędzie dolne przedzielone wyraźnym 
zagłębieniem. W przedniej części półokrągłe wycięcia, po-
wstałe przez spiłowanie dolnych krawędzi, kształtem i wiel-
kością odpowiadające średnicy ramy sprzączki. U nasady 
dwa szerokie i płytkie żłobki rozdzielone niskim żeberkiem; 
dodatkowo pierwszy żłobek u podstawy kolca wydziela pro-
stokątne, płaskie pole, szerokością odpowiadające szerokości 
żłobków. Cała nasada pokryta złotą folią. Zaczep szeroki, ta-
śmowaty, w przekroju prostokątny. Wymiary: dł. – 3,33 cm; 
szer. maksymalna – 1,00 cm; gr. maksymalna – 0,78 cm; śr. 
ramy sprzączki w przedniej części, rekonstruowana – ok. 
1,00 cm. Z całą pewnością kolec sprzączki o ramie owalnej, 
silnie zgrubiałej, Madyda-Legutko grupa H, być może zbli-
żonej do typu H.52 (Ryc. 63).

203. Fragment of the heel band of an iron spur with a dam-
aged goad. Heel band slightly widening at the goad base, 
plano-convex in section. Goad at the base oval in section73. 
Dimensions: preserved height – 3.00 cm; preserved goad 
height – 1.00 cm; max. heel band width – 1.30 cm, the end 
of the preserved arm – 0.70 cm74.
Literature: M. Juściński 2009, 324, fig. 2:2.
Inv. no.: MH/A/8589.
204. Iron knife. Hilt tang distinct on one side. Blade along 
the top, blunt edge ornamented on both sides – one side 
with two incised lines, the other one with three incised 
lines, yet between, and partly on two top lines, are rows 
of punched (?), roughly oval marks; the end of the third line 
by the border with the hilt is split; ornament discernible only 
on short, best-preserved sections of the blade. Dimensions: 
total length – 16.70 cm, hilt tang – 5.20 cm; max. blade width 
– 2.30 cm. thickness – 0.10–0.32 cm (Fig. 91).
Inv. no.: MH/A/8815.

GRÓDEK – environs, Hrubieszów commune
Approximate location: no data.
Artefacts from W. Panasiewicz’s collection. Initially, part 
of the collection of the Institute of Archaeology of UMCS, 
then handed over to the Museum in Hrubieszów. All objects 
are from the vicinity of Gródek. They could have been found 
in the town, or in the neighbouring villages.
Total number of artefacts: 18.
Dating of the assemblage: late Roman period – early phase 
of the Migration Period75.

ARTEFACTS (PL. XX, XXI):
205. Oval buckle frame, one-piece, of copper alloy, also oval 
in section, thickened in the front part. Dimensions: length 
– 1.30 cm; width – 2.50 cm; max. thickness – 0.37 cm. Mady-
da-Legutko H.12 (Fig. 62).

73 M. Juściński (2009, 324) described the shape of the goad’s section as “near-trapezoid”. In all certainty it is now oval, yet vertically truncated on one side 
and with numerous faults on other surfaces, thus it can seem polygonal. It should be noted that the author described artefacts before conservation.

74 No possibility of reconstructing the original shape of the spur also raises doubts about its dating, as suggested by M. Juściński (2009, 324). Thus, it can-
not be excluded that it is an early medieval spur.

75 Based on artefacts of accurate chronology.

Inv. no.: MH/A/8556.
206. Buckle pin of copper alloy – catch missing. Delicate-
ly profiled, triangular in section with a heavily bent end. 
The base ornamented with three, deep, crosswise grooves 
separating low ribs. Dimensions: preserved length – 2.60 cm; 
max. width – 0.76 cm; max. thickness – 0.40 cm Possibly 
a pin of an oval buckle, Madyda-Legutko group H (Fig. 62).
Inv. no.: MH/A/8557.
207. Wide and massive buckle pin of copper alloy – catch 
missing; roughly semicircular in section. The base adorned 
with two (?), poorly discernible and delicate grooves. 
In the centre of the underside is an oval, elongated hollow, 
shifted away from the side edges. Dimensions: preserved 
length – 2.40 cm; max. width – 0.80 cm; max. thickness – 
0.44 cm. In all probability a pin of an oval buckle, Mady-
da-Legutko group H.
Inv. no.: MH/A/8558.
208. Wide, massive, profiled buckle pin of copper alloy. 
The base triangular in section as far as the catch, then rough-
ly roof-shaped, which is connected with triangular profiling 
of its underside, at the same time marking two bottom edges 
separated with a distinct hollow. In the front part are sem-
icircular incisions, produced by filing the lower edges, their 
shape and size corresponding to the diameter of the buckle 
frame. At the base are two, wide and shallow grooves sep-
arated with a low rib; the first groove at the base of the pin 
marks out a flat, rectangular field, the width of which corre-
sponds to the width of the grooves. The whole base covered 
with gold foil. Wide, banded catch, rectangular in section. 
Dimensions: length – 3.33 cm; max. width – 1.00 cm; max. 
thickness – 0.78 cm; diameter of the front part of the buckle 
frame, reconstructed – approx. 1.00 cm. In all certainty the pin 
of an oval buckle, heavily thickened, Madyda-Legutko group 
H, possibly similar to types H.43–45 (Fig. 63).



94       KATALOG ∙ ZABYTKI Z MŁODSZEGO OKRESU PRZEDRZYMSKIEGO ORAZ OKRESÓW RZYMSKIEGO I WĘDRÓWEK LUDÓW 95       CATALOGUE ∙ ARTEFACTS FROM THE LATE PRE-ROMAN, ROMAN AND MIGRATION PERIODS

PA
R

T I     TH
E H

RU
BIESZÓW

 D
ISTRICT

CZĘŚĆ I      POW
IAT H

RU
BIESZOW

SKI

Literatura: Kokowski 2001b, 113, ryc. 1:476; 2005a, 167, 169 ryc. 
2:a; 2006, 67 ryc. 17:a77; Niezabitowska-Wiśniewska 2009a, 
200 przypis 17, 227 ryc. 15:26.
Uwagi: analiza składu chemicznego metalu – CL 20663.
Zbiory: MH/A/8554.
209. Półokrągła skuwka sprzączki ze stopu miedzi, mo-
cowana na pięć nitów rozmieszczonych wzdłuż zewnętrz-
nej, łukowatej krawędzi. Częściowo zachowany jeden nit 
z w przybliżeniu półokrągłą, małą główką; przy jej krawędzi 
bardzo mała, wąska i krótka srebrna blaszka – pozostałość 
podkładki (?). Na zewnętrznej powierzchni skuwki wokół 
czterech otworów w miejscu niezachowanych nitów sła-
bo widoczne, okrągłe w zarysie i bardzo płytkie zagłębie-
nia/„odciski” – być może ślady po podkładkach. Krawędzie 
skuwki po zewnętrznej stronie lekko fasetowane. Wymiary 
zachowane: dł. całkowita – 2,10 cm, bez zaczepów – 1,50 cm, 
nitu – 0,46 cm; szer. maksymalna – 2,20 cm; gr. – ok. 0,10 cm. 
Prawdopodobnie skuwka sprzączki z owalną ramą, Madyda- 
-Legutko grupa H (Ryc. 64).
Zbiory: MH/A/8551.
210. Języczkowate, bogato ornamentowane okucie końca 

pasa ze stopu miedzi. Ornament częściowo zatarty, rozmiesz-
czony w czterech strefach rozdzielonych trzema cienkimi li-
niami rytymi, równoległymi do krawędzi bocznych okucia, od 
zewnątrz ograniczony podobną linią pierwotnie najpewniej 
biegnącą wokół wszystkich krawędzi, obecnie urywającą 
się przy prawej, najbardziej uszkodzonej. W strefie przykra-
wędnej lewej rząd stempelków i nacięć (?), w przybliżeniu 
trójkątnych; w strefie przykrawędnej prawej rząd rzadko roz-
mieszczonych trójkątnych stempelków; w strefach środko-
wych bardzo cienkie, ułożone ukośnie i równoległe do siebie 
ryte linie oraz słabo zachowane wybijane półkola, z małymi 
kółkami wewnątrz. Przy górnej krawędzi okucia dwa owal-
ne wcięcia, położone tuż obok siebie, ale przesunięte w bok 
względem jego środka – prawdopodobnie miejsca po nitach78. 

76 W niektórych dotychczasowych publikacjach miejsce znalezienia kolca sprzączki określane było jako Gródek – Książęca Mogiła, z zaznaczeniem, że po-
chodzi on z okolic tak nazywanego dużego kopca ziemnego, położonego na północ od wsi Gródek i ujścia Huczwy do Bugu. Kurhan ten znacznie częściej 
nazywany jest także Księżycową Mogiłą (por. Żurowski, Mikołajczyk 1955). Na zachowanej metryczce towarzyszącej zabytkowi brak jednak adnotacji 
o choćby przybliżonym miejscu znalezienia. Tym samym w chwili obecnej nie ma wystarczających podstaw do pewnego łączenia miejsca odkrycia kol-
ca sprzączki z Książęcą/Księżycową Mogiłą.

77 Tutaj omyłkowo miejsce odkrycia kolca sprzączki określone zostało jako osada w Gródku nad Bugiem (stan. 6) i przypisany został on do kolekcji Piotra 
Kani.

78 Biorąc pod uwagę fakt zniszczenia prawej krawędzi okucia, nity pierwotnie umieszczone były zapewne w około połowie jego szerokości. Na spodniej 
stronie okucia brak jest jednak jakichkolwiek śladów po wewnętrznej płytce mocującej. Ponadto część mocująca powinna być mniej lub bardziej wy-
dzielona od pozostałej części okucia. Tymczasem ślady po nitach naruszają i zaburzają układ ornamentu. Nie można więc wykluczyć, że są dowodem 
na naprawę mocowania lub świadczą o przerobieniu okucia.

79 Brak dolnej części okucia uniemożliwia jego pewne przyporządkowanie do okuć języczkowatych. Nie można wykluczyć, że brakująca część była asy-
metryczna, zakrzywiona, co pozwalałoby przedmiot ten zakwalifikować do typu okuć dziobowatych (Madyda-Legutko VI.11).

Wymiary: dł. zachowana – 5,00 cm; szer. – 1,60–1,70 cm; gr. 
– 0,15–0,20 cm. Madyda-Legutko VI.12, odmiana 2 (Ryc. 67).
Zbiory: MH/A/8561.
211. Okucie końca pasa ze stopu miedzi, zachowane w oko-
ło 2/3. Najprawdopodobniej języczkowate79. Mocowane 
na dwa nity, niezachowane; w przedniej płytce mocującej 
duże otwory, podkreślone od dołu poprzeczną linią rytą (?), 
w tylnej – o średnicy mniejszej niemal o połowę. Ornament 
bogaty, ale bardzo silnie zatarty w postaci drobnych i gę-
sto rozmieszczonych nakłuć o różnych kształtach, w tym 
prawdopodobnie motywu tzw. wilczych zębów, tworzących 
poprzeczne rzędy rozmieszczone w trzech grupach (w każdej 
grupie po 3? rzędy nakłuć). Poniżej rzędów nakłuć cztery 
wybite kółka z kropką w środku, rozmieszczone symetrycz-
nie, z umieszczonymi pomiędzy nimi słabo czytelnymi na-
kłuciami o trudnym do odtworzenia układzie pierwotnym. 
Wymiary: dł. zachowana – 3,20 cm; szer. – 1,40–1,50 cm; gr. 
– 0,10–0,20 cm, w miejscu zaczepu – 0,40 cm; światło nitów 
– ok. 0,19 cm. Najprawdopodobniej Madyda-Legutko VI.12, 
odmiana 2 (Ryc. 67).
Zbiory: MH/A/8552.
212. Języczkowate okucie końca pasa ze stopu miedzi. Wą-
skie i smukłe. Mocowane na trzy nity; zachowane dwa z nich 
przy górnej krawędzi okucia – oba z wysokimi główkami ze 
stożkowato uformowanymi końcami. Korpus okucia z grubej 
sztabki, prostokątnej w przekroju, z półokrągłymi wycięcia-
mi w obu krawędziach bocznych, umieszczonymi w około 
połowie jego długości. Powyżej i poniżej wycięć ornament 
w postaci podwójnych rzędów drobnych i gęsto rozmiesz-
czonych wybitych punkcików. Wzdłuż krawędzi bocznych 
okucia bardzo cienka i płytka linia ryta, miejscami zatarta. 
Wymiary: dł. – 5,50 cm; szer. maksymalna – 0,90 cm, w miej-
scu wycięć – 0,64 cm; gr. – 0,19–0,25 cm, w miejscu zaczepu 
– 0,42 cm; dł. nitów – ok. 0,52 cm; światło nitów – 0,12 cm. 
Zbliżone do Madyda-Legutko VI.12 (Ryc. 67).
Zbiory: MH/A/8562.

Literature: Kokowski 2001b, 113, fig. 1:476; 2005a, 167, 169 fig. 
2:a; 2006, 67 fig. 17:a77; Niezabitowska-Wiśniewska 2009a, 
200 footnote 17, 227 fig. 15:26.
Remarks: chemical analysis – CL 20663.
Inv. no.: MH/A/8554.
209. Semicircular buckle ferrule of copper alloy, fixed with 
five rivets arranged along the outer, arched edge. Partly-pre-
served one rivet with a small, roughly semicircular, head; by 
its edge is a very small, narrow and short silver metal sheet – 
remains of the backing (?). On the outer surface of the ferrule, 
around four rivet holes are rather indistinct, round and very 
shallow hollows/”imprints” – possibly remains of backings. 
Ferrule edges slightly faceted on the outer side. Preserved 
dimensions: total length – 2.10 cm, without catches – 1.50 cm, 
rivet length – 0.46 cm; max. width – 2.20 cm; thickness – ap-
prox. 0.10 cm. Probably a ferrule of an oval buckle, Madyda- 
-Legutko group H (Fig. 64).
Inv. no.: MH/A/8551.
210. Tongue-shaped, lavishly ornamented strap end of copper 
alloy. Ornament partly effaced, arranged in four zones sep-
arated by three thin, incised lines, parallel to the side edges 
of the object, with a similar external line perhaps original-
ly running along all edges, at present ending by the right, 
most damaged edge. In the zone by the left edge is a row 
of stamps and incisions (?), roughly triangular; in the zone 
by the right edge is a row of sparsely arranged triangular 
stamps; in the central zones are very thin, parallel, diago-
nal incised lines and poorly preserved punched semicircles 
with small rings inside. By the upper edge of the object are 
two oval notches, arranged next to each other, yet shifted 
to the side in relation to the centre of the object – probably 
rivet holes78. Dimensions: preserved length – 5.00 cm; width 
– 1.60–1.70 cm; thickness – 0.15–0.20 cm. Madyda-Legutko 
VI.12, variant 2 (Fig. 67).

76 In some publications the spike’s findspot was determined as Gródek – Książęca Mogiła (Prince’s Mound), with a remark that it is from the environs 
of a large mound to the north of the Gródek village and the place where the Huczwa joins the Bug. The mound is most commonly referred to as Księży-
cowa Mogiła (Moon Mound) (cf. Żurowski, Mikołajczyk 1955). The label accompanying the artefact bears no information about the approximate find-
spot. Thus, there are no grounds now for associating the spike’s findspot with Książęca/Księżycowa Mogiła.

77 Here, the spike’s findspot was erroneously described as a settlement in Gródek on the Bug (site 6) and associated with Piotr Kania’s collection.
78 Considering the fact that the right edge of the fitting is damaged, the rivets could originally have been placed approx. halfway across the width. Howev-

er, the underside of the fitting bears no traces of an internal fixing plate. Moreover, the fixing part should be more or less separated from the remaining 
part of the object, yet the rivet holes disturb the layout of the ornament. Thus, it cannot be excluded that the fastening was repaired or the object was 
altered.

79 Due to the missing bottom part of the fitting, it is impossible to categorise is as a tongue-shaped fitting. It cannot be ruled out that the missing part was 
asymmetrical and curved, in which case the object could be regarded as a beak-shaped fitting (Madyda-Legutko VI.11).

Inv. no.: MH/A/8561.
211. Strap end, copper alloy, preserved in approx. one-third. 
Most probably tongue-shaped79. Fixed with two, unpre-
served rivets; in the front fixing plate are large perforations 
below which is a crosswise incised line (?), in the back 
plate the perforations of a diameter nearly half the size 
of the larger ones. Lavish, yet severely effaced, ornamen-
tation in the form of small and densely arranged punctures 
of various shapes, including probably the “wolf teeth” pattern 
forming crosswise rows arranged in three groups (three? 
rows of punctures in each group). Below the punctures are 
four, symmetrically arranged, punched dot-centred rings, 
between which are poorly discernible punctures, the ar-
rangement of which is difficult to determine. Dimensions: 
preserved length – 3.20 cm; width – 1.40–1.50 cm; thickness 
– 0.10–0.20 cm, at the catch – 0.40 cm; rivet hole diameters 
– approx. 0.19 cm. Most likely Madyda-Legutko VI.12, vari-
ant 2 (Fig. 67).
Inv. no.: MH/A/8552.
212. Tongue-shaped strap end, copper alloy. Narrow and 
slender. Fixed with three rivets; two of them by the top 
edge intact, with – both have high heads with conical tips. 
The body in the form of a thick, rectangular-sectioned bar, 
with semicircular notches in both side edges, at approx. 
halfway along the length of the object. Above and below 
them is an ornament in the form of double rows of small 
and densely arranged punched dots. Along the side edges 
of the object is a very thin and shallow incised line, effaced 
in places. Dimensions: length – 5.50 cm; max. width – 0.90 cm, 
in the place of notches – 0.64 cm; thickness – 0.19–0.25 cm, at 
the catch – 0.42 cm; rivet lengths – approx. 0.52 cm; rivet di-
ameters – 0.12 cm. Resembling Madyda-Legutko VI.12 (Fig. 67).
Inv. no.: MH/A/8562.
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213. Okucie pasa ze stopu miedzi w postaci długiej, prostokąt-
nej płytki zakończonej łukowato, od spodu wklęsłej, w prze-
kroju w przybliżeniu daszkowatej, mocowanej na trzy nity 
– dwa przy prostej krawędzi, jeden przy łukowatej; główki 
nitów niewidoczne na powierzchni przedmiotu. Ornament 
reliefowy w postaci trzech wzdłużnych, wypukłych i wą-
skich pasów – przy krawędzi okucia i na jego środku; każdy 
z pasów poprzecznie nacinany, co daje efekt wypukłych, 
małych prostokątów rozdzielonych żłobkami. Wymiary: dł. 
– 3,50 cm; szer. – 1,10 cm; gr. – ok. 0,20 cm80 (Ryc. 71).
Zbiory: MH/A/8553.
214. Prostokątne okucie pasa ze stopu miedzi. Uszkodzo-
ne, mocowane na jeden nit (główka nitu niewidoczna na 
zewnętrznej powierzchni). Spodnia strona w miejscu nitu 
wyraźnie wydzielona i płaska, pozostała lekko wklęsła, co 
w połączeniu z nieznacznie wypukłą powierzchnią zewnętrz-
ną daje wklęsło-wypukły kształt przekroju. Powierzchnia 
zewnętrza pokryta ornamentem w postaci łukowato wy-
giętych linii rytych z końcami opartymi na krawędziach 
okucia, rozmieszczonych symetrycznie i w dwóch strefach 
– w okolicy nitu (dwie linie) i w dolnej, zachowanej części 
(cztery linie). Wymiary: dł. zachowana – 3,20 cm; szerokość 
1,10 cm; gr. – ok. 0,20 cm (Ryc. 71).
Zbiory: MH/A/8555.
215. Prostokątne okucie pasa ze stopu miedzi. Szerokie, 
z ażurowym i reliefowym ornamentem. W centralnej części 
prostokątne, wypukłe pole z trzema niskimi żeberkami roz-
dzielonymi dwoma wąskimi żłobkami. Pozostały ornament 
rozmieszczony symetrycznie. Po obu stronach prostokąt-
nego pola szerokie żłobki dodatkowo je wydzielające, od 
zewnątrz ograniczone niskim żeberkiem i kolejnym wąskim 
żłobkiem. Na obu końcach po dwie stylizowane głowy pta-
ków (orłów?) widzianych z profilu, dziobami zwróconych 
do „wnętrza” okucia. Oczy ptaków utworzone przez okrągłe 
główki nitów (łącznie czterech), z zachowanymi trzpieniami 
wychodzącymi na stronę spodnią. Pośrodku strony spodniej 
wyraźne, rozmieszczone poprzecznie ślady lutowania (?). 
Wymiary: dł. – 3,40 cm; szer. – 2,30 cm; gr. – ok. 0,20 cm; dł. 
nitów maksymalna – ok. 0,80 cm (Ryc. 70).
Zbiory: MH/A/8564.
216. Paciorek kubooktaedryczny z niebieskiego, przezroczy-
stego szkła. Wymiary: 0,60×0,58×0,60 cm. Tempelmann-Mą-
czyńska XIV.126 (Ryc. 78).
Literatura: Niezabitowska-Wiśniewska, Hyrchała 2021a.

80 Nie można wykluczyć, że jest to zabytek wczesnośredniowieczny – uwagi patrz analiza zabytków.
81 Mało prawdopodobne jest, aby opisywany przedmiot był dnem naczynia metalowego. Takiej interpretacji przeczy między innymi uformowanie zacho-

wanych (niewyszczerbionych) krawędzi tarczki – zaoblonych i nienoszących śladów oderwania od ścianek naczynia.

Zbiory: MH/A/8573.
217. Paciorek podłużny, żłobkowany z zielonego, przezro-
czystego szkła. Wymiary: dł. – 3,95 cm; śr. – 1,47 cm. Tem-
pelmann-Mączyńska XVIII.183 (Ryc. 78).
Literatura: Niezabitowska-Wiśniewska, Hyrchała 2021a.
Zbiory: MH/A/8568.
218. Spiralka ze stopu miedzi. 11-zwojowa, wykonana z wą-
skiej taśmy, prostokątnej w przekroju. Końce taśmy spiło-
wane (?) i ostro zakończone, co pozwala zakładać, że jest to 
przedmiot kompletny. Wymiary: dł. zachowana – 2,90 cm; 
szer. taśmy – ok. 0,30 cm; śr. zwojów – 0,40–0,50 cm. Praw-
dopodobnie element naszyjnika.
Zbiory: MH/A/8567.
219. Okrągła tarczka ze stopu miedzi81, w środkowej części 
wklęsło-wypukła. Strona wypukła ornamentowana koncen-
trycznymi żłobkami i żeberkami o zróżnicowanej szeroko-
ści, rozmieszczonymi naprzemiennie wokół umieszczonego 
w centrum owalnego zagłębienia. Podobne zagłębienie oto-
czone dookolnym, wąskim żeberkiem także w centrum wklę-
słej strony; tam też bardzo słabo czytelne, koncentryczne, 
płytkie rowki i wąskie, niskie żeberka pokrywające niemal 
całą powierzchnię zagłębionej części, jednocześnie wyod-
rębniające dookolny, dość szeroki i niemal płaski pas przy 
krawędzi zewnętrznej. Wymiary: śr. – 3,50 cm; wys. – ok. 
0,38 cm; gr. – ok. 0,20 cm (Ryc. 106).
Zbiory: MH/A/8565.
220. Przedmiot ze stopu miedzi kształtem przypominający 
kotwicę z rozdwojonymi końcami ramion (łap). Górna (?) 
część trzonu wyodrębniona, z reliefowym ornamentem w po-
staci żłobków i żeberek, dodatkowo zaopatrzona w poprzecz-
ny otwór. Od strony spodniej cały trzon lekko, wzdłużnie 
zagłębiony, w przekroju wklęsło-wypukły, w przybliżeniu 
daszkowaty. Trzon dodatkowo mocowany dwoma nitami 
zaopatrzonymi w dwie duże, owalne, cienkie podkładki, 
rozklepane i przywarte do jego spodniej strony. Wymiary: 
dł. – 3,90 cm; rozstaw ramion (łap) – 3,00 cm; szer. trzonu 
– 0,50–0,76 cm, na wysokości otworu – 0,90 cm; gr. trzonu 
– ok. 0,26 cm, w miejscu otworu – 0,74 cm, razem z nitami – 
0,68 i 0,76 cm; gr. ramion (łap) – 0,37 cm. Określenie funkcji 
przedmiotu bardzo trudne. Otwór w górnej części trzonu 
sugeruje używanie go jako zawieszki; nity – jako okucia 
(pasa?). Być może obecność obu tych elementów świadczy 
o wtórnym przerobieniu/naprawie przedmiotu (Ryc. 72).
Zbiory: MH/A/8566.

213. Belt fitting of copper alloy in the form of a long, rec-
tangular plate with an arched end, concave on the under-
side, roughly roof-shaped in section, fixed with three rivets 
– two by the straight edge, one by the arched edge; rivet 
heads indiscernible on the surface of the object. Relief or-
nament in the form of three, lengthwise, convex and narrow 
stripes – by the edge of the fitting and in the middle; each 
of them with crosswise incisions, which produces the effect 
of small, convex rectangles separated with grooves. Dimen-
sions: length – 3.50 cm; width – 1.10 cm; thickness – approx. 
0.20 cm80 (Fig. 71).
Inv. no.: MH/A/8553.
214. Rectangular belt fitting of copper alloy. Damaged, fixed 
with one rivet (the head indiscernible on the outer surface). 
The underside, where the rivet is placed, distinctly sec-
tioned off and flat, the remaining part slightly concave; this, 
in connection with the fact that the outer surface is convex, 
makes the object’s section concave-convex. The outer sur-
face adorned with arched, incised lines with the ends meet-
ing the edges of the fitting, arranged symmetrically and 
in two zones – near the rivet (two lines) and in the bottom, 
preserved part (four lines). Dimensions: length preserved – 
3.20 cm; width – 1.10 cm; thickness – approx. 0.20 cm (Fig. 71).
Inv. no.: MH/A/8555.
215. Rectangular belt fitting of copper alloy. Wide, with an 
openwork and relief ornament. In the central part is a rec-
tangular, convex field with three low ribs separated by two 
narrow grooves. The remaining ornament symmetrical. Both 
sides of the rectangular field are additionally accentuated 
by wide grooves and a low rib, and another narrow groove 
on the outside. At both ends are pairs of stylised bird heads 
(eagles?) seen in profile, their beaks facing each other. Birds’ 
eyes formed by round rivet heads (four, in total), their tangs 
on the underside of the fitting. In the middle of the underside 
are distinct, crosswise traces of soldering (?). Dimensions: 
length – 3.40 cm; width – 2.30 cm; thickness – approx. 0.20 cm; 
max. rivet lengths – approx. 0.80 cm (Fig. 70).
Inv. no.: MH/A/8564.
216. Polyhedral bead of blue, transparent glass. Dimensions: 
0.60×0.58×0.60 cm. Tempelmann-Mączyńska XIV.126 (Fig. 78).
Literature: Niezabitowska-Wiśniewska, Hyrchała 2021a.
Inv. no.: MH/A/8573.

80 It cannot be ruled out that it is an early medieval artefact – see analysis of artefacts.
81 It is unlikely that the object is the bottom of a metal vessel. The state of the preserved (unchipped) edges – rounded, without traces of breaking off from 

the walls of a vessel – contradicts such interpretation.

217. Tubular bead, fluted, of green, transparent glass. Di-
mensions: length – 3.95 cm; diameter – 1.47 cm. Tempel-
mann-Mączyńska XVIII.183 (Fig. 78).
Literature: Niezabitowska-Wiśniewska, Hyrchała 2021a.
Inv. no.: MH/A/8568.
218. Coil of copper alloy, eleven-coiled, made of a narrow 
band, rectangular in section. The ends are filed (?) and sharp-
ly pointed, which lets us assume that it is a complete object. 
Dimensions: preserved length – 2.90 cm; band width – approx. 
0.30 cm; coil diameter – 0.40–0.50 cm. Probably an element 
of a necklace.
Inv. no.: MH/A/8567.
219. Circular disc of copper alloy81, concave-convex in the mid-
dle. The convex side ornamented with concentric grooves and 
ribs of various sizes, arranged alternately around the central, 
oval hollow. In the middle of the concave side is a similar 
hollow surrounded by a narrow, encircling rib; barely distinct, 
concentric and shallow grooves and narrow and low ribs 
covering nearly the entire surface of the hollowed part; by 
the edge is a rather wide and nearly flat stripe. Dimensions: 
diameter – 3.50 cm; height – approx. 0.38 cm; thickness – 
approx. 0.20 cm (Fig. 106).
Inv. no.: MH/A/8565.
220. Article of copper alloy resembling an anchor with split 
ends of arms (flukes). The top (?) part of the shank distin-
guishable, with a relief ornament in the form of grooves 
and ribs, with a crosswise perforation. On the underside, 
the shank is slightly hollowed lengthwise, concave-convex 
in section, roughly roof-shaped. Shank fixed with two rivets 
with two large, oval and thin pads – hammered and stuck 
to its underside. Dimensions: length – 3.90 cm; arms (flukes) 
spacing – 3.00 cm; shank width – 0.50–0.76 cm, at the height 
of the perforation – 0.90 cm; shank thickness – approx. 
0.26 cm, in the place of a perforation – 0.74 cm, with rivets 
– 0.68 cm and 0.76 cm; arms’ (flukes) thickness – 0.37 cm. 
It is very difficult to determine the function of the object. 
The perforation in the top part of the shank suggests that 
it was used as a hanger; the presence of rivets – that it was 
a (belt?) fitting. It is likely that the presence of these ele-
ments indicates the object’s alteration/repair (Fig. 72).
Inv. no.: MH/A/8566.
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221. Fragment łukowato wygiętego pręta ze stopu miedzi, 
z jednej strony nieznacznie pogrubionego, niemal okrągłe-
go w przekroju, z uszkodzonymi oboma końcami o różnej 
średnicy. Wymiary: dł. zachowana – 3,00 cm; śr. pręta – ok. 
0,40 i 0,50 cm. Być może fragment bransolety lub kółka 
o rekonstruowanej średnicy około 5,00–5,50 cm (Ryc. 80).
Zbiory: MH/A/8559.
222. Fragment prostokątnej sztabki ze stopu miedzi z lekko 
wygiętym końcem, w przekroju czworobocznej, z odchodzą-
cą od niej trapezowatą płytką, przypominający masywny 
kolec sprzączki. Na górną powierzchnię nałożona (przyluto-
wana?) dodatkowa warstwa metalu ze stopu miedzi, nieco 
uszkodzona; podobna prawdopodobnie także na bocznej po-
wierzchni sztabki i wyprowadzonej z niej płytki. Wymiary: 
dł. sztabki – 2,60 cm; szer. – 0,50–0,60 cm; gr. – 0,35–0,40 cm; 
wys. w miejscu płytki – 1,50 cm.
Zbiory: MH/A/8560.

HUSYNNE, gm. Hrubieszów
Bliższa lokalizacja: stanowisko 2 (AZP 86–95/23).
Zapinkę z Husynnego odkryto w 1994 r. w trakcie wykopa-
lisk prowadzonych na stanowisku 2. Według informacji na 
metryczce towarzyszącej zabytkowi pochodzi ona z warstwy 
wykopu 2. Nie podano jednak głębokości znalezienia oraz 
nie określono charakteru samej warstwy. Tym samym uznać 
należy ją za znalezisko luźne. Początkowo zapinka przecho-
wywana była w Instytucie Archeologii UMCS82. Następnie 
przekazana została do zbiorów Muzeum w Hrubieszowie.
Informacja o stanowisku: wielokulturowe, z materiałami 
datowanymi na okres neolitu, epokę brązu oraz wczesne 
średniowiecze. Badane wykopaliskowo w 1994 r. Sprawoz-
danie z badań zawiera wzmiankę o odkryciu w warstwie 
współczesnego humusu i w podglebiu także materiałów 
z okresu rzymskiego, jednak bez bliższych danych o ich 
ilości i charakterze83.
Łączna liczba zabytków: 1.
Datowanie: stadium B2b – faza B2/C1.

ZABYTKI (TABL. XXI):
223. Zapinka – hybryda różnych typów zapinek, w tym 
oczkowatych serii pruskiej, ze stopu miedzi. Brak igły. Za-

82 Por. Niezabitowska-Wiśniewska 2017a, 475 przypis 4.
83 Gurba, Zakościelna 1995, 9–10; Zakościelna, Gurba, 1995, 3.
84 Konserwacja zapinki pozwoliła na znacznie lepszy opis jej ornamentacji, niż było to możliwe na etapie wcześniejszych publikacji. Dotyczy to między 

innymi liczby poszczególnych motywów zdobniczych (por. Niezabitowska-Wiśniewska 2017a, 477, przypis 8). Stąd też postanowiłam uzupełnić jej opis.
85 Element ornamentacji nóżki zapinki w postaci linii rytych, a przynajmniej jego część, wykonano w ostatniej kolejności, już po naniesieniu na nią moty-

wu kółek. Świadczy o tym „przecięcie” zarysów górnych kółek przez linie, co szczególnie widoczne jest tuż pod grzebieniem oddzielającym kabłąk od 
nóżki. Dodatkowo jedna z umieszczonych tam linii jest lekko ukośna, co być może ma związek z „omsknięciem się” ręki rzemieślnika.

chowana połowa sprężyny (10 zwojów) wykonanej z cien-
kiego drutu. Cięciwa górna uszkodzona, przytrzymana przy 
pomocy dwóch haczyków wykonanych z cienkiej blaszki, 
wyprowadzonych z główki zapinki. Kabłąk szeroki, taśmo-
waty, w przekroju półokrągły. Nóżka bardzo szeroka i pła-
ska, oddzielona od kabłąka niskim, szerokim grzebykiem 
z trzema płaskimi żeberkami rozdzielonymi poprzecznymi 
bruzdami. Górne i dolne żeberko ozdobione drobnymi i gęsto 
rozmieszczonymi, wybitymi (?) punkcikami. Kabłąk i nóżka 
zapinki bogato ornamentowane. Na kabłąku trzy podwójne 
linie ryte umieszczone wzdłużnie przy krawędziach i po-
środku. Pomiędzy liniami biegnącymi przez środek kabłą-
ka – poza jego szczytem – umieszczone podwójne punkciki 
analogiczne do znajdujących się na żeberkach grzebienia. 
Podobne umieszczone także w dolnych częściach bruzd 
biegnących przy krawędziach zapinki; wyżej wypełniają 
je drobne, poprzeczne nacięcia dające efekt perełkowane-
go drutu. Kabłąk ozdobiony także dwiema parami kółek 
z zaznaczonymi środkami – poniżej haczyków i powyżej 
grzebienia. Zdobienie kabłąka „zamyka” cienka, poprzeczna 
i lekko trójkątnie załamana linia ryta umieszczona pomię-
dzy końcami haczyków. Na nóżce osiem84 niewielkich kółek 
z zaznaczonymi środkami, przy czym dwa z nich znajdują 
się w jej górnej części, tuż poniżej grzebienia oddzielającego 
nóżkę od kabłąka, a pozostałe rozmieszczone są symetrycz-
nie na całej powierzchni nóżki i połączone trzema nacięciami, 
schodzącymi się w jej dolnej części (w miejscu styku nacięć 
znajdują się trzy kółka rozmieszczone na planie odwróco-
nego trójkąta). Podobne nacięcia umieszczone także tuż 
pod grzebieniem85. Pochewka pełna, krótka, umieszczona 
w dolnej części nóżki. Wymiary: dł. – 7,10 cm, zachowanej 
części sprężyny – 1,80 cm; szer. kabłąka – 1,15–1,20 cm; dł. 
nóżki – 3,10 cm; szer. nóżki – 1,30–2,60 cm. Niezabitowska-
-Wiśniewska typ Husynne, wzór 4 (Ryc. 11).
Literatura: Niezabitowska 2005a, 491–492, 494 nr 5, ryc. 1:1; 
Niezabitowska-Wiśniewska 2017a, 475–479, 482, 487, ryc. 
2:1; 3:1.
Uwagi: analiza składu chemicznego metalu – CL 20672.
Zbiory: MH/A/8820.

221. Fragment of an arched bar of copper alloy, on one side 
slightly thicker, near-circular in section, with both ends 
damaged and of various diameters. Dimensions: preserved 
length – 3.00 cm; bar diameter – approx. 0.40 and 0.50 cm. 
Possibly a fragment of a bracelet or a ring with the recon-
structed diameter of approx. 5.00–5.50 cm (Fig. 80).
Inv. no.: MH/A/8559.
222. Fragment of a rectangular bar of copper alloy with 
a slightly bent end, quadrilateral in section, with a trapezoid 
plate resembling a massive buckle pin protruding from it. On 
the top surface, an additional layer of metal (copper alloy) 
is placed (soldered?), slightly damaged; similar surface also 
on the side surface of the bar and on the protruding plate. 
Dimensions: bar length – 2.60 cm; width – 0.50–0.60 cm; thick-
ness – 0.35–0.40 cm; height where the plate is fixed – 1.50 cm.
Inv. no.: MH/A/8560.

HUSYNNE, Hrubieszów commune
Approximate location: site 2 (AZP 86–95/23).
The fibula from Husynne was discovered in 1994 during 
excavations conducted at site 2. According to the label ac-
companying the artefact it comes from a layer of trench 2. 
As there is no information about the depth of discovery or 
the character of the layer, it should be regarded as a stray 
find. Initially, the fibula was stored at the Institute of Archae-
ology of UMCS82, then it was handed over to the Museum 
in Hrubieszów.
Information on the site: multicultural, with materials dated 
to the Neolithic, the Bronze Age and early Middle Ages. Ex-
cavated in 1994. The research report mentions the discovery 
of materials from the Roman period in a layer of modern hu-
mus and subsoil, yet there are no detailed data about their 
number or character83.
Total number of artefacts: 1.
Dating of the artefact: subphase B2b – phase B2/C1.

82 Cf. Niezabitowska-Wiśniewska 2017a, 475 footnote 4.
83 Gurba, Zakościelna 1995, 9–10; Zakościelna, Gurba, 1995, 3.
84 Conservation of the fibula enabled a more detailed description of its ornamentation than it was possible at the time of producing earlier publications. 

This concerns, among others, the number of individual decorative motifs (cf. Niezabitowska-Wiśniewska 2017a, 477, footnote 8). In view of this, I have 
decided to supplement its description.

85 The incised lines on the foot, or at least part of them, were made at the end, just after producing the motif with rings. This is manifested by the lines 
“crossing” the upper outlines of the top rings, which is particularly discernible right below the crest, which separates the bow and the foot. Additional-
ly, one of the lines is slightly diagonal, which could mean that the craftsman’s hand slipped.

ARTEFACTS (PL. XXI):
223. Fibula – a hybrid of various types of brooches, including 
eye fibulae of the Prussian series, copper alloy. Pin missing. 
Half of the spring (ten coils) of a thin wire remains. The ex-
ternal chord damaged, fixed by two hooks made of thin metal 
sheet, protruding from the head of the fibula. Wide, banded 
bow, semicircular in section. Very wide and flat foot, sepa-
rated from the bow by a low and wide crest with three flat 
ribs separated by crosswise furrows. The top and bottom rib 
ornamented with small and densely arranged punched (?) 
marks. The bow and foot lavishly ornamented. On the bow 
are three, double, incised, lengthwise lines by the edges and 
in the middle. Between the lines running through the centre 
of the bow – outside its peak – are double points analogous 
to the ones on the crest’s ribs. Similar ones also placed 
in the bottom parts of furrows running along the edges 
of the brooch; above are small, crosswise incisions giving 
the effect of a beaded wire. The bow also adorned with two 
pairs of rings with marked centres – below the hooks and 
above the crest. Between the hooks’ ends is a thin, crosswise 
incised line, bent at a sharp angle. On the foot are eight84 
small rings with marked centres, yet two of them are placed 
in the top part, just below the crest between the foot and 
the bow, and the others are arranged symmetrically on 
the entire surface of the foot and connected with three inci-
sions meeting in its bottom part (in the place where the lines 
meet are three rings arranged on the plan of a downward 
pointing triangle). Similar incisions right below the crest85. 
Short, full catch-plate, placed in the lower part of the foot. 
Dimensions: length – 7.10 cm, preserved part of the spring – 
1.80 cm; bow width – 1.15–1.20 cm; foot length – 3.10 cm, foot 
width – 1.30–2.60 cm. Niezabitowska-Wiśniewska Husynne 
type, pattern 4 (Fig. 11).
Literature: Niezabitowska 2005a, 491–492, 494 no. 5, fig. 
1:1; Niezabitowska-Wiśniewska 2017a, 475–479, 482, 487, fig. 
2:1; 3:1.
Remarks: chemical analysis – CL 20672.
Inv. no.: MH/A/8820.
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HUSYNNE KOLONIA, gm. Hrubieszów
Bliższa lokalizacja: stanowisko 4 (AZP 86–95/25).
Zabytek odkryty w 1989 r. przez W. Panasiewicza na po-
wierzchni stanowiska, w znacznym stopniu zniwelowane-
go w celu pozyskania ziemi do budowy drogi z Husynnego 
do Kobła.
Informacja o stanowisku: wielokulturowe i silnie znisz-
czone. Znane głównie z odkrycia w 1989 r. cmentarzyska 
kultury zarubinieckiej, badanego wykopaliskowo w latach 
1989–1990, kiedy to zarejestrowano dwa groby ciałopalne. 
Na stanowisku odkryto także materiały neolityczne, w tym 
kultury ceramiki sznurowej, z wczesnej epoki brązu, z epoki 
brązu/wczesnej epoki żelaza łączone z kulturą łużycką oraz 
o cechach grupy czerniczyńskiej z młodszego okresu prze-
drzymskiego i z okresu rzymskiego – kultury przeworskiej, 
wielbarskiej i grupy masłomęckiej86.
Łączna liczba zabytków: 1.
Datowanie: I w. po Chr.

ZABYTKI (TABL. XXII):
224. Zapinka o konstrukcji środkowolateńskiej, jednodzielna, 
tzw. zarubiniecka, ze stopu miedzi. Brak części igły. Sprężyna 
10-zwojowa, obecnie składająca się z dwóch części, co ma 
związek z reperacją pękniętej cięciwy, której uszkodzone 
końce rozklepano i zawinięto na siebie. Nóżka rozklepana 
w blaszkowaty, szeroki u podstawy trójkąt z języczkowatym 
występem, przymocowany do prostokątnej ramy kabłąka 
drutem, bogato zdobiony ornamentem wybijanych kropek, 
półkul i półksiężycy oraz rytymi liniami zygzakowatymi87. 
Wymiary: dł. całkowita – 10,30 cm, sprężyny – ok. 3,00 cm; 
wys. trójkątnej części nóżki – 0,73 cm, największa szer. – 
2,90 cm. Ambroz typ IVb. Pačkova typ IV (Ryc. 7).
Literatura: Banasiewicz 1989b, 23–24, 28 ryc. 4:1; 1990, 36; 
Kokowski 1991a88, 51–55, ryc. 20; Andrzejowski 1999, 36, ryc. 
10:589; Niezabitowska-Wiśniewska 2017a, 482–483, ryc. 5:5.
Uwagi: analiza składu chemicznego – CL 20668.
Zbiory: MH/A/8599.

KORYTYNA, gm. Trzeszczany
Bliższa lokalizacja: stanowisko 1 (AZP 86–92/92).
Zabytek odnaleziony w okolicach kopca ziemnego 
przez T. Gryniewicza i w 2021 r. przekazany do Muzeum.

86 Banasiewicz 1989b, 1990; Kokowski 1991a, 51–52.
87 Prezentowana zapinka była już wielokrotnie publikowana lub wzmiankowana w literaturze. Stąd też w jej opisie zawarłam jedynie najważniejsze infor-

macje. Część z nich zostanie rozszerzona w rozdziale poświęconym analizie zabytków.
88 W tej publikacji podano, że zapinka znaleziona została na stanowisku nr 7. Z całą pewnością jest to stanowisko nr 4.
89 Tam zapinka błędnie przyporządkowana do grobu 2. W rzeczywistości pochodzi z niego okaz zilustrowany przez tego autora pod numerem 6 (Andrze-

jowski 1999, ryc. 10:6).

Informacja o stanowisku: zinwentaryzowane w 1993 r. Do-
tychczas łączone z kopcem ziemnym o nieznanej przyna-
leżności kulturowej i chronologii, położonym na terenach 
leśnych. Na karcie KESA jego wielkość określono na: wys. 
– ok. 4,5–5 m; śr. – ok. 30 m.
Łączna liczba zabytków: 1.
Datowanie: faza C3–D.

ZABYTKI (TABL. XXII):
225. Zapinka kuszowata z pełną pochewką, dwudzielna, tzw. 
Bügelknopffibel, ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły, po-
chewka nieznacznie uszkodzona. Na główce profilowany/po-
liedryczny guzek osadzony na długim trzpieniu, w przekroju 
owalnym. Kabłąk masywny, łukowato wygięty, w przekroju 
trójkątny z metopami w górnej i dolnej części ozdobionymi 
poprzecznymi żłobkami i głębokimi wcięciami odchodzącymi 
od obu krawędzi bocznych. Nóżka długa, prostokątna; pro-
filowana, z polami metopowymi w części górnej, środkowej 
i na zakończeniu, ozdobionymi w analogiczny sposób jak 
metopy na kabłąku. Pochewka krótka, kończąca się w oko-
ło połowie długości nóżki. Wymiary: dł. – 7,20 cm; szer. 
kabłąka – 0,72–0,75 cm, nóżki – 0,74–0,75 cm. A.VI/2. Meyer 
seria I. Zbliżona do Cieśliński/Rau typ Frankfurt-Praunheim, 
wariant Waltersdorf (Ryc. 51).
Zbiory: MH/A/8839.

KOSMÓW, gm. Hrubieszów
Bliższa lokalizacja: brak danych.
Zabytki znalezione przez K. Paczosa i w 2011 r. przekazane 
do Muzeum.
Łączna liczba zabytków: 5.
Datowanie zbioru: (stadium B2b) – faza B2/C1–C1a i (stadium 
C1b) – faza C2.

ZABYTKI (TABL. XXII, XXIII):
226. Zapinka kapturkowa serii wschodniej, ze stopu miedzi. 
Brak górnej części kabłąka i główki. Zachowany szeroki 
grzebień, blaszkowaty, wklęsły od spodu, w górnej i dolnej 
części ornamentowany pojedynczymi poprzecznymi liniami 
rytymi, od dołu dodatkowo podkreślony poprzecznym żłob-
kiem i niskim żeberkiem. Nóżka wyraźnie rozszerzona, przy 
dolnej krawędzi ozdobiona poprzecznym rowkiem. Wymiary: 

HUSYNNE KOLONIA, Hrubieszów commune
Approximate location: site 4 (AZP 86–95/25).
Artefact discovered by W. Panasiewicz in 1989 on the surface 
of the site, a significant part of which was levelled in order 
to obtain earth for building the road from Husynne to Kobło.
Information on the site: multicultural and heavily dam-
aged. Known mainly from the discovery of a cemetery 
of the Zarubintsy culture made in 1989. Excavations con-
ducted there in 1989–1990 revealed two cremation graves. 
The site also yielded materials from the Neolithic (including 
those of the Corded Ware culture), early Bronze Age, Bronze 
Age/early Iron Age associated with the Lusatian culture and 
exhibiting features of the Czerniczyn group from the lat-
er pre-Roman and Roman period – the Przeworsk culture, 
the Wielbark culture and the Masłomęcz group86.
Total number of artefacts: 1.
Dating of the artefact: 1st century AD.

ARTEFACTS (PL. XXII):
224. Fibula of the middle La Tène construction, known 
as a Zarubintsy fibula, one-piece, copper alloy. Part of the pin 
missing. Ten-coiled spring, now consisting of two pieces, 
which resulted from repair of a broken chord, the damaged 
terminals of which were hammered and twined together. 
Foot hammered flat into a wide base triangle with a tongue-
shaped projection, fixed to the rectangular frame of the bow 
with wire; lavishly ornamented with punched dots, sem-
icircles and crescents, and incised zigzags87. Dimensions: 
total length – 10.30 cm, spring – approx. 3.00 cm; height 
of the triangular part of the foot – 0.73 cm, the greatest 
width – 2.90 cm. Ambroz type IVb. Pačkova type IV (Fig. 7).
Literaure: Banasiewicz 1989b, 23–24, 28 fig. 4:1; 1990, 36; 
Kokowski 1991a88, 51–55, fig. 20; Andrzejowski 1999, 36, fig. 
10:589; Niezabitowska-Wiśniewska 2017a, 482–483, fig. 5:5.
Remarks: chemical analysis – CL 20668
Inv. no.: MH/A/8599.

KORYTYNA, Trzeszczany commune
Approximate location: site 1 (AZP 86–92/92).
Artefact discovered by T. Gryniewicz near the mound and 
handed over to the Museum in 2021.

86 Banasiewicz 1989b, 1990; Kokowski 1991a, 51–52.
87 As this fibula has repeatedly been published and mentioned in literature, the current description includes only the most essential information. Some 

of it will be expanded in the chapter devoted to analysis of artefacts.
88 According to this publication, the fibula was discovered at site 7. In all certainty, it is site 4.
89 In this publication, the fibula was erroneously associated with grave 2. In fact, this grave yielded the object illustrated by the author under no. 6 (An-

drzejowski 1999, fig. 10:6).

Information on the site: inventoried in 1993. To date, associ-
ated with the mound of indeterminate cultural affiliation and 
chronology, located in the woody areas. Mound dimensions 
according to the KESA card (register of archaeological sites): 
height – approx. 4.5–5 m; diameter – approx. 30 m.
Total number of artefacts: 1.
Dating of the artefact: phase C3–D.

ARTEFACTS (PL. XXII):
225. Crossbow fibula, known as Bügelknopffibel, with a full 
catch-plate, two-piece, copper alloy. Spring and pin missing, 
catch-plate slightly damaged. On the head is a profiled/poly-
hedral knob mounted on a long, oval-sectioned tang. Massive, 
arched bow, triangular in section, with metopes in the top 
and bottom part decorated with crosswise grooves and deep 
notches running from both side edges. Long, rectangular foot; 
profiled, with metope fields in the top, central and terminal 
parts ornamented like metopes on the bow. Short catch-plate, 
terminating at approx. half-length of the foot. Dimensions: 
length – 7.20 cm; bow width – 0.72–0.75 cm, foot width – 
0.74–0.75 cm. A.VI/2. Meyer series I. Resembling Cieśliński/
Rau Frankfurt-Praunheim type, Waltersdorf variant (Fig. 51).
Inv. no.: MH/A/8839.

KOSMÓW, Hrubieszów commune
Approximate location: no data.
Artefacts discovered by K. Paczos and handed over to the Mu-
seum in 2011.
Total number of artefacts: 5.
Dating of the assemblage: (subphase B2b) – phase B2/C1–C1a 

and (subphase C1b) – phase C2.

ARTEFACTS (PL. XXII, XXIII):
226. Rollenkappen fibula of the eastern series, copper al-
loy. Head and the top part of the bow missing. Wide, sheet 
crest, concave on the underside, the top and bottom part 
adorned with single, crosswise, incised lines, with additional 
crosswise groove and a low rib at the bottom. Foot clearly 
widening, by the bottom edge ornamented with a crosswise 
groove. Dimensions: preserved length – 1.90 cm; crest width 
– 1.60 cm, lower part of the foot – 1.50 cm. A.II.41. Probably 
Schuster variant X2 (Fig. 9).
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dł. zachowana – 1,90 cm; szer. grzebienia – 1,60 cm, dolnej 
części nóżki – 1,50 cm. A.II.41. Prawdopodobnie Schuster 
odmiana X2 (Ryc. 9).
Zbiory: MH/A/5368.
227. Zapinka silnie profilowana, dwudzielna, ze stopu mie-
dzi. Brak sprężyny i igły. W płytce na główce wycięty karb 
służący do przytrzymania górnej cięciwy, niezachowanej. 
Kabłąk lekko rozszerzający się w kierunku główki, w prze-
kroju trójkątny, w górnej części ozdobiony dwoma żeberka-
mi rozdzielonymi żłobkiem. Na największym wypiętrzeniu 
kabłąka niski i wąski grzebień ozdobiony trzema poprzeczny-
mi żłobkami, słabo czytelnymi. Nóżka zakończona profilowa-
nym guzkiem. Wymiary: dł. – 3,70 cm; szer. kabłąka w górnej 
części – 0,70 cm, grzebienia – 0,55 cm, nóżki – 0,44 cm. A.IV. 
Dąbrowska, odmiana mazowiecka, typ 2. Andrzejowski wa-
riant Topornica (Ryc. 14).
Zbiory: MH/A/5369.
228. Zapinka pochodna od silnie profilowanych, ze stopu 
miedzi. Brak sprężyny i igły. Na główce wydatny grzebień. 
Kabłąk lity, szeroki i trójkątny w przekroju, o niemal iden-
tycznej szerokości na całej długości. Nóżka nieznacznie 
i niesymetrycznie rozszerzona, oddzielona od kabłąka po-
przecznym zgrubieniem/żeberkiem. Półwytwór lub nieuda-
ny odlew, o czym świadczą przede wszystkim: nierówności 
na wszystkich powierzchniach; brak otworu na oś sprężyny 
w płytce na główce; obecność szwów odlewniczych po ze-
wnętrznej i wewnętrznej stronie, biegnących w przybliżeniu 
równolegle do krawędzi zapinki, ale przesuniętych względem 
jej wzdłużnej osi symetrii; wyraźny (niespiłowany?) występ, 
okrągły w przekroju, o długości około 4 mm, odchodzący od 
nóżki, powstały prawdopodobnie w miejscu otworu/kanału 
wlewowego dwuczęściowej formy odlewniczej; niewyprofi-
lowana pochewka, bez podgięcia na końcu umożliwiającego 
unieruchomienie igły90. Wymiary: dł. – 3,50 cm; szer. grze-
bienia – 1,70 cm, kabłąka – 1,20 cm, końca nóżki – 1,40 cm. 
A.V/8. Docelowo prawdopodobnie A.128. Machajewski forma 
6 (Ryc. 21).
Uwagi: analiza składu chemicznego metalu – CL 20651.

90 Trudno jednoznacznie stwierdzić czy obecny stan zapinki wynika z zarzucenia dalszej obróbki z powodu nieudanego odlewu, czy też z innych, niemoż-
liwych do ustalenia przyczyn, niemających związku z powyższym faktem.

91 Zabytek opublikowany przed jego konserwacją.
92 Zapinka sprawia wrażenie nieco topornej, być może niedokończonej, nie ma jednak wyraźnych śladów po odlewie. Wygląda też jak mniejsza wersja 

zapinki opisanej pod numerem 228. Podobieństwo obu przedmiotów pozwala przypuszczać, że powstały w jednym warsztacie.
93 Zabytek publikowany przed jego konserwacją, która ujawniła niewidoczny wcześniej ornament na grzebieniu oraz otwór na oś sprężyny w płytce na 

główce. Oś prawdopodobnie wykonana była z żelaza, o czym świadczy rdzawy nalot wokół miejsca jej mocowania w płytce na główce.

Literatura: Niezabitowska-Wiśniewska 2021a, 288, 295-296 
ryc. 6:491.
Zbiory: MH/A/5366.
229. Zapinka pochodna od silnie profilowanych, lita, ze stopu 
miedzi. Brak sprężyny i igły. Na główce grzebień, w prze-
kroju trójkątny, ozdobiony czterema okrągłymi, wybitymi 
(?) punkcikami rozmieszczonymi w jednej poprzecznej linii. 
Kabłąk masywny, w przekroju trójkątny. Nóżka rozszerzona 
wachlarzowato, oddzielona od kabłąka niewielkim uskokiem 
powstałym przez spiłowanie jego powierzchni92. Wymiary: 
dł. – 3,30 cm; szer. grzebienia – 1,43 cm, kabłąka – 0,94 cm, 
końca nóżki – 1,76 cm. A.V/8.128. Machajewski forma 6 (Ryc. 
21).
Uwagi: analiza składu chemicznego metalu – CL 20652.
Literatura: Niezabitowska-Wiśniewska 2021, 288, 296 ryc. 
6:593.
Zbiory: MH/A/5367.
230. Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, 
ze stopu miedzi. Brak sprężyny, igły i pochewki. W otwo-
rze w płytce na główce pozostałość żelaznej osi sprężyny. 
Kabłąk z szerokiej taśmy, w przekroju w środkowej czę-
ści wieloboczny, wysoko wysklepiony i przegięty w około 
połowie długości; bogato profilowany, z czworobocznymi 
polami metopowymi w górnej i dolnej części. Pole górne 
wąskie, nieornamentowane; dolne – duże, prostokątne, po-
środku ozdobione pojedynczym poprzecznym i głębokim 
żłobkiem. Krawędzie kabłąka pomiędzy metopami fasetowa-
ne, a sam kabłąk dodatkowo wzdłużnie profilowany. Nóżka 
taśmowata, szeroka, nieznacznie zwężająca się w kierunku 
uszkodzonego końca; profilowana, z wąską, prostokątną me-
topą w górnej części ozdobioną pojedynczym poprzecznym 
żłobkiem; poniżej metopy wzdłużnie profilowana z faseto-
wanymi krawędziami, w przekroju wieloboczna. Na końcu 
nóżki ornament w postaci czterech lekko ukośnych nacięć 
odchodzących od jej krawędzi i niestykających się ze sobą. 
Wymiary: dł. – 5,0 cm; szer. kabłąka – 0,89 cm, nóżki – 0,58–
0,79 cm. A.VI/1. Prawdopodobnie A.162. (Ryc. 26)
Zbiory: MH/A/5370.

Inv. no.: MH/A/5368.
227. Fibula, heavily profiled, two-piece, copper alloy. Spring 
and pin missing. The plate on the head has a groove cut 
out in order to hold the unpreserved, external chord. Bow 
slightly widening towards the head, triangular-sectioned, 
its upper part adorned with two ribs separated by a groove. 
In the place where the bow is bent is a low and narrow crest 
with three crosswise, barely distinct grooves. Foot termi-
nated with a profiled knob. Dimensions: length – 3.70 cm; 
width: the top part of the bow – 0.70 cm, crest – 0.55 cm, 
foot – 0.44 cm. A.IV. Dąbrowska, Mazovian variant, type 2. 
Andrzejowski Topornica variant (Fig. 14).
Inv. no.: MH/A/5369.
228. Fibula derivative of strongly profiled brooches, made 
of copper alloy. Spring and pin missing. Prominent crest on 
the head. Cast bow, wide and triangular-sectioned, of nearly 
uniform width. Foot slightly and asymmetrically widening, 
separated from the bow with a crosswise thickening/rib. 
Half-product or a failed cast, as indicated by: irregularities 
on all surfaces; no perforation for the spring axle in the head 
plate; presence of casting joints on the outer and inner sides, 
running roughly parallel to the brooch edges, yet shifted 
in relation to its longitudinal axis of symmetry; distinct (un-
filed?) projection, circular in section, approx. 4 mm in length, 
starting at the foot, probably formed in the place of the chan-
nel opening of a two-piece casting form; unprofiled catch-
plate, unbent at the end, which makes it impossible to hold 
the pin in place90. Dimensions: length – 3.50 cm; width: crest 
width – 1.70 cm, bow – 1.20 cm, foot end – 1.40 cm. A.V/8. 
Probably intended to be A.128. Machajewski form 6 (Fig. 21).
Remarks: chemical analysis – CL 20651.
Literature: Niezabitowska-Wiśniewska 2021a, 288, 295-296 
fig. 6:491.

90 It is difficult to determine whether the current state of preservation of the brooch results from further processing being abandoned due to a failed cast, 
or from other, unrelated reasons that are impossible to determine.

91 Artefact published before its conservation.
92 The brooch comes across as clunky, perhaps unfinished, yet there are no distinct traces of casting. It also looks like a smaller version of the fibula de-

scribed under no. 228. Due to the similarity between both objects, it can be assumed that they were produced in the same workshop.
93 Artefact published before its conservation, which revealed an ornament on the crest and a perforation for the spring axle in the head plate. The axle 

probably made of iron, as is indicated by a layer of rust around the place where it is fixed on the head plate.

Inv. no.: MH/A/5366.
229. Fibula derivative of strongly profiled brooches, cast, 
copper alloy. Spring and pin missing. On the head is a crest, 
triangular in section, adorned with four punched (?) round 
marks arranged in a crosswise line. Massive bow, triangu-
lar in section. Fan-shaped foot, separated from the bow 
with a small fault formed as a result of filing its surface92. 
Dimensions: length – 3.30 cm; width: crest – 1.43 cm, bow – 
0.94 cm, foot end – 1.76 cm. A.V/8.128. Machajewski form 6.
Remarks: chemical analysis – CL 20652.
Literature: Niezabitowska-Wiśniewska 2021a, 288, 296, fig. 
6:593.
Inv. no.: MH/A/5367.
230. Crossbow fibula with returned foot, two-piece, copper 
alloy. Spring, pin and catch-plate missing. In the perforation 
in the head plate are remains of an iron spring axle. Bow 
made of wide band, its central part polygonal in section, 
prominently arched – bent at approx. half-way along; rich-
ly profiled, with quadrilateral metope fields in the upper 
and lower part. The upper field is narrow and unadorned; 
the lower – large, rectangular, in the middle ornamented with 
a deep, crosswise groove. Bow edges between the metopes 
are faceted, the bow is profiled lengthwise. Wide, ribbon foot, 
slightly tapering towards the damaged end; profiled, with 
a narrow, rectangular metope in the top part adorned with 
a crosswise groove; below the metope – profiled lengthwise 
with faceted edges, polygonal in section. The end of the foot 
is decorated with four, unconnected, slightly diagonal inci-
sions running from its edges. Dimensions: length – 5.0 cm; 
bow width – 0.89 cm, foot width – 0.58–0.79 cm. A.VI/1. Prob-
ably A.162 (Fig. 26).
Inv. no.: MH/A/5370.
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KOSMÓW – okolice, gm. Hrubieszów
Bliższa lokalizacja: brak danych.
Zabytki pochodzą z kolekcji K. Paczosa i zostały przekazane 
do Muzeum przez spadkobierców odkrywcy po jego śmier-
ci. Prawdopodobnie gromadzone były przez co najmniej 
kilkanaście lat. Z pewnością pochodzą z kilku stanowisk 
archeologicznych położonych w okolicach tej miejscowości.
Łączna liczba zabytków: 190.
Datowanie zbioru: faza LtB2a – późny okres rzymski/wczesna 
faza okresu wędrówek ludów.

ZABYTKI (TABL. XXIII-XXXVI):
231. Odkształcona zapinka o konstrukcji wczesnolateńskiej, 
ze stopu miedzi. Brak igły. Sprężyna 4-zwojowa z górną cię-
ciwą. Kabłąk taśmowaty, lekko rozszerzający się w kierunku 
główki. Łożysko pochewki ozdobione na obu bokach krótki-
mi, ukośnymi nacięciami, dającymi efekt karbowania. Nóżka 
odgięta, na końcu bogato profilowana. Wymiary: dł. – 5,30 cm, 
sprężyny – 1,50 cm; szer. kabłąka maksymalna – 0,69 cm. 
Zbliżona do fibul typu/grupy Duchcov (Ryc. 6).
Uwagi: analiza składu chemicznego – CL 20673.
Zbiory: MH/A/8632.
232. Zapinka jednodzielna o konstrukcji późnolateńskiej, ze 
stopu miedzi. Brak igły, sprężyna uszkodzona. Kabłąk z wą-
skiej taśmy, nieznacznie rozszerzający się w kierunku główki, 
silnie wysklepiony. Nóżka wąska i krótka z pełną pochewką. 
Wymiary: dł. – 4,60 cm; szer. kabłąka – 0,21–0,49 cm. Najbliż-
sza do Kostrzewski typ N (Ryc. 8).
Zbiory: MH/A/8771.
233. Zapinka oczkowata serii pruskiej, jednodzielna, ze sto-
pu miedzi. Brak nóżki i większej części igły; przepalona (?) 
i odkształcona. Sprężyna 6-zwojowa z płaskiej, szerokiej 
taśmy. Cięciwa górna przytrzymana przez haczyk na głów-
ce. Kabłąk taśmowaty, ornamentowany poprzecznymi na-
cięciami, miejscami słabo czytelnymi, wpisanymi w dwie 
wzdłużnie linie. Na końcu zachowanego kabłąka płytkie, 
poprzeczne zagłębienie. Wymiary: dł. zachowana – 4,40 cm, 
sprężyny – 2,30 cm; szer. kabłąka – 0,69–0,80 cm. A.III., praw-
dopodobnie typ A.61 (Ryc. 10).
Zbiory: MH/A/8633.
234. Zapinka silnie profilowana, jednodzielna, ze stopu mie-
dzi. Brak nóżki, sprężyna uszkodzona. Na główce zachowane 

94 Górna, poszerzona część kabłąka zapinki nieco przypomina wąski, dwustożkowaty grzebień.
95 Żeberko środkowe wyraźne, dookolne; górne – widoczne tylko na górnej powierzchni kabłąka; dolne – niemal nieczytelne, zaoblone.
96 Z jednej strony guzka widoczne jest wąskie i głębokie zagłębienie. Najprawdopodobniej jest to pęknięcie mające związek ze zniszczeniem zapinki. Po-

dobne pęknięcia znajdują się także w górnej części kabłąka, po jego obu stronach.
97 Słabo czytelne pozostałości srebrnej folii miejscami widoczne są także na kabłąku i na bocznej krawędzi grzebienia.
98 Świadczy o tym rdzawy nalot przywarty do większej części płytki, w tym zasklepiony w otworze na oś sprężyny.
99 Zapinka publikowana przed jej konserwacją i przed wykonaniem analizy składu chemicznego metalu.

cztery zwoje sprężyny, haczyk do przytrzymywania górnej, 
niezachowanej cięciwy i płytka oporowa. Kabłąk od spodu 
niemal płaski, w górnej części rozszerzony rombowato i spi-
łowany (?) od góry z niewielkim, owalnym zagłębieniem 
pośrodku; w dolnej części z wyraźnym grzebieniem od góry 
podkreślonym żłobkiem, od spodu niemal płaskim; powyżej 
grzebienia kabłąk w przekroju półokrągły, poniżej – owalny. 
Wymiary: dł. zachowana – 4,00 cm; szer. płytki oporowej – 
1,40 cm, poszerzonej części kabłąka – 1,10 cm, grzebienia – 
0,72 cm. Najbliższa do A.IV.68 (Ryc. 12).
Zbiory: MH/A/8634.
235. Zapinka silnie profilowana, jednodzielna, ze stopu mie-
dzi. Brak sprężyny i igły; pochewka uszkodzona. Na główce 
haczyk do przytrzymania górnej cięciwy, niezachowanej. 
Kabłąk wąski, na niemal całej długości od spodu płaski, 
w przekroju w przybliżeniu prostokątny, miejscami wielo-
boczny, z wyraźnie rozszerzoną górną częścią dodatkowo 
wydzieloną dookolnym, wąskim i niskim wałkiem/żeber-
kiem, miejscami zatartym94. W dolnej części kabłąka – przy 
przejściu w nóżkę – niski, ale wyraźny grzebień z trzema 
żeberkami, od dołu podkreślony głęboką linią rytą/żłob-
kiem95. Nóżka wąska, w przekroju trójkątna, zakończona 
masywnym, dwustożkowatym guzkiem96. Wymiary: dł. za-
chowana – 4,80 cm; szer. kabłąka – 0,50–0,53 cm, w górnej 
części – 0,75 cm, grzebienia – 0,56 cm, nóżki – 0,38–0,48 cm, 
guzka – 0,54 cm. A.IV. Najbliższa A.IV.82 (Ryc. 15).
Zbiory: MH/A/8806.
236. Zapinka pochodna od silnie profilowanych, dwudzielna, 
ze stopu miedzi ze śladami posrebrzania, widocznymi głów-
nie na nóżce97. Brak sprężyny i igły, pochewka uszkodzona. 
W otworze w płytce na główce pozostałość żelaznej osi sprę-
żyny98. Na główce także wydatny grzebień ozdobiony przy 
dłuższych krawędziach dwoma, równoległymi żłobkami. 
W blaszkowatym kabłąku prostokątny otwór. Nóżka silnie 
rozszerzona, wzdłuż dolnej krawędzi ornamentowana po-
przecznym żłobkiem, podobnym do żłobków na grzebieniu. 
Wymiary: dł. – 3,30 cm; szer. grzebienia – 2,50 cm, kabłąka – 
1,40–1,60 cm, końca nóżki – 2,70 cm. A.V/8.129. Machajewski 
forma 8 (Ryc. 20).
Literatura: B. Niezabitowska-Wiśniewska 2021a, 280, 292 
ryc. 2:799.
Uwagi: analiza składu chemicznego metalu – CL 20674.

KOSMÓW – environs, Hrubieszów commune
Approximate location: no data.
Artefacts from K. Paczos’s collection, handed over to the Mu-
seum by his heirs after his death (Fig. 7). They could have 
been collected for at least a dozen years. Most certainly, they 
come from several archaeological sites located in the vicin-
ity of the village.
Total number of artefacts: 190.
Dating of the assemblage: phase LtB2a – late Roman period/
early phase of the Migration period.

ARTEFACTS (PL. XXIII-XXXVI):
231. Deformed fibula of the early La Tène construction, cop-
per alloy. Pin missing. Four-coil spring with the external 
chord. Banded bow, slightly widening towards the head. 
The bearing of the catch-plate decorated on both sides with 
short, diagonal incisions producing the effect of corrugat-
ing. Foot bent back, richly profiled at the end. Dimensions: 
length – 5.30 cm; spring – 1.50 cm; max. bow width – 0.69 cm. 
Resembling fibulae of the Duchcov type/group (Fig. 6).
Remarks: chemical analysis – CL 20673.
Inv. no.: MH/A/8632.
232. Fibula, late La Tène construction, one-piece, copper al-
loy. Pin missing, spring damaged. Bow made of narrow band, 
slightly widening towards the head, prominently arched. 
Narrow and short foot with a full catch-plate. Dimensions: 
length – 4.60 cm; bow width – 0.21–0.49 cm Most similar 
to Kostrzewski type N (Fig. 8).
Inv. no.: MH/A/8771.
233. Eye fibula of the Prussian series, one-piece, copper 
alloy. Foot and larger part of the pin missing; burnt (?) and 
deformed. Six-coiled spring made of flat and narrow band. 
The external chord held by a hook on the head. Banded bow, 
ornamented with crosswise incisions, barely distinct in plac-
es, set between two lengthwise lines. At the end of the bow 
is a shallow, crosswise hollow. Dimensions: preserved length 
– 4.40 cm; spring – 2.30 cm, bow width – 0.69–0.80 cm. A.III., 
probably type A.61 (Fig. 10).
Inv. no.: MH/A/8633.
234. Fibula, heavily profiled, one-piece, copper alloy. 
Foot missing, spring damaged. On the head are four coils 

94 The upper, wider part of the bow slightly resembles a narrow, biconical crest.
95 The central rib – distinct, encircling; the top one – visible only on the top surface of the bow; the bottom one – barely distinct, rounded.
96 On one side of the knob, a narrow and deep hollow is discernible. This is most probably a crack resulting from the damage of the brooch. Similar cracks 

are noticeable in the upper part of the bow, on its both sides.
97 Barely distinct remains of silver foil are also visible on the bow and the side edge of the crest.
98 This is manifested by a layer of rust stuck to the larger part of the plate, and sealing up the perforation for the spring axle.
99 Brooch published before its conservation and chemical analysis.

of the spring, hook for holding the external, unpreserved 
chord, and a head plate. Bow nearly flat on the underside, 
its upper part wider – forming a rhombus, and filed (?) from 
the top, with a small, oval hollow in the middle; in the low-
er part is a distinct crest – its top grooved, the underside 
– nearly flat; above the crest the bow is semicircular in sec-
tion, below it – oval. Dimensions: preserved length – 4.00 cm; 
head plate width – 1.40 cm, wider part of the bow – 1.10 cm, 
crest – 0.72 cm. Most similar to A.IV.68 (Fig. 12).
Inv. no.: MH/A/8634.
235. Fibula, heavily profiled, one-piece, copper alloy. Spring 
and pin missing; catch-plate damaged. On the head is a hook 
for holding the external, unpreserved chord. Narrow bow, 
flat on the underside along nearly the entire length, roughly 
rectangular in section, in places – polygonal, with distinct-
ly wider top part additionally emphasised by a narrow and 
low, encircling roll/rib, effaced in places94. In the lower part 
of the bow – where it turns into the foot – is a low, yet dis-
tinct crest with three ribs, with a deep incised line/groove on 
the underside95. Narrow, triangular-sectioned foot, terminat-
ed with a massive, biconical knob96. Dimensions: preserved 
length – 4.80 cm; width: bow – 0.50–0.53 cm, in the upper 
part – 0.75 cm, crest – 0.56 cm, foot – 0.38–0.48 cm, knob 
–0.54 cm. A.IV. Most similar to A.IV.82 (Fig. 15).
Inv. no.: MH/A/8806.
236. Fibula derivative of heavily profiled brooches, two-
piece, made of copper alloy, with traces of silver-plating 
visible mostly on the foot97. Spring and pin missing, catch-
plate damaged. In the perforation in a plate on the head are 
remains of an iron spring axle98. On the head is a distinct 
crest, adorned with two, parallel grooves by the longer edg-
es. A rectangular perforation in a sheet bow. Foot heavily 
widening, along its bottom edge ornamented with a cross-
wise groove, similar to grooves on the crest. Dimensions: 
length – 3.30 cm; width: crest – 2.50 cm, bow – 1.40–1.60 cm, 
foot end – 2.70 cm. A.V/8.129. Machajewski form 8 (Fig. 20).
Literature: B. Niezabitowska-Wiśniewska 2021a, 280, 292, 
fig. 2:799.
Remarks: chemical analysis – CL 20674.
Inv. no.: MH/A/8635.
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Zbiory: MH/A/8635.
237. Zapinka pochodna od silnie profilowanych, dwudzielna, 
ze stopu miedzi100. Brak sprężyny i igły, pochewka zdeformo-
wana. W płytce na główce uformowany karb do przytrzyma-
nia górnej cięciwy, niezachowanej. Na główce także grzebień 
z trzema głębokimi żłobkami rozdzielającymi cztery wysokie 
żeberka. Kabłąk blaszkowaty, w przekroju daszkowaty, silnie 
przewężony przy przejściu w nóżkę rozszerzoną na kształt 
tzw. jaskółczego ogona, podgiętą i płasko ściętą od dołu. 
Wymiary: dł. – 2,80 cm; szer. grzebienia – 1,60 cm, kabłąka 
– 0,70–0,99 cm, końca nóżki – 1,9 cm. A.V/8.127. Zbliżona do 
Machajewski forma 5a i Kokowski wzór ZM–137 (Ryc. 18).
Literatura: B. Niezabitowska-Wiśniewska 2021a, 285, 296, 
ryc. 6:1101.
Uwagi: analiza składu chemicznego metalu – CL 20675.
Zbiory: MH/A/8636.
238. Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, jednodzielna, 
ze stopu miedzi. Brak igły i nóżki, sprężyna uszkodzona. 
Silnie odkształcona. Sprężyna 4-zwojowa z górną cięciwą. 
Kabłąk z płaskiej taśmy, rozszerzającej się w kierunku głów-
ki. Z drucikowatego zaczepu pochewki zachowane 2,5 zwoju 
drutu owiniętego wokół podstawy kabłąka. Wymiary: dł. 
zachowana – 4,40 cm; szer. kabłąka – 0,54–0,87 cm. A.VI/1. 
Prawdopodobnie A.159 (Ryc. 23).
Zbiory: MH/A/8749.
239. Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze 
stopu miedzi. Brak igły. Sprężyna 6-zwojowa osadzona na 
osi zabezpieczonej nakładkami z rozklepanego drutu. Cięci-
wa dolna, krótka. Kabłąk wąski, nieznacznie rozszerzający 
się w kierunku główki, w przekroju w przybliżeniu owalny, 
kolankowato wygięty, nieprofilowany. Nóżka bardzo wąska, 
w przekroju owalna, nieprofilowana. Zaczep pochewki druci-
kowaty; zachowane 1,5 zwoju owiniętego wokół podstawy 
kabłąka. Wymiary: dł. – 4,40 cm, sprężyny – 1,80 cm; szer. 
kabłąka – 0,28–0,38 cm, nóżki – 0,18–0,25 cm. A.VI/1.161. Zbli-
żona do Kokowski wzór ZG–200 (Ryc. 25).
Zbiory: MH/A/8684.
240. Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, 
ze stopu miedzi. Brak igły i większej części nóżki. Sprężyna 
uszkodzona, krótka (zachowane 3 zwoje), osadzona na osi 
zabezpieczonej profilowanymi nakładkami z szerokiej taśmy 
(zachowana jedna). Kabłąk wąski, nieznacznie poszerzony 
w górnej części, w przekroju w przybliżeniu owalny, kolan-
kowato wygięty i nieprofilowany. Zachowany fragment nóżki 

100 Przed konserwacją zabytku wydawało się, że trzy głębokie rowki umieszczone na grzebieniu na główce noszą ślady inkrustacji srebrem. Po wykonaniu 
analizy składu chemicznego metalu okazało się, że osad na zapince to pozostałości cyny.

101 Porównaj przypis 99.

z okrągłego w przekroju drutu. Wokół podstawy kabłąka 
owinięte cztery zwoje drutu – pozostałość drucikowate-
go zaczepu pochewki. Wymiary: dł. zachowana – 2,90 cm, 
sprężyny – 2,00 cm; szer. kabłąka – 0,27–0,35 cm, górnej 
części nóżki – 0,24 cm. A.VI/1.161. Zbliżona do Kokowski wzór 
ZG–200 (Ryc. 25).
Zbiory: MH/A/8645.
241. Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze 
stopu miedzi. Brak sprężyny, igły i pochewki. Kabłąk wąski, 
nieco poszerzony w górnej części, w przekroju w przybliże-
niu owalny, kolankowato wygięty, nieprofilowany. Nóżka 
bardzo wąska, w przekroju okrągła. Wymiary: dł. – 5,50 cm; 
szer. kabłąka – 0,28–0,33 cm, nóżki – 0,21–0,28 cm. A.VI/1.161. 
Zbliżona do Kokowski wzór ZG–200.
Zbiory: MH/A/8693.
242. Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze 
stopu miedzi. Brak sprężyny, igły i pochewki. Kabłąk wąski, 
w przekroju owalny, kolankowato wygięty, nieprofilowany. 
Nóżka bardzo wąska, w przekroju owalna. Wymiary: dł. – 
3,50 cm; szer. kabłąka – 0,30–0,37 cm, nóżki – 0,20–0,30 cm. 
A.VI/1.161. Zbliżona do Kokowski wzór ZG–200.
Zbiory: MH/A/8732.
243. Kabłąk zapinki kuszowatej, zapewne z podwiniętą 
nóżką, dwudzielnej, ze stopu miedzi. Wąski, nieznacznie 
rozszerzający się w kierunku główki, w przekroju owalny, ko-
lankowato wygięty, nieprofilowany. Wymiary: dł. zachowana 
– 2,00 cm; szer. – 0,28–0,35 cm. Prawdopodobnie A.VI/1.161. 
Zbliżona do Kokowski wzór ZG–200.
Zbiory: MH/A/8755.
244. Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze 
stopu miedzi. Brak sprężyny, igły i pochewki. Kabłąk sztab-
kowaty, wąski, nieznacznie rozszerzający się w kierunku 
główki, w przekroju na całej długości rombowaty, kolanko-
wato wygięty. Nóżka wąska, w przekroju trójkątna. Pozosta-
łość drucikowatego zaczepu pochewki w postaci 2,5 zwoju 
drutu owiniętego wokół podstawy kabłąka. Wymiary: dł. – 
4,40 cm; szer. kabłąka – 0,26–0,38 cm, nóżki – 0,21–0,24 cm. 
A.VI/1.161. Kokowski ZM–71 (Ryc. 24).
Zbiory: MH/A/8748.
245. Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, 
ze stopu miedzi. Brak sprężyny, igły i pochewki. Kabłąk 
sztabkowaty, wąski, nieznacznie poszerzony w górnej części, 
w przekroju rombowaty, kolankowato wygięty. Nóżka długa, 
bardzo wąska, w przekroju rombowata. Do tylnej strony pod-

237. Fibula derivative of heavily profiled brooches, two-
piece, copper alloy100. Spring and pin missing, catch-plate 
deformed. The plate on the head has a groove cut out for 
holding the external, unpreserved chord. On the head there 
is also a crest with three deep grooves separating four high 
ribs. Sheet bow, roof-shaped in section, heavily narrowing 
where it turns into the foot, which widens to form a swallow’s 
tail, bent and flatly truncated on the underside. Dimensions: 
length – 2.80 cm; width: crest – 1.60 cm, bow – 0.70–0.99 cm, 
foot end – 1.90 cm. A.V/8.127. Resembling Machajewski form 
5a and Kokowski ZM–137 (Fig. 18).
Literature: B. Niezabitowska-Wiśniewska 2021a, 285, 296, 
fig. 6:1101.
Remarks: chemical analysis – CL 20675.
Inv. no.: MH/A/8636.
238. Crossbow fibula with returned foot, one-piece, cop-
per alloy. Pin and foot missing, spring damaged. Severely 
deformed. Four-coiled spring with the external chord. Bow 
made of narrow band, widening towards the head. From 
the filiform catch, two and a half coils of wire around the bow 
are surviving. Dimensions: preserved length – 4.40 cm; bow 
width – 0.54–0.87cm. A.VI/1. Probably A.159. (Fig. 23)
Inv. no.: MH/A/8749.
239. Crossbow fibula with returned foot, two-piece, cop-
per alloy. Pin missing. Six-coiled spring on an axle with 
terminals made of hammered wire. Internal chord, short. 
Narrow bow, slightly widening towards the head, roughly 
oval-sectioned, knee-shaped, unprofiled. Very narrow foot, 
oval in section, unprofiled. Filiform catch; one and a half 
coils around the bow base preserved. Dimensions: length 
– 4.40 cm; spring – 1.80 cm; bow width – 0.28–0.38 cm, foot 
width – 0.18–0.25 cm. A.VI/1.161. Resembling Kokowski ZG–
200 (Fig. 25).
Inv. no.: MH/A/8684.
240. Crossbow fibula with returned foot, two-piece, copper 
alloy. Pin and larger part of the foot missing. Spring damaged, 
short (three coils surviving), fixed on an axle secured with 
profiled terminals made of wide band (one intact). Narrow 

100 Before conservation it seemed that three deep grooves on the crest on the head bore traces of silver incrustation. After chemical analysis it became 
apparent that residues on the fibula are remains of tin.

101 Cf. footnote 99.

bow, slightly wider in its top part, roughly oval-sectioned, 
knee-shaped and unprofiled. Preserved fragment of the foot 
made of round-sectioned wire. Around the base of the bow 
are four coils of wire – remains of a filiform catch. Dimen-
sions: preserved length – 2.90 cm, spring – 2.00 cm; width: 
bow – 0.27–0.35 cm, upper part of the foot – 0.24 cm. A.VI/1.161. 
Resembling Kokowski ZG–200 (Fig. 25).
Inv. no.: MH/A/8645.
241. Crossbow fibula with returned foot, two-piece, copper al-
loy. Spring, pin and catch-plate missing. Narrow bow, slightly 
wider in its upper part, roughly oval-sectioned, knee-shaped, 
unprofiled. Very narrow foot, round in section. Dimensions: 
length – 5.50 cm; bow width – 0.28–0.33 cm, foot width – 
0.21–0.28 cm. A.VI/1.161. Resembling Kokowski ZG–200.
Inv. no.: MH/A/8693.
242. Crossbow fibula with returned foot, two-piece, copper 
alloy. Spring, pin and catch-plate missing. Narrow bow, oval 
in section, knee-shaped, unprofiled. Very narrow, oval-sec-
tioned foot. Dimensions: length – 3.50 cm; bow width – 0.30–
0.37 cm, foot width – 0.20–0.30 cm. A.VI/1.161. Resembling 
Kokowski ZG–200.
Inv. no.: MH/A/8732.
243. Bow of a crossbow fibula, most probably with returned 
foot, two-piece, copper alloy. Narrow, slightly widening to-
wards the head, oval in section, knee-shaped, unprofiled. Di-
mensions: preserved length – 2.00 cm; width – 0.28–0.35 cm. 
Probably A.VI/1.161. Resembling Kokowski ZG–200.
Inv. no.: MH/A/8755.
244. Crossbow fibula with returned foot, two-piece, copper 
alloy. Spring, pin and catch-plate missing. Bar-shaped bow, 
narrow and slightly widening towards the head, of uniform 
rhombic section, knee-shaped. Narrow foot, triangular in sec-
tion. Remains of the filiform catch in the form of two and 
a half coils of wire around the base of the bow. Dimensions: 
length – 4.40 cm; bow width – 0.26–0.38 cm, foot width – 
0.21–0.24 cm. A.VI/1.161. Kokowski ZM–71 (Fig. 24).
Inv. no.: MH/A/8748.
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stawy kabłąka przywarte fragmenty dwóch zwojów drutu – 
pozostałość drucikowatego zaczepu pochewki. Wymiary: dł. 
– 4,60 cm; szer. kabłąka – 0,25–0,35 cm, nóżki – 0,17–0,25 cm. 
A.VI/1.161. Kokowski ZM–71 (Ryc. 24).
Zbiory: MH/A/8686.
246. Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze 
stopu miedzi. Brak sprężyny i igły, nóżka uszkodzona. Kabłąk 
wąski, w przekroju na niemal całej długości rombowaty, 
kolankowato wygięty, z prostokątnym – także w przekroju 
– niezdobionym polem metopowym w górnej części. Nóżka 
w zachowanej części wąska z małą, czworoboczną i niezdo-
bioną metopą w górnej części, poniżej metopy w przekroju 
trójkątna. Wokół podstawy kabłąka owinięte cztery zwo-
je drutu – pozostałość drucikowatego zaczepu pochewki. 
Wymiary: dł. zachowana – 3,50 cm; szer. kabłąka – 0,45 cm, 
metopy na kabłąku – 0,55 cm, górnej części nóżki – 0,27 cm. 
A.VI/1.161/162. Zbliżona do Kokowski ZG–79 (Ryc. 28).
Zbiory: MH/A/8643.
247. Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, 
ze stopu miedzi. Brak sprężyny, igły i większej części nóżki. 
Kabłąk sztabkowaty, wąski, nieznacznie poszerzony w gór-
nej części, w przekroju wieloboczny (zbliżony do rombowa-
tego102), łagodnie, kolankowato przegięty. Zachowana górna 
część nóżki z wąskiej, prostokątnej (?) taśmy103. Pozostałość 
drucikowatego zaczepu pochewki w postaci dwóch zwojów 
drutu owiniętych wokół podstawy kabłąka. Wymiary: dł. za-
chowana – 3,10 cm; szer. kabłąka – 0,30–0,38 cm, górnej części 
nóżki – 0,38 cm. A.VI/1.161. Kabłąk jak Kokowski wzór ZM–71.
Zbiory: MH/A/8726.
248. Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, 
ze stopu miedzi. Brak sprężyny, igły i większej części nóżki. 
Silnie odkształcona. Kabłąk sztabkowaty, wąski o niemal 
identycznej szerokości na całej długości, w przekroju wie-
loboczny (zbliżony do rombowatego104). Zachowana górna 

102 Wieloboczność wynika ze ścięcia krawędzi po wewnętrznej stronie kabłąka.
103 Być może obecny kształt nóżki ma związek z jej odkształceniem.
104 Porównaj przypis 102.
105 Na postawie analogicznej, ale nieodkształconej zapinki opisanej pod numerem 247.

część nóżki z wąskiej, prostokątnej taśmy z bardzo słabo 
czytelnym fasetowaniem krawędzi. Pozostałość drucikowa-
tego zaczepu pochewki w postaci 1,5 zwoju drutu owinięte-
go wokół podstawy kabłąka. Wymiary: dł. w zachowanym 
stanie – 1,90 cm; szer. kabłąka – 0,32 cm, górnej części nóżki 
– 0,48 cm. A.VI/1. Prawdopodobnie A.161105. Kabłąk jak Ko-
kowski wzór ZM–71.
Zbiory: MH/A/8638.
249. Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, 
ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły. Kabłąk sztabkowaty, 
wąski, niemal niezauważalnie poszerzony w części środko-
wej, w przekroju kwadratowy, kolankowato wygięty. Nóż-
ka długa, wąska, w przekroju w przybliżeniu prostokątna. 
Zaczep pochewki drucikowaty, czterokrotnie owinięty wo-
kół podstawy kabłąka. Wymiary: dł. w zachowanym stanie 
– 5,00 cm; szer. kabłąka – 0,30–0,40 cm, nóżki – 0,30 cm. 
W generaliach A.VI/1.161.
Zbiory: MH/A/8646.
250. Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, zapewne dwu-
dzielna, ze stopu miedzi. Brak główki i pochewki; powierzch-
nia zniszczona. Kabłąk sztabkowaty, wąski, w przekroju 
zbliżony do kwadratowego (być może pierwotnie wielobocz-
ny), łagodnie, kolankowato wygięty; delikatnie profilowany 
z silnie zniszczonymi czworobocznymi i niezdobionymi me-
topami w górnej i dolnej części. Nóżka długa, bardzo wą-
ska, profilowana, z czworoboczną metopą w górnej części; 
w przekroju poniżej metopy w przybliżeniu trapezowata. 
Wokół podstawy kabłąka owinięte trzy (?) zwoje drutu – 
pozostałość drucikowatego zaczepu pochewki. Wymiary: 
dł. zachowana – 4,20 cm; szer. kabłąka – 0,32–0,37 cm, nóż-
ki – 0,20–0,28 cm. A.VI/1.161/162. Zbliżona do Kokowski wzór 
ZG–79 (Ryc. 37).
Zbiory: MH/A/8662.

245. Crossbow fibula with returned foot, two-piece, copper 
alloy. Spring, pin and catch-plate missing. Bar-shaped bow, 
narrow, with its upper part slightly wider, rhombic in section, 
knee-shaped. Long and very narrow foot, rhombic in section. 
At the base of the bow, in the back, are fragments of two 
wire coils – remains of the filiform catch. Dimensions: length 
– 4.60 cm; bow width – 0.25–0.35 cm, foot – 0.17–0.25 cm. 
A.VI/1.161. Kokowski ZM–71 (Fig. 24).
Inv. no.: MH/A/8686.
246. Crossbow fibula with returned foot, two-piece, copper 
alloy. Spring and pin missing, foot damaged. Narrow bow, 
of nearly uniform rhombic section, knee-shaped, with a rec-
tangular (also in section) unadorned metope field in the top 
part. The preserved part of the foot narrow, with a small, 
quadrilateral and unadorned metope in the top part, be-
low the metope – triangular in section. Around the base 
of the bow are four coils of wire – remains of the filiform 
catch. Dimensions: preserved length – 3.50 cm; width: bow 
– 0.45 cm, metope on the bow – 0.55 cm, top part of the foot 
– 0.27 cm. A.VI/1.161/162. Similar to Kokowski ZG–79 (Fig. 28).
Inv. no.: MH/A/8643.
247. Crossbow fibula with returned foot, two-piece, copper al-
loy. Spring, pin and larger part of the foot missing. Bar-shaped 
bow, narrow, with its top part slightly wider, polygonal in sec-
tion (nearly rhombic102), slightly knee-shaped. The top part 
of the foot made of narrow, rectangular (?) band is surviv-
ing103. Remains of a filiform catch in the form of two wire coils 
around the base of the bow. Dimensions: preserved length 
– 3.10 cm; width: bow – 0.30–0.38 cm, top part of the foot – 
0.38 cm. A.VI/1.161. Bow resembling Kokowski ZM–71.
Inv. no.: MH/A/8726.
248. Crossbow fibula with returned foot, two-piece, copper 
alloy. Spring, pin and larger part of the foot missing. Severely 
deformed. Narrow, bar-shaped bow of nearly uniform width, 
polygonal in section (roughly rhombic104). Preserved top part 
of the foot made of narrow, rectangular band with barely 
distinct faceting of the edges. Remains of a filiform catch 
in the form of one and a half wire coils around the base 

102 This polygonal shape results from truncation of the edges on the inner side of the bow.
103 It is possible that the current shape of the foot is the result of deformation.
104 Cf. footnote 102.
105 Based on analogy with a similar, yet undeformed fibula described under no. 247.
106 Considering the way the brooch is formed it cannot be excluded that it represents type A.168, yet the lack of spring makes it impossible to establish 

this fact reliably.

of the bow. Dimensions: preserved length – 1.90 cm; bow 
width – 0.32 cm, top part of the foot – 0.48 cm. A.VI/1. Prob-
ably A.161105. Bow resembling Kokowski ZM–71.
Inv. no.: MH/A/8638.
249. Crossbow fibula with returned foot, two-piece, copper 
alloy. Spring and pin missing. Bar-shaped bow, narrow, almost 
imperceptibly wider in the central part, square-sectioned, 
knee-shaped. Long and narrow foot, roughly rectangular 
in section. Filiform catch, with four coils around the base 
of the bow. Dimensions: preserved length – 5.00 cm; bow 
width – 0.30–0.40 cm, foot width – 0.30 cm. In general 
A.VI/1.161.
Inv. no.: MH/A/8646.
250. Crossbow fibula with returned foot, most probably two-
piece, copper alloy. Head and catch-plate missing; surface 
damaged. Bar-shaped bow, narrow, nearly square in section 
(originally, probably polygonal), slightly knee-shaped; deli-
cately profiled with severely damaged quadrilateral and un-
adorned metopes in the top and bottom part. Long and very 
narrow foot, profiled, with a quadrilateral metope in the up-
per part; below the metope – roughly trapezoid in section. 
Around the base of the bow are three (?) wire coils – re-
mains of a filiform catch. Dimensions: preserved length – 
4.20 cm; bow width – 0.32–0.37 cm, foot width – 0.20–0.28 cm. 
A.VI/1.161/162. Resembling Kokowski ZG–79.
Inv. no.: MH/A/8662.
251. Crossbow fibula with returned foot, two-piece, copper 
alloy. Spring and pin missing; surface damaged. Bar-shaped 
bow, narrow, polygonal in section, knee-shaped; profiled, 
in the top and bottom parts are small, quadrilateral metope 
fields with semicircular notches on the sides. Identical me-
tope in the upper part of the long, narrow and profiled foot, 
below the metope polygonal in section. Filiform catch, dam-
aged, with one and a half coils around the base of the bow. 
Dimensions: length – 4.50 cm; bow width – 0.30–0.32 cm, foot 
width – 0.30–0.33 cm. Probably A.VI/1.161/162106. Resembling 
Kokowski ZG–79 (Fig. 37).
Inv. no.: MH/A/8710.
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251. Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze 
stopu miedzi. Brak sprężyny i igły; powierzchnia zniszczo-
na. Kabłąk sztabkowaty, wąski, w przekroju wieloboczny, 
kolankowato wygięty; profilowany, w górnej i dolnej części 
z małymi, czworobocznymi polami metopowymi z półokrą-
głymi wycięciami po bokach. Identyczna metopa w górnej 
części długiej i wąskiej, profilowanej nóżki, poniżej metopy 
w przekroju wielobocznej. Zaczep pochewki drucikowaty, 
uszkodzony, z zachowanym 1,5 zwoju owiniętym wokół 
podstawy kabłąka. Wymiary: dł. – 4,50 cm; szer. kabłą-
ka – 0,30–0,32 cm, nóżki – 0,30–0,33 cm. Prawdopodobnie 
A.VI/1.161/162106. Zbliżona do Kokowski wzór ZG–79 (Ryc. 37).
Zbiory: MH/A/8710.
252. Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, 
ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły. Kabłąk sztabkowa-
ty, wąski, w przekroju wieloboczny, kolankowato wygięty 
w około połowie długości; profilowany, z czworobocznymi, 
niezdobionymi polami metopowymi w górnej i dolnej czę-
ści. Nóżka długa, wąska, profilowana, z niemal kwadrato-
wą i niezdobioną metopą w górnej części; poniżej metopy 
w przekroju trapezowata. Zaczep pochewki drucikowaty, 
trzykrotnie owinięty wokół podstawy kabłąka. Wymiary: dł. 
– 4,70 cm; szer. kabłąka – 0,33–0,38 cm, nóżki – 0,36–0,39 cm. 
Prawdopodobnie A.VI/1.161/162107. Zbliżona do Kokowski wzór 
ZG–79 (Ryc. 37).
Zbiory: MH/A/8672.
253. Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, 
ze stopu miedzi. Brak sprężyny, igły i pochewki. Silnie od-
kształcona. Kabłąk sztabkowaty, wąski, płaski od spodu, 
w przekroju wieloboczny; profilowany, z czworobocznymi 
i niezdobionymi polami metopowymi w górnej i dolnej czę-
ści. Nóżka długa, wąska, profilowana, z nieornamentowa-
ną, czworoboczną metopą w górnej części; poniżej metopy 
w przekroju wieloboczna. Wokół podstawy kabłąka owinięte 
trzy zwoje drutu – pozostałość drucikowatego zaczepu po-
chewki. Wymiary: dł. w stanie zachowanym – 4,40 cm; szer. 
kabłąka – 0,40–0,43 cm, nóżki – 0,30–0,40 cm. A.VI/1.161–162.
Zbiory: MH/A/8744.
254. Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze 
stopu miedzi. Brak sprężyny i igły, nóżka uszkodzona. Na 
powierzchni miejscami ciemny nalot – wynik nadtopienia 
(?). W otworze w płytce na główce pozostałość żelaznej 

106 Ze względu na sposób uformowania opisywanej zapinki nie można wykluczyć również, że reprezentuje ona typ A.168. Brak sprężyny uniemożliwia jed-
nak pewne stwierdzenie tego faktu.

107 Porównaj przypis 106.

osi sprężyny. Kabłąk masywny, w przekroju sześciobocz-
ny, wysoko wysklepiony i półkoliście wygięty. Zachowana 
część nóżki z cienkiej blaszki, w przybliżeniu prostokątna, 
pierwotnie być może trapezowata. Z drucikowatego zacze-
pu pochewki zachowane trzy zwoje drutu owinięte wokół 
podstawy kabłąka. Wymiary: dł. zachowana – 4,20 cm; szer. 
kabłąka – 0,55 cm. A.VI/1. Być może Kokowski wzór ZG-8/A.
VI.181 (przy założeniu poprawności rekonstrukcji kształtu 
nóżki) (Ryc. 35).
Zbiory: MH/A/8778.
255. Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, 
ze stopu miedzi. Brak sprężyny, igły i pochewki. Kabłąk 
– kolankowato wygięty – i nóżka wąskie, w przekroju trój-
kątne, nieprofilowane. Wokół podstawy kabłąka owinięte 
trzy zwoje drutu – pozostałość drucikowatego zaczepu po-
chewki. Wymiary: dł. zachowana – 4,50 cm; szer. kabłąka 
– 0,40–0,46 cm, nóżki – 0,29–0,36 cm. A.VI/1.161. Kokowski 
wzór ZM–71 (Ryc. 24).
Zbiory: MH/A/8677.
256. Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, 
ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły. Silnie odkształcona. 
Kabłąk stopniowo zwężający się w kierunku nóżki, na całej 
długości w przekroju trójkątny, pierwotnie zapewne kolan-
kowato wygięty, nieprofilowany. Nóżka wąska, o niemal 
identycznej szerokości na całej długości, w przekroju trój-
kątna. Zaczep pochewki drucikowaty, z fragmentarycznie 
zachowanym jednym zwojem bardzo cienkiego drutu owi-
niętym wokół podstawy kabłąka. Wymiary: dł. w zachowa-
nym stanie – ok. 3,70 cm; szer. kabłąka – 0,40–0,55 cm, nóżki 
– 0,33–0,40 cm. A.VI/1.161. Kokowski wzór ZM–71.
Zbiory: MH/A/8703.
257. Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, 
ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły, nóżka uszkodzona. 
Kabłąk szeroki, nieco przewężony przy przejściu w nóżkę, 
w przekroju trójkątny, kolankowato wygięty, nieprofilowa-
ny. Nóżka wąska, w przekroju trójkątna. Wokół podstawy 
kabłąka owinięte 2,5 zwoju drutu – pozostałość drucikowa-
tego zaczepu pochewki. Wymiary: dł. zachowana – 4,50 cm; 
szer. kabłąka – 0,60–0,72 cm, nóżki – 0,40–0,50 cm. A.VI/1.161. 
Kokowski wzór ZM–71.
Zbiory: MH/A/8650.

252. Crossbow fibula with returned foot, two-piece, copper 
alloy. Spring and pin missing. Bar-shaped, narrow bow, po-
lygonal in section, knee-shaped – bent at approx. halfway 
along; profiled, with quadrilateral, unadorned metope fields 
in the upper and lower part. Long and narrow foot, profiled, 
with a nearly square and undecorated metope in the upper 
part; below the metope trapezoid-sectioned. Filiform catch 
with three coils around the base of the bow. Dimensions: 
length – 4.70 cm; bow width – 0.33–0.38 cm, foot width – 
0.36–0.39 cm. Probably A.VI/1.161/162107. Resembling Kokowski 
ZG–79 (Fig. 37).
Inv. no.: MH/A/8672.
253. Crossbow fibula with returned foot, two-piece, cop-
per alloy. Spring, pin and catch-plate missing. Severely de-
formed. Narrow, bar-shaped bow, flat on the underside, 
polygonal in section; profiled, with quadrilateral and un-
decorated metope fields in the upper and lower part. Long 
and narrow foot, profiled, with a quadrilateral, unadorned 
metope in the top part; below the metope – polygonal in sec-
tion. Around the base of the bow are three wire coils – re-
mains of the filiform catch. Dimensions: preserved length 
– 4.40 cm; bow width – 0.40–0.43 cm, foot width – 0.30–
0.40 cm. A.VI/1.161–162.
Inv. no.: MH/A/8744.
254. Crossbow fibula with returned foot, two-piece, copper 
alloy. Spring and pin missing, foot damaged. In places, dark 
tarnish on the surface – result of melting (?). In a perforation 
in the head plate are remains of an iron spring axle. Massive 
bow, hexagonal in section, prominently arched – semicircular 
in profile. Preserved part of the foot made of thin metal sheet, 
roughly rectangular, originally perhaps trapezoid. Three wire 
coils from a filiform catch around the base of the bow sur-

107 Cf. footnote 106.

viving. Dimensions: preserved length – 4.20 cm; bow width 
– 0.55 cm. A.VI/1. Perhaps Kokowski ZG-8/A.VI.181 (assuming 
that the foot shape was reconstructed accurately) (Fig. 35).
Inv. no.: MH/A/8778.
255. Crossbow fibula with returned foot, two-piece, copper 
alloy. Spring, pin and catch-plate missing. Knee-shaped bow 
and foot – narrow, triangular-sectioned, unprofiled. Around 
the base of the bow are three wire coils – remains of the fil-
iform catch. Dimensions: preserved length – 4.50 cm; bow 
width – 0.40–0.46 cm, foot width – 0.29–0.36 cm. A.VI/1.161. 
Kokowski ZM–71 (Fig. 24).
Inv. no.: MH/A/8677.
256. Crossbow fibula with returned foot, two-piece, cop-
per alloy. Spring and pin missing. Severely deformed. Bow 
slightly narrowing towards the foot, of uniform triangular 
section, originally perhaps knee-shaped, unprofiled. Narrow 
foot of nearly uniform width, triangular-sectioned. Filiform 
catch, with fragmentarily preserved one coil of very thin wire 
around the base of the bow. Dimensions: preserved length 
– approx. 3.70 cm; bow width – 0.40–0.55 cm, foot width – 
0.33–0.40 cm. A.VI/1.161. Kokowski ZM–71.
Inv. no.: MH/A/8703.
257. Crossbow fibula with returned foot, two-piece, copper al-
loy. Spring and pin missing, foot damaged. Wide bow, slightly 
narrower where it turns into the foot, triangular-sectioned, 
knee-shaped, unprofiled. Narrow foot, triangular in section. 
Two and a half wire coils around the base of the bow – re-
mains of the filiform catch. Dimensions: length preserved – 
4.50 cm; bow width – 0.60–0.72 cm, foot width – 0.40–0.50 cm. 
A.VI/1.161. Kokowski ZM–71.
Inv. no.: MH/A/8650.
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258. Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, 
ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły, nóżka uszkodzona. 
Kabłąk wąski, w przekroju w środkowej części trójkątny, 
kolankowato wygięty; profilowany, z dwoma czworobocz-
nymi, niezdobionymi polami metopowymi w górnej i dolnej 
części. Pole górne małe i wąskie; dolne – duże, prostokątne. 
Nóżka lekko wklęsła od spodu, w przekroju w przybliżeniu 
trójkątna, z bardzo małą metopą w górnej części. Wymiary: 
dł. zachowana – 3,80 cm; szer. kabłąka – 0,30 cm, górnej 
części nóżki – 0,28 cm. A.VI/1.161/162. Zbliżona do Kokowski 
wzór ZG–79.
Zbiory: MH/A/8717.
259. Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze 
stopu miedzi. Brak sprężyny i igły, pochewka uszkodzona. 
Kabłąk wąski, w przekroju w środkowej części trójkątny, 
kolankowato wygięty; profilowany, w górnej części z małą 
czworoboczną i niezdobioną metopą, w dolnej – z dużą, 
prostokątną i podkreśloną dwiema poprzecznymi liniami 
rytymi. Nóżka wąska, w przekroju wieloboczna; profilowana, 
z czworoboczną metopą w górnej części, podkreśloną u pod-
stawy poprzeczną linią rytą. Wymiary: dł. – 4,20 cm; szer. 
kabłąka – 0,38, nóżki – 0,26–0,30 cm. A.VI/1.161/162. Zbliżona 
do Kokowski wzór ZG–79.
Zbiory: MH/A/8661.
260. Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, 
ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły. Silnie odkształcona. 
W otworze w płytce na główce pozostałość osi sprężyny. 
Kabłąk wąski, w przekroju w środkowej części trójkątny, 
kolankowato wygięty; profilowany, z czworobocznymi, nie-
zdobionymi metopami w górnej i dolnej części. Metopa gór-
na mała i wąska; dolna – duża, prostokątna. Nóżka wąska, 
nieznacznie zwężająca się w kierunku płasko rozklepanego 
końca, w rzucie (od dołu) soczewkowatego, w przekroju trój-
kątna; profilowana, z niewielką, nieornamentowaną metopą 
w górnej części. Zaczep pochewki drucikowaty, dwukrot-
nie owinięty wokół podstawy kabłąka. Wymiary: dł. w za-
chowanym stanie – 3,90 cm; szer. kabłąka – 0,40–0,44 cm, 
nóżki – 0,32–0,43 cm. A.VI/1.161/162. Zbliżona do Kokowski 
wzór ZG–79.
Zbiory: MH/A/8746.

108 O przepaleniu zapinki świadczy ciemny nalot widoczny na jej główce i w dolnej części kabłąka oraz drobne spękania.
109 Powierzchnia kabłąka jest częściowo zatarta/zagładzona, co utrudnia odtworzenie pierwotnego kształtu jego profilu.

261. Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, 
ze stopu miedzi. Brak igły; sprężyna i nóżka uszkodzone. 
Zachowane dwa zwoje sprężyny osadzonej na osi. Kabłąk 
stosunkowo szeroki, w przekroju w środkowej części trój-
kątny, kolankowato wygięty; profilowany, z czworoboczny-
mi polami metopowymi w górnej i dolnej części. Pole górne 
małe, wąskie i niezdobione; dolne – niemal kwadratowe, 
z pojedynczym, poprzecznym żłobkiem. Nóżka profilowana 
z metopą w górnej części ozdobioną poprzecznym żłobkiem; 
w dolnej części nóżki – w przekroju trójkątnej – częściowo 
zatarty ornament w postaci ukośnych linii rytych/nacięć. 
Wymiary: dł. zachowana – 4,00 cm; szer. kabłąka – 0,55–
0,63 cm; nóżki – 0,46–0,54 cm. A.VI/1.161/162. Zbliżona do 
Kokowski wzór ZG–79.
Zbiory: MH/A/8712.
262. Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze 
stopu miedzi. Brak fragmentu igły, pochewka uszkodzona. 
Nieznacznie nadtopiona ze zniszczoną powierzchnią. Sprę-
żyna 6-zwojowa, osadzona na osi. Kabłąk wąski, krótki, 
w przekroju w środkowej części w przybliżeniu trójkątny, 
delikatnie kolankowato wygięty; profilowany, z niezdobio-
nymi, czworobocznymi polami metopowymi w górnej i dol-
nej części. Nóżka długa, wąska, profilowana, z niezdobioną, 
czworoboczną metopą w górnej części. Pochewka obecnie 
niepołączona z kabłąkiem z tkwiącą w jej wnętrzu (przy-
wartą) końcówką igły. Pozostałości drucikowatego zaczepu 
pochewki w postaci trzech zwojów drutu owiniętego wokół 
podstawy kabłąka. Wymiary: dł. – 4,30 cm; szer. kabłąka – 
0,40–0,45 cm, nóżki – 0,34–0,40 cm. A.VI/1.161/162. Zbliżona 
do Kokowski wzór ZG–79 (Ryc. 28).
Zbiory: MH/A/8751.
263. Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, 
ze stopu miedzi. Brak igły i nóżki. Częściowo przepalona108. 
Sprężyna 6-zwojowa osadzona na żelaznej (?) osi. Cięciwa 
krótka. Kabłąk wąski, w przekroju w środkowej części zbliżo-
ny do trójkątnego109, kolankowato wygięty, z małymi, czwo-
robocznymi polami metopowymi w górnej i dolnej części. 
Wymiary: dł. zachowana – 2,90 cm, sprężyny – 1,40 cm; szer. 
kabłąka – 0,36–0,45 cm. A.VI/1.161/162. Być może zbliżona do 
Kokowski wzór ZG–79 (Ryc. 28).
Zbiory: MH/A/8722.

258. Crossbow fibula with returned foot, two-piece, copper 
alloy. Spring and pin missing, foot damaged. Narrow bow, 
its central part triangular in section, knee-shaped; profiled, 
with two quadrilateral, unadorned metope fields in the top 
and bottom part. The upper field – small and narrow; the low-
er one – large and rectangular. Foot slightly concave on 
the underside, roughly triangular in section, with a very 
small metope in the top part. Dimensions: preserved length – 
3.80 cm; bow width – 0.30 cm, top part of the foot – 0.28 cm. 
A.VI/1.161/162. Resembling Kokowski ZG–79.
Inv. no.: MH/A/8717.
259. Crossbow fibula with returned foot, two-piece, copper 
alloy. Spring and pin missing, catch-plate damaged. Narrow 
bow, its central part triangular in section, knee-shaped; pro-
filed, in the top part is a small, quadrilateral and undecorat-
ed metope, in the bottom part – a large, rectangular metope 
underlined with two crosswise incised lines. Narrow foot, 
polygonal in section; profiled, with a quadrilateral metope 
in the upper part and a crosswise incised line at the base. Di-
mensions: length – 4.20 cm; bow width – 0.38 cm, foot width 
– 0.26–0.30 cm. A.VI/1.161/162. Resembling Kokowski ZG–79.
Inv. no.: MH/A/8661.
260. Crossbow fibula with returned foot, two-piece, copper 
alloy. Spring and pin missing. Severely deformed. In the per-
foration in the plate on the head are remains of a spring axle. 
Narrow bow, its central part triangular in section, knee-
shaped; profiled, with quadrilateral, unadorned metopes 
in the top and bottom part. The top metope is small and 
narrow; the bottom one – large and rectangular. Narrow foot, 
slightly narrowing towards the flat-hammered end, lentic-
ular in projection (on the underside), triangular-sectioned; 
profiled, with a small, undecorated metope in the top part. 
Filiform catch, with two coils around the base of the bow. 
Dimensions: preserved length – 3.90 cm; bow width – 0.40–
0.44 cm, foot width – 0.32–0.43 cm. A.VI/1.161/162. Resembling 
Kokowski ZG–79.
Inv. no.: MH/A/8746.

108 Dark layer on the head and lower part of the bow, and small cracks give proof of burning of the brooch.
109 The surface of the bow is partly effaced, which hinders reconstruction of the original shape of its profile.

261. Crossbow fibula with returned foot, two-piece, cop-
per alloy. Pin missing; spring and foot damaged. Two coils 
of a spring fixed on an axle are surviving. Relatively wide 
bow, its central part triangular in section, knee-shaped; pro-
filed, with quadrilateral metope fields in the top and bottom 
part. The top field – small, narrow and unadorned; the bottom 
one – nearly square, with a crosswise groove. Profiled foot 
with a metope in the top part ornamented with a crosswise 
groove; in the lower part of the triangular-sectioned foot 
is a partly effaced ornament in the form of diagonal, incised 
lines/incisions. Dimensions: preserved length – 4.00 cm; bow 
width – 0.55–0.63 cm, foot width – 0.46–0.54 cm. A.VI/1.161/162. 
Resembling Kokowski ZG–79.
Inv. no.: MH/A/8712.
262. Crossbow fibula with returned foot, two-piece, copper 
alloy. Part of the pin missing, catch-plate damaged. Slightly 
melted with damaged surface. Six-coiled spring on an axle. 
Narrow and short bow, its central part roughly triangular 
in section, slightly knee-shaped; profiled, with undecorated 
quadrilateral metope fields in the upper and lower part. Long 
and narrow foot, profiled, with an unadorned quadrilateral 
metope in the top part. Catch-plate now unconnected with 
the bow, with the tip of a pin stuck in it. Remains of a fili-
form catch in the form of three coils of wire around the base 
of the bow. Dimensions: length – 4.30 cm; bow width – 0.40–
0.45 cm, foot width – 0.34–0.40 cm. A.VI/1.161/162. Resembling 
Kokowski ZG–79 (Fig. 28).
Inv. no.: MH/A/8751.
263. Crossbow fibula with returned foot, two-piece, copper 
alloy. Pin and foot missing. Partly burnt108. Six-coiled spring 
on an iron (?) axle. Short chord. Narrow bow, its central part 
roughly triangular in section109, knee-shaped, with small, 
quadrilateral metope fields in the upper and lower part. 
Dimensions: preserved length – 2.90 cm; spring – 1.40 cm; 
bow width – 0.36–0.45 cm. A.VI/1.161/162. Perhaps similar 
to Kokowski ZG–79 (Fig. 28).
Inv. no.: MH/A/8722.



114       KATALOG ∙ ZABYTKI Z MŁODSZEGO OKRESU PRZEDRZYMSKIEGO ORAZ OKRESÓW RZYMSKIEGO I WĘDRÓWEK LUDÓW 115       CATALOGUE ∙ ARTEFACTS FROM THE LATE PRE-ROMAN, ROMAN AND MIGRATION PERIODS

PA
R

T I     TH
E H

RU
BIESZÓW

 D
ISTRICT

CZĘŚĆ I      POW
IAT H

RU
BIESZOW

SKI

264. Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze 
stopu miedzi. Brak sprężyny i igły. Odkształcona. W otwo-
rze w płytce na główce pozostałość żelaznej osi sprężyny. 
Kabłąk wąski, w przekroju w środkowej części trójkątny, ła-
godnie, kolankowato wygięty110; profilowany, z czworobocz-
nymi, niezdobionymi polami metopowymi w górnej i dolnej 
części. Pole górne małe, wąskie; dolne – duże, prostokątne. 
Nóżka wąska, w przekroju w przybliżeniu trójkątna, z małą, 
prostokątną metopą w górnej części. Zaczep pochewki dru-
cikowaty, dwukrotnie owinięty wokół podstawy kabłąka. 
Wymiary: dł. – 4,40 cm; szer. kabłąka – 0,40–0,42 cm, nóżki 
– 0,32–0,37 cm. A.VI/1.161/162. Zbliżona do Kokowski wzór 
ZG–79.
Zbiory: MH/A/8691.
265. Fragment zapinki kuszowatej z podwiniętą nóżką, za-
pewne dwudzielnej, ze stopu miedzi. Zachowana dolna część 
kabłąka wąska, w przekroju trójkątna i najprawdopodobniej 
kolankowato wygięta; profilowana, z prostokątnym, niezdo-
bionym polem metopowym u podstawy. Nóżka uszkodzona 
i odkształcona, w przekroju trójkątna, z prostokątną i nie-
zdobioną metopą w górnej części. Wymiary: dł. zachowana 
– 3,20 cm; szer. kabłąka – 0,34–0,44 cm, nóżki – 0,24–0,34 cm. 
A.VI/1.161/162. Zbliżona do Kokowski wzór ZG–79.
Zbiory: MH/A/8673.
266. Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, 
ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły. Kabłąk krótki, wą-
ski, w przekroju w środkowej części trójkątny, wysoko wy-
sklepiony i trójkątnie załamany w około połowie długości; 
profilowany, z czworobocznymi i niezdobionymi polami me-
topowymi w górnej i dolnej części. Nóżka wąska, w prze-
kroju w przybliżeniu trójkątna, z małą, prostokątną metopą 
w górnej części, na końcu zdobiona ukośnymi nacięciami 
tworzącymi nieregularny znak X; jedna z krawędzi nóżki 
z wyraźnymi, układającymi się ukośnie śladami piłowania. 
Zaczep pochewki drucikowaty, dwukrotnie owinięty wokół 
podstawy kabłąka. Wymiary: dł. – 3,90 cm; szer. kabłąka 
– 0,40 cm, nóżki – 0,38–0,40 cm. A.VI/1.161/162. Zbliżona do 
Kokowski wzór ZG–79 (Ryc. 28).
Zbiory: MH/A/8692.
267. Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, 
ze stopu miedzi. Brak sprężyny, igły i pochewki. W otwo-
rze w płytce na główce pozostałość żelaznej osi sprężyny. 

110 Zapinka jest odkształcona, ale z dużym prawdopodobieństwem wygięcie kabłąka uznać można za kolankowate.

Kabłąk krótki, wąski, w przekroju w środkowej części trój-
kątny, wysoko wysklepiony i trójkątnie załamany w około 
połowie długości; profilowany, z polami metopowymi w gór-
nej i dolnej części. Pole górne małe, wąskie i niezdobione; 
dolne – prostokątne, z poprzecznymi liniami rytymi przy 
górnej i dolnej krawędzi. Nóżka wąska, trójkątna w prze-
kroju, z małą, prostokątną metopą w górnej części ozdobio-
ną słabo czytelną, poprzeczną linią rytą. Wokół podstawy 
kabłąka owinięte 1,5 zwoju drutu – pozostałość drucikowate-
go zaczepu pochewki. Wymiary: dł. – 3,60 cm; szer. kabłąka 
– 0,44–0,50 cm, nóżki – 0,38–0,43 cm. A.VI/1.161/162. Zbliżona 
do Kokowski wzór ZG–79.
Zbiory: MH/A/8741.
268. Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, 
ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły. W otworze w płytce 
na główce pozostałość żelaznej osi sprężyny. Kabłąk wąski, 
w przekroju trójkątny, wysoko wysklepiony i trójkątnie za-
łamany w około połowie długości; w górnej i dolnej części 
z bardzo małymi, wąskimi i prostokątnymi polami metopo-
wymi, niezdobionymi. Nóżka długa, nieznacznie zwężająca 
się ku końcowi, w przekroju trójkątna, z małą, prostokątną 
metopą w górnej części. Z pochewki wyprowadzona blaszka, 
z której wycięto drut czterokrotnie owinięty wokół podstawy 
kabłąka. Wymiary: dł. – 5,00 cm; szer. kabłąka – 0,40–0,47 cm, 
nóżki – 0,27–0,40 cm. A.VI/1.161/162. Zbliżona do Kokowski 
wzór ZG–79 (Ryc. 28).
Zbiory: MH/A/8696.
269. Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, 
ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły. W otworze w płytce 
na główce pozostałość osi sprężyny. Kabłąk wąski, krótki, 
w przekroju na niemal całej długości w przybliżeniu trójkąt-
ny, wysoko wysklepiony i trójkątnie załamany w środkowej 
części; profilowany, z czworoboczną metopą w dolnej części. 
Nóżka nieznacznie zwężająca się w kierunku prosto uformo-
wanego końca, trójkątna w przekroju, z małą, prostokątną 
metopą w górnej części. Zaczep pochewki drucikowaty z za-
chowanym jednym oplotem wokół podstawy kabłąka; drut 
wyprowadzony z pochewki dość szeroki, rozklepany. Wymia-
ry: dł. – 4,30 cm; szer. kabłąka – 0,50–0,55 cm, nóżki – 0,37–
0,48 cm. A.VI/1.161/162. Zbliżona do Kokowski wzór ZG–79.
Zbiory: MH/A/8714.

264. Crossbow fibula with returned foot, two-piece, copper 
alloy. Spring and pin missing. Deformed. In the perforation 
in the head plate are remains of an iron spring axle. Narrow 
bow, its central part triangular in section, slightly knee-
shaped110; profiled, with quadrilateral, undecorated metope 
fields in the top and bottom part. The upper field – small 
and narrow, the bottom one – large and rectangular. Narrow 
foot, roughly triangular in section, with a small, rectangular 
metope in the top part. Filiform catch, double-coiled around 
the base of the bow. Dimensions: length – 4.40 cm; bow width 
– 0.40–0.42 cm, foot width – 0.32–0.37 cm. A.VI/1.161/162. Re-
sembling Kokowski ZG–79.
Inv. no.: MH/A/8691.
265. Fragment of a crossbow fibula with returned foot, prob-
ably two-piece, copper alloy. Intact lower part of the bow 
– narrow, triangular-sectioned and most probably knee-
shaped; profiled, with a rectangular, unadorned metope field 
at the base. Foot damaged and deformed, triangular in sec-
tion, with a rectangular and unadorned metope in the top 
part. Dimensions: preserved length – 3.20 cm; bow width 
– 0.34–0.44 cm, foot width – 0.24–0.34 cm. A.VI/1.161/162. Re-
sembling Kokowski ZG–79.
Inv. no.: MH/A/8673.
266. Crossbow fibula with returned foot, two-piece, copper 
alloy. Spring and pin missing. Short and narrow bow, its cen-
tral part triangular in section, prominently bent at approx. 
halfway along – triangular in profile; profiled, with quadrilat-
eral, unadorned metope fields in the upper and lower part. 
Narrow foot, roughly triangular-sectioned, with a small, rec-
tangular metope in the top part, its end ornamented with 
diagonal incisions forming an irregular X; one of the foot 
edges with distinct, diagonal traces of filing. Filiform catch, 
double-coiled around the base of the bow. Dimensions: 
length – 3.90 cm; bow width – 0.40 cm, foot – 0.38–0.40 cm. 
A.VI/1.161/162. Resembling Kokowski ZG–79 (Fig. 28).
Inv. no.: MH/A/8692.
267. Crossbow fibula with returned foot, two-piece, copper 
alloy. Spring, pin and catch-plate missing. In the perforation 
in the head plate are remains of an iron spring axle. Short 
and narrow bow, its central part triangular in section, prom-

110 The brooch is deformed, but the bow can, in all probability, be regarded as knee-shaped.

inently bent at approx. halfway along – triangular in profile; 
profiled, with metope fields in the top and bottom part. 
The top field – small, narrow and unadorned; the bottom 
one – rectangular, with crosswise, incised lines by the top 
and bottom edge. Narrow, triangular-sectioned foot, with 
a small, rectangular metope in the upper part ornament-
ed with a barely distinct, crosswise, incised line. Around 
the base of the bow are one and a half wire coils – remains 
of a filiform catch. Dimensions: length – 3.60 cm; bow width 
– 0.44–0.50 cm, foot width – 0.38–0.43 cm. A.VI/1.161/162. Re-
sembling Kokowski ZG–79.
Inv. no.: MH/A/8741.
268. Crossbow fibula with returned foot, two-piece, copper 
alloy. Spring and pin missing. In a perforation in the head 
plate are remains of an iron spring axle. Narrow, triangu-
lar-sectioned bow, prominently bent at approx. halfway along 
– triangular in profile; with very small, narrow, rectangular 
and unadorned metope fields in the upper and lower part. 
Long foot, slightly narrowing towards the end, triangular 
in section, with a small, rectangular metope in the upper 
part. At the catch plate starts a metal sheet, from which wire 
was cut and coiled four times around the base of the bow. 
Dimensions: length – 5.00 cm; bow width – 0.40–0.47 cm, foot 
width – 0.27–0.40 cm. A.VI/1.161/162. Resembling Kokowski 
ZG–79 (Fig. 28).
Inv. no.: MH/A/8696.
269. Crossbow fibula with returned foot, two-piece, copper 
alloy. Spring and pin missing. In the perforation in the plate 
on the head are remains of a spring axle. Narrow and short 
bow, of nearly uniform, roughly triangular section, promi-
nently bent at halfway along – triangular in profile; profiled, 
with a quadrilateral metope in the bottom part. Foot slightly 
narrowing towards the straight end, triangular in section, 
with a small, rectangular metope in the upper part. Filiform 
catch, with one coil around the base of the bow; rather wide, 
hammered wire starting from the catch-plate. Dimensions: 
length – 4.30 cm; bow width – 0.50–0.55 cm, foot width – 
0.37–0.48 cm. A.VI/1.161/162. Resembling Kokowski ZG–79.
Inv. no.: MH/A/8714.
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270. Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, 
ze stopu miedzi. Brak sprężyny, igły i pochewki. W otworze 
w płytce na główce pozostałość osi sprężyny. Kabłąk wąski, 
krótki, w przekroju w środkowej części trójkątny, wysoko 
wysklepiony i trójkątnie załamany w około połowie długo-
ści; profilowany, z niezdobionymi, czworobocznymi polami 
metopowymi w górnej i dolnej części. Nóżka wąska, stop-
niowo zwężająca się w kierunku końca, profilowana z nie-
ornamentowaną, czworoboczną metopą w górnej części. 
Z drucikowatego zaczepu pochewki zachowany pojedyn-
czy oplot u podstawy kabłąka. Wymiary: dł. – 3,80 cm; szer. 
kabłąka – 0,42–0,48 cm, nóżki – 0,25–0,34 cm. A.VI/1.161/162. 
Zbliżona do Kokowski wzór ZG–79.
Zbiory: MH/A/8743.
271. Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, 
ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły; nóżka uszkodzona. 
W otworze w płytce na główce pozostałość żelaznej osi 
sprężyny. Kabłąk wąski, krótki, w przekroju w środkowej 
części trójkątny, wysoko wysklepiony i delikatnie trójkątnie 
załamany w około połowie długości; profilowany, z czworo-
bocznymi polami metopowymi w górnej i dolnej części. Pole 
górne małe, wąskie i niezdobione; dolne – duże, prostokątne 
z ornamentem dwóch lekko ukośnych linii rytych i umieszo-
nym poniżej znakiem X. Zachowana część nóżki taśmowata, 
zwinięta, bez śladów profilacji. Wymiary: dł. zachowana – 
3,20 cm; szer. kabłąka – 0,33 cm, górnej części nóżki – 0,37 cm. 
A.VI/1.161/162. Zbliżona do Kokowski wzór ZG–79.
Zbiory: MH/A/8669.
272. Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, 
ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły; nóżka uszkodzona. 
W otworze w płytce na główce pozostałość żelaznej osi 
sprężyny. Kabłąk wąski, w przekroju – na niemal całej dłu-
gości – trójkątny, wysoko wysklepiony i łukowato wygięty 
w około połowie długości; profilowany, z małymi, prostokąt-
nymi i niezdobionymi polami metopowymi w górnej i dol-
nej części. Nóżka nieznacznie zwężająca się w kierunku 
uszkodzonego końca, nieco wklęsła od spodu (blaszkowata), 
w przekroju rynienkowata i trójkątnie załamana, z bardzo 
małą, wąską i prostokątną metopą w górnej części. Wymia-
ry: dł. zachowana – 3,50 cm; szer. kabłąka – 0,40–0,47 cm, 
nóżki – 0,37–0,44 cm. A.VI/1.162. Zbliżona do Kokowski wzór 
ZG–79 (Ryc. 28).
Zbiory: MH/A/8735.
273. Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze 
stopu miedzi. Brak sprężyny, igły i pochewki. Kabłąk wąski, 

w przekroju w środkowej części w przybliżeniu trójkątny, 
wysoko wysklepiony i łukowato wygięty w około połowie 
długości; profilowany, z czworobocznymi polami metopowy-
mi w górnej i dolnej części. Pole górne małe, wąskie i niezdo-
bione; dolne – niemal kwadratowe z poprzecznym żłobkiem 
pośrodku. Podobne pole w górnej części długiej, profilowanej 
nóżki, w przekroju poniżej metopy w przybliżeniu trójkątnej. 
U podstawy kabłąka owinięty pojedynczy zwój drutu – po-
zostałość drucikowatego zaczepu pochewki. Wymiary: dł. – 
4,10 cm; szer. kabłąka – 0,45–0,47 cm, nóżki – 0,34–0,43 cm. 
A.VI/1.162. Zbliżona do Kokowski wzór ZG–79 (Ryc. 28).
Zbiory: MH/A/8648.
274. Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, 
ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły; nóżka uszkodzona 
i odkształcona. W otworze w płytce na główce pozostałość 
żelaznej (?) osi sprężyny. Kabłąk wąski, w przekroju – na 
niemal całej długości – trójkątny, łukowato wygięty; profi-
lowany z polami metopowymi w górnej i dolnej części. Pole 
górne małe, wąskie i niezdobione; dolne – duże, prostokątne 
ze słabo czytelnymi, krzyżującymi się liniami rytymi. Nóżka 
wąska, nieznacznie wklęsła od spodu (blaszkowata), w prze-
kroju rynienkowata, z małą, wąską i niezdobioną metopą 
w górnej części. Wymiary: dł. zachowana – 4,30 cm; szer. 
kabłąka – 0,40 cm, górnej części nóżki – 0,34 cm. A.VI/1.162.
Zbiory: MH/A/8729.
275. Duża i masywna zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, 
dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły. W otwo-
rze w płytce na główce pozostałość żelaznej osi sprężyny. 
Kabłąk wąski, nieznacznie rozszerzający się w kierunku 
nóżki, w przekroju – na niemal całej długości – trójkątny, 
łukowato wygięty; profilowany, z czworobocznymi pola-
mi metopowymi w górnej i dolnej części. W około połowie 
długości pola dolnego głębokie, poprzeczne zagłębienie, 
w przekroju trójkątne, powstałe przez spiłowanie środkowej 
części metopy i nadające jej „dwuczęściowy” wygląd. Nóżka 
długa, nieznacznie zwężająca się ku końcowi, w przekroju 
trójkątna i profilowana z prostokątną metopą w górnej czę-
ści wykonaną w analogiczny sposób jak dolna metopa na 
kabłąku; na końcu nóżki ornament w postaci dwóch rzędów 
poprzecznych nacięć odchodzących od krawędzi bocznych. 
Zaczep pochewki drucikowaty, dwukrotnie owinięty wokół 
podstawy kabłąka. Wymiary: dł. – 6,60 cm; szer. kabłąka – 
0,52–0,59 cm, nóżki – 0,42–0,57 cm. A.VI/1.162 (Ryc. 26).
Zbiory: MH/A/8702.

270. Crossbow fibula with returned foot, two-piece, copper 
alloy. Spring, pin and catch-plate missing. In the perforation 
in the head plate are remains of a spring axle. Narrow and 
short bow, its central part triangular in section, prominently 
bent at approx. halfway along – triangular in profile; profiled, 
with unadorned, quadrilateral metope fields in the top and 
bottom part. Long foot, gradually tapering towards the end, 
profiled, with an unadorned, quadrilateral metope in the up-
per part. From a filiform catch, a single coil at the base 
of the bow is preserved. Dimensions: length – 3.80 cm; bow 
width – 0.42–0.48 cm, foot width – 0.25–0.34 cm. A.VI/1.161/162. 
Resembling Kokowski ZG–79.
Inv. no.: MH/A/8743.
271. Crossbow fibula with returned foot, two-piece, copper 
alloy. Spring and pin missing; foot damaged. In the perfo-
ration in the head plate are remains of an iron spring axle. 
Narrow and short bow, its central part triangular in section, 
prominently bent at approx. halfway along – slightly trian-
gular in profile; profiled, with quadrilateral metope fields 
in the top and bottom part. The upper field – small, narrow 
and unadorned; the lower one – large, rectangular, ornament-
ed with two slightly diagonal, incised lines with an X below. 
The preserved part of the foot – banded, coiled, without 
traces of profiling. Dimensions: preserved length – 3.20 cm; 
width: bow – 0.33 cm, the upper part of the foot – 0.37 cm. 
A.VI/1.161/162. Resembling Kokowski ZG–79.
Inv. no.: MH/A/8669.
272. Crossbow fibula with returned foot, two-piece, copper 
alloy. Spring and pin missing; foot damaged. In the perfo-
ration in the head plate are remains of an iron spring axle. 
Narrow bow, of nearly uniform triangular section, promi-
nently arched – bent at approx. halfway along; profiled, with 
small, rectangular and unadorned metope fields in the top 
and bottom part. Foot slightly tapering towards the damaged 
end, slightly concave on the underside (sheet-like), trough-
shaped in section and triangular in profile, with a very small, 
narrow and rectangular metope in the upper part. Dimen-
sions: preserved length – 3.50 cm; bow width – 0.40–0.47 cm, 
foot width – 0.37–0.44 cm. A.VI/1.162. Resembling Kokowski 
ZG–79 (Fig. 28).
Inv. no.: MH/A/8735.
273. Crossbow fibula with returned foot, two-piece, copper 
alloy. Spring, pin and catch-plate missing. Narrow bow, its 

central part roughly triangular in section, prominently arched 
– bent at approx. halfway along; profiled, with quadrilat-
eral metope fields in the upper and lower part. The upper 
field – small, narrow and unadorned; the lower one – nearly 
square, with a crosswise groove in the middle. Similar field 
in the top part of the long, profiled foot, below the metope – 
near-triangular in section. At the base of the bow is a single 
wire coil – remains of the filiform catch. Dimensions: length 
– 4.10 cm; bow width – 0.45–0.47 cm, foot width – 0.34–0.43 cm. 
A.VI/1.162. Resembling Kokowski ZG–79 (Fig. 28).
Inv. no.: MH/A/8648.
274. Crossbow fibula with returned foot, two-piece, copper 
alloy. Spring and pin missing; foot damaged and deformed. 
In the perforation in the head plate are remains of an iron (?) 
spring axle. Narrow bow, of nearly uniform triangular section, 
arched; profiled, with metope fields in the upper and lower 
part. The upper field – small, narrow and unadorned; the low-
er one – large and rectangular, with rather indistinct, crossing 
incised lines. Narrow foot, slightly concave on the underside 
(sheet-like), trough-shaped in section, with a small, narrow, 
unadorned metope in the top part. Dimensions: preserved 
length – 4.30 cm; bow width – 0.40 cm, top part of the foot 
– 0.34 cm. A.VI/1.162.
Inv. no.: MH/A/8729.
275. Large and massive crossbow fibula with returned foot, 
two-piece, copper alloy. Spring and pin missing. In the per-
foration in the head plate are remains of an iron spring axle. 
Narrow bow, slightly widening towards the foot, of nearly 
uniform triangular section, arched; profiled, with quadrilat-
eral metope fields in the upper and lower part. At about half 
the length of the lower field is a crosswise hollow, triangular 
in section, produced by filing the middle part of the metope 
to give it the appearance of having two sections. Long foot, 
slightly tapering towards the end, triangular-sectioned and 
profiled, with a rectangular metope in the top part produced 
in the same way as the lower metope on the bow; the end 
of the foot is ornamented with two rows of crosswise in-
cisions running from the side edges. Filiform catch, dou-
ble-coiled around the base of the bow. Dimensions: length 
– 6.60 cm; bow width – 0.52–0.59 cm, foot – 0.42–0.57 cm. 
A.VI/1.162 (Fig. 26).
Inv. no.: MH/A/8702.
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276. Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, 
ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły. W otworze w płytce 
na główce pozostałość żelaznej osi sprężyny. Kabłąk wąski, 
w przekroju w środkowej części w przybliżeniu trójkątny, 
nisko wysklepiony i łukowato wygięty; profilowany, z czwo-
robocznymi i niezdobionymi polami metopowymi w górnej 
i dolnej części. Pole górne małe, wąskie; dolne – duże, prosto-
kątne. Nóżka nieznacznie zwężająca się w kierunku prosto 
uformowanego końca; profilowana, z czworoboczną meto-
pą w górnej części; poniżej metopy w przekroju trójkątna. 
Zaczep pochewki drucikowaty, dwukrotnie owinięty wokół 
podstawy kabłąka. Wymiary: dł. – 3,90 cm; szer. kabłąka – 
0,46–0,50 cm, nóżki – 0,32–0,42 cm. A.VI/1.162 (Ryc. 26).
Zbiory: MH/A/8667.
277. Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, 
ze stopu miedzi. Brak sprężyny, igły i pochewki. W otwo-
rze w płytce na główce pozostałość żelaznej osi sprężyny. 
Kabłąk wąski, nieznacznie rozszerzający się w kierunku nóż-
ki, w przekroju w części środkowej w przybliżeniu trójkątny, 
nisko wysklepiony i łukowato wygięty; profilowany, z czwo-
robocznym, niestarannie wykonanym polem metopowym 
w dolnej części ozdobionym pojedynczą, poprzeczną linią 
rytą111. Nóżka nieznacznie zwężająca się w kierunku prosto 
uformowanego końca; profilowana, z czworoboczną metopą 
w górnej części z pojedynczą poprzeczną linią rytą; poniżej 
metopy w przekroju w przybliżeniu trójkątna. Na końcu 
nóżki ornament w postaci ukośnych linii tworzących nieco 
nieregularny znak X. Wokół podstawy kabłąka owinięte dwa 
zwoje drutu – pozostałość drucikowatego zaczepu pochewki. 
Wymiary: dł. – 4,50 cm; szer. kabłąka – 0,49–0,55 cm, nóżki 
– 0,36–0,52 cm. A.VI/1.162.
Zbiory: MH/A/8688.
278. Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze 
stopu miedzi. Brak sprężyny, igły i pochewki; nóżka odkształ-
cona. W otworze w płytce na główce pozostałość żelaznej 
osi sprężyny. Kabłąk wąski, w przekroju w części środkowej 
w przybliżeniu trójkątny, nisko wysklepiony i łukowato 
wygięty; profilowany, z czworobocznymi i niezdobionymi 

111 Być może pierwotnie również w górnej części kabłąka istniało lub miało istnieć bardzo małe pole metopowe. Obecnie jest tam niewielkie zgrubienie, 
widoczne głównie z jednej strony kabłąka.

polami metopowymi w górnej i dolnej części. Pole górne 
bardzo małe, wąskie; dolne – duże, niemal kwadratowe. 
Nóżka nieznacznie zwężająca się w kierunku prosto uformo-
wanego i zniszczonego końca; profilowana, z czworoboczną, 
małą i niezdobioną metopą w górnej części; poniżej metopy 
w przekroju trójkątna. Wymiary: dł. w zachowanym stanie 
– 3,90 cm; szer. kabłąka – 0,47–0,49 cm, nóżki – 0,32–0,46 cm. 
A.VI/1.162.
Zbiory: MH/A/8654.
279. Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze 
stopu miedzi. Brak sprężyny, igły i pochewki; nóżka silnie 
zniszczona; powierzchnia całej zapinki zaoblona. W otwo-
rze w płytce na główce pozostałość żelaznej osi sprężyny. 
Kabłąk wąski, w przekroju w części środkowej w przybliżeniu 
trójkątny, nisko wysklepiony i łukowato wygięty; profilowa-
ny, z czworobocznymi i niezdobionymi polami metopowymi 
w górnej i dolnej części. Nóżka nieznacznie zwężająca się 
w kierunku uszkodzonego końca; profilowana, z czworo-
boczną metopą w górnej części ozdobioną ukośnym nacię-
ciem – niedokończony/niestarannie wykonany ornament 
lub późniejsze uszkodzenie. Wymiary: dł. w zachowanym 
stanie – 3,20 cm; szer. kabłąka – 0,50–0,53 cm, nóżki – 0,26–
0,44 cm. A.VI/1.162.
Zbiory: MH/A/8644.
280. Kabłąk zapinki kuszowatej z podwiniętą nóżką, dwu-
dzielnej, ze stopu miedzi. Dość szeroki, w przekroju w części 
środkowej trójkątny, łagodnie, łukowato wygięty; profilowa-
ny, z czworobocznymi polami metopowymi w górnej i dolnej 
części. Pole górne małe, wąskie, ozdobione słabo czytelnym 
poprzecznym żłobkiem; dolne – duże, prostokątne, ornamen-
towane znakiem X w górnej części przeciętym przez po-
przeczną linię rytą. Zachowany mały fragment przewężenia 
u podstawy kabłąka w miejscu mocowania niezachowanej 
pochewki. Kabłąk sprawia wrażenie wykonanego niestaran-
nie, profilowanie jest niesymetryczne, ornament wykonany 
niedbale i „przesunięty”. Wymiary: dł. zachowana – 3,40 cm, 
szer. kabłąka – 0,57–0,60 cm. A.VI/1.162 (Ryc. 26).
Zbiory: MH/A/8721.

276. Crossbow fibula with returned foot, two-piece, copper 
alloy. Spring and pin missing. In the perforation in the head 
plate are remains of an iron spring axle. Narrow bow, its cen-
tral part near-triangular in section, slightly arched; profiled, 
with quadrilateral and unadorned metope fields in the top 
and bottom part. The top field – small and narrow, the bot-
tom one – large and rectangular. Foot slightly tapering to-
wards the straight end; profiled, with a quadrilateral metope 
in the top part; below the metope – triangular-sectioned. 
Filiform catch, double-coiled around the base of the bow. 
Dimensions: length – 3.90 cm; bow width – 0.46–0.50 cm, 
foot width – 0.32–0.42 cm. A.VI/1.162 (Fig. 26).
Inv. no.: MH/A/8667.
277. Crossbow fibula with returned foot, two-piece, copper 
alloy. Spring, pin and catch-plate missing. In the perforation 
in the head plate are remains of an iron spring axle. Narrow 
bow, slightly widening towards the foot, its central part 
roughly triangular in section, slightly arched; profiled, with 
a carelessly crafted quadrilateral metope field in the bottom 
part decorated with a crosswise, incised line111. Foot slightly 
tapering towards the straight end; profiled, with a quadri-
lateral metope in the top part and a crosswise, incised line; 
below the metope roughly triangular in section. The end 
of the foot adorned with diagonal lines forming an irregu-
lar X. Two wire coils around the base of the bow – remains 
of the filiform catch. Dimensions: length – 4.50 cm; bow 
width – 0.49–0.55 cm, foot width – 0.36–0.52 cm. A.VI/1.162.
Inv. no.: MH/A/8688.
278. Crossbow fibula with returned foot, two-piece, copper 
alloy. Spring, pin and catch-plate missing; foot deformed. 
In the perforation in the head plate are remains of an iron 
spring axle. Narrow bow, its central part roughly triangular 
in section, slightly arched; profiled, with quadrilateral and 
unadorned metope fields in the top and bottom part. The top 

111 It is likely that a very small metope field was placed, or was to be placed, in the upper part of the bow. At present, in this place there is only a small 
thickening, visible mainly from one side of the bow.

field – very small and narrow; the bottom one – large, near-
ly square. Foot slightly tapering towards the straight and 
damaged end; profiled, with a small, quadrilateral and una-
dorned metope in the top part; below the metope triangu-
lar-sectioned. Dimensions: preserved length – 3.90 cm; bow 
width – 0.47–0.49 cm, foot width – 0.32–0.46 cm. A.VI/1.162.
Inv. no.: MH/A/8654.
279. Crossbow fibula with returned foot, two-piece, copper 
alloy. Spring, pin and catch-plate missing; foot severely dam-
aged; surface of the entire brooch rounded. In the perforation 
in the head plate are remains of an iron spring axle. Narrow 
bow, its central part roughly triangular in section, slightly 
arched; profiled, with quadrilateral and unadorned metope 
fields in the top and bottom part. Foot slightly tapering to-
wards the damaged end; profiled, with a quadrilateral metope 
in the upper part decorated with a diagonal incision – unfin-
ished/carelessly crafted ornament or later damage. Dimen-
sions: preserved length – 3.20 cm; bow width – 0.50–0.53 cm, 
foot width – 0.26–0.44 cm. A.VI/1.162.
Inv. no.: MH/A/8644.
280. Bow of a crossbow fibula with returned foot, two-piece, 
copper alloy. Rather wide, its central part triangular-sec-
tioned, slightly arched; profiled, with quadrilateral metope 
fields in the top and bottom part. The top field – small, nar-
row and decorated with a rather indistinct crosswise groove; 
the bottom one – large, rectangular and ornamented with 
an X, in the top part partly cut by a crosswise incised line. 
Preserved small fragment of the narrowing at the base 
of the bow, in the place where the unpreserved catch-plate 
was mounted. The bow appears to be carelessly crafted, 
profiling is asymmetrical, ornament carelessly crafted and 
“shifted”. Dimensions: preserved length – 3.40 cm; bow width 
– 0.57–0.60 cm. A.VI/1.162 (Fig. 26).
Inv. no.: MH/A/8721.
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281. Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze 
stopu miedzi. Brak sprężyny i igły; nóżka uszkodzona. Sil-
nie odkształcona. Kabłąk stosunkowo szeroki, w przekroju 
w części środkowej trójkątny; profilowany, z czworoboczny-
mi polami metopowymi w górnej i dolnej części. Pole górne 
u podstawy ozdobione poprzeczną, rytą linią i dodatkowo pod-
kreślone płytkimi, owalnymi wycięciami po bokach kabłąka; 
dolne – ornamentowane dwiema poprzecznymi liniami rytymi. 
Przewężenie przy przejściu kabłąka w nóżkę – w miejscu 
mocowania niezachowanego zaczepu pochewki – z ukośnie 
ściętymi krawędziami. Nóżka taśmowata, obecnie zwinięta, 
z prostokątnym polem metopowym w górnej części wyod-
rębnionym ornamentem dwóch poprzecznych linii rytych. 
Wymiary: dł. w zachowanym stanie – 4,30 cm; szer. kabłąka 
– 0,52–0,56 cm, górnej części nóżki – 0,50 cm. A.VI/.161–162112.
Zbiory: MH/A/8720.
282. Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze 
stopu miedzi. Brak sprężyny, igły i pochewki. Silnie odkształ-
cona. Kabłąk wąski, w przekroju w górnej części w przy-
bliżeniu trójkątny; profilowany, z bardzo wąską i niemal 
zupełnie nieczytelną metopą (?) w górnej części, w dolnej 
– z dużym, płaskim, prostokątnym i nieornamentowanym 
(?) polem metopowym. Nóżka wąska, być może z niewielką 
metopą w górnej części – obecnie zatartą i przypominającą 
niewielkie zgrubienie. Wymiary: dł. zachowana – 4,50 cm; 
szer. kabłąka – 0,28–0,35 cm, nóżki – 0,25–0,32 cm. Prawdo-
podobnie A.VI/1.161–162 (Ryc. 34).
Zbiory: MH/A/8747.
283. Bardzo silnie odkształcony fragment zapinki kuszo-
watej z podwiniętą nóżką, zapewne dwudzielnej, ze stopu 
miedzi. Zachowany kabłąk nieco szerszy w górnej części, 
w przekroju trójkątny. Nóżka uszkodzona, wąska, w prze-
kroju w przybliżeniu półokrągła113. Wymiary: dł. zachowana 
– 3,50 cm, szer. kabłąka – 0,40–0,49 cm, nóżki – 0,30–0,35 cm. 
Prawdopodobnie A.VI/1.161–162.
Zbiory: MH/A/8699.
284. Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, 
ze stopu miedzi. Brak sprężyny, igły i pochewki. Silnie od-
kształcona. Kabłąk stosunkowo szeroki, w przekroju w czę-
ści środkowej trójkątny; profilowany, z czworobocznymi 
polami metopowymi w górnej i dolnej części ozdobionymi 
pojedynczymi, poprzecznymi liniami rytymi. Nóżka długa, 
wąska, profilowana, z prostokątną metopą w górnej części 
u podstawy ornamentowaną poprzeczną linią rytą; poniżej 
metopy w przekroju trójkątna. Wokół podstawy kabłąka 

112 Brak możliwości odtworzenia kształtu pierwotnego wygięcia kabłąka.
113 Być może pierwotnie kabłąk i nóżka były profilowane. Obecny stan zachowania uniemożliwia pewne stwierdzenie tego faktu.

owinięte dwa zwoje drutu – pozostałość drucikowatego 
zaczepu pochewki. Wymiary: dł. w zachowanym stanie – 
5,40 cm; szer. kabłąka – 0,39–0,50 cm, nóżki – 0,27–0,36 cm. 
A.VI/1.161–162 (Ryc. 34).
Zbiory: MH/A/8649.
285. Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, 
ze stopu miedzi. Brak części sprężyny, igły i pochewki; po-
wierzchnia miejscami zniszczona ze śladami nadtopienia (?). 
Silnie odkształcona. Zachowane dwa zwoje sprężyny osadzo-
ne na osi. Kabłąk wąski, nieznacznie poszerzony w górnej 
części, w przekroju trójkątny; profilowany, z czworobocz-
nymi, niezdobionymi polami metopowymi w górnej i dolnej 
części; górne pole silnie zniszczone. Nóżka długa, wąska, 
profilowana, z prostokątną, niezdobioną metopą w górnej 
części; poniżej metopy w przekroju trójkątna. Wokół pod-
stawy kabłąka owinięte cztery zwoje cienkiego drutu – po-
zostałość drucikowatego zaczepu pochewki. Wymiary: dł. 
w zachowanym stanie – 3,30 cm; szer. kabłąka – 0,36–0,47 cm, 
nóżki – 0,25–0,35 cm. A.VI/1.161–162.
Zbiory: MH/A/8704.
286. Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, zapewne dwu-
dzielna, ze stopu miedzi. Brak główki. Silnie odkształcona. 
Kabłąk wąski, w przekroju w części środkowej w przybliżeniu 
trójkątny; profilowany, z czworobocznymi, niezdobionymi 
polami metopowymi w górnej i dolnej części. Pole górne za-
chowane fragmentarycznie; dolne – duże, prostokątne. Nóżka 
w przybliżeniu prostokątna, nieznacznie zwężająca się w kie-
runku prosto uformowanego końca; profilowana, z wąską, 
prostokątną i niezdobioną metopą w górnej części; poniżej 
metopy w przekroju trójkątna. Zaczep pochewki druciko-
waty, uszkodzony, jednokrotnie owinięty wokół podstawy 
kabłąka. Wymiary: dł. w zachowanym stanie – 4,40 cm; szer. 
kabłąka – 0,36–0,44 cm, nóżki – 0,34–0,35 cm. A.VI/.161–162.
Zbiory: MH/A/8694.
287. Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze 
stopu miedzi. Brak sprężyny, igły i pochewki; nóżka uszko-
dzona. Kabłąk wąski, w przekroju półokrągły, kolankowato 
wygięty, nieprofilowany. Nóżka zwężająca się w kierunku 
odkształconego końca, w przekroju półokrągła, nieprofilo-
wana. U podstawy kabłąka, z przedniej strony, zachowane 
2 i 1/3 zwoju szerokiego, rozklepanego drutu – pozostałość 
drucikowatego zaczepu pochewki. Wymiary: dł. w zacho-
wanym stanie – 3,90 cm; szer. kabłąka – 0,36–0,45 cm, nóżki 
– 0,22–0,30. W generaliach A.VI/1.161.
Zbiory: MH/A/8689.

281. Crossbow fibula with returned foot, two-piece, copper 
alloy. Spring and pin missing; foot damaged. Severely de-
formed. Bow relatively wide, its central part triangular-sec-
tioned; profiled, with quadrilateral metope fields in the upper 
and lower part. The base of the upper field ornamented 
with a crosswise, incised line and shallow, oval notches on 
the sides of the bow; the lower field adorned with two cross-
wise, incised lines. The narrowing where the bow turns into 
the foot – where the unpreserved catch was mounted – with 
diagonally truncated edges. Band-shaped foot, now rolled, 
with a rectangular metope field in the top part marked out 
by ornamentation in the form of two crosswise, incised 
lines. Dimensions: preserved length – 4.30 cm; bow width – 
0.52–0.56 cm, top part of the foot – 0.50 cm. A.VI/.161–162112.
Inv. no.: MH/A/8720.
282. Crossbow fibula with returned foot, two-piece, copper 
alloy. Spring, pin and catch-plate missing. Severely deformed. 
Narrow bow, its upper part roughly triangular-sectioned; 
profiled, with a very small and almost indistinct metope 
(?) in the upper part, in the lower part – with a large, flat, 
rectangular and unadorned (?) metope field. Foot narrow, 
possibly with a small metope in the top part – now effaced 
and resembling a small protuberance. Dimensions: preserved 
length – 4.50 cm; bow width – 0.28–0.35 cm, foot width – 
0.25–0.32 cm. Probably A.VI/1.161–162 (Fig. 34).
Inv. no.: MH/A/8747.
283. Very heavily deformed fragment of a crossbow fibula 
with returned foot, most probably two-piece, copper alloy. 
Preserved bow slightly wider in the upper part, triangular 
in section. Foot damaged, narrow and roughly semicircular 
in section113. Dimensions: preserved length – 3.50 cm; bow 
width – 0.40–0.49 cm, foot width – 0.30–0.35 cm. Probably 
A.VI/1.161–162.
Inv. no.: MH/A/8699.
284. Crossbow fibula with returned foot, two-piece, copper 
alloy. Spring, pin and catch-plate missing. Severely deformed. 
Bow relatively wide, its central part triangular in section; 
profiled, with quadrilateral metope fields in the upper and 
lower part decorated with crosswise, incised lines. Long and 
narrow foot, profiled, with a rectangular metope in the top 
part at the base adorned with a crosswise, incised line; be-
low the metope triangular in section. At the base of the bow 

112 It is impossible to reconstruct the original bend of the bow.
113 Perhaps the bow and foot were originally profiled. The current state of preservation hinders accurate determination of this fact.

are two wire coils – remains of a filiform catch. Dimensions: 
preserved length – 5.40 cm; bow width – 0.39–0.50 cm, foot 
width – 0.27–0.36 cm. A.VI/1.161–162.
Inv. no.: MH/A/8649.
285. Crossbow fibula with returned foot, two-piece, copper 
alloy. Pin, catch-plate and part of the spring missing; sur-
face damaged in parts, with traces of melting (?). Severely 
deformed. Two coils of spring fixed on an axle surviving. 
Narrow bow, slightly wider in the top part, triangular in sec-
tion; profiled, with quadrilateral, unadorned metope fields 
in the top and bottom part; the top field severely damaged. 
Long and narrow foot, profiled, with a rectangular, undeco-
rated metope in the top part; below the metope triangular 
in section. Four coils of thin wire around the base of the bow 
– remains of a filiform catch. Dimensions: preserved length – 
3.30 cm; bow width – 0.36–0.47 cm, foot width – 0.25–0.35 cm. 
A.VI/1.161–162.
Inv. no.: MH/A/8704.
286. Crossbow fibula with returned foot, most probably two-
piece, copper alloy. Head missing. Severely deformed. Narrow 
bow, its central part roughly triangular in section; profiled, 
with quadrilateral, unadorned metope fields in the upper 
and lower part. The upper field fragmentarily preserved; 
the lower one – large and rectangular. Foot roughly rectangu-
lar, slightly tapering towards the straight end; profiled, with 
a narrow, rectangular and unadorned metope in the top part; 
below the metope triangular-sectioned. Damaged filiform 
catch, with one coil around the base of the bow. Dimensions: 
preserved length – 4.40 cm; bow width – 0.36–0.44 cm, foot 
width – 0.34–0.35 cm. A.VI/.161–162 (Fig. 34).
Inv. no.: MH/A/8694.
287. Crossbow fibula with returned foot, two-piece, copper 
alloy. Spring, pin and catch-plate missing; foot damaged. Nar-
row bow, semicircular in section, knee-shaped, unprofiled. 
The foot tapering towards the deformed end, semicircular 
in section, unprofiled. At the base of the bow, in the front 
part, two and one-third coils of wide, hammered wire are 
surviving – remains of the filiform catch. Dimensions: pre-
served length – 3.90 cm; bow width – 0.36–0.45 cm, foot – 
0.22–0.30 cm. In general A.VI/1.161.
Inv. no.: MH/A/8689.
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288. Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze 
stopu miedzi. Brak sprężyny i igły; pochewka uszkodzona. 
Kabłąk sztabkowaty, wąski, w przekroju półokrągły, kolan-
kowato wygięty, z małymi, czworobocznymi polami meto-
powymi w górnej i dolnej części ozdobionymi podwójnymi 
poprzecznymi liniami rytymi. Identyczna metopa w górnej 
części długiej, zwężającej się ku końcowi nóżki, w przekroju 
poniżej metopy w przybliżeniu półokrągłej. Zaczep pochew-
ki drucikowaty, uszkodzony, dwukrotnie owinięty wokół 
podstawy kabłąka. Wymiary: dł. – 4,40 cm; szer. kabłąka 
– 0,40–0,48 cm, nóżki – 0,31–0,38 cm. A.VI/1.161/162 (Ryc. 31).
Zbiory: MH/A/8674.
289. Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, 
ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły. W otworze w pły-
tce na główce pozostałość żelaznej osi sprężyny. Kabłąk 
sztabkowaty, wąski, w przekroju półokrągły, kolankowato 
zgięty, z małymi, prostokątnymi i niezdobionymi polami 
metopowymi w górnej i dolnej części. Nóżka wąska, dość 
długa, z prostokątną, niezdobioną metopą w górnej części; 
poniżej metopy w przekroju półokrągła. Zaczep pochewki 
drucikowaty, dwukrotnie owinięty wokół podstawy kabłąka. 
Wymiary: dł. – 4,00 cm; szer. kabłąka – 0,43–0,50 cm, nóżki 
– 0,38–0,42 cm. A.VI/.161/162 (Ryc. 31).
Zbiory: MH/A/8716.
290. Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, zapewne dwu-
dzielna, ze stopu miedzi. Brak główki i pochewki. Kabłąk wą-
ski, w przekroju w części środkowej półokrągły, kolankowato 
wygięty, z dwoma prostokątnymi i niezdobionymi polami 
metopowymi w górnej i dolnej części. Nóżka długa, zwę-
żająca się w kierunku uszkodzonego końca, z dużą, prosto-
kątną i niezdobioną metopą w górnej części; poniżej metopy 
w przekroju półokrągła. Wokół podstawy kabłąka owinięte 
dwa zwoje cienkiego drutu – pozostałość drucikowatego za-
czepu pochewki. Wymiary: dł. zachowana – 5,00 cm; szer. 
kabłąka – 0,42–0,50 cm, nóżki – 0,24–0,42 cm. A.VI/1.161/162.
Zbiory: MH/A/8707.
291. Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, 
ze stopu miedzi. Brak sprężyny, igły i pochewki. W otworze 
w płytce na główce krótki fragment żelaznej osi sprężyny. 
Kabłąk sztabkowaty, wąski, w przekroju półokrągły, ko-
lankowato wygięty, ze słabo czytelną, prostokątną metopą 
w dolnej części. Podobna, nieco mniejsza metopa w górnej 
części nóżki zwężającej się w kierunku uszkodzonego koń-
ca, poniżej metopy w przekroju półokrągłej. Wymiary: dł. 
zachowana – 4,30 cm; szer. kabłąka – 0,47–0,53 cm, nóżki – 
0,28–0,43 cm. A.VI/1.161/162.

114 Ze względu na zniszczenie powierzchni obecnie krawędzie metopy są zaokrąglone.

Zbiory: MH/A/8655.
292. Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, 
ze stopu miedzi. Brak sprężyny, igły i pochewki; powierzch-
nia silnie zniszczona (zaoblona). W otworze w małej płytce 
na główce fragment żelaznej osi sprężyny. Kabłąk wąski, 
w przekroju półokrągły, łagodnie kolankowato wygięty, 
z bardzo słabo czytelną czworoboczną114 metopą w dol-
nej części. Podobna metopa w górnej części nóżki zwęża-
jącej się w kierunku lekko uszkodzonego końca, poniżej 
metopy w przekroju półokrągłej. Wymiary: dł. zachowana 
– 4,10 cm; szer. kabłąka – 0,29–0,36 cm, nóżki – 0,26–0,37 cm. 
A.VI/1.161/162.
Zbiory: MH/A/8676.
293. Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, 
ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły. W otworze w płytce 
na główce pozostałość żelaznej osi sprężyny. Kabłąk wąski, 
nieznacznie rozszerzający się w kierunku nóżki, w przekro-
ju w części środkowej półokrągły, łagodnie, kolankowato 
wygięty; profilowany, z dwoma czworobocznymi polami 
metopowymi w górnej i dolnej części. Pole górne małe, 
niezdobione; dolne – duże, prostokątne, w górnej części 
z w przybliżeniu trapezowatymi wycięciami po bokach. Nóż-
ka nieznacznie zwężająca się w kierunku prosto uformo-
wanego końca; profilowana, z małą, prostokątną metopą 
w górnej części; poniżej metopy w przekroju półokrągła. Za-
czep pochewki drucikowaty, uszkodzony, jednokrotnie owi-
nięty wokół podstawy kabłąka. Wymiary: dł. – 4,20 cm; szer. 
kabłąka – 0,45–0,57 cm, nóżki – 0,31–0,47 cm. A.VI/1.161/162 
(Ryc. 31).
Zbiory: MH/A/8656.
294. Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze 
stopu miedzi. Brak sprężyny i igły. Kabłąk wąski, w prze-
kroju w górnej części lekko trapezowaty, w środkowej – 
półokrągły, trójkątnie przegięty w około połowie długości; 
profilowany, z dwoma czworobocznymi polami metopowymi 
w górnej i dolnej części. Pole górne małe, wąskie i niezdo-
bione; dolne – duże, prostokątne, w górnej części ozdobione 
pojedynczą, poprzeczną linią rytą. Nóżka w przybliżeniu pro-
stokątna, delikatnie profilowana, z bardzo małą, prostokąt-
ną metopą w górnej części. Zaczep pochewki drucikowaty, 
dwukrotnie owinięty wokół podstawy kabłąka. Wymiary: dł. 
– 4,20 cm; szer. kabłąka – 0,43–0,50 cm, nóżki – 0,37–0,52 cm. 
A.VI/1.161/162.
Zbiory: MH/A/8683.

288. Crossbow fibula with returned foot, two-piece, copper 
alloy. Spring and pin missing; catch-plate damaged. Bar-
shaped, narrow bow, semicircular in section, knee-shaped, 
with small, quadrilateral metope fields in the top and bottom 
part ornamented with double, crosswise, incised lines. Iden-
tical metope in the top part of the long foot which tapers 
towards the end, below the metope roughly semicircular 
in section. Damaged filiform catch, double-coiled around 
the base of the bow. Dimensions: length – 4.40 cm; bow 
width – 0.40–0.48 cm, foot width – 0.31–0.38 cm. A.VI/1.161/162 
(Fig. 31).
Inv. no.: MH/A/8674.
289. Crossbow fibula with returned foot, two-piece, copper 
alloy. Spring and pin missing. In the perforation in the head 
plate are remains of an iron spring axle. Bar-shaped, narrow 
bow, semicircular in section, knee-shaped, with small, rectan-
gular and undecorated metope fields in the upper and lower 
part. Narrow, rather long foot, with a rectangular, unadorned 
metope in the upper part; below the metope – semicircular 
in section. Filiform catch, double-coiled around the base 
of the bow. Dimensions: length – 4.00 cm; bow width – 
0.43–0.50 cm, foot width – 0.38–0.42 cm. A.VI/.161/162 (Fig. 31).
Inv. no.: MH/A/8716.
290. Crossbow fibula with returned foot, most probably two-
piece, copper alloy. Head and catch-plate missing. Narrow 
bow, its central part semicircular in section, knee-shaped, 
with two rectangular and unadorned metope fields in the up-
per and lower part. Long foot, narrowing towards the dam-
aged end, with a large, rectangular and unadorned metope 
in the upper part; below the metope semicircular in section. 
Around the base of the bow are two coils of thin wire – re-
mains of a filiform catch. Dimensions: length preserved – 
5.00 cm; bow width – 0.42–0.50 cm, foot width – 0.24–0.42 cm. 
A.VI/1.161/162.
Inv. no.: MH/A/8707.
291. Crossbow fibula with returned foot, two-piece, copper 
alloy. Spring, pin and catch-plate missing. In the perfora-
tion in the head plate is a short fragment of an iron spring 
axle. Bar-shaped and narrow bow, semicircular in section, 
knee-shaped, with a rather indistinct rectangular metope 
in the bottom part. Similar, slightly smaller metope in the up-
per part of the foot, which narrows towards the damaged 
end, below the metope semicircular in section. Dimensions: 

114 Due to the damage of the surface, the edges of the metope are now rounded.

preserved length – 4.30 cm; bow width 0.47–0.53 cm, foot 
width – 0.28–0.43 cm. A.VI/1.161/162.
Inv. no.: MH/A/8655.
292. Crossbow fibula with returned foot, two-piece, copper 
alloy. Spring, pin and catch-plate missing; surface heavily 
damaged (rounded). In the perforation in the small plate on 
the head is a fragment of an iron spring axle. Narrow bow, 
semicircular in section, slightly knee-shaped, with an almost 
indistinct quadrilateral114 metope in the bottom part. Similar 
metope in the top part of the foot, which narrows towards 
the slightly damaged end, below the metope semicircular 
in section. Dimensions: preserved length – 4.10 cm; bow 
width 0.29–0.36 cm, foot width – 0.26–0.37 cm. A.VI/1.161/162.
Inv. no.: MH/A/8676.
293. Crossbow fibula with returned foot, two-piece, copper 
alloy. Spring and pin missing. In the perforation in the head 
plate are remains of an iron spring axle. Narrow bow, slight-
ly widening towards the foot, its central part semicircular 
in section, slightly knee-shaped; profiled, with two quadri-
lateral metope fields in the upper and lower part. The upper 
field – small and undecorated; the lower one – large, rec-
tangular, its upper part with roughly trapezoid notches on 
the sides. Foot slightly tapering towards the straight end; 
profiled, with a small, rectangular metope in the top part; 
below the metope semicircular in section. Damaged filiform 
catch, with one coil around the base of the bow. Dimensions: 
length – 4.20 cm; bow width – 0.45–0.57 cm, foot width – 
0.31–0.47 cm. A.VI/1.161/162 (Fig. 31).
Inv. no.: MH/A/8656.
294. Crossbow fibula with returned foot, two-piece, copper 
alloy. Spring and pin missing. Narrow bow, its top part slight-
ly trapezoid in section, the central part – semicircular, bent 
at approx. halfway along – triangular in profile; profiled, with 
two quadrilateral metope fields in the top and bottom part. 
The top part – small, narrow and unadorned; the bottom 
one – large and rectangular, with a single, crosswise incised 
line at the top. Foot roughly rectangular, delicately profiled, 
with a very small, rectangular metope in the top part. Fil-
iform catch, double-coiled around the base of the bow. Di-
mensions: length – 4.20 cm; bow width – 0.43–0.50 cm, foot 
width – 0.37–0.52 cm. A.VI/1.161/162.
Inv. no.: MH/A/8683.
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295. Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze 
stopu miedzi. Brak sprężyny i igły; pochewka uszkodzona. 
Odkształcona. Kabłąk wąski, nieznacznie rozszerzający się 
w kierunku nóżki, w przekroju w części środkowej w przy-
bliżeniu półokrągły, trójkątnie przegięty w około połowie 
długości; profilowany, z dwoma czworobocznymi, niezdo-
bionymi polami metopowymi w górnej i dolnej części. Nóżka 
w przybliżeniu prostokątna, delikatnie profilowana, z małą, 
prostokątną metopą w górnej części. Zaczep pochewki za-
pewne drucikowaty, uszkodzony. Wymiary: dł. w zachowa-
nym stanie – 4,60 cm; szer. kabłąka – 0,38–0,74 cm, nóżki 
– 0,34–0,45 cm. A.VI/1.161/162.
Zbiory: MH/A/8690.
296. Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze 
stopu miedzi. Brak sprężyny, igły i pochewki. Kabłąk wąski, 
w przekroju półokrągły, łagodnie, kolankowato wygięty; 
delikatnie profilowany, z czworobocznymi, niezdobionymi 
polami metopowymi w górnej i dolnej części. Pole górne 
małe, wąskie; dolne – duże, prostokątne. Nóżka zwężająca 
się w kierunku uszkodzonego końca, profilowana, z niemal 
kwadratową, niezdobioną metopą w górnej części; poniżej 
metopy w przekroju w przybliżeniu trójkątna. Wymiary: dł. 
zachowana – 3,50 cm; szer. kabłąka – 0,42–0,46 cm, nóżki – 
0,30–0,42 cm. A.VI/1.161/162.
Zbiory: MH/A/8642.
297. Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze 
stopu miedzi. Brak cięciwy, igły i pochewki. Sprężyna uszko-
dzona, długa, pierwotnie najprawdopodobniej 10-zwojowa 
z szerokiego, rozklepanego drutu, osadzona na żelaznej osi. 
Kabłąk dość szeroki, w przekroju w części środkowej pół-
okrągły, wysoko wysklepiony i łukowato wygięty w około 
połowie długości; profilowany, z czworobocznymi polami 
metopowymi w górnej i dolnej części. Pole górne małe, nie-
zdobione; dolne – niemal kwadratowe z ornamentem trzech 
wybitych, okrągłych zagłębień ułożonych w trójkąt. Nóżka 
zwężająca się w kierunku uszkodzonego końca, profilowana, 
z prostokątną, niezdobioną metopą w górnej części; w prze-
kroju poniżej metopy w przybliżeniu półokrągła. Wymiary: 
dł. zachowana – 3,80 cm; szer. kabłąka – 0,55 cm, nóżki – 
0,39–0,53 cm. A.VI/1.162 (Ryc. 26).
Zbiory: MH/A/8665.
298. Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze 
stopu miedzi. Brak sprężyny i igły; nóżka uszkodzona; po-

wierzchnia zniszczona. W otworze w małej, owalnej płytce 
na główce fragment żelaznej osi sprężyny. Kabłąk z dość sze-
rokiej, grubej i płaskiej od spodu taśmy, w środkowej części 
półokrągły w przekroju, łukowato, nieco niesymetrycznie 
wygięty; bardzo łagodnie profilowany z czworobocznymi 
polami metopowymi w górnej i dolnej części. Oba pola wy-
odrębnione plastycznie przez delikatne spiłowanie krawędzi 
bocznych kabłąka; pole górne – małe, niezdobione; dolne 
– duże, prostokątne, w górnej części z półokrągłymi wycię-
ciami po bokach. Nóżka taśmowata, cienka, z bardzo wąską, 
prostokątną metopą w górnej części utworzoną w identycz-
ny sposób jak metopy na kabłąku. Z drucikowatego zaczepu 
pochewki zachowany bardzo mały fragment drutu przywar-
ty do przewężenia u podstawy kabłąka w miejscu jej mo-
cowania. Wymiary: dł. zachowana – 5,00 cm; szer. kabłąka 
– 0,57–0,70 cm, górnej części nóżki – 0,56 cm. Zbliżona do 
A.VI/1.162 i nieznacznie do Kokowski wzór ZG–55A.
Zbiory: MH/A/8659.
299. Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, zapewne dwu-
dzielna, ze stopu miedzi. Brak górnej części kabłąka, główki 
i pochewki. Kabłąk stosunkowo szeroki, w przekroju pół-
okrągły, wysoko wysklepiony i łukowato wygięty z czworo-
bocznym, niezdobionym polem metopowym w dolnej części. 
Krawędzie kabłąka powyżej metopy delikatnie fasetowane. 
Nóżka wąska z małą, prostokątną i niezdobioną metopą 
w górnej części; poniżej metopy w przekroju półokrągła; 
na końcu z ornamentem w postaci znaku X. Wymiary: dł. 
zachowana – 3,60 cm; szer. kabłąka – 0,55–0,57 cm, nóżki – 
0,36–0,50 cm. A.VI/1.162.
Zbiory: MH/A/8653.
300. Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze 
stopu miedzi. Brak sprężyny i igły; pochewka uszkodzona; 
powierzchnia zniszczona. Kabłąk wąski, w przekroju w części 
środkowej półokrągły, łukowato wygięty w około połowie 
długości; profilowany, z czworobocznymi, niezdobionymi po-
lami metopowymi w górnej i dolnej części. Pole górne małe, 
wąskie i słabo czytelne; dolne – w przybliżeniu kwadratowe. 
Nóżka wąska, delikatnie profilowana, z czworobocznymi me-
topami w górnej i dolnej części o wielkościach odpowiadają-
cych wielkościom metop na kabłąku. Wymiary: dł. – 4,00 cm; 
szer. kabłąka – 0,37–0,48 cm, nóżki – 0,42–0,46 cm. A.VI/1.162.
Zbiory: MH/A/8664.

295. Crossbow fibula with returned foot, two-piece, copper al-
loy. Spring and pin missing; catch-plate damaged. Deformed. 
Narrow bow, slightly widening towards the foot, its central 
part roughly semicircular in section, bent at approx. halfway 
along – triangular in profile; profiled, with two quadrilateral, 
unadorned metope fields in the top and bottom part. Foot 
roughly rectangular, delicately profiled, with a small, rec-
tangular metope in the top part. Catch probably filiform, 
damaged. Dimensions: preserved length – 4.60 cm; bow 
width – 0.38–0.74 cm, foot width – 0.34–0.45 cm. A.VI/1.161/162.
Inv. no.: MH/A/8690.
296. Crossbow fibula with returned foot, two-piece, copper 
alloy. Spring, pin and catch-plate missing. Narrow bow, sem-
icircular in section, slightly knee-shaped; delicately profiled, 
with quadrilateral, unadorned metope fields in the upper and 
lower part. The top field – small and narrow, the bottom one 
– large and rectangular. Foot tapering towards the damaged 
end, profiled, with a nearly square, undecorated metope 
in the top part; below the metope roughly triangular in sec-
tion. Dimensions: preserved length – 3.50 cm; bow width – 
0.42–0.46 cm, foot width – 0.30–0.42 cm. A.VI/1.161/162.
Inv. no.: MH/A/8642.
297. Crossbow fibula with returned foot, two-piece, copper 
alloy. Chord, pin and catch-plate missing. Damaged spring, 
long, originally most probably ten-coiled, made of wide, 
hammered wire, fixed on an iron axle. Bow rather wide, its 
central part semicircular in section, prominently arched – 
bent at approx. halfway along; profiled, with quadrilateral 
metope fields in the upper and lower part. The upper field 
– small and unadorned, the lower one – nearly square, or-
namented with three round hollows arranged triangularly. 
Foot narrowing towards the damaged end, profiled, with 
a rectangular, unadorned metope in the top part; below 
the metope roughly semicircular in section. Dimensions: 
preserved length – 3.80 cm; bow width – 0.55 cm, foot width 
– 0.39–0.53 cm. A.VI/1.162 (Fig. 26).
Inv. no.: MH/A/8665.
298. Crossbow fibula with returned foot, two-piece, copper 
alloy. Spring and pin missing; foot damaged; surface worn. 
In the perforation in a small, oval plate on the head is a frag-

ment of an iron spring axle. Bow made of rather wide, thick, 
flat on the underside band, its central part semicircular 
in section, slightly asymmetrically arched; very delicate-
ly profiled, with quadrilateral metope fields in the upper 
and lower part. Both fields distinguished by delicately filed 
side edges of the bow; the upper one – small, unadorned; 
the lower one – large, rectangular, in the top part with sem-
icircular notches on the sides Banded foot, thin, with a very 
small, rectangular metope in the top part formed analogically 
to metopes on the bow. From a filiform catch survives a very 
small fragment of wire stuck to the narrowing at the base 
of the bow, in the place where it is mounted. Dimensions: 
preserved length – 5.00 m; bow width 0.57–0.70 cm, top part 
of the foot – 0.56 cm. Resembling A.VI/1.162 and vaguely 
Kokowski ZG–55A
Inv. no.: MH/A/8659.
299. Crossbow fibula with returned foot, most probably 
two-piece, copper alloy. Head, catch-plate and the top part 
of the bow missing. Bow rather wide, semicircular in section, 
prominently arched, with a quadrilateral, unadorned metope 
field in the bottom part. Bow edges above the metope del-
icately faceted. Narrow foot with a small, rectangular and 
unadorned metope in the top part; below the metope semi-
circular in section; at the end ornamented with an X. Dimen-
sions: preserved length – 3.60 cm; bow width – 0.55–0.57 cm, 
foot width – 0.36–0.50 cm. A.VI/1.162.
Inv. no.: MH/A/8653.
300. Crossbow fibula with returned foot, two-piece, copper 
alloy. Spring and pin missing; catch-plate damaged; surface 
worn. Narrow bow, its central part semicircular in section; 
arched – bent at approx. halfway along; profiled, with quadri-
lateral, unadorned metope fields in the top and bottom part. 
The top field – small, narrow and rather indistinct; the bot-
tom one – roughly square. Narrow foot, delicately profiled, 
with quadrilateral metopes in the top and bottom part, their 
sizes corresponding with those of metopes on the bow. Di-
mensions: length – 4.00 cm; bow width – 0.37–0.48 cm, foot 
width – 0.42–0.46 cm. A.VI/1.162.
Inv. no.: MH/A/8664.
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301. Bardzo mała i krępa zapinka kuszowata z podwiniętą 
nóżką, dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły. 
W otworze w płytce na główce mały fragment żelaznej osi 
sprężyny z przywartymi pozostałościami jednego zwoju. 
Kabłąk stosunkowo szeroki, w przekroju w części środko-
wej półokrągły, wysoko wysklepiony i kolankowato wy-
gięty; profilowany, z czworobocznymi polami metopowymi 
w górnej i dolnej części. Pole górne małe, niezdobione; dol-
ne – prostokątne z pojedynczą poprzeczną linią rytą. Nóżka 
w zarysie prostokątna, profilowana, z czworoboczną metopą 
w górnej części ozdobioną poprzeczną linią rytą; poniżej me-
topy w przekroju trójkątna. Zaczep pochewki drucikowaty, 
dwukrotnie owinięty wokół podstawy kabłąka. Wymiary: dł. 
– 3,10 cm; szer. kabłąka – 0,48–0,54 cm, nóżki – 0,38–0,43 cm. 
A.VI/1.161/162 (Ryc. 30).
Zbiory: MH/A/8715.
302. Mała zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudziel-
na, ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły. W otworze w płytce 
na główce pozostałość żelaznej osi sprężyny. Kabłąk wąski, 
w przekroju w części środkowej półokrągły, łagodnie, ko-
lankowato wygięty; profilowany, z czworobocznymi polami 
metopowymi w górnej i dolnej części. Pole górne małe, 
niezdobione; dolne – niemal kwadratowe, ozdobione słabo 
czytelną poprzeczną linią rytą. Nóżka nieznacznie zwężają-
ca się w kierunku prosto uformowanego końca; delikatnie 
profilowana, z małą, prostokątną metopą w górnej części 
z poprzeczną linią rytą, obecnie zatartą; poniżej metopy 
w przekroju półokrągła. Zaczep pochewki drucikowaty, dwu-
krotnie owinięty wokół podstawy kabłąka. Wymiary: dł. – 
3,70 cm; szer. kabłąka – 0,45–0,54 cm, nóżki – 0,34–0,50 cm. 
A.VI/1.161/162 (Ryc. 30).
Zbiory: MH/A/8663.
303. Mała zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwu-
dzielna, ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły. W otwo-
rze w płytce na główce pozostałość żelaznej osi sprężyny. 
Kabłąk wąski, w przekroju w części środkowej półokrągły, 
łagodnie, kolankowato wygięty; profilowany, z czworobocz-
nymi, niezdobionymi polami metopowymi w górnej i dolnej 
części. Pole górne bardzo małe, niemal nieczytelne; dolne 
– duże, prostokątne. Nóżka długa, zwężająca się w kierun-
ku spiczasto uformowanego końca; łagodnie profilowana, 
z prostokątną, niezdobioną metopą w górnej części; poni-
żej metopy w przekroju półokrągła. Zaczep pochewki dru-
cikowaty, dwukrotnie owinięty wokół podstawy kabłąka. 

Wymiary: dł. – 3,50 cm; szer. kabłąka – 0,33–0,40 cm, nóżki 
– 0,25–0,38 cm. A.VI/1.161/162.
Zbiory: MH/A/8671.
304. Mała zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwu-
dzielna, ze stopu miedzi. Brak sprężyny, igły i pochewki. 
W otworze w płytce na główce pozostałość żelaznej (?) 
osi sprężyny. Kabłąk wąski, w przekroju w części środko-
wej półokrągły, łagodnie, kolankowato wygięty; profilowa-
ny, z czworobocznymi, niezdobionymi polami metopowymi 
w górnej i dolnej części. Nóżka zwężająca się w kierunku 
uszkodzonego, wąskiego końca; profilowana, z prostokąt-
ną, niezdobioną metopą w górnej części; poniżej metopy 
w przekroju w przybliżeniu trójkątna. Wymiary: dł. w za-
chowanym stanie – 3,50 cm; szer. kabłąka – 0,40–0,47 cm, 
nóżki – 0,24–0,36 cm. A.VI/1.161/162.
Zbiory: MH/A/8697.
305. Mała zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudziel-
na, ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły. W otworze w płytce 
na główce pozostałość żelaznej osi sprężyny. Kabłąk wąski, 
w przekroju w części środkowej półokrągły, stosunkowo 
wysoko wysklepiony i trójkątnie przegięty w około połowie 
długości; profilowany, z czworobocznymi polami metopowy-
mi w górnej i dolnej części. Pole górne bardzo małe, wąskie 
i niemal nieczytelne; dolne – duże, prostokątne ze śladami 
zniszczonego ornamentu (?). Nóżka nieznacznie zwężająca 
się w kierunku prosto uformowanego końca; profilowana, 
z małą, wąską i niezdobioną prostokątną metopą w górnej 
części; poniżej metopy w przekroju w przybliżeniu trójkąt-
na. Zaczep pochewki drucikowaty, uszkodzony, z pojedyn-
czym zwojem drutu owiniętym wokół podstawy kabłąka. 
Wymiary: dł. – 3,55 cm; szer. kabłąka – 0,35–0,45 cm, nóżki 
– 0,33–0,40 cm. W generaliach A.VI/1.162 (Ryc. 30).
Zbiory: MH/A/8652.
306. Mała zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudziel-
na, ze stopu miedzi. Brak sprężyny, igły i pochewki. W otwo-
rze w płytce na główce pozostałość żelaznej osi sprężyny. 
Kabłąk wąski, w przekroju w części środkowej w przybliże-
niu półokrągły, miejscami zbliżony do trójkątnego, wysoko 
wysklepiony i trójkątnie przegięty w około połowie długości; 
profilowany, z czworobocznymi, niezdobionymi polami me-
topowymi w górnej i dolnej części. Nóżka długa, prostokąt-
na, delikatnie profilowana, z prostokątną metopą w górnej 
części. Wymiary: dł. – 3,60 cm; szer. kabłąka – 0,36–0,39 cm, 
nóżki – 0,30–0,38 cm. W generaliach A.VI/1.162 (Ryc. 30).
Zbiory: MH/A/8666.

301. Very small and sturdy crossbow fibula with returned 
foot, two-piece, copper alloy. Spring and pin missing. 
In the perforation in the head plate is a small fragment of an 
iron spring axle with remains of one coil. Relatively wide bow, 
its central part semicircular in section, prominently arched 
and knee-shaped; profiled, with quadrilateral metope fields 
in the top and bottom part. The top field – small and undeco-
rated; the bottom one – rectangular, with a crosswise, incised 
line. Rectangular foot, profiled, with a quadrilateral metope 
in the top part ornamented with a crosswise incised line; 
below the metope triangular in section. Filiform catch, dou-
ble-coiled around the base of the bow. Dimensions: length – 
3.10 cm; bow width – 0.48–0.54 cm, foot width – 0.38–0.43 cm. 
A.VI/1.161/162 (Fig. 30).
Inv. no.: MH/A/8715.
302. Small crossbow fibula with returned foot, two-piece, 
copper alloy. Spring and pin missing. In the perforation 
in the head plate are remains of an iron spring axle. Narrow 
bow, its central part semicircular in section, slightly knee-
shaped; profiled, with quadrilateral metope fields in the up-
per and lower part. The upper field – small and unadorned; 
the lower one – nearly square, decorated with a rather indis-
tinct, crosswise, incised line, Foot slightly tapering towards 
the straight end; delicately profiled, with a small, rectangular 
metope in the top part with a crosswise, incised line – now 
effaced; below the metope semicircular in section. Filiform 
catch, double-coiled around the base of the bow. Dimensions: 
length – 3.70 cm; bow width – 0.45–0.54 cm, foot width – 
0.34–0.50 cm. A.VI/1.161/162 (Fig. 30).
Inv. no.: MH/A/8663.
303. Small crossbow fibula with returned foot, two-piece, 
copper alloy. Spring and pin missing. In the perforation 
in the head plate are remains of an iron spring axle. Narrow 
bow, its central part semicircular in section, slightly knee-
shaped; profiled, with quadrilateral, unadorned metope fields 
in the upper and lower part. The upper field – very small, 
almost indistinct; the lower one – large and rectangular. 
Long foot, narrowing towards the pointed end; delicately 
profiled, with a rectangular, unadorned metope in the up-
per part; below the metope semicircular in section. Filiform 
catch, double-coiled around the base of the bow. Dimensions: 
length – 3.50 cm; bow width – 0.33–0.40 cm, foot width – 
0.25–0.38 cm. A.VI/1.161/162.

Inv. no.: MH/A/8671.
304. Small crossbow fibula with returned foot, two-piece, 
copper alloy. Spring, pin and catch-plate missing. In the per-
foration in the head plate are remains of an iron (?) spring 
axle. Narrow bow, its central part semicircular in section, 
slightly knee-shaped; profiled, with quadrilateral, unadorned 
metope fields in the upper and lower part. Foot narrowing 
towards the damaged, narrow end; profiled, with a rectan-
gular, unadorned metope in the top part; below the metope 
roughly triangular in section. Dimensions: preserved length – 
3.50 cm; bow width – 0.40–0.47 cm, foot width – 0.24–0.36 cm. 
A.VI/1.161/162.
Inv. no.: MH/A/8697.
305. Small crossbow fibula with returned foot, two-piece, 
copper alloy. Spring and pin missing. In the perforation 
in the head plate are remains of an iron spring axle. Narrow 
bow, its central part semicircular in section, relatively prom-
inently bent at approx. halfway along – triangular in profile; 
profiled, with quadrilateral metope fields in the top and 
bottom part. The top field – very small, narrow and almost 
indistinct; the bottom one – large, rectangular, with traces 
of damaged ornament (?). Foot slightly tapering towards 
the straight end; profiled, with a small, narrow and una-
dorned rectangular metope in the top part; below the metope 
roughly triangular in section. Damaged filiform catch, with 
one coil of wire around the base of the bow. Dimensions: 
length – 3.55 cm; bow width – 0.35–0.45 cm, foot width – 
0.33–0.40 cm. In general A.VI/1.162 (Fig. 30).
Inv. no.: MH/A/8652.
306. Small crossbow fibula with returned foot, two-piece, 
copper alloy. Spring, pin and catch-plate missing. In the per-
foration in the head plate are remains of an iron spring axle. 
Narrow bow, its central part roughly semicircular in section, 
in places roughly triangular, prominently bent at approx. 
halfway along – triangular in profile; profiled, with quadri-
lateral, unadorned metope fields in the top and bottom part. 
Long, rectangular foot, delicately profiled, with a rectangular 
metope in the top part. Dimensions: length – 3.60 cm; width: 
bow – 0.36–0.39 cm, foot width – 0.30–0.38 cm. In general 
A.VI/1.162 (Fig. 30).
Inv. no.: MH/A/8666.
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307. Bardzo mała zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, 
dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły. Kabłąk 
wąski, w przekroju w części środkowej półokrągły, łagodnie, 
łukowato wygięty; profilowany, z czworobocznymi, niezdo-
bionymi polami metopowymi w górnej i dolnej części. Nóżka 
nieznacznie zwężająca się w kierunku spiczasto uformowa-
nego końca; profilowana, z prostokątną, niezdobioną metopą 
w górnej części; poniżej metopy w przekroju trapezowata. 
Zaczep pochewki drucikowaty, dwukrotnie owinięty wokół 
podstawy kabłąka. Wymiary: dł. – 3,30 cm; szer. kabłąka – 
0,36–0,39 cm, nóżki – 0,23–0,34 cm. W generaliach A.VI/1.162 
(Ryc. 30).
Zbiory: MH/A/8670.
308. Bardzo mała zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, 
dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły, nóżka 
uszkodzona. W otworze w płytce na główce mały fragment 
żelaznej osi sprężyny. Kabłąk wąski, w przekroju w części 
środkowej półokrągły, łukowato wygięty, z dużym, prosto-
kątnym polem metopowym w dolnej części, przy górnej 
krawędzi ozdobionym pojedynczą poprzeczną linią rytą. 
Zachowana część nóżki prostokątna, płaska, z bardzo małą 
i wąską, prostokątną metopą w górnej części. Dwa zwoje 
rozklepanego drutu owinięte wokół podstawy kabłąka – 
pozostałość drucikowatego zaczepu pochewki. Wymiary: dł. 
zachowana – 2,90 cm; szer. kabłąka – 0,38 cm, zachowanej 
części nóżki – 0,26–0,30 cm. W generaliach A.VI/1.162.
Zbiory: MH/A/8695.
309. Mała zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwu-
dzielna, ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły. Kabłąk wą-
ski, w przekroju w części środkowej półokrągły, łagodnie, 
łukowato wygięty; profilowany, z czworobocznymi polami 
metopowymi w górnej i dolnej części. Pole górne małe, nie-
zdobione; dolne – duże, prostokątne, przy górnej i dolnej 
krawędzi podkreślone poprzecznymi liniami rytymi. Nóżka 
prostokątna, taśmowata, z bardzo małą, prostokątną metopą 
w górnej części. Zaczep pochewki drucikowaty, dwukrotnie 
owinięty wokół podstawy kabłąka. Wymiary: dł. – 3,70 cm; 
szer. kabłąka – 0,33–0,38 cm, nóżki – 0,32–0,38 cm. W gene-
raliach A.VI/1.162 (Ryc. 30).
Zbiory: MH/A/8711.
310. Mała zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwu-
dzielna, ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły. W otwo-
rze w płytce na główce pozostałość żelaznej osi sprężyny. 
Kabłąk wąski, w przekroju w części środkowej półokrągły, 
łagodnie, łukowato wygięty; profilowany, z czworobocznymi, 
niezdobionymi polami metopowymi w górnej i dolnej części. 
Nóżka prostokątna, delikatnie profilowana, z bardzo małą, 

prostokątną metopą w górnej części. Zaczep pochewki dru-
cikowaty, dwukrotnie owinięty wokół podstawy kabłąka. 
Wymiary: dł. – 3,70 cm; szer. kabłąka – 0,42–0,45 cm, nóżki 
– 0,29–0,36 cm. W generaliach A.VI/1.162 (Ryc. 30).
Zbiory: MH/A/8708.
311. Mała i krępa zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, 
dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły; powierzch-
nia zniszczona. W otworze w płytce na główce fragment że-
laznej osi sprężyny. Kabłąk krótki, nieznacznie poszerzony 
przy główce, w przekroju w części środkowej półokrągły, 
łagodnie, łukowato wygięty; profilowany, z czworobocznymi, 
niezdobionymi polami metopowymi w górnej i dolnej części. 
Pole górne małe, wąskie; dolne – duże, niemal kwadratowe. 
Nóżka stosunkowo długa, w zarysie prostokątna, delikatnie 
profilowana, z bardzo małą, prostokątną metopą w górnej 
części. Zaczep pochewki drucikowaty, dwukrotnie owinię-
ty wokół podstawy kabłąka. Wymiary: dł. – 3,80 cm; szer. 
kabłąka – 0,47–0,57 cm, nóżki – 0,38–0,44 cm. W generaliach 
A.VI/1.162 (Ryc. 30).
Zbiory: MH/A/8657.
312. Mała zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudziel-
na, ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły; pochewka uszko-
dzona; powierzchnia zniszczona. Kabłąk wąski, w przekroju 
w części środkowej półokrągły, łagodnie, łukowato wygięty; 
profilowany, z czworobocznymi polami metopowymi w gór-
nej i dolnej części; pole dolne z pojedynczą poprzeczną linią 
rytą. Nóżka nieznacznie zwężająca się w kierunku końca, 
delikatnie profilowana, z czworoboczną metopą w górnej 
części ornamentowaną pojedynczą, poprzeczną linią rytą. 
Wymiary: dł. – 4,00 cm; szer. kabłąka – 0,42–0,47 cm, nóżki 
– 0,31–0,41 cm. W generaliach A.VI/1.162.
Zbiory: MH/A/8639.
313. Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze 
stopu miedzi. Brak sprężyny i igły; pochewka uszkodzona. 
Silnie odkształcona. W otworze w płytce na główce pozosta-
łość żelaznej osi sprężyny. Kabłąk wąski, w części środkowej 
w przekroju półokrągły; profilowany, z czworobocznymi 
polami metopowymi w górnej i dolnej części ozdobionymi 
pojedynczymi, poprzecznymi żłobkami. Nóżka nieznacznie 
zwężająca się w kierunku prosto uformowanego końca, de-
likatnie profilowana z małą, prostokątną metopą w górnej 
części, ornamentowaną w analogiczny sposób jak metopy na 
kabłąku (ornament zasłonięty przez zwój drutu). Zaczep po-
chewki drucikowaty, dwukrotnie owinięty wokół podstawy 
kabłąka. Wymiary: dł. w zachowanym stanie – 3,10 cm; szer. 
kabłąka – 0,43–0,47 cm, nóżki – 0,27–0,40 cm. A.VI/1.161–162.
Zbiory: MH/A/8737.

307. Very small crossbow fibula with returned foot, two-
piece, copper alloy. Spring and pin missing. Narrow bow, its 
central part semicircular in section, slightly arched; profiled, 
with quadrilateral, unadorned metope fields in the top and 
bottom part. Foot slightly tapering towards the pointed end; 
profiled, with a rectangular, unadorned metope in the top 
part; below the metope trapezoid in section. Filiform catch, 
double-coiled around the base of the bow. Dimensions: length 
– 3.30 cm; bow width – 0.36–0.39 cm, foot width – 0.23–
0.34 cm. In general A.VI/1.162 (Fig. 30).
Inv. no.: MH/A/8670.
308. Very small crossbow fibula with returned foot, two-
piece, copper alloy. Spring and pin missing, foot damaged. 
In the perforation in the head plate is a small fragment of an 
iron spring axle. Narrow bow, its central part semicircular 
in section, arched, with a large, rectangular metope field 
in the bottom part – by the top edge ornamented with a sin-
gle crosswise, incised line. The preserved part of the foot 
rectangular, flat, with a very small and narrow rectangular 
metope in the top part. Two coils of hammered wire around 
the base of the bow – remains of a filiform catch. Dimensions: 
preserved length – 2.90 cm, width: bow – 0.38 cm, preserved 
part of the foot – 0.26–0.30 cm. In general A.VI/1.162.
Inv. no.: MH/A/8695.
309. Small crossbow fibula with returned foot, two-piece, 
copper alloy. Spring and pin missing. Narrow bow, its cen-
tral part semicircular in section, slightly arched; profiled, 
with quadrilateral metope fields in the top and bottom part. 
The top field – small and unadorned; the bottom one – large 
and rectangular, with crosswise, incised lines by the top and 
bottom edge. Rectangular, ribbon foot, with a very small, rec-
tangular metope in the top part. Filiform catch, double-coiled 
around the base of the bow. Dimensions: length – 3.70 cm; 
bow width – 0.33–0.38 cm, foot width – 0.32–0.38 cm. In gen-
eral A.VI/1.162 (Fig. 30).
Inv. no.: MH/A/8711.
310. Small crossbow fibula with returned foot, two-piece, 
copper alloy. Spring and pin missing. In the perforation 
in the head plate are remains of an iron spring axle. Nar-
row bow, its central part semicircular in section, slightly 
arched; profiled, with quadrilateral, unadorned metope fields 
in the top and bottom part. Rectangular, delicately profiled 
foot with a very small, rectangular metope in the top part. 

Filiform catch, double-coiled around the base of the bow. Di-
mensions: length – 3.70 cm; bow width – 0.42–0.45 cm, foot 
width – 0.29–0.36 cm. In general A.VI/1.162 (Fig. 30).
Inv. no.: MH/A/8708.
311. Small and sturdy crossbow fibula with returned foot, 
two-piece, copper alloy. Spring and pin missing; surface dam-
aged. In the perforation in the plate on the head is a fragment 
of an iron spring axle. Short bow, slightly wider by the head, 
its central part semicircular in section, slightly arched; pro-
filed, with quadrilateral, unadorned metope fields in the top 
and bottom part. The top field – small and narrow; the bot-
tom one – large, nearly square. Relatively long, rectangular 
foot, delicately profiled, with a very small, rectangular me-
tope in the upper part. Filiform catch, double-coiled around 
the base of the bow. Dimensions: length – 3.80 cm; bow 
width – 0.47–0.57 cm, foot width – 0.38–0.44 cm. In general 
A.VI/1.162 (Fig. 30).
Inv. no.: MH/A/8657.
312. Small crossbow fibula with returned foot, two-piece, 
copper alloy. Spring and pin missing; catch-plate damaged; 
surface worn. Narrow bow, its central part semicircular 
in section, slightly arched; profiled, with quadrilateral me-
tope fields in the top and bottom part; the bottom field 
with a single, crosswise, incised line. Foot slightly tapering 
towards the end, delicately profiled, with a quadrilateral 
metope in the top part ornamented with a crosswise incised 
line. Dimensions: length – 4.00 cm; bow width – 0.42–0.47 cm, 
foot – 0.31–0.41 cm. In general A.VI/1.162.
Inv. no.: MH/A/8639.
313. Crossbow fibula with returned foot, two-piece, copper 
alloy. Spring and pin missing; catch-plate damaged. Severe-
ly deformed. In the perforation in the head plate are re-
mains of an iron spring axle. Narrow bow, its central part 
semicircular in section; profiled, with quadrilateral metope 
fields in the top and bottom part adorned with single cross-
wise grooves. Foot slightly narrowing towards the straight 
end, delicately profiled, with a small, rectangular metope 
in the top part adorned in the same way as metopes on 
the bow (ornament obscured by a wire coil). Filiform catch, 
double-coiled around the base of the bow. Dimensions: pre-
served length – 3.10 cm; bow width – 0.43–0.47 cm, foot width 
– 0.27–0.40 cm. A.VI/1.161–162.
Inv. no.: MH/A/8737.
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314. Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, 
ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły. Silnie odkształcona. 
W otworze w płytce na główce pozostałość żelaznej osi 
sprężyny. Kabłąk wąski, w części środkowej w przekroju 
półokrągły; profilowany, z czworobocznymi polami metopo-
wymi w górnej i dolnej części. Pole górne małe, niezdobione; 
dolne – duże, przy krawędziach ozdobione poprzecznymi li-
niami rytymi (dolna linia zasłonięta przez zwój drutu). Nóżka 
nieznacznie zwężająca się w kierunku prosto uformowanego 
końca, delikatnie profilowana z prostokątną metopą w gór-
nej części ornamentowaną w analogiczny sposób jak dolna 
metopa na kabłąku115. Zaczep pochewki drucikowaty; drut 
szeroki, obustronnie rozklepany i przypominający wąską 
taśmę, dwukrotnie owinięty wokół podstawy kabłąka. Wy-
miary: dł. w zachowanym stanie – 3,70 cm; szer. kabłąka – 
0,45–0,48 cm, nóżki – 0,37–0,41 cm. A.VI/1.161–162.
Zbiory: MH/A/8700.
315. Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze 
stopu miedzi. Brak sprężyny i igły; pochewka uszkodzona. 
Silnie odkształcona. W otworze w płytce na główce pozosta-
łość żelaznej (?) osi sprężyny. Kabłąk bardzo wąski, w części 
środkowej w przekroju półokrągły; profilowany, z czworo-
bocznymi, niezdobionymi polami metopowymi w górnej i dol-
nej części. Podobna metopa w górnej części wąskiej nóżki, 
poniżej metopy w przekroju półokrągłej. Wokół podstawy 
kabłąka owinięte dwa zwoje drutu – pozostałość druciko-
watego zaczepu pochewki. Wymiary: dł. w zachowanym 
stanie – 3,20 cm; szer. kabłąka – 0,35–0,38 cm, górnej części 
nóżki – 0,27–0,38 cm. A.VI/1.161–162.
Zbiory: MH/A/8730.
316. Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, 
ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły; nóżka uszkodzona. 
Silnie odkształcona ze zniszczoną powierzchnią. Kabłąk 
wąski, w przekroju w części środkowej półokrągły; profilo-
wany, z czworobocznymi, niezdobionymi polami metopowy-
mi w górnej i dolnej części. Pole górne małe; dolne – duże, 
prostokątne. Nóżka nieznacznie zwężająca się w kierunku 
uszkodzonego końca ze słabo zaznaczoną profilacją i niemal 
niezauważalną wąską metopą w górnej części. Wymiary: dł. 
w zachowanym stanie – 3,80 cm; szer. kabłąka – 0,41–0,43 cm, 
nóżki – 0,28–0,40 cm. A.VI/1.161–162.
Zbiory: MH/A/8739.
317. Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, 
ze stopu miedzi. Brak sprężyny, igły i pochewki; nóżka 
uszkodzona. Silnie odkształcona. Kabłąk wąski, w przekroju 

115 Górna linia zasłonięta przez zwój drutu.
116 Przekrój być może pierwotnie był trapezowaty. Sposób wtórnego wygięcia zapinki uniemożliwia dokładną obserwację.

w przybliżeniu półokrągły, w górnej części zbliżony do tra-
pezowatego; profilowany, z czworobocznymi, niezdobionymi 
polami metopowymi w górnej i dolnej części. Nóżka wąska, 
delikatnie profilowana, z bardzo małą, wąską i prostokątną 
metopą w górnej części. Wymiary: dł. w zachowanym stanie 
– 3,30 cm; szer. kabłąka – 0,46–0,50 cm, zachowanej części 
nóżki – 0,30–0,40 cm. A.VI/1.161–162.
Zbiory: MH/A/8719.
318. Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze 
stopu miedzi. Brak sprężyny, igły i pochewki. Bardzo silnie 
odkształcona. Kabłąk wąski, w przekroju w części środ-
kowej półokrągły; profilowany, z czworobocznymi polami 
metopowymi w górnej i dolnej części. Pole górne niemal 
kwadratowe, ozdobione pojedynczą, poprzeczną linią rytą 
(?), silnie zatartą; dolne – duże, prostokątne, od góry i dołu 
podkreślone poprzecznymi liniami rytymi. Nóżka długa, wą-
ska. Wymiary: dł. w zachowanym stanie – 4,90 cm; szer. 
kabłąka – 0,33–0,36 cm, nóżki – 0,24–0,32 cm. A.VI/1.161–162.
Zbiory: MH/A/8740.
319. Silnie odkształcony fragment zapinki kuszowatej z pod-
winiętą nóżką, dwudzielnej, ze stopu miedzi. Zachowany 
kabłąk i górna część nóżki. W otworze w płytce na główce 
pozostałość żelaznej osi sprężyny. Kabłąk wąski, w przekroju 
w części środkowej w przybliżeniu półokrągły116; profilowa-
ny, z czworobocznymi polami metopowymi w górnej i dolnej 
części. Pole górne uformowane niestarannie; dolne – duże, 
prostokątne, ozdobione dwiema, lekko ukośnymi liniami ry-
tymi. Zachowana część nóżki prostokątna, z bardzo małą, 
prostokątną i niezdobioną metopą w górnej części. Wymiary: 
dł. w zachowanym stanie – 3,00 cm; szer. kabłąka – 0,50 cm, 
zachowanej części nóżki – 0,46 cm. A.VI/1.161–162.
Zbiory: MH/A/8718.
320. Silnie odkształcony fragment zapinki kuszowatej z podwi-
niętą nóżką, dwudzielnej, ze stopu miedzi. W otworze w płytce 
na główce bardzo mały fragment żelaznej osi sprężyny. Kabłąk 
wąski, w przekroju w części środkowej półokrągły; profilowa-
ny, z czworobocznymi, niezdobionymi polami metopowymi 
w górnej i dolnej części. Pole górne małe, bardzo wąskie; dolne 
– duże, prostokątne, o długości zbliżonej do połowy długości 
kabłąka. Zachowana część nóżki w przybliżeniu prostokątna. 
Wokół podstawy kabłąka owinięte dwa zwoje rozklepane-
go drutu – pozostałość drucikowatego zaczepu pochewki. 
Wymiary: dł. w zachowanym stanie – 2,80 cm; szer. kabłąka 
– 0,38–0,43 cm, górnej części nóżki – 0,38 cm. A.VI/1.161–162.
Zbiory: MH/A/8641.

314. Crossbow fibula with returned foot, two-piece, copper 
alloy. Spring and pin missing. Severely deformed. In the per-
foration in the head plate are remains of an iron spring axle. 
Narrow bow, its central part semicircular in section; profiled, 
with quadrilateral metope fields in the upper and lower part. 
The upper field – small, undecorated; the lower one – large, 
with crosswise, incised lines by the edges (the bottom line 
obscured by a wire coil). Foot slightly tapering towards 
the straight end, delicately profiled, with a rectangular me-
tope in the top part decorated in the same way as the bot-
tom metope on the bow115. Wire catch; wide wire, hammered 
on both sides and resembling narrow tape, double-coiled 
around the base of the bow. Dimensions: preserved length – 
3.70 cm; bow width – 0.45–0.48 cm, foot width – 0.37–0.41 cm. 
A.VI/1.161–162.
Inv. no.: MH/A/8700.
315. Crossbow fibula with returned foot, two-piece, copper 
alloy. Spring and pin missing; catch-plate damaged. Severely 
deformed. In the perforation in the head plate are remains 
of an iron (?) spring axle. Very narrow bow, its central part 
semicircular in section; profiled, with quadrilateral, una-
dorned metope fields in the upper and lower part. Similar 
metope in the top part of the narrow foot, below the me-
tope semicircular in section. At the base of the bow are 
two wire coils – remains of a filiform catch. Dimensions: 
preserved length – 3.20 cm; width: bow – 0.35–0.38 cm, top 
part of the foot – 0.27–0.38 cm. A.VI/1.161–162.
Inv. no.: MH/A/8730.
316. Crossbow fibula with returned foot, two-piece, cop-
per alloy. Spring and pin missing; foot damaged. Heavily 
deformed, with damaged surface. Narrow bow, its central 
part semicircular in section; profiled, with quadrilateral, un-
adorned metope fields in the top and bottom part. The top 
field – small; the bottom one – large, rectangular. Foot slightly 
narrowing towards the damaged end with rather indistinct 
profiling and almost indiscernible narrow metope in the top 
part. Dimensions: preserved length – 3.80 cm; bow width – 
0.41–0.43 cm, foot width – 0.28–0.40 cm. A.VI/1.161–162.
Inv. no.: MH/A/8739.
317. Crossbow fibula with returned foot, two-piece, cop-
per alloy. Spring, pin and catch-plate missing; foot dam-
aged. Severely deformed. Narrow bow, roughly semicircular 
in section, in its top part nearly trapezoid; profiled, with quad-

115 The top part obscured by a wire coil.
116 The original section might have been trapezoid. The secondary bend of the brooch hinders accurate observation.

rilateral, unadorned metope fields in the top and bottom part. 
Narrow foot, delicately profiled, with a very small and narrow 
rectangular metope in the top part. Dimensions: preserved 
length – 3.30 cm, width: bow – 0.46–0.50 cm, preserved part 
of the foot – 0.30–0.40 cm. A.VI/1.161–162.
Inv. no.: MH/A/8719.
318. Crossbow fibula with returned foot, two-piece, copper 
alloy. Spring, pin and catch-plate missing. Very heavily de-
formed. Narrow bow, its central part semicircular in sec-
tion; profiled, with quadrilateral metope fields in the top 
and bottom part. The top field – nearly square, adorned 
with a crosswise, incised (?), heavily effaced line; the bot-
tom field – large, rectangular, with crosswise, incised lines 
at the top and bottom. Long and narrow foot. Dimensions: 
preserved length – 4.90 cm; bow width – 0.33–0.36 cm, foot 
width – 0.24–0.32 cm. A.VI/1.161–162.
Inv. no.: MH/A/8740.
319. Severely deformed fragment of a crossbow fibula with 
returned foot, two-piece, copper alloy. Bow and upper part 
of the foot surviving. In the perforation in the head plate are 
remains of an iron spring axle. Narrow bow, its central part 
roughly semicircular in section116; profiled, with quadrilateral 
metope fields in the upper and lower part. The upper field 
is carelessly crafted; the lower one – large, rectangular, orna-
mented with two, slightly diagonal, incised lines. The intact 
part of the foot rectangular, with a very small, rectangular 
and unadorned metope in the top part. Dimensions: pre-
served length – 3.00 cm, width: bow – 0.50 cm, intact part 
of the foot – 0.46 cm. A.VI/1.161–162.
Inv. no.: MH/A/8718.
320. Heavily deformed fragment of a crossbow fibula with 
returned foot, two-piece, copper alloy. In the perforation 
in the head plate is a very small fragment of an iron spring 
axle. Narrow bow, its central part semicircular in section; pro-
filed, with quadrilateral, unadorned metope fields in the top 
and bottom part. The top field – small, very narrow; the bot-
tom one – large, rectangular, its length nearly half the length 
of the bow. The intact part of the foot roughly rectangular. 
Two coils of hammered wire around the base of the bow – 
remains of a filiform catch. Dimensions: preserved length 
– 2.80 cm; bow width – 0.38–0.43 cm, top part of the foot – 
0.38 cm. A.VI/1.161–162.
Inv. no.: MH/A/8641.
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321. Silnie odkształcony kabłąk zapinki kuszowatej z pod-
winiętą nóżką, dwudzielnej, ze stopu miedzi, z pozostałością 
żelaznej osi sprężyny w otworze w płytce na główce. Dość 
szeroki, w przekroju w przybliżeniu półokrągły, miejscami 
nieznacznie trapezowaty; profilowany, z polami metopowymi 
w górnej i dolnej części. Pole górne niewielkie, czworoboczne, 
ozdobione dwiema poprzecznymi liniami rytymi; pole dolne – 
bardzo duże, prostokątne, o długości niemal równej połowie 
długości kabłąka, przy górnej i dolnej krawędzi ornamento-
wane poprzecznymi liniami rytymi. Wymiary: dł. zachowana 
– 3,70 cm; szer. kabłąka – 0,50–0,54 cm. A.VI/1.161–162.
Zbiory: MH/A/8756.
322. Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, 
ze stopu miedzi. Brak sprężyny, igły i pochewki. W otwo-
rze w płytce na główce pozostałość żelaznej osi sprężyny. 
Kabłąk z wąskiej taśmy, lekko wklęsłej od spodu, nieznacznie 
zwężający się w kierunku nóżki, w przekroju w przybliże-
niu trójkątny, łagodnie, kolankowato wygięty; profilowany, 
z małymi, czworobocznymi i niezdobionymi polami metopo-
wymi w górnej i dolnej części. Nóżka długa, wąska, lekko 
wklęsła od spodu; delikatnie profilowana z wąską, prosto-
kątną i niezdobioną metopą w górnej części; poniżej metopy 
w przekroju wklęsło-wypukła. Pojedynczy zwój cienkiego 
drutu opleciony wokół podstawy kabłąka – pozostałość dru-
cikowatego zaczepu pochewki. Wymiary: dł. – 4,20 cm; szer. 
kabłąka – 0,45–0,51 cm, nóżki – 0,30–0,43 cm. A.VI/1.161/162.
Zbiory: MH/A/8705.
323. Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze 
stopu miedzi. Brak sprężyny i igły. W otworze w płytce na 
główce pozostałość żelaznej osi sprężyny. Kabłąk z wąskiej, 
dość grubej i lekko wklęsłej od spodu taśmy, w przekroju 
w części środkowej w przybliżeniu trójkątny, kolankowato 
wygięty; profilowany, z czworobocznymi polami metopo-
wymi w górnej i dolnej części ozdobionymi podwójnymi 
poprzecznymi liniami rytymi. Identyczna metopa w górnej 
części nóżki zwężającej się w kierunku końca i profilowanej, 
w przekroju – poniżej metopy – w przybliżeniu trójkątnej. 
Zaczep pochewki drucikowaty, trzykrotnie owinięty wokół 
podstawy kabłąka. Wymiary: dł. – 4,00 cm; szer. kabłąka – 
0,42–0,51 cm, nóżki – 0,28–0,42 cm. A.VI/1.161/162.
Zbiory: MH/A/8701.
324. Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, 
ze stopu miedzi. Brak sprężyny, igły i pochewki. Silnie od-
kształcona. Kabłąk z wąskiej taśmy, lekko wklęsłej od spodu, 
w przekroju w części środkowej wklęsło-wypukły (od góry 
półokrągły), łagodnie, kolankowato wygięty; profilowany, 
z czworobocznymi, niezdobionymi (?) polami metopowymi 
w górnej i dolnej części. Nóżka długa, zwężająca się w kierun-

ku końca; delikatnie profilowana z prostokątną, niezdobioną 
metopą w górnej części; poniżej metopy w przekroju lekko 
wklęsło-wypukła. Wokół podstawy kabłąka owinięte trzy 
zwoje drutu – pozostałość drucikowatego zaczepu pochewki. 
Wymiary: dł. w zachowanym stanie – 4,10 cm; szer. kabłą-
ka – 0,50 cm, nóżki – 0,31–0,48 cm. A.VI/1.161/162 (Ryc. 31).
Zbiory: MH/A/8658.
325. Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, zapewne dwu-
dzielna, ze stopu miedzi. Brak główki i pochewki; powierzch-
nia silnie zniszczona z zaoblonymi krawędziami. Kabłąk 
z wąskiej taśmy, lekko wklęsłej od spodu, w przekroju nie-
znacznie wklęsło-wypukły (od góry półokrągły), kolanko-
wato wygięty; delikatnie profilowany ze słabo zachowanymi 
czworobocznymi, niezdobionymi metopami w górnej i dolnej 
części. Nóżka nieznacznie zwężająca się ku końcowi; delikat-
nie profilowana, z prostokątną metopą w górnej części; poni-
żej metopy w przekroju lekko wklęsło-wypukła. Wymiary: 
dł. zachowana – 4,60 cm; szer. kabłąka – 0,46–0,54 cm, nóżki 
– 0,21–0,46 cm. A.VI/1.161/162.
Zbiory: MH/A/8736.
326. Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, 
ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły. W otworze w płytce 
na główce pozostałość żelaznej (?) osi sprężyny. Kabłąk 
z wąskiej, lekko wklęsłej od spodu taśmy, w przekroju wklę-
sło-wypukły (od góry półokrągły), łagodnie kolankowato wy-
gięty; profilowany, z czworobocznymi polami metopowymi 
w górnej i dolnej części. Pole górne bardzo małe, wąskie i nie-
zdobione; dolne – prostokątne z pojedynczą, poprzeczną linią 
rytą przy górnej krawędzi. Nóżka prostokątna, delikatnie 
profilowana, z wąską, prostokątną metopą w górnej części. 
Zaczep pochewki drucikowaty, dwukrotnie owinięty wokół 
podstawy kabłąka; dolny zwój z szerokiego, rozklepanego 
drutu, w miejscu wyprowadzenia z pochewki przypomina-
jącego wąską blaszkę, następnie stopniowo zwężającą się 
i przechodzącą w cienki drut. Wymiary: dł. – 3,80 cm; szer. 
kabłąka – 0,38–0,43 cm, nóżki – 0,35–0,42 cm. A.VI/1.161/162.
Zbiory: MH/A/8647.
327. Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, 
ze stopu miedzi. Brak sprężyny, igły i pochewki. Łukowato 
wygięty kabłąk i nóżka z wąskiej, lekko wklęsłej od spodu 
taśmy, z niemal niezauważalnym profilowaniem wzdłużnym 
na zewnętrznej, wypukłej stronie. Wokół podstawy kabłą-
ka owinięte dwa zwoje drutu – pozostałość drucikowatego 
zaczepu pochewki. Wymiary: dł. zachowana – 4,50 cm; szer. 
kabłąka – 0,50 cm, nóżki – 0,45 cm. A.VI/1. W generaliach 
A.162. Ukształtowanie kabłąka zbliżone do Kokowski wzór 
ZG–149/ZG–162 (Ryc. 29).
Zbiory: MH/A/8709.

321. Heavily deformed bow of a crossbow fibula with re-
turned foot, two-piece, copper alloy, with remains of an 
iron spring axle in the perforation in the head plate. Rath-
er wide, roughly semicircular in section, in places slightly 
trapezoid; profiled, with metope fields in the top and bottom 
part. The top field – small, quadrilateral, decorated with two 
crosswise, incised lines; the bottom one – very large, rectan-
gular, its length nearly half the length of the bow, adorned 
with crosswise incised lines by the upper and lower edge. 
Dimensions: preserved length – 3.70 cm; bow width – 0.50–
0.54 cm. A.VI/1.161–162.
Inv. no.: MH/A/8756.
322. Crossbow fibula with returned foot, two-piece, copper 
alloy. Spring, pin and catch-plate missing. In the perforation 
in the head plate are remains of an iron spring axle. Bow 
of narrow band, rather concave on the underside, slightly 
tapering towards the foot, roughly triangular-sectioned, 
slightly knee-shaped; profiled, with small, quadrilateral and 
unadorned metope fields in the top and bottom part. Long 
and narrow foot, slightly concave on the underside; deli-
cately profiled, with a narrow, rectangular and unadorned 
metope in the upper part; below the metope concave-convex 
in section. One coil of thin wire around the base of the bow 
– remains of a filiform catch. Dimensions: length – 4.20 cm; 
bow width – 0.45–0.51 cm, foot – 0.30–0.43 cm. A.VI/1.161/162.
Inv. no.: MH/A/8705.
323. Crossbow fibula with returned foot, two-piece, copper 
alloy. Spring and pin missing. In the perforation in the head 
plate are remains of an iron spring axle. Bow of narrow, rath-
er thick band, slightly concave on the underside, its central 
part roughly triangular in section, knee-shaped; profiled, 
with quadrilateral metope fields in the upper and lower part 
decorated with double crosswise, incised lines. Foot with 
an identical metope at the top, tapering towards the end, 
profiled, below the metope roughly triangular-sectioned. 
Filiform catch, with three coils around the base of the bow. 
Dimensions: length – 4.00 cm; bow width – 0.42–0.51 cm, foot 
width – 0.28–0.42 cm. A.VI/1.161/162.
Inv. no.: MH/A/8701.
324. Crossbow fibula with returned foot, two-piece, copper 
alloy. Spring, pin and catch-plate missing. Severely deformed. 
Bow of narrow band, slightly concave on the underside, its 
central part concave-convex in section (semicircular when 
viewed from the top), slightly knee-shaped; profiled, with 
quadrilateral, unadorned (?) metope fields in the upper and 
lower part. Long foot, narrowing towards the end; delicately 

profiled with a rectangular, undecorated metope in the top 
part; below the metope slightly concave-convex in section. 
Around the base of the bow are three wire coils – remains 
of the filiform catch. Dimensions: preserved length – 4.10 cm; 
bow width – 0.50 cm, foot width – 0.31–0.48 cm. A.VI/1.161/162.
Inv. no.: MH/A/8658.
325. Crossbow fibula with returned foot, most probably two-
piece, copper alloy. Head and catch-plate missing; heavily 
damaged surface with rounded edges. Bow of narrow band, 
slightly concave on the underside, slightly concave-convex 
in section (semicircular when viewed from the top), knee-
shaped; gently profiled, with poorly preserved quadrilat-
eral, unadorned metopes in the top and bottom part. Foot 
slightly tapering towards the end; delicately profiled, with 
a rectangular metope in the top part; below the metope 
slightly concave-convex in section. Dimensions: preserved 
length – 4.60 cm; bow width – 0.46–0.54 cm, foot width – 
0.21–0.46 cm. A.VI/1.161/162.
Inv. no.: MH/A/8736.
326. Crossbow fibula with returned foot, two-piece, copper 
alloy. Spring and pin missing. In the perforation in the head 
plate are remains of an iron (?) spring axle. Bow of narrow 
band, slightly concave on the underside, concave-convex 
in section (semicircular when viewed from the top), slight-
ly knee-shaped; profiled, with quadrilateral metope fields 
in the upper and lower part. The upper field – very small, 
narrow and unadorned; the lower one – rectangular, with 
one crosswise, incised line by the top edge. Rectangular 
foot, gently profiled, with a narrow, rectangular metope 
in the top part. Filiform catch; double-coiled around the base 
of the bow; the lower coil of wide, hammered wire, in the sec-
tion where it starts at the catch-plate resembling a narrow 
sheet, then gradually tapering and becoming thin wire. Di-
mensions: length – 3.80 cm; bow width – 0.38–0.43 cm, foot 
– 0.35–0.42 cm. A.VI/1.161/162.
Inv. no.: MH/A/8647.
327. Crossbow fibula with returned foot, two-piece, copper 
alloy. Spring, pin and catch-plate missing. Arched bow and 
foot of narrow band, slightly concave on the underside, with 
almost indiscernible lengthwise profiling on the outer, con-
vex side. At the base of the bow are two wire coils – remains 
of a filiform catch. Dimensions: preserved length – 4.50 cm; 
bow width – 0.50 cm, foot width – 0.45 cm. A.VI/1. In gener-
al A.162. The form of the bow similar to Kokowski ZG–149/
ZG–162 (Fig. 29).
Inv. no.: MH/A/8709.



134       KATALOG ∙ ZABYTKI Z MŁODSZEGO OKRESU PRZEDRZYMSKIEGO ORAZ OKRESÓW RZYMSKIEGO I WĘDRÓWEK LUDÓW 135       CATALOGUE ∙ ARTEFACTS FROM THE LATE PRE-ROMAN, ROMAN AND MIGRATION PERIODS

PA
R

T I     TH
E H

RU
BIESZÓW

 D
ISTRICT

CZĘŚĆ I      POW
IAT H

RU
BIESZOW

SKI

328. Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, 
ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły. W otworze w płytce 
na główce pozostałość żelaznej osi sprężyny. Kabłąk wąski, 
w przekroju w części środkowej w przybliżeniu trapezowaty, 
kolankowato wygięty; profilowany, z czworobocznymi i nie-
zdobionymi polami metopowymi w górnej i dolnej części. 
Nóżka długa, nieznacznie zwężająca się ku końcowi; profi-
lowana, z dużą, prostokątną i niezdobioną metopą w górnej 
części; poniżej metopy w przekroju trójkątna. Zaczep po-
chewki drucikowaty, czterokrotnie owinięty wokół podstawy 
kabłąka. Wymiary: dł. – 4,00 cm, szer. kabłąka – 0,38–0,40 cm, 
nóżki – 0,28–0,33 cm. A.VI/1.161/162. Zbliżona do Kokowski 
wzór ZG–79 (Ryc. 28).
Zbiory: MH/A/8640.
329. Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, 
ze stopu miedzi. Brak igły; pochewka uszkodzona. Głów-
ka ze śladami nadtopienia, nóżka odkształcona. Sprężyna 
4-zwojowa, osadzona na osi umieszonej w dużej, prostokąt-
nej płytce na główce i zabezpieczonej nakładkami, obecnie 
odkształconymi. Cięciwa dolna, podwójna117 (?), bardzo ni-
ska, ściśle obejmująca kabłąk. Kabłąk wąski, w przekroju 
w przybliżeniu trapezowaty, delikatnie, kolankowato wy-
gięty; profilowany, z czworobocznymi polami metopowymi 
w górnej i dolnej części. Pole górne nieornamentowane; 
dolne – ze słabo czytelnym zdobieniem w postaci dwóch 
poprzecznych linii rytych i krótkich nacięć (?) pomiędzy 
nimi. Krawędzie kabłąka pomiędzy metopami fasetowane. 
Nóżka wąska, profilowana, z metopą w górnej części ozdo-
bioną słabo czytelnymi znakiem X i umieszczoną ponad nim 
poprzeczną linią. Wymiary: dł. zachowana – 4,30 cm, spręży-
ny – 1,20 cm; szer. kabłąka – 0,48–0,53, nóżki – 0,30–0,45 cm. 
A.VI/1.161/162 (Ryc. 31).
Zbiory: MH/A/8752.
330. Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, 
ze stopu miedzi. Brak igły. Sprężyna uszkodzona, 10-zwojo-
wa, osadzona na osi z jednej strony zabezpieczonej nakład-
ką z gładkiego drutu. Kabłąk stosunkowo wąski, w części 
środkowej w przekroju trapezowaty, delikatnie, kolankowato 
wygięty i bogato profilowany. W górnej części mała, czwo-
roboczna metopa ornamentowana dwiema poprzecznymi 
liniami rytymi, częściowo zatartymi; w dolnej – duże, pro-
stokątne pole metopowe z motywem szachownicy utworzo-

117 Ze względu na nadtopienie główki fibuli trudno jednoznacznie opisać poszczególne jej elementy. Wydaje się jednak, że na tylnej stronie widoczne są dwie 
dolne cięciwy, z których jedna częściowo wtopiona jest w sprężynę i wydaje się łączyć – przynajmniej z jednej strony – z również przetopioną nakładką 
zabezpieczającą oś.

nym przez krzyżujące się ze sobą, naprzemiennie ukośne 
linie ryte. Krawędzie kabłąka między metopami fasetowane. 
Nóżka nieznacznie zwężająca się ku końcowi, profilowana, 
z nieornamentowaną, czworoboczną metopą w górnej części; 
poniżej metopy w przekroju w przybliżeniu trójkątna. Zaczep 
pochewki drucikowaty, dwukrotnie owinięty wokół podsta-
wy kabłąka. Wymiary: dł. – 4,60 cm, sprężyny – 2,20 cm; szer. 
kabłąka – 0,44–0,52 cm, nóżki – 0,35–0,43 cm. A.VI/1.161/162. 
Kokowski wzór ZM–103 (Ryc. 32).
Uwagi: analiza składu chemicznego metalu – CL 20677.
Zbiory: MH/A/8727.
331. Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, 
ze stopu miedzi. Brak sprężyny, igły i pochewki. Silnie od-
kształcona. W otworze w płytce na główce pozostałość 
żelaznej osi sprężyny. Kabłąk wąski, w przekroju w przy-
bliżeniu trapezowaty; profilowany, z czworobocznymi po-
lami metopowymi w górnej i dolnej części ozdobionymi 
poprzecznymi liniami rytymi (na górnej metopie – 1 linia; 
na dolnej – 2). Nóżka wąska o zbliżonej szerokości na całej 
długości; profilowana, z małą, wąską, czworoboczną metopą 
w górnej części ozdobioną pojedynczą poprzeczną linią rytą. 
Z drucikowatego zaczepu pochewki zachowane dwa zwoje 
owinięte wokół podstawy kabłąka. Wymiary: dł. w zacho-
wanym stanie – 3,00 cm; szer. kabłąka – 0,45–0,49 cm, nóżki 
– 0,31–0,46 cm. A.VI/1.161–162.
Zbiory: MH/A/8745.
332. Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze 
stopu miedzi. Brak sprężyny i igły; pochewka uszkodzona. 
Silnie odkształcona. W otworze w płytce na główce pozo-
stałość żelaznej osi sprężyny. Kabłąk krótki, stosunkowo 
szeroki, w przekroju w części środkowej trapezowaty, pier-
wotnie najprawdopodobniej łukowato wygięty; profilowany, 
z czworobocznymi polami metopowymi w górnej i dolnej czę-
ści. Pole górne małe, wąskie i niezdobione; dolne – kwadra-
towe, podkreślone od góry poprzeczną linią rytą (?). Nóżka 
nieznacznie zwężająca się w kierunku prosto uformowanego 
końca; profilowana, z prostokątną metopą w górnej części 
u podstawy ornamentowaną poprzeczną linią rytą; poniżej 
metopy w przekroju trapezowata. Wymiary: dł. w zachowa-
nym stanie – 2,60 cm; szer. kabłąka – 0,53–0,57 cm, nóżki – 
0,39–0,48 cm. A.VI/1.161–162.
Zbiory: MH/A/8738.

328. Crossbow fibula with returned foot, two-piece, copper 
alloy. Spring and pin missing. In the perforation in the head 
plate are remains of an iron spring axle. Narrow bow, its cen-
tral part roughly trapezoid in section, knee-shaped; profiled, 
with quadrilateral, unadorned metope fields in the upper 
and lower part. Long foot, slightly tapering towards the end; 
profiled, with a large, rectangular and unadorned metope 
in the top part; below the metope triangular-sectioned. Fil-
iform catch, with four coils around the base of the bow. 
Dimensions: length – 4.00 cm; bow width – 0.38–0.40 cm, 
foot – 0.28–0.33 cm. A.VI/1.161/162. Resembling Kokowski 
ZG–79 (Fig. 28).
Inv. no.: MH/A/8640.
329. Crossbow fibula with returned foot, two-piece, copper 
alloy. Pin missing; damaged catch-plate. Head with traces 
of melting, deformed foot. Four-coiled spring fixed on an axle 
placed in a large, rectangular plate on the head and secured 
with attachments, now deformed. Internal chord, double117 
(?), very low, tightly wound around the bow. Narrow bow, 
roughly trapezoid in section, slightly knee-shaped; profiled, 
with quadrilateral metope fields in the upper and lower part. 
The upper field unadorned; the lower one – with almost in-
distinct ornamentation in the form of two crosswise, incised 
lines with short incisions (?) between them. Bow edges be-
tween the metopes are faceted, Narrow, profiled foot, with 
a metope in the top part adorned with a rather indistinct X 
and a crosswise line above it. Dimensions: preserved length 
– 4.30 cm; spring – 1.20 cm; bow width – 0.48–0.53 cm, foot 
width – 0.30–0.45 cm. A.VI/1.161/162 (Fig. 31).
Inv. no.: MH/A/8752.
330. Crossbow fibula with returned foot, two-piece, copper 
alloy. Pin missing. Spring damaged, ten-coiled, fixed on an 
axle secured on one side with a terminal made of smooth 
wire. Relatively narrow bow, its central part trapezoid in sec-
tion, slightly knee-shaped and richly profiled. In the top 
part is a small, quadrilateral metope ornamented with two, 
partly effaced, crosswise, incised lines; in the lower part 
– large, rectangular metope field with a chessboard mo-
tif formed by alternately diagonal, crossing incised lines. 

117 Due to melting of the brooch’s head, it is difficult to describe its individual elements accurately. However, it seems that there are two internal chords 
on the back, one of which is partly melted into the spring and seems to connect – from at least one side – with the also melted attachment securing 
the axle.

Bow edges between the metopes faceted. Foot slightly nar-
rowing towards the end, profiled, with unadorned, quadri-
lateral metope in the top part; below the metope roughly 
triangular-sectioned. Filiform catch, double-coiled around 
the base of the bow. Dimensions: length – 4.60 cm; spring – 
2.20 cm; bow width – 0.44–0.52 cm, foot width – 0.35–0.43 cm. 
A.VI/1.161/162. Kokowski ZM–103 (Fig. 32).
Remarks: chemical analysis – CL 20677.
Inv. no.: MH/A/8727.
331. Crossbow fibula with returned foot, two-piece, copper 
alloy. Spring, pin and catch-plate missing. Severely deformed. 
In the perforation in the head plate are remains of an iron 
spring axle. Narrow bow, roughly trapezoid in section; pro-
filed, with quadrilateral metope fields in the top and bottom 
part ornamented with crosswise, incised lines (one line on 
the top metope, two on the bottom one). Narrow foot, of al-
most uniform width; profiled, with a small, narrow, quadri-
lateral metope in the upper part adorned with a crosswise, 
incised line. From a filiform catch, two coils around the base 
of the bow are preserved. Dimensions: preserved length – 
3.00 cm; bow width – 0.45–0.49 cm, foot width – 0.31–0.46 cm. 
A.VI/1.161–162.
Inv. no.: MH/A/8745.
332. Crossbow fibula with returned foot, two-piece, copper 
alloy. Spring and pin missing; catch-plate damaged. Severely 
deformed. In the perforation in the head plate are remains 
of an iron spring axle. Short, relatively wide bow, its central 
part trapezoid in section, originally most probably arched; 
profiled, with quadrilateral metope fields in the top and 
bottom part. The top field – small, narrow and unadorned; 
the lower one – square, with a crosswise, incised line (?) at 
the top. Foot slightly tapering towards the straight end; pro-
filed, with a rectangular metope in the upper part, the base 
of which is ornamented with a crosswise incised line; below 
the metope trapezoid in section. Dimensions: preserved 
length – 2.60 cm; bow width – 0.53–0.57 cm, foot width – 
0.39–0.48 cm. A.VI/1.161–162.
Inv. no.: MH/A/8738.
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333. Kabłąk zapinki kuszowatej z podwiniętą nóżką, dwu-
dzielnej, ze stopu miedzi, z pozostałością żelaznej osi spręży-
ny w otworze w płytce na główce. Wykonany z wąskiej, dość 
grubej taśmy, łagodnie, kolankowato wygięty i nieznacznie 
zwężający się w kierunku niezachowanej nóżki; profilowany 
z krawędziami ukośnie ściętymi, co w przekroju nadaje mu 
niski, trapezowaty kształt; w górnej i dolnej części czworo-
boczne pola metopowe. Pole górne małe, wąskie i niezdo-
bione; dolne – duże, prostokątne, z poprzeczną linią rytą 
przy górnej krawędzi. Wymiary: dł. zachowana – 2,60 cm; 
szer. kabłąka – 0,38–0,49 cm. Prawdopodobnie A.VI/1.161/162.
Zbiory: MH/A/8706.
334. Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, 
ze stopu miedzi. Brak igły i pochewki; powierzchnia silnie 
zniszczona (zaoblona). Zachowana połowa (?) sprężyny osa-
dzonej na żelaznej osi zablokowanej nakładką (?)118. Kabłąk 
z cienkiej, wąskiej i płaskiej taśmy nieznacznie rozszerza-
jący się w kierunku główki, wygięty łukowato, w dolnej 
części z czworobocznym polem wyodrębnionym ornamen-
tem rytym w postaci dwóch poprzecznych linii. Podobnie 
wyodrębnione pole także w górnej części taśmowatej, wą-
skiej nóżki z uszkodzonymi krawędziami i prawdopodobnie 
końcem. Wymiary: dł. zachowana – 4,00 cm; szer. kabłąka 
– 0,45–0,56 cm, górnej części nóżki – 0,40 cm. W genera-
liach A.VI/1.162. Zbliżona do Kokowski wzór ZM–55A/ZM–133 
(Ryc. 27).
Zbiory: MH/A/8728.
335. Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze 
stopu miedzi. Brak sprężyny, igły i zaczepu pochewki. Silnie 
odkształcona. Kabłąk z wąskiej, płaskiej i cienkiej taśmy 
o niemal identycznej szerokości na całej długości, delikatnie, 
łukowato wygięty. W górnej części kabłąka poprzeczne za-
głębienie tuż poniżej wyprowadzonej z niego długiej, owalnej 
płytki do osadzenia osi sprężyny. W dolnej części kabłąka 
czworoboczne pole metopowe wyodrębnione lekko ukośny-
mi liniami rytymi; pomiędzy liniami krawędzie boczne wycię-
te, w przybliżeniu trapezowato. Podobnie wyodrębnione pole 

118 Stan zachowania zapinki uniemożliwia pewne stwierdzenie tego faktu. Dwa zwoje sprężyny są do siebie przylgnięte, przy czym skrajny być może styka 
się z fragmentem uszkodzonej nakładki.

119 Opisywane metopy różnią się sposobem wycięcia krawędzi. Zbyt mocny nacisk lub kąt nacięcia spowodował, że krawędzie boczne metopy na nóżce 
uległy całkowitemu ścięciu, stąd obecnie w górnej części jest ona znacznie przewężona. Nie można wykluczyć również, że uszkodzenia te powstały 
później, na co wpływ mogło mieć zbyt duże ścienienie boków, podatnych tym samym na zniszczenia.

120 Trudno stwierdzić czy jest to zabieg celowy, czy też późniejsze uszkodzenie.

metopowe także w górnej części taśmowatej, prostokątnej, 
nieznacznie zwężającej się ku końcowi nóżki119; poniżej me-
topy nóżka dodatkowo zdobiona krzywo wyciętym znakiem 
X od dołu ograniczonym poprzeczną linią rytą. Wymiary: dł. 
w zachowanym stanie – 3,20 cm; szer. kabłąka – 0,56–0,58 cm, 
nóżki – 0,39–0,46 cm. W generaliach A.VI/1.162. Zbliżona do 
Kokowski wzór ZM–55A/ZM–133 (Ryc. 27).
Zbiory: MH/A/8725.
336. Odkształcony kabłąk zapinki kuszowatej, zapewne 
z podwiniętą nóżką, dwudzielnej, ze stopu miedzi. Wykona-
ny z wąskiej, płaskiej taśmy, nieznacznie rozszerzającej się 
w kierunku główki, ze słabo zaznaczonym czworobocznym, 
nieornamentowanym polem metopowym (?) w górnej części 
wyodrębnionym przez niewielkie, poprzeczne zagłębienie120. 
W dolnej części kabłąka pole metopowe wyodrębnione nie-
mal niezauważalnym ornamentem w postaci poprzecznych 
linii rytych; pomiędzy liniami krawędzi boczne w przybliżeniu 
trapezowato wycięte/spiłowane. Zachowane przewężenie 
przy przejściu kabłąka w nóżkę w miejscu niezachowanego 
łączenia pochewki. Wymiary: dł. zachowana – 2,30 cm; szer. 
kabłąka – 0,43–0,50 cm. A.VI/1. Prawdopodobnie A.161–162. 
Być może zbliżona do Kokowski wzór ZM–55A/ZM–133.
Zbiory: MH/A/8809.
337. Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, 
ze stopu miedzi. Brak sprężyny, igły i pochewki. Silnie od-
kształcona. W otworze w płytce na główce pozostałość osi 
sprężyny. Kabłąk z dość szerokiej, płaskiej taśmy w górnej 
i dolnej części z czworobocznymi, niezdobionymi polami me-
topowymi wyodrębnionymi plastycznie poprzez delikatne 
spiłowanie krawędzi bocznych. Nóżka taśmowata, zwężająca 
się w kierunku uszkodzonego końca, z polem metopowym 
w górnej części wyodrębnionym w identyczny sposób jak 
metopy na kabłąku. Wymiary: dł. w zachowanym stanie – 
2,60 cm; szer. kabłąka – 0,60–0,62 cm, nóżki – 0,37–0,50 cm. 
A.VI/1. Prawdopodobnie A.161–162. Być może zbliżona do 
Kokowski wzór ZM–55A/ZM–133.
Zbiory: MH/A/8724.

333. Bow of a crossbow fibula with returned foot, two-piece, 
copper alloy, with remains of an iron spring axle in the per-
foration in the head plate. Made of narrow, rather thick 
band, slightly knee-shaped and slightly narrowing towards 
the unpreserved foot; profiled, with diagonally truncated 
edges, which gives it a low, trapezoid section; in the top 
and bottom part are quadrilateral metope fields. The top 
field – small, narrow and unadorned; the bottom one – large, 
rectangular, with a crosswise, incised line by the top edge. 
Dimensions; preserved length – 2.60 cm; bow width – 0.38–
0.49 cm. Probably A.VI/1.161/162.
Inv. no.: MH/A/8706.
334. Crossbow fibula with returned foot, two-piece, copper 
alloy. Pin and catch-plate missing; surface heavily daam-
aged (rounded). Preserved half (?) of a spring fixed on an 
iron axle secured with a terminal (?)118. Bow of thin, narrow 
and flat band, slightly widening towards the head, arched; 
in the bottom part is a quadrilateral metope field with incised 
ornament in the form of two crosswise lines. Similar field 
in the top part of the narrow, banded foot with damaged 
edges and probably the end. Dimensions: preserved length 
– 4.00 cm; bow width – 0.45–0.56 cm, top part of the foot – 
0.40 cm. In general A.VI/1.162. Similar to Kokowski ZM–55A/
ZM–133 (Fig. 27).
Inv. no.: MH/A/8728.
335. Crossbow fibula with returned foot, two-piece, copper 
alloy. Spring, pin and catch missing. Severely deformed. Bow 
of narrow, flat and thin band of nearly uniform width, slight-
ly arched. In the top part of the bow, just below the place 
where the long, oval plate for mounting the spring axle 
starts, is a crosswise hollow. In the bottom part is a quad-
rilateral metope field accentuated by slightly diagonal in-
cised lines; between them, in the side edges, are roughly 
trapezoid notches. Similarly outlined metope field in the top 
part of the banded, rectangular foot, slightly narrowing to-
wards the end119; below the metope, the foot is ornamented 
with a crooked, incised X, with a crosswise incised line at 
the bottom. Dimensions: preserved length – 3.20 cm; bow 
width – 0.56–0.58 cm, foot width – 0.39–0.46 cm. In general 
A.VI/1.162. Similar to Kokowski ZM–55A/ZM–133.

118 The state of preservation of the brooch hinders accurate determination of this fact. Two coils of wire are stuck to each other, the outermost one touches 
the fragment of the damaged attachment.

119 The metopes differ in the way the edges are cut. Too much pressure or the angle of cutting resulted in the side edges of the metope being completely 
truncated, thus its upper part is now significantly narrower. It is also possible that the damage occurred later, perhaps due to the sides being thinned 
too much, which made the sides prone to damage.

120 It is difficult to establish whether it is intentional treatment, or later damage.

Inv. no.: MH/A/8725.
336. Deformed bow of a crossbow fibula, most likely with 
returned foot, two-piece, copper alloy. Made of narrow and 
flat band, slightly widening towards the head, with a rather 
indistinct quadrilateral, unadorned metope field (?) – its top 
part is outlined by a small, crosswise hollow120. In the bot-
tom part of the bow is a metope field accentuated by an 
almost indiscernible ornament in the form of crosswise, 
incised lines; between them the side edges are roughly cut 
or filed into a trapezoid. The bow tapers where it turns into 
the foot, in the place where the unpreserved catch-plate 
started. Dimensions: preserved length – 2.30 cm; bow width 
– 0.43–0.50 cm. A.VI/1. Probably A.161–162. Perhaps similar 
to Kokowski ZM–55A/ZM–133.
Inv. no.: MH/A/8809.
337. Crossbow fibula with returned foot, two-piece, copper 
alloy. Spring, pin and catch-plate missing. Heavily deformed. 
In the perforation in the head plate are remains of a spring 
axle. Bow of rather wide, flat band, with quadrilateral, una-
dorned metope fields in the top and bottom part, accentuated 
by delicately filed side edges. Ribbon foot, tapering towards 
the damaged end, with a metope field in the upper part out-
lined in the same way as the metopes on the bow. Dimen-
sions: preserved length – 2.60 cm; bow width – 0.60–0.62 cm, 
foot width – 0.37–0.50 cm. A.VI/1. Probably A.161–162. Perhaps 
similar to Kokowski ZM–55A/ZM–133.
Inv. no.: MH/A/8724.
338. Bow of a crossbow fibula, most likely with returned foot, 
two-piece, copper alloy. Made of rather wide, flat band, knee-
shaped and unprofiled. In the bottom part is a rather indis-
tinct metope field accentuated by an ornament in the form 
of three crosswise, incised lines – two in the upper part, one 
at the base; a short section of one of the side edges above 
the upper lines are almost imperceptibly filed. The bow tapers 
where it turns into the foot, in the place where the unpre-
served catch-plate started. Dimensions: preserved length – 
2.90 cm; bow width – 0.56–0.66 cm. A.VI/1. Probably A.161–162. 
Perhaps similar to Kokowski ZM–55A/ZM–133 (Fig. 27).
Inv. no.: MH/A/8753.
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338. Kabłąk zapinki kuszowatej, zapewne z podwiniętą nóż-
ką, dwudzielnej, ze stopu miedzi. Wykonany z dość szero-
kiej, płaskiej taśmy, kolankowato wygiętej i nieprofilowanej. 
W dolnej części słabo czytelne pole metopowe wyodrębnione 
ornamentem w postaci trzech poprzecznych, rytych linii – 
dwóch w górnej części, jednej u podstawy; powyżej górnych 
linii niemal niezauważalne spiłowanie krótkiego odcinka jed-
nej z krawędzi bocznych. Zachowane przewężenie przy przej-
ściu kabłąka w nóżkę w miejscu niezachowanego łączenia 
pochewki. Wymiary: dł. zachowana – 2,90 cm; szer. kabłąka 
– 0,56–0,66 cm. A.VI/1. Prawdopodobnie A.161–162. Być może 
zbliżona do Kokowski wzór ZM–55A/ZM–133 (Ryc. 27).
Zbiory: MH/A/8753.
339. Odkształcony kabłąk zapinki kuszowatej, zapewne 
z podwiniętą nóżką, dwudzielnej, ze stopu miedzi, z po-
zostałością żelaznej osi sprężyny w otworze w płytce na 
główce. Wykonany z dość szerokiej, płaskiej taśmy, z czwo-
robocznymi polami metopowymi w górnej i dolnej części 
wyodrębnionymi plastycznie poprzez delikatne spiłowanie 
krawędzi bocznych kabłąka pomiędzy nimi121. Wymiary: dł. 
zachowana – 2,80 cm; szer. kabłąka – 0,60 cm. A.VI/1. Praw-
dopodobnie A.161–162. Być może zbliżona do Kokowski wzór 
ZM–55A/ZM–133.
Zbiory: MH/A/8754.
340. Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, 
ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły. Silnie odkształcona. 
Kabłąk z szerokiej, dość grubej taśmy, w przekroju w czę-
ści środkowej półokrągły, wysoko wysklepiony i delikatnie, 
kolankowato wygięty; profilowany, z czworobocznymi, nie-
zdobionymi polami metopowymi w górnej i dolnej części; 
krawędzie pomiędzy metopami fasetowane. Nóżka taśmo-
wata, w przybliżeniu prostokątna, z czworoboczną metopą 
w górnej części wyodrębnioną plastycznie poprzez delikatne 
spiłowanie krawędzi bocznych. Zaczep pochewki drucikowa-
ty, dwukrotnie owinięty wokół podstawy kabłąka. Wymiary: 
dł. 4,30 cm; szer. kabłąka – 0,60–0,63 cm, nóżki – ok. 0,57 cm. 
A.VI/1.161/162 (Ryc. 31).

121 Być może górne pole metopowe dodatkowo u podstawy podkreślone było poprzeczną linią rytą, w chwili obecnej widoczną w zasadzie jedynie przy 
dużym powiększeniu.

122 Fragment jednej z krawędzi jest odcięty i zwinięty. Nie sposób stwierdzić, czy jest efekt nieudanej obróbki, czy też późniejsze uszkodzenie.

Zbiory: MH/A/8713.
341. Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, 
ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły; nóżka uszkodzona. 
Kabłąk z szerokiej, dość grubej taśmy, w przekroju w czę-
ści środkowej półokrągły, silnie wysklepiony i delikatnie, 
kolankowato wygięty; profilowany, z czworobocznymi po-
lami metopowymi w górnej i dolnej części. Pole górne małe, 
niezdobione; dolne – duże, prostokątne, ornamentowane 
poprzecznymi, płytkimi żłobkami (pojedynczym w górnej 
części i podwójnym w dolnej). Krawędzie pomiędzy meto-
pami fasetowane. Nóżka taśmowata, lekko zwężająca się 
w kierunku uszkodzonego końca; profilowana, z prostokątną 
metopą w górnej części ozdobioną poprzecznym żłobkiem 
u podstawy; poniżej metopy z krawędziami fasetowanymi, 
w przekroju w przybliżeniu trapezowata. Wokół podstawy 
kabłąka owinięte dwa zwoje drutu – pozostałość drucikowa-
tego zaczepu pochewki. Wymiary: dł. zachowana – 3,60 cm; 
szer. kabłąka – 0,55–0,61 cm, nóżki w zachowanej części – 
0,40–0,55 cm. A.VI/1.161/162.
Zbiory: MH/A/8698.
342. Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze 
stopu miedzi. Brak sprężyny i igły. Kabłąk z szerokiej, dość 
grubej taśmy, w przekroju w części środkowej w przybliżeniu 
półokrągły, wysoko wysklepiony i niesymetrycznie, łukowa-
to wygięty; profilowany, z czworobocznymi, nieornamento-
wanymi polami metopowymi w górnej i dolnej części. Pole 
górne małe; dolne – duże, prostokątne. Krawędzie pomię-
dzy metopami fasetowane122. Nóżka taśmowata, zwężająca 
się w kierunku prosto uformowanego końca; profilowana, 
z niemal kwadratową, niezdobioną metopą w górnej części; 
poniżej metopy z krawędziami fasetowanymi, w przekroju 
w przybliżeniu trapezowata. Zaczep pochewki drucikowaty, 
dwukrotnie owinięty wokół podstawy kabłąka. Wymiary: dł. 
– 4,20 cm; szer. kabłąka – 0,60–0,66 cm, nóżki – 0,51–0,60 cm. 
A.VI/1.162 (Ryc. 26).
Zbiory: MH/A/8733.

339. Deformed bow of a crossbow fibula, possibly with 
returned foot, two-piece, copper alloy, with remains of an 
iron spring axle in the perforation in the head plate. Made 
of rather wide, flat band, with quadrilateral metope fields 
in the upper and lower part accentuated by delicately filed 
bow edges between them121. Dimensions: preserved length 
– 2.80 cm; bow width – 0.60 cm. A.VI/1. Probably A.161–162. 
Perhaps similar to Kokowski ZM–55A/ZM–133.
Inv. no.: MH/A/8754.
340. Crossbow fibula with returned foot, two-piece, copper 
alloy. Spring and pin missing. Heavily deformed. Bow of wide, 
rather thick band, its central part semicircular in section, 
prominently bent and slightly knee-shaped; profiled, with 
quadrilateral, unadorned metope fields in the top and bottom 
part; edges between the metopes are faceted. Banded foot, 
roughly rectangular, with a quadrilateral metope in the top 
part, accentuated by delicately filed side edges. Filiform 
catch, double-coiled around the base of the bow. Dimensions: 
length – 4.30 cm; bow width – 0.60–0.63 cm, foot – approx. 
0.57 cm. A.VI/1.161/162 (Fig. 31).
Inv. no.: MH/A/8713.
341. Crossbow fibula with returned foot, two-piece, copper 
alloy. Spring and pin missing; foot damaged. Bow of wide, 
rather thick band, its central part semicircular in section, 
prominently bent and slightly knee-shaped; profiled, with 
quadrilateral metope fields in the upper and lower part. 

121 It is possible that the upper field was additionally underlined at the base by a crosswise incised line, now visible only when magnified.
122 Fragment of one of the edges is cut off and rolled. It is difficult to establish whether this is failed processing, or later damage.

The upper field – small, unadorned; the lower one – large, 
rectangular, ornamented with shallow, crosswise grooves 
(one in the top part, two in the bottom part). Edges be-
tween the metopes faceted. Banded foot, slightly taper-
ing towards the damaged end; profiled, with a rectangular 
metope in the top part adorned at the base with a cross-
wise groove; below the metope with faceted edges roughly 
trapezoid in section. At the base of the bow are two wire 
coils – remains of a filiform catch. Dimensions: preserved 
length – 3.60 cm, width: bow – 0.55–0.61 cm, preserved part 
of the foot – 0.40 cm. A.VI/1.161/162.
Inv. no.: MH/A/8698.
342. Crossbow fibula with returned foot, two-piece, copper 
alloy. Spring and pin missing. Bow of wide, rather thick 
band, its central part roughly semicircular in section, prom-
inently and asymmetrically arched; profiled, with quadrilat-
eral, unadorned metope fields in the upper and lower part. 
The upper field – small; the lower one – large, rectangular. 
Edges between the metopes faceted122. Banded foot, taper-
ing towards the straight end; profiled, with a nearly square, 
unadorned metope in the top part; below the metope with 
faceted edges roughly trapezoid in section. Filiform catch, 
double-coiled around the base of the bow. Dimensions: length 
– 4.20 cm; bow width – 0.60–0.66 cm, foot – 0.51–0.60 cm. 
A.VI/1.162 (Fig. 26).
Inv. no.: MH/A/8733.
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343. Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze 
stopu miedzi. Brak sprężyny i igły; pochewka uszkodzona. 
Lekko odkształcona ze śladami przepalenia (?). W otwo-
rze w płytce na główce pozostałość żelaznej osi sprężyny. 
Kabłąk z szerokiej taśmy, w przekroju w części środkowej 
półokrągły, obecnie wysoko wysklepiony i trójkątnie prze-
gięty w około połowie długości123; profilowany, z czworo-
bocznymi polami metopowymi w górnej i dolnej części. Pole 
górne małe, wąskie i niezdobione; dolne – prostokątne ze 
słabo zachowaną poprzeczną linią rytą. Krawędzie kabłąka 
pomiędzy metopami delikatnie fasetowane. Nóżka szeroka, 
nieznacznie zwężająca się w kierunku prosto uformowanego 
końca; delikatnie profilowana, z małą, prostokątną metopą 
w górnej części; poniżej metopy w przekroju półokrągła124. 
Wymiary: dł. w zachowanym stanie – 3,80 cm; szer. kabłąka 
– 0,64–0,67 cm, nóżki – 0,50–0,61 cm. A.VI/1.162.
Zbiory: MH/A/8731.
344. Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze 
stopu miedzi. Brak sprężyny i igły. W otworze w płytce na 
główce pozostałość żelaznej osi sprężyny. Kabłąk z szerokiej, 
dość grubej taśmy, w przekroju w części środkowej w przybli-
żeniu półokrągły, łukowato wygięty; profilowany, z czworo-
bocznymi polami metopowymi w górnej i dolnej części. Pole 
górne małe, niezdobione; dolne – duże, niemal kwadratowe, 
w górnej części ozdobione poprzecznym, wąskim żłobkiem. 
Krawędzie pomiędzy metopami fasetowane125. Nóżka taśmo-
wata, zwężająca się w kierunku prosto uformowanego końca; 
delikatnie profilowana, z bardzo wąską, prostokątną metopą 
w górnej części; poniżej metopy z delikatnie fasetowanymi 
krawędziami, w przekroju w przybliżeniu trapezowata, niska. 
Zaczep pochewki drucikowaty; rozklepany drut dwukrotnie 
owinięty wokół podstawy kabłąka. Wymiary: dł. – 4,20 cm; 
szer. kabłąka – 0,65–0,73 cm, nóżki – 0,46–0,59 cm. A.VI/1.162 
(Ryc. 26).
Zbiory: MH/A/8675.
345. Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, 
ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły. Silnie odkształco-

123 Kabłąk pierwotnie prawdopodobnie był nieco łagodniej łukowato wygięty. O jego wtórnym przegięciu świadczyć mogą drobne ubytki na powierzchni 
zewnętrznej, w miejscu zgięcia.

124 Poniżej metopy znajduje się też poprzeczne zagłębienie prawdopodobnie powstałe wtórnie, w efekcie zniszczenia (przegięcia) nóżki.
125 Granice „wewnętrznego” zasięgu fasetowania są miejscami słabo widoczne.

na. W otworze w płytce na główce pozostałość żelaznej 
osi sprężyny. Kabłąk z dość szerokiej taśmy, w przekroju 
w części środkowej w przybliżeniu trapezowaty; profilowa-
ny, z czworobocznymi, niezdobionymi polami metopowy-
mi w górnej i dolnej części. Krawędzie kabłąka pomiędzy 
metopami fasetowane. Nóżka delikatnie zwężająca się ku 
końcowi; profilowana, z czworoboczną, nieornamentowaną 
metopą w górnej części; poniżej metopy z fasetowanymi 
krawędziami, w przekroju w przybliżeniu trapezowata. Za-
czep pochewki drucikowaty; drut na początkowym odcinku 
prostokątny w przekroju, dalej owalny, trzykrotnie owinię-
ty wokół podstawy kabłąka. Wymiary: dł. w zachowanym 
stanie – 3,90 cm; szer. kabłąka – 0,57–0,60 cm, nóżki – 0,39–
0.50 cm. A.VI/1.161–162 (Ryc. 34).
Zbiory: MH/A/8651.
346. Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, 
ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły. W otworze w płytce 
na główce pozostałość żelaznej osi sprężyny. Kabłąk z dość 
szerokiej i grubej taśmy, w przekroju w części środkowej 
trapezowaty, kolankowato wygięty; profilowany, z czwo-
robocznymi polami metopowymi w górnej i dolnej części. 
Pole górne wąskie, niezdobione; dolne – duże, prostokątne, 
ornamentowane znakiem X wpisanym pomiędzy dwie po-
przeczne linie ryte. Krawędzie kabłąka pomiędzy metopami 
fasetowane. Nóżka nieznacznie zwężająca się w kierunku 
prosto uformowanego końca; profilowana, z prostokątną 
metopą ozdobioną dwiema poprzecznymi liniami rytymi 
w górnej części; poniżej metopy z fasetowanymi krawę-
dziami, w przekroju trapezowata. Zaczep pochewki dru-
cikowaty, dwukrotnie owinięty wokół podstawy kabłąka; 
drut w miejscu wyprowadzenia z pochewki szeroki, rozkle-
pany, przypominający blaszkę, dalej stopniowo zwężający 
się i w przekroju półokrągły. Wymiary: dł. – 4,30 cm; szer. 
kabłąka – 0,70–0,73 cm, nóżki – 0,52–0,66 cm. A.VI/1.161/162. 
Kokowski wzór ZM–103  (Ryc. 32).
Zbiory: MH/A/8668.

343. Crossbow fibula with returned foot, two-piece, copper 
alloy. Spring and pin missing; catch-plate damaged. Slight-
ly deformed, with traces of burning (?). In the perforation 
in the head plate are remains of an iron spring axle. Bow 
of wide band, its central part semicircular in section, now 
prominently bent at approx. halfway along – triangular in pro-
file123; profiled, with quadrilateral metope fields in the top and 
bottom part. The top field – small, narrow and unadorned; 
the bottom one – rectangular, with a poorly preserved cross-
wise, incised line. Bow edges between the metopes delicately 
faceted. Wide foot, slightly narrowing towards the straight 
end; delicately profiled, with a small, rectangular metope 
in the top part; below the metope semicircular in section124. 
Dimensions: preserved length – 3.80 cm; bow width – 0.64–
0.67 cm, foot width – 0.50–0.61 cm. A.VI/1.162.
Inv. no.: MH/A/8731.
344. Crossbow fibula with returned foot, two-piece, copper 
alloy. Spring and pin missing. In the perforation in the head 
plate are remains of an iron spring axle. Bow of wide, rather 
thick band, its central part roughly semicircular in section, 
arched; profiled, with quadrilateral metope fields in the top 
and bottom part. The top field – small and unadorned; the bot-
tom one – large, nearly square, its upper part ornamented 
with a narrow, crosswise groove. Edges between the metopes 
faceted125. Banded foot, narrowing towards the straight end; 
delicately profiled, with a very narrow, rectangular metope 
in the top part; below the metope with delicately facet-
ed edges; roughly trapezoid in section, low. Filiform catch; 
hammered wire double-coiled around the base of the bow. 
Dimensions: length – 4.20 cm; bow width – 0.65–0.73 cm, 
foot – 0.46–0.59 cm. A.VI/1.162 (Fig. 26).
Inv. no.: MH/A/8675.

123 It is likely that the bow was originally less arched. Small fractures on the outer surface, in the place where it is bent, might indicate its secondary bend.
124 Between the metope is a crosswise hollow, probably secondary – result of the foot damage (bending).
125 Borders of the “internal” scope of faceting are poorly discernible in places.

345. Crossbow fibula with returned foot, two-piece, copper 
alloy. Spring and pin missing. Severely deformed. In the per-
foration in the head plate are remains of an iron spring axle. 
Bow of rather wide band, its central part roughly trapezoid 
in section; profiled, with quadrilateral, unadorned metope 
fields in the top and bottom part. Bow edges between the me-
topes are faceted. Foot slightly narrowing towards the end; 
profiled, with a quadrilateral, unadorned metope in the upper 
part; below the metope – with faceted edges, roughly trape-
zoid in section. Filiform catch; at first rectangular-sectioned, 
then oval, coiled three times around the base of the bow. 
Dimensions: preserved length – 3.90 cm; bow width – 0.57–
0.60 cm, foot width – 0.39–0.50 cm. A.VI/1.161–162 (Fig. 34).
Inv. no.: MH/A/8651.
346. Crossbow fibula with returned foot, two-piece, copper 
alloy. Spring and pin missing. In the perforation in the head 
plate are remains of an iron spring axle. Bow of rather wide 
and thick band, its central part trapezoid in section, knee-
shaped; profiled, with quadrilateral metope fields in the top 
and bottom part. The top field is narrow and unadorned; 
the bottom one – large, rectangular and ornamented with 
an X set between two crosswise, incised lines. Bow edges 
between the metopes are faceted. Foot slightly tapering 
towards the straight end; profiled, with a rectangular me-
tope adorned in the upper part with two crosswise, incised 
lines; faceted edges below the metope, trapezoid in section. 
Filiform catch; double-coiled around the base of the bow; 
in the section where it starts at the catch-plate the wire 
is wide, hammered, resembling a metal sheet, then gradually 
tapering and becoming semicircular in section. Dimensions: 
length – 4.30 cm; bow width – 0.70–0.73 cm, foot width – 0.52–
0.66 cm. A.VI/1.161/162 (Fig. 26). Kokowski ZM–103 (Fig. 32).
Inv. no.: MH/A/8668.
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347. Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, 
ze stopu miedzi. Brak sprężyny, igły i pochewki. Kabłąk 
z szerokiej taśmy, w przekroju w części środkowej w przy-
bliżeniu trapezowaty, wysoko wysklepiony i trójkątnie 
przegięty w około połowie długości; bogato profilowany, 
z czworobocznymi polami metopowymi w górnej i dolnej 
części. Pole górne wąskie, nieornamentowane; dolne – duże, 
niemal kwadratowe, pośrodku ozdobione pojedynczym po-
przecznym i głębokim żłobkiem. Krawędzie kabłąka po-
między metopami fasetowane. Nóżka taśmowata, szeroka, 
nieznacznie zwężająca się w kierunku prosto uformowanego 
końca; profilowana, z metopą w górnej części ozdobioną po 
środku pojedynczym poprzecznym żłobkiem; poniżej meto-
py z fasetowanymi krawędziami, w przekroju w przybliże-
niu trapezowata, niska. Na końcu nóżki ornament w postaci 
ukośnych, głębokich żłobków odchodzących od jej krawędzi, 
stykających się pośrodku i tworzących niski znak X. Wokół 
podstawy kabłąka owinięte dwa zwoje szerokiego, rozklepa-
nego drutu – pozostałość drucikowatego zaczepu pochewki. 
Wymiary: dł. – 5,00 cm; szer. kabłąka – 0,85–0,87 cm, nóżki 
– 0,60–0,78 cm. A.VI/1.162 (Ryc. 26).
Zbiory: MH/A/8637.
348. Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, 
ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły. Kabłąk z szerokiej 
taśmy, w przekroju w części środkowej wieloboczny, wy-
soko wysklepiony i trójkątnie przegięty w około połowie 
długości; bogato profilowany, z wąskimi, czworobocznymi 
polami metopowymi w górnej i dolnej części. Pole górne nie-
ornamentowane; dolne – ozdobione pojedynczą poprzeczną 
linią rytą. Krawędzie kabłąka pomiędzy metopami fasetowa-
ne, a sam kabłąk dodatkowo wzdłużnie profilowany. Nóżka 
taśmowata, szeroka, nieznacznie zwężająca się w kierunku 
końca; profilowana, z metopą w górnej części ozdobioną po-
jedynczym poprzecznym żłobkiem; poniżej metopy wzdłuż-
nie profilowana z fasetowanymi krawędziami, w przekroju 
wieloboczna. Na końcu nóżki ornament w postaci ukośnych 
nacięć odchodzących od jej krawędzi – z jednej strony sła-
bo czytelnych – stykających się pośrodku i tworzących ni-
ski znak X. Zaczep pochewki drucikowaty; rozklepany drut 
dwukrotnie owinięty wokół podstawy kabłąka. Wymiary: dł. 
– 4,65 cm; szer. kabłąka – 0,81–0,83 cm, nóżki – 0,57–0,77 cm. 
A.VI/1.162 (Ryc. 26).
Zbiory: MH/A/8742.

126 Profilowanie nóżki, podobnie jak i kabłąka, jest miejscami słabo czytelne ze względu na znaczny stopień zniszczenia powierzchni.

349. Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze 
stopu miedzi. Brak sprężyny i igły; nóżka uszkodzona. Prze-
palona (?). W otworze w płytce na główce pozostałość żela-
znej (?) osi sprężyny. Kabłąk z szerokiej taśmy, w przekroju 
w części środkowej wieloboczny, wysoko wysklepiony i trój-
kątnie przegięty w około połowie długości; bogato profilowa-
ny, z czworobocznymi polami metopowymi w górnej i dolnej 
części. Pole górne wąskie, nieornamentowane; dolne – duże, 
prostokątne, pośrodku ozdobione pojedynczym poprzecz-
nym i głębokim żłobkiem. Krawędzie kabłąka pomiędzy 
metopami fasetowane, a sam kabłąk dodatkowo wzdłuż-
nie profilowany (profilowanie miejscami słabo czytelne ze 
względu na znaczny stopień zniszczenia powierzchni). Nóżka 
taśmowata, szeroka, nieznacznie zwężająca się w kierunku 
uszkodzonego końca; profilowana, z wąską, prostokątną me-
topą w górnej części ozdobioną pojedynczym poprzecznym 
żłobkiem; poniżej metopy wzdłużnie profilowana z fasetowa-
nymi krawędziami126, w przekroju wieloboczna. Wokół pod-
stawy kabłąka owinięty pojedynczy zwój cienkiego, lekko 
rozklepanego drutu – pozostałość drucikowatego zaczepu 
pochewki. Wymiary: dł. zachowana – 4,40 cm; szer. kabłąka 
– 0,79–0,82 cm, nóżki – 0,50–0,75 cm. A.VI/1.162.
Zbiory: MH/A/8687.
350. Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, 
ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły. Kabłąk z szerokiej ta-
śmy – pośrodku tylnej strony nieznacznie wklęsłej wzdłuż 
całej długości – łagodnie zwężający się w kierunku główki, 
łukowato wygięty; profilowany, z czworobocznymi polami 
metopowymi w górnej i dolnej części. Pole górne małe, 
wąskie i niezdobione; dolne – duże, prostokątne, w górnej 
części ozdobione pojedynczą poprzeczną linią rytą. Krawę-
dzie kabłąka pomiędzy metopami fasetowane, a sam kabłąk 
dodatkowo wzdłużnie profilowany, w przekroju wielobocz-
ny. Nóżka z cienkiej, szerokiej taśmy, prostokątna, z bardzo 
wąską, czworoboczną i niezdobioną metopą w górnej części 
wyodrębnioną przez delikatne spiłowanie krawędzi bocz-
nych. Identycznie utworzona, ale znacznie większa metopa 
także na końcu nóżki, dodatkowo ozdobiona wycinanym or-
namentem tworzącym motyw promieniście rozchodzących 
się nacięć/linii. Zaczep pochewki drucikowaty, z rozklepanym 
drutem dwukrotnie owiniętym wokół podstawy kabłąka. 
Wymiary: dł. – 6,80 cm; szer. kabłąka – 0,64–0,85 cm, nóżki 
– 0,80 cm. Zbliżona do A.VI/1.162 (Ryc. 26).
Zbiory: MH/A/8660.

347. Crossbow fibula with returned foot, two-piece, copper 
alloy. Spring, pin and catch-plate missing. Bow of wide band, 
its central part roughly trapezoid in section, prominently 
bent at approx. halfway along – triangular in profile; strongly 
profiled, with quadrilateral metope fields in the top and bot-
tom part. The top field – narrow and unadorned; the bottom 
one – large, nearly square, with a deep, crosswise groove 
in the middle. Bow edges between the metopes are faceted. 
Wide, ribbon foot slightly narrowing towards the straight 
end; profiled, with a metope in the upper part ornamented 
in the middle with a crosswise groove; faceted edges be-
low the metope; low, roughly trapezoid in section. The end 
of the foot adorned with deep, diagonal grooves running 
from its edges and forming a low X in the middle. Two coils 
of wide, hammered wire around the base of the bow – re-
mains of a filiform catch. Dimensions: length – 5.00 cm; bow 
width – 0.85–0.87 cm, foot width – 0.60–0.78 cm. A.VI/1.162 
(Fig. 26).
Inv. no.: MH/A/8637.
348. Crossbow fibula with returned foot, two-piece, copper 
alloy. Spring and pin missing. Bow of wide band, its central 
part polygonal in section, prominently bent at approx. half-
way along – triangular in profile; richly profiled, with nar-
row, quadrilateral metope fields in the top and bottom part. 
The top field unadorned; the lower one – decorated with 
a crosswise, incised line. Bow edges between the metopes 
are faceted, and the bow is profiled lengthwise. Wide, banded 
foot, slightly tapering towards the end; profiled, with a me-
tope in the top part ornamented with a crosswise groove; 
below the metope profiled lengthwise and with faceted edg-
es, polygonal in section. The end of the foot adorned with 
diagonal incisions running from its edges – rather indistinct 
on one side – forming a low X in the middle. Filiform catch; 
hammered wire double-coiled around the base of the bow. 
Dimensions: length – 4.65 cm; bow width – 0.81–0.83 cm, foot 
width – 0.57–0.77 cm. A.VI/1.162 (Fig. 26).
Inv. no.: MH/A/8742.

126 Foot and bow profiling rather indistinct in places due to significant damage of the surface.

349. Crossbow fibula with returned foot, two-piece, cop-
per alloy. Spring and pin missing; foot damaged. Burnt (?). 
In the perforation in the head plate are remains of an iron 
(?) spring axle. Bow of wide band, its central part polygonal 
in section, prominently bent at approx. halfway along – trian-
gular in profile; strongly profiled, with quadrilateral metope 
fields in the top and bottom part. The top field is narrow and 
unadorned; the bottom one – large, rectangular, with a deep, 
crosswise groove in the middle. Bow edges between the me-
topes are faceted, and the bow itself is profiled lengthwise 
(due to severe damage of the surface, profiling is indistinct 
in places). Wide, banded foot, slightly narrowing towards 
the damaged end; profiled, with a narrow, rectangular me-
tope in the upper part decorated with a crosswise groove; 
below the metope – profiled lengthwise, with faceted edg-
es126, polygonal in section. A single coil of thin, slightly ham-
mered wire around the base of the bow – remains of a filiform 
catch. Dimensions: preserved length – 4.40 cm; bow width 
– 0.79–0.82 cm, foot width – 0.50–0.75 cm. A.VI/1.162.
Inv. no.: MH/A/8687.
350. Crossbow fibula with returned foot, two-piece, copper 
alloy. Spring and pin missing. Bow of wide band – in the mid-
dle of the back side, slightly concave along the entire length 
– slightly tapering towards the head and arched; profiled, 
with quadrilateral metope fields in the top and bottom part. 
The top field – small, narrow and unadorned; the bottom one 
– large, rectangular, with a crosswise incised line in its up-
per part. Bow edges between the metopes are faceted, and 
the bow itself is profiled lengthwise, polygonal in section. 
Foot of thin, wide band; rectangular, with a very narrow, 
quadrilateral and unadorned metope in the upper part ac-
centuated by delicately filed side edges. Identical, yet much 
larger metope is at the end of the foot, additionally ornament-
ed with incised, radiant notches/ lines. Filiform catch, with 
hammered wire double-coiled around the base of the bow. 
Dimensions: length – 6.80 cm; bow width – 0.64–0.85 cm, 
foot – 0.80 cm. Similar to A.VI/1.162 (Fig. 26).
Inv. no.: MH/A/8660.
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351. Główka i górna część kabłąka zapinki kuszowatej, dwu-
dzielnej, ze stopu miedzi. Silnie odkształcone i przepalone 
ze zniszczoną, spękaną powierzchnią. Sprężyna 10-zwojowa, 
osadzona na osi zabezpieczonej nakładkami z szerokiej, 
płaskiej taśmy. Cięciwa dolna, krótka. Kabłąk z szerokiej, 
płaskiej taśmy bez wyraźnych śladów profilowania127. Wy-
miary: dł. zachowana – 2,80 cm, sprężyny – 3,20 cm; szer. 
kabłąka – 0,86–0,90 cm. Prawdopodobnie A.VI/1.
Zbiory: MH/A/8685.
352. Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, 
ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły. Kabłąk wysoko wy-
sklepiony i łukowato wygięty z wąskiej, dość grubej ta-
śmy, od spodu lekko wklęsłej, w przekroju w przybliżeniu 
wklęsło-wypukły, ze słabo czytelnymi śladami profilowania 
wzdłużnego, nadającego górnej powierzchni miejscami nie-
co wieloboczny kształt. W górnej i dolnej części kabłąka 
poprzeczne zagłębienia/żłobki, odchodzące od niewielkich, 
półokrągłych wycięć w krawędziach bocznych. Nóżka długa, 
zwężająca się ku końcowi, łagodnie, wzdłużnie profilowana. 
W górnej części nóżki słabo wyodrębnione, prostokątne pole 
z poprzecznym, płytkim rowkiem łączącym półokrągłe wy-
cięcia w krawędziach bocznych; na końcu – dookolny, wąski 
żłobek wydzielający z jej zakończenia mały pseudoguzek. 
Zaczep pochewki drucikowaty, dwukrotnie owinięty wokół 
podstawy kabłąka. Opisane poprzeczne rowki na kabłąku 
i nóżce z dużym prawdopodobieństwem powstały w celu 
osadzenia pierścieni z perełkowanego drutu, obecnie nie-
zachowanych. Wymiary: dł. – 4,60 cm; szer. kabłąka – 0,48–
0,54 cm, nóżki – 0,26–0,39 cm. A.VI/1. Zakładając poprawność 
interpretacji poprzecznych żłobków – A.167; zbliżona do Ko-
kowski wzór ZG–149 (Ryc. 36).
Zbiory: MH/A/8723.
353. Fragment zapinki kuszowatej, zapewne z podwiniętą 
nóżką, dwudzielnej, ze stopu miedzi. Zachowana główka 
z uszkodzoną i niekompletną sprężyną oraz silnie odkształco-
ny kabłąk. Sprężyna krótka, osadzona na osi zabezpieczonej 
profilowanymi nakładkami (zachowana jedna). Kabłąk wąski, 
blaszkowaty, gładki, od spodu wklęsły, w górnej części z pier-
ścieniem z perełkowanego drutu ze stopu miedzi. Wymiary: 
dł. w zachowanym stanie – 2,30 cm, sprężyny – 1,80 cm; szer. 
kabłąka – 0,40 cm. A.VI/1. Prawdopodobnie A.VI/1.167. Zbliżo-
na do Kokowski wzór ZG–162 (Ryc. 36).

127 Przy jednej z krawędzi zachowanej części kabłąka znajduje się nieduże „wcięcie”, powyżej którego sam kabłąk jest nieco grubszy, a na jego powierzch-
ni znajdują się bardzo słabo czytelne niewielkie zagłębienia (kropeczki?) ułożone w dwóch rzędach oraz bardzo cienkie, poprzeczne linie. Ze względu 
na stan zachowania zapinki trudno jednoznacznie stwierdzić czy jest to pozostałość pierwotnie ornamentowanego pola metopowego wyodrębnionego 
przez spiłowanie krawędzi bocznych kabłąka.

Zbiory: MH/A/8750.
354. Zapinka kuszowata, zapewne z podwiniętą nóżką, dwu-
dzielna, ze stopu miedzi. Brak nóżki; powierzchnia zniszczo-
na. Silnie odkształcona. Sprężyna 9-zwojowa, osadzona na osi 
zabezpieczonej nakładkami z gładkiego drutu. Kabłąk wąski, 
w przekroju półokrągły, niemal niezauważalnie wzdłużnie 
profilowany. W górnej i dolnej części kabłąka pierścienie 
z perełkowanego drutu ze stopu miedzi. Wymiary: dł. w za-
chowanym stanie – 2,40 cm, sprężyny – 2,60 cm; szer. kabłą-
ka – 0,40–0,52 cm. A.VI/1.167. Zbliżona do Kokowski wzór 
ZG–149 (Ryc. 36).
Zbiory: MH/A/8678.
355. Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze 
stopu miedzi. Brak sprężyny i igły; pochewka uszkodzona. 
Silnie odkształcona. W otworze w płytce na główce pozo-
stałość żelaznej osi sprężyny. Kabłąk i nóżka wykonane 
z szerokiej taśmy, lekko wklęsłej od spodu, nieprofilowane. 
Na dolną część kabłąka nałożone dwie, dość szerokie blaszki 
z umieszczonymi na nich pierścieniami z delikatnie perełko-
wanego, również szerokiego drutu ze stopu miedzi. Zaczep 
pochewki drucikowaty, obecnie uszkodzony. Wymiary: dł. 
w zachowanym stanie – 5,30 cm; szer. kabłąka – 0,67–0,70 cm, 
nóżki – 0,52–0,68 cm. Zbliżona do A.VI/1.167 (zdobienie) i Ko-
kowski wzór ZG–162 (Ryc. 36).
Zbiory: MH/A/8682.
356. Zapinka ze stopu miedzi. Półwytwór lub – co bardziej 
prawdopodobne – nieudana (zarzucona) próba wytworze-
nia zapinki kuszowatej z podwiniętą nóżką, dwudzielnej. 
W obecnym stanie: na główce rozklepana, cienka i tra-
pezowata płytka bez otworu, docelowo mająca służyć do 
osadzenia osi sprężyny. Kabłąk i nóżka z wąskiej sztabki, 
w przekroju prostokątnej, nieco szerszej w górnej części 
i jedynie nieznacznie wygiętej. Pochewka otwarta, ściśle 
przylegająca do nóżki z wyprowadzonym cienkim, krót-
kim drutem, częściowo i luźno zawiniętym wokół podsta-
wy kabłąka. Nóżka podgięta w złym kierunku w stosunku 
do „wstępnego” wygięcia kabłąka, co mogło być powodem 
zarzucenia produkcji zapinki. Wymiary: dł. – 4,80 cm; szer. 
kabłąka – 0,30–0,36 cm. Docelowo A.VI/1 (Ryc. 45).
Zbiory: MH/A/8681.

351. Top and bottom part of the bow of a crossbow fibula, 
two-piece, copper alloy. Heavily deformed and burnt, with 
damaged, cracked surface. Ten-coiled spring fixed on an axle 
secured with terminals made of wide, flat band. Internal 
chord, short. Bow of wide, flat band without distinct trac-
es of profiling127. Dimensions: preserved length – 2.80 cm; 
spring – 3.20 cm; bow width – 0.86–0.90 cm. Probably A.VI/1.
Inv. no.: MH/A/8685.
352. Crossbow fibula with returned foot, two-piece, cop-
per alloy. Spring and pin missing. Prominently arched bow 
of narrow, rather thick band, slightly concave on the un-
derside, roughly concave-convex in section, with barely 
distinct traces of lengthwise profiling which made the top 
surface slightly polygonal shape in part. In the top and bot-
tom part of the bow are crosswise hollows/grooves, running 
from small, semicircular notches in the side edges. Long 
foot, tapering towards the end, slightly profiled lengthwise. 
In the upper part of the foot is a poorly outlined, rectangular 
field with a shallow, crosswise groove connecting semicircu-
lar notches in the side edges; at its end is a narrow, encircling 
groove at the end of which is a small pseudo-knob. Filiform 
catch, double-coiled around the base of the bow. The cross-
wise grooves on the bow and foot were most likely formed 
in order to mount rings of beaded wire, now unpreserved. 
Dimensions: length – 4.60 cm; bow width – 0.48–0.54 cm, 
foot width – 0.26–0.39 cm. A.VI/1. Assuming the correct in-
terpretation of the crosswise grooves – A.167, resembling 
Kokowski ZG–149 (Fig. 36).
Inv. no.: MH/A/8723.
353. Fragment of a crossbow fibula, most likely with returned 
foot, two-piece, copper alloy. Preserved head with a dam-
aged and incomplete spring and a heavily deformed bow. 
Short spring fixed on an axle secured by profiled terminals 
(one intact). Narrow, sheet bow, concave on the underside, 
with a ring of beaded wire of copper alloy in the top part. 
Dimensions: preserved length – 2.30 cm; spring – 1.80 cm; 
bow width – 0.40 cm. A.VI/1. Probably A.VI/1.167. Similar 
to Kokowski ZG–162 (Fig. 36)

127 By one of the edges of the preserved part of the bow is a small “notch”, above which the bow is slightly thicker, on its surface are rather indistinct small 
hollows (dots?) arranged in two rows, and very thin, crosswise lines. Due to the state of preservation of the brooch it is difficult to establish whether 
they are remains of an originally adorned metope field outlined by filed side edges the bow.

.
Inv. no.: MH/A/8750.
354. Crossbow fibula, most likely with returned foot, two-
piece, copper alloy. Foot missing; surface damaged. Severe-
ly deformed. Nine-coiled spring fixed on an axle secured 
with terminals made of smooth wire. Narrow bow, semi-
circular in section, almost indistinctly profiled lengthwise. 
In the top and bottom part of the bow are rings of beaded 
wire of copper alloy. Dimensions: preserved length – 2.40 cm, 
spring – 2.60 cm; bow width – 0.40–0.52 cm. A.VI/1.167. Similar 
to Kokowski ZG–149 (Fig. 36).
Inv. no.: MH/A/8678.
355. Crossbow fibula with returned foot, two-piece, copper 
alloy. Spring and pin missing; catch-plate damaged. Severely 
deformed. In the perforation in the head plate are remains 
of an iron spring axle. Bow and foot made of wide band, 
slightly concave on the underside, unprofiled. In the bot-
tom part of the bow are two, rather wide metal sheets, 
on which are rings made of wide, delicately beaded wire 
of copper alloy. Filiform catch, now damaged. Dimensions: 
preserved length – 5.30 cm; bow width – 0.67–0.70 cm, foot 
width – 0.52–0.68 cm. Similar to A.VI/1.167 (ornamentation) 
and Kokowski ZG–162 (Fig. 36).
Inv. no.: MH/A/8682.
356. Fibula of copper alloy. Half-product or, what is more 
probable, a failed attempt at producing a two-piece, crossbow 
fibula with returned foot. In the present state: on the head 
is a thin, hammered, trapezoid plate without a perforation, 
which was to be used for mounting the spring axle. Bow and 
foot made of a narrow bar, rectangular in section, a little wid-
er in the upper part and only slightly bent. Open catch-plate, 
tightly adjoining the foot from which a thin, short wire runs, 
loosely and partly coiled around the base of the bow. Foot 
bent in an incorrect direction in relation to the “initial” bend 
of the bow, which could have been the reason the production 
of the brooch was abandoned Dimensions: length – 4.80 cm; 
bow width – 0.30–0.36 cm. Intended to be A.VI/1 (Fig. 45).
Inv. no.: MH/A/8681.
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357. Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, 
ze stopu miedzi. Brak igły i części długiej, tzw. martwej 
sprężyny, osadzonej na osi zabezpieczonej nieprofilowa-
nymi nakładkami (zachowana jedna). Kabłąk sztabkowaty, 
wąski, kolankowato zgięty, w przekroju wieloboczny; profi-
lowany, z małymi, czworobocznymi i niezdobionymi polami 
metopowymi w górnej i dolnej części. Nóżka długa, wąska; 
profilowana, z małą, czworoboczną metopą w górnej części. 
Pochewka połączona z kabłąkiem oplotem z drutu (3 zwo-
je) wyprowadzonym z krótkiej, wąskiej blaszki. Wymiary: 
dł. – 5,10 cm, sprężyny zachowana – 2,60 cm; szer. kabłąka 
– 0,32–0,37 cm, nóżki – 0,25–0,28 cm. A.VI/1.168 (Ryc. 37).
Uwagi: analiza składu chemicznego metalu – CL 20676.
Zbiory: MH/A/8680.
358. Spłaszczona zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, 
dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak igły; powierzchnia uszko-
dzona. Sprężyna długa, tzw. martwa, osadzona na osi zabez-
pieczonej nakładkami z gładkiego, półokrągłego w przekroju 
drutu (zachowana jedna). Cięciwa dolna, krótka. Kabłąk 
bardzo wąski, w przekroju trójkątny; profilowany, z mały-
mi, czworobocznymi i niezdobionymi polami metopowymi 
w górnej i dolnej części. Nóżka długa, wąska; profilowana, 
z małą, prostokątną metopą w górnej części; poniżej meto-
py w przekroju w przybliżeniu trójkątna. Zaczep pochewki 
drucikowaty, trzykrotnie owinięty wokół podstawy kabłąka. 
Wymiary: dł. w zachowanym stanie – 4,80 cm, sprężyny – 
2,80 cm; szer. kabłąka – 0,30–0,39 cm, nóżki – 0,20–0,34 cm. 
A.VI/1.168 (Ryc. 37).
Zbiory: MH/A/8679.
359. Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze 
stopu miedzi. Brak sprężyny i igły. Odkształcona. W otwo-
rze w płytce na główce pozostałość żelaznej osi sprężyny. 
Kabłąk z szerokiej taśmy, w przekroju w części środkowej 
lekko trapezowaty, kolankowato wygięty; delikatnie profilo-
wany, z czworobocznymi, niezdobionymi polami metopowy-
mi w górnej i dolnej części. Nóżka lekko profilowana z bardzo 
słabo zaznaczoną nieornamentowaną metopą w górnej czę-
ści. Zaczep pochewki blaszkowaty, wąski, o niemal identycz-
nej szerokości na całej długości, zawinięty na tylną stronę 
kabłąka i zaklepany; w miejscu oplotu kabłąka, po obu jego 
stronach, ornamentowany słabo czytelnymi dwoma rów-
noległymi rowkami imitującymi zwoje drutu. Wymiary: dł. 
– 5,10 cm; szer. kabłąka – 0,61–0,66 cm, nóżki – 0,40–0,56 cm. 
A.VI/1.172. Szter et al. grupa IIIA (Ryc. 40).
Zbiory: MH/A/8759.

360. Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, 
ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły. W otworze w płytce 
na główce pozostałość osi sprężyny. Kabłąk wąski, kolan-
kowato wygięty, w przekroju w części środkowej trójkątny; 
profilowany, z czworobocznymi polami metopowymi w gór-
nej i dolnej części. Pole dolne ornamentowane poprzecznym 
rowkiem. Nóżka długa, zwężająca się ku końcowi; profilowa-
na, z czworoboczną metopą w górnej części ozdobioną po-
przecznym rowkiem. Zaczep pochewki blaszkowaty, wąski, 
stopniowo i nieznacznie zwężający się w kierunku zakoń-
czenia rozklepanego na tylnej stronie kabłąka; w miejscu 
oplotu kabłąka, po obu jego stronach, ozdobiony dwoma 
płytkimi, równoległymi rowkami imitującymi zwoje drutu. 
Wymiary: dł. – 4,40 cm; szer. kabłąka – 0,41–0,47 cm, nóżki – 
0,25–0,38 cm. A.VI/1.172. Szter et al. grupa II (Ryc. 40).
Zbiory: MH/A/8760.
361. Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze 
stopu miedzi. Brak sprężyny i igły. Odkształcona. W otworze 
w nadtopionej (?) płytce na główce pozostałość osi spręży-
ny. Kabłąk wąski, taśmowaty, w przekroju lekko półokrą-
gły, kolankowato (?) wygięty, z bardzo słabo zaznaczonymi 
czworobocznymi polami metopowymi w górnej i dolnej (?) 
części powstałymi w efekcie nieznacznego ścięcia bocznych 
krawędzi kabłąka. Nóżka delikatnie zwężająca się ku koń-
cowi. Zaczep pochewki blaszkowaty, nieornamentowany, 
w miejscu wyprowadzenia z pochewki szeroki, stopniowo 
zwężający się w kierunku końca niezachodzącego na tylną 
stronę kabłąka (rozklepanego na jego krawędzi bocznej). 
Wymiary: dł. w zachowanym stanie – 3,80 cm; szer. kabłą-
ka – 0,46–0,49 cm, nóżki – 0,40–0,46 cm. A.VI/1.172. Zbliżona 
do Szter et al. grupa I (Ryc. 40).
Zbiory: MH/A/8761.
362. Dolna część kabłąka i nóżka zapinki kuszowatej z pod-
winiętą nóżką, zapewne dwudzielnej, ze stopu miedzi. Kabłąk 
z szerokiej taśmy, w przekroju prostokątny, nieprofilowany. 
Nóżka taśmowata, zwężająca się ku końcowi, w dolnej czę-
ści z fasetowanymi krawędziami (od ok. 2/3 długości). Po-
między kabłąkiem i nóżką wyraźne przewężenie w miejscu 
uszkodzonego, blaszkowatego zaczepu pochewki z wąskiej 
taśmy ze słabo zaznaczonymi dwoma równoległymi rowkami 
imitującymi zwoje drutu. Wymiary: dł. zachowana – 3,37 cm; 
szer. kabłąka – 0,73–0,80 cm, nóżki – 0,48–0,65 cm. A.VI/1.172. 
Prawdopodobnie Szter et al. grupa IV.
Zbiory: MH/A/8762.

357. Crossbow fibula with returned foot, two-piece, copper 
alloy. Pin and part of the long, “dead” spring fixed on an 
axle secured with unprofiled terminals (one intact) missing. 
Narrow, bar-shaped bow, knee-shaped, polygonal in section; 
profiled, with small, quadrilateral and unadorned metope 
fields in the top and bottom part. Long and narrow foot; 
profiled, with a small, quadrilateral metope in the top part. 
Catch-plate and bow connected with wire braid (three coils) 
starting from a short and narrow metal sheet. Dimensions: 
length – 5.10 cm, preserved spring – 2.60 cm; bow width – 
0.32–0.37 cm, foot width – 0.25–0.28 cm. A.VI/1.168 (Fig. 37).
Remarks: chemical analysis – CL 20676.
Inv. no.: MH/A/8680.
358. Flattened crossbow fibula with returned foot, two-
piece, copper alloy. Pin missing, surface damaged. Long, 
“dead” spring, fixed on an axle secured with terminals made 
of smooth, semicircular-sectioned wire (one intact). Internal 
chord, short. Very narrow, triangular-sectioned bow; pro-
filed, with small, quadrilateral and unadorned metope fields 
in the top and bottom part. Long and narrow foot; profiled, 
with a small, rectangular metope in the upper part; below 
the metope roughly triangular in section. Filiform catch, 
with three coils around the base of the bow. Dimensions: 
preserved length – 4.80 cm, spring – 2.80 cm; bow width – 
0.30–0.39 cm, foot width – 0.20–0.34 cm. A.VI/1.168 (Fig. 37).
Inv. no.: MH/A/8679.
359. Crossbow fibula with returned foot, two-piece, copper 
alloy. Spring and pin missing. Deformed. In the perfora-
tion in the head plate are remains of an iron spring axle. 
Bow of wide band, its central part trapezoid in section, 
knee-shaped; delicately profiled, with quadrilateral, una-
dorned metope fields in the top and bottom part. Foot slight-
ly profiled, with an almost indistinct, unadorned metope 
in the upper part. Narrow, sheet-like catch of nearly uniform 
width, bent to the back of the bow and hammered onto it; 
in the place where it is twisted around the bow, on its both 
sides, is ornamentation in the form of two, rather indistinct, 
parallel grooves imitating wire coils. Dimensions: length – 
5.10 cm; bow width – 0.61–0.66 cm, foot width – 0.40–0.56 cm. 
A.VI/1.172. Szter et al. group IIIA (Fig. 40).
Inv. no.: MH/A/8759.

360. Crossbow fibula with returned foot, two-piece, copper 
alloy. Spring and pin missing. In the perforation in the head 
plate are remains of a spring axle. Narrow, knee-shaped bow, 
its central part triangular in section; profiled, with quadri-
lateral metope fields in the upper and lower part. The lower 
field adorned with a crosswise groove. Long foot, taper-
ing towards the end; profiled, with a quadrilateral metope 
in the upper part adorned with a crosswise groove. Nar-
row, sheet catch, slightly narrowing towards the end which 
is hammered on the back side of the bow; in the place where 
the bow is twisted around, on both its sides, is ornamentation 
in the form of two, shallow, parallel grooves imitating wire 
coils. Dimensions: length – 4.40 cm; bow width – 0.41–0.47 cm, 
foot – 0.25–0.38 cm. A.VI/1.172. Szter et al. group II (Fig. 40).
Inv. no.: MH/A/8760.
361. Crossbow fibula with returned foot, two-piece, copper 
alloy. Spring and pin missing. Deformed. In the perforation 
in the melted (?) head plate are remains of a spring axle. 
Narrow, banded bow, slightly semicircular in section, knee-
shaped (?), with almost indiscernibly outlined quadrilateral 
metope fields in the top and bottom (?) part formed as a re-
sult of slight truncation of the side edges of the bow. Foot 
slightly tapering towards the end. Sheet catch, unadorned, 
wide where it starts at the catch-plate, gradually narrow-
ing towards the other end, which does not overlap the back 
side of the bow (hammered on its side edge). Dimensions: 
preserved length – 3.80 cm; bow width – 0.46–0.49 cm, foot 
width – 0.40–0.46 cm. A.VI/1.172. Resembling Szter et al. 
group I (Fig. 40).
Inv. no.: MH/A/8761.
362. The bottom part of the bow and foot of a crossbow fib-

ula with returned foot, most likely two-piece, copper alloy. 
Bow of wide band, rectangular in section, unprofiled. Band-
ed foot, tapering towards the end, its lower edges faceted 
(from approx. two-thirds of the length). Between the bow 
and the foot is a clear narrowing in the place of the sheet, 
damaged catch made of narrow tape with two, rather in-
distinct, parallel grooves imitating wire coils. Dimensions: 
preserved length – 3.37 cm; bow width – 0.73–0.80 cm, foot 
width – 0.48–0.65 cm. A.VI/1.172. Probably Szter et al. group IV.
Inv. no.: MH/A/8762.
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363. Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, 
ze stopu miedzi. Brak sprężyny, igły i większej części nóż-
ki. W otworze w płytce na główce pozostałość żelaznej osi 
sprężyny. Kabłąk wąski, w przekroju w części środkowej 
trójkątny, łukowato wygięty; profilowany, z czworobocz-
nymi, niezdobionymi polami metopowymi w górnej i dolnej 
części. Zachowana górna część nóżki w postaci prostokątnej, 
niezdobionej metopy. Zaczep niezachowanej pochewki blasz-
kowaty, szeroki, w przedniej części ozdobiony dwoma słabo 
czytelnymi żłobkami imitującymi zwoje drutu. Wymiary: dł. 
zachowana – 3,40 cm; szer. kabłąka – 0,52–0,54 cm. A.VI/1.172. 
Prawdopodobnie Szter et al. grupa II.
Zbiory: MH/A/8734.
364. Podwinięta nóżka zapinki kuszowatej ze stopu miedzi. 
Wykonana z taśmy, prostokątna i nieprofilowana. Zacho-
wane dwa zwoje lekko rozklepanego drutu – pozostałość 
drucikowatego zaczepu pochewki. Wymiary: dł. zachowana 
– 2,20 cm; szer. – 0,48–0,54 cm. A.VI/1.
Zbiory: MH/A/8758.
365. Podwinięta nóżka zapinki kuszowatej ze stopu miedzi. 
Wykonana z taśmy, prostokątna; delikatnie profilowana, 
z metopą w górnej części ozdobioną pojedynczą poprzeczną 
linią rytą. Zachowane dwa zwoje lekko rozklepanego drutu – 
pozostałość drucikowatego zaczepu pochewki. Wymiary: dł. 
zachowana – 2,20 cm; szer. – 0,43–0,54 cm. A.VI/1.
Zbiory: MH/A/8807.
366. Podwinięta nóżka zapinki kuszowatej ze stopu miedzi. 
Wąska, zwężająca się ku końcowi i nieprofilowana. Wymiary: 
dł. zachowana – 2,10 cm; szer. – 0,22–0,29 cm. A.VI/1.
Zbiory: MH/A/8808.
367. Zapinka kuszowata z pełną pochewką, dwudzielna, ze 
stopu miedzi. Brak sprężyny i igły. Kabłąk lity, w przekroju 
półokrągły, kolankowato wygięty i nieprofilowany. Nóżka 
wąska, silnie zwężająca się ku końcowi, nieprofilowana. 
Wymiary: dł. – 5,30 cm; szer. kabłąka – 0,35–0,37 cm, nóżki 
– 0,22–0,29 cm. Zbliżona do A.VI/2.170 (Ryc. 46).
Zbiory: MH/A/8764.
368. Masywna zapinka kuszowata z pełną pochewką, zapew-
ne dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak główki. Odkształco-
na. Kabłąk dość szeroki, kolankowato wygięty, w przekroju 
w części środkowej trójkątny; profilowany, z czworobocz-
nymi, dużymi i nieornamentowanymi polami metopowymi 

128 Szerokość nóżki uśredniona. Pomiary zdjęte w poszczególnych jej częściach różną się między sobą maksymalnie o 0,27 mm. Stąd też uznano ją za pro-
stokątną, równą i tym samym zapinkę zaliczono do typu 2, a nie 3 – z rozszerzonymi nóżkami – w klasyfikacji O. Petrauskasa.

129 Na ściętych powierzchniach bocznych w górnej części nóżki widoczne są niewielkie zagłębienia. Najpewniej nie można uznać ich za element ornamen-
tu, a za uszkodzenia – podobnie jak skierowane w różnych kierunkach cienkie linie/rysy na płaskiej powierzchni nóżki, pomiędzy rzędami nakłuć.

w górnej i dolnej części. Nóżka wąska, profilowana, z dużą, 
niezdobioną metopą w górnej części. Krótki odcinek kabłą-
ka pomiędzy dolną metopą na kabłąku a metopą na nóżce 
w przekroju rombowaty. Wymiary: dł. zachowana – 5,80 cm; 
szer. kabłąka – 0,50–0,52 cm, nóżki – 0,39–0,48 cm. Zbliżona 
do A.VI/2.170 (Ryc. 46).
Zbiory: MH/A/8766.
369. Zapinka kuszowata z pełną pochewką, dwudzielna, ze 
stopu miedzi. Brak sprężyny i igły. W otworze w płytce na 
główce pozostałość osi sprężyny. Kabłąk wąski, łagodnie, 
trójkątnie wygięty, w części środkowej w przekroju trójkąt-
ny; profilowany, z czworobocznymi, niezdobionymi polami 
metopowymi w górnej i dolnej części. Nóżka prostokątna, 
profilowana, z niewielką, czworoboczną metopą w górnej 
części. Pochewka blaszkowata. Wymiary: dł. – 4,40 cm; szer. 
kabłąka 0,50 cm, nóżki – 0,50 cm128. A.VI/2. Petrauskas typ 2 
(Ryc. 55).
Zbiory: MH/A/8768.
370. Zapinka kuszowata z pełną pochewką, dwudzielna, ze 
stopu miedzi. Brak sprężyny i igły. W otworze w płytce na 
główce pozostałość osi sprężyny. Kabłąk wąski, w części 
środkowej w przekroju trójkątny; profilowany, z czworobocz-
nymi, niezdobionymi polami metopowymi w górnej i dolnej 
części; pomiędzy metopami bardzo słabo czytelne, mikrosko-
pijne nacięcia tworzące dwa rzędy biegnące wzdłużnie po 
obu stronach „grzbietu” kabłąka, zatarte na jego szczycie. 
Przy przejściu kabłąka w nóżkę pseudoprzewężenie utwo-
rzone przez duże, półokrągłe wycięcia po bokach. Nóżka 
rozszerzająca się w kierunku prosto uformowanego końca, 
w zarysie trapezowata; profilowana, z czworoboczną, nie-
zdobioną metopą w górnej części, poniżej ze ściętymi krawę-
dziami bocznymi. Wzdłuż granic ścięcia ornament w postaci 
bardzo drobnych, krótkich i gęsto rozmieszczonych nacięć/
kropeczek tworzących po dwa rzędy z każdej strony nóżki 
– jednym umieszczonym na ściętej powierzchni, drugim na 
płaskiej; podobny, słabo czytelny ornament umieszczony 
także równolegle do dolnej krawędzi nóżki129. Pochewka 
blaszkowata, skrócona, kończąca się w około 3/4 długości 
nóżki. Wymiary: dł. – 3,80 cm; szer. kabłąka – 0,38–0,40 cm, 
nóżki – 0,45–0,86 cm. A.VI/2. Petrauskas typ 3 (Ryc. 54).
Zbiory: MH/A/8783.

363. Crossbow fibula with returned foot, two-piece, cop-
per alloy. Spring, pin and larger part of the foot missing. 
In the perforation in the head plate are remains of an iron 
spring axle. Narrow bow, its central part triangular-sectioned, 
arched; profiled, with quadrilateral, unadorned metope fields 
in the top and bottom part. Intact upper part of the foot 
in the form of a rectangular, unadorned metope. Wide, sheet 
catch of the unpreserved catch-plate, its front part orna-
mented with two, rather indiscernible grooves imitating 
wire coils. Dimensions: preserved length – 3.40 cm; bow 
width – 0.52–0.54 cm. A.VI/1.172. Probably Szter et al. group II.
Inv. no.: MH/A/8734.
364. Returned foot of a crossbow fibula, copper alloy. Made 
of band, rectangular and unprofiled. Intact two coils of slight-
ly hammered wire – remains of a filiform catch. Dimensions: 
preserved length – 2.20 cm; width – 0.48–0.54 cm. A.VI/1.
Inv. no.: MH/A/8758.
365. Returned foot of a crossbow fibula, copper alloy. 
Made of band, rectangular; gently profiled, with a metope 
in the top part ornamented with a crosswise, incised line. 
Intact two coils of slightly hammered wire – remains of a fil-
iform catch. Dimensions: preserved length – 2.20 cm; width 
– 0.43–0.54 cm. A.VI/1.
Inv. no.: MH/A/8807.
366. Returned foot of a crossbow fibula, copper alloy. Nar-
row, tapering towards the end and unprofiled. Dimensions: 
preserved length – 2.10 cm; width – 0.22–0.29 cm. A.VI/1.
Inv. no.: MH/A/8808.
367. Crossbow fibula with a full catch-plate, two-piece, cop-
per alloy. Spring and pin missing. Cast bow, semicircular 
in section, knee-shaped and unprofiled. Narrow foot, heavi-
ly tapering towards the end, unprofiled. Dimensions: length 
– 5.30 cm; bow width – 0.35–0.37 cm, foot – 0.22–0.29 cm. 
Resembling A.VI/2.170 (Fig. 46).
Inv. no.: MH/A/8764.
368. Massive crossbow fibula with a full catch-plate, most 
likely two-piece, copper alloy. Head missing. Deformed. Bow 
rather wide, its central part roughly triangular in section, 
knee-shaped; profiled, with large, quadrilateral and una-
dorned metope fields in the upper and lower part. Narrow, 

128 Averaged foot width. Measurements taken in its individual parts differ by max. 0.27 mm. In view of this, the foot was deemed rectangular and even, 
and the brooch was classified as type 2, not 3 – brooches with widened feet – as classified by O. Petrauskas.

129 On truncated side edges in the upper part of the foot, short hollows are visible. Most probably they cannot be regarded as elements of ornamentation, 
but as damage – together with thin lines/scratches running in various directions on the flat surface of the foot, between rows of incisions.

profiled foot with a large, unadorned metope in the top 
part. A short section of the bow between the lower metope 
on the bow and the metope on the foot rhombic in section. 
Dimensions: preserved length – 5.80 cm; bow width – 0.50–
0.52 cm, foot width – 0.39–0.48 cm. Resembling A.VI/2.170 
(Fig. 46).
Inv. no.: MH/A/8766.
369. Crossbow fibula with a full catch-plate, two-piece, copper 
alloy. Spring and pin missing. In the perforation in the head 
plate are remains of a spring axle. Narrow bow, slightly 
bent – triangular in profile, its central part triangular-sec-
tioned; profiled, with quadrilateral, unadorned metope fields 
in the upper and lower part. Profiled, rectangular foot with 
a small, quadrilateral metope in the top part. Sheet catch-
plate. Dimensions: length – 4.40 cm; bow width – 0.50 cm, 
foot – 0.50 cm128. A.VI/2. Petrauskas type 2 (Fig. 55).
Inv. no.: MH/A/8768.
370. Crossbow fibula with a full catch-plate, two-piece, 
copper alloy. Spring and pin missing. In the perforation 
in the head plate are remains of a spring axle. Narrow bow, 
its central part triangular-sectioned; profiled, with quadrilat-
eral, unadorned metope fields in the top and bottom part; 
between the metopes are rather indistinct, microscopic in-
cisions forming two rows running lengthwise on both sides 
of the “ridge” of the bow, effaced on the peak. Where the bow 
turns into the foot is a pseudo-narrowing formed by large, 
semicircular notches on the sides. Trapezoid foot widening 
towards the straight end; profiled, with a quadrilateral, un-
adorned metope in the upper part, below – with truncated 
side edges. Along the truncation borders is ornamentation 
in the form of very small, short and densely arranged inci-
sions/dots forming two rows on each side of the foot – one 
on the truncated surface, the other on the flat one; similar, 
barely discernible ornament also running parallel to the bot-
tom edge of the foot129. Sheet catch-plate, shortened, ending 
at approx. three-quarters of the foot length. Dimensions: 
length – 3.80 cm; bow width – 0.38–0.40 cm, foot width – 
0.45–0.86 cm. A.VI/2. Petrauskas type 3 (Fig. 54).
Inv. no.: MH/A/8783.
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371. Zapinka kuszowata z pełną pochewką, dwudzielna, ze 
stopu miedzi. Brak sprężyny i igły. Kabłąk wąski, w części 
środkowej w przekroju trójkątny, kolankowato wygięty, pro-
filowany, z czworobocznymi polami metopowymi w górnej 
i dolnej części. Pole górne małe, wąskie i niezdobione; dol-
ne – kwadratowe, podkreślone od góry i dołu poprzecznymi 
nacięciami. Nóżka rozszerzona, trapezowata; profilowana ze 
ściętymi krawędziami bocznymi i wąskim, prostokątnym 
polem metopowym na końcu, podkreślonym od góry po-
przeczną linią rytą. Pochewka blaszkowata. Wymiary: dł. 
– 3,40 cm; szer. kabłąka – 0,37 cm, metopy dolnej – 0,40 cm, 
nóżki – 0,40–0,60 cm. A.VI/2. Petrauskas typ 3 (Ryc. 54).
Zbiory: MH/A/8775.
372. Zapinka kuszowata z pełną pochewką, dwudzielna, 
ze stopu miedzi. Brak igły. Odkształcona. Sprężyna uszko-
dzona, 6-zwojowa, osadzona na żelaznej osi. Kabłąk wąski, 
w przekroju w części środkowej w przybliżeniu trapezowaty, 
trójkątnie wygięty; profilowany, z czworobocznymi polami 
metopowymi w górnej i dolnej części. Pole górne niewielkie, 
niezdobione; dolne – duże, ornamentowane siedmioma po-
przecznymi liniami rytymi rozmieszczonymi w trzech gru-
pach. Poniżej dolnego pola, przy przejściu kabłąka w nóżkę, 
metopa z łukowatymi wycięciami po bokach. Nóżka deli-
katnie rozszerzona w dolnej części, w zarysie trapezowata; 
profilowana ze ściętymi krawędziami bocznymi, na końcu 
ozdobiona poprzeczną linią rytą. Pochewka blaszkowata. 
Wymiary: dł. w zachowanym stanie – 3,60 cm, sprężyny – 
1,40 cm; szer. kabłąka – 0,50 cm, nóżki – 0,38–0,46 cm. A.VI/2. 
Petrauskas typ 3 (Ryc. 54).
Zbiory: MH/A/ 8772.
373. Mała i stosunkowo krępa zapinka kuszowata z pełną 
pochewką, dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły. 
Silnie odkształcona. Kabłąk taśmowaty, w przekroju w części 
środkowej zbliżony do trapezowatego; delikatnie profilowa-
ny, z czworobocznymi polami metopowymi w górnej i dolnej 
części. Pole górne wąskie, nieregularne i niezdobione; dolne 
– duże, prostokątne, podkreślone przy krawędziach górnej 
i dolnej poprzecznymi, rytymi liniami. Nóżka nieznacznie 
rozszerzająca się w kierunku prosto uformowanego końca, 
w zarysie trapezowata; delikatnie profilowana; przy dolnej 

130 Nóżka opisywanego zabytku, choć nieznacznie, jest jednak rozszerzona. Podobnie uformowane zapinki są włączane do typu 7 w klasyfikacji O. Pe-
trauskasa, razem z egzemplarzami ze znacznie bardziej rozszerzonymi, wyraźnie trapezowatymi nóżkami.

131 Przy uznaniu nóżki za trapezowatą. Być może niewielka różnica szerokości w górnej i dolnej części nóżki wynika z nieznacznego zdeformowania ostat-
niej z nich. Nie można też wykluczyć, że pierwotnie nóżka była prostokątna, a tym samym zapinka reprezentuje typ 6 w klasyfikacji O. Petrauskasa.

krawędzi ozdobiona trzema poprzecznymi liniami rytymi. 
Pochewka blaszkowata. Wymiary: dł. w zachowanych stanie 
– 2,40 cm; szer. kabłąka – 0,48–0,50 cm, nóżki – 0,60–0,66 cm. 
A.VI/2. Petrauskas typ 7130 (Ryc. 54).
Zbiory: MH/A/8770.
374. Zapinka kuszowata z pełną pochewką, dwudzielna, ze 
stopu miedzi. Brak sprężyny i igły. Odkształcona. W otworze 
w płytce na główce pozostałość żelaznej (?) osi sprężyny. 
Kabłąk wąski, w przekroju w części środkowej półokrągły; 
profilowany, z czworobocznymi polami metopowymi w gór-
nej i dolnej części. Pole górne niemal kwadratowe z trójkąt-
nymi wycięciami po bokach, podkreślone poprzeczną linią 
rytą; dolne – duże, prostokątne z ornamentem w postaci czte-
rech wybitych kółeczek rozmieszczonych w dwóch rzędach 
i wpisanych pomiędzy poprzecze linie ryte. Nóżka długa, de-
likatnie rozszerzająca się w kierunku prosto uformowanego 
końca, w zarysie w przybliżeniu trapezowata; profilowana, 
z polem metopowym w dolnej części ozdobionym dwie-
ma poprzecznymi liniami rytymi. Pochewka blaszkowata. 
Wymiary: dł. – 4,00 cm; szer. kabłąka 0,45–0,50 cm, nóżki – 
0,50–0,57 cm. A.VI/2. Petrauskas typ 7131 (Ryc. 54).
Zbiory: MH/A/8773.
375. Zapinka kuszowata z pełną pochewką, dwudzielna, 
ze stopu miedzi. Brak igły. Sprężyna 8-zwojowa, obecnie 
uszkodzona, osadzona na osi zabezpieczonej niewielkimi 
nakładkami z drutu (zachowana jedna). Na główce niewielki, 
delikatnie profilowany guzek wyprowadzony z niewielkiego, 
rombowatego pola uformowanego w górnej części kabłąka. 
Kabłąk masywny, lity, płaski od spodu, łukowato wygię-
ty, w przekroju pięciokątny. Nóżka rombowata, najszersza 
w około połowie długości, w przekroju trójkątna, bez śla-
dów zdobienia, wyraźnie oddzielona od kabłąka poprzez 
niewielkie zagłębienie/rowek biegnący u jej podstawy. Po-
chewka skrócona, kończąca się w około 2/3 długości nóżki. 
Wymiary: dł. – 4,00 cm, sprężyny – 1,80 cm; szer. kabłąka – 
0,39–0,49 cm, nóżki maksymalna – 1,10 cm. A.VI/2. Petrauskas 
typ 4 (Ryc. 52).
Uwagi: analiza składu chemicznego metalu – CL 20679.
Zbiory: MH/A/8787.

371. Crossbow fibula with a full catch-plate, two-piece, copper 
alloy. Spring and pin missing. Narrow, knee-shaped bow, its 
central part triangular in section; profiled, with quadrilateral 
metope fields in the upper and lower part. The upper field 
is small, narrow and unadorned; the lower one – square, with 
crosswise incisions at the top and bottom. Widened, trape-
zoid foot; profiled, with truncated side edges and a narrow, 
rectangular metope field at the end, its top accentuated by 
a crosswise, incised line. Sheet catch-plate. Dimensions: 
length – 3.40 cm; width: bow – 0.37 cm, the lower metope 
– 0.40 cm, foot – 0.40–0.60 cm. A.VI/2. Petrauskas type 3 
(Fig. 54).
Inv. no.: MH/A/8775.
372. Crossbow fibula with a full catch-plate, two-piece, cop-
per alloy. Pin missing. Deformed. Damaged, six-coiled spring 
fixed on an iron axle. Narrow bow, its central part roughly 
trapezoid in section, bent – triangular in profile; profiled, 
with quadrilateral metope fields in the upper and lower part. 
The upper field is small and unadorned; the lower one – large, 
with seven crosswise incised lines arranged in three groups. 
Between the lower field, where the bow turns into the foot, 
is a small metope with arched notches on the sides. Trap-
ezoid foot slightly wider in the bottom part; profiled, with 
truncated side edges, its end adorned with a crosswise, in-
cised line. Sheet catch-plate. Dimensions: preserved length 
– 3.60 cm, spring – 1.40 cm; bow width – 0.50 cm, foot width 
– 0.38–0.46 cm. A.VI/2. Petrauskas type 3 (Fig. 54).
Inv. no.: MH/A/ 8772.
373. Small and relatively sturdy crossbow fibula with a full 
catch-plate, two-piece, copper alloy. Spring and pin missing. 
Heavily deformed. Ribbon bow, its central part roughly trape-
zoid in section; delicately profiled, with quadrilateral metope 
fields in the top and bottom part. The top field is narrow, ir-
regular and unadorned; the bottom one – large, rectangular, 
with crosswise, incised lines by its upper and lower edge. 
Trapezoid foot slightly widening towards the straight end; 

130 The foot of the artefact is slightly widened. Similarly formed brooches are classified as type 7 according to O. Petrauskas, together with items with sig-
nificantly wider, clearly trapezoid feet.

131 Assuming that the foot is trapezoid. It is probable that the small difference between the width of the upper and lower part of the foot results from slight 
deformation of the lower part. It cannot be ruled out that originally the foot was rectangular, in view of this the brooch exemplifies type 6 according 
to O. Petrauskas.

delicately profiled; with three crosswise, incised lines by 
the bottom edge. Sheet catch-plate. Dimensions: preserved 
length – 2.40 cm; bow width – 0.48–0.50 cm, foot width – 
0.60–0.66 cm. A.VI/2. Petrauskas type 7130 (Fig. 54).
Inv. no.: MH/A/8770.
374. Crossbow fibula with a full catch-plate, two-piece, cop-
per alloy. Spring and pin missing. Deformed. In the perfo-
ration in the head plate are remains of an iron (?) spring 
axle. Narrow bow, its central part semicircular in section; 
profiled, with quadrilateral metope fields in the top and 
bottom part. The top field – nearly square, with triangular 
notches on the sides underlined with a crosswise, incised 
line; the bottom one – large, rectangular, ornamented with 
four punched rings arranges in two rows and set between 
crosswise, incised lines. Long, roughly trapezoid foot, slightly 
widening towards the straight end; profiled, with a metope 
field in the lower part adorned with two crosswise, incised 
lines. Sheet catch-plate. Dimensions: length – 4.00 cm; bow 
width – 0.45–0.50 cm, foot – 0.50–0.57 cm. A.VI/2. Petrauskas 
type 7131 (Fig. 54).
Inv. no.: MH/A/8773.
375. Crossbow fibula with a full catch-plate, two-piece, cop-
per alloy. Pin missing. Eight-coiled spring, now damaged, 
fixed on an axle secured with small terminals made of wire 
(one intact). On the head is a small, delicately profiled knob 
starting from the rhombic field formed in the upper part 
of the bow. Massive, cast bow, flat on the underside, arched, 
pentagonal in section. Rhombic foot, widest at approx. half 
the length, triangular-sectioned, with no traces of ornamen-
tation, clearly separated from the bow with a small hollow/
groove running at its base. Shortened catch-plate, ending at 
approx. two-thirds of the foot length. Dimensions: length – 
4.00 cm, spring – 1.80 cm; bow width – 0.39–0.49 cm, max. 
foot width – 1.10 cm. A.VI/2. Petrauskas type 4 (Fig. 52).
Remarks: chemical analysis – CL 20679.
Inv. no.: MH/A/8787.
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376. Zapinka kuszowata z pełną pochewką, dwudzielna, ze 
stopu miedzi. Brak sprężyny i igły. W otworze w płytce na 
główce pozostałość żelaznej osi sprężyny. Kabłąk lity, ma-
sywny, wysoko wysklepiony i łukowato wygięty, w przekroju 
trójkątny; profilowany, z niewielkimi i nieornamentowany-
mi czworobocznymi polami metopowymi w górnej i dolnej 
części. Nóżka rombowata, z największą szerokością nieco 
poniżej połowy długości, w przekroju trójkątna, z czworo-
bocznym, niezdobionym polem metopowym w górnej części; 
ozdobiona rytymi liniami równoległymi do dolnych krawędzi. 
Pełna pochewka z trójkątnym wcięciem w górnej części, koń-
cząca się w około 2/3 długości nóżki. Wymiary: dł. – 3,90 cm; 
szer. kabłąka – 0,36 cm, nóżki maksymalna – 0,96 cm. A.VI/2. 
Petrauskas typ 4 (Ryc. 52).
Zbiory: MH/A/8781.
377. Zapinka kuszowata z pełną pochewką, dwudzielna, ze 
stopu miedzi. Brak sprężyny i igły; płytka na główce uszko-
dzona. Kabłąk lity, masywny, nieznacznie poszerzony w gór-
nej części, łukowato wygięty, w przekroju rombowaty. Nóżka 
rombowata z największą szerokością tuż poniżej połowy dłu-
gości, w przekroju zbliżona do niskiego trójkąta; jedna z kra-
wędzi bocznych wyraźnie ścięta; w górnej części niewielkie, 
w przybliżeniu trójkątne i płaskie pole. Pochewka skrócona, 
kończąca się w około połowie długości nóżki. Wymiary: dł. 
zachowana – 3,80 cm; szer. kabłąka – 0,38–0,45 cm, nóżki 
maksymalna – 1,10 cm. A.VI/2. Petrauskas typ 4 (Ryc. 52).
Zbiory: MH/A/8789.
378. Zapinka kuszowata z pełną pochewką, dwudzielna, ze 
stopu miedzi. Brak sprężyny i igły. Z górnej części kabłąka 
wyprowadzona niewielka, w przybliżeniu prostokątna „płyt-
ka” zakończona łukowato, o szerokości identycznej z szero-
kością kabłąka, przykrywająca półokrągłą, wysoką płytkę 
z otworem na oś sprężyny. Kabłąk lity, łukowato wygięty, 
w przekroju trójkątny, z dwoma małymi, czworobocznymi 
polami metopowymi w górnej i dolnej części. Nóżka wąska, 
rombowata, najszersza w około 2/3 długości, w przekroju 
zbliżona do niskiego trójkąta, z niewielkim, czworobocz-
nym polem metopowym w górnej części; ozdobiona trój-
kątnie załamaną linią rytą równoległą do krawędzi dolnych 
i umieszczoną w najszerszej części nóżki. Pochewka skró-
cona, kończąca się w około 2/3 długości nóżki. Wymiary: dł. 
– 3,30 cm; szer. kabłąka – 0,35–0,40 cm, nóżki maksymalna 
– 0,57 cm. A.VI/2. Petrauskas typ 4132 (Ryc. 52).
Zbiory: MH/A/8782.

132 Opisywana zapinka odpowiada także okazom z płytkami na główkach ujętych w klasyfikacji O. Petrauskasa i E. Sinicy (2010).

379. Zapinka kuszowata z pełną pochewką, dwudzielna, 
ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły. Na główce niewielki, 
trójkątny – także w przekroju – guzek/występ. Kabłąk lity, 
wąski, wysoko wysklepiony i łukowato wygięty, w prze-
kroju rombowaty; profilowany, z dużymi, czworobocznymi 
polami metopowymi w górnej i dolnej części. Nóżka wąska, 
rombowata z największą szerokością w około 2/3 długo-
ści, w przekroju trójkątna. Pełna pochewka zamknięta od 
dołu i krótka, kończąca się w około połowie długości nóżki. 
Wymiary: dł. – 3,70 cm; szer. kabłąka – 0,27–0,33 cm, nóżki 
maksymalna – 0,45 cm. A.VI/2. Petrauskas typ 4 (Ryc. 52).
Zbiory: MH/A/8780.
380. Zapinka kuszowata z pełną pochewką, dwudzielna, 
ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły. Na główce wyso-
ki, rozszerzający się ku górze guzek, w przekroju owalny. 
Kabłąk lity, łukowato wygięty, w przekroju rombowaty, 
z wąskimi, czworobocznymi polami metopowymi w górnej 
i dolnej części. Przy przejściu kabłąka w nóżkę wyraźne, ni-
skie żeberko wydzielone wąskimi żłobkami. Nóżka wąska, 
rombowata z największą szerokością w około 2/3 długości, 
w przekroju trójkątna. Pełna pochewka z niewielkim, trój-
kątnym wycięciem w górnej części, kończąca się w około 
2/3 długości nóżki (na wysokości jej maksymalnej szeroko-
ści). Wymiary: dł. całkowita – 4,00 cm, guzka – 0,57 cm; szer. 
kabłąka – 0,33–0,36 cm, nóżki maksymalna – 0,60 cm. A.VI/2. 
Petrauskas typ 4 (Ryc. 52).
Zbiory: MH/A/8779.
381. Zapinka kuszowata z pełną pochewką, dwudzielna, ze 
stopu miedzi. Brak igły; sprężyna i pochewka uszkodzone. 
Odkształcona. Zachowane dwa zwoje sprężyny osadzonej 
na osi. Kabłąk wąski, łagodnie trójkątnie wygięty, w prze-
kroju w części środkowej trójkątny; profilowany, z czworo-
bocznymi polami metopowymi w górnej i dolnej części. Pole 
górne małe, wąskie i niezdobione; dolne – duże, prostokątne, 
od góry i dołu podkreślone poprzecznymi liniami rytymi 
z umieszczonym pomiędzy nimi znakiem X. Przy przejściu 
kabłąka w nóżkę krawędzie ostro ścięte. Nóżka bardzo de-
likatnie rozszerzająca w kierunku uformowanego trójkątnie 
końca, w ogólnym zarysie rombowata; profilowana, z wą-
skim, czworobocznym i niezdobionym polem metopowym 
w górnej części i trójkątnym w dolnej. Pochewka blaszko-
wata. Wymiary: dł. w zachowanym stanie – 3,60 cm; szer. 
kabłąka – 0,30 cm, nóżki – 0,30–0,37 cm. A.VI/2. Zbliżona do 
Petrauskas typ 4.
Zbiory: MH/A/8777.

376. Crossbow fibula with a full catch-plate, two-piece, 
copper alloy. Spring and pin missing. In the perforation 
in the head plate are remains of an iron spring axle. Cast, mas-
sive bow, prominently arched, triangular in section; profiled, 
with small, quadrilateral, unadorned metope fields in the top 
and bottom part. Rhombic, triangular-sectioned foot, widest 
below half-length, with a quadrilateral, unadorned metope 
field in the upper part; ornamented with incised lines run-
ning parallel to the bottom edges. Full catch-plate with a tri-
angular notch in the top part, ending at approx. two-thirds 
of the foot length. Dimensions: length – 3.90 cm; bow width 
– 0.36 cm, max. foot width – 0.96 cm. A.VI/2. Petrauskas 
type 4 (Fig. 52).
Inv. no.: MH/A/8781.
377. Crossbow fibula with a full catch-plate, two-piece, cop-
per alloy. Spring and pin missing; head plate damaged. Cast, 
massive bow, slightly wider in the top part, arched, rhombic 
in section. Rhombic foot, of greatest width just below half its 
length, its section similar to a low triangle; one of the side 
edges distinctly truncated; in the top part is a small, rough-
ly triangular and low field. Shortened catch-plate, ending at 
approx. half the length of the foot. Dimensions: preserved 
length – 3.80 cm; bow width – 0.38–0.45 cm, max. foot width 
– 1.10 cm. A.VI/2. Petrauskas type 4 (Fig. 52).
Inv. no.: MH/A/8789.
378. Crossbow fibula with a full catch-plate, two-piece, cop-
per alloy. Spring and pin missing. The upper part of the bow 
terminates with a small, roughly rectangular, arched “plate”, 
of the same width as the bow, covering a high, semicircular 
plate with a perforation for the spring axle. Cast, arched, 
triangular-sectioned bow, with two small, quadrilateral me-
tope fields in the top and bottom part. Narrow, rhombic foot, 
of greatest width at approx. two-thirds of the length, its 
section similar to a low triangle, with a small, quadrilateral 
metope field in the upper part; ornamented with an incised 
line bent at a sharp angle and parallel to the bottom edges, 
placed in the widest part of the foot. Shortened catch-plate, 
ending at approx. two-thirds of the foot length. Dimensions: 
length – 3.30 cm; bow width – 0.35–0.40 cm, max. foot width 
– 0.57 cm. A.VI/2. Petrauskas type 4132 (Fig. 52).
Inv. no.: MH/A/8782.

132 The brooch also corresponds to specimens with head plates as classified by O. Petrauskas and E. Sinica (2010).

379. Crossbow fibula with a full catch-plate, two-piece, cop-
per alloy. Spring and pin missing. On the head is a small, 
triangular – also in section – knob/projection. Cast, narrow, 
prominently arched bow, rhombic in section; profiled, with 
large, quadrilateral metope fields in the top and bottom part. 
Narrow, rhombic, triangular-sectioned foot, widest at approx. 
two-thirds of the length. Full catch-plate, closed on the un-
derside, short, ending at approx. half the length of the foot. 
Dimensions: length – 3.70 cm; bow width – 0.27–0.33 cm, 
max. foot width – 0.45 cm. A.VI/2. Petrauskas type 4 (Fig. 52).
Inv. no.: MH/A/8780.
380. Crossbow fibula with a full catch-plate, two-piece, cop-
per alloy. Spring and pin missing. On the head is a high, ov-
al-sectioned knob, becoming wider at the top. Cast, arched, 
rhombic-sectioned bow, with narrow, quadrilateral metope 
fields in the top and bottom part. Where the bow turns into 
the foot is a distinct, low rib sectioned off by narrow grooves. 
Narrow, rhombic, triangular-sectioned foot, widest at approx. 
two-thirds of the length. Full catch-plate with a small, tri-
angular notch in the top part, ending at approx. two-thirds 
of the foot length (where it is widest). Dimensions: total 
length – 4.00 cm; knob – 0.57 cm; bow width – 0.33–0.36 cm, 
max. foot width – 0.60 cm. A.VI/2. Petrauskas type 4 (Fig. 52).
Inv. no.: MH/A/8779.
381. Crossbow fibula with a full catch-plate, two-piece, cop-
per alloy. Pin missing, spring and catch-plate damaged. De-
formed. Two coils of a spring fixed on an axle are surviving. 
Narrow bow, slightly bent – triangular in profile, its central 
part triangular-sectioned; profiled, with quadrilateral me-
tope fields in the top and bottom part. The top field is small, 
narrow and unadorned; the bottom one – large, rectangular, 
outlined with crosswise, incised lines at the top and bottom, 
with an X between them. Where the bow turns into the foot, 
the edges are heavily truncated. Foot slightly widening to-
wards the triangular end, generally rhombic; profiled, with 
a narrow, quadrilateral and unadorned metope field in the top 
part and a triangular one in the bottom part. Sheet catch-
plate. Dimensions: preserved length – 3.60 cm; bow width 
– 0.30 cm, foot width – 0.30–0.37 cm. A.VI/2. Resembling 
Petrauskas type 4.
Inv. no.: MH/A/8777.
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382. Mała i stosunkowo krępa zapinka kuszowata z pełną 
pochewką, dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły; 
nóżka uszkodzona. Kabłąk w przekroju w części środkowej 
w przybliżeniu trójkątny; profilowany, z dwoma czworo-
bocznymi polami metopowymi w górnej i dolnej części. Pole 
górne niemal kwadratowe, u podstawy ornamentowane 
dwiema poprzecznymi liniami rytymi i dodatkowo trzema 
małymi, trójkątnymi wycięciami po obu bokach (łącznie 6). 
Pole dolne – duże, prostokątne, zachodzące na górną część 
nóżki, z ornamentem poprzecznej linii rytej u podstawy, 
niewielkimi, w przybliżeniu trójkątnymi wycięciami po obu 
bokach na całej długości oraz – w górnej części – znakiem 
X wpisanym w dwie poprzeczne linie ryte. Nóżka stopnio-
wo rozszerzająca się w kierunku trójkątnie uformowanego, 
obecnie uszkodzonego końca, w zarysie rombowata; profi-
lowana ze ściętymi krawędziami. Pochewka blaszkowata. 
Wymiary: dł. w zachowanym stanie – 3,20 cm; szer. kabłą-
ka – 0,50–0,59, nóżki – 0,48–0,53 cm. A.VI/2. Zbliżona do Pe-
trauskas typ 4/8 (Ryc. 53).
Zbiory: MH/A/8769.
383. Zapinka kuszowata z pełną pochewką, dwudzielna, ze 
stopu miedzi. Brak sprężyny i igły. Kabłąk wąski, w prze-
kroju w części środkowej półokrągły, kolankowato wygięty; 
profilowany, z czworobocznymi polami metopowymi w gór-
nej i dolnej części. Pole górne małe, wąskie, niezdobione; 
dolne – duże, prostokątne z ornamentem w postaci pięciu 
wybitych kółeczek rozmieszczonych w trzech rzędach wpi-
sanych w dwie poprzeczne linie ryte; poniżej dolnej linii – 
przy przejściu kabłąka w nóżkę – kolejne, minimalnie węższe 
czworoboczne pole z wydłużonymi, owalnymi nacięciami po 
bokach. Na kabłąku, pomiędzy metopami, słabo czytelny or-
nament w postaci drobnych, ukośnych nakłuć tworzących 
dwa rzędy biegnące wzdłużnie przez jego środek, w górnej 
części niemal nieczytelne. Nóżka rozszerzająca się w kierun-
ku trójkątnie uformowanego końca, w zarysie rombowata; 
profilowana, ze ściętymi krawędziami. Wzdłuż lewej, ściętej 
krawędzi, na płaskiej części nóżki rząd drobnych, bardzo 
gęsto rozmieszczonych ukośnych nakłuć; podobny także 
po prawej stronie, ale umieszczony na ściętej powierzchni 
nóżki. Pochewka blaszkowata. Wymiary: dł. – 3,80 cm; szer. 
kabłąka – 0,47 cm, nóżki – 0,40–0,60 cm. A.VI/2. Zbliżona do 
Petrauskas typ 4/8 (Ryc. 53).

133 Być może krawędzie boczne w górnej części kabłąka były delikatnie ścięte. Cecha ta jest jednak niemal niezauważalna i może nie mieć związku z pro-
cesem formowania zapinki.

Zbiory: MH/A/8767.
384. Zapinka kuszowata z pełną pochewką, dwudzielna, ze 
stopu miedzi. Brak sprężyny i igły. W płytce na główce pozo-
stałość żelaznej osi sprężyny. Kabłąk z dość szerokiej taśmy, 
prawdopodobnie pierwotnie łukowato wygięty, w przekroju 
niski, lekko trapezowaty; profilowany, z czworobocznymi po-
lami metopowymi w górnej i dolnej części. Pole górne wąskie, 
prostokątne; dolne – szerokie, przy górnej i dolnej krawędzi 
ornamentowane pojedynczymi poprzecznymi liniami rytymi. 
Pomiędzy metopami krawędzie kabłąka wyraźnie fasetowa-
ne. Nóżka szeroka, rombowata z największą szerokością tuż 
powyżej połowy długości, w przekroju płaska; ozdobiona li-
nią rytą równoległą do dolnych krawędzi. Pełna pochewka 
z trójkątnym wcięciem w górnej części, krótka, kończąca 
się w około 2/3 długości nóżki. Wymiary: dł. – 3,50 cm; szer. 
kabłąka – 0,54–0,58 cm, nóżki maksymalna – 1,45 cm. A.VI/2. 
Petrauskas typ 8 (Ryc. 53).
Zbiory: MH/A/8788.
385. Zapinka kuszowata z pełną pochewką, dwudzielna, ze 
stopu miedzi. Brak sprężyny i igły. Odkształcona. Kabłąk 
z płaskiej taśmy, nieznacznie zwężającej się w kierunku 
nóżki, pierwotnie prawdopodobnie łukowato wygięty. Nóżka 
krótka, zwężająca się w kierunku prostego końca; delikatnie 
profilowana, z czworoboczną metopą w górnej części ozdo-
bioną dwiema poprzecznymi liniami rytymi i umieszczonymi 
pomiędzy nimi niewielkimi wycięciami po bokach. Pochewka 
blaszkowata. Wymiary: dł. w zachowanym stanie – 4,00 cm; 
szer. kabłąka – 0,42–0,58 cm, nóżki – 0,30–0,40 cm. A.VI/2. 
Petrauskas typ 5 i prawdopodobnie zbliżona do Kokowski 
typ Haneşti (Ryc. 57).
Zbiory: MH/A/8774.
386. Lekko zdeformowana i uszkodzona zapinka kuszowata 
z pełną pochewką, dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak igły. 
Zachowane 2,5 zwoju sprężyny z wąskiej taśmy, osadzonej 
na żelaznej (?) osi. Kabłąk z płaskiej taśmy, bez śladów profi-
lowania133, łukowato wygięty i płynnie przechodzący w pro-
stą, prostokątną nóżkę. Pochewka blaszkowata. Wymiary: 
dł. – 3,60 cm; szer. kabłąka – 0,50 cm, nóżki – 0,50–0,55 cm. 
A.VI/2. Zbliżona do Petrauskas typ 6 i prawdopodobnie Ko-
kowski typ Haneşti (Ryc. 57).
Zbiory: MH/A/8776.

382. Small and relatively sturdy crossbow fibula with a full 
catch-plate, two-piece, copper alloy. Spring and pin miss-
ing; foot damaged. Bow in its central part roughly triangu-
lar-sectioned; profiled, with two quadrilateral metope fields 
in the top and bottom part. The top field nearly square, at 
the base decorated with two crosswise, incised lines and 
three small, triangular notches on both sides (six, in total). 
The bottom field – large, rectangular, overlapping the upper 
part of the foot, ornamented at the base with a crosswise, 
incised line, with small, roughly triangular notches on both 
sides along the entire length and – in the top part – an X set 
between two crosswise, incised lines. Rhombic foot gradually 
widening towards the triangular, now damaged, end; pro-
filed, with truncated edges. Sheet catch-plate. Dimensions: 
preserved length – 3.20 cm; bow width – 0.50–0.59 cm, foot 
width – 0.48–0.53 cm. A.VI/2. Resembling Petrauskas type 
4/8 (Fig. 53).
Inv. no.: MH/A/8769.
383. Crossbow fibula with a full catch-plate, two-piece, cop-
per alloy. Spring and pin missing. Narrow, knee-shaped bow, 
its central part semicircular in section; profiled, with quadri-
lateral metope fields in the upper and lower part. The upper 
field – small, narrow and unadorned; the lower one – large, 
rectangular, adorned with five punched rings arranged 
in three rows set between two crosswise, incised lines; below 
the lower line – where the bow turns into the foot – is another 
one, minimally narrower quadrilateral field with elongated, 
oval incisions on the sides. On the bow, between the me-
topes, is rather indiscernible ornament in the form of small, 
diagonal punctures forming two rows running lengthwise 
through its centre, almost indistinct in the upper part. Rhom-
bic foot widening towards the triangular end; profiled, with 
truncated edges. Along the left, truncated edge, on the flat 
surface of the foot, is a row of small, very densely arranged 
diagonal punctures; similar ornament also on the right, yet 
truncated surface of the foot. Sheet catch-plate. Dimensions: 
length – 3.80 cm; bow width – 0.47 cm, foot – 0.40–0.60 cm. 
A.VI/2. Resembling Petrauskas type 4/8 (Fig. 53).

133 Perhaps the side edges of the top part of the bow were slightly truncated. This feature, however, is almost indiscernible and cannot be related to the man-
ufacturing process.

Inv. no.: MH/A/8767.
384. Crossbow fibula with a full catch-plate, two-piece, copper 
alloy. Spring and pin missing. In the perforation in the head 
plate are remains of a spring axle. Bow of rather wide band, 
originally perhaps arched, low in section, slightly trapezoid; 
profiled, with quadrilateral metope fields in the top and bot-
tom part. The top field – narrow and rectangular; the bottom 
one – wide, by the top and bottom edge adorned with single 
crosswise, incised lines. Bow edges between the metopes 
are distinctly faceted. Wide, rhombic foot, of greatest width 
just above half the length, flat-sectioned; ornamented with 
an incised line running parallel to the bottom edges. Full 
catch-plate with a triangular notch in the top part, short, 
ending at approx. two-thirds of the foot length. Dimensions: 
length – 3.50 cm; bow width – 0.54–0.58 cm, max. foot width 
– 1.45 cm. A.VI/2. Petrauskas type 8 (Fig. 53).
Inv. no.: MH/A/8788.
385. Crossbow fibula with a full catch-plate, two-piece, cop-
per alloy. Spring and pin missing. Deformed. Bow of flat band, 
slightly tapering towards the foot, originally perhaps arched. 
Short foot, tapering towards the straight end; delicately 
profiled, with a quadrilateral metope in the upper part orna-
mented with two, crosswise, incised lines – between them, on 
the sides, are small notches. Sheet catch-plate. Dimensions: 
preserved length – 4.00 cm; bow width – 0.42–0.58 cm, foot 
width – 0.30–0.40 cm. A.VI/2. Petrauskas type 5 and perhaps 
similar to Kokowski Haneşti type (Fig. 57).
Inv. no.: MH/A/8774.
386. Slightly deformed and damaged crossbow fibula with 
a full catch-plate, two-piece, copper alloy. Pin missing. Pre-
served two and a half coils of spring made of narrow band, 
fixed on an iron (?) axle. Bow of narrow band, without traces 
of profiling133, arched and smoothly turning into a straight, 
rectangular foot. Sheet catch-plate. Dimensions: length – 
3.60 cm; bow width – 0.50 cm, foot width – 0.50–0.55 cm. 
A.VI/2. Similar to Petrauskas type 6 and perhaps resembling 
Kokowski Haneşti type (Fig. 57).
Inv. no.: MH/A/8776.
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387. Zapinka kuszowata z pełną pochewką, dwudzielna, ze 
stopu miedzi. Brak sprężyny i igły. Odkształcona. Kabłąk wą-
ski, łagodnie kolankowato (?) wygięty, w przekroju w części 
środkowej trapezowaty; profilowany, ze ściętymi krawędzia-
mi i czworobocznymi polami metopowymi w górnej i dolnej 
części. Pole górne nieornamentowane; dolne – z trzema 
niskimi żeberkami rozdzielonymi rowkami. Na płaskiej po-
wierzchni w dolnej części kabłąka słabo czytelne, ukośne 
nacięcia – ornament (?). Przy przejściu kabłąka w nóżkę 
pseudoprzewężenie powstałe przez ścięcie krawędzi bocz-
nych. Nóżka prostokątna o jednakowej szerokości na całej 
długości; profilowana, ze ściętymi krawędziami i z czwo-
robocznymi polami metopowymi w górnej i dolnej części 
ozdobionymi poprzecznymi nacięciami. Pochewka blaszko-
wata. Wymiary: dł. – 3,90 cm; szer. kabłąka – 0,45 cm, nóżki 
– 0,43 cm. A.VI/2. Petrauskas typ 6 (Ryc. 55).
Zbiory: MH/A/8763.
388. Zapinka kuszowata z pełną pochewką, tzw. blaszana, ze 
stopu miedzi. Brak igły. Na główce półokrągła, uszkodzona 
płytka przykrywająca podwójną sprężynę. Z górnej sprę-
żyny zachowana oś tkwiąca w górnym otworze umieszczo-
nym w trapezowatej płytce/podstawie; z dolnej – fragment 
osi z osadzonymi czterema zwojami sprężyny. Z płytki/
podstawy wyprowadzony trzpień z nasadzoną profilowaną 
nakładką. Kabłąk lity, łukowato wygięty, płaski od spodu, 
w przekroju półokrągły. Nóżka rombowata, bez śladów zdo-
bienia. Wymiary: dł. całkowita – 5,80 cm; wymiary płytki 
rekonstruowane – ok. 2,50×1,10 cm; szer. kabłąka – 0,58–
0,60 cm, nóżki maksymalna – 1,50 cm. Zbliżona do A.VI/2.182. 
Zbliżona do Kokowski grupa A (Ryc. 48).
Uwagi: analiza składu chemicznego metalu – CL 20680.
Zbiory: MH/A/8790.
389. Silnie odkształcona (nadtopiona?) i uszkodzona zapinka 
kuszowata z pełną pochewką, dwudzielna, tzw. blaszana, ze 
stopu miedzi. Brak igły. Na główce uszkodzona, półokrągła, 
wysoka i niezdobiona (?)134 płytka z wyprowadzonym wą-
skim i długim trzpieniem, przykrywająca krótką, pierwot-
nie 4-zwojową (?) sprężynę osadzoną na osi umieszczonej 
w masywnej, trapezowatej płytce/podstawie. Kabłąk lity, 
krótki, łukowato wygięty, w przekroju trójkątny. Nóżka sil-

134 Na płytce widoczne są słabo czytelne, niewielkie zagłębienia/punkciki i chaotycznie rozmieszczone cienkie linie. Trudno jednoznacznie stwierdzić czy 
jest to pozostałość zatartego ornamentu, czy efekt zniszczenia powierzchni płytki.

135 Przy łukowatej krawędzi płytki, miejscami i przy bardzo dużym powiększeniu, widoczne są krótkie nacięcia tworzące zygzakowatą (?) linię. Być może 
jest to pozostałość silnie zatartego ornamentu.

nie uszkodzona, obecnie w przybliżeniu prostokątna, pier-
wotnie najprawdopodobniej rombowata; w górnej części ze 
słabo czytelnym rowkiem podkreślającym miejsce „łączenia” 
z kabłąkiem. W pochewce pozostałość dolnej części igły (?). 
Wymiary: dł. w zachowanym stanie – 4,00 cm, trzpienia – 
0,45 cm; wymiary płytki rekonstruowane – ok. 1,60×1,30 cm; 
szer. kabłąka – ok. 0,50 cm, nóżki w zachowanym stanie – 
0,80 cm. Zbliżona do A.VI/2.182. Kokowski grupa B (Ryc. 48).
Zbiory: MH/A/8791.
390. Fragment zapinki kuszowatej z pełną pochewką, dwu-
dzielnej, tzw. blaszanej, ze stopu miedzi. Zachowana górna 
część kabłąka i główka z półokrągłą, nieornamentowaną 
(?)135 płytką przykrywająca 6-zwojową sprężynę osadzoną na 
osi umieszczonej w masywnej, wysokiej i półokrągłej płytce/
podstawie. Kabłąk lity, w przekroju półokrągły. Wymiary: dł. 
zachowana – 2,50 cm, sprężyny – 1,50 cm; wymiary płytki na 
główce – 2,50×1,50 cm; szer. kabłąka – 0,54–0,60 cm. Zbliżona 
do A.VI/2.182. Prawdopodobnie Kokowski grupa B (Ryc. 48).
Zbiory: MH/A/8792.
391. Fragment zapinki kuszowatej z pełną pochewką, za-
pewne dwudzielnej, tzw. blaszanej, ze stopu miedzi. Zacho-
wana dolna część litego, w przekroju półokrągłego kabłąka 
i rombowata nóżka, nieornamentowana. Wymiary: dł. zacho-
wana – 3,00 cm; szer. kabłąka – 0,56 cm, nóżki maksymalna 
– 1,70 cm. Zbliżona do A.VI/2.182. Prawdopodobnie Kokowski 
grupa B (Ryc. 48).
Zbiory: MH/A/8793.
392. Masywna zapinka kuszowata z pełną pochewką, dwu-
dzielna, ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły. Na główce 
niewielki, stożkowaty występ/guzek. Kabłąk łukowato wy-
gięty, w przekroju pięcioboczny; w górnej części w przybli-
żeniu czworoboczne, nieornamentowane pole, na szczycie 
– prostokątna, nieornamentowana tarczka. Podobna tarczka 
na końcu profilowanej nóżki z prostokątnym, nieornamento-
wanym polem metopowym w górnej części. Pochewka skró-
cona, kończąca się w około 2/3 długości nóżki. Wymiary: dł. 
– 4,60 cm; szer. kabłąka – 0,36–0,54 cm, nóżki – 0,38–0,52 cm. 
A.VI/2. Andrzejowski et al. wariant I – Skorbicze (Ryc. 49).
Uwagi: analiza składu chemicznego metalu – CL 20678.
Zbiory: MH/A/8785.

387. Crossbow fibula with a full catch-plate, two-piece, cop-
per alloy. Spring and pin missing. Deformed. Narrow bow, 
slightly knee-shaped (?), its central part trapezoid in section; 
profiled, with truncated edges and quadrilateral metope 
fields in the top and bottom part. The top field unadorned; 
the bottom one – with three low ribs separated with grooves. 
On the flat surface in the bottom part of the bow are rath-
er indiscernible, diagonal incisions – ornament (?). Where 
the bow turns into the foot is a pseudo-narrowing formed by 
truncated side edges. Rectangular foot of uniform width; pro-
filed, with truncated edges and quadrilateral metope fields 
in the upper and lower part adorned with crosswise incisions. 
Sheet catch-plate. Dimensions: length – 3.90 cm; bow width 
– 0.45 cm, foot – 0.43 cm. A.VI/2. Petrauskas type 6 (Fig. 55).
Inv. no.: MH/A/8763.
388. Crossbow fibula with a full, catch-plate, known as a sheet 
fibula, copper alloy. Pin missing. On the head is a semicircu-
lar, damaged plate covering a double spring. From the top 
spring an axle remains – it is placed in the top perforation 
made in a trapezoid plate/base; from the bottom spring – 
fragment of an axle with four spring coils remains. At the top 
of the plate is a tang terminated with a profiled attach-
ment. Cast, arched bow, flat on the underside, semicircular 
in section. Rhombic foot, without traces of ornamentation. 
Dimensions: total length – 5.80 cm; reconstructed plates – 
approx. 2.50×1.10 cm; bow width – 0.58–0.60 cm, max. foot 
width – 1.50 cm. Similar to A.VI/2.182. Resembling Kokowski 
group A (Fig. 48).
Remarks: chemical analysis – CL 20680.
Inv. no.: MH/A/8790.
389. Heavily deformed (melted?) and damaged crossbow 
fibula with a full catch-plate, known as a sheet fibula, two-
piece, copper alloy. Pin missing. On the head is a damaged, 
semicircular, high and unadorned (?)134 plate with a narrow 
and long tang, covering a short, originally four-coiled (?) 
spring fixed on an axle placed in a massive, trapezoid plate/
base. Cast bow, short, arched, triangular in section. Foot se-
verely damaged, now roughly rectangular, originally most 

134 On the plate are barely discernible small hollows/marks and randomly arranged thin lines. It is difficult to accurately establish whether it is residual, 
effaced ornament or damage of the plate surface.

135 When greatly magnified, short incisions forming a zigzag (?) are visible in places by the arched edge of the plate. Perhaps they are remains of a heavily 
effaced ornament.

probably rhombic; in the top part with a rather indistinct 
groove emphasising the place where it is connected with 
the bow. In the catch-plate are remains of the bottom part 
of a pin (?). Dimensions: preserved length – 4.00 cm, tang 
– 0.45 cm; reconstructed plate – approx. 1.60×1.30 cm; bow 
width – approx. 0.50 cm, preserved foot – 0.80 cm. Similar 
to A.VI/2.182. Kokowski group B (Fig. 48).
Inv. no.: MH/A/8791.
390. Fragment of a crossbow fibula with a full catch-plate, 
known as a sheet fibula, copper alloy. Preserved top part 
of the bow and a plate with a semicircular, unadorned (?)135 
plate covering a six-coiled spring fixed on an axle placed 
in high, massive and semicircular plate/base. Cast bow, sem-
icircular in section. Dimensions: preserved length – 2.50 cm, 
spring – 1.50 cm; head plate – 2.50×1.50 cm; bow width – 
0.54–0.60 cm. Similar to A.VI/2.182. Probably Kokowski 
group B (Fig. 48).
Inv. no.: MH/A/8792.
391. Fragment of a crossbow fibula with a full catch-plate, 
known as a sheet fibula, most likely two-piece, copper alloy. 
Intact bottom part of the cast, semicircular-sectioned bow, 
and a rhombic, unadorned foot. Dimensions: preserved length 
– 3.00 cm; bow width – 0.56 cm, max. foot width – 1.70 cm. 
Similar to A.VI/2.182. Probably Kokowski group B (Fig. 48).
Inv. no.: MH/A/8793.
392. Massive crossbow fibula with a full catch-plate, two-
piece, copper alloy. Spring and pin missing. On the head 
is a small, conical projection/knob. Arched bow, pentagonal 
in section; in the top part is a roughly quadrilateral, una-
dorned field, at the peak – a rectangular, unadorned disc. 
Similar disc at the end of the profiled foot with a rectan-
gular, unadorned metope field in the upper part. Shortened 
catch-plate, ending at approx. two-thirds of the foot length. 
Dimensions: length – 4.60 cm; bow width – 0.36–0.54 cm, 
foot width – 0.38–0.52 cm. A.VI/2. Andrzejowski et al. variant 
I – Skorbicze (Fig. 49).
Remarks: chemical analysis – CL 20678.
Inv. no.: MH/A/8785.
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393. Masywna zapinka kuszowata z pełną pochewką, za-
pewne dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak główki. Kabłąk 
szeroki, łukowato wygięty, z górną powierzchnią płaską, 
w przekroju w przybliżeniu prostokątny, miejscami pięcio-
boczny, z prostokątną, nieornamentowaną (?)136 tarczką na 
szczycie. Podobna tarczka na końcu profilowanej nóżki137 
z prostokątnym, niezdobionym polem metopowym w górnej 
części. Pochewka skrócona, kończąca się w około 2/3 długo-
ści nóżki. Wymiary: dł. zachowana – 4,00 cm; szer. kabłąka 
– 0,56–0,67 cm, nóżki – 0,47–0,73 cm. A.VI/2. Andrzejowski 
et al. wariant I – Skorbicze (Ryc. 49).
Zbiory: MH/A/8784.
394. Masywna zapinka kuszowata z pełną pochewką, za-
pewne dwudzielna, tzw. Bügelknopffibel, ze stopu miedzi. 
Brak płytki do osadzenia sprężyny. Na główce wydatny, 
dwustożkowaty i delikatnie profilowany guzek. Kabłąk wą-
ski, gładki, łukowato wygięty, w przekroju wieloboczny. 
Nóżka krótka, wąska, nieznacznie zwężająca się w kierunku 
prosto uformowanego końca. Pełna pochewka zamknięta od 
dołu, kończąca się w około 3/4 długości nóżki. Wymiary: 
dł. zachowana – 5,40 cm, guzka – 0,75 cm; szer. kabłąka – 
0,45–0,49 cm, nóżki – 0,33–0,45 cm. A.VI/2. Zbliżona do Meyer 
seria IV, wariant 3 (Ryc. 51).
Zbiory: MH/A/8786.
395. Zapinka kuszowata z wysoką pochewką, dwudzielna, 
ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły. W płytce na główce 
pozostałość osi sprężyny. Kabłąk gładki, rozszerzający się 
w kierunku główki, wysoko wysklepiony i łukowato wygięty, 
w przekroju w przybliżeniu owalny, miejscami wieloboczny. 
Nóżka wąska, nieprofilowana. Wymiary: dł. – 3,60 cm; szer. 
kabłąka – 0,36–0,47 cm, nóżki – 0,30–0,34 cm. A.VII/1. Zbliżona 
do Schulte VII 2, wzór 3 (Ryc. 59).
Zbiory: MH/A/8801.
396. Zapinka kuszowata z wysoką pochewką, dwudzielna, 
ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły. W płytce na główce 
pozostałość osi sprężyny. Kabłąk wąski, kolankowato wygię-
ty, w przekroju owalny, w górnej części z dwoma, częściowo 
zatartymi poprzecznymi żłobkami. Nóżka wąska, delikatnie 
profilowana, ze słabo czytelnymi, podwójnymi wałeczkami/

136 Nie można wykluczyć, że tarczka pierwotnie była ornamentowana. Stan zachowania zapinki uniemożliwia pewne stwierdzenie tego faktu.
137 W górnej części tarczki na końcu nóżki znajdują się zatarte, poprzeczne i cienkie linie, być może pozostałość ornamentu.
138 Powierzchnia zapinki jest nieznacznie zniszczona (zaoblona), co wpływa także na czytelność zdobienia nóżki i kabłąka.
139 Zapinka jest uszkodzona i prawdopodobnie nieznacznie odkształcona, co utrudnia bliższe określenia typologiczne. Być może reprezentuje ona Schulte 

VII 2, wzór 22 lub 24.
140 Krótki i niemal płasko zakończony „guzek” wyodrębniony jest dookolnym żłobkiem wykonanym w identyczny sposób jak żłobki na kabłąku służące 

do osadzenia pierścieni z perełkowanego drutu. Stąd też nie można wykluczyć, że pierwotnie w żłobu na końcu nóżki znajdował się podobny pierścień, 
a tym samym opisywany krótki „guzek” w rzeczywistości jest tylko wydzieloną końcówką nóżki.

żeberkami rozdzielonymi żłobkiem w górnej i dolnej części, 
zakończona niewielkim, półokrągłym guzkiem138. Wymiary: 
dł. – 3,40 cm; szer. kabłąka – 0,30–0,38 cm, nóżki – ok. 0,30 cm. 
Zbliżona do A.VII/1. Zbliżona do Schulte VII 2, wzór 3 (Ryc. 59).
Zbiory: MH/A/8802.
397. Zapinka kuszowata z wysoką pochewką, zapewne 
dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak większej części główki; 
pochewka uszkodzona; powierzchnia zniszczona. Kabłąk 
gładki, nieznacznie poszerzony w górnej części, łukowato 
wygięty, w przekroju owalny, nieprofilowany. Nóżka wąska, 
zakończona niewielkim guzkiem/zgrubieniem. Wymiary: dł. 
zachowana – 5,60 cm; szer. kabłąka – 0,35–0,42 cm, nóżki – 
ok. 0,30 cm. Zbliżona do A.VII/1139 (Ryc. 59).
Zbiory: MH/A/8765.
398. Zapinka kuszowata z wysoką pochewką, dwudzielna, 
ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły. Silnie odkształcona. 
Kabłąk z wąskiej taśmy nieznacznie poszerzony w górnej 
części, z delikatnie ściętymi krawędziami, od spodu płaski, 
w przekroju w przybliżeniu trapezowaty. Przy przejściu 
kabłąka w nóżkę pierścień z niemal gładkiego, pierwotnie 
perełkowanego (?) drutu, osadzony w niewielkim żłobku. 
Podobny żłobek w górnej części kabłąka, prawdopodobnie 
pierwotnie „przykryty” pierścieniem z drutu. Nóżka wąska, 
zakończona długim, profilowanym guzkiem. Wymiary: dł. 
w zachowanym stanie – 4,90 cm; szer. kabłąka – 0,42–0,52 cm, 
nóżki – 0,33–0,37 cm; wys. pochewki – ok. 1,70 cm. A.VII/1. 
Zbliżona do Gorohovskij/Gopkalo seria III (Ryc. 60).
Zbiory: MH/A/8795.
399. Zapinka kuszowata z wysoką pochewką, dwudzielna, 
ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły; pochewka zdeformo-
wana. Kabłąk gładki, wyraźnie rozszerzający się w kierunku 
główki, łagodnie, trójkątnie przegięty, w przekroju owalny; 
w górnej i dolnej części – przy przejściu w nóżkę – nakładki 
z perełkowanego drutu z nieco zatartymi powierzchniami, 
osadzone w dookolnych żłobkach. Nóżka wąska, zakończona 
niewielkim „guzkiem”140. Wymiary: dł. – 4,20 cm; szer. kabłą-
ka – 0,30–0,55 cm, nóżki – 0,25–0,28 cm. A.VII/1. Zbliżona do 
Gorohovskij/Gopkalo seria IV (Ryc. 60).
Zbiory: MH/A/8797.

393. Massive crossbow fibula with a full catch-plate, most 
likely two-piece, copper alloy. Head missing. Wide, arched 
bow, with flat top surface, roughly rectangular in section, 
in places – pentagonal; with a rectangular, unadorned (?)136 
disc at the peak. Similar disc at the end of the profiled foot137 
with a rectangular, unadorned metope field in the upper 
part. Shortened catch-plate, ending at approx. two-thirds 
of the foot length. Dimensions: preserved length – 4.00 cm; 
bow width – 0.56–0.67 cm, foot width – 0.47–0.73 cm. A.VI/2. 
Andrzejowski et al. variant I – Skorbicze (Fig. 49).
Inv. no.: MH/A/8784.
394. Massive crossbow fibula with a full catch-plate, known 
as Bügelknopffibel, most likely two-piece, copper alloy. Plate 
for mounting the spring missing. On the head is a promi-
nent, biconical and delicately profiled knob. Narrow, smooth, 
arched bow, polygonal in section. Short, narrow foot, slightly 
tapering towards the straight end. Full catch-plate, closed on 
the underside, ending at approx. three-quarters of the foot 
length. Dimensions: preserved length – 5.40 cm, knob – 
0.75 cm; bow width – 0.45–0.49 cm, foot width – 0.33–0.45 cm. 
A.VI/2. Similar to Meyer series IV, variant 3 (Fig. 51).
Inv. no.: MH/A/8786.
395. Crossbow fibula with a high catch-plate, two-piece, 
copper alloy. Spring and pin missing. In the perforation 
in the head plate are remains of a spring axle. Smooth bow, 
widening towards the head, prominently arched, roughly ov-
al-sectioned, in places – polygonal. Narrow, unprofiled foot. 
Dimensions: length – 3.60 cm; bow width – 0.36–0.47 cm, 
foot width – 0.30–0.34 cm. A.VII/1. Similar to Schulte VII 2, 
pattern 3 (Fig. 59).
Inv. no.: MH/A/8801.
396. Crossbow fibula with a high catch-plate, two-piece, 
copper alloy. Spring and pin missing. In the perforation 
in the head plate are remains of a spring axle. Narrow, knee-
shaped bow, oval in section, with two, partly effaced cross-
wise grooves in the top part. Narrow, delicately profiled foot, 
with rather indistinct double rolls/ribs separated by a groove 

136 It cannot be ruled out that the disc was originally ornamented, yet the state of preservation of the brooch hinders accurate determination of this fact.
137 In the top part of the disc at the end of the foot are effaced, thin, crosswise lines, possibly remains of ornamentation.
138 The surface of the brooch is slightly worn (rounded), which affects the distinctness of foot and bow ornamentation.
139 The brooch is damaged and probably slightly deformed, which hinders determination of its type. Perhaps it represents Schulte VII 2, pattern 22 or 24.
140 Short and almost flatly terminated “knob” is outlined with an encircling groove produced in the same way as grooves on the bow, made for mounting 

rings of beaded wire. Thus, it cannot be ruled out that originally, in the groove at the end of the foot there was a similar ring, and the said short “knob” 
is in fact only a sectioned end of the foot.

in the top and bottom part, terminated with a small, semi-
circular knob138. Dimensions: length – 3.40 cm; bow width – 
0.30–0.38 cm, foot width – approx. 0.30 cm. Similar to A.VII/1. 
Similar to Schulte VII 2, pattern 3 (Fig. 59).
Inv. no.: MH/A/8802.
397. Crossbow fibula with a high catch-plate, most probably 
two-piece, copper alloy. Larger part of the head missing; dam-
aged catch-plate; surface worn. Smooth bow, slightly wider 
in the top part, arched, oval-sectioned, unprofiled. Narrow 
foot terminated with a small knob/thickening. Dimensions: 
preserved length – 5.60 cm; bow width – 0.35–0.42 cm, foot 
width – approx. 0.30 cm. Similar to A.VII/1139 (Fig. 59).
Inv. no.: MH/A/8765.
398. Crossbow fibula with a high catch-plate, two-piece, 
copper alloy. Spring and pin missing. Severely deformed. 
Bow of narrow band, slightly wider in the top part, with 
delicately truncated edges, flat on the underside, roughly 
trapezoid in section. Where the bow turns into the foot 
is a ring of nearly smooth, originally beaded (?) wire, fixed 
in a small groove. Similar groove in the upper part of the bow, 
originally perhaps “covered” with a ring of wire. Narrow 
foot, terminated with a long, profiled knob. Dimensions: 
preserved length – 4.90 cm; bow width – 0.42–0.52 cm, foot 
width – 0.33–0.37 cm; catch-plate height – approx. 1.70 cm. 
A.VII/1. Resembling Gorohovskij/Gopkalo series III (Fig. 60).
Inv. no.: MH/A/8795.
399. Crossbow fibula with a high catch-plate, two-piece, 
copper alloy. Spring and pin missing; catch-plate deformed. 
Smooth bow, clearly widening towards the head, slightly 
bent – triangular in profile, oval-sectioned; in the top and 
bottom part – where it turns into the foot – attachments 
of beaded wire with rather effaced surfaces, fixed in encir-
cling grooves. Narrow foot, terminated with a small “knob”140. 
Dimensions: length – 4.20 cm; bow width – 0.30–0.55 cm, 
foot – 0.25–0.28 cm. A.VII/1. Resembling Gorohovskij/Gop-
kalo series IV (Fig. 60).
Inv. no.: MH/A/8797.
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400. Zapinka kuszowata z wysoką pochewką, dwudzielna, ze 
stopu miedzi. Brak sprężyny i igły; pochewka zdeformowa-
na. Kabłąk gładki o niemal identycznej szerokości na całej 
długości141, łukowato wygięty, w przekroju w przybliżeniu 
półokrągły, przy przejściu w nóżkę ozdobiony pierścieniem 
z perełkowanego drutu – obecnie z nieco zatartą powierzch-
nią – osadzonym w dookolnym żłobku. Podobny żłobek 
w górnej części kabłąka, pierwotnie zapewne również słu-
żący do osadzenia pierścienia z drutu. Nóżka wąska, długa, 
zakończona profilowanym guzkiem. Wymiary: dł. całkowi-
ta – 3,65 cm; szer. kabłąka – 0,34–0,37 cm, nóżki – 0,32 cm, 
na końcu guzka – 0,24 cm. A.VII/1. Zbliżona do Gorohovskij/
Gopkalo seria IV (Ryc. 60).
Zbiory: MH/A/8800.
401. Zapinka kuszowata z wysoką pochewką, zapewne dwu-
dzielna, ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły; pochewka 
uszkodzona. Nadtopiona (?). Płytka na główce uszkodzona 
bez widocznego otworu do osadzenia osi sprężyny, na szczy-
cie z niewielkim, w zarysie trójkątnym wypłaszczeniem być 
może w miejscu wyprowadzenia niezachowanego guzka. 
Kabłąk masywny o niemal identycznej szerokości na całej 
długości142, łukowato wygięty, w przekroju w przybliżeniu 
trójkątny; w górnej i dolnej części – przy przejściu w nóżkę 
– pierścienie z perełkowanego drutu, najprawdopodobniej 
osadzone w płytkich rowkach. Nóżka krótka, w przekro-
ju w przybliżeniu trójkątna, na końcu z płytkim żłobkiem 
z osadzonym w nim częściowo zachowanym pierścieniem 
z drutu, obecnie gładkim i wydzielającym w przybliżeniu 
stożkowate i krótkie zakończenie nóżki. Wymiary: dł. zacho-
wana – 3,60 cm; szer. kabłąka – 0,45–0,51 cm, nóżki – 0,42 cm. 
A.VII/1. Zbliżona do Gorohovskij/Gopkalo seria II (Ryc. 60).
Zbiory: MH/A/8805.
402. Zapinka kuszowata z wysoką pochewką, dwudzielna, ze 
stopu miedzi. Brak sprężyny i igły; cięciwa uszkodzona; na 
główce ślady nadtopienia (?). W otworze w płytce na głów-
ce pozostałość żelaznej osi sprężyny. Cięciwa górna, zacho-
wana fragmentarycznie, umieszczona w karbie/zagłębieniu 
w górnej części kabłąka, u podstawy profilowanego guzka na 
główce. Kabłąk masywny, nieznacznie zwężający się w kie-
runku nóżki, łukowato wygięty, w przekroju wieloboczny. 
Granica między kabłąkiem a nóżką wyraźna, podkreślona 

141 Kabłąk jest niemal niezauważalnie szerszy w górnej części.
142 Kabłąk jest niemal niezauważalnie poszerzony w górnej części.
143 Obecnie, w efekcie zniszczenia powierzchni guzka, jego profilacja jest w znacznym stopniu zatarta.

niemal dookolnym żłobkiem. Nóżka wąska, zakończona nie-
wielkim, profilowanym guzkiem. Pochewka po obu stronach 
ozdobiona rytymi liniami – miejscami zatartymi – równole-
głymi do jej dłuższych krawędzi. Wymiary: dł. całkowita – 
5,80 cm; szer. kabłąka – 0,44–0,58 cm, nóżki – 0,40 cm; wys. 
pochewki – 3,00 cm. A.VII. Zbliżona do Gorohovskij/Gopkalo 
seria I, wariant 9. Tzw. zapinka sarmacka (Ryc. 61).
Uwagi: analiza składu chemicznego metalu – CL 20682.
Zbiory: MH/A/8803.
403. Zapinka kuszowata z wysoką pochewką, dwudzielna, 
ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły. Z płytki na główce 
wyprowadzony niewielki, profilowany i stożkowato zakoń-
czony guzek, a w jej otworze pozostałość osi sprężyny. 
Między guzkiem a kabłąkiem zagłębienie, umożliwiające 
zablokowanie górnej cięciwy, obecnie niezachowanej. Kabłąk 
masywny, krótki, najszerszy w górnej części, łukowato wy-
gięty, w przekroju wieloboczny z zaoblonymi krawędziami. 
Przejście między kabłąkiem i nóżką bardzo wyraźne, podkre-
ślone wąskim i niskim żeberkiem z obu stron ograniczonym 
wąskimi żłobkami. Nóżka krótka, wąska, z umieszczonym 
w dolnej części żłobkiem i zakończona niewielkim, profilo-
wanym i stożkowatym guzkiem płaskim od spodu. Wzdłuż 
dolnej krawędzi zewnętrznej strony pochewki cienka, ryta 
linia; kolejne, podobne i słabo czytelne linie (5?) umieszczone 
prostopadle do dłuższych krawędzi pochewki tuż przy jej 
końcu i w miejscu wygięcia. Wymiary: dł. całkowita – 3,15 cm; 
szer. kabłąka – 0,47–0,70 cm, nóżki – 0,36 cm; wys. pochewki 
– 1,29 cm. A.VII/1. Zbliżona do Gorohovskij/Gopkalo seria I, 
wariant 9. Prawdopodobnie tzw. zapinka sarmacka (Ryc. 61).
Zbiory: MH/A/8796.
404. Zapinka kuszowata z wysoką pochewką, dwudzielna, 
ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły; powierzchnia znisz-
czona; pochewka silnie zdeformowana. Na główce wysoki, 
profilowany guzek. Kabłąk masywny, najszerszy w górnej 
części, łukowato wygięty, w przekroju w przybliżeniu pół-
okrągły. Nóżka długa, wąska, zakończona profilowanym 
guzkiem143. Wymiary: dł. całkowita – 5,10 cm; szer. kabłąka 
– 0,42–0,60 cm, nóżki – 0,33–0,36 cm. A.VII/1. Zbliżona do Go-
rohovskij/Gopkalo seria I, wariant 3. Prawdopodobnie tzw. 
zapinka sarmacka (Ryc. 61).
Zbiory: MH/A/8799.

400. Crossbow fibula with a high catch-plate, two-piece, 
copper alloy. Spring and pin missing; catch-plate deformed. 
Smooth bow of nearly uniform width141, arched, roughly sem-
icircular in section, where it turns into the foot – ornamented 
with a ring of beaded wire (its surface now slightly effaced) 
fixed in an encircling groove. Similar groove in the upper 
part of the bow, originally probably for mounting the ring 
of wire. Narrow, long foot, terminated with a profiled knob. 
Dimensions: total length – 3.65 cm; width: bow – 0.34–0.37 cm, 
foot – 0.32 cm, at the end of the knob – 0.24 cm. A.VII/1. Re-
sembling Gorohovskij/Gopkalo series IV (Fig. 60).
Inv. no.: MH/A/8800.
401. Crossbow fibula with a high catch-plate, most likely 
two-piece, copper alloy. Spring and pin missing; catch-plate 
damaged. Melted (?). Head plate damaged, without a dis-
tinct perforation for mounting the spring axle; at its peak 
is a small, triangular flattening perhaps where the unpre-
served knob started. Massive bow of nearly uniform width142, 
arched, roughly triangular-sectioned; in the top and bottom 
part – where it turns into the foot – are rings of beaded 
wire, most probably fixed in shallow grooves. Short foot, 
roughly triangular-sectioned, at its end is a shallow groove 
in which a partly preserved ring of beaded wire is surviving, 
now smooth and outlining a roughly conical and short end 
of the foot. Dimensions: length preserved – 3.60 cm; bow 
width – 0.45–0.51 cm, foot width – 0.42 cm. A.VII/1. Resem-
bling Gorohovskij/Gopkalo series II (Fig. 60).
Inv. no.: MH/A/8805.
402. Crossbow fibula with a high catch-plate, two-piece, 
copper alloy. Spring and pin missing; chord damaged; trac-
es of melting (?) on the head. In the perforation in the head 
plate are remains of an iron spring axle. External chord, 
fragmentarily preserved, placed in a notch/hollow in the up-
per part of the foot, at the base of the profiled knob on 
the head. Massive bow, slightly tapering towards the foot, 
arched, polygonal in section. The divide between the bow 
and the foot distinct, outlined by an almost encircling groove. 
Narrow foot, terminated with a small, profiled knob. Catch-

141 The bow is almost imperceptibly wider in the upper part.
142 The bow is almost imperceptibly wider in the upper part.
143 The knob’s profiling is to a large extent effaced due to the damage of its surface.

plate ornamented on both sides with incised lines – effaced 
in places – parallel to its longer edges. Dimensions: total 
length – 5.80 cm, bow width – 0.44–0.58 cm, foot width – 
0.40 cm; catch-plate height – 3.00 cm. A.VII. Resembling 
Gorohovskij/Gopkalo series I, variant 9. Known as a Sarma-
tian brooch (Fig. 61).
Remarks: chemical analysis – CL 20682.
Inv. no.: MH/A/8803.
403. Crossbow fibula with a high catch-plate, two-piece, 
copper alloy. Spring and pin missing. A small, profiled and 
conically-terminated knob starts at the head plate, in its 
perforation are remains of a spring axle. Between the knob 
and the bow is a hollow which enables blocking the external, 
unpreserved chord. Massive, short bow, widest in the top 
part, arched, polygonal in section with rounded edges. Very 
distinct passage between the bow and the foot, marked with 
a narrow and low rib with narrow grooves on its both sides. 
Short and narrow foot with a groove in the bottom part, 
terminated with a small, profiled, conical knob which is flat 
on the underside. Along the bottom edge of the outer side 
of the catch-plate is a thin, incised line; other, similar and rath-
er indistinct lines (five?) placed perpendicularly to the longer 
edges of the catch-plate, just by its end, in the place where 
it is bent. Dimensions: total length – 3.15 cm, bow width 
– 0.47–0.70 cm, foot width – 0.36 cm; catch-plate height – 
1.29 cm. A.VII/1. Resembling Gorohovskij/Gopkalo series I, 
variant 9. Probably a Sarmatian brooch (Fig. 61).
Inv. no.: MH/A/8796.
404. Crossbow fibula with a high catch-plate, two-piece, cop-
per alloy. Spring and pin missing, surface damaged, catch-
plate heavily deformed. High, profiled knob on the head. 
Massive bow, widest in its upper part, arched, roughly sem-
icircular in section. Long, narrow foot, terminated with a pro-
filed knob143. Dimensions: total length – 5.10 cm; bow width 
– 0.42–0.60 cm, foot – 0.33–0.36 cm. A.VII/1. Resembling 
Gorohovskij/Gopkalo series I, variant 3. Probably a Sarma-
tian brooch (Fig. 61).
Inv. no.: MH/A/8799.
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405. Zapinka kuszowata z wysoką, uszkodzoną pochewką144, 
dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły; powierzch-
nia nóżki uszkodzona. Na główce wysoki, profilowany guzek. 
Poniżej dolnego członu guzka, w górnej części kabłąka, nie-
wielkie zagłębienie/wnęka, w rzucie bocznym półokrągłe. 
Kabłąk łukowato wygięty, w przekroju w przybliżeniu trój-
kątny, w górnej, nieznacznie poszerzonej części zbliżony do 
trapezowatego; na powierzchni małe i słabo czytelne, w przy-
bliżeniu okrągłe zagłębienia, rozmieszczone nieregularnie, 
z których część przypomina wybite kółeczka – pozostałości 
niedokończonego (?) ornamentu (?) lub ślady zniszczenia. 
Nóżka wąska, długa, w przekroju trójkątna, zwężająca się 
w kierunku małego, profilowanego guzka na końcu, obecnie 
częściowo zatartego. Wymiary: dł. całkowita – 4,80 cm; szer. 
kabłąka – 0,48–0,58 cm, nóżki – 0,27–0,42 cm. A.VII. Zbliżona 
do Gorohovskij/Gopkalo seria I, wariant 4. Prawdopodobnie 
tzw. zapinka sarmacka (Ryc. 61).
Zbiory: MH/A/8798.
406. Fragment zapinki kuszowatej, zapewne z wysoką po-
chewką, dwudzielnej, ze stopu miedzi. W otworze w płytce 
na główce pozostałość żelaznej osi sprężyny. Na główce 
także niewielki, profilowany guzek. W górnej części li-
tego, rozszerzającego się ku górze kabłąka, w przekroju 
wielobocznego (miejscami w przybliżeniu trójkątnego lub 
rombowatego), uformowany karb/zagłębienie pierwotnie 
przytrzymujące górną cięciwę, niezachowaną. Wymiary: 
dł. zachowana – 2,40 cm; szer. kabłąka – 0,50–0,70 cm. A.VII. 
Zbliżona do Gorohovskij/Gopkalo seria I, wariant 9. Prawdo-
podobnie fragment tzw. zapinki sarmackiej (Ryc. 61).
Zbiory: MH/A/8757.
407. Fragment zapinki kuszowatej z wysoką pochewką, 
zapewne dwudzielnej, ze stopu miedzi. Zachowana nóżka 
z uszkodzoną pochewką i dolna część kabłąka. Kabłąk lity, 
wąski, w przekroju trójkątny, z wąskim, niskim wałkiem przy 
przejściu w nóżkę. Podobny wałek w dolnej części trójkątnej 
w przekroju i ostro zakończonej, wąskiej nóżki (na wyso-
kości dolnej krawędzi pochewki). Wymiary: dł. zachowana 
– 2,30 cm; szer. kabłąka – 0,46, nóżki – 0,30–0,40 cm. A.VII.
Zbiory: MH/A/8804.
408. Fragment sprężyny zapinki ze stopu miedzi – zacho-
wane 4 zwoje i cięciwa. Wymiary zachowane: dł. – 1,90 cm, 
sprężyny – 0,63 cm; śr. sprężyny – ok. 0,50 cm.

144 Obecnie, co najmniej połowa pochewki zapinki jest odłamana, a koniec jej zachowanej części jest równomiernie wygięty. Sprawia to złudne wrażenie 
obecności pełnej, ale krótkiej pochewki jak u zapinek 2 serii VI grupy O. Almgrena (w tym wypadku zbliżonej do Petrauskas typ 1). Zachowana krawędź 
pochewki nosi jednak ślady odłamania dalszej jej części, co w połączeniu z innymi cechami zapinki zawartymi w jej opisie pozwala zakwalifikować ją 
do zapinek VII grupy O. Almgrena.

Zbiory: MH/A/8810/4.
409. Fragment sprężyny zapinki ze stopu miedzi – zacho-
wane 4 zwoje osadzone na osi i fragment cięciwy. Wymiary 
zachowane: dł. osi – 1,40 cm, sprężyny – 0,80 cm; śr. sprę-
żyny – 0,44 cm.
Zbiory: MH/A/8810/1.
410. Fragment sprężyny zapinki ze stopu miedzi – zacho-
wane 4 zwoje osadzone na osi. Wymiary zachowane: dł. osi 
– 1,10 cm, sprężyny – 0,60 cm; śr. sprężyny – 0,36–0,42 cm.
Zbiory: MH/A/8810/2.
411. Fragment sprężyny zapinki ze stopu miedzi – zachowane 
6 zwojów osadzonych na osi i fragment cięciwy. Wymiary 
zachowane: dł. – 1,10 cm; śr. – ok. 0,45 cm.
Zbiory: MH/A/8810/6.
412. Fragment sprężyny zapinki ze stopu miedzi – zachowane 
3 zwoje i fragment igły. Wymiary zachowane: dł. sprężyny – 
0,80 cm, igły – 1,8 cm; śr. sprężyny – ok. 0,55 cm.
Zbiory: MH/A/8810/5.
413. Fragment sprężyny zapinki ze stopu miedzi – zacho-
wane 3 zwoje i fragment cięciwy (?). Wymiary zachowane: 
dł. – 0,47 cm; śr. – 0,45–0,50 cm.
Zbiory: MH/A/8810/3.
414. Fragment sprężyny zapinki ze stopu miedzi – zachowa-
ny 1 pełny zwój, kolejny rozciągnięty oraz górna część igły. 
Wymiary: dł. w zachowanym stanie – 2,60 cm, igły – 1,70 cm; 
śr. sprężyny – 0,70 cm.
Zbiory: MH/A/8810/7.
415. Drut ze stopu miedzi, w przekroju owalny – fragment 
igły zapinki (?). Wymiary zachowane: dł. – 2,10 cm; śr. – ok. 
0,20 cm.
Zbiory: MH/A/8810/9.
416. Drut ze stopu miedzi, w przekroju owalny – element za-
pinki (?). Wymiary zachowane: dł. – 1,90 cm; śr. – ok. 0,20 cm.
Zbiory: MH/A/8810/8.
417. Fragment wklęsło-wypukłej blaszki ze stopu miedzi 
z wyprowadzonym wygiętym, wąskim i lekko rozklepanym 
drutem – fragment pochewki zapinki (?). Wymiary: dł. za-
chowana – 1,40 cm.
Zbiory: MH/A/8810/11.

405. Crossbow fibula with a high, damaged catch-plate144, 
two-piece, copper alloy. Spring and pin missing; the surface 
of the foot damaged. High, profiled knob on the head. Below 
the bottom part of the knob, in the upper part of the bow 
is a small hollow/niche, semicircular in profile. Arched bow, 
roughly triangular in section; the top, slightly wider part 
roughly trapezoid; on the surface are small and poorly dis-
cernible, roughly circular hollows, arranged randomly, six 
of which resemble punched rings – remains of the unfinished 
(?) ornament (?) or traces of damage. Long, narrow, triangu-
lar-sectioned foot, tapering towards a small, profiled knob 
at the end, now partly effaced. Dimensions: total length – 
4.80 cm; bow width – 0.48–0.58 cm, foot – 0.27–0.42 cm. A.VII. 
Resembling Gorohovskij/Gopkalo series I, variant 4. Probably 
a Sarmatian brooch (Fig. 61).
Inv. no.: MH/A/8798.
406. Fragment of a crossbow fibula, most likely with a high 
catch-plate, two-piece, copper alloy. In the perforation 
in the head plate are remains of an iron spring axle. Small, 
profiled knob on the head. Cast bow, wider in the top part, 
polygonal in section (in places roughly triangular or rhom-
bic); in its upper part is a notch/hollow originally holding 
the unpreserved, external chord. Dimensions: preserved 
length – 2.40 cm; bow width – 0.50–0.70 cm. A.VII. Resembling 
Gorohovskij/Gopkalo series I, variant 9. Probably a fragment 
of a Sarmatian brooch (Fig. 61).
Inv. no.: MH/A/8757.
407. Fragment of a crossbow fibula with a high catch-plate, 
probably two-piece, copper alloy. Preserved foot with a dam-
aged catch-plate and the bottom part of the bow. Cast, nar-
row, triangular-sectioned bow with a narrow, low roll where 
it turns into the foot. Similar roll in the lower part of a nar-
row, triangular-sectioned and pointed foot (at the lower edge 
of the catch-plate). Dimensions: length preserved – 2.30 cm; 
bow width – 0.46 cm, foot width – 0.30–0.40 cm. A.VII.
Inv. no.: MH/A/8804.
408. Fragment of a fibula spring, copper alloy – intact four 
coils and a chord. Preserved dimensions: length – 1.90 cm, 
spring – 0.63 cm; spring diameter – approx. 0.50 cm.
Inv. no.: MH/A/8810/4.

144 Currently, at least half of the catch-plate is broken off, and the end of its preserved part is bent evenly. This gives a deceptive impression of a full, yet 
short catch-plate as in brooches of series 2 group VI in O. Almgren’s classification (in this instance similar to Petrauskas type 1). However, the preserved 
edge of the catch-plate bears traces of breaking off its further part – this, in connection with other features of the brooch makes it possible to classify 
it as O. Almgren group VII brooches.

409. Fragment of a fibula spring, copper alloy – intact four 
coils fixed on and axle, and fragment of the chord. Preserved 
dimensions: axle length – 1.40 cm, spring length – 0.80 cm; 
spring diameter – 0.44 cm.
Inv. no.: MH/A/8810/1.
410. Fragment of a fibula spring, copper alloy – intact four 
coils fixed on an axle. Preserved dimensions: axle length 
– 1.10 cm, spring length – 0.60 cm, spring diameter – 0.36–
0.42 cm.
Inv. no.: MH/A/8810/2.
411. Fragment of a fibula spring, copper alloy – intact six 
coils fixed on and axle, and fragment of the chord. Preserved 
dimensions: length – 1.10 cm; diameter – approx. 0.45 cm.
Inv. no.: MH/A/8810/6.
412. Fragment of a fibula spring, copper alloy – intact three 
coils and fragment of a pin. Preserved dimensions: spring 
length – 0.80 cm, pin – 1.80 cm; spring diameter – approx. 
0.55 cm.
Inv. no.: MH/A/8810/5.
413. Fragment of a fibula spring, copper alloy – intact three 
coils and fragment of the chord (?). Preserved dimensions: 
length – 0.47 cm; diameter – 0.45–0.50 cm.
Inv. no.: MH/A/8810/3.
414. Fragment of a fibula spring, copper alloy – intact one 
full coil, one unbent, and top part of the pin. Dimensions: 
preserved length – 2.60 cm; pin – 1.70 cm; spring diameter 
– 0.70 cm.
Inv. no.: MH/A/8810/7.
415. Wire of copper alloy, oval-sectioned – fragment of a fib-
ula pin (?). Preserved dimensions: length – 2.10 cm; diameter 
– approx. 0.20 cm.
Inv. no.: MH/A/8810/9.
416. Wire of copper alloy, oval-sectioned – element of a fib-
ula (?). Preserved dimensions: length – 1.90 cm; diameter – 
approx. 0.20 cm.
Inv. no.: MH/A/8810/8.
417. Fragment of a concave-convex metal sheet of copper 
alloy turning into a narrow, bent, slightly hammered wire – 
fragment of a fibula catch-plate (?). Dimensions: preserved 
length – 1.40 cm.
Inv. no.: MH/A/8810/11.
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418. Fragment wklęsło-wypukłej blaszki ze stopu miedzi 
z wyprowadzonym wygiętym, lekko rozklepanym drutem 
– fragment pochewki zapinki (?). Wymiary: dł. zachowana 
– 1,00 cm.
Zbiory: MH/A/8810/10.
419. Fragment bransolety ze stopu miedzi, wykonanej 
z grubej taśmy, w przekroju w przybliżeniu prostokątnej 
z wyraźnie rozszerzonym, prosto ściętym końcem. Na całej 
powierzchni ornament w postaci krzyżujących się rzędów 
krótkich nacięć145, miejscami podkreślonych słabo czytelną 
linią rytą, tworzących motyw rombu i trójkątów. Podobny 
rząd nacięć ograniczony cienką linią rytą także przy końcu 
sztabki/taśmy. Wymiary: dł. zachowana – 3,60 cm; szer. – 
0,78 cm, końca – 1,15 cm; gr. – 0,40–0,42 cm; śr. rekonstru-
owana – ok. 6,50–7,00 cm (Ryc. 80).
Zbiory: MH/A/8814.
420. Przedmiot ze stopu miedzi w postaci wygiętej taśmy, 
w przekroju prostokątnej. Dolna (?) część szeroka, lekko 
rozklepana; górna (?) – wąska i wygięta w niewielkie uszko. 
Wymiary: dł. – 3,90 cm; szer. części górnej – 0,49 cm, dolnej 
– 0,86 cm; gr. 0,15–0,23 cm.
Zbiory: MH/A/8811.

KOZODAWY, gm. Hrubieszów
Bliższa lokalizacja: stanowisko 14 (AZP 88–94/115).
Zabytek znaleziony przez D. i R. Chrzanowskich i przekazany 
w 2020 r. do Muzeum. Znalazcy podali dokładną lokalizację 
w obrębie działki nr ew. 331/3.
Informacja o stanowisku: brak innych materiałów zabyt-
kowych.
Łączna liczba zabytków: 1.
Datowanie: wczesna faza okresu wędrówek ludów.

ZABYTKI (TABL. XXXVI):
421. Masywna, owalna rama sprzączki jednodzielnej, ze sto-
pu miedzi. Silnie zgrubiała w przedniej części, w przekroju 

145 Nie można wykluczyć, że ornament wykonany jest przy użyciu stempla. Zniszczenie powierzchni przedmiotu i częściowe zatarcie ornamentu utrudniają 
pewne stwierdzenie tego faktu.

146 W trakcie badań powierzchniowych przeprowadzonych w 1979 r. wydzielono pięć stanowisk archeologicznych (nr 10–14). Materiały z okresu rzymskiego 
odkryto na każdym z nich, przy czym osadę kultury wielbarskiej powiązano ze stanowiskiem nr 14. Po badaniach weryfikacyjnych w 1993 r. wszystkie 
wymienione stanowiska połączono w jedno, któremu nadano numer 10. W dotychczasowej literaturze materiały z okresu rzymskiego obecnie łączone 
z tym stanowiskiem opisywane były jako stanowisko 11 (Kokowski 1988a, 247 ryc. 2:g, h; 1991a, 163 nr 41).

147 Enigmatyczność danych archiwalnych nie pozwala na wskazanie dokładnej liczby tak datowanych fragmentów ceramiki. Użyty zapis „MOPR i OWR – 
13 fr. ceramiki” wskazuje jednak o obecności materiałów z młodszego okresu przedrzymskiego.

w przybliżeniu lekko rombowata. Podstawa ramy, w miej-
scu mocowania niezachowanego kolca, wyodrębniona wy-
raźnym stopniem. Wymiary: dł. – 3,00 cm; szer. – 3,76 cm; 
gr. maksymalna – 0,93 cm. Zbliżona do Madyda-Legutko 
H.25/26 (Ryc. 62).
Zbiory: MH/A/8247.

ŁASKÓW, gm. Mircze
Bliższa lokalizacja: stanowisko 10 (AZP 90–94/112).
Zabytek znaleziony przez M. Dyla i w 2021 r. przekazany do 
Muzeum. Znalazca podał dokładną lokalizację w obrębie 
działki nr ew. 341.
Informacja o stanowisku: wielokulturowe, znane z badań 
powierzchniowych przeprowadzonych w latach 1979 i 1993. 
Odnotowano pojedyncze materiały neolityczne, w tym kul-
tury ceramiki sznurowej, z wczesnej epoki brązu – kultury 
mierzanowickiej oraz z wczesnego średniowiecza (XII–XIII 
w.). 37 fragmentów ceramiki powiązano z okresem rzymskim, 
w tym 13 (?) z nich z osadą kultury wielbarskiej z fazy B2/C1

146. 
Na stanowisku prawdopodobnie odkryto także fragment/y 
ceramiki z młodszego okresu przedrzymskiego147.
Łączna liczba zabytków: 1.
Datowanie: stadium B1b lub faza B2 (?).

ZABYTKI (TABL. XXXVI):
422. Fragment zapinki silnie profilowanej, dwudzielnej, ze 
stopu miedzi. Zachowana górna część kabłąka i główka. Sprę-
żyna 8-zwojowa osadzona na osi umieszczonej w masywnej, 
prostokątnej płytce z wyciętym wyraźnym karbem/haczy-
kiem przytrzymującym górną cięciwę. Górna część kabłąka 
uformowana romboidalnie, niemal płaska od spodu. Wymia-
ry: dł. zachowana – 2,40 cm, sprężyny – 1,90 cm; szer. kabłą-
ka zachowana – 0,59–1,35 cm. Najbliższa A.IV.68 (Ryc. 12).
Zbiory: MH/A/9912.

418. Fragment of a concave-convex metal sheet of copper 
alloy turning into a bent, slightly hammered wire – fragment 
of a fibula catch-plate (?). Dimensions: preserved length – 
1.00 cm.
Inv. no.: MH/A/8810/10.
419. Fragment of a bracelet of copper alloy, made of wide 
band, roughly rectangular in section, with a distinctly wid-
er, straight end. The entire surface bears ornamentation 
in the form of crossing rows of short notches145, in places 
underlined with a rather indistinct, incised line, forming a mo-
tif of rhombuses and triangles. Similar row of notches with 
an underlining, thin, incised line at the end of the bar/band. 
Dimensions: preserved length – 3.60 cm; width – 0.78 cm, 
the end – 1.15 cm; thickness – 0.40–0.42 cm; reconstructed 
diameter – approx. 6.50–7.00 cm (Fig. 80).
Inv. no.: MH/A/8814.
420. Article of copper alloy in the form of bent band, rec-
tangular in section. The bottom (?) part rather wide, slight-
ly hammered; the top (?) part – narrow and bent forming 
a small handle. Dimensions: length – 3.90 cm; width of the top 
part – 0.49 cm, of the bottom part – 0.86 cm; thickness – 
0.15–0.23 cm.
Inv. no.: MH/A/8811.

KOZODAWY, Hrubieszów commune
Approximate location: site 14 (AZP 88–94/115).
Artefact discovered by D. and R. Chrzanowski and hand-
ed over to the Museum in 2020. The discoverers identified 
the exact findspot within the plot reg. no. 331/3.
Information on the site: no other artefacts found.
Total number of artefacts: 1.
Dating of the artefact: early phase of the Migration period.

ARTEFACTS (PL. XXXVI):
421. Massive, oval buckle frame, one-piece, copper alloy. 
Heavily thickening in the front part, roughly rhombic in sec-

145 It cannot be ruled out that the ornament was done using a stamp. Damaged surface of the object and partly effaced ornamentation hinder accurate de-
termination of this fact.

146 During surface surveys conducted in 1979, five archaeological sites were distinguished (nos. 10–14). Materials from the Roman period were discovered 
at each of them, yet the settlement of the Wielbark culture was associated with site 14. After verification surveys carried out in 1993, all above-men-
tioned sites were combined into one and marked no. 10. In current literature, materials from the Roman period now associated with this site have been 
described as site 11 (Kokowski 1988a, 247 fig. 2:g, h; 1991a, 163 no. 41).

147 Due to unclear archive data it is impossible to establish the exact number of pottery fragments dated in this way. However, the records indicate the oc-
currence of materials from the later pre-Roman period.

tion. The base of the frame, where the unpreserved pin was 
mounted, accentuated by a distinct step. Dimensions: length 
– 3.00 cm; width – 3.76 cm; max. thickness – 0.93 cm. Similar 
to Madyda-Legutko H.25/26 (Fig. 62).
Inv. no.: MH/A/8247.

ŁASKÓW, Mircze commune
Approximate location: site 10 (AZP 90–94/112).
Artefact discovered by M. Dyl and handed over to the Mu-
seum in 2021. The discoverer identified the exact findspot 
within the plot reg. no. 341.
Information on the site: multicultural, known from surface 
surveys conducted in 1979 and 1993. The site yielded single 
Neolithic materials (including those of the Corded Ware 
culture), materials from the early Bronze Age (the Mier-
zanowice culture) and early Middle Ages (12–13th century). 
Thirty-seven fragments of pottery were related to the Roman 
period, including thirteen (?) associated with the settlement 
of the Wielbark culture from phase B2/C1

146. The site prob-
ably yielded fragment/fragments of pottery from the later 
pre-Roman period147.
Total number of artefacts: 1.
Dating of the artefact: subphase B1b or phase B2 (?).

ARTEFACTS (PL. XXXVI):
422. Fragment of a strongly profiled fibula, two-piece, cop-
per alloy. Intact head and top part of the bow. Eight-coiled 
spring fixed on an axle mounted in a massive, rectangular 
plate with a distinct notch/hook cut out for holding the exter-
nal chord. The upper part of the bow rhomboidal, nearly flat 
on the underside. Dimensions: preserved length – 2.40 cm, 
spring – 1.90 cm; preserved bow width – 0.59–1.35 cm. Most 
similar to A.IV.68 (Fig. 12).
Inv. no.: MH/A//9912.
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ŁUSZKÓW, gm. Horodło
Bliższa lokalizacja: stanowisko 5 (AZP 85–97/7)
Zabytki znalezione przez G. Dańczuka w północnej części 
działki nr ew. 192/1 i w 2020 r. przekazane do Muzeum.
Informacja o stanowisku: wielokulturowe, znane z badań 
powierzchniowych przeprowadzonych w 1984 r. Odnotowa-
no materiały kultury strzyżowskiej z wczesnej epoki brązu 
oraz wczesnośredniowieczne (XII–XIII w.) i średniowieczne. 
Odkryto także 35 fragmentów ceramiki kultury przeworskiej 
z fazy B okresu rzymskiego.
Łączna liczba zabytków: 3.
Datowanie zbioru: faza C3–D1.

ZABYTKI (TABL. XXXVI):
423. Fragment zapinki kuszowatej z pełną pochewką, zapew-
ne dwudzielnej, ze stopu miedzi. Zachowana nóżka i bardzo 
mały fragment dolnej części wąskiego kabłąka, w przekroju 
w przybliżeniu kwadratowego. Nóżka wąska, rombowata, 
z największą szerokością w około 2/3 długości, w przekroju 
zbliżona do niskiego trójkąta. Pełna pochewka zamknięta od 
dołu, skrócona, kończąca się w około połowie długości nóżki. 
Wymiary: dł. zachowana – 2,10 cm; szer. kabłąka – 0,36 cm, 
nóżki maksymalna – 0,64 cm. A.VI/2. Prawdopodobnie Pe-
trauskas typ 4 (Ryc. 52).
Zbiory: MH/A/8523.
424. Fragment kolca sprzączki ze stopu miedzi z uszkodzoną, 
trójkątnie rozszerzoną nasadą, w przekroju płaską, oddzie-
loną od dalszej części kolca wąskim żeberkiem. Identyczne 
żeberko wzdłuż dłuższej osi zasadniczej części kolca, w prze-
kroju w przybliżeniu trójkątnego. Wymiary: dł. zachowana 
– 1,98 cm; szerokość nasady zachowana – 1,26 cm, kolca mak-
symalna – 0,92 cm. Prawdopodobnie kolec sprzączki owal-
nej, z pogrubioną ramą, Madyda-Legutko grupa H (Ryc. 62).
Zbiory: MH/A/8524.
425. Fragment przedmiotu ze stopu miedzi, płaski od spodu, 
kształtem przypominający mały grocik z krótkimi zadzio-
rami i uszkodzonym trzpieniem. Wymiary: dł. zachowana 
– 2,20 cm; rozstaw „zadziorów” – 1,36 cm; szer. trzpienia – 
0,42 cm; gr. maksymalna – 0,19 cm. Być może element bliżej 
nieokreślonej ozdoby148.
Zbiory: MH/A/8522.

148 Podstawa pseudozadziorów i boczne krawędzie trzpienia są wyraźnie ścięte, ale tylko na zewnętrznej, lekko wypukłej stronie przedmiotu. Strona spodnia 
jest zupełnie płaska. Być może nie jest to zabytek z okresu rzymskiego / wczesnej fazy okresu wędrówek ludów.

149 Powierzchnia ramy jest zniszczona i miejscami zaoblona, stąd też obecnie jej przekrój jest miejscami w przybliżeniu soczewkowaty.

ŁUSZKÓW, gm. Horodło
Bliższa lokalizacja: brak danych.
Zabytek z kolekcji W. Panasiewicza. Przedmioty z kolekcji 
początkowo trafiły do Instytutu Archeologii UMCS w Lublinie, 
po czym zostały przekazane do zbiorów Muzeum w Hrubieszo-
wie. Brak możliwości powiązania z konkretnym stanowiskiem.
Łączna liczba zabytków: 1.
Datowanie: późny okres rzymski/wczesna faza okresu wę-
drówek ludów.

ZABYTKI (TABL. XXXVI):
426. Uszkodzona, owalna rama sprzączki, zapewne jednodziel-
nej, ze stopu miedzi, lekko zgrubiała w przedniej części, w prze-
kroju wieloboczna149. Wymiary: dł. – 2,40 cm; szer. – 3,60 cm; 
gr. maksymalna – 0,46 cm. Zbliżona do Madyda-Legutko H.11.
Zbiory: MH/A/8598.

MAŁKÓW, gm. Mircze
Bliższa lokalizacja: stanowisko 42 (AZP 90–95/170).
Zabytki znalezione na powierzchni pola (działki o nr ew. 104, 
105, 106) przez D. i R. Chrzanowskich i w 2020 r. przekazane 
do Muzeum.
Informacja o stanowisku: brak innych materiałów zabyt-
kowych.
Łączna liczba zabytków: 3.
Datowanie zbioru: faza B2/C1– stadium C1b (faza C2).

ZABYTKI (TABL. XXXVI, XXXVII):
427. Zapinka pochodna od silnie profilowanych, dwudzielna, 
tzw. kolankowata, ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły. W pły-
tce na główce pozostałość żelaznej osi sprężyny i wycięcie/karb 
do przytrzymania górnej cięciwy, niezachowanej. Na główce 
również mały, wąski grzebień z poprzecznym, miejscami sła-
bo czytelnym żłobkiem. Kabłąk w górnej części w przekroju 
trójkątny, poniżej kolankowatego przegięcia – w przybliżeniu 
półokrągły. Z lewej strony kabłąka, u podstawy grzebienia, nie-
wielka dziurka – pozostałość po nieudanym odlewie (?). Nóżka 
prosta o zbliżonej szerokości na całej długości z bardzo słabo 
czytelnym poprzecznym rowkiem (?) na końcu. Wymiary: dł. 
zachowana – 4,10 cm; szer. kabłąka – 0,40–0,49 cm, grzebienia 
– 0,64 cm, nóżki – 0,42 cm. Najbliższa A.V.132 (Ryc. 22).
Uwagi: analiza składu chemicznego metalu – CL 20653.
Zbiory: MH/A/8215.

ŁUSZKÓW, Horodło commune
Approximate location: site 5 (AZP 85–97/7).
Artefacts found by G. Dańczuk in the north part of the plot 
reg. no. 192/1 and handed over to the Museum in 2020.
Information on the site: multicultural, known from sur-
face surveys conducted in 1984. The site yielded materials 
of the Strzyżów culture from the early Bronze Age, early me-
dieval (12–13th century) and medieval materials. Thirty-five 
fragments of pottery of the Przeworsk culture from phase 
B of the Roman period were also discovered there.
Total number of artefacts: 3.
Dating of the assemblage: phase C3–D1.

ARTEFACTS (PL. XXXVI):
423. Fragment of a crossbow fibula with a full catch-plate, 
most likely two-piece, copper alloy. Preserved foot and a very 
small fragment of the bottom part of the narrow bow, roughly 
square in section. Narrow, rhombic foot, of greatest width 
at approx. two-thirds of the length, its cross-section similar 
to a low triangle. Full catch-plate, closed on the underside, 
shortened and ending at approx. half the length of the foot. 
Dimensions: preserved length – 2.10 cm; bow width – 0.36 cm, 
max. foot width – 0.64 cm. A.VI/2. Probably Petrauskas 
type 4 (Fig. 52).
Inv. no.: MH/A/8523.
424. Fragment of a buckle pin of copper alloy with a damaged 
base widening to form a triangle – flat-sectioned, separated 
from the further part of the pin with a narrow rib. Identical 
rib along the longer edge of the main part of the pin, roughly 
triangular-sectioned. Dimensions: preserved length – 1.98 cm; 
preserved width of the base – 1.26 cm, max. pin width – 
0.92 cm. Probably a pin of an oval buckle with a thickened 
frame, Madyda-Legutko group H (Fig. 62).
Inv. no.: MH/A/8524.
425. Fragment of an article of copper alloy, flat on the un-
derside, its shape resembling a small arrowhead with short 
barbs and a damaged tang. Dimensions: preserved length 
– 2.20 cm; “barbs” spacing – 1.36 cm; tang width – 0.42 cm; 
max. thickness – 0.19 cm. Possibly an element of an unde-
termined ornament148.
Inv. no.: MH/A/8522.

148 The base of the pseudo-barbs and side edges of the tang are distinctly truncated, but only on the outer, slightly convex side of the object. The under-
side is completely flat. Perhaps it is not an artefact from the Roman period / early phase of the Migration period.

149 As the surface of the frame is damaged and rounded in places, its section is roughly lenticular in places.

ŁUSZKÓW, Horodło commune
Approximate location: no data.
Artefact from W. Panasiewicz’s collection. Artefacts were in-
itially handed over to the Institute of Archaeology of UMCS 
in Lublin, then to the Museum in Hrubieszów. It is impossible 
to relate them to a specific site.
Total number of artefacts: 1.
Dating of the artefact: late Roman period/early phase 
of the Migration period.

ARTEFACTS (PL. XXXVI):
426. Damaged, oval buckle frame, most probably one-piece, 
copper alloy, slightly thicker in the front part, polygonal 
in section149. Dimensions: length – 2.40 cm; width – 3.60 cm; 
max. thickness – 0.46 cm. Similar to Madyda-Legutko H.11.
Inv. no.: MH/A/8598.

MAŁKÓW, Mircze commune
Approximate location: site 42 (AZP 90–95/170).
Artefacts found on the surface of the site (plots reg. nos. 
104, 105, 106) by D. and R. Chrzanowski and handed over 
to the Museum in 2020.
Information on the site: no other artefacts found.
Total number of artefacts: 3.
Dating of the assemblage: phase B2/C1– subphase C1b (phase 
C2).

ARTEFACTS (PL. XXXVI, XXXVII):
427. Fibula derivative of strongly profiled brooches, known 
as a knee fibula, two-piece, copper alloy. Spring and pin 
missing. In the head plate are remains of an iron spring axle 
and a notch for holding the unpreserved, external chord. On 
the head is a small and narrow crest with a crosswise groove 
– barely discernible in places. The top part of the bow trian-
gular-sectioned, below the knee-shaped bend – roughly sem-
icircular. On the left side of the bow, at the base of the crest, 
is a small hole – remains of failed casting (?). Straight foot 
of nearly uniform width with a barely distinct crosswise 
groove (?) at the end. Dimensions: preserved length – 4.10 cm; 
bow width – 0.40–0.49 cm, crest width – 0.64 cm, foot width 
– 0.42 cm. Most similar to A.V.132 (Fig. 22).
Remarks: chemical analysis – CL 20653.
Inv. no.: MH/A/8215.
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428. Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze 
stopu miedzi. Brak sprężyny i igły; nóżka uszkodzona. Silnie 
odkształcona. Kabłąk wąski, w przekroju na całej długości 
trójkątny, płynnie przechodzący w nóżkę, nieznacznie zwę-
żającą się w kierunku uszkodzonego końca, w przekroju 
również trójkątną. Wymiary: dł. w zachowanym stanie – 
5,10 cm; szer. kabłąka – 0,42–0,47 cm, nóżki – ok. 0,30–0,40 cm. 
A.VI/1.161–162. Być może Kokowski wzór ZM–71.
Zbiory: MH/A/8213.
429. Zapinka kuszowata z wysoką pochewką, dwudzielna, 
ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły. Z wysokiej płytki na 
główce wyprowadzony krótki trzpień, w przekroju owalny, 
z nasadzoną nakładką ze stosunkowo szerokiej, gładkiej 
taśmy, w przekroju półokrągłej. Kabłąk wąski, nieznacznie 
poszerzony w górnej części, łukowato wygięty, w przekroju 
w przybliżeniu trójkątny. Nóżka długa, wąska, zakończona 
słabo czytelnym, profilowanym guzkiem150. W górnej czę-
ści kabłąka i w górnej części nóżki podwójne, poprzeczne 
żłobki. Wymiary: dł. – 4,30 cm; szer. kabłąka – 0,38–0,48 cm, 
nóżki – 0,18–0,39 cm. A.VII. Zbliżona do Gorohovskij/Gopkalo 
seria I, wariant 8/9. Prawdopodobnie tzw. zapinka sarmac-
ka (Ryc. 61).
Zbiory: MH/A/8214.

MAŁKÓW, gm. Mircze
Bliższa lokalizacja: brak danych.
Zabytek znaleziony przez M. Kraskę i w 1995 r. przekazany 
do Muzeum.
Łączna liczba zabytków: 1.
Datowanie: okres rzymski.

ZABYTKI (TABL. XXXVII):
430. Ciężarek tkacki /lub grzęzidło/, gliniany. Kulisty, w prze-
kroju płasko-wypukły, z dużym, uformowanym skośnie 
otworem. Dobrze wypalony. Powierzchnia ze śladami wy-
gładzania, brunatno-szara, z drobnymi ubytkami. Wymiary: 
śr. – 9,70–10,00 cm; gr. maksymalna – 3,50 cm; waga – 325 g 
(Ryc. 102).
Zbiory: MH/A/1963.

150 Obecnie na końcu nóżki widoczne są dwa, częściowo zatarte poprzeczne żłobki.
151 Jeden z zaczepów jest okrągły w przekroju, drugi – nieznacznie spłaszczony, w przybliżeniu owalny. Prawdopodobnie powstały przez ścienienie końców 

ramion i ich wygięcie pod kątem prostym w przeciwnych kierunkach względem osi kabłąka.
152 Ostrogi zakwalifikowane przez J. Ginalskiego do typu C2 i podgrupy D nie mają zaczepów w postaci wałeczków. Pozostałe ich cechy w przybliżeniu od-

powiadają opisywanej ostrodze.

MASŁOMĘCZ, gm. Hrubieszów
Bliższa lokalizacja: stanowisko 4 (AZP 88-94/116).
Zabytek znaleziony na powierzchni działki nr ew. 143  
przez M. Wiatrzyka i w 2019 r. przekazany do Muzeum.
Informacja o stanowisku: brak innych materiałów zabyt-
kowych.
Łączna liczba zabytków: 1.
Datowanie: faza B2 – stadium C1a (stadium C1b).

ZABYTKI (TABL. XXXVIII):
431. Grot żelazny. Tulejka uszkodzona, dość długa, nieznacz-
nie rozszerzająca się ku wlotowi, w przekroju owalna. Liść 
długi z największą szerokością nieco poniżej 1/3 długości, 
w przekroju rombowaty ze słabo zaznaczonym żeberkiem. 
Wymiary: dł. całkowita – 20,10 cm, tulejki – ok. 7,70 cm, liścia 
– ok. 12,40 cm; szer. liścia największa – 2,90 cm. Zbliżony do 
Kaczanowski typ X (Ryc. 84).
Zbiory: MH/A/7412.

MATCZE, gm. Horodło
Bliższa lokalizacja: stanowisko 40 (AZP 84–94/116).
Zabytki znalezione w obrębie działki nr ew. 1028 przez D. Le-
mińskiego i w 2020 r. przekazane do Muzeum. Zabytek o nu-
merze 432 – lokalizacja GPS.
Informacja o stanowisku: brak innych materiałów zabyt-
kowych.
Łączna liczba zabytków: 3.
Datowanie zbioru: wczesny okres rzymski – wczesne fazy 
okresu późnorzymskiego (?)

ZABYTKI (TABL. XXXVIII):
432. Ostroga kabłąkowa, żelazna. Kabłąk nisko wysklepiony 
z szeroko rozstawionymi ramionami, w przekroju półokrą-
głymi, najszerszy pod bodźcem i równomiernie zwężają-
cy się w kierunku zaczepów. Bodziec smukły, stożkowaty, 
u podstawy w przekroju owalny. Zaczepy przypominające 
poprzeczne, jednostronne wałeczki wygięte naprzemianle-
gle151. Wymiary: wys. – 3,70 cm, bodźca – 1,40 cm; rozpiętość 
kabłąka – 5,80 cm, szer. u podstawy bodźca – 0,61 cm; dł. 
zaczepów – 0,62 i 0,84 cm. Najbliższa do Jahn typ 70–71 (Kne-
belsporen) i Ginalski typ C2/D152 (Ryc. 88).
Zbiory: MH/A/8516.

428. Crossbow fibula with returned foot, two-piece, copper 
alloy. Spring and pin missing; foot damaged. Heavily de-
formed. Narrow bow, of uniform triangular section, smooth-
ly turning into a triangular-sectioned foot, which is slightly 
tapering towards the damaged end. Dimensions: preserved 
length – 5.10 cm; bow width – 0.42–0.47 cm, foot width – ap-
prox. 0.30–0.40 cm. A.VI/1.161–162. Possibly Kokowski ZM–71.
Inv. no.: MH/A/8213.
429. Crossbow fibula with a high catch-plate, two-piece, 
copper alloy. Spring and pin missing. In the high plate on 
the head, a short, oval-sectioned tang starts, with an at-
tachment made of a relatively wide, smooth, semicircu-
lar-sectioned band. Narrow bow, slightly wider in the top 
part, arched, roughly triangular in section. Long, narrow 
foot terminated with a distinct, profiled knob150. In the top 
part of the bow and the upper part of the foot are double, 
crosswise grooves. Dimensions: length – 4.30 cm; bow width 
– 0.38–0.48 cm, foot width – 0.18–0.39 cm. A.VII. Resembling 
Gorohovskij/Gopkalo series I, variant 8/9. Probably a Sar-
matian brooch (Fig. 61).
Inv. no.: MH/A/8214.

MAŁKÓW, Mircze commune
Approximate location: no data.
Artefact discovered by M. Kraska and handed over to the Mu-
seum in 1995.
Total number of artefacts: 1.
Dating of the artefact: the Roman period.

ARTEFACTS (PL. XXXVII):
430. Loom-weight /or sinker/, clay. Spherical, plano-convex 
in section, with a large diagonal hole. Well fired. Surface 
with traces of smoothing out, brown-grey, with small frac-
tures. Dimensions: diameter – 9.70–10.00 cm; max. thickness 
– 3.50 cm; weight – 325 g (Fig. 102).
Inv. no.: MH/A/1963.

150 Currently, at the end of the foot are partly effaced, two crosswise grooves.
151 One tip is round in section, the other one – slightly flattened, oval-sectioned. Both might have been formed by thinning the arms’ ends and bending them 

at a right angle in opposite directions in relation to the axis of the heel band.
152 Spurs classified by J. Ginalski as type C2, subgroup D do not have terminals in the form of rolls. In terms of other features, they correspond with the dis-

cussed spur.

MASŁOMĘCZ, Hrubieszów commune
Approximate location: site 4 (AZP 88-94/116).
Artefact discovered on the surface of the plot reg. no. 
143 by M. Wiatrzyk and handed over to the Museum in 2019.
Information on the site: no other artefacts found.
Total number of artefacts: 1.
Dating of the artefact: phase B2 – subphase C1a (subphase C1b).

ARTEFACTS (PL. XXXVIII):
431. Iron spearhead. Damaged, rather long socket, slightly 
widening towards the opening, oval-sectioned. Long blade, 
of greatest width below one-third of the length; rhombic 
in section, with a rather indistinct mid-rib. Dimensions: to-
tal length – 20.10 cm, socket – approx. 7.70 cm, blade – ap-
prox. 12.40 cm; max. blade width – 2.90 cm. Resembling 
Kaczanowski type X (Fig. 84).
Inv. no.: MH/A/7412.

MATCZE, Horodło commune
Approximate location: site 40 (AZP 84–94/116).
Artefacts discovered by D. Lemiński within the plot reg. no. 
1028 and handed over to the Museum in 2020. Artefact no. 
432 – GPS localised.
Information on the site: no other artefacts found.
Total number of artefacts: 3.
Dating of the assemblage: early Roman period – early phases 
of the late Roman period (?).

ARTEFACTS (PL. XXXVIII):
432. Heel band spur, iron. Low heel band with broadly spaced, 
semicircular-sectioned arms, widest below the goad and 
evenly narrowing towards tips. Smooth, conical goad, ov-
al-sectioned at the base. Tips resembling crosswise, one-sid-
ed rolls bent in opposite directions151. Dimensions: height 
– 3.70 cm, goad – 1.40 cm; heel band span – 5.80 cm, heel 
band width at the base of the goad – 0.61 cm; tips lengths 
– 0.62 and 0.84 cm. Most similar to Jahn type 70–71 (Knebel-
sporen) and Ginalski type C2/D152 (Fig. 88).
Inv. no.: MH/A/8516.
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433. Przedmiot żelazny w postaci krótkiej, wąskiej sztabki 
– najszerszej nieco powyżej połowy długości – w przekro-
ju czworobocznej, zwężającej się w kierunku ostrego, nie-
znacznie wydzielonego (?) końca. Wymiary: dł. – 5,20 cm; 
szer. maksymalna – 0,43 cm. Prawdopodobnie szydło lub 
przekłuwacz.
Zbiory: MH/A/8517.
434. Kółko ze stopu miedzi, lite, w przekroju wieloboczne. 
Wymiary: śr. – 2,80 cm; szer. – 0,37–0,39 cm; gr. maksymal-
na – 0,43 cm.
Zbiory: MH/A/8518.

MATCZE, gm. Horodło
Bliższa lokalizacja: stanowisko 41 (AZP 84–94/117).
Zabytki znalezione w obrębie działki nr ew. 1031 przez D. Le-
mińskiego i w 2020 r. przekazane do Muzeum.
Informacja o stanowisku: wielokulturowe, znane m.in. z od-
krycia krzesiw i buławy z okresu wczesnego średniowiecza.
Łączna liczba zabytków: 4.
Datowanie zbioru: stadium B2a – faza B2/C1–C1a (?)153.

ZABYTKI (TABL. XXXVIII):
435. Zapinka oczkowata serii pruskiej ze stopu miedzi. Brak 
sprężyny i igły; pochewka uszkodzona. Silnie zniszczona, za-
chowana w dwóch częściach i przepalona (?). Kabłąk taśmo-
waty, ornamentowany poprzecznymi nacięciami, miejscami 
słabo czytelnymi, wpisanymi w dwie wzdłużne linie ryte. 
Nóżka z fragmentarycznie zachowanymi dwiema parami 
wybijanych oczek. Wymiary zachowane: dł. – ok. 7,70 cm; 
szer. kabłąka – 1,00 cm, nóżki – 1,00 cm154. A.III, prawdopo-
dobnie typ A.61 (Ryc. 10).
Zbiory: MH/A/8504.
436. Zawieszka pochwy miecza, wsuwana, żelazna. Kabłąk 
wykonany z grubej sztabki, nieznacznie zwężającej się w kie-
runku jednego z końców (dolnego?), zgiętej dwukrotnie. 
Wygięcie węższej części kabłąka słabo zaznaczone, a sam 
koniec krótki, zakończony w przybliżeniu trójkątnie. Drugi 
z końców szeroki, uszkodzony. Wymiary: dł. zachowana – 
8,40 cm; szer. kabłąka – 0,70–0,90 cm, końców – 0,35–0,66 cm 
i ok. 0,90 cm; gr. kabłąka – 0,42–0,56 cm. Zbliżona do Kacza-
nowski typ VII (Ryc. 81).
Zbiory: MH/A/8510.

153 Dolna granica określona na podstawie datowania zapinki, górna – zaniku kultury przeworskiej na Lubelszczyźnie.
154 Wszystkie krawędzi zapinki są uszkodzone. Podano zachowane wymiary maksymalne.
155 Nie można wykluczyć, że jest to zabytek wczesnośredniowieczny.
156 Patrz przypis 155.
157 Mogą o tym świadczyć „żelazne wykwity” na profilowanych nakładkach.

437. Przedmiot żelazny w postaci długiej, grubej sztabki, 
nieco rozklepanej w górnej części, w przekroju czworobocz-
nej, zwężającej się w kierunku ostrego, lekko uszkodzonego 
końca. Wymiary: dł. – 9,70 cm; szer. maksymalna – 0,90 cm; 
gr. maksymalna – 0,47 cm. Być może krzesiwo iglicowe155.
Zbiory: MH/A/8505/1.
438. Przedmiot żelazny w postaci długiej, grubej sztab-
ki, w przekroju czworobocznej, z górną częścią rozklepaną 
w przybliżeniu wachlarzowato, zwężającej się w kierunku 
wąskiego, obecnie tępego i uszkodzonego (?) końca. Wymia-
ry: dł. – 7,10 cm; szer. rozklepanego końca – 1,55 cm, trzpienia 
maksymalna – 0,68 cm; gr. maksymalna – 0,40 cm. Być może 
krzesiwo iglicowe156.
Zbiory: MH/A/8505/2.

MATCZE, gm. Horodło
Bliższa lokalizacja: stanowisko 43 (AZP 84–94/119).
Zabytek znaleziony w obrębie działki nr ew. 1031 przez D. Le-
mińskiego i w 2020 r. przekazany do Muzeum. Ma lokaliza-
cję GPS.
Informacja o stanowisku: brak innych materiałów zabyt-
kowych.
Łączna liczba zabytków: 1.
Datowanie: faza C3.

ZABYTKI (TABL. XXXIX):
439. Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze 
stopu miedzi. Sprężyna 12-zwojowa osadzona na żelaznej157 
(?) osi zakończonej profilowanymi nakładkami. Analogiczna 
nakładka nasadzona na trzpień wyprowadzony z główki. 
Kabłąk szeroki, taśmowaty, w przekroju w przybliżeniu pro-
stokątny, łagodnie, kolankowato przegięty z niemal niezau-
ważalnym profilowaniem (efekt zniszczenia powierzchni?) 
i słabo czytelnymi, czworobocznymi polami metopowymi 
w górnej i dolnej części. U podstaw obu metop ornament 
w postaci rzędu pionowych, gęsto rozmieszczonych i krót-
kich nacięć (po 6 przy każdej z metop). Krawędzie kabłą-
ka między metopami bardzo delikatnie fasetowane. Nóżka 
taśmowata, nieznacznie zwężająca się ku końcowi; profi-
lowana, z metopą w górnej części, od dołu ozdobioną analo-
gicznym jak na kabłąku rzędem pionowych nacięć (6 dobrze 
czytelnych i 1? słabo zachowane), wpisanym między dwie 

433. Iron article in the form of a short and narrow bar – 
widest just above half the length, quadrilateral in section, 
tapering towards the pointed, slightly outlined (?) end. Di-
mensions: length – 5.20 cm; max. width – 0.43 cm. Probably 
an awl or a perforator.
Inv. no.: MH/A/8517.
434. Cast ring of copper alloy, polygonal in section. Dimen-
sions: diameter – 2.80 cm; width – 0.37–0.39 cm; max. thick-
ness – 0.43 cm.
Inv. no.: MH/A/8518.

MATCZE, Horodło commune
Approximate location: site 41 (AZP 84–94/117).
Artefacts discovered by D. Lemiński within the plot reg. no. 
1031 and handed over to the Museum in 2020.
Information on the site: multicultural, known from the dis-
covery of fire strikes and a mace from early Middle Ages.
Total number of artefacts: 4.
Dating of the assemblage: subphase B2a – phase B2/C1–C1a 
(?)153.

ARTEFACTS (PL. XXXVIII):
435. Eye fibula of the Prussian series, copper alloy. Spring 
and pin missing; damaged catch-plate. Heavily deformed, 
preserved in two parts and burnt (?). Ribbon bow decorated 
with crosswise incisions, poorly discernible in places, set be-
tween two lengthwise incised lines. Foot with fragmentarily 
surviving two pairs of punched eyes. Preserved dimensions: 
length – approx. 7.70 cm; bow width – 1.00 cm, foot width – 
1.00 cm154. A.III, probably type A.61 (Fig. 10).
Inv. no.: MH/A/8504.
436. Sword scabbard hanger, slip-in, iron. Thick bar, slightly 
tapering towards one of the ends (the bottom one?), dou-
ble-bent. The bent of the narrower part of the bar rather 
indistinct, the end itself is short, roughly triangular-shaped. 
The other end wide and damaged. Dimensions: preserved 
length – 8.40 cm; bar width – 0.70–0.90 cm, ends width – 
0.35–0.66 cm and approx. 0.90 cm; bar width – 0.42–0.56 cm. 
Resembling Kaczanowski type VII (Fig. 81).
Inv. no.: MH/A/8510.
437. Iron article in the form of a long and thick bar, its top 
slightly hammered; quadrilateral in section, tapering towards 

153 The lower limit based on dating of the brooch, the upper one – on the demise of the Przeworsk culture in the Lublin region.
154 All edges of the brooch are damaged. Dimensions given are maximum values.
155 It cannot be ruled out that this is an early medieval artefact.
156 See footnote 155.
157 “Iron patches” on profiled terminals might indicate this fact.
158 Surface of the brooch is heavily damaged. It seems, however, that at least the metope on the foot might have borne a more elaborate ornament.

the pointed, slightly damaged end. Dimensions: length – 
9.70 cm; max. width – 0.90 cm; max. thickness – 0.47 cm. 
Possibly a needle-shaped fire-steel155.
Inv. no.: MH/A/8505/1.
438. Iron object in the form of a long and thick bar, quadri-
lateral in section, its top part hammered into a fan, tapering 
towards the narrow, now blunt and damaged (?) end. Dimen-
sions: length – 7.10 cm; width of the hammered end – 1.55 cm, 
max. shank width – 0.68 cm; max. thickness – 0.40 cm. Pos-
sibly a needle-shaped fire-steel 156.
Inv. no.: MH/A/8505/2.

MATCZE, Horodło commune
Approximate location: site 43 (AZP 84–94/119).
Artefact found by D. Lemiński within the plot reg. no. 
1031 and handed over to the Museum in 2020. GPS localised.
Information on the site: no other artefacts found.
Total number of artefacts: 1.
Dating of the artefact: phase C3.

ARTEFACTS (PL. XXXIX):
439. Crossbow fibula with returned foot, two-piece, copper 
alloy. Twelve-coiled spring fixed on an iron157 (?) axle with 
profiled terminals. A corresponding terminal on the tang 
protruding from the head. Wide, ribbon bow, roughly rectan-
gular in section, slightly knee-shaped with almost indistinct 
profiling (result of the surface damage?) and rather indis-
tinct, quadrilateral metope fields in the top and bottom part. 
The bases of both metopes ornamented with a row of vertical, 
densely arranged and short incisions (six by each metope). 
Bow edges between the metopes are delicately faceted. 
Banded foot, slightly tapering towards the end; profiled, 
with a metope in the top part ornamented at the bottom with 
rows of vertical incisions (six distinct ones and one? rather 
indistinct) similar to those on the bow and set between two 
crosswise, incised lines (?)158. Sheet catch, narrow where 
it starts at the catch-plate, then rather wide, bent to the back 
of the bow; on the side and at the front ornamented with one 
incision imitating wire coils. Dimensions: length – 6.30 cm, 
spring – 4.00 cm; bow width – 0.70–0.82 cm, foot width – 
0.52–0.78 cm. A.VI/1.172. Szter et al. group IVB (Fig. 41).
Inv. no.: MH/A/8514
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poprzeczne linie ryte (?)158. Zaczep pochewki blaszkowaty, 
w miejscu wyprowadzenia z pochewki wąski, dalej dość sze-
roki, zawinięty na tylną stronę kabłąka, z boku i od przodu 
ozdobiony pojedynczym nacięciem imitującym zwoje drutu. 
Wymiary: dł. – 6,30 cm, sprężyny – 4,00 cm; szer. kabłąka 
– 0,70–0,82 cm, nóżki – 0,52–0,78 cm. A.VI/1.172. Szter et al. 
grupa IVB (Ryc. 41).
Zbiory: MH/A/8514.

MIENIANY, gm. Hrubieszów
Bliższa lokalizacja: stanowisko 25 (AZP 88-94/117).
Zabytki znalezione przez M. Ostrowskiego w obrębie działki 
nr ew. 128 i w 2021 r. przekazane do Muzeum.
Informacja o stanowisku: wielokulturowe; na stanowisku 
okryto również krzyżyki z brązu i buławę z okresu wcze-
snego średniowiecza.
Łączna liczba zabytków: 15.
Datowanie zbioru: stadium B2b (faza B2/C1–C1a) – faza C3–D1.

ZABYTKI (TABL. XXXIX, XL):
440. Zapinka pochodna od silnie profilowanych, dwudzielna, 
ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły; powierzchnia miejsca-
mi zniszczona. W płytce na główce pozostałość osi sprężyny 
zasklepiona w otworze i wycięty karb do umocowania górnej 
cięciwy, niezachowanej. Kabłąk uformowany z blachy, od 
spodu wklęsły. Na główce wydatny, szeroki grzebień z po-
przecznymi żłobkami przy dłuższych krawędziach. W górnej 
i dolnej części kabłąka – pod grzebieniem i przy przejściu 
w nóżkę – poprzeczne, wąskie i niskie zgrubienia/wałki. Nóż-
ka silnie rozszerzona na końcu z maksymalną szerokością 
niemal równą szerokości grzebienia. Wymiary: dł. zachowa-
na – 3,10 cm; szer. grzebienia – 1,90 cm, kabłąka – 1,15 cm, 
nóżki – 2,00 cm. A.V/8.128. Machajewski forma 6 (Ryc. 19).
Zbiory: MH/A/8887.
441. Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze 
stopu miedzi. Brak sprężyny i igły. Kabłąk wąski, wysoko 
wysklepiony i łukowato wygięty, w przekroju wieloboczny; 
profilowany wzdłużne i bardzo łagodnie. Nóżka zwężająca 
się ku końcowi, nieprofilowana. Zaczep pochewki drucikowa-
ty, trzykrotnie owinięty wokół podstawy kabłąka. Wymiary: 

158 Powierzchnia zapinki jest silnie zniszczona. Wydaje się jednak, że przynajmniej metopę na nóżce pierwotnie mógł pokrywać znacznie bardziej rozbu-
dowany ornament.

159 Nakładki wykonano z tak cienkiej blaszki, że są one niemal niezauważalne i o ich obecności świadczą przede wszystkim niewielkie szczeliny powstałe 
w miejscu łączenia ich krawędzi. Najlepiej obrazują to następujące pomiary: średnica osi sprężyny bez nakładki – ok. 0,172 cm, z nakładką – ok. 0,198 cm; 
średnica trzpienia na główce z nakładką – ok. 0,238 cm.

160 Bardzo silne zniszczenie powierzchni zapinki utrudnia jej precyzyjny opis. Nie można wykluczyć, że pierwotnie pola metopowe były ornamentowane.
161 Brak zachowanej pochewki nie pozwala na pewne przyporządkowanie zapinki do typu A.172. Jej wygląd i sposób wykonania znajdują analogie w innych, 

pewnych okazach tego typu, stąd też nie można wykluczyć takiej możliwości.

dł. – 4,85 cm; szer. kabłąka – 0,43 cm, nóżki – 0,29–0,39 cm. 
A.VI/1.162. Zbliżona do Kokowski wzór ZM–55A/ZM–133 (Ryc. 
27).
Zbiory: MH/A/8891.
442. Fragment zapinki kuszowatej z podwiniętą nóżką, za-
pewne dwudzielnej, ze stopu miedzi. Zachowana dolna część 
kabłąka i górna część nóżki. Kabłąk z dość szerokiej, płaskiej 
od spodu taśmy, w przekroju w przybliżeniu półokrągły; 
profilowany, ze słabo czytelnym, czworobocznym polem 
metopowym w dolnej części ozdobionym trzema poprzecz-
nymi żłobkami. Krawędzie kabłąka powyżej metopy bar-
dzo delikatnie fasetowane. Nóżka taśmowata, nieznacznie 
zwężająca się w kierunku uszkodzonego końca; delikatnie 
profilowana, z zatartą metopą w górnej części, ozdobioną 
dwiema (?) poprzecznymi liniami rytymi i półksiężycowatymi 
wycięciami po bokach. Z drucikowatego zaczepu pochewki 
zachowane trzy zwoje cienkiego, rozklepanego drutu ściśle 
owinięte wokół podstawy kabłąka. Wymiary: dł. zachowana 
– 3,40 cm; szer. kabłąka – 0,60–0,62 cm, nóżki – 0,41–0,55 cm. 
A.VI/1, prawdopodobnie A.161–162.
Zbiory: MH/A/8889.
443. Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze 
stopu miedzi. Brak pochewki; powierzchnia zniszczona. Silnie 
odkształcona. Sprężyna 10-zwojowa, osadzona na osi zabez-
pieczonej nakładkami z bardzo cienkiej, szerokiej i gładkiej 
blaszki (zachowana jedna). Podobna nakładka nałożona na 
trzpień159 – dość długi i okrągły w przekroju – wyprowadzony 
z płytki na główce, co powstałemu w ten sposób guzkowi 
nadaje walcowaty kształt. Cięciwa dolna, wysoka. Kabłąk 
z szerokiej taśmy, płaskiej od spodu; profilowany, z niemal 
zupełnie zatartymi czworobocznymi i dużymi polami meto-
powymi w górnej i dolnej części. Krawędzie kabłąka pomię-
dzy metopami delikatnie fasetowane160. Zachowana część 
nóżki taśmowata, bez śladów profilowania. Dobrze czytel-
ne niewielkie przewężenie pomiędzy kabłąkiem a nóżką, 
w miejscu mocowania niezachowanej pochewki. Wymiary: 
dł. zachowana – 6,00 cm, sprężyny – 3,10 cm; szer. kabłąka 
– ok. 0,70 cm, zachowanej części nóżki – ok. 0,56–0,60 cm. 
A.VI/1.161–162 lub A.VI/1.172161 (Ryc. 43).
Zbiory: MH/A/8888.

MIENIANY, Hrubieszów commune
Approximate location: site 25 (AZP 88-94/117).
Artefacts discovered by M. Ostrowski within the plot reg. 
no. 128 and handed over to the Museum in 2021.
Information on the site: multicultural, the site also yield-
ed bronze crosses and a mace from the early Middle Ages.
Total number of artefacts: 15.
Dating of the assemblage: subphase B2b (phase B2/C1–C1a) – 
phase C3–D1.

ARTEFACTS (PL. XXXIX, XL):
440. Fibula derivative of strongly profiled brooches, two-
piece, copper alloy. Spring and pin missing; surface damaged 
in places. In the perforation in the head plate are remains 
of the spring axle and the plate bears a groove for mounting 
the external, unpreserved chord. Bow made of a metal sheet, 
concave on the underside. On the head is a prominent, wide 
crest with crosswise grooves by the longer edges. In the top 
and bottom part of the bow – below the crest and where 
it turns into the foot – are narrow and low crosswise thick-
enings/rolls. Foot heavily widening at the end, its maximum 
width nearly equal with the width of the crest. Dimensions: 
preserved length – 3.10 cm; crest width – 1.90 cm, bow width 
– 1.15 cm, foot width – 2.00 cm. A.V/8.128. Machajewski form 6 
(Fig. 19).
Inv. no.: MH/A/8887.
441. Crossbow fibula with returned foot, two-piece, copper al-
loy. Spring and pin missing. Narrow bow, prominently arched, 
polygonal in section; delicately profiled along the length. Foot 
tapering towards the end, unprofiled. Filiform catch, with 
three coils around the base of the bow. Dimensions: length 
– 4.85 cm; bow width – 0.43 cm, foot width – 0.29–0.39 cm. 
A.VI/1.162. Similar to Kokowski ZM–55A/ZM–133 (Fig. 27).
Inv. no.: MH/A/8891.

159 The terminals are made of such thin metal sheet that they are almost indiscernible – what indicates their presence are small cracks where their edges 
meet. This is best represented by the following measurements: diameter of the spring axle without the terminal – approx. 0.172 cm, with the terminal 
– approx. 0.198 cm; diameter of the tang on the head with the terminal – approx. 0.238 cm.

160 Heavy damage to the surface of the brooch hinders its accurate description. It cannot be ruled out that the metope fields were originally ornamented.
161 Due to the missing catch-plate, the brooch cannot be unquestionably classified as type A.172. As its appearance and method of production are similar 

to those of other specimens that are definitely of this type, we cannot exclude this possibility.

442. Fragment of a crossbow fibula with returned foot, most 
likely two-piece, copper alloy. Intact bottom part of the bow 
and top part of the foot. Bow of a rather wide band, flat on 
the underside, roughly semicircular in section; profiled, with 
a rather indistinct, quadrilateral metope field in the bot-
tom part adorned with three crosswise grooves. Bow edg-
es above the metope very delicately faceted. Banded foot, 
slightly tapering towards the damaged end; delicately pro-
filed, with an effaced metope in the upper part, ornamented 
with two (?) crosswise, incised lines and crescent-shaped 
notches on the sides. From a filiform catch are surviving 
three coils of thin, hammered wire tightly wound around 
the base of the bow. Dimensions: preserved length – 3.40 cm; 
bow width – 0.60–0.62 cm, foot width – 0.41–0.55 cm. A.VI/1, 
probably A.161–162.
Inv. no.: MH/A/8889.
443. Crossbow fibula with returned foot, two-piece, cop-
per alloy. Catch-plate missing. Surface damaged. Severely 
deformed. Ten-coiled spring, fixed on an axle secured with 
terminals made of very thin, wide and smooth metal sheet 
(one intact). Similar terminal on the tang159 – rather long and 
circular in section – starting from the head plate and mak-
ing the knob cylindrical in shape. Internal chord, high. Bow 
of wide band, flat on the underside; profiled, with nearly ef-
faced large and quadrilateral metope fields in the upper and 
lower part. Bow edges between the metopes are delicately 
faceted160. The preserved part of foot banded, without traces 
of profiling. Very distinct small narrowing between the bow 
and the foot, where the unpreserved catch-plate was mount-
ed. Dimensions: preserved length – 6.00 cm, spring – 3.10 cm; 
width: bow – approx. 0.70 cm, intact part of the foot – approx. 
0.56–0.60 cm. A.VI/1.161–162 or A.VI/1.172161 (Fig. 43).
Inv. no.: MH/A/8888.
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444. Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, 
ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły; nóżka odkształcona. 
Z płytki na główce wyprowadzony krótki, odgięty w stronę 
kabłąka trzpień z nasadzoną nakładką z wąskiej taśmy, or-
namentowaną dookolnym żłobkiem, a w jej otworze pozo-
stałość żelaznej osi sprężyny. Kabłąk taśmowaty, wyraźnie 
rozszerzający się w kierunku główki, w przekroju w części 
środkowej półokrągły; profilowany, z czworobocznymi po-
lami metopowymi w górnej i dolnej części. Pole górne małe 
i wąskie z poprzeczną linią rytą, częściowo zatartą; dolne 
– bardzo duże, o długości niemal równej połowie długości 
kabłąka, bogato ornamentowane motywem cienkich linii 
rytych tworzących „szachownicę” oraz – umieszczonymi 
w jej polach – wybijanymi kółeczkami z punktem w środku 
i półkolami, także wybijanymi. Nóżka wąska, profilowana, 
z czworoboczną metopą w górnej części, ozdobioną zna-
kiem X. Zaczep pochewki blaszkowaty, wąski i zdeformowa-
ny, na całej długości z pojedynczym poprzecznym żłobkiem 
imitującym zwoje drutu. Wymiary: dł. w zachowanym stanie 
– 6,00 cm; szer. kabłąka – 0,54–0,88 cm, nóżki – 0,38–0,47 cm. 
A.VI/1.172. Szter et al. grupa IVB (Ryc. 41).
Zbiory: MH/A/8899.
445. Fragment zapinki kuszowatej, zapewne z podwinię-
tą nóżką, dwudzielnej, ze stopu miedzi. Zachowana górna 
część kabłąka i duża płytka na główce z pozostałością że-
laznej osi sprężyny. Kabłąk z szerokiej taśmy; profilowany, 
z nieornamentowanym, czworobocznym polem metopowym 
w górnej części; poniżej metopy z fasetowanymi krawędzia-
mi, w przekroju w przybliżeniu trapezowaty. Wymiary: dł. 
zachowana – 2,10 cm; szer. kabłąka – ok. 0,80 cm. A.VI, naj-
prawdopodobniej seria 1.
Zbiory: MH/A/8898.
446. Silnie odkształcony, krótki kabłąk zapinki kuszowatej 
z podwiniętą nóżką, dwudzielnej, ze stopu miedzi. Wyko-
nany z szerokiej, płaskiej i cienkiej taśmy; nieprofilowany, 
w górnej i dolnej części ozdobiony pojedynczą linią rytą. 
W otworze w płytce na główce fragment żelaznej (?) osi sprę-
żyny. Zachowane przewężenie pomiędzy kabłąkiem a nóżką, 

162 Zbliżone karbowanie występuje także na zapinkach gąsienicowatych (A.VI/2.171). Przekrój kabłąka i kształt nóżki opisywanego okazu nie pozwalają 
jednak na zaliczenie go do tego typu. W tym wypadku karbowanie prawdopodobnie uznać można za rodzaj zdobienia imitujący drucikowate zaczepy 
pochewek zapinek kuszowatych z podwiniętą nóżką (A.VI/1).

163 Na podstawie opisanego zagłębienia i otworu w pochewce postawić można jeszcze jedną, choć dość ryzykowną hipotezę. Być może docelowo pochew-
ka zapinki miała być ramowata, jak u zapinek typu A.VI.185, a jej obecny wygląd zawdzięczamy nieudanemu odlewowi. Pośrednio na taką możliwość 
wskazuje kształt całej nóżki i zachowanej części kabłąka, dodatkowo nieznacznie różniące się od kształtu tych elementów w klasycznych zapinkach 
A.VI/2.170.

w miejscu mocowania niezachowanej pochewki. Wymiary: 
dł. zachowana – 3,10 cm; szer. – 0,73–0,82 cm. A.VI/1.
Zbiory: MH/A/8897.
447. Odkształcona dolna (?) część kabłąka zapinki, zapewne 
kuszowatej z podwiniętą nóżką, ze stopu miedzi, ze śladami 
nadtopienia (?). Wykonana z szerokiej taśmy, nieznacznie 
wklęsłej od spodu, z bardzo słabo czytelnym polem meto-
powym wyodrębnionym poprzez delikatne spiłowanie kra-
wędzi bocznych, ornamentowanym trzema poprzecznymi 
żłobkami. Poniżej metopy słabo zauważalne przewężenie, 
być może w miejscu mocowania niezachowanej pochewki. 
Wymiary: dł. zachowana – 2,70 cm; szer. – 0,58–0,73 cm. A.VI, 
najprawdopodobniej seria 1.
Zbiory: MH/A/8890.
448. Odkształcona dolna część kabłąka zapinki, zapewne 
kuszowatej z podwiniętą nóżką, ze stopu miedzi, ze śla-
dami nadtopienia (?). Wykonana z wąskiej taśmy z deli-
katnie fasetowanymi krawędziami i czworoboczną metopą 
ornamentowaną znakiem X. Poniżej metopy przewężenie 
w miejscu mocowania niezachowanej pochewki. Wymiary: 
dł. zachowana – 2,10 cm; szer. – 0,45–0,50 cm. A.VI, najpraw-
dopodobniej seria 1.
Zbiory: MH/A/8896.
449. Fragment zapinki kuszowatej z pełną pochewką, zapew-
ne dwudzielnej, ze stopu miedzi. Zachowana nóżka z małym 
fragmentem dolnej części wąskiego, litego kabłąka, owalne-
go w przekroju z poprzecznym karbowaniem162 niezachodzą-
cym na tylną stronę. Nóżka wąska, zakończona spiczasto; 
profilowana, z niemal nieczytelną małą metopą w górnej 
części, poniżej w przekroju trójkątna. Na końcu nóżki słabo 
czytelne zdobienie w postaci dwóch poprzecznych żłobków 
z umieszczonym między nimi żłobkiem ukośnym. W za-
mkniętej części pochewki, od strony zewnętrznej, owalne 
zagłębienie i stykający się z nim dość duży otwór – efekt 
nieudanego odlewu (?)163. Wymiary: dł. zachowana – 2,30 cm; 
szer. kabłąka – 0,32 cm, nóżki – ok. 0,33 cm. A.VI/2; nóżka 
zbliżona do A.170 (Ryc. 44).
Zbiory: MH/A/8895.

444. Crossbow fibula with returned foot, two-piece, copper 
alloy. Spring and pin missing; foot deformed. From the head 
plate starts a short tang bent towards the bow with a ter-
minal made of narrow band, ornamented with an encircling 
groove; in its perforation are remains of an iron spring axle. 
Ribbon bow, clearly widening towards the head, its cen-
tral part semicircular in section; profiled, with quadrilateral 
metope fields in the upper and lower part. The upper field 
– small, narrow with a crosswise, incised line; the lower 
field – very large, its length nearly equal to half the length 
of the bow, lavishly ornamented with thin incised lines form-
ing the motif of a “chessboard” – on its fields are punched 
dot-centred rings and semicircles. Narrow, profiled foot, 
with a quadrilateral metope in the top part adorned with 
an X. Narrow, sheet catch, deformed, with a single cross-
wise groove imitating wire coils running along its entire 
length. Dimensions: preserved length – 6.00 cm; bow width 
– 0.54–0.88 cm, foot width – 0.38–0.47 cm. A.VI/1.172. Szter 
et al. group IVB (Fig. 41).
Inv. no.: MH/A/8899.
445. Fragment of a crossbow fibula, most likely with returned 
foot, two-piece, copper alloy. Preserved top part of the bow 
and a large head plate with remains of an iron spring axle. 
Band of narrow band; profiled, with a quadrilateral, una-
dorned metope field in the upper part; faceted edges below 
the metope, roughly trapezoid in section. Dimensions: pre-
served length – 2.10 cm; bow width – approx. 0.80 cm. A.VI, 
most probably series 1.
Inv. no.: MH/A/8898.
446. Short, heavily deformed bow of a crossbow fibula with 
returned foot, two-piece, copper alloy. Made of a wide, flat 
and thin band; unprofiled, its top and bottom part decorated 
with a single incised line. In the perforation in the head plate 
is a fragment of an iron (?) spring axle. Between the bow and 
the foot, where the unpreserved catch-plate was mounted, 
is a narrowing. Dimensions: preserved length – 3.10 cm; width 
– 0.73–0.82 cm. A.VI/1.
Inv. no.: MH/A/8897.
447. Deformed bottom (?) part of the bow, most likely 
of a crossbow fibula with returned foot, made of copper al-

162 Similar grooves also appear on caterpillar fibulae (A.VI/2.171). However, due to the section of the bow and shape of the foot of the described specimen 
we cannot classify it as this type. The grooves can probably be regarded as a sort of ornament imitating filiform catches of crossbow fibulae with re-
turned feet (A.VI/1).

163 Based on the said hollow and a perforation in the catch-plate, we can formulate another, rather risky hypothesis. Perhaps the catch-plate was intended 
to be frame-like, as in brooches of type A.VI.185, and its present form is a failed cast. This is indirectly indicated by the shape of the foot and the pre-
served part of the bow, which slightly differ from the shapes of these elements in classic brooches of type A.VI/2.170.

loy, with traces of melting (?). Made of a wide band, slightly 
concave on the underside, with an almost indistinct metope 
field accentuated by delicately filed side edges and orna-
mented with three crosswise grooves. Below the metope 
is a barely discernible narrowing, possibly in the place where 
the unpreserved catch-plate was mounted. Dimensions: pre-
served length – 2.70 cm; width – 0.58–0.73 cm. A.VI, most 
probably series 1.
Inv. no.: MH/A/8890.
448. Deformed bottom part of the bow, most likely of cross-
bow fibula with returned foot, made of copper alloy, with 
traces of melting (?). Made of narrow band with delicately 
faceted edges and a quadrilateral metope ornamented with 
an X. Below the metope, in the place where the unpreserved 
catch-plate was mounted, is a narrowing. Dimensions: pre-
served length – 2.10 cm; width – 0.45–0.50 cm. A.VI, most 
probably series 1.
Inv. no.: MH/A/8896.
449. Fragment of crossbow fibula with a full catch-plate, 
most likely two-piece, copper alloy. Preserved foot with 
a small fragment of the bottom part of a narrow, cast, ov-
al-sectioned bow with crosswise grooves162 not extending 
to the back. Narrow, pointed foot; profiled, with an almost 
indistinct small metope in the top part, below the metope 
triangular in section. At the end of the foot is rather indistinct 
decoration in the form of two crosswise grooves, between 
which is a diagonal groove. In the closed part of the catch-
plate, on the outer side, is an oval hollow and a rather large 
perforation meeting it – result of a failed cast (?)163. Dimen-
sions: preserved length – 2.30 cm; bow width – 0.32 cm, 
foot width – approx. 0.33 cm. A.VI/2; foot resembling A.170 
(Fig. 44).
Inv. no.: MH/A/8895.
450. Article of copper alloy in the form of a heavily deformed 
and bent narrow band, roughly semicircular in section, with 
slightly wider, flatter ends. Dimensions: preserved length 
– 3.46 cm; width – 0.26–0.43 cm. Possibly a damaged cross-
bow fibula.
Inv. no.: MH/A/8892.
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450. Przedmiot ze stopu miedzi w postaci silnie uszkodzonej 
i powyginanej wąskiej taśmy, w przekroju w przybliżeniu 
półokrągłej, z końcami nieznacznie poszerzonymi i bardziej 
płaskimi. Wymiary: dł. w zachowanym stanie – 3,46 cm; szer. 
– 0,26–0,43 cm. Być może zniszczona zapinka kuszowata.
Zbiory: MH/A/8892.
451. Lekko odkształcona bransoleta kolbowata, srebrna. 
Wykonana z grubego pręta o okrągłym przekroju z pogrubio-
nymi końcami, ornamentowanymi podwójnymi dookolnymi 
żłobkami164. Wymiary: 5,70×3,30 cm; śr. pręta – ok. 0,33 cm, 
pogrubionych końców – ok. 0,45 cm (Ryc. 80).
Zbiory: MH/A/8885.
452. Przedmiot ze stopu miedzi w postaci długiego, powygi-
nanego pręta zwężającego się w kierunku obu, ostro zakoń-
czonych końców; w przekroju czworoboczny, przy końcach 
owalny. Wymiary: dł. w zachowanym stanie – 9,00 cm; gr. 
maksymalna – ok. 0,29 cm. Być może szydło.
Zbiory: MH/A/8900.
453. Fragment przedmiotu ze stopu miedzi w postaci uszko-
dzonej, lekko trapezowatej sztabki – korpusu – w przekroju 
prostokątnej, wygiętej pod kątem prostym i zakończonej 
owalną tarczką ozdobioną poprzecznymi żłobkami ze sta-
rannie rozklepaną, niemal niewidoczną i pokrytą ornamen-
tem główką nitu (?). Na spodniej stronie tarczki niewielki, 
zasklepiony otwór – w miejscu trzpienia nitu (?). Wymiary: 
dł. zachowana – 1,44 cm; szer. korpusu – ok. 0,35 cm, tarczki 
– 0,72 cm. Prawdopodobnie fragment zawieszki/okucia, być 
może element pasa lub uzbrojenia (?).
Zbiory: MH/A/8894.

164 Mało prawdopodobne, aby była to bransoleta wczesnośredniowieczna. Tak datowane bransolety z kolbowatymi zakończeniami są znacznie bardziej 
masywne, a ich końce wyraźniej pogrubione.

165 W zbiorach Muzeum w Hrubieszowie (MH/A/665) znajduje się jeszcze jeden zabytek pochodzący z Mircza. Niestety nie znamy dokładnego miejsca 
jego znalezienia. Jest to żelazny grot z długimi, szeroko rozstawionymi zadziorami z długą tulejką, rozszerzającą się w kierunku uszkodzonego wlotu, 
w przekroju owalną, w górnej części do podstawy liścia tordowaną. Liść w przekroju jest rombowaty bez wyraźnie zaznaczonego żeberka. (wymiary: dł. 
całkowita – 9,50 cm, liścia z zadziorami – ok. 4,60 cm, tulejki – 7,50 cm; rozstaw zadziorów rekonstruowany – ok. 3,50 cm; śr. tulejki przy wlocie – ok. 
1,00 cm; wymiary tulejki przy liściu – ok. 0,55×0,38 cm). Choć zabytek ten jest nieznacznie zbliżony do grotów z okresu rzymskiego typu C wg P. Ka-
czanowskiego, jego tordowana tulejka znajduje dokładne analogie wśród grotów wczesnośredniowiecznych (por. np. Strzyż 2006, 82–83, ryc. 16:19, 
22, 24; 20:31; 21:3 – tam dalsza literatura). Stąd też postanowiono wyłączyć ten okaz z katalogu.

166 Zniszczona powierzchnia zapinki pokryta jest patyną ogniową.

454. Fragment przedmiotu ze stopu miedzi w postaci powy-
ginanej, dość szerokiej, płaskiej i cienkiej taśmy. Wymiary: 
dł. zachowana – 1,70 cm; szer. maksymalna – 0,67 cm.
Zbiory: MH/A/8893.

MIRCZE, gm. Mircze
Bliższa lokalizacja: stanowisko 43 (AZP 90–94/48).
Zabytek znaleziony przez M. Dyla i w 2021 r. przekazany 
do Muzeum.
Informacja o stanowisku: wielokulturowe, znane z badań 
powierzchniowych przeprowadzonych w 1993 r., w trakcie 
których odkryto materiały pradziejowe nieokreślone, głów-
nie krzemienne oraz 10 fragmentów ceramiki nowożytnej 
(XVI–XVII w.). Nie odnotowano zabytków z okresu rzym-
skiego/wędrówek ludów.
Łączna liczba zabytków: 1165.
Datowanie: faza C2.

ZABYTKI (TABL. XL):
455. Zapinka kuszowata, zapewne z podwiniętą nóżką, dwu-
dzielna, ze stopu miedzi. Brak igły; nóżka uszkodzona. Od-
kształcona i przepalona166. Sprężyna 8-zwojowa, osadzona na 
osi. Kabłąk wąski, nieznacznie poszerzony w górnej części, 
w przekroju trójkątny, kolankowato wygięty i płynnie prze-
chodzący w nieznacznie węższą nóżkę, w przekroju również 
trójkątną. Wymiary: dł. zachowana – 2,60 cm, sprężyny – 
2,40 cm; szer. kabłąka – 0,36–0,44 cm, nóżki – ok. 0,30 cm. 
A.VI/1.161. Kokowski wzór ZM–71.
Zbiory: MH/A/9913.

451. Slightly deformed rod bracelet, silver. Made of a thick, 
round-sectioned rod with thickened edges, ornamented with 
double, encircling grooves164. Dimensions: 5.70×3.30 cm; bar 
diameter – approx. 0.33 cm, thickened ends – approx. 0.45 cm 
(Fig. 80).
Inv. no.: MH/A/8885.
452. Article of copper alloy in the form of a long and bent 
bar tapering towards both, sharp-pointed ends; quadrilateral 
in section, by the ends – oval. Dimensions: preserved length 
– 9.00 cm; max. thickness – approx. 0.29 cm. Possibly an awl.
Inv. no.: MH/A/8900.
453. Fragment of an article of copper alloy in the form 
of a damaged, slightly trapezoid bar – body – rectangular 
in section, bent at a right angle and terminated with an oval 
disc ornamented with crosswise grooves with meticulously 
hammered, almost indiscernible and adorned rivet head (?). 
On the underside of the disc is a small, sealed off perforation 
– in the place of the rivet shank (?). Dimensions: preserved 
length – 1.44 cm; body width – approx. 0.35 cm, disc width – 
0.72 cm. Probably a fragment of a pendant/fitting, perhaps 
element of a belt or weaponry (?).
Inv. no.: MH/A/8894.
454. Fragment of an article of copper alloy in the form 
of a rather wide, flat, thin and bent band. Dimensions: pre-
served length – 1.70 cm; max. width – 0.67 cm.
Inv. no.: MH/A/8893.

164 It is rather unlikely that this is an early medieval bracelet. Bracelets with rod terminals dated to this period are significantly more massive and their 
ends are distinctly thicker.

165 The Museum in Hrubieszów (MH/A/665) has another artefact from Mircze. Unfortunately, we do not know its exact findspot. It is an iron spearhead 
with long, broadly spaced apart barbs and a long, oval-sectioned socket widening towards the damaged opening, its upper part twisted as far as the 
base of the blade. The blade is rhombic in section, without a distinct mid-rib. (dimensions: total length – 9.5 cm, blade with barbs – approx. 4.6 cm, 
socket – 7.5 cm; reconstructed barbs spacing – approx. 3.5 cm; socket diameter by the opening – approx. 1 cm; socket dimensions by the blade – ap-
prox. 0.55×0.38 cm). Even though the object slightly resembles spearheads of type C from the Roman period as classified by P. Kaczanowski, its twist-
ed socket exactly matches those of early medieval spearheads (cf., for instance, Strzyż 2006, 82–83, fig. 16:19, 22, 24; 20:31; 21:3 – further literature 
there). In view of this, this specimen has been excluded from the catalogue. 

166 The damaged surface of the brooch is covered with fire patina.

MIRCZE, Mircze commune
Approximate location:  site 43 (AZP 90–94/48).
Artefact discovered by M. Dyl and handed over to the Mu-
seum in 2021.
Information on the site: multicultural, known from surface 
surveys conducted in 1993, which yielded undetermined 
prehistoric materials, mainly flint objects, and ten fragments 
of early modern pottery (16th–17th century). No artefacts 
from the Roman period/Migration period have been recorded.
Total number of artefacts: 1165.
Dating of the artefact: phase C2.

ARTEFACTS (PL. XL):
455. Crossbow fibula, most likely with returned foot, two-
piece, copper alloy. Pin missing; damaged foot. Deformed and 
burnt166. Eight-coiled spring on an axle. Narrow bow, slight-
ly wider in the top part, triangular in section, knee-shaped 
and smoothly turning into a narrower foot, also triangular 
in section. Dimensions: preserved length – 2.60 cm, spring 
– 2.40 cm; bow width – 0.36–0.44 cm, foot width – approx. 
0.30 cm. A.VI/1.161. Kokowski ZM–71.
Inv. no.: MH/A/9913.
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MONIATYCZE, gm. Hrubieszów
Bliższa lokalizacja: stanowisko 6 (AZP 85–94/43).
Zabytek znaleziony przez I. Grabarczuka i w 1981 r. przeka-
zany do Muzeum.
Informacja o stanowisku: brak innych materiałów zabyt-
kowych.
Łączna liczba zabytków: 1.
Datowanie: okres rzymski.

ZABYTKI (TABL. XL):
456. Przęślik gliniany. Trójczłonowy z walcowatym kor-
pusem i lekko stożkowatymi częściami przybiegunowymi 
bez ściętych wierzchołków. Wymiary: śr. – 4,70 cm; wys. – 
2,50 cm. Zbliżony do Kokowski typ trójczłonowe167 i Mago-
medov typ A212 (Ryc. 100).
Zbiory: MH/A/123.

MOROCZYN, gm. Hrubieszów
Bliższa lokalizacja: stanowisko 13 (AZP 86–94/27).
Zabytek znajduje się w zbiorach Muzeum od 2008 r.; brak 
informacji na temat okoliczności odkrycia.
Informacja o stanowisku: wielokulturowe, znane z badań 
powierzchniowych przeprowadzonych w 1986 r. Odnotowa-
no materiały neolityczne kultury pucharów lejkowatych, 
z wczesnej epoki brązu oraz wczesnośredniowieczne (X–
XI w.). Nie odkryto zabytków z okresu rzymskiego/wędró-
wek ludów.
Łączna liczba zabytków: 1.
Datowanie: okres rzymski.

ZABYTKI (TABL. XL):
457. Przęślik gliniany. Zachowany w około 1/3 i silnie znisz-
czony. Dwustożkowaty. Wymiary: śr. rekonstruowana – ok. 
3,60 cm; wys. – ok. 2,20 cm.
Zbiory: MH/A/4274.

MOROCZYN, gm. Hrubieszów
Bliższa lokalizacja: stanowisko 44 (AZP 86–94/58).
Zabytek znajduje się w zbiorach Muzeum od 2008 r.; brak 
informacji na temat okoliczności odkrycia.
Informacja o stanowisku: znane z badań powierzchniowych 
przeprowadzonych w 1986 r., w trakcie których odkryto jedy-
nie 6 fragmentów ceramiki wczesnośredniowiecznej (XIII w.).

167 Klasyczne przęśliki trójczłonowe mają części przybiegunowe w formie ściętych stożków.
168 Fasetowanie powierzchni bocznej przęślika – choć silnie zatarte – sprawia, że w rzucie jest on nieznacznie wieloboczny.

Łączna liczba zabytków: 1.
Datowanie: okres rzymski.

ZABYTKI (TABL. XL):
458. Przęślik gliniany. Zachowany w około połowie. Dwu-
stożkowaty, z płasko ściętymi wierzchołkami i wygładzo-
ną, błyszczącą powierzchnią. Wymiary: śr. – 3,40 cm; wys. 
– 2,20 cm. Magomedov typ A121a.
Zbiory: MH/A/4493.

MOROCZYN, gm. Hrubieszów
Bliższa lokalizacja: brak danych.
Zabytki znajdują się w zbiorach Muzeum od 2008 r.; brak 
informacji na temat okoliczności odkrycia.
Łączna liczba zabytków: 4.
Datowanie zbioru: okres rzymski.

ZABYTKI (TABL. XL, XLI):
459. Przęślik gliniany. Stożkowaty, niski, z płaską podstawą 
i także płasko ściętym wierzchołkiem. Wszystkie powierzch-
nie pokryte rytym ornamentem w postaci gęsto rozmiesz-
czonych i krzyżujących się ze sobą linii prostych, falistych 
i zygzakowatych. Wymiary: śr. – 4,30 cm; wys. – 1,50 cm. 
Magomedov typ B122b (Ryc. 101).
Zbiory: MH/A/4224.
460. Przęślik gliniany. Przepalony (?) ze zniszczoną po-
wierzchnią. Krążkowy (cylindryczny) i niski. Boczna po-
wierzchnia fasetowana (?) z widocznymi miejscami ściętymi 
polami odchodzącymi od krawędzi168 – prawdopodobnie po-
zostałość ornamentu plastycznego. Wymiary: śr. – 3,80 cm; 
wys. – 1,50 cm. Magomedov typ D1 (Ryc. 100).
Zbiory: MH/A/4226.
461. Przęślik gliniany. Zachowany w około 1/3. Pierwotnie 
walcowaty (?). Wymiary zachowane: 4,20×2,00×2,50 (wys.) 
cm.
Zbiory: MH/A/4227.
462. Ciężarek tkacki /lub grzęzidło/, gliniany. Zachowany 
w około 1/2. Kulisty, w przekroju płasko-wypukły, ze skośnie 
uformowanym otworem. Dobrze wypalony. Powierzchnia 
gładka, brunatno-szara, z drobnymi ubytkami. Wymiary: śr. 
– 9,00 cm; gr. maksymalna – 3,00 cm; waga – 130 g.
Zbiory: MH/A/4225.

MONIATYCZE, Hrubieszów commune
Approximate location: site 6 (AZP 85–94/43).
Artefact discovered by I. Grabarczuk and handed over 
to the Museum in 1981.
Information on the site: no other artefacts found.
Total number of artefacts: 1.
Dating of the artefact: the Roman period.

ARTEFACTS (PL. XL):
456. Clay spindle whorl. Three-part, with a cylindrical body, 
its faces slightly convex. Dimensions: diameter – 4.70 cm; 
height – 2.50 cm. Similar to Kokowski tripartite type167 and 
Magomedov type A212 (Fig. 100).
Inv. no.: MH/A/123.

MOROCZYN, Hrubieszów commune
Approximate location: site 13 (AZP 86–94/27).
The artefact was included in the Museum collection in 2008; 
no information on the circumstances of discovery.
Information on the site: multicultural, known from surface 
surveys conducted in 1986. The site yielded Neolithic mate-
rials of the Funnel Beaker culture and artefacts from early 
Bronze Age and early Middle Ages (10th–11th century). No 
artefacts from the Roman period/Migration period have 
been recorded.
Total number of artefacts: 1.
Dating of the artefact: the Roman period.

ARTEFACTS (PL. XL):
457. Clay spindle whorl. Approx. one-third intact, heavily 
damaged. Biconical. Dimensions: reconstructed diameter – 
approx. 3.60 cm; height – approx. 2.20 cm.
Inv. no.: MH/A/4274.

MOROCZYN, Hrubieszów commune
Approximate location: site 44 (AZP 86–94/58).
The artefact was included in the Museum collection in 2008; 
no information on the circumstances of discovery.
Information on the site: known from surface surveys con-
ducted in 1986, which yielded only six pottery fragments 
from the early Middle Ages (13th century).

167 Classic tripartite spindle whorls have truncated cones.
168 Even though the faceting of the side surface of the spindle whorl is heavily effaced, it makes it slightly polygonal in projection.

Total number of artefacts: 1.
Dating of the artefact: the Roman period.

ARTEFACTS (PL. XXX):
458. Clay spindle whorl. Approx. half intact. Biconical, with 
flat, truncated peaks and smoothed out, shiny surface. Di-
mensions: diameter – 3.40 cm; height – 2.20 cm. Magomedov 
type A121a.
Inv. no.: MH/A/4493.

MOROCZYN, Hrubieszów commune
Approximate location: no data.
Artefacts included in the Museum collection in 2008; no in-
formation about the circumstances of discovery.
Total number of artefacts: 4.
Dating of the assemblage: the Roman period.

ARTEFACTS (PL. XL, XLI):
459. Clay spindle whorl. Biconical, low, with flat base and flat, 
truncated peak. The entire surface with incised ornamenta-
tion in the form of densely arranged and crossing straight, 
wavy and zigzag lines. Dimensions: diameter – 4.30 cm; 
height – 1.50 cm. Magomedov type B122b (Fig. 101).
Inv. no.: MH/A/4224.
460. Clay spindle whorl. Burnt (?) with damaged surface. 
Disc-shaped (cylindrical) and low. The side surface faceted 
(?) in some parts with truncated fields running from the edg-
es168 – probably remains of moulded ornament. Dimensions: 
diameter – 3.80 cm; height – 1.50 cm. Magomedov type D1 
(Fig. 100).
Inv. no.: MH/A/4226.
461. Clay spindle whorl. Approx. a third intact. Originally cy-
lindrical (?). Preserved dimensions: 4.20×2.00×2.50 (height) 
cm.
Inv. no.: MH/A/4227.
462. Loom-weight /or sinker/, clay. Approx. half intact. Spher-
ical, plano-convex in section, with a diagonal hole. Well 
fired. Smooth, brown-grey surface with small fractures. Di-
mensions: diameter – 9.00 cm; max. thickness – 3.00 cm; 
weight – 130 g.
Inv. no.: MH/A/4225.
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OBROWIEC, gm. Hrubieszów
Bliższa lokalizacja: stanowisko 44 (AZP 87–93/71).
Zabytki znalezione przez T. Gryniewicza i przekazane w la-
tach 2020–2021 do Muzeum.
Informacja o stanowisku: znane z badań powierzchniowych 
przeprowadzonych w 1979 i 1991 r., w trakcie których odkryto 
7 fragmentów ceramiki wczesnośredniowiecznej i 1 pradzie-
jowy, nieokreślony.
Łączna liczba zabytków: 8.
Datowanie zbioru: stadium B2b – faza B2/C1–C1a i faza C3 – 
(wczesna faza okresu wędrówek ludów).

ZABYTKI (TABL. XLII):
463. Zapinka silnie profilowana, dwudzielna, ze stopu miedzi. 
Brak sprężyny i igły. Powierzchnia zniszczona ze śladami 
nadtopienia169. W płytce na główce dwa otwory – górny, 
obecnie zasklepiony, do zamocowania cięciwy i dolny, uszko-
dzony, do zamocowania osi sprężyny. Kabłąk rozszerzony 
w górnej części, płaski od spodu, w przekroju w przybliżeniu 
trójkątny. Wzdłuż górnej krawędzi niemal niewidoczny, silnie 
zatarty żłobek. W części środkowej grzebyk – niski, płaski 
od spodu i silnie zatarty, pierwotnie najprawdopodobniej 
ornamentowany. Nóżka zakończona profilowanym, silnie 
zniszczonym guzkiem. Wymiary: dł. – 4,30 cm; szer. kabłąka 
w górnej części – 0,88 cm, powyżej grzebienia – 0,54 cm, poni-
żej – 0,74 cm, nóżki – 0,48–0,65 cm. A.IV. Dąbrowska odmiana 
mazowiecka, typ 2. Andrzejowski wariant Topornica (Ryc. 14).
Zbiory: MH/A/8840.
464. Zapinka pochodna od silnie profilowanych, dwudziel-
na, srebrna. Brak sprężyny i igły; pochewka uszkodzona. 
Na główce płytka z wyciętym karbem do umocowania gór-
nej cięciwy, niezachowanej i fragmentarycznie zachowany 
otwór do osadzenia osi sprężyny oraz wyraźny, szeroki, ale 
stosunkowo niski grzebień. Kabłąk wąski, w przekroju pół-
okrągły, od spodu – podobnie jak i grzebień – nieznacznie 
wklęsły. Przejście kabłąka w nóżkę podkreślone niewielkim, 
poprzecznym wcięciem/uskokiem. Nóżka bardzo silnie roz-
szerzona na kształt tzw. jaskółczego ogona, z maksymalną 

169 Pochewka jest stopiona, a jej koniec rurkowato zgięty. W jego wnętrzu znajduje się bliżej niekreślona substancja.
170 Sam koniec nóżki z jednej strony jest odłamany.
171 Pierwotnie prawdopodobnie było to kółko z drutu z nawiniętymi na siebie końcami, służące do zawieszenia opisywanego przedmiotu.

szerokością znacznie przekraczającą największą szerokość 
grzebienia. Przy dolnej krawędzi nóżki poprzeczny, dość 
szeroki żłobek, wewnątrz porowaty, być może pierwotnie 
wypełniony innym metalem lub zdobieniem z perełkowa-
nego drutu czy granulacji. Na końcu nóżki niewielki guzek 
po obwodzie ozdobiony granulacją. Wymiary: dł. zachowana 
– 2,30 cm; szer. grzebienia maksymalna – 1,55 cm, kabłąka – 
6,00 cm, nóżki – 2,00 cm170. A.V/8.127. Zbliżona do Kokowski 
wzór ZM–137 i Machajewski forma 5a/6 (Ryc. 18).
Zbiory: MH/A/8944.
465. Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze 
stopu miedzi. Brak sprężyny i igły. W płytce na główce po-
zostałość żelaznej osi sprężyny. Kabłąk wąski, w przekroju 
półokrągły, łukowato wygięty; profilowany, z czworobocz-
nymi, nieornamentowanymi polami metopowymi w górnej 
i dolnej części. Krawędzie kabłąka między metopami deli-
katnie fasetowane. Nóżka zwężająca się w kierunku prosto 
uformowanego końca; profilowana, z nieornamentowaną, 
prostokątną metopą w górnej części. Zaczep pochewki blasz-
kowaty, oplatający podstawę kabłąka dookolnie, dość sze-
roki i stopniowo, ale nieznacznie zwężający się w kierunku 
końca; na całej długości ozdobiony poprzecznym, wyraźnym 
żłobkiem imitującym zwoje drutu. Wymiary: dł. zachowana 
– 5,30 cm; szer. kabłąka – 0,53–0,57 cm, nóżki – 0,40–0,57 cm. 
A.VI/1.172. Szter et al. grupa II (Ryc. 40).
Uwagi: analiza składu chemicznego metalu – CL 20655.
Zbiory: MH/A/8227.
466. Lita zawieszka (?) ze stopu miedzi, kształtem nieznacz-
nie przypominająca kotwicę. W części środkowej dwa otwory 
o zróżnicowanych średnicach, umieszczone jeden nad dru-
gim; przez górny, mniejszy, przewleczony cienki, odkształ-
cony drut z nawiniętymi na siebie końcami171. Kolejne dwa 
otwory, w tym jeden zasklepiony, na końcu ramion. „Zgięcia” 
obu ramion obustronnie pogrubione i profilowane. Wymia-
ry (bez zawieszki z drutu): 3,00×1,50 cm; gr. części płaskiej 
– ok. 0,10–0,17 cm, pogrubionej – 0,59 i 0,65 cm; dł. drutu – 
2,00 cm (Ryc. 77).
Zbiory: MH/A/8236.

OBROWIEC, Hrubieszów commune
Approximate location: site 44 (AZP 87–93/71).
Artefacts found by T. Gryniewicz and handed over to the Mu-
seum in 2020–2021.
Information on the site: known from surface surveys con-
ducted in 1979 and 1991, which yielded seven pottery frag-
ments from the early Middle Ages, and one prehistoric, 
undetermined.
Total number of artefacts: 8.
Dating of the assemblage: subphase B2b – phase B2/C1–C1a and 
phase C3 – (early phase of the Migration period).

ARTEFACTS (PL. XLII):
463. Fibula, heavily profiled, two-piece, copper alloy. Spring 
and pin missing. Damaged surface with signs of melting169. 
In the head plate are two perforations: the top one – now 
sealed off, used for mounting the chord; the bottom one – 
damaged, used for mounting the spring axle. Bow wider 
in the top part, flat on the underside, roughly triangular 
in section. Along the top edge is an almost indistinct, heavi-
ly effaced groove. In the central part is a crest – low, flat on 
the underside and heavily effaced, originally most likely or-
namented. Foot terminated with a profiled, severely damaged 
knob. Dimensions: length – 4.30 cm; width of the bow in its 
top part – 0.88 cm, above the crest – 0.54 cm, below the crest 
– 0.74 cm, foot width – 0.48–0.65 cm. A.IV. Dąbrowska, Mazo-
vian variant, type 2. Andrzejowski Topornica variant (Fig. 14).
Inv. no.: MH/A/8840.
464. Fibula derivative of strongly profiled brooches, two-
piece, silver. Spring and pin missing; damaged catch-plate. On 
the head plate is a groove cut out for mounting the external, 
unpreserved chord, a fragmentarily preserved perforation for 
fixing the spring axle, and a distinct, wide, yet relatively low 
crest. Narrow bow, semicircular in section, slightly concave 
on the underside (like the crest). The place where the bow 
turns into the foot accentuated by a small, crosswise notch/
offset. Foot very heavily widened to form a swallow’s tail, 

169 The catch-plate is melted and its end is bent to form a roll. Inside it is undetermined substance.
170 The very end of the foot is broken off from one side.
171 Originally, it might have been a ring of wire with overlapping ends used for suspending the described object.

its maximum width significantly exceeding the greatest 
width of the crest. By the lower edge of the foot is a rather 
wide crosswise groove, porous inside, originally could have 
been covered with another metal or adorned with beaded 
wire or granulation. At the end of the foot is a small knob, 
on the perimeter decorated with granulation. Dimensions: 
preserved length – 2.30 cm; max. crest width – 1.55 cm, bow 
width – 6.00 cm, foot width – 2.00 cm170. A.V/8.127. Similar 
to Kokowski ZM–137 and Machajewski form 5a/6 (Fig. 18).
Inv. no.: MH/A/8944.
465. Crossbow fibula with returned foot, two-piece, copper 
alloy. Spring and pin missing. In the perforation in the head 
plate are remains of an iron spring axle. Narrow bow, sem-
icircular in section, arched; profiled, with quadrilateral, un-
adorned metope fields in the upper and lower part. Bow 
edges between the metopes are delicately faceted. Foot ta-
pering towards the straight end; profiled, with an unadorned, 
rectangular metope in the top part. Sheet catch, wound 
around the base of the bow, rather wide and gradually, yet 
very slightly, narrowing towards the end; ornamented along 
the entire length with a distinct, crosswise groove imitat-
ing wire coils. Dimensions: preserved length – 5.30 cm; bow 
width – 0.53–0.57 cm, foot width – 0.40–0.57 cm. A.VI/1.172. 
Szter et al. group II (Fig. 40).
Remarks: chemical analysis – CL 20655.
Inv. no.: MH/A/8227.
466. Cast pendant (?) of copper alloy, its shape vaguely 
resembling an anchor. In the central part are two perfora-
tions of various diameters, arranged one above the other; 
through the top, smaller one is threaded thin, deformed wire 
with overlapping ends171. Two other perforations, including 
the sealed off one, are at the end of the arms. The arms are 
thickened and profiled on both sides. Dimensions (without 
the wire): 3.00×1.50 cm; thickness of the flat part – approx. 
0.10–0.17 cm, of the thickened part – 0.59 and 0.65 cm; wire 
length – 2.00 cm (Fig. 77).
Inv. no.: MH/A/8236.
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467. Ostroga kabłąkowa ze stopu miedzi. Kabłąk nisko wy-
sklepiony ze stosunkowo szeroko rozstawionymi ramiona-
mi, w przekroju daszkowatymi, najszerszy pod bodźcem 
i równomiernie zwężający się w kierunku zaczepów. Bodziec 
smukły, stożkowaty, w przekroju na całej długości czwo-
roboczny. Zaczepy duże w postaci niemal kwadratowych 
tarczek. Wymiary: wys. – 2,30 cm, bodźca – 1,30 cm; rozpię-
tość kabłąka – 3,90 cm, szer. u podstawy bodźca – 0,93 cm; 
wymiary zaczepów – 0,85×0,77 cm i 0,83×0,79 cm. Najbliższa 
do Ginalski typ E/E5a2172 (Ryc. 88).
Uwagi: analiza składu chemicznego metalu – CL 20654.
Zbiory: MH/A/8226.
468. Przedmiot srebrny w postaci w przybliżeniu trapezowa-
tej, cienkiej blaszki, w górnej (?), szerszej części rozklepanej 
(wtórnie?), zakończonej masywnym guzem, w przekroju 
wielobocznym i wyraźnie spłaszczonym od strony spodniej 
(?). Na szczycie guza częściowo zatarty ornament w posta-
ci pięciu, rozchodzących się promieniście rzędów drobnych 
nakłuć i wybijanych (?) punkcików. Wymiary: dł. całkowita 
– 2,40 cm; szer. blaszki – 0,46–0,96 cm, gr. – 0,05–0,20 cm; 
wymiary guza – 0,68×0,59×0,77 cm. Prawdopodobnie wtórnie 
przerobione okucie, być może od uprzęży końskiej (Ryc. 104).
Zbiory: MH/A/8235.
469. Przedmiot ze stopu miedzi, silnie przetopiony i odkształ-
cony. Wymiary zachowane: 1,60×2,20×0,50 cm.
Zbiory: MH/A/8230/1.
470. Przedmiot ze stopu miedzi, przetopiony i odkształcony, 
z jednej strony niemal zupełnie płaski, z małym, łukowatym 
wcięciem przy krawędzi, prawdopodobnie w miejscu okrą-
głego otworu. Wymiary zachowane: 3,10×0,42/0,80×0,30 cm.
Zbiory: MH/A/8230/2.

PREHORYŁE, gm. Mircze
Bliższa lokalizacja: stanowisko 6 (AZP 89–96/9).
Zabytek znaleziony przez J. Żukowskiego i w 2019 r. prze-
kazany do Muzeum.
Informacja o stanowisku: wielokulturowe, znane z badań 
powierzchniowych przeprowadzonych w 1979 i 1993 r. Od-

172 Wg J. Ginalskiego (1991, 61) wszystkie ostrogi typu E2 wykonane były z żelaza.
173 Stosunkowo dokładnie wskazać można jedynie typy przekrojów w odniesieniu do klasyfikacji P. Kaczanowskiego (1995): przekrój w miejscu przejścia 

tulejki w liść – PT 7; ukształtowanie przejścia tulejki w liść – PTL 7.
174 Sławęcin jest obecnie dzielnicą miasta Hrubieszów.

notowano materiały neolityczne i z wczesnej epoki brązu 
nieokreślone kulturowo oraz fragmenty ceramiki kultury 
łużyckiej z epoki brązu, wczesnośredniowieczne i średnio-
wieczne. Znaleziono także 20 fragmentów ceramiki kultury 
przeworskiej z fazy B2/C1.
Łączna liczba zabytków: 1.
Datowanie: wczesny okres rzymski – początek późnego 
okresu rzymskiego.

ZABYTKI (TABL. XLII):
471. Grot żelazny, silnie zniszczony i intencjonalnie (?) zgięty. 
Tulejka zachowana fragmentarycznie, krótka, w przekroju 
wieloboczna. Liść długi, w przekroju rombowaty z wyraźnie 
zaznaczonym żeberkiem. Wymiary: dł. całkowita w zachowa-
nym (zgiętym) stanie – 13,20 cm, tulejki zachowana – 2,40 cm, 
liścia rekonstruowana – ok. 13,00 cm; największa zachowana 
szer. liścia – 3,10 cm. Stan zachowania grotu nie pozwala na 
pewne odtworzenie jego typu173 (Ryc. 84).
Zbiory: MH/A/7413.

SŁAWĘCIN, miasto Hrubieszów174

Bliższa lokalizacja: stanowisko 21 (AZP 86–94/184).
Zabytek znaleziony w obrębie działki nr ew. 36 przez G. Dań-
czuka i w 2016 r. przekazany do Muzeum.
Informacja o stanowisku: wielokulturowe, znane z badań 
powierzchniowych przeprowadzonych w 1986 r., w trak-
cie których odkryto nieliczne fragmenty ceramiki kultury 
lubelsko-wołyńskiej, z wczesnej epoki brązu i wczesnośre-
dniowiecznej.
Łączna liczba zabytków: 1.
Datowanie: okres rzymski.

ZABYTKI (TABL. XLIII):
472. Przęślik gliniany. Dwustożkowaty, z wierzchołkami 
ściętymi płasko i na niewielkiej powierzchni. Wymiary: śr. 
– 4,10 cm; wys. – 2,90 cm. Magomedov typ A121a (Ryc. 100).
Zbiory: MH/A/6545.

467. Heel band spur of copper alloy. Slightly arched heel 
band with relatively widely spaced arms which are roof-
shaped in section, widest below the goad and evenly taper-
ing towards the terminals. Smooth, conical goad, of uniform, 
quadrilateral section. Large terminals in the form of nearly 
square discs. Dimensions: height – 2.30 cm, goad – 1.30 cm; 
heel band span – 3.90 cm, width at the base of the goad 
– 0.93 cm; catches – 0.85×0.77 cm and 0.83×0.79 cm. Most 
similar to Ginalski type E/E5a2172 (Fig. 88).
Remarks: chemical analysis – CL 20654.
Inv. no.: MH/A/8226.
468. Silver object in the form of a thin, roughly trapezoid 
metal sheet, hammered (secondarily?) in the wider, top (?) 
part; terminated with a massive, polygonal-sectioned knob, 
which is clearly flattened on the underside (?). At the peak 
of the knob is partly effaced ornament in the form of five 
radiant rows of small punctures and punched (?) dots. Di-
mensions: total length – 2.40 cm; sheet width – 0.46–0.96 cm, 
thickness – 0.05–0.20 cm; knob – 0.68×0.59×0.77 cm. Probably 
an altered fitting, perhaps that of a horse’s harness (Fig. 104).
Inv. no.: MH/A/8235.
469. Article of copper alloy, heavily melted and deformed. 
Preserved dimensions: 1.60×2.20×0.50 cm.
Inv. no.: MH/A/8230/1.
470. Article of copper alloy, melted and deformed, on one 
side almost completely flat, with a small, arched notch by 
the edge, probably in the place of the round perforation. 
Preserved dimensions: 3.10×0.42/0.80×0.30 cm.
Inv. no.: MH/A/8230/2.

PREHORYŁE, Mircze commune
Approximate location: site 6 (AZP 89–96/9).
Artefact found by J. Żukowski and handed over to the Mu-
seum in 2019.
Information on the site: multicultural, known from surface 
surveys conducted in 1979 and 1993. The site yielded materi-

172 According to J. Ginalski (1991, 61), all spurs of type E2 were made of iron.
173 Only section types as classified by P. Kaczanowski (1995) can be determined relatively accurately: section where the socket turns into the blade – PT 

7; the form of the part where the socket turns into the blade – PTL 7.
174 Sławęcin is now district of Hrubieszów.

als from the Neolithic and early Bronze Age of undetermined 
cultural affiliation, and fragments of pottery of the Lusatian 
culture from the Bronze Age as well as early medieval and 
medieval materials. Twenty pottery fragments of the Prze-
worsk culture from phase B2/C1 have also been recorded.
Total number of artefacts: 1.
Dating of the artefact: early Roman period – beginning 
of the late Roman period.

ARTEFACTS (PL. XLII):
471. Iron spearhead, severely damaged and intentionally 
(?) bent. Partly-preserved short socket, polygonal in sec-
tion. Long blade, rhombic in section with pronounced mid-
rib. Dimensions: preserved total length (bent) – 13.20 cm, 
preserved socket – 2.40 cm, blade reconstructed – approx. 
13.00 cm; preserved greatest blade width – 3.10 cm. The state 
of preservation of the arrowhead hinders the accurate de-
termination of its type173 (Fig. 84).
Inv. no.: MH/A/7413.

SŁAWĘCIN, Hrubieszów174

Approximate location: site 21 (AZP 86–94/184).
Artefact discovered by G. Dańczuk within the plot reg. no. 
36 and handed over to the Museum in 2016.
Information on the site: multicultural, known from surface 
surveys conducted in 1986, which yielded few pottery frag-
ments of the Lublin-Volhynian culture, and those from early 
Bronze Age and early Middle Ages.
Total number of artefacts: 1.
Dating of the artefact: the Roman period.

ARTEFACTS (PL. XLIII):
472. Clay spindle whorl. Biconical, with flat peaks truncated 
on a small surface. Dimensions: diameter – 4.10 cm; height – 
2.90 cm. Magomedov type A121a (Fig. 100).
Inv. no.: MH/A/6545.
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SZPIKOŁOSY, gm. Hrubieszów
Bliższa lokalizacja: stanowisko 12 (AZP 85–94/58).
Zabytek znaleziony przez T. Gryniewicza i w 2016 r. przeka-
zany do Muzeum.
Informacja o stanowisku: zewidencjonowane w trakcie ba-
dań powierzchniowych w 1992 r. na podstawie odkrycia 
2 fragmentów ceramiki nowożytnej.
Łączna liczba zabytków: 1.
Datowanie: stadium B2a.

ZABYTKI (TABL. XLIII):
473. Zapinka oczkowata serii pruskiej ze stopu miedzi. Brak 
igły. Zachowane dwa zwoje sprężyny z szerokiej taśmy 
i haczyk na główce przytrzymujący górną cięciwę, nieza-
chowaną. Kabłąk taśmowaty z prostokątnym występem/
rozszerzeniem w górnej części, ornamentowany krótkimi, 
poprzecznymi nacięciami, miejscami niemal niewidocznymi, 
wpisanymi w dwie wzdłużnie linie ryte, nieco przesunięte 
w bok względem środka kabłąka. Przy przejściu kabłąka 
w nóżkę niewielkie zgrubienie/niski wałek. Nóżka silnie 
uszkodzona z zachowanymi dwiema parami wybijanych 
oczek – w górnej i dolnej części – ostatnie zachowane frag-
mentarycznie z umieszonymi powyżej dwiema liniami ryty-
mi tworzącymi trójkąt. Wymiary: dł. zachowana – 6,40 cm, 
sprężyny zachowana – 1,40 cm; szer. kabłąka – 0,97–1,30 cm. 
A.III.59 (Ryc. 10).
Uwagi: analiza składu chemicznego metalu – CL 20656.
Zbiory: MH/A/6555.

SZYCHOWICE, gm. Mircze
Bliższa lokalizacja: stanowisko 12 (AZP 89–95/20).
Zabytek znaleziony przez T. Gryniewicza i w 2021 r. przeka-
zany do Muzeum.
Informacja o stanowisku: zewidencjonowane w trakcie ba-
dań powierzchniowych w 1993 r. na podstawie odkrycia 
3 fragmentów ceramiki pradziejowej, nieokreślonej i 4 frag-
mentów ceramiki nowożytnej.
Łączna liczba zabytków: 1.
Datowanie: końcowy odcinek stadium B2b – faza B2/C1–C1a.

175 Do jednej z powierzchni pochewki i fragmentu guzka na końcu nóżki oraz do spodniej powierzchni kabłąka w miejscu jego wygięcia przylega gruba 
warstwa bliżej nieokreślonej, porowatej substancji, co zapewne ma związek z przepaleniem zapinki na stosie pogrzebowym. W innych częściach zapin-
ki widoczny jest ciemny, miejscami gruzełkowaty nalot.

ZABYTKI (TABL. XLIII):
474. Zapinka silnie profilowana, jednodzielna, ze stopu mie-
dzi. Brak igły; pochewka uszkodzona. Lekko przepalona175. 
Zachowana połowa sprężyny (7 zwojów) i górna cięciwa, 
obie zdeformowane. Kabłąk rozszerzony w górnej części, 
płaski od spodu, delikatnie, kolankowato wygięty, w prze-
kroju daszkowaty z grzebykiem umieszczonym w środkowej 
części. Grzebyk niski, wąski, płaski od spodu z trzema żeber-
kami rozdzielonymi dwoma poprzecznymi rowkami. Nóżka 
zakończona masywnym, profilowanym guzkiem. Wymiary: 
dł. – 4,90 cm, sprężyny zachowana – 1,50 cm; szer. kabłąka 
w górnej części – 1,20 cm, powyżej grzebienia – 0,90 cm, 
grzebienia – 1,20 cm, poniżej grzebienia – 1,00 cm, guzka 
maksymalna – 0,80 cm. A.IV. Dąbrowska odmiana mazo-
wiecka, typ 1Ab (Ryc. 13).
Zbiory: MH/A/8827.

SZYCHOWICE, gm. Mircze
Bliższa lokalizacja: stanowisko 54 (AZP 89-95/145).
Zabytek znaleziony przez M. Dyla i w 2021 r. przekazany 
do Muzeum.
Informacja o stanowisku: brak innych materiałów zabyt-
kowych.
Łączna liczba zabytków: 1.
Datowanie: faza (C3) D.

ZABYTKI (TABL. XLIII):
475. Masywna zapinka kuszowata z pełną pochewką, dwu-
dzielna, ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły. Na główce 
niewielki guzek w kształcie odwróconego stożka. Kabłąk ze 
ściętymi krawędziami, w przekroju wieloboczny, łukowato 
wygięty; profilowany, z czworobocznym polem metopowym 
w górnej części ozdobionym poprzeczną linią rytą. Na szczy-
cie kabłąka prostokątna tarczka ornamentowana rytym mo-
tywem szachownicy. Sposób uformowania i zdobienia nóżki 
analogiczny jak kabłąka – w górnej części czworoboczne pole 
z poprzeczną linią rytą, na końcu nóżki prostokątna tarczka 
z motywem szachownicy. Pochewka skrócona, kończąca 
się w około 3/4 długości nóżki Wymiary: dł. – 4,60 cm; szer. 
kabłąka – 0,53–0,75 cm, nóżki – 0,40–0,68 cm; wymiary tar-
czek – ok. 0,69×0,60 cm i 0,70×0,41 cm A.VI/2. Andrzejowski 
et al. wariant I – Skorbicze. (Ryc. 49)
Zbiory: MH/A/9914.

SZPIKOŁOSY, Hrubieszów commune
Approximate location: site 12 (AZP 85–94/58).
Artefact found by T. Gryniewicz and handed over to the Mu-
seum in 2016.
Information on the site: inventoried during surface surveys 
conducted in 1992 following the discovery of two fragments 
of early modern pottery.
Total number of artefacts: 1.
Dating of the artefact: subphase B2a.

ARTEFACTS (PL. XLIII):
473. Eye fibula of the Prussian series, copper alloy. Pin miss-
ing. Intact two coils of a spring made of wide band, and 
a hook on the head for holding the external, unpreserved 
chord. Ribbon bow with a rectangular projection/widening 
in the top part, decorated with short, crosswise incisions, 
almost indiscernible in parts, set between two lengthwise 
incised lines, slightly shifted to the side in relation to the cen-
tre of the bow. Where the bow turns into the foot is a small 
thickening/low roll. Heavily damaged foot with preserved 
two pairs of punched eyes – in the top and bottom part – 
the bottom ones fragmentarily preserved, above them are 
two incised lines forming a triangle. Dimensions: preserved 
length – 6.40 cm, preserved spring – 1.40 cm; bow width – 
0.97–1.30 cm. A.III.59 (Fig. 10).
Remarks: chemical analysis – CL 20656.
Inv. no.: MH/A/6555.

SZYCHOWICE, Mircze commune
Approximate location: site 12 (AZP 89–95/20).
Artefact found by T. Gryniewicz and handed over to the Mu-
seum in 2021.
Information on the site: inventoried during surface surveys 
conducted in 1993 following the discovery of three fragments 
of prehistoric pottery (undetermined) and four fragments 
of early modern pottery.
Total number of artefacts: 1.
Dating of the artefact: the final part of subphase B2b – phase 
B2/C1–C1a.

175 On one of the surfaces of the catch-plate, fragment of the knob at the end of the foot, and on the underside of the bow where it is bent, is a thick layer 
of undetermined, porous substance. This is probably connected with the brooch being burnt on the funeral pyre. Other parts of the fibula are covered 
with dark, lumpy tarnish.

ARTEFACTS (PL. XLIII):
474. Fibula, heavily profiled, one-piece, copper alloy. Pin 
missing; damaged catch-plate. Slightly burnt175. Intact half 
of the spring (seven coils) and the external chord, both de-
formed. The bow is wider in the upper part, flat on the un-
derside, slightly knee-shaped, roof-shaped in section, with 
a crest in the central part. Low and narrow crest, flat on 
the underside, with three ribs separated with two crosswise 
grooves. Foot terminated with a massive, profiled knob. Di-
mensions: length – 4.90 cm, spring preserved – 1.50 cm; bow 
width in its top part –1.20 cm, above the crest – 0.90 cm, 
crest – 1.20 cm, below the crest – 1.00 cm, max. knob width 
– 0.80 cm. A.IV. Dąbrowska, Mazovian variant, type 1Ab 
(Fig. 13).
Inv. no.: MH/A/8827.

SZYCHOWICE, Mircze commune
Approximate location: site 54 (AZP 89-95/145).
Artefact discovered by M. Dyl and handed over to the Mu-
seum in 2021.
Information on the site: no other artefacts found.
Total number of artefacts: 1.
Dating of the artefact: phase (C3) D.

ARTEFACTS (PL. XLIII):
475. Massive crossbow fibula with a full catch-plate, two-
piece, copper alloy. Spring and pin missing. On the head 
is a small knob in the shape of a downward pointing cone. 
Bow with truncated edges, polygonal in section, arched; pro-
filed, with a quadrilateral metope field in the top part deco-
rated with a crosswise, incised line. At the peak of the bow 
is a rectangular disc adorned with a chessboard motif. 
The form and decoration of the foot analogous to those 
of the bow – in the upper part is a quadrilateral metope field 
with a crosswise, incised line, at the end – a rectangular disc 
with a chessboard motif. Shortened catch-plate, ending at ap-
prox. three-quarters of the foot length. Dimensions: length – 
4.60 cm; bow width – 0.53–0.75 cm, foot width – 0.40–0.68 cm; 
discs – approx. 0.69×0.60 cm and 0.70×0.41 cm. A.VI/2. An-
drzejowski et al. variant I – Skorbicze (Fig. 49).
Inv. no.: MH/A/9914.
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ŚLIPCZE – KOSMÓW, gm. Hrubieszów
Bliższa lokalizacja: brak danych.
Zabytek z kolekcji W. Panasiewicza, pochodzący z obszaru 
położonego pomiędzy wymienionymi miejscowościami. Po-
czątkowo trafił do Instytutu Archeologii UMCS w Lublinie, 
po czym został przekazany do zbiorów Muzeum w Hrubie-
szowie.
Łączna liczba zabytków: 1.
Datowanie: faza C3–D.

ZABYTKI (TABL. XLIII):
476. Dziobowate okucie końca pasa ze stopu miedzi z wy-
odrębnioną, w przybliżeniu prostokątną częścią mocującą, 
z zachowanym nitem ze starannie rozklepanymi główkami 
i słabo czytelnym ornamentem w postaci znaku X wpisane-
go między dwie poprzeczne linie ryte. Trzonek z wyraźnie 
wyodrębnionym końcem, niezdobiony, od spodu wklęsły. 
Wymiary: dł. – 4,60 cm; szer. części mocującej – 0,69–0,73 cm, 
trzonka – ok. 0,63–0,85 cm, dziobowatego końca – 1,40 cm; 
gr. – 0,30–0,32 cm, części mocującej – 0,32 cm; światło nitu 
– ok. 0,10 cm. Madyda-Legutko VI.11 (Ryc. 66).
Literatura: Kisiel, Kokowski, Mazurek 2020, 84.
Zbiory: MH/A/8580.

ŚWIERSZCZÓW, gm. Hrubieszów
Bliższa lokalizacja: stanowisko 3 (AZP 86–94/90).
Zabytek z kolekcji W. Panasiewicza. Początkowo trafił do 
Instytutu Archeologii UMCS w Lublinie, po czym został prze-
kazany do zbiorów Muzeum w Hrubieszowie.
Informacja o stanowisku: wielokulturowe, znane z badań 
powierzchniowych przeprowadzonych w 1986 i 2011 r. Od-
notowano materiały neolityczne kultur ceramiki wstęgowej 
rytej i lubelsko-wołyńskiej, z epoki brązu kultur trzcinieckiej 
i łużyckiej oraz wczesnośredniowieczne i nowożytne. Od-
kryto także 11 fragmentów ceramiki kultury przeworskiej.
Łączna liczba zabytków: 1.
Datowanie: faza (C1b) – C2.

ZABYTKI (TABL. XLIII):
477. Fragment zapinki kuszowatej z podwiniętą nóżką, dwu-
dzielnej, ze stopu miedzi. Zachowana główka z igłą i górna 
część kabłąka. Sprężyna 8-zwojowa osadzona na osi. Cięciwa 
dolna, wysoka. Kabłąk taśmowaty, prawdopodobnie kolan-

176 Niedźwiedź, Panasiewicz 1996.

kowato wygięty; profilowany, z zachowaną czworoboczną 
metopą w górnej części ornamentowaną znakiem X pod-
kreślonym poprzeczną linią rytą. Wymiary: dł. zachowana 
(bez igły) – 1,20 cm, igły – 3,80 cm, sprężyny – 2,55 cm; szer. 
kabłąka – ok. 0,65 cm. Prawdopodobnie A.VI/1.161–162.
Zbiory: MH/A/8597.

TEPTIUKÓW, gm. Hrubieszów
Bliższa lokalizacja: stanowisko 7 (AZP 86–94/120).
Zabytek znaleziony przez P. Kanię i w 1998 r. przekazany 
do Muzeum.
Informacja o stanowisku: wielokulturowe, znane z badań 
powierzchniowych (1986 r.) i wykopaliskowych (1995 r.)176. 
Odnotowano materiały z epoki brązu: kultury mierzano-
wicka, trzciniecka i łużycka; wczesnej epoki żelaza: kultura 
pomorska oraz wczesnośredniowieczne. W trakcie badań 
powierzchniowych odkryto także 8 fragmentów ceramiki 
z okresu rzymskiego.
Łączna liczba zabytków: 1.
Datowanie: faza C2.

ZABYTKI (TABL. XLIII):
478. Paciorek czworoboczny, w przekroju kwadratowy, 
z jasnoniebieskiego, przezroczystego szkła. Wymiary: dł. – 
0,90 cm; szer. – 1,10 cm. Zbliżony do Tempelmann-Mączyńska 
XI.104–107 (Ryc. 78).
Literatura: Mucha 2021b.
Zbiory: MH/A/3095.

TEPTIUKÓW, gm. Hrubieszów
Bliższa lokalizacja: stanowisko 10 (AZP 86–94/123).
Zabytek znaleziony przez P. Kanię i w 2020 r. przekazany 
do Muzeum.
Informacja o stanowisku: wielokulturowe, znane z badań 
powierzchniowych przeprowadzonych w 1986 r. Odnotowano 
materiały neolityczne kultury pucharów lejkowatych oraz 
kultury łużyckiej i wczesnośredniowieczne. Odkryto także 
15 fragmentów ceramiki z okresu rzymskiego, nieokreślo-
nych kulturowo, w tym pojedynczy fragment opisany jako 
obtaczany.
Łączna liczba zabytków: 1.
Datowanie: stadium B2b lub być może faza B2/C1.

ŚLIPCZE – KOSMÓW, Hrubieszów commune
Approximate location: no data.
Artefact from W. Panasiewicz’s collection, found in the area 
between the two towns. Initially handed over to the Institute 
of Archaeology of UMCS in Lublin, then included in the col-
lection of the Museum in Hrubieszów.
Total number of artefacts: 1.
Dating of the artefact: phase C3–D.

ARTEFACTS (PL. XLIII):
476. Beak-shaped strap end of copper alloy with a distinct, 
roughly rectangular mounting part with a preserved rivet 
with carefully hammered heads, and rather indistinct or-
nament in the form of an X set between two crosswise, 
incised lines. Shaft with a clearly distinguishable end, una-
dorned and concave on the underside. Dimensions: length 
– 4.60 cm; width: the mounting part – 0.69–0.73 cm, shaft – 
approx. 0.63–0.85 cm, beak-shaped end – 1.40 cm; thickness 
– 0.30–0.32 cm, the mounting part – 0.32 cm; rivet diameter 
– approx. 0.10 cm. Madyda-Legutko VI.11 (Fig. 66).
Literature: Kisiel, Kokowski, Mazurek 2020, 84.
Inv. no.: MH/A/8580.

ŚWIERSZCZÓW, Hrubieszów commune
Approximate location: site 3 (AZP 86–94/90).
Artefact from W. Panasiewicz’s collection. Initially handed 
over to the Institute of Archaeology of UMCS in Lublin, then 
included in the collection of the Museum in Hrubieszów.
Information on the site: multicultural, known from surface 
surveys conducted in 1986 and 2011. The site yielded ma-
terials from the Neolithic – the Linear Pottery culture and 
the Lublin-Volhynian culture, the Bronze Age – the Trzciniec 
culture and the Lusatian culture, early Middle Ages and early 
modern period. Eleven fragments of pottery of the Przeworsk 
culture have also been recorded.
Total number of artefacts: 1.
Dating of the artefact: phase (C1b) – C2.

ARTEFACTS (PL. XLIII):
477. Fragment of a crossbow fibula with returned foot, two-
piece, copper alloy. Intact head with a pin and the upper 
part of the bow. Eight-coiled spring fixed on an axle. Inter-

176 Niedźwiedź, Panasiewicz 1996.

nal chord, high. Ribbon bow, probably knee-shaped; profiled, 
with a quadrilateral metope in the top part decorated with an 
X underlined with a crosswise, incised line. Dimensions: pre-
served length (without pin) – 1.20 cm, pin – 3.80 cm, spring – 
2.55 cm; bow width – approx. 0.65 cm. Probably A.VI/1.161–162.
Inv. no.: MH/A/8597.

TEPTIUKÓW, Hrubieszów commune
Approximate location: site 7 (AZP 86–94/120).
Artefact discovered by P. Kania and handed over to the Mu-
seum in 1998.
Information on the site: multicultural, known from surface 
surveys (1986) and excavations (1995)176. The site yielded 
materials from the Bronze Age – the Mierzanowice culture, 
the Trzciniec culture and the Lusatian culture, and early 
Iron Age – the Pomeranian culture, and early Middle Ages. 
The surface surveys also yielded eight fragments of pottery 
from the Roman period.
Total number of artefacts: 1.
Dating of the artefact: phase C2.

ARTEFACTS (PL. XLIII):
478. Quadrilateral bead, square in section, made of transpar-
ent, light blue glass. Dimensions: length – 0.90 cm; width – 
1.10 cm. Similar to Tempelmann-Mączyńska XI.104–107 (Fig. 78).
Literature: Mucha 2021b.
Inv. no.: MH/A/3095.

TEPTIUKÓW, Hrubieszów commune
Approximate location: site 10 (AZP 86–94/123).
Artefact found by P. Kania and handed over to the Muse-
um in 2020.
Information on the site: multicultural, known from surface 
surveys conducted in 1986. Recorded materials include those 
from the Neolithic – the Funnel Beaker culture, and materials 
of the Lusatian culture and from early Middle Ages. The site 
also yielded 15 fragments of pottery from the Roman period 
of indeterminate cultural affiliation, including a single frag-
ment described as partially wheel-thrown.
Total number of artefacts: 1.
Dating of the artefact: subphase B2b or possibly phase B2/C1
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ZABYTKI (TABL. XLIII):
479. Zapinka z pełną pochewką, dwudzielna, ze stopu miedzi. 
Brak igły. Lekko odkształcona. Zachowana połowa sprężyny 
(3,5 zwoju) osadzona na osi umieszczonej w masywnej płytce 
na główce z uformowanym karbem przytrzymującym górną 
cięciwę, zachowaną fragmentarycznie i opartą na niewielkim, 
wąskim i prostokątnym „grzebyku” przypominającym płytkę 
oporową177, wydzielonym w górnej części kabłąka. Kabłąk 
wąski, w przekroju trójkątny, w górnej części nieco szerszy, 
wygięty łukowato i płynnie przechodzący w wąską, krótką 
i prosto zakończoną nóżkę, w przekroju również trójkątną. 
Cały korpus zapinki ozdobiony dwiema rytymi liniami zyg-
zakowatymi biegnącymi wzdłużnie, opartymi o krawędzie 
boczne i stykającymi się na grzebiecie kabłąka i nóżki. Wy-
miary: dł. – 3,96 cm, sprężyny zachowana – 1,20 cm; szer. 
kabłąka – 0,42–0,56 cm, „grzebyka” – 0,80 cm, nóżki – 0,40 cm. 
A.IV/VII. Schulte VII 2, forma 8, typ Gneist/Knis (Ryc. 17).
Uwagi: analiza składu chemicznego metalu – CL 20662.
Zbiory: MH/A/8501.

TEPTIUKÓW, gm. Hrubieszów
Bliższa lokalizacja: stanowisko 13 (AZP 86–95/61).
Zabytki znalezione przez P. Kanię w obrębie działki nr ew. 
363 i w 2020 r. przekazane do Muzeum.
Informacja o stanowisku: wielokulturowe, znane z badań 
powierzchniowych przeprowadzonych w 1983 r., w trakcie 
których odkryto materiały z epoki brązu kultury łużyckiej 
oraz wczesnośredniowieczne.
Łączna liczba zabytków: 2.
Datowanie zbioru: okres rzymski.

ZABYTKI (TABL. XLIII):
480. Prostokątna skuwka sprzączki ze stopu miedzi. Zacho-
wana jedna płytka z otworami po czterech symetrycznie 
rozmieszczonych nitach i fragmentarycznie dwa zaczepy 
obejmujące ramę. Wymiary zachowane: 2,00×1,40/1,50 cm; 
gr. – 0,07 cm (Ryc. 64).
Zbiory: MH/A/8240.
481. Skuwka z zawieszonym pierścieniem ze stopu miedzi 
– element pasa. Zakończenie części mocującej uformowa-

177 Wydaje się, że opisywany „grzebyk” pełnił funkcję płytki oporowej, charakterystycznej dla zapinek silnie profilowanych IV grupy w klasyfikacji O. Alm-
grena.

178 Brak tylnej płytki mocującej.
179 Okucie opisane jako pochodzące z Gródka nad Bugiem.

ne trójkątnie z zachowanym nitem. Pierścień z okrągłego 
w przekroju drutu. Wymiary: dł. całkowita – 4,30 cm, skuw-
ki – 2,70 cm; szer. skuwki – 0,40/0,70 cm; śr. pierścienia – 
1,80 cm; światło nitu – ok. 0,17 cm. Madyda-Legutko odmiana 
2 (?) (Ryc. 69).
Zbiory: MH/A/8239.

TEPTIUKÓW, gm. Hrubieszów
Bliższa lokalizacja: stanowisko 36 (AZP 86–94/209). Nazwa 
zwyczajowa – Monastyr.
Zabytek z kolekcji W. Panasiewicza. Początkowo trafił do 
Instytutu Archeologii UMCS w Lublinie, po czym został prze-
kazany do zbiorów Muzeum w Hrubieszowie.
Informacja o stanowisku: wielokulturowe, zaewidencjono-
wane w trakcie inspekcji konserwatorskiej w 1998 r. po otrzy-
maniu od pracowników Muzeum w Hrubieszowie informacji 
o niszczeniu jego terenu przez poszukiwaczy skarbów. Od-
notowano materiały neolityczne kultur lubelsko-wołyńskiej 
i pucharów lejkowatych, a także z I–II okresu epoki brązu, 
wczesnego średniowiecza i średniowiecza. Na stanowisku 
odkryto także ikonki wczesnośredniowieczne, prawdopo-
dobnie kilka egzemplarzy.
Łączna liczba zabytków: 1.
Datowanie: okres rzymski.

ZABYTKI (TABL. XLIV):
482. Silnie profilowane okucie rzemienia ze stopu miedzi. 
Część mocująca178 w zarysie w przybliżeniu trapezowata 
z otworem po jednym nicie; bardzo bogato ornamentowana 
poprzecznymi, równoległymi rowkami i trójkątnymi nacię-
ciami krawędzi, w tym dwoma umieszczonymi przy krawędzi 
górnej. Trzonek ze ściętymi krawędziami, w przekroju wielo-
boczny, zakończony trzema kulkami. Wymiary: dł. – 4,10 cm; 
szer. części mocującej – 0,70–0,87 cm, trzonka – 0,27–0,64 cm. 
Prawdopodobnie element uprzęży końskiej (Ryc. 104).
Literatura: Kokowski 2001a, 48 fot. 23179; Niezabitowska-Wi-
śniewska 2009a, 227 ryc. 15:10.
Zbiory: MH/A/8594.

ARTEFACTS (PL. XLIII):
479. Fibula with a full catch-plate, two-piece, copper alloy. 
Pin missing. Slightly deformed. Preserved part of a spring 
(three and a half coils) fixed on an axle placed in a massive 
head plate with a groove holding the external chord – frag-
mentarily preserved and based on a small, narrow and rec-
tangular “crest” resembling a bearing plate177 in the top part 
of the bow. Narrow, triangular-sectioned bow, slightly wider 
in the top part, arched and smoothly turning into a nar-
row, short, triangular-sectioned foot with a straight end. 
The entire body of the brooch decorated with two incised 
zigzag lines running lengthwise, meeting the side edges and 
converging on the ridge of the bow and foot. Dimensions: 
length – 3.96 cm, preserved spring – 1.20 cm; bow width 
– 0.42–0.56 cm, “crest” – 0.80 cm, foot – 0.40 cm. A.IV/VII. 
Schulte VII 2, form 8, type Gneist/Knis (Fig. 17).
Remarks: chemical analysis – CL 20662.
Inv. no.: MH/A/8501.

TEPTIUKÓW, Hrubieszów commune
Approximate location: site 13 (AZP 86–95/61).
Artefacts found by P. Kania within the plot reg. no. 363 and 
handed over to the Museum in 2020.
Information on the site: multicultural, known from surface 
surveys conducted in 1983, which yielded materials from 
the Bronze Age – the Lusatian culture, and early Middle Ages.
Total number of artefacts: 2.
Dating of the assemblage: the Roman period.

ARTEFACTS (PL. XLIII):
480. Rectangular buckle ferrule, copper alloy. Intact one 
plate with four symmetrically arranged rivet holes and 
partly preserved two frame catches. Preserved dimensions: 
2.00×1.40/1.50 cm; thickness – 0.07 cm (Fig. 64).
Inv. no.: MH/A/8240.
481. Ferrule with a pendant ring, copper alloy – belt element. 
The end of the fixing part triangular, with a preserved riv-

177 It seems that the “crest” functioned as a bearing plate, characteristic of strongly profiled brooches of group IV in O. Almgren’s classification.
178 The back fixing plate missing.
179 The fitting described as coming from Gródek on the Bug.

et. Ring of oval-sectioned wire. Dimensions: total length – 
4.30 cm, ferrule – 2.70 cm; ferrule width – 0.40/0.70 cm; ring 
diameter – 1.8 cm; rivet diameter – approx. 0.17 cm. Mady-
da-Legutko variant 2 (?) (Fig. 69).
Inv. no.: MH/A/8239.

TEPTIUKÓW, Hrubieszów commune
Approximate location: site 36 (AZP 86–94/209). Customary 
name – Monastyr (Monastery).
Artefact from W. Panasiewicz’s collection. Initially handed 
over to the Institute of Archaeology of UMCS in Lublin, then 
included in the collection of the Museum in Hrubieszów.
Information on the site: multicultural, inventoried during 
the conservator’s survey conducted in 1998 after the Muse-
um was notified about treasure hunters destroying the area. 
The site yielded materials from the Neolithic – the Lublin-Vol-
hynian and the Funnel Beaker culture, and those from pe-
riods I–II of the Bronze Age, early Middle Ages and Middle 
Ages. Early medieval icons, probably several specimens, have 
also been recorded at the site.
Total number of artefacts: 1.
Dating of the artefact: the Roman period.

ARTEFACTS (PL. XLIV):
482. Strongly profiled leather strap fitting, copper alloy. 
The fixing part178 roughly trapezoid, with a rivet hole; lavish-
ly decorated with crosswise, parallel grooves and triangular 
notches of the edges, including two in the top edge. Shaft 
with truncated edges, polygonal in section, terminated with 
three knobs. Dimensions: length – 4.1 cm; width of the fixing 
part – 0.70–0.87 cm, shaft width – 0.27–0.64 cm. Probably an 
element of a horse’s harness (Fig. 104).
Literature: Kokowski 2001a, 48 photo 23179; Niezabitows-
ka-Wiśniewska 2009a, 227 fig. 15:10.
Inv. no.: MH/A/8594.
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TEREBIŃ, gm. Werbkowice
Bliższa lokalizacja: stanowisko 41 (AZP 88–93/64).
Zabytki znalezione przez A. Soję i w 2008 r. przekazane do 
Muzeum.
Informacja o stanowisku: wielokulturowe, znane z badań 
powierzchniowych przeprowadzonych w latach 1978180 i 1991. 
Odnotowano materiały z epoki brązu kultury łużyckiej, wcze-
snośredniowieczne (XII–XIV w.) i nowożytne. Nie zareje-
strowano zabytków z okresu rzymskiego/wędrówek ludów.
Łączna liczba zabytków: 5.
Datowanie zbioru: stadium B2b – stadium C1a i wczesna faza 
okresu wędrówek ludów (być może także schyłek tego okresu).

ZABYTKI (TABL. XLIV):
483. Sprzączka z owalną, jednodzielną ramą, ze stopu mie-
dzi, nieznacznie pogrubioną w przedniej części, w przekroju 
owalną. Kolec z niewielkim, owalnym i słabo zaznaczonym 
wypłaszczeniem u podstawy. Wymiary: dł. ramy – 1,90, szer. 
– 2,40 cm; gr. maksymalna – 0,40 cm; dł. kolca – 2,30 cm. Ma-
dyda-Legutko H.16 (Ryc. 62).
Zbiory: MH/A/4792.
484. Okucie końca pasa ze stopu miedzi, uszkodzone, z nie-
zachowanym zakończeniem trzonka. Część mocująca szero-
ka, uformowana lekko wachlarzowato z fragmentarycznie 
zachowanym jednym nitem i podstawą podkreśloną dwoma 
poprzecznymi żłobkami. Krawędzie pomiędzy żłobkami łu-
kowato wycięte. Trzonek ze ściętymi krawędziami, od spodu 
płaski, w przekroju daszkowaty. Wymiary: dł. zachowana – 
3,70 cm; szer. części mocującej maksymalna – 1,90 cm, trzon-
ka 0,40–0,60 cm; gr. trzonka – 0,20–0,23 cm; światło nitu181 
– ok. 0,50 cm; dł. nitu zachowana – 0,36 cm. Madyda-Legutko 
grupa III; być może typ 5 lub 6182 (Ryc. 65).
Zbiory: MH/A/4825.
485. Prostokątne okucie pasa ze stopu miedzi z ażurowym 
i reliefowym ornamentem. W centralnej części prostokątne, 
wypukłe pole z trzema niskimi żeberkami rozdzielonymi 
dwoma wąskimi żłobkami, w połowie długości przeciętymi 
trzema poprzecznymi nacięciami. Pozostały ornament roz-
mieszczony symetrycznie. Po obu stronach prostokątnego 

180 W trakcie badań powierzchniowych przeprowadzonych w 1978 r. stanowisko otrzymało numer 16 (por. Kokowscy 1987, 104 nr 239). W wyniku badań 
weryfikacyjnych jego numer zmieniono na 41.

181 Tylna płytka mocująca jest nieznacznie odgięta, stąd też z całą pewnością podana wartość pierwotnie była nieco mniejsza.
182 Określenie typu utrudnione ze względu na brak zakończenia trzonka.
183 Główka dodatkowego nitu jest niewidoczna na przedniej stronie okucia. Zapewne był to dodatkowy punkt mocowania. Trudniej wytłumaczyć obecność 

blaszek u jego podstawy. Okucie nie nosi śladów uszkodzenia/pęknięcia, stąd też być może przylutowano je do spodniej części okucia w celu osadzenia 
dodatkowego nitu.

184 Końcówka trzpienia jest odłamana i nieznacznie odgięta. Stąd też prawdopodobnie jest to część większego przedmiotu.

pola szerokie żłobki dodatkowo je wydzielające. Na obu koń-
cach po dwie stylizowane głowy ptaków (orłów?) widzianych 
z profilu, dziobami zwróconych do „wnętrza” okucia. Oczy 
ptaków utworzone przez okrągłe główki nitów (łącznie czte-
rech), z zachowanymi trzpieniami wychodzącymi na stronę 
spodnią, z prostokątnymi podkładkami o zróżnicowanych 
wielkościach nałożonymi na końce trzech z nich. W połowie 
długości spodniej strony, przy krawędzi okucia, dodatkowy 
nit od dołu „mocujący” dwie prostokątne blaszki – skrzyżo-
wane i ułożone jedna na drugiej – zakończony prostokątną 
podkładką. Narożniki górnej, dłuższej blaszki widoczne są od 
strony przedniej okucia183. Wymiary: dł. – 2,64 cm; szer. – 
1,84 cm; gr. w części centralnej – ok. 0,34 cm; dł. głównych, 
kompletnych nitów – ok. 0,73; 0,76; 0,74 cm; dodatkowego 
– ok. 0,52 cm; światło nitów – ok. 0,30–0,33 cm (Ryc. 70).
Uwagi: analiza składu chemicznego metalu – CL 20657.
Zbiory: MH/A/4822.
486. Okucie pasa ze stopu miedzi w postaci długiej, prosto-
kątnej sztabki z końcami uformowanymi trójkątnie i umiesz-
czonymi u ich podstawy zachowanymi fragmentarycznie 
pojedynczymi żelaznymi (?) nitami. W centrum duży guz 
– u podstawy okrągły, w przekroju półokrągły – o średnicy 
niemal równej szerokości okucia, wpisany w rombowate 
pole utworzone przez krzyżujące się linie ryte zdobiące ze-
wnętrzną powierzchnię, przy krótszych bokach tworzące 
motyw trójkątów z podstawami umieszczonymi na wyso-
kości nitów. Wszystkie krawędzie dodatkowo ozdobione 
krótkimi, w przybliżeniu trójkątnymi nacięciami. Wymiary: 
dł. – 4,20 cm; szer. – 1,20 cm; gr. – ok. 0,20 cm, w miejscu 
guza – 0,64 cm; śr. guza – 0,97–1,10 cm (Ryc. 71).
Uwagi: analiza składu chemicznego metalu – CL 20658.
Zbiory: MH/A/4766.
487. Fragment184 przedmiotu ze stopu miedzi w postaci wtór-
nie (?) zagiętej, wydłużonej i owalnie zakończonej blaszki 
odchodzącej od wąskiego i profilowanego trzpienia, w prze-
kroju czworobocznego. Wymiary: dł. w zachowanym stanie 
– 2,90 cm; szer. blaszki maksymalna – 1,00 cm, trzpienia – ok. 
0,30 cm; gr. blaszki – ok. 0,13 cm, trzpienia – 0,40 cm (Ryc. 105).
Zbiory: MH/A/4793.

TEREBIŃ, Werbkowice commune
Approximate location: site 41 (AZP 88–93/64).
Artefacts discovered by A. Soja and handed over to the Mu-
seum in 2008.
Information on the site: multicultural, known from surface 
surveys conducted in 1978180and 1991. The site yielded ma-
terials from the Bronze Age – the Lusatian culture, early 
Middle Ages (12th–14th century) and early modern period. 
No materials from the Roman period/Migration period have 
been recorded.
Total number of artefacts: 5.
Dating of the assemblage: subphase B2b – subphase C1a and 
early phase of the Migration period (perhaps also the end 
of this period).

ARTEFACTS (PL. XLIV):
483. Buckle with a one-piece, oval frame of copper alloy, 
slightly thickened front part, oval-sectioned. Pin with a small, 
oval and rather indistinct flattening at the base. Dimensions: 
frame length – 1.90 cm; width – 2.40 cm; max. thickness – 
0.40 cm; pin length – 2.30 cm. Madyda-Legutko H.16 (Fig. 62).
Inv. no.: MH/A/4792.
484. Strap end of copper alloy, damaged, with unpreserved 
shaft end. Wide fixing part, formed into a fan with partly pre-
served one rivet and the base underlined with two crosswise 
grooves. Edges between the grooves truncated into arches. 
Shaft with truncated edges, flat on the underside, roof-
shaped in section. Dimensions: preserved length – 3.70 cm; 
max. width of the fixing part – 1.90 cm, shaft – 0.40–0.60 cm; 
shaft thickness – 0.20–0.23 cm; rivet diameter181 – approx. 
0.50 cm; preserved rivet length – 0.36 cm. Madyda-Legutko 
group III; possibly type 5 or 6182 (Fig. 65).
Inv. no.: MH/A/4825.
485. Rectangular belt fitting of copper alloy with an open-
work and relief ornament. In the central part is a rectangu-
lar, convex field with three low ribs separated by narrow 
grooves, in the middle cut with crosswise incisions. Other 
ornaments arranged symmetrically. On both sides of the rec-

180 During surface surveys carried out in 1978 the site was given no. 16 (cf. Kokowscy 1987, 104 no. 239). As a result of verification surveys its number was 
changed into 41.

181 As the back fixing plate is slightly bent back, the value given was in all certainty originally slightly smaller.
182 Determination of the type hindered due to the lack of the shaft end.
183 The head of the additional rivet is not visible on the front side of the fitting. Most likely it was an additional fixing point. It is more difficult to explain 

the presence of sheets at its base. The fitting does not show any signs of damage/cracks, thus it is possible that it was soldered to the back side of the fit-
ting in order to mount another rivet.

184 As the end of the tang is broken off and slightly bent back, it is probably fragment of a larger object.

tangular field are wide grooves accentuating it. On both 
ends are two stylised birds’ heads (eagles?) seen in profile, 
their beaks facing each other. Birds’ eyes formed by round 
rivet heads (four in total), the shafts of which stick out on 
the back of the object, with rectangular pads of various siz-
es placed at the ends of three of them. In the middle-length 
of the back, by the edge of the fitting is an additional rivet 
“fixing” from the back two rectangular metal sheets – cross-
ing and placed one on another – terminated with a rectan-
gular pad. Corners of the top, longer sheet are visible when 
seen from the front of the fitting183. Dimensions: length – 
2.64 cm; width – 1.84 cm; thickness in the central part – ap-
prox. 0.34 cm; length of the main, complete rivets – approx. 
0.73, 0.76, 0.74 cm; of the additional rivet – approx. 0.52 cm; 
rivet diameters – approx. 0.30–0.33 cm (Fig. 70).
Remarks: chemical analysis – CL 20657.
Inv. no.: MH/A/4822.
486. Belt fitting of copper alloy in the form of a long, rectan-
gular bar with triangular ends, the bases of which feature 
fragmentarily preserved single, iron (?) rivets. In the centre 
is a large knob – round at the base, semicircular in section 
– its diameter nearly the same as that of the fitting’s width, 
set in a rhombic field formed by crossing incised lines or-
namenting the outer surface, by the shorter edges forming 
triangles, the bases of which are at the level of rivets. All 
edges additionally decorated with short, roughly triangular 
incisions. Dimensions: length – 4.20 cm; width – 1.20 cm; 
thickness – approx. 0.20 cm, at the level of the knob – 0.64 cm; 
knob diameter – 0.97–1.10 cm (Fig. 71).
Remarks: chemical analysis – CL 20658.
Inv. no.: MH/A/4766.
487. Fragment184 of an article of copper alloy in the form 
of a secondarily (?) bent, elongated metal sheet with an oval 
end, starting from a narrow and profiled tang, quadrilateral 
in section. Dimensions: preserved length – 2.90 cm; max. 
sheet width – 1.00 cm, tang – approx. 0.30 cm; sheet thick-
ness – approx. 0.13 cm, tang – 0.40 cm (Fig. 105).
Inv. no.: MH/A/4793.
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TEREBIŃ, gm. Werbkowice
Bliższa lokalizacja: stanowisko 70 (AZP 88–93/146).
Zabytki znalezione przez A. Soję i w 2008 r. przekazane do 
Muzeum.
Informacja o stanowisku: znane z sondażowych badań 
wykopaliskowych przeprowadzonych w 2009 r. w miejscu 
przypadkowego odkrycia zabytków metalowych z okresu 
rzymskiego i wczesnego średniowiecza oraz przepalonych 
kości. Nie zarejestrowano tak datowanych obiektów, odkry-
wając jedynie obiekty nowożytne.
Łączna liczba zabytków: 2.
Datowanie zbioru: faza C3

185.

ZABYTKI (TABL. XLIV):
488. Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze 
stopu miedzi. Brak igły. Sprężyna 12-zwojowa osadzona na osi 
zabezpieczonej profilowanymi nakładkami z szerokiej taśmy. 
Kabłąk szeroki, taśmowaty, w przekroju w części środkowej 
w przybliżeniu trapezowaty, pierwotnie prawdopodobnie łuko-
wato wygięty; profilowany, z czworobocznymi, nieozdobionymi 
polami metopowymi w górnej i dolnej części. Krawędzie kabłą-
ka między metopami delikatnie fasetowane. Nóżka zwężająca 
się ku końcowi; profilowana, z nieornamentowaną (?)186 metopą 
w górnej części. Zaczep pochewki lekko uszkodzony, blaszko-
waty, szeroki i zawinięty na tylną stronę kabłąka, w przedniej 
części ozdobiony dwoma żłobkami – jednym zachowanym 
fragmentarycznie – imitującymi zwoje drutu. Wymiary: dł. 
– 5,60 cm, sprężyny – 3,40 cm; szer. kabłąka – 0,66–0,79 cm, 
nóżki – 0,40–0,60 cm. A.VI/1.172. Szter et al. grupa IIIA (Ryc. 40).
Uwagi: analiza składu chemicznego metalu – CL 20659.
Zbiory: MH/A/4771.
489. Szczypczyki ze stopu miedzi, z ramionami – do około 
2/3 długości – długimi, prostymi i wąskimi, dalej silnie, ło-
patkowato rozszerzonymi, z lekko odkształconymi zakończe-
niami. Nieco powyżej poszerzenia ramion obejma („suwak”) 
wykonana z szerokiej taśmy z nałożonymi na siebie końcami. 
Wymiary: dł. – 6,15 cm; szer. powyżej obejmy – 0,36–0,44 cm, 
końca ramion – ok. 1,10 cm; wymiary obejmy – 0,74×0,43 (szer. 
taśmy) cm. Zbliżone do Beilke-Voigt typ III szczypczyków 
miniaturowych (Ryc. 93).
Zbiory: MH/A/4772.

185 Na podstawie chronologii zapinki. Datowanie szczypczyków może, choć nie musi, być nieco wcześniejsze.
186 Na powierzchni górnej części metopy słabo widoczne są krótkie, poprzeczne zagłębienia – być może pozostałość zatartego ornamentu.
187 Ciężarek/grzęzidło ma obecnie nieco jajowaty kształt, co związane jest z uszkodzeniem jego krawędzi. Podano średnicę maksymalną.
188 W pierwszej publikacji zabytku – w tabeli 6 w kolumnie „grubość” – omyłkowo zamiast grubości ciężarka/grzęzidła podałam wartość średnicy otworu, 

która powinna znaleźć się w następnej kolumnie. Pozostałe dane są poprawne (Niezabitowska-Wiśniewska 2020, tabela 6).
189 Porównaj przypis 188.

TEREBIŃ, gm. Werbkowice
Bliższa lokalizacja: stanowisko 71 (AZP 88–94/112).
Zabytki znalezione na powierzchni pola przez G. Brzózana 
i w 2020 r. przekazane do Muzeum.
Informacja o stanowisku: wielokulturowe; na stanowisko 
odkryto przęślik z łupku owruckiego i paciorek z karneolu 
z okresu wczesnego średniowiecza.
Łączna liczba zabytków: 4.
Datowanie zbioru: okres rzymski.

ZABYTKI (TABL. XLIV, XLV):
490. Przęślik gliniany. Dwustożkowaty, niski, z wierzchołka-
mi ściętymi płasko i na dużej powierzchni. Krawędź otworu 
o dużej średnicy z jednej strony podkreślona dookolnym, 
miejscami słabo czytelnym i płytkim zagłębieniem. Wy-
miary: śr. – 4,00 cm; wys. – 1,75 cm. Magomedov typ A121b 
(Ryc. 100).
Zbiory: MH/A/8147.
491. Ciężarek tkacki /lub grzęzidło/, gliniany. Kulisty, 
obustronnie delikatnie spłaszczony, z dużym otworem. Dość 
słabo wypalony. Powierzchnia mączysta, beżowo-żółtawa, 
lekko uszkodzona. Przy krawędzi otworu, z obu stron, głę-
bokie zagłębienia – ślady po sznurze. Wymiary: śr. – ok. 
8,50–8,80 cm187, otworu – ok. 1,80–2,00 cm; gr. maksymalna 
3,70 cm188; waga – 220,67 g (Ryc. 102).
Literatura: Niezabitowska-Wiśniewska 2020, 161, ryc. 7:9, 
tabela 6.
Zbiory: MH/A/8146/1.
492. Ciężarek tkacki /lub grzęzidło/, gliniany. Kulisty, w prze-
kroju płasko-wypukły, z dużym, uformowanym lejowato 
otworem – szerokim od strony wypukłej, węższym od pła-
skiej. Dość słabo wypalony. Powierzchnia mączysta, beżo-
wo-żółtawa, lekko uszkodzona z licznymi zagłębieniami 
(część z nich to być może ślady po sznurze). Wymiary: śr. 
– 10,00–10,50 cm, otworu – 1,50–2,50 cm; gr. maksymalna – 
4,40 cm189; waga – 405,75 g.
Literatura: Niezabitowska-Wiśniewska 2020, 161, ryc. 7:11, 
tabela 6.
Zbiory: MH/A/8146/2.

TEREBIŃ, Werbkowice commune
Approximate location: site 70 (AZP 88–93/146).
Artefacts discovered by A. Soja and handed over to the Mu-
seum in 2008.
Information on the site: known from trial excavations car-
ried out in 2009 in the place of an accidental discovery 
of metal artefacts from the Roman period and early Middle 
Ages and burnt bones. The site did not yield features dated 
to these periods, only those from the early modern period 
have been recorded.
Total number of artefacts: 2.
Dating of the assemblage: phase C3

185.

ARTEFACTS (PL. XLIV):
488. Crossbow fibula with returned foot, two-piece, copper 
alloy. Pin missing. Twelve-coiled spring fixed on an axle 
secured with profiled terminals made of wide band. Wide, 
ribbon bow, its central part roughly trapezoid in section, 
originally perhaps arched; profiled, with quadrilateral, una-
dorned metope fields in the top and bottom part. Bow edges 
between the metopes are delicately faceted, Foot tapering 
towards the end; profiled, with an unadorned (?)186 metope 
in the upper part. Wide, sheet catch, slightly damaged, 
bent to the back of the bow, in the front part decorated 
with two grooves – one partly intact – imitating wire coils. 
Dimensions: length – 5.60 cm, spring – 3.40 cm; bow width – 
0.66–0.79 cm, foot width – 0.40–0.60 cm. A.VI/1.172. Szter et 
al. group IIIA (Fig. 40).
Remarks: chemical analysis – CL 20659.
Inv. no.: MH/A/4771.
489. Tweezers of copper alloy, with arms – as far as two-thirds 
of the length – long, straight and narrow, then heavily wid-
ening to form something of a shovel, with slightly deformed 
tips. Just above the widening of the arms is a clamping ring 
(“zip”) made of a wide band, the ends of which are overlap-
ping. Dimensions: length – 6.15 cm; width above the ring 
– 0.36–0.44 cm, arms ends – approx. 1.10 cm; the clamping 
ring – 0.74×0.43 (band with) cm. Similar to Beilke-Voigt type 
III miniature tweezers (Fig. 93).
Inv. no.: MH/A/4772.

185 Based on the dating of the fibula. Tweezers can, though do not have to be of earlier chronology.
186 On the surface of the top part of the metope are rather indistinct, short, crosswise hollows – possibly remains of an effaced ornament.
187 Loom weight/sinker is now slightly egg-shaped, which results from damage of the edges. Diameter given is a maximum value.
188 In the first publication of the artefact – table 6, column “thickness” – instead of the loom weight/sinker thickness I erroneously entered the hole diam-

eter, which should be quoted in the next column. The other data are correct (Niezabitowska-Wiśniewska 2020, table 6).
189 Cf footnote 188.

TEREBIŃ, Werbkowice commune
Approximate location: site 71 (AZP 88–94/112).
Artefacts found by G. Brzózan on the surface of the field and 
handed over to the Museum in 2020.
Information on the site: multicultural; the site yielded a spin-
dle whorl of Owrucz slate and a bead of carnelian from 
the early Middle Ages.
Total number of artefacts: 4.
Dating of the assemblage: the Roman period.

ARTEFACTS (PL. XLIV, XLV):
490. Clay spindle whorl. Biconical, low, with flat cones trun-
cated on a large surface. The edge of the hole with a large 
diameter is on one side underlined with a shallow encircling 
hollow, indistinct in places. Dimensions: diameter – 4.00 cm; 
height – 1.75 cm. Magomedov type A121b (Fig. 100).
Inv. no.: MH/A/8147.
491. Loom-weight /or sinker/, clay. Spherical, delicately 
flattened on two sides, with a large hole. Rather poorly 
fired. Floury, beige-yellowish surface, slightly damaged. By 
the edge of the hole, on two sides, are deep hollows – marks 
of a string. Dimensions: diameter – approx. 8.50–8.80 cm187, 
hole – approx. 1.80–2.00 cm; max. thickness – 3.70 cm188; 
weight – 220.67 g (Fig. 102).
Literature: Niezabitowska-Wiśniewska 2020, 161, fig. 7:9, 
table 6.
Inv. no.: MH/A/8146/1.
492. Loom-weight /or sinker/, clay. Spherical, plano-convex 
in section, with a large, slightly egg-shaped hole – wide on 
the convex side, narrower on the flat one. Rather poorly 
fired. Floury, beige-yellowish surface, slightly damaged with 
numerus hollows (some of them might be marks of a string). 
Dimensions: diameter – 10.00–10.50 cm, hole – 1.50–2.50 cm; 
max. thickness – 4.40 cm189; weight – 405.75 g.
Literature: Niezabitowska-Wiśniewska 2020, 161, fig. 7:11, 
table 6.
Inv. no.: MH/A/8146/2.
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493. Ciężarek tkacki /lub grzęzidło/, gliniany. Zachowany 
w około 1/2. Kulisty, w przekroju płasko-wypukły, z dużym 
otworem umieszczonym lekko skośnie. Dobrze wypalony. 
Powierzchnia mączysta ze śladami wygładzania, jasnobru-
natna. Wymiary: śr. – 9,20 cm, otworu – ok. 2,00 cm; gr. 
maksymalna – 3,80 cm190; waga – 169,89 g.
Literatura: Niezabitowska-Wiśniewska 2020, 161, ryc. 7:10, 
tabela 6.
Zbiory: MH/A/8146/3.

TRZESZCZANY, gm. Trzeszczany
Bliższa lokalizacja: brak danych.
Zabytek znaleziony przez T. Pawluka i w 1991 r. przekazany 
do Muzeum.
Łączna liczba zabytków: 1.
Datowanie: okres rzymski.

ZABYTKI (TABL. XLVI):
494. Mały przęślik /lub paciorek/ gliniany. Dwustożkowa-
ty, z lekko wklęsłymi powierzchniami bocznymi i z płasko 
ściętymi wierzchołkami. Wymiary: śr. – 2,50 cm; wysokość 
1,50 cm. Zbliżony do Magomedov typ A112191 (przęślik) i Tem-
pelmann-Mączyńska LVI.484 (paciorek) (Ryc. 100).
Zbiory: MH/A/1150.

TURKOŁÓWKA, gm. Hrubieszów
Bliższa lokalizacja: stanowisko 7 (AZP 85–94/30).
Zabytek znaleziony i przekazany do Muzeum przez P. Dą-
browskiego w 1985 r.
Informacja o stanowisku: brak innych materiałów zabyt-
kowych.
Łączna liczba zabytków: 1.
Datowanie: okres rzymski.

ZABYTKI (TABL. XLVI):
495. Przęślik gliniany. Kulisty, z jednej strony z nieznacz-
nie „wyciągniętym” wierzchołkiem192, co upodabnia go do 
tzw. przęślików „bulwiastych”. Na zaokrąglonej, bocznej 
powierzchni krótkie zagłębienia/rowki, rozmieszczone cha-
otycznie – pozostałość ornamentu (?). Wymiary: śr. – 3,10 cm; 
wys. 2,70 cm. Zbliżony do Magomedov typ F1 (Ryc. 100).
Zbiory: MH/A/689.

190 Porównaj przypis 188.
191 Przęśliki tego typu – w odróżnieniu od opisanego zabytku – mają zaklęśnięcia przy otworze.
192 Wokół otworu przy „wyciągniętym” wierzchołu znajdują się niewielkie zagłębienia – odciski palców, z widocznymi miejscami śladami linii papilarnych.
193 Patrząc na powierzchnię zewnętrzną paciorka jego barwę można uznać za czarną (por. Mucha 2021). Barwa szkła widoczna w przełamach jest ciemno-

zielona.

TURKOŁÓWKA, gm. Hrubieszów
Bliższa lokalizacja: stanowisko 8 (AZP 85–94/31).
Zabytek znaleziony i przekazany do Muzeum przez P. Dą-
browskiego w 1985 r.
Informacja o stanowisku: brak innych materiałów zabyt-
kowych.
Łączna liczba zabytków: 1.
Datowanie: okres rzymski.

ZABYTKI (TABL. XLVI):
496. Przęślik gliniany. Dwustożkowaty, z płasko ściętymi 
wierzchołkami. Wymiary: śr. – 3,80–4,00 cm; wys. – 2,20 cm. 
Magomedov typ A121a (Ryc. 100).
Zbiory: MH/A/690.

UBRODOWICE, gm. Hrubieszów
Bliższa lokalizacja: stanowisko 45 (AZP 84–94/77).
Zabytki znajdują się zbiorach Muzeum od 2012 r.; brak infor-
macji na temat okoliczności odkrycia.
Informacja o stanowisku: wielokulturowe, znane z badań 
powierzchniowych przeprowadzonych w latach 1982 i 1997, 
w trakcie których odkryto pojedynczy fragment cerami-
ki z epoki brązu i 4 fragmenty ceramiki wczesnośrednio-
wiecznej.
Łączna liczba zabytków: 2.
Datowanie: 497 – TM. faza B1–[C1b–C2]–D; 498 – TM. faza B2–
[C1b–C2]–D.

ZABYTKI (TABL. XLVI):
497. Uszkodzony paciorek płasko-kulisty z niebieskiego, 
przezroczystego szkła. Wymiary: śr. – ok. 1,20 cm; wys. – 
0,67 cm. Zbliżony do Tempelmann-Mączyńska II.30b (Ryc. 78).
Literatura: Mucha 2021c.
Zbiory: MH/A/5529/1.
498. Połowa paciorka płasko-kulistego z ciemnozielonego, 
niemal czarnego193 i nieprzezroczystego szkła z wtopionymi 
plamkami szkła białego, żółtego, czerwonego, zielonego oraz 
turkusowego. Wymiary: śr. – ok. 1,50 cm; wys. – 0,90 cm. Zbli-
żony do Tempelmann-Mączyńska XX.198f (Ryc. 78).
Literatura: Mucha 2021c.
Zbiory: MH/A/5529/2.

493. Loom-weight /or sinker/, clay. Approx. half intact. Spher-
ical, plano-convex in section, with a large, slightly diagonal 
hole. Well-fired. Floury, light brown surface with traces 
of smoothing out. Dimensions: diameter – 9.20 cm, hole – ap-
prox. 2.00 cm; max. thickness – 3.80 cm190; weight – 169.89 g.
Literature: Niezabitowska-Wiśniewska 2020, 161, fig. 7:10, 
table 6.
Inv. no.: MH/A/8146/3.

TRZESZCZANY, Trzeszczany commune
Approximate location: no data.
Artefact found by T. Pawluk and handed over to the Muse-
um in 1991.
Total number of artefacts: 1.
Dating of the artefact: the Roman period.

ARTEFACTS (PL. XLVI):
494. Small spindle whorl /or bead/, clay. Biconical, with 
slightly concave side surfaces and flat, truncated peaks. 
Dimensions: diameter – 2.50 cm; height – 1.59 cm. Simi-
lar to Magomedov type A112191 (spindle whorl) and Tempel-
mann-Mączyńska LVI.484 (bead) (Fig. 100).
Inv. no.: MH/A/1150.

TURKOŁÓWKA, Hrubieszów commune
Approximate location: site 7 (AZP 85–94/30).
Artefact discovered by P. Dąbrowski and handed over 
to the Museum in 1985.
Information on the site: no other artefacts found.
Total number of artefacts: 1.
Dating of the artefact: the Roman period.

ARTEFACTS (PL. XLVI):
495. Clay spindle whorl. Spherical, one peak slightly 
“stretched out”192, which makes it similar to what we refer 
to as “bulb-shaped” spindle whorls. On the side, rounded 
surface are short, randomly arranged hollows/grooves – 
remains of ornament (?). Dimensions: diameter – 3.10 cm; 
height – 2.70 cm. Similar to Magomedov type F1 (Fig. 100).
Inv. no.: MH/A/689.

190 Cf. footnote 188.
191 Unlike the artefact in question, spindle whorls of this type are hollowed by the hole.
192 Around the hole by the “stretched out” peak are small hollows – fingerprints, with papillary ridges distinct in places.
193 On closer inspection, the outer surface of the bead can be regarded black (cf. Mucha 2021). In fractures, the glass is dark green.

TURKOŁÓWKA, Hrubieszów commune
Approximate location: site 8 (AZP 85–94/31).
Artefact discovered by P. Dąbrowski and handed over 
to the Museum in 1985.
Information on the site: no other artefacts found.
Total number of artefacts: 1.
Dating of the artefact: the Roman period.

ARTEFACTS (PL. XLVI):
496. Clay spindle whorl. Biconical, with flat, truncated peaks. 
Dimensions: diameter – 3.80–4.00 cm; height – 2.20 cm. Ma-
gomedov type A121a (Fig. 100).
Inv. no.: MH/A/690.

UBRODOWICE, Hrubieszów commune
Approximate location: site 45 (AZP 84–94/77).
Artefacts included in the Museum collection in 2012; no in-
formation about the circumstances of discovery.
Information on the site: multicultural, known from surface 
surveys conducted in 1982 and 1997, which yielded one frag-
ment of pottery from the Bronze Age and four pottery frag-
ments from the early Middle Ages.
Total number of artefacts: 2.
Dating of the assemblage: 497 – TM. phase B1–[C1b–C2]–D; 
498 – TM. phase B2–[C1b–C2]–D.

ARTEFACTS (PL. XLVI):
497. Damaged flat-spherical bead of blue, transparent glass. 
Dimensions: diameter – approx. 1.20 cm; height – 0.67 cm. 
Similar to Tempelmann-Mączyńska II.30b (Fig. 78).
Literature: Mucha 2021c.
Inv. no.: MH/A/5529/1.
498. Half of a flat-spherical bead of dark green, almost black193 
opaque glass with spots of white, yellow, red, green and tur-
quoise glass melted into it. Dimensions: diameter – approx. 
1.50 cm; height – 0.90 cm. Similar to Tempelmann-Mączyńska 
XX.198f (Fig. 78).
Literature: Mucha 2021c.
Inv. no.: MH/A/5529/2.
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UBRODOWICE, gm. Hrubieszów
Bliższa lokalizacja: brak danych.
Zabytek znaleziony przez D. Lemińskiego i w 2020 r. prze-
kazany do Muzeum.
Łączna liczba zabytków: 1.
Datowanie: faza B2/C1–C1a.

ZABYTKI (TABL. XLVI):
499. Wisiorek kulisty, złoty, lekko zdeformowany. Uszko 
szerokie; korpus bez zwieńczenia dołu; oba bogato zdobione 
filigranem i granulacją. Główny motyw zdobniczy pokrywa-
jący cały korpus naśladuje ornament pól/trójkątów na prze-
mian chropowaconych i gładzonych charakterystyczny dla 
ceramiki lepionej w ręku kultury wielbarskiej (Schindler/
Wołagiewicz grupa III), przy czym chropowatość imituje 
granulacja i filigran wypełniająca trójkąty obwiedzione fi-
ligranem, pola gładkie – niezdobione powierzchnie wisior-
ka. Tak powstałe trójkąty rozmieszczone w dwóch rzędach 
z podstawami opartymi o dookolny, perełkowany drucik194 
umieszczony na największej wydętości korpusu. Wierzchołki 
trójkątów z górnego rzędu stykają się z pasmem filigranu 
umieszczonym u jego podstawy; z dolnego – z niewielkim 
okręgiem utworzonym przez filigran na dole korpusu. Wy-
miary: dł. – 2,60 cm; szer. uszka – ok. 0,50 cm; śr. korpusu 
– ok. 1,60 cm. von Müller typ I / Kokowski typ Ib1 (Ryc. 73).
Uwagi: analiza składu chemicznego metalu – CL 20661.
Zbiory: MH/A/8164.

WOLICA, gm. Hrubieszów
Bliższa lokalizacja: stanowisko 3 (AZP 87–94/109).
Zabytek znaleziony przez T. Gryniewicza w obrębie działki 
nr ew. 126/1 i w 2018 r. przekazany do Muzeum.
Informacja o stanowisku: wielokulturowe, znane z badań 
powierzchniowych przeprowadzonych w 2007 r. Odnotowano 

194 Obecnie perełkowanie najlepiej widoczne jest na powierzchniach bocznych drucika.

materiały neolityczne, wczesnośredniowieczne (XII–XIII w.) 
i nowożytne. Odkryto także 12 fragmentów ceramiki okre-
ślonych jako o. lateński/o. rzymski.
Łączna liczba zabytków: 1.
Datowanie: stadium B2a – (stadium B2b).

ZABYTKI (TABL. XLVI):
500. Zapinka oczkowata serii pruskiej ze stopu miedzi. Brak 
sprężyny i igły. Kabłąk taśmowaty z silnie zatartym orna-
mentem w postaci wzdłużnej bruzdy pośrodku wypełnionej 
poprzecznymi, krótkimi nacięciami. Przy przejściu kabłąka 
w nóżkę niewielkie zgrubienie/niski wałek. Nóżka rozsze-
rzona w dolnej części, ozdobiona trzema parami wybijanych 
oczek. Wymiary: dł. zachowana – 6,50 cm; szer. kabłąka – 
ok. 1,00 cm, nóżki maksymalna – 1,50 cm. A.III.60 (Ryc. 10).
Zbiory: MH/A/7029.

WOŁAJOWICE, gm. Hrubieszów
Bliższa lokalizacja: brak danych.
Zabytek znaleziony przez E. Skorupskiego i w 1988 r. prze-
kazany do Muzeum. W księdze inwentarzowej odnotowano, 
że został odkryty pomiędzy Wołajowicami a Szpikołosami 
nad działem wodnym.
Łączna liczba zabytków: 1.
Datowanie: faza B2/C1 – C1b/C2.

ZABYTKI (TABL. XLVI):
501. Około połowa naczynia glinianego – bezuchego garnka 
ze słabo wyodrębnionym wylewem i największą wydętością 
brzuśca w górnej połowie naczynia. Powierzchnia chropo-
wata ze śladami wygładzania przy wylewie. Wymiary: wys. 
– ok. 13,50 cm; śr. wylewu rekonstruowana – ok. 15,50 cm, 
dna – ok. 11,00 cm. Schindler/Wołągiewicz typ IB (Ryc. 103).
Zbiory: MH/A/1068.

UBRODOWICE, Hrubieszów commune
Approximate location: no data.
Artefact discovered by D. Lemiński and handed over 
to the Museum in 2020.
Total number of artefacts: 1.
Dating of the artefact: phase B2/C1–C1a.

ARTEFACTS (PL. XLVI):
499. Spherical pendant, gold, slightly deformed. Wide 
suspension loop and spherical body - both lavishly dec-
orated with filgree and granulation. The main decorative 
motif covering the whole body imitates alternate rough and 
smooth fields/triangles characteristic of hand-built pottery 
of the Wielbark culture (Schindler/Wołagiewicz group III). 
The roughness is imitated by granulation and filigree filling 
in the triangles encircled by filigree, the smooth fields – im-
itated by unadorned pendant surfaces. Triangles formed 
in this way are arranged in two rows, their bases meeting 
the beaded wire194 running around the perimeter of the body. 
Vertices of triangles from the top row meet a strip of filigree 
placed at its base; those of the triangles the bottom row – 
meet a small circle formed by filigree at the base of the body. 
Dimensions: length – 2.60 cm; loop width – approx. 0.50 cm; 
body diameter – approx. 1.60 cm. von Müller type I / Kokowski 
type Ib1 (Fig. 73).
Remarks: chemical analysis – CL 20661.
Inv. no.: MH/A/8164.

WOLICA, Hrubieszów commune
Approximate location: site 3 (AZP 87–94/109).
Artefact found by T. Gryniewicz within the plot reg. no. 
126/1 and handed over to the Museum in 2018.
Information on the site: multicultural, known from surface 
surveys conducted in 2007, which yielded materials from 

194 At present, beading is best visible on the side surfaces of the wire.

the Neolithic, early Middle Ages (12th–13th century) and 
early modern period. Twelve pottery fragment described 
as La Tène period/Roman period have also been recorded.
Total number of artefacts: 1.
Dating of the artefact: subphase B2a – (subphase B2b).

ARTEFACTS (PL. XLVI):
500. Eye fibula of the Prussian series, copper alloy. Spring 
and pin missing. Ribbon bow with heavily effaced ornament 
in the form of a lengthwise grove filled with short, crosswise 
incisions. Where the bow turns into the foot is a small thick-
ening/low roll. Foot wider in the bottom part, decorated with 
three pairs of punched eyes. Dimensions: preserved length 
– 6.50 cm; bow width – approx. 1.00 cm, max. foot width – 
1.50 cm. A.III.60 (Fig. 10).
Inv. no.: MH/A/7029.

WOŁAJOWICE, Hrubieszów commune
Approximate location: no data.
Artefact discovered by E. Skorupski and handed over 
to the Museum in 1988. According to the inventory cata-
logue, it was discovered between Wołajowice and Szpikołosy, 
on the watershed.
Total number of artefacts: 1.
Dating of the artefact: phase B2/C1 – C1b/C2.

ARTEFACTS (PL. XLVI):
501. Approx. half of a clay vessel – a pot without the handle 
with rather indistinct rim, the belly most prominent in the top 
part of the vessel. Rough surface with signs of smoothing 
out by the rim. Dimensions: height – approx. 13.50 cm; recon-
structed rim diameter – approx. 15.50 cm, bottom – approx. 
11.00 cm. Schindler/Wołągiewicz type IB (Fig. 103).
Inv. no.: MH/A/1068.
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WÓLKA POTURZYŃSKA, gm. Dołhobyczów
Bliższa lokalizacja: stanowisko 23 (AZP 90-95/171).
Zabytek znaleziony przez M. Dyla w obrębie działki nr ew. 
37/4 i w 2021 r. przekazany do Muzeum.
Informacja o stanowisku: brak innych materiałów zabyt-
kowych.
Łączna liczba zabytków: 1.
Datowanie: stadium C1b – faza C2.

ZABYTKI (TABL. XLVII):
502. Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, 
ze stopu miedzi. Brak igły i pochewki. Sprężyna uszkodzona 
i odkształcona, pierwotnie 10-zwojowa, wykonana z sze-
rokiego, rozklepanego drutu i osadzona na osi, zapewne 
zabezpieczonej nakładkami, niezachowanymi195. Cięciwa 
dolna, wysoka. Kabłąk z szerokiej, płaskiej taśmy, obecnie 
trójkątnie przegięty poniżej połowy długości; nieprofilowa-
ny, z polami metopowymi w górnej i dolnej części wyodręb-
nionymi ornamentem poprzecznych linii rytych; krawędzie 
boczne obu metop delikatnie spiłowane. Nóżka taśmowata, 
nieznacznie zwężająca się w kierunku uszkodzonego końca, 
podzielona poprzecznymi liniami rytymi na trzy czworo-
boczne pola. Pole górne nieornamentowane, płaskie; środ-
kowe z łukowatymi, wąskimi wycięciami po bokach; dolne 
– z ukośną linią rytą. Z drucikowatego zaczepu pochewki za-
chowany pojedynczy zwój drutu owinięty wokół podstawy 
kabłąka. Wymiary: dł. zachowana – 4,60 cm, osi sprężyny – 

195 Cięciwa jest wyraźnie dłuższa od sprężyny.

3,60 cm, sprężyny – ok. 2,90 cm; szer. kabłąka – 0,71–0,74 cm, 
nóżki – 0,52–0,70 cm. Prawdopodobnie A.VI/1.162. Zbliżona 
do Kokowski wzór ZM–55A (Ryc. 27).
Zbiory: MH/A/9915.

WRONOWICE, gm. Werbkowice
Bliższa lokalizacja: stanowisko 18 (AZP 89–92/71).
Zabytek znaleziony przez S. Śwista i w 2021 r. przekazany 
do Muzeum.
Informacja o stanowisku: wielokulturowe, znane z badań 
powierzchniowych przeprowadzonych w latach 1991 i 2008. 
Odnotowano materiały neolityczne nieokreślone kulturowo 
oraz kultury pucharów lejkowatych, z wczesnej epoki brą-
zu, z epoki brązu/okresu halsztackiego kultury łużyckiej, 
wczesnośredniowieczne i nowożytne. Odkryto także 8 frag-
mentów ceramiki grupy czerniczyńskiej z młodszego okre-
su przedrzymskiego oraz 5 fragmentów ceramiki z okresu 
rzymskiego, nieokreślonej kulturowo.
Łączna liczba zabytków: 1.
Datowanie: okres rzymski.

ZABYTKI (TABL. XLVII):
503. Przęślik gliniany. Dwustożkowaty, z wierzchołkami pła-
sko ściętymi na dużej powierzchni. Wymiary: śr. – 3,90 cm; 
wys. – 2,40 cm. Magomedov typ A121a.
Zbiory: MH/A/8943.

WÓLKA POTURZYŃSKA, Dołhobyczów commune
Approximate location: site 23 (AZP 90-95/171).
Artefact discovered by M. Dyl within plot reg. no. 37/4 and 
handed over to the Museum in 2021.
Information on the site: no other artefacts found.
Total number of artefacts: 1.
Dating of the artefact: subphase C1b – phase C2.

ARTEFACTS (PL. XLVII):
502. Crossbow fibula with returned foot, two-piece, copper 
alloy. Pin and catch-plate missing, Damaged and deformed 
spring, originally ten-coiled, made of wide, hammered wire 
and fixed on an axle, most likely secured with unpreserved 
terminals195. Internal chord, high. Bow made of a flat, nar-
row band, now triangular in profile – bent below halfway 
along; unprofiled, with metope fields in the top and bottom 
part accentuated with ornament in the form of crosswise, 
incised lines; side edges of both metopes delicately filed. 
Banded foot, slightly narrowing towards the damaged end, 
with crosswise, incised lines dividing it into three quadrilat-
eral fields. The top field unadorned and flat, the middle one 
– with narrow, arched notches on the sides; the bottom one 
– with a diagonal incised line. From a filiform catch one coil 
wound around the base of the bow is surviving. Dimensions: 
preserved length – 4.60 cm, spring axle – 3.60 cm, spring – 

195 The chord is distinctly longer than the spring.

approx. 2.90 cm; bow width – 0.71–0.74 cm, foot width – 0.52–
0.70 cm. Probably A.VI/1.162. Resembling Kokowski ZM–55A.
Inv. no.: MH/A/9915.

WRONOWICE, Werbkowice commune
Approximate location: site 18 (AZP 89–92/71).
Artefact found by S. Świst and handed over to the Muse-
um in 2021.
Information on the site: multicultural, known from surface 
surveys conducted in 1991 and 2008. Recorded materials 
include those from the Neolithic – of undetermined cultural 
affiliation and of the Funnel Beaker culture, early Bronze 
Age, Bronze Age/Halstatt period of the Lusatian culture, 
early Middle Ages and early modern period. The site also 
yielded eight fragments of potter of the Czerniczyn group 
from the later pre-Roman period and five pottery fragments 
from the Roman period of undetermined cultural affiliation.
Total number of artefacts: 1.
Dating of the artefact: the Roman period.

ARTEFACTS (PL. XLVII):
503. Clay spindle whorl. Biconical, with flat cones truncated 
on a large surface. Dimensions: diameter – 3.90 cm; height – 
2.40 cm. Magomedov type A121a.
Inv. no.: MH/A/8943.
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SIEDLISZCZE – okolice, gm. Dubienka
Bliższa lokalizacja: brak danych.
Zabytki znalezione przez K. Paczosa i w 2012 r. przekazane 
do Muzeum.
Łączna liczba zabytków: 21.
Datowanie zbioru: (faza B2/C1–C1a) – stadium C1b – faza C3–D1.

ZABYTKI (TABL. XLVII, XLVIII):
504. Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, 
ze stopu miedzi. Brak igły; pochewka uszkodzona. Spręży-
na 8-zwojowa, osadzona na osi zabezpieczonej nakładkami 
z szerokiego, jednostronnie rozklepanego drutu. Kabłąk wą-
ski, nieznacznie poszerzony w górnej części, kolankowato 
wygięty, w przekroju owalny i nieprofilowany, płynnie prze-
chodzący w wąską nóżkę, podobnie jak kabłąk w przekroju 
owalną i nieprofilowaną. Wymiary: dł. – 4,30 cm, sprężyny 
– 2,50 cm; szer. kabłąka – 0,30–0,42 cm; nóżki – 0,20–0,30 cm. 
A.VI/1.161. Kokowski wzór ZM–200 (Ryc. 25).
Zbiory: MH/A/5812.
505. Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze 
stopu miedzi. Brak sprężyny i igły; pochewka uszkodzona. 
W otworze w płytce na główce pozostałość żelaznej osi sprę-
żyny. Kabłąk dość szeroki, wysoko wysklepiony i łagodnie, 
kolankowato przegięty, w przekroju w części środkowej pół-
okrągły; profilowany, z czworobocznymi polami metopowymi 
w górnej i dolnej części. Pole górne bardzo wąskie i niemal 
nieczytelne; dolne – duże, prostokątne i niezdobione. Nóżka 
zwężająca się w kierunku prosto uformowanego końca; pro-
filowana, z bardzo wąską, prostokątną i niezdobioną metopą 
w górnej części. Wokół podstawy kabłąka pojedynczy zwój 
cienkiego, rozklepanego drutu – pozostałość drucikowatego 
zaczepu pochewki. Wymiary: dł. – 5,20 cm; szer. kabłąka – 
0,55–0,63 cm, nóżki – 0,33–0,44 cm. A.VI/1.161/162 (Ryc. 31).
Zbiory: MH/A/5815.
506. Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze 
stopu miedzi. Brak sprężyny i igły; pochewka uszkodzona. 
Kabłąk wąski o niemal identycznej szerokości na całej dłu-
gości, łukowato wygięty, w przekroju w części środkowej 
półokrągły; profilowany, z czworobocznymi polami meto-
powymi w górnej i dolnej części. Pole górne niezdobione; 
dolne – z ornamentem dwóch poprzecznych linii rytych przy 
górnej i dolnej krawędzi. Nóżka wąska, łagodnie profilowana 
z bardzo wąską, prostokątną i niezdobioną metopą w górnej 
części. Z drucikowatego zaczepu pochewki zachowany nie-
pełny zwój rozklepanego drutu owinięty wokół podstawy 
kabłąka. Wymiary: dł. – 4,30 cm; szer. kabłąka – 0,50–0,53 cm, 
nóżki – 0,37–0,41 cm. A.VI/1.162 (Ryc. 26).
Zbiory: MH/A/5813.

507. Mała i krępa zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, 
dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły. W otworze 
w płytce na główce pozostałość żelaznej osi sprężyny. Kabłąk 
wąski, kolankowato wygięty, w przekroju na niemal całej 
długości trójkątny; profilowany, z kwadratową, niezdobioną 
metopą w dolnej części. Nóżka stosunkowo długa o zbliżonej 
szerokości na całej długości, w przekroju trójkątna, z niezwy-
kle wąskim – o szerokości około 0,18 cm – polem metopowym 
w górnej części, na prawie całej powierzchni zasłoniętym 
przez dolny zwój drucikowatego zaczepu pochewki, dwu-
krotnie owiniętego wokół podstawy kabłąka. Wymiary: dł. 
– 3,80 cm; szer. kabłąka – 0,50–0,54 cm, nóżki – 0,40–0,44 cm. 
A.VI/1.161/162. Zbliżona do Kokowski wzór ZG–79 (Ryc. 28).
Zbiory: MH/A/5816.
508. Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze 
stopu miedzi. Brak igły. Zachowane 5 częściowo odkształco-
nych zwojów sprężyny osadzonych na żelaznej, uszkodzo-
nej osi. Kabłąk stosunkowo wąski, nieznacznie poszerzony 
w dolnej części, trójkątnie przegięty w około połowie długo-
ści, w przekroju w części środkowej trójkątny; profilowany, 
z czworobocznymi polami metopowymi w górnej i dolnej 
części. Pole górne mniejsze, niezdobione; dolne – niemal kwa-
dratowe z głębokim, poprzecznym żłobkiem w połowie dłu-
gości. Nóżka zwężająca się w kierunku prosto uformowanego 
końca; profilowana, z czworoboczną metopą w górnej części 
ozdobioną jak dolna metopa na kabłąku; poniżej metopy 
w przekroju trójkątna. Na końcu nóżki ornament w postaci 
dwóch poprzecznych nacięć. Zaczep pochewki drucikowaty, 
dwukrotnie owinięty wokół podstawy kabłąka. Wymiary: 
dł. – 4,60 cm, sprężyny zachowana – 1,30 cm; szer. kabłąka 
– 0,54–0,59 cm, nóżki – 0,41–0,53 cm. A.VI/1.161/162 (Ryc. 31).
Zbiory: MH/A/5814.
509. Krępa i masywna zapinka kuszowata z podwiniętą 
nóżką, dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły. 
W otworze w płytce na główce pozostałość żelaznej osi 
sprężyny. Kabłąk z grubej taśmy, kolankowato wygięty, 
w przekroju w części środkowej trapezowaty; profilowany, 
z czworobocznymi polami metopowymi w górnej i dolnej 
części. Pole górne – wąskie i niezdobione; dolne – niemal 
kwadratowe z podwójnymi, poprzecznymi liniami rytymi 
przy górnej i dolnej krawędzi. Nóżka nieznacznie zwężają-
ca się w kierunku prosto uformowanego końca; profilowa-
na, z czworoboczną, niezdobioną metopą w górnej części; 
poniżej metopy w przekroju trapezowata. Zaczep pochewki 
drucikowaty, dwukrotnie owinięty wokół podstawy kabłą-
ka. Wymiary; dł. – 4,20 cm; szer. kabłąka – 0,53–0,59 cm, 
nóżki – 0,38–0,49 cm. A.VI/1.161/162. Zbliżona do Kokowski 
wzór ZM–103 (Ryc. 32).
Zbiory: MH/A/5811.

SIEDLISZCZE – environs, Dubienka commune
Approximate location: no data.
Artefacts found by K. Paczos and handed over to the Mu-
seum in 2012.
Total number of artefacts: 21.
Dating of the assemblage: (phase B2/C1–C1a) – subphase C1b 
– phase C3–D1.

ARTEFACTS (PL. XLVII, XLVIII):
504. Crossbow fibula with returned foot, two-piece, copper 
alloy. Pin missing; damaged catch-plate. Eight-coiled spring 
on an axle secured with terminals made of wide wire ham-
mered on one side. Narrow bow, slightly wider in the top 
part, knee-shaped, oval in section and unprofiled, smoothly 
turning into a narrow, oval-sectioned and unprofiled foot. 
Dimensions: length – 4.30 cm, spring – 2.50 cm; bow width – 
0.30–0.42 cm, foot width – 0.20–0.30 cm. A.VI/1.161. Kokowski 
ZM–200 (Fig. 25).
Inv. no.: MH/A/5812.
505. Crossbow fibula with returned foot, two-piece, copper al-
loy. Spring and pin missing; damaged catch-plate. In the per-
foration in the head plate are remains of an iron spring axle. 
Rather wide bow, prominently arched and slightly knee-
shaped, its central part semicircular in section; profiled, 
with quadrilateral metope fields in the upper and lower part. 
The upper field – very narrow and almost indistinct; the low-
er field – large, rectangular and unadorned. Foot tapering 
towards the straight end; profiled, with a very narrow, rec-
tangular and unadorned metope in the top part. A single coil 
of thin, hammered wire around the base of the bow – remains 
of a filiform catch. Dimensions: length – 5.20 cm; bow width – 
0.55–0.63 cm, foot width – 0.33–0.44 cm. A.VI/1.161/162 (Fig. 31).
Inv. no.: MH/A/5815.
506. Crossbow fibula with returned foot, two-piece, copper 
alloy. Spring and pin missing; damaged catch-plate. Nar-
row bow of nearly uniform width, arched, its central part 
semicircular in section; profiled, with quadrilateral metope 
fields in the top and bottom part. The top field unadorned; 
the bottom one – decorated with two crosswise, incised 
lines by the upper and lower edges. Narrow foot, delicately 
profiled, with a very narrow, rectangular and unadorned me-
tope in the top part. An incomplete coil of hammered wire 
around the base of the bow – remains of a filiform catch. 
Dimensions: length – 4.30 cm; bow width – 0.50–0.53 cm, 
foot width – 0.37–0.41 cm. A.VI/1.162 (Fig. 26).
Inv. no.: MH/A/5813.

507. Small and sturdy crossbow fibula with returned foot, 
two-piece, copper alloy. Spring and pin missing. In the per-
foration in the head plate are remains of an iron spring axle. 
Narrow, knee-shaped bow of nearly uniform triangular sec-
tion; profiled, with a square, unadorned metope in the bottom 
part. Relatively long foot of nearly uniform width, triangu-
lar in section, with an extremely narrow – approx. 0.18 cm 
in width – metope field in the top part, its whole surface 
nearly completely obscured by the lower coil of the filiform 
catch, double-coiled around the base of the bow. Dimensions: 
length – 3.80 cm; bow width – 0.50–0.54 cm, foot width – 0.40–
0.44 cm. A.VI/1.161/162. Resembling Kokowski ZG–79 (Fig. 28).
Inv. no.: MH/A/5816.
508. Crossbow fibula with returned foot, two-piece, copper 
alloy. Pin missing. Five partly deformed spring coils fixed on 
a damaged, iron axle are surviving. Relatively narrow bow, 
slightly wider in the bottom part, triangular in profile – bent 
at approx. halfway along, its central part triangular in sec-
tion; profiled, with quadrilateral metope fields in the top and 
bottom part. The top field – smaller, unadorned; the bottom 
field – nearly square, with a deep, crosswise groove halfway 
through. Foot tapering towards the straight end; profiled, 
with a quadrilateral metope in the upper part decorated 
in the same manner as the bottom metope on the bow; be-
low the metope triangular in section. The end of the foot 
ornamented with two crosswise incisions. Filiform catch, 
double-coiled around the base of the bow. Dimensions: length 
– 4.60 cm, preserved spring – 1.30 cm; bow width – 0.54–
0.59 cm, foot width – 0.41–0.53 cm. A.VI/1.161/162 (Fig. 31).
Inv. no.: MH/A/5814.
509. Massive and sturdy crossbow fibula with returned foot, 
two-piece, copper alloy. Spring and pin missing. In the per-
foration in the head plate are remains of an iron spring axle. 
Bow made of a thick band, knee-shaped, its central part 
trapezoid in section; profiled, with quadrilateral metope 
fields in the upper and lower part. The upper field – narrow 
and unadorned; the lower field – nearly square, with dou-
ble, crosswise, incised lines by the top and bottom edges. 
Foot slightly narrowing towards the straight end; profiled, 
with a quadrilateral, unadorned metope in the top part; 
below the metope trapezoid in section. Filiform catch, dou-
ble-coiled around the base of the bow. Dimensions: length – 
4.20 cm; bow width – 0.53–0.59 cm, foot width – 0.38–0.49 cm. 
A.VI/1.161/162. Resembling Kokowski ZM–103 (Fig. 32).
Inv. no.: MH/A/5811.
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510. Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, 
ze stopu miedzi. Brak nóżki; powierzchnia silnie zniszczona. 
Sprężyna uszkodzona i odkształcona, długa, tzw. martwa, 
osadzona na osi zabezpieczonej małymi, nieprofilowanymi 
nakładkami z wąskiego, rozklepanego drutu (zachowana 
jedna). Kabłąk wąski, wyraźnie poszerzony w górnej czę-
ści, kolankowato wygięty, w przekroju trójkątny196. Wokół 
podstawy kabłąka owinięte dwa zwoje drutu – pozostałość 
drucikowatego zaczepu pochewki. Wymiary: dł. zachowana 
– 3,10 cm, sprężyny w zachowanym stanie – 2,23 cm; szer. 
kabłąka – 0,37–0,50 cm. W generaliach A.VI/1.168 (Ryc. 37).
Zbiory: MH/A/5819.
511. Odkształcona zapinka kuszowata z pełną pochewką, 
dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły. Kabłąk 
stosunkowo wąski, w przekroju w części środkowej w przy-
bliżeniu półokrągły197; profilowany, z czworobocznymi polami 
metopowymi w górnej i dolnej części. Pole górne zatar-
te, niezdobione; dolne – z niestarannie wykonanym, lekko 
ukośnym nacięciem przy dolnej krawędzi. Przy przejściu 
kabłąka w nóżkę niewielkie przewężenie ze słabo czytel-
nymi poprzecznymi nacięciami imitującymi zwoje drutu 
(?). Nóżka nieznacznie zwężająca się ku końcowi; profilo-
wana, z dużą, prostokątną metopą w górnej części, poniżej 
w przekroju trójkątna. Pochewka blaszkowata, masywna. 
Wymiary: dł. w zachowanym stanie – 3,70 cm; szer. kabłą-
ka – 0,45–0,54 cm, nóżki – 0,30–0,40 cm. A.VI/2. Zbliżona do 
Petrauskas typ 1 (Ryc. 56).
Zbiory: MH/A/5818.
512. Lekko odkształcona, krępa i masywna zapinka kuszo-
wata z pełną pochewką, dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak 
sprężyny i igły. Kabłąk z szerokiej, grubej taśmy, łukowato 
wygięty, w przekroju w części środkowej trapezowaty; pro-
filowany, z czworobocznymi i niezdobionymi polami meto-
powymi w górnej i dolnej części. Pole górne bardzo wąskie, 
z jednej strony niemal nieczytelne; dolne – duże, prosto-
kątne. Krawędzie kabłąka pomiędzy metopami wyraźnie 
ścięte. Przejście kabłąka w nóżkę podkreślone głębokim, 
poprzecznym żłobkiem. Nóżka rozszerzona w dolnej części 
i zakończona trójkątnie, w zarysie romboidalna; profilowana, 
z fasetowanymi krawędziami i bardzo wąską, prostokątną 
i niezdobioną metopą w górnej części. Pochewka blaszko-
wata. Wymiary: dł. w zachowanym stanie – 4,00 cm; szer. 

196 Z jednej strony kabłąka, tuż poniżej jego wygięcia, znajduje się krótkie, ukośne nacięcie. Najprawdopodobniej jest ono związane z silnym uszkodzeniem 
zapinki, a nie ze zdobieniem kabłąka.

197 Powierzchnia zapinki jest uszkodzona, co utrudnia jej precyzyjny opis. Być może pierwotnie przekrój jej kabłąka był w przybliżeniu trójkątny.
198 Ornament jest silnie zatarty. Przy dużym powiększeniu widać jednak, że prawdopodobnie linie – przynajmniej na niektórych odcinkach – utworzone 

zostały przez bardzo drobne nacięcia.

kabłąka – 0,69–0,76 cm, nóżki – 0,66–0,84 cm. A.VI/2. Zbliżona 
do Petrauskas typ 4/8 (Ryc. 53).
Zbiory: MH/A/5820.
513. Zapinka kuszowata z pełną pochewką, dwudzielna, ze 
stopu miedzi. Brak sprężyny i igły. W otworze w płytce na 
główce pozostałość żelaznej osi sprężyny. Kabłąk w górnej 
części wąski, kolankowato wygięty, w przekroju półokrą-
gły; profilowany, z czworobocznymi polami metopowymi 
w górnej i dolnej części. Pole górne bardzo wąskie, niemal 
nieczytelne; dolne – prostokątne, duże, sięgające niemal do 
połowy długości kabłąka, ornamentowane dwiema parami 
wybijanych kółeczek rozdzielonych poprzeczną linią rytą; 
podobne linie przy górnej i dolnej krawędzi pola. Nóżka 
w zarysie trapezowata z delikatnie ściętymi krawędziami 
bocznymi i słabo czytelnymi liniami198 wzdłuż wszystkich 
krawędzi, przy dolnej podwójnymi. Pochewka blaszkowata. 
Wymiary: dł. – 3,80 cm; szer. kabłąka 0,48–0,59 cm, nóżki – 
0,63–0,88 cm. A.VI/2. Zbliżona do Petrauskas typ 7 (Ryc. 54).
Zbiory: MH/A/5817.
514. Paciorek podłużny o przekroju kolistym z jasnożółtego, 
półprzezroczystego szkła. Wymiary: dł. – 1,14 cm, śr. – 0,61 cm. 
Zbliżony do Tempelmann-Mączyńska XV.139 (Ryc. 78).
Literatura: Niezabitowska-Wiśniewska, Hyrchała 2021b.
Zbiory: MH/D/162/11.
515. Podłużny paciorek żłobkowany z zielonego, przezro-
czystego szkła. Wymiary: dł. – 3,81 cm; śr. – 1,05 cm. Tem-
pelmann-Mączyńska XVIII.183 (Ryc. 78).
Literatura: Niezabitowska-Wiśniewska, Hyrchała 2021b.
Zbiory: MH/D/162/8.
516. Paciorek segmentowy (3 segmenty) z granatowego, pół-
przezroczystego szkła. Wymiary: dł. – 1,20 cm; śr. – 0,51 cm. 
Kokowski P.4, wzór Callatis. Zbliżony do Tempelmann-Mą-
czyńska X.91 (Ryc. 78).
Literatura: Niezabitowska-Wiśniewska, Hyrchała 2021b.
Zbiory: MH/D/162/4.
517. Uszkodzony paciorek segmentowy – zachowany 1 seg-
ment – z granatowego, półprzezroczystego szkła. Wymiary 
zachowane: dł. – 0,82 cm; śr. – 0,85 cm. Kokowski P.4, wzór 
Callatis. Zbliżony do Tempelmann-Mączyńska X.91 (Ryc. 78).
Literatura: Niezabitowska-Wiśniewska, Hyrchała 2021b.
Zbiory: MH/D/162/5.

510. Crossbow fibula with returned foot, two-piece, copper 
alloy. Foot missing; surface heavily damaged. Long, damaged 
and deformed spring, referred to as “dead”, fixed on an axle 
secured with small, unprofiled terminals made of narrow, 
hammered wire (one intact). Narrow bow, distinctly wider 
in the top part, knee-shaped, triangular in section196. Two 
coils of wire around the base of the bow – remains of a fili-
form catch. Dimensions: preserved length – 3.10 cm, preserved 
spring – 2.23 cm; bow width – 0.37–0.50 cm. In general A.VI/1.168 
(Fig. 37).
Inv. no.: MH/A/5819.
511. Deformed crossbow fibula with a full catch-plate, two-
piece, copper alloy. Spring and pin missing. Relatively narrow 
bow, its central part roughly semicircular in section197; pro-
filed, with quadrilateral metope fields in the top and bottom 
part. The top field – effaced and unadorned; the bottom field 
– with a rough, slightly diagonal incision by the lower edge. 
Where the bow turns into the foot is a small narrowing with 
rather indistinct crosswise incisions imitating wire coils (?) 
in this part. Foot slightly tapering towards the end; profiled, 
with a large, rectangular metope in the upper part, below – 
triangular in section. Massive, sheet catch-plate. Dimensions: 
preserved length – 3.70 cm; bow width – 0.45–0.54 cm, foot 
width – 0.30–0.40 cm. A.VI/2. Similar to Petrauskas type 1 
(Fig. 56).
Inv. no.: MH/A/5818.
512. Slightly deformed, sturdy and massive crossbow fibula 
with a full catch-plate, two-piece, copper alloy. Spring and pin 
missing. Bow of a wide and thick band, arched, its central part 
trapezoid in section; profiled, with quadrilateral and unadorned 
metope fields in the top and bottom part. The top field – very 
narrow, almost indistinct on one side; the bottom field – large, 
rectangular. Bow edges between the metopes are clearly trun-
cated. The section where the bow turns into the foot accen-
tuated by a deep, crosswise groove. Foot wider in the bottom 
part – rhomboid in shape, its end triangular; profiled, with 
faceted edges and a very narrow, rectangular and unadorned 
metope in the upper part. Sheet catch-plate. Dimensions: pre-
served length – 4.00 cm; bow width – 0.69–0.76 cm, foot width 
– 0.66–0.84 cm. A.VI/2. Similar to Petrauskas type 4/8 (Fig. 53).

196 On one side of the bow, just below where it is bent, is a short, diagonal incision. In all likelihood, it resulted from heavy damage to the brooch, not the or-
namentation of the bow.

197 As the surface of the brooch is damaged, it is difficult to describe it accurately. Originally, its bow might have been roughly triangular in section.
198 The ornament is heavily effaced. When highly magnified, it can be noticed that the lines – at least in some sections – might have been formed by very 

small incisions.

Inv. no.: MH/A/5820.
513. Crossbow fibula with a full catch-plate, two-piece, copper 
alloy. Spring and pin missing. In the perforation in the head 
plate are remains of an iron spring axle. Bow narrower 
in the top part, knee-shaped, semicircular in section; pro-
filed, with quadrilateral metope fields in the upper and low-
er part. The upper field – very narrow, almost indiscernible; 
the bottom field – large, rectangular, reaching nearly as far 
as half the length of the bow, decorated with two pairs 
of punched rings separated with a crosswise incised line; 
similar lines by the top and bottom edges of the field. Foot 
trapezoid in shape with delicately truncated side edges and 
rather indistinct lines198 running along all edges, by the bot-
tom edge – double. Sheet catch-plate. Dimensions: length 
– 3.80 cm; bow width – 0.48–0.59 cm, foot – 0.63–0.88 cm. 
A.VI/2. Resembling Petrauskas type 7 (Fig. 54).
Inv. no.: MH/A/5817.
514. Tubular, circular-sectioned bead made of light yellow, 
translucent glass. Dimensions: length – 1.14 cm; diameter – 
0.61 cm. Similar to Tempelmann-Mączyńska XV.139 (Fig. 78).
Literature: Niezabitowska-Wiśniewska, Hyrchała 2021b.
Inv. no.: MH/D/162/11.
515. Tubular, fluted bead of green, transparent glass. Di-
mensions: length – 3.81 cm; diameter – 1.05 cm. Tempel-
mann-Mączyńska XVIII.183 (Fig. 78).
Literature: Niezabitowska-Wiśniewska, Hyrchała 2021b.
Inv. no.: MH/D/162/8.
516. Segmented bead (three sections) of dark blue, trans-
lucent glass. Dimensions: length – 1.20 cm; diameter 
– 0.51 cm. Kokowski P.4, Callatis pattern. Similar to Tempel-
mann-Mączyńska X.91 (Fig. 78).
Literature: Niezabitowska-Wiśniewska, Hyrchała 2021b.
Inv. no.: MH/D/162/4.
517. Damaged segmented bead – one section intact – of dark 
blue, translucent glass. Preserved dimensions: length – 
0.82 cm; diameter – 0.85 cm. Kokowski P.4, Callatis pattern. 
Similar to Tempelmann-Mączyńska X.91 (Fig. 78).
Literature: Niezabitowska-Wiśniewska, Hyrchała 2021b.
Inv. no.: MH/D/162/5.
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518. Uszkodzony paciorek wykonany techniką nitki spiralnej 
z niebieskiego, przezroczystego szkła. Wymiary zachowane: 
wys. – 0,65 cm; śr. – 1,08 cm. Zbliżony do Tempelmann-Mą-
czyńska XIX.189 (Ryc. 78).
Literatura: Niezabitowska-Wiśniewska, Hyrchała 2021b.
Zbiory: MH/D/162/6.
519. Paciorek wykonany techniką nitki spiralnej z granato-
wego, półprzezroczystego szkła. Wymiary: wys. – 1,26 cm; 
śr. – 1,65 cm. Zbliżony do Tempelmann-Mączyńska XIX.186 
(Ryc. 78).
Literatura: Niezabitowska-Wiśniewska, Hyrchała 2021b.
Zbiory: MH/D/162/9.
520. Paciorek podłużny, w przekroju sześcioboczny z jasno-
niebieskiego, nieprzezroczystego szkła z ornamentem trzech 
falistych pasm barwy biało-czerwono-białej. Wymiary: dł. – 
1,19 cm; szer. – 0,85 cm; gr. – 0,42 cm. Tempelmann-Mączyńska 
XXII.323 (Ryc. 78).
Literatura: Niezabitowska-Wiśniewska, Hyrchała 2021b.
Zbiory: MH/D/162/2.
521. Podłużny paciorek mozaikowy, w przekroju czworokąt-
ny, z granatowego, przezroczystego szkła z ornamentem 
dziewięciu warstwowanych „oczek” z biało-granatowego, 
nieprzezroczystego szkła, rozłożonych równomiernie. Wy-
miary: dł. – 1,01 cm; szer. – 0,83 cm; gr. – 0,47 cm. Zbliżony 
do Tempelmann-Mączyńska XXIII.354c (Ryc. 78).
Literatura: Niezabitowska-Wiśniewska, Hyrchała 2021b.
Zbiory: MH/D/162/3.
522. Paciorek beczułkowaty z zielonego, nieprzezroczystego 
szkła z ornamentem pierwotnie pięciu oczek, rozłożonych 
chaotycznie: dwa oczka niezachowane, dwa warstwowane 
barwy czerwono-biało-czarno-żółtej, jedno częściowo uszko-
dzone barwy czerwono-żółtej. Wymiary: wys. – 1,40 cm; śr. 
– 1,62 cm. Zbliżony do Tempelmann-Mączyńska XXI.221c 
(Ryc. 78).
Literatura: Niezabitowska-Wiśniewska, Hyrchała 2021b.
Zbiory: MH/D/162/1.
523. Połowa paciorka krążkowego z ciemnozielonego, nie-
przezroczystego szkła z ornamentem linii zygzakowatej 

199 Z jednym z oczek pasmo białego szkła styka się, od drugiego jest nieznacznie oddalone.

z białego, nieprzezroczystego szkła, ujętej w dwie linie z nie-
bieskiej masy szklanej, miejscami słabo widoczne. Wymiary: 
wys. – 0,82 cm; śr. – 1,63 cm. Zbliżony do Tempelmann-Mą-
czyńska XXII.294b (Ryc. 78).
Literatura: Niezabitowska-Wiśniewska, Hyrchała 2021b.
Zbiory: MH/D/162/7.
524. Paciorek krążkowy z jasnozielonego, przezroczystego 
szkła z dwoma oczkami z czerwonej, nieprzezroczystej pasty 
szklanej – umieszczonymi naprzeciwlegle – obwiedzionymi 
pasmem białego, nieprzezroczystego szkła199. Wymiary: wys. 
– 0,76 cm; śr. – 1,67 cm. Zbliżony do Tempelmann-Mączyńska 
XXI.220b/ XXII.274 (Ryc. 78).
Literatura: Niezabitowska-Wiśniewska, Hyrchała 2021b.
Zbiory: MH/D/162/10.

STAROSIELE, gm. Dubienka
Bliższa lokalizacja: brak danych.
Zabytek przekazany do Muzeum w 2018 r. przez anonimo-
wego znalazcę.
Łączna liczba zabytków: 1.
Datowanie: faza C3.

ZABYTKI (TABL. XLVIII):
525. Fragment zapinki kuszowatej z podwiniętą nóżką, za-
pewne dwudzielnej, ze stopu miedzi. Zachowana nóżka z dol-
ną częścią kabłąka i małym fragmentem igły zasklepionym 
w pochewce. Kabłąk dość szeroki, zapewne profilowany, 
z dużym, czworobocznym i niezdobionym polem metopo-
wym w dolnej części. Nóżka krótka, profilowana, z prosto-
kątną, niezdobioną metopą w górnej części; poniżej metopy 
w przekroju trójkątna. Zaczep pochewki blaszkowaty, bar-
dzo szeroki, zawinięty na tylną stronę kabłąka; w miejscu 
wyprowadzenia z pochewki i w przedniej części ozdobiony 
czterema wąskimi żłobkami imitującymi zwoje drutu. Wy-
miary: dł. zachowana – 2,60 cm; szer. kabłąka – 0,56–0,60 cm, 
nóżki – 0,42–0,50 cm. A.VI/1.172. Prawdopodobnie Szter et 
al. grupa III.
Zbiory: MH/A/7093.

518. Damaged spiral bead of blue, transparent glass. Pre-
served dimensions: height – 0.65 cm; diameter – 1.08 cm. 
Similar to Tempelmann-Mączyńska XIX.189 (Fig. 78).
Literature: Niezabitowska-Wiśniewska, Hyrchała 2021b.
Inv. no.: MH/D/162/6.
519. Spiral bead of dark blue, translucent glass. Dimensions: 
height – 1.26 cm; diameter – 1.65 cm. Similar to Tempel-
mann-Mączyńska XIX.186 (Fig. 78).
Literature: Niezabitowska-Wiśniewska, Hyrchała 2021b.
Inv. no.: MH/D/162/9.
520. Oblong, hexagonal-sectioned bead of light blue, opaque 
glass, ornamented with three wavy, white-red-white stripes. 
Dimensions: length – 1.19 cm; width – 0.85 cm; thickness – 
0.42 cm. Tempelmann-Mączyńska XXII.323 (Fig. 78).
Literature: Niezabitowska-Wiśniewska, Hyrchała 2021b.
Inv. no.: MH/D/162/2.
521. Tubular, mosaic bead, quadrilateral in section, made 
of dark blue, transparent glass ornamented with nine, evenly 
distributed “layered” eyes of white and dark blue, opaque 
glass. Dimensions: length – 1.01 cm; width – 0.83cm; thick-
ness – 0.47 cm. Similar to Tempelmann-Mączyńska XXIII.354c 
(Fig. 78).
Literature: Niezabitowska-Wiśniewska, Hyrchała 2021b.
Inv. no.: MH/D/162/3.
522. Barrel-shaped bead of green, opaque glass originally 
decorated with five, randomly distributed eyes: two unpre-
served, two layered ones of red-white-black-yellow colour, 
one partially damaged of red-yellow colour. Dimensions: 
height – 1.40 cm; diameter – 1.62 cm. Similar to Tempel-
mann-Mączyńska XXI.221c (Fig. 78).
Literature: Niezabitowska-Wiśniewska, Hyrchała 2021b.
Inv. no.: MH/D/162/1.
523. Half of a disc-shaped bead of dark green, opaque glass 
decorated with a zigzag made of white, opaque glass, en-

199 The stripe of white glass touches one of the eyes, the other eye is slightly away from it.

closed in two lines of blue molten glass, barely distinct 
in places. Dimensions: height – 0.82 cm; diameter – 1.63 cm. 
Similar to Tempelmann-Mączyńska XXII.294b (Fig. 78).
Literature: Niezabitowska-Wiśniewska, Hyrchała 2021b.
Inv. no.: MH/D/162/7.
524. Disc-shaped bead of light green, transparent glass with 
two eyes of red, opaque molten glass – arranged on opposite 
sites – surrounded by white, opaque glass199. Dimensions: 
height – 0.76 cm; diameter – 1.67 cm. Similar to Tempel-
mann-Mączyńska XXI.220b/ XXII.274 (Fig. 78).
Literature: Niezabitowska-Wiśniewska, Hyrchała 2021b.
Inv. no.: MH/D/162/10.

STAROSIELE, Dubienka commune
Approximate location: no data.
Artefact handed over to the Museum in 2018 by an anony-
mous finder.
Total number of artefacts: 1.
Dating of the artefact: phase C3.

ARTEFACTS (PL. XLVIII):
525. Fragment of a crossbow fibula with returned foot, most 
likely two-piece, copper alloy. Intact foot, the lower part 
of the bow and a small fragment of a pin in the catch-plate. 
Rather wide bow, most likely profiled, with a large, quad-
rilateral and unadorned metope field in the bottom part. 
Short, profiled foot with a rectangular, unadorned metope 
in the top part; below the metope triangular in section. Very 
wide, sheet catch bent to the back of the bow; where it starts 
at the catch-plate and in the front part, decorated with four 
narrow grooves imitating wire coils. Dimensions: preserved 
length – 2.60 cm; bow width – 0.56–0.60 cm, foot width – 
0.42–0.50 cm. A.VI/1.172. Probably Szter et al. group III.
Inv. no.: MH/A/7093.
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STRZELCE, gm. Białopole
Bliższa lokalizacja: stanowisko 19 (AZP 83–94/59).
Zabytek znaleziony na działce nr ew. 911. Przekazany do 
Muzeum w 2020 r. przez anonimowego znalazcę.
Informacja o stanowisku: brak innych materiałów zabyt-
kowych.
Łączna liczba zabytków: 1.
Datowanie: stadium B1b.

ZABYTKI (TABL. XLVIII):
526. Zapinka silnie profilowana, jednodzielna, ze stopu mie-
dzi. Brak igły. Bardzo zniszczona z wyraźnymi ubytkami 
na łuszczącej się powierzchni – przepalona (?). Zachowane 
cztery zwoje (połowa) sprężyny i górna cięciwa przytrzy-
mana przez haczyk na główce oraz płytka oporowa. Górna 
część kabłąka uformowana romboidalnie, niemal płaska od 
spodu; w około połowie długości wyraźny grzebień z obu 
stron podkreślony niskim żeberkiem, obecnie silnie zatartym. 
Nóżka zwężająca się ku dołowi z fragmentarycznie zacho-
waną pochewką, zapewne pierwotnie ażurową. Wymiary: 
dł. zachowana – 5,20 cm, sprężyny zachowana – 0,93 cm; 
szer. kabłąka w górnej części – 1,40 cm, powyżej grzebienia 
– 0,68 cm, grzebienia – 0,92 cm, poniżej grzebienia – 0,40 cm, 
nóżki – 0,12–0,28 cm. A.IV.68 (Ryc. 12).
Zbiory: MH/A/8502.

200 Sznurowe profilowanie obu obręczy licowych jest doskonale czytelne w około 3/4 ich obwodu. W „górnej” części, od strony uszka, obie obręcze są wy-
raźnie spłaszczone i od zewnątrz gładkie, a pozostałości karbowania widoczne są jedynie po obu ich bokach, w miejscu styku z poprzecznymi żeber-
kami. Trudno jednoznacznie stwierdzić czy opisany wygląd obręczy ma związek z samym procesem odlewu (niedoskonałością modelu lub usterkami 
odlewniczymi), czy też jest efektem wtórnym, związanym z długotrwałym użytkowaniem zawieszki i „wytarciem” zewnętrznych powierzchni obręczy. 
Bardziej prawdopodobna wydaje się jednak pierwsza z hipotez.

201 Guzki rozmieszczone są w niemal identycznych odległościach jeden od drugiego. Cztery z nich umieszczone są na wysokości poprzecznych żeberek, 
trzy – pomiędzy żeberkami.

202 Z dużym prawdopodobieństwem „trzyczęściowość” i znaczna szerokość obręczy zewnętrznej wynika z nałożenia na oba jej boki wąskich i gładkich taśm 
ze stopu miedzi, niestykających się z samym wzorem sznurowym, co jednocześnie daje efekt wpisania tego motywu w dwie bruzdy biegnące wzdłuż 
osi obręczy. Świadczą o tym również widoczne w kilku miejscach pęknięcia w nałożonych taśmach (lub odstępy pomiędzy poszczególnymi jej odcinka-
mi), odsłaniające „właściwą” krawędź obręczy. Trudno stwierdzić, czy był to zabieg czysto dekoracyjny, czy też zastosowano go w celu wzmocnienia 
obręczy lub zamaskowania niedoskonałości odlewu.

203 W połowie długości niektórych żeberek, pomiędzy zagłębieniami, widoczne są niewielkie wypukłości, a same żeberka sprawiają wrażenie poprzecznie 
karbowanych. Powstały one jednak najprawdopodobniej w trakcie odlewu i nie można ich uznać za zamierzony motyw zdobniczy. Na niedoskonałość 
odlewu wskazują także niespiłowane w trakcie obróbki nieregularne wypustki odchodzące od niektórych żeberek. Część z nich jest tym samym wyraź-
nie szersza.

204 Obręcze licowe, szczególnie po jednej stronie uszka, są łukowato wgięte „do środka”, w stronę obręczy zewnętrznej.

STRZELCE, gm. Białopole
Bliższa lokalizacja: brak danych.
Zabytek znaleziony przez M. Filipowicza w obrębie działki 
nr 905 i w 2021 r. przekazany do Muzeum.
Łączna liczba zabytków: 1.
Datowanie: faza B2/C1–C1a (?).

ZABYTKI (TABL. XLIX):
527. Pierścieniowata zawieszka ażurowa ze stopu miedzi 
z czterema obręczami połączonymi poprzecznymi żeber-
kami rozmieszczonymi symetrycznie, pod kątem prostym 
do obręczy. Obręcze licowe ukośnie karbowane (tzw. wzór 
sznurowy)200. Obręcz wewnętrzna gładka, w przekroju koli-
sta. Obręcz zewnętrzna szeroka, bogato profilowana i „trzy-
częściowa” – środkowa, główna część z bardzo wyraźnym 
motywem zaplatanego sznura i z siedmioma symetrycznie 
rozmieszczonymi niewielkimi guzkami201; po obu stronach 
wzoru sznurowego gładkie i wąskie, nałożone (?)202 taśmy. 
Żeberka w przekroju w przybliżeniu owalne, z widocznymi 
na niektórych z nich poprzecznymi zagłębieniami203. Uszko 
wysokie, łukowate ze zgrubieniem/guzkiem na szczycie, 
z nasadami opartymi o nałożone, podwójne i wąskie taśmy/
obejmy, łączące obręcze licowe. Pierścień po obu stronach 
uszka wyraźnie przewężony204. Wymiary: śr. zewnętrzna 
bez uszka – 7,25 cm, wewnętrzna – 5,00 cm; szer. pierścienia 
pomiędzy nasadami uszka – 1,25 cm, w miejscu przewężeń 
– 1,05–1,15 cm, w dolnej części – 1,36 cm; wys. z uszkiem – 
8,50 cm, uszka – 1,25 cm; szer. uszka – 1,70 cm. Andrzejowski/
Kokowski typ Janów (Hansdorf)-Psary (Ryc. 74).
Zbiory: MH/A/8946.

STRZELCE, Białopole commune
Approximate location: site 19 (AZP 83–94/59).
Artefact found at the plot reg. no. 911; handed over to the Mu-
seum in 2020 by an anonymous finder.
Information on the site: no other artefacts found.
Total number of artefacts: 1.
Dating of the artefact: subphase B1b.

ARTEFACTS (PL. XLVIII):
526. Strongly profiled fibula, one-piece, made of copper al-
loy. Pin missing. Heavily damaged, with distinct fractures 
on the peeling surface – burnt (?). Intact four coils (half) 
of a spring, the external chord held by a hook on the head, 
and a bearing plate. The upper part of the bow rhombic, 
nearly flat on the underside; distinct crest at approx. half 
the length, accentuated by a low rib, now heavily effaced. 
Foot tapering towards the end with a fragmentarily pre-
served catch-plate, originally most likely openwork. Dimen-
sions: preserved length – 5.20 cm, preserved spring – 0.93 cm; 
width of the bow in its upper part – 1.40 cm, above the crest 
– 0.68 cm, crest – 0.92 cm, below the crest – 0.40 cm, foot – 
0.12–0.28 cm. A.IV.68 (Fig. 12).
Inv. no.: MH/A/8502.

200 The corded profiling of the front and back hoops is very distinct in approx. three-quarters of their perimeter. In the “top” part, near the loop, both hoops 
are distinctly flattened and smooth on the outside, and the remains of corrugated pattern are discernible only on their sides, where they meet the cross-
wise ribs. It is difficult to determine unambiguously whether the current state of the hoops is connected with the casting process (faulty model or casting 
faults) or results from long-term use of the pendant as a result of which the outer surfaces of the hoops were “effaced”. The former hypothesis seems 
more likely.

201 The knobs are nearly equidistant from one another. Four of them are placed at the height of crosswise ribs, three others – between them.
202 The fact that the outer hoop is “three-piece” and very wide might result from placing on its both sides narrow and smooth bands made of copper al-

loy which do not meet the corded pattern, thus creating the effect of setting this motif between two grooves running along the axis of the hoop. This 
is also manifested by cracks visible in several places in the bands (or distances between its individual parts) and revealing the “actual” edge of the hoop. 
It is difficult to establish whether this was an ornamentation technique or intended to reinforce the hoop or mask imperfect casting.

203 At half the length of some ribs, between the hollows, small bulges are discernible, and the ribs appear to be corrugated crosswise. In all likelihood they 
were formed while casting and cannot be considered elements of decoration. This is also manifested by irregular projections on some ribs which were 
not filed while processing. In consequence, some of them are clearly wider.

204 The front and back hoops, particularly on one side of the loop, are arched “to the inside”, towards the outer hoop.

STRZELCE, Białopole commune
Approximate location: no data.
Artefact discovered by M. Filipowicz within the plot reg. no. 
905 and handed over to the Museum in 2021.
Total number of artefacts: 1.
Dating of the artefact: phase B2/C1–C1a (?).

ARTEFACTS (PL. XLIX):
527. Annular openwork pendant of copper alloy consisting 
of four hoops joined with crosswise, symmetrically arranged 
ribs placed at a right angle to the hoop. The front and back 
hoops diagonally corrugated (corded pattern)200. The inner 
hoop – smooth, circular in section. The outer hoop is wide, 
richly profiled, three-piece – the main, middle part with 
a very distinct motif of plaited cord with seven, small, sym-
metrically arranged knobs201; on both sides of the corded 
pattern are smooth and narrow bands202. Ribs roughly oval 
in section, some of them bear crosswise hollows203. High 
suspension loop, arched, with a knob at the peak, its bases 
placed on double, narrow bands/clamping rings, which join 
front and back hoops. The ring on both sides of the loop 
clearly narrowing204. Dimensions: outer diameter without 
the loop – 7.25 cm, inner diameter – 5.00 cm; width of the ring 
between the bases of the loop –1.25 cm, where it narrows – 
1.05–1.15 cm, in the bottom part – 1.36 cm; height including 
the loop – 8.50 cm, loop – 1.25 cm; loop width – 1.70 cm. An-
drzejowski/Kokowski Janów (Hansdorf)-Psary type (Fig. 74).
Inv. no.: MH/A/8946.
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CZERMNO – okolice, gmina Tyszowce
Bliższa lokalizacja: brak danych.
Zabytki przekazane przez anonimowego darczyńcę mieszka-
jącego w województwie warmińsko-mazurskim do Instytutu 
Archeologii UMCS w Lublinie, następnie do zbiorów Muzeum 
w Hrubieszowie.
Łączna liczba zabytków: 3205.
Datowanie zbioru: faza (C2) – C3.

ZABYTKI (TABL. XLVIII):
528. Zapinka kuszowata z podwinięta nóżką, dwudzielna, 
ze stopu miedzi. Brak sprężyny, igły i większej części po-
chewki; silnie zniszczona. Kabłąk taśmowaty, wąski, łuko-
wato wygięty, w przekroju prostokątny, ze słabo widocznym 
profilowaniem (efekt zniszczenia zabytku?) i czworoboczny-
mi polami metopowymi w górnej i dolnej części. Oba pola 
podkreślone u podstawy poprzeczną linią rytą i ozdobione 
znakiem X. Krawędzie kabłąka między metopami delikatnie 
fasetowane. Nóżka wąska, profilowana, z bardzo słabo czy-
telną metopą w górnej części ozdobioną w analogiczny spo-
sób jak metopy na kabłąku. Zaczep pochewki blaszkowaty, 
dość szeroki, oplatający kabłąk niemal dookolnie, z bardzo 
słabo czytelnymi, krótkimi i poprzecznymi nacięciami na 
przedniej stronie imitującymi zwoje drutu. Wymiary: dł. – 
3,85 cm; szer. kabłąka – 0,39–0,42 cm, nóżki – 0,29–0,36 cm. 
A.VI/1.172. Szter et al. grupa II (Ryc. 40).
Zbiory: MH/A/8817.

205 Zbiór zabytków z okolic Czermna przekazanych przez anonimowego znalazcę jest znacznie większy. Zawiera także sześć fragmentarycznie zachowa-
nych zapinek kuszowatych A.VI/1, jedną A.VI/2, dwa noże żelazne, szczypczyki, języczkowate okucie końca pasa i fragment kolejnego, prawdopodobnie 
tego samego typu oraz pięć fragmentów innych przedmiotów ze stopu miedzi (por. Naworol 2020). Zostaną one opublikowane w ramach oddzielnego 
opracowania. Dodatkowo w zbiorach Muzeum Regionalnego im. dr. J. Petera w Tomaszowie Lubelskim znajduje się kolejnych kilkadziesiąt zabytków 
metalowych, w tym głównie zapinek, mających pochodzić z okolic Czermna. One również czekają na opracowanie i publikację.

206 Być może podobna metopa pierwotnie znajdowała się także w górnej części kabłąka. Stan jego zachowania uniemożliwia jednak pewne stwierdzenie 
tego faktu.

207 Z tą różnicą, że żłobki na metopie w górnej części nóżki są znacznie słabiej czytelne.

529. Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze 
stopu miedzi. Brak sprężyny, igły i większej części pochewki; 
silnie zniszczona. Kabłąk taśmowaty, wąski, kolankowato 
wygięty, w przekroju prostokątny, z bardzo słabo widocz-
nym profilowaniem (efekt zniszczenia zabytku?) i czworo-
bocznym polem metopowym w dolnej części, ozdobionym 
trzema poprzecznymi żłobkami206. Nóżka wąska, profilowa-
na, z niemal nieczytelną metopą w górnej części ozdobioną 
w analogiczny sposób jak metopa na kabłąku207. Zaczep 
pochewki blaszkowaty o niemal identycznej szerokości na 
całej długości, oplatający kabłąk dookolnie, z zachowanym 
bardzo słabo czytelnym poprzecznym nacięciem na przedniej 
stronie imitującym zwoje drutu. Wymiary: dł. zachowana – 
3,86 cm; szer. kabłąka – 0,37–0,42 cm, nóżki – 0,25–0,41 cm. 
A.VI/1.172. Szter et al. grupa II.
Zbiory: MH/A/8818.
530. Fragment litej zapinki kuszowatej z podwiniętą nóżką, 
zapewne dwudzielnej, ze stopu miedzi. Zachowana dolna 
część kabłąka i nóżka. Kabłąk wąski, w przekroju w przybli-
żeniu prostokątny, z wyodrębnionym czworobocznym, lek-
ko wypukłym i nieornamentowanym polem. Nóżka wąska, 
zakończona spiczasto, z małym, wypukłym polem w około 
2/3 długości ozdobionym dwoma poprzecznymi nacięciami. 
Pochewka ramowata, odlana w całości. Przy przejściu kabłą-
ka w nóżkę słabo czytelne, czworoboczne pole ozdobione 
poprzecznymi nacięciami, prawdopodobnie imitującymi zwo-
je z drutu. Wymiary: dł. zachowana – 2,50 cm; szer. kabłą-
ka – 0,32–0,37 cm, nóżki – 0,20–0,38 cm. A.VI/1.185 (Ryc. 44).
Zbiory: MH/A/8819.

CZERMNO – environs, Tyszowce commune
Approximate location: no data.
Artefacts handed over to the Institute of Archaeology 
of UMCS in Lublin by an anonymous donor from the Warm-
ia-Masuria province, then included in the collection of the Mu-
seum in Hrubieszów.
Total number of artefacts: 3205.
Dating of the assemblage: phase (C2) – C3.

ARTEFACTS (PL. XLVIII):
528. Crossbow fibula with returned foot, two-piece, copper 
alloy. Spring, pin and larger part of the catch-plate missing; 
heavily damaged. Narrow, ribbon bow, arched, rectangular 
in section, with rather indistinct profiling (result of damage 
to the artefact?) and quadrilateral metope fields in the top 
and bottom part. Both fields underlined by a crosswise in-
cised line and ornamented with an X. Bow edges between 
the metopes delicately faceted. Narrow, profiled foot with 
an almost indistinct metope in the upper part adorned 
in the same manner as the metopes on the bow. Sheet catch, 
rather wide, wound nearly completely around the bow, with 
almost indistinct, short and crosswise incisions at the front 
imitating wire coils. Dimensions: length – 3.85 cm; bow width 
– 0.39–0.42 cm, foot width – 0.29–0.36 cm. A.VI/1.172. Szter et 
al. group II (Fig. 40).
Inv. no.: MH/A/8817.

205 The collection of artefacts from the Czermno environs donated by the anonymous finder is significantly larger. It also includes six fragmentarily pre-
served crossbow fibulae of type A.VI/1 and one of type A.VI/2, two iron knives, tweezers, tongue-shaped strap end and a fragment of another strap end, 
probably of the same type, and five fragments of other objects of copper alloy (cf. Naworol 2020). They will published in another monograph. Moreover, 
Dr J. Peter Regional Museum in Tomaszów Lubelski comprises several dozen metal artefacts, including mostly fibulae, supposedly from the Czermno 
environs. These will also be analysed and published.

206 It is possible that a similar metope was originally in the top part of the bow. Its state of preservation hinders accurate determination of this fact.
207 With the difference that grooves on the metope in the top part of the foot are significantly less discernible.

529. Crossbow fibula with returned foot, two-piece, copper 
alloy. Spring, pin and larger part of the catch-plate missing; 
heavily damaged. Narrow, ribbon bow, knee-shaped, rec-
tangular in section, with almost indiscernible profiling (re-
sult of damage to the artefact?) and quadrilateral metope 
field in the bottom part decorated with three crosswise 
grooves206. Narrow, profiled foot with an almost indistinct 
metope in the upper part ornamented in the same manner 
as the metope on the bow207. Sheet catch of nearly uniform 
width, coiled around the bow, with an almost indiscernible 
crosswise incision at the front imitating wire coils. Dimen-
sions: preserved length– 3.86 cm; bow width – 0.37–0.42 cm, 
foot width – 0.25–0.41 cm. A.VI/1.172. Szter et al. group II.
Inv. no.: MH/A/8818.
530. Fragment of a cast crossbow fibula with returned foot, 
most likely two-piece, copper alloy. Intact foot and lower 
part of the bow. Narrow bow, roughly rectangular in sec-
tion, with an accentuated quadrilateral, slightly convex and 
unadorned field. Narrow, pointed foot with a small, convex 
field at approx. two-thirds of the length, decorated with 
two crosswise incisions. Frame-like catch-plate, fully cast. 
Where the bow turns into the foot is an almost indiscern-
ible quadrilateral field decorated with crosswise incisions, 
probably imitating wire coils. Dimensions: preserved length – 
2.50 cm; bow width – 0.32–0.37 cm, foot width – 0.20–0.38 cm. 
A.VI/1.185 (Fig. 44).
Inv. no.: MH/A/8819.
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SIKIBICE, gmina Grabowiec
Bliższa lokalizacja: brak danych.
Zabytek przekazany przez anonimowego darczyńcę do In-
stytutu Archeologii UMCS w Lublinie, następnie do zbiorów 
Muzeum w Hrubieszowie.
Łączna liczba zabytków: 1.
Datowanie zbioru: okres rzymski.

ZABYTKI (TABL. XLVIII):
531. Nóż żelazny. Uszkodzony. Trzpień rękojeści wyodrębnio-
ny obustronnie. Wymiary: dł. zachowana – 10,00 cm.
Zbiory: MH/A/8816.

SWARYCZÓW, gmina Komarów-Osada
Bliższa lokalizacja: brak danych.
Zabytek przekazany w przez anonimowego darczyńcę z Za-
mościa do Instytutu Archeologii UMCS w Lublinie, następnie 
do zbiorów Muzeum w Hrubieszowie. Odkrywca zakreślił na 
mapie obszar, w obrębie którego znalazł zabytek. Rozciąga 
się on od rzeki Sieniochy na zachodzie do drogi asfaltowej 
łączącej miejscowości Zubowice i Szczerbiki na wschodzie208 
i znajduje się na południe i południowy zachód od stanowi-
ska 1 – cmentarzyska kultury wielbarskiej209.
Łączna liczba zabytków: 1.
Datowanie zbioru: faza C3.

ZABYTKI (TABL. L):
532. Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, 
srebrna ze złotą folią. Brak sprężyny i igły. Z płytki na głów-
ce wyprowadzony długi trzpień, w przekroju czworobocz-
ny, z rozklepanym końcem i profilowaną nakładką w dolnej 
części210; w otworze płytki pozostałość osi sprężyny. Kabłąk 
szeroki, taśmowaty, łukowato wygięty; profilowany, z duży-

208 Z tego obszaru miały pochodzić także już opublikowane trzy zapinki oczkowate A.III.61 (Niezabitowska 2005a, 490–491, ryc. 2:1, 2, 4), a także nóżka 
zapinki A.II.41, pięć fragmentarycznie zachowanych zapinek kuszowatych A.VI/1 oraz srebrna zawieszka rombowata (por. Naworol 2020), które zosta-
ną opublikowane w ramach osobnego opracowania.

209 Cmentarzysko to badane jest przez dr. Sylwestra Sadowskiego (por. 2007, 155–156, fot. 5, 6, 12, 16, 17; 2008).
210 Nakładka ma dookolne zagłębienie, prawdopodobnie pierwotnie służące do osadzenia dodatkowego elementu zdobniczego w postaci pierścienia z pe-

rełkowanego drutu. Pośrednio może o tym świadczyć sposób zdobienia kabłąka i nóżki. Dodatkowo umiejscowienie nakładki w dolnej części trzpienia 
wskazuje, że z całą pewnością jest to tylko część wystroju guzka na główce.

211 Łączna długość obu pól metopowych przekracza połowę długości całego kabłąka.
212 Świadczy o tym sposób umocowania analogicznych pierścieni na nóżce zapinki. Jeden z nich jest uszkodzony, przez co widoczny jest fragment żłobka/

zagłębienia, w którym został osadzony.

mi211, czworobocznymi polami metopowymi w górnej i dol-
nej części. Pole górne, przy główce, z dwoma pierścieniami 
z perełkowanego, srebrnego drutu, najprawdopodobniej osa-
dzonymi w poprzecznych żłobkach/zagłębieniach212; u pod-
stawy podkreślone pojedynczymi łukowatymi wycięciami 
w krawędziach bocznych. Podobne wycięcia po bokach pola 
dolnego, w jego górnej części podwójne, w dolnej – pojedyn-
cze. Krawędzie kabłąka pomiędzy polami wyraźnie ścięte 
na dużej powierzchni, co jego przekrojowi nadaje w przy-
bliżeniu trapezowaty, niski kształt, w odróżnieniu od pro-
stokątnego kształtu przekroju w miejscu pól metopowych. 
Nóżka szeroka, taśmowata, lekko zwężająca się ku końcowi; 
profilowana, z dużą, czworoboczną metopą w górnej części 
z nałożonymi dwoma pierścieniami z perełkowanego drutu, 
analogicznymi do pierścieni na kabłąku; poniżej metopy ze 
ściętymi krawędziami i szeroką wzdłużną bruzdą pośrodku. 
Zewnętrzna powierzchnia kabłąka i nóżki pokryta złotą folią, 
miejscami niezachowaną, z wybitym ornamentem w postaci 
wpisanych w siebie półkoli, ułożonych w rzędy rozmieszczo-
ne w poprzek i wzdłuż krawędzi bocznych pól metopowych 
oraz wzdłużnie pośrodku kabłąka, między metopami. Zaczep 
pochewki blaszkowaty, szeroki, w miejscu wyprowadzenia 
z pochewki i w przedniej części z wydzielonymi krawędzia-
mi bocznymi, miejscami podgiętymi; w miejscu zagięcia na 
tylną stronę kabłąka – gładki. Wymiary: dł. – 5,50 cm; szer. 
kabłąka – 0,68–0,81 cm, nóżki – 0,54–0,62 cm; A.VI/1.172. Szter 
et. al. grupa IIIB (Ryc. 42).
Uwagi: analiza składu chemicznego metalu – CL 20671.
Literatura: zabytek wzmiankowany w: Niezabitowska-
-Wiśniewska 2010, 417; Szter, Wiśniewska, Woźniak 2018, 
180 nr 33.
Zbiory: MH/A/8631.

SIKIBICE, Grabowiec commune
Approximate location: no data.
Artefact handed over to the Institute of Archaeology of UMCS 
in Lublin by an anonymous donor, then included in the col-
lection of the Museum in Hrubieszów.
Total number of artefacts: 1.
Dating of the artefact: the Roman period.

ARTEFACTS (PL. XLVIII):
531. Iron knife. Damaged. Hilt tang distinct on two sides. 
Dimensions: preserved length – 10.00 cm.
Inv. no.: MH/A/8816.

SWARYCZÓW, Komarów-Osada commune
Approximate location: no data.
Artefact handed over to the Institute of Archaeology of UMCS 
in Lublin by an anonymous donor from Zamość, then included 
in the Hrubieszów Museum collection. The discoverer high-
lighted the area in which the object was found on the map. 
It stretches from the Sieniocha river in the west to the tar-
mac road between Zubowice and Szczerbiki in the east208 and 
is located to the south and south-west of site 1 – cemetery 
of the Wielbark culture209.
Total number of artefacts: 1.
Dating of the artefact: phase C3.

ARTEFACTS (PL. L):
532. Crossbow fibula with returned foot, two-piece, silver 
with gold foil. Spring and pin missing. A long tang starts at 
the head plate, quadrilateral in section, with a hammered end 
and profiled attachment in the bottom part210; in the perfora-

208 Allegedly, this area yielded (already published) three eye fibulae of type A.III.61 (Niezabitowska 2005a, 490–491, fig. 2:1, 2, 4), foot of a fibula of type 
A.II.41, five fragmentarily preserved crossbow fibulae of type A.VI/1 and a silver rhombic pendant (cf. Naworol 2020), which will be published in anoth-
er monograph.

209 The cemetery is under investigation by Dr Sylwester Sadowski (cf. 2007, 155–156, photo 5, 6, 12, 16, 17; 2008).
210 The attachment has an encircling hollow, originally probably for mounting a decorative element in the form of a ring made of beaded wire. The ornamen-

tation of the bow and foot might indirectly indicate this. The placement of the attachment in the lower part of the tang indicates that it is undoubtedly 
only part of decoration of the knob on the head.

211 The total length of both metope fields is greater than half the length of the whole bow.
212 This is manifested by the manner in which analogical rings were placed on the foot. Due to the fact that one of them is damaged, fragment of a groove/

hollow in which it was mounted is visible.

tion in the plate are remains of a spring axle. Wide, arched, 
ribbon bow; profiled, with large211, quadrilateral metope fields 
in the top and bottom part. The top field, by the head, with 
two rings made of silver, beaded wire, most probably fixed 
in crosswise grooves/hollows212; at the base accentuated 
with single arched notches in the side edges. Similar notch-
es on the sides of the bottom field – double in its upper 
part, single in the lower part. Bow edges between the me-
topes clearly truncated on a large surface, which makes its 
cross-section low, roughly trapezoid; in the place of metope 
fields the section is rectangular. Wide, ribbon foot, slightly 
tapering towards the end; profiled, with a large, quadrilat-
eral metope in the top part with two rings of beaded wire 
identical to the ones on the bow; below the metope – with 
truncated edges and a wide, lengthwise groove in the mid-
dle. The outer surface of the bow and foot covered with gold 
foil, unpreserved in places, with ornamentation in the form 
of punched semicircles set one inside the other, arranged 
in rows running across and along the side edges of the me-
tope fields and along the centre of the bow, between the me-
topes. Wide, sheet catch, where it starts at the catch-plate 
and in the front part – with accentuated side edges, bent 
in places; where it is coiled to the back of the bow – smooth. 
Dimensions: length – 5.50 cm; bow width – 0.68–0.81 cm, 
foot width – 0.54–0.62 cm; A.VI/1.172. Szter et. al. group IIIB 
(Fig. 42).
Remarks: chemical analysis – CL 20671.
Literature: artefact mentioned in Niezabitowska-Wiśniews-
ka 2010, 417; Szter, Wiśniewska, Woźniak 2018, 180 no. 33.
Inv. no.: MH/A/8631.
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WOLICA UCHAŃSKA, gmina Grabowiec
Bliższa lokalizacja: stanowisko 11 (AZP 86–90/101).
Zabytek znaleziony przez I. Blicharza i w 2018 r. przekazany 
do Muzeum.
Informacja o stanowisku: na stanowisku znaleziono również 
bransoletę z okresu wczesnego średniowiecza.
Łączna liczba zabytków: 1.
Datowanie zbioru: stadium B2b – faza B2/C1–C1a.

ZABYTKI (TABL. L):
533. Uszkodzona i masywna ostroga kabłąkowa ze stopu 
miedzi. Kabłąk nisko wysklepiony ze stosunkowo szeroko 
rozstawionymi ramionami, w przekroju daszkowatymi – 
jedno zachowane w około połowie – wyraźnie poszerzony 

pod bodźcem i równomiernie zwężający się w kierunku 
guziczkowatych zaczepów. Bodziec stożkowaty, delikatnie 
fasetowany, u podstawy ozdobiony czterema żłobkami; po-
wierzchnie powstałych w ten sposób trzech niskich żeberek 
gęsto ponacinane, co sprawia wrażenie granulacji. Pomiędzy 
podstawą bodźca a krawędziami kabłąka w jego najszerszym 
miejscu, z jednej strony częściowo zatarty ornament w po-
staci dwóch rzędów małych, wybitych punkcików; z drugiej, 
uszkodzonej – pojedyncze, owalne zagłębienie. Wymiary: 
wys. – 4,90 cm, bodźca – 2,40 cm; rozpiętość kabłąka rekon-
struowana – ok. 4,80 cm, szer. u podstawy bodźca – 1,80 cm; 
śr. bodźca u podstawy – 1,33–1,46 cm, zaczepu – 0,80–0,87 cm. 
Ginalski typ E2/E5a (Ryc. 88).
Zbiory: MH/A/7088.

WOLICA UCHAŃSKA, Grabowiec commune
Approximate location: site 11 (AZP 86–90/101).
Artefact found by I. Blicharz and handed over to the Mu-
seum in 2018.
Information on the site: the site also yielded a bracelet from 
the early Middle Ages.
Total number of artefacts: 1.
Dating of the artefact: subphase B2b – phase B2/C1–C1a.

ARTEFACTS (PL. L):
533. Damaged and massive heel band spur of copper al-
loy. Lowly arched heel band with relatively broadly spaced 
arms (roof-shaped in section) – one approx. half intact, dis-
tinctly wider below the goad and evenly tapering towards 

button-like terminals. Conical, delicately faceted goad, at 
the base decorated with four grooves; the surfaces of three 
low ribs formed in this way are densely incised, which 
imitates granulation. Between the base of the goad and 
the edges of the heel band, in its widest place, on one side 
is partly-effaced ornament in the form of two rows of small, 
punched dots; on the other side – a single, oval hollow. Di-
mensions: height – 4.90 cm; goad – 2.40 cm; reconstruct-
ed heel band span – approx. 4.80 cm, width at the base 
of the goad – 1.80 cm; diameter of the goad at the base – 
1.33–1.46 cm, diameter of the terminal – 0.80–0.87 cm. Ginalski 
type E2/E5a (Fig. 88).
Inv. no.: MH/A/7088.
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POWIAT HRUBIESZOWSKI (?)
Bliższe informacje: zabytki o numerach 538 i 539 znajdu-
ją się w zbiorach Muzeum od 2012 r. Zabytek o numerze 
534 przekazał M. Borysiewicz w 2017 r. Zabytki o numerach 
535–537 przekazał R. Chrzanowski w 2021 r. Brak informacji 
o okolicznościach oraz miejscu ich odkrycia.
Łączna liczba zabytków: 6.
Datowanie zbioru: fazy B2–B2/C1 i C2–D1.

ZABYTKI (TABL. L):
534. Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze 
stopu miedzi, z odłamanymi cięciwą i igłą, zachowaną frag-
mentarycznie. Sprężyna 14-zwojowa, osadzona na osi. Kabłąk 
wąski, sztabkowaty, wygięty kolankowato, w przekroju 
w części środkowej trójkątny; profilowany, z czworobocz-
nymi, nieornamentowanymi polami metopowymi w górnej 
i dolnej części. Nóżka wąska, długa, zakończona spiczasto; 
profilowana, z niezdobioną metopą w górnej części. Pochew-
ka otwarta, ale na niemal całej długości ściśle przylegająca 
do nóżki i sprawiająca wrażenie pełnej. Zaczep pochewki 
drucikowaty; drut bardzo cienki, czterokrotnie i bardzo ściśle 
owinięty wokół podstawy kabłąka. Wymiary: dł. – 4,50 cm, 
sprężyny – 3,00 cm; szer. kabłąka – 0,36–0,44 cm, nóżki – 
0,21–0,36 cm. A.VI/1.161/162. Kokowski wzór ZG–64 (Ryc. 33).
Zbiory: MH/A/6673.
535. Owalna rama sprzączki jednodzielnej, ze stopu miedzi, 
pogrubiona w przedniej części, w przekroju soczewkowata. 
Podstawa ramy, w miejscu mocowania niezachowanego 

kolca, wyodrębniona wyraźnym stopniem. Wymiary: dł. – 
1,50 cm; szer. – 3,00 cm; gr. maksymalna – 0,33 cm. Zbliżona 
do Madyda-Legutko H.15.
Zbiory: MH/A/8963.
536. Kolec sprzączki ze stopu miedzi. Profilowany, u nasady 
ornamentowany dwoma poprzecznymi żłobkami. Wymiary: 
dł. – 2,30 cm; szer. maksymalna – 0,71 cm. Najpewniej ele-
ment sprzączki owalnej, z pogrubioną ramą, Madyda-Le-
gutko grupa H.
Zbiory: MH/A/8962.
537. Krzesłowata ostroga żelazna z masywną podstawą 
o kształcie zbliżonym do litery H, mocowana na dwa nity. 
Jeden nit uszkodzony, drugi z owalną, rozklepaną głów-
ką. Bodziec niski, krępy i stożkowaty. Wymiary: podstawy 
2,50×3,00/3,20 cm; wys. (razem z nitami) – 3,5 cm, bodźca 
– 2,30 cm; śr. bodźca u podstawy – 1,50 cm, główki nitu – 
0,48–0,62 cm. Zbliżona do Roman grupa I (Ryc. 89).
Zbiory: MH/A/8961.
538. Przęślik gliniany. Dwustożkowaty, z obustronnymi, głę-
bokimi zaklęśnięciami przy otworze. Wymiary: śr. – 3,60 cm; 
wys. – 1,80 cm. Magomedov typ A111a.
Zbiory: MH/A/5539.
539. Przęślik gliniany. Zachowany w około 1/3. Dwustoż-
kowaty, z niemal płasko ściętymi wierzchołkami i ostro 
zaznaczonymi krawędziami. Wymiary: śr. rekonstruowana 
– ok. 4,00 cm; wys. – 2,50 cm. Zbliżony do Kokowski wzór 
niskie-dwustożkowe.
Zbiory: MH/A/5540.

THE HRUBIESZÓW DISTRICT (?)
Specific information: artefacts nos. 538 and 539 included 
in the Museum collection in 2012. Artefact no. 534 donated 
by M. Borysiewicz in 2017. Artefacts nos. 535–537 handed 
over by R. Chrzanowski in 2021. No information about the cir-
cumstances of discoveries or their findspots.
Total number of artefacts: 6.
Dating of the assemblage: phases B2–B2/C1 and C2–D1.

ARTEFACTS (PL. L):
534. Crossbow fibula with returned foot, two-piece, copper 
alloy, with broken off chord and pin – the latter partly in-
tact. Fourteen-coiled spring on an axle. Narrow, bar-like bow, 
knee-shaped, its central part triangular in section; profiled, 
with quadrilateral, unadorned metope fields in the top and 
bottom part. Long, narrow, pointed foot; profiled, with an un-
adorned metope in the top part. Open catch-plate, yet tightly 
attached to the foot along nearly the entire length and thus 
appearing as full. Filiform catch; very thin wire, tightly coiled 
four times around the base of the bow. Dimensions: length 
– 4.50 cm, spring – 3.00 cm; bow width – 0.36–0.44 cm, foot 
width – 0.21–0.36 cm. A.VI/1.161/162. Kokowski ZG–64 (Fig. 33).
Inv. no.: MH/A/6673.
535. Oval buckle frame, one-piece, copper alloy, thickened 
in the front part, lenticular in section. The base of the frame 
in the place where the unpreserved pin was mounted accen-
tuated with a distinct step. Dimensions: length – 1.50 cm; 

width – 3.00 cm; max. thickness – 0.33 cm. Similar to Mady-
da-Legutko H.15.
Inv. no.: MH/A/8963.
536. Buckle pin of copper alloy. Profiled, ornamented at 
the base with two crosswise grooves. Dimensions: length 
– 2.30 cm; max. width – 0.71 cm. Most probably element 
of an oval buckle with a thickened frame, Madyda-Legutko 
group H.
Inv. no.: MH/A/8962.
537. Iron chair-shaped spur with a massive base in the shape 
resembling an H, fixed with two rivets. One rivet damaged, 
the other one with an oval, hammered head. Low, sturdy, 
conical goad. Dimensions: base 2.50×3.00/3.20 cm; height (in-
cluding rivets) – 3.50 cm, goad – 2.30 cm; diameter of the goad 
at the base – 1.50 cm, rivet heads – 0.48–0.62 cm. Resembling 
Roman group I (Fig. 89).
Inv. no.: MH/A/8961.
538. Clay spindle whorl. Biconical, with deep hollows by 
the hole on both sides. Dimensions: diameter – 3.60 cm; 
height – 1.80 cm. Magomedov type A111a.
Inv. no.: MH/A/5539.
539. Clay spindle whorl. Approx. one-third intact. Biconical, 
with nearly flat, truncated peaks and sharp edges. Dimen-
sions: reconstructed diameter – approx. 4.00 cm; height – 
2.50 cm. Similar to Kokowski pattern low-biconical.
Inv. no.: MH/A/5540.
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zachodnia UKRAINA (?)
Bliższe informacje: zabytki przekazane przez Komendę Miej-
ską Policji w Lublinie w 2017 r. Zostały zarekwirowane oby-
watelowi Ukrainy, któremu udowodniono przemyt przez 
granicę oraz handel zabytkami. Pochodzą prawdopodobnie 
z zachodniej Ukrainy.
Łączna liczba zabytków: 7.
Datowanie zbioru: (rozwinięte stadium fazy B2) faza B2/
C1–C1a – faza C3–D1.

ZABYTKI (TABL. LI-LIII):
540. Wisiorek w kształcie topora ze stopu miedzi, z uszko-
dzonym wąskim uszkiem. Płaski, szeroki, z łukowato ufor-
mowanym ostrzem. Wymiary: dł. zachowana – 2,40 cm; szer. 
maksymalna – 2,05 cm. Zbliżony do Kokowski typ 3 (Ryc. 76).
Zbiory: MH/A/6613.
541. Wisiorek w kształcie topora ze stopu miedzi. Płaski, sze-
roki, z łukowato uformowanym ostrzem. Częściowo uszko-
dzone uszko długie, wąskie, z dużym otworem; ozdobione 
podwójnymi poprzecznymi żłobkami, z jednej strony wi-
siorka umieszczonymi u podstawy uszka, z drugiej – nieco 
wyżej, w około 1/3 długości uszka. Wymiary: dł. zachowana 
– 2,50 cm; szer. maksymalna – 2,00 cm. Zbliżony do Kokow-
ski typ 3 (Ryc. 76).
Zbiory: MH/A/6614.
542. Uszkodzony grot żelazny. Tulejka długa, wyraźnie roz-
szerzająca się ku wlotowi z zachowanym otworem po nicie, 
w przekroju owalna. Liść krótki, wąski, ze słabo zaznaczonym 
żeberkiem widocznym z jednej strony, w przekroju w przy-
bliżeniu rombowaty. Wymiary: dł. całkowita – 11,30 cm, tu-
lejki – ok. 7,00 cm, liścia zachowana – ok. 4,30 cm; szer. liścia 
największa – 1,88 cm; śr. tulejki przy wlocie – ok. 2,10 cm. 
Zbliżony do Kaczanowski typ XII, odmiana 2 (Ryc. 85).
Zbiory: MH/A/6645.
543. Grot żelazny. Tulejka długa, rozszerzająca się w kierun-
ku uszkodzonego wlotu, do około 2/3 długości w przekroju 

owalna, przy liściu nieznacznie spłaszczona. Liść długi ze 
słabo zaznaczonym żeberkiem, w przekroju zbliżony do 
rombowatego. Wymiary: dł. całkowita – 21,70 cm, tulejki 
– ok. 8,50 cm, liścia – ok. 13,20 cm; szer. liścia największa – 
3,20 cm; śr. tulejki przy wlocie – ok. 1,70–1,90 cm. Zbliżony 
do Kaczanowski typ X (Ryc. 85).
Zbiory: MH/A/6642.
544. Grot żelazny. Tulejka stosunkowo krótka, rozszerzają-
ca się ku wlotowi, z jednej strony z zachowanym otworem 
po nicie, z drugiej – z fragmentem nitu tkwiącym wewnątrz 
tulejki, w przekroju wieloboczna. Liść długi z wyraźnie za-
znaczonym żeberkiem, w przekroju w przybliżeniu rombowa-
ty. Wymiary: dł. całkowita – 21,80 cm, tulejki – ok. 6,40 cm, 
liścia – ok. 15,40 cm; szer. liścia największa – 3,10 cm; śr. 
tulejki przy wlocie – ok. 1,90 cm. Zbliżony do Kaczanowski 
typ XXIII (Ryc. 85).
Zbiory: MH/A/6643.
545. Grot żelazny. Tulejka długa, delikatnie rozszerzająca się 
ku wlotowi, z zachowanym otworem po nicie, w przekroju 
owalna, przy liściu lekko spłaszczona. Liść krótki, wąski, 
z bardzo słabo zaznaczonym żeberkiem, w przekroju w przy-
bliżeniu rombowaty. Wymiary: dł. całkowita – 18,90 cm, tulej-
ki – ok. 10,20 cm, liścia – ok. 8,70 cm; szer. liścia największa 
– 2,50 cm; śr. tulejki przy wlocie – ok. 1,60 cm. Zbliżony do 
Kaczanowski typ XII (Ryc. 85).
Zbiory: MH/A/6641.
546. Grot żelazny. Tulejka długa, rozszerzająca się ku wlo-
towi, z zachowanym otworem po nicie, w przekroju przy 
wlocie owalna, powyżej otworu – wieloboczna. Liść w zary-
sie rombowaty ze słabo zaznaczonym żeberkiem, najszer-
szy w około połowie długości, w przekroju w przybliżeniu 
rombowaty. Wymiary: dł. całkowita – 21,70 cm, tulejki – ok. 
10,50 cm, liścia – ok. 11,20 cm; szer. liścia największa – 2,70 cm; 
śr. tulejki przy wlocie – ok. 1,80 cm. Zbliżony do Kaczanowski 
typ VII, odmiana 2 (Ryc. 85).
Zbiory: MH/A/6644.

west UKRAINE (?)
Specific information: artefacts handed over by the City of Lu-
blin Police Department in 2017. Confiscated from a citizen 
of Ukraine who was found guilty of smuggling and selling 
antiques. They probably come from the west of Ukraine.
Total number of artefacts: 7.
Dating of the assemblage: (advanced subphase of phase B2) 
phase B2/C1–C1a – phase C3–D1.

ARTEFACTS (PL. LI-LIII):
540. Pendant in the shape of an axe of copper alloy, with 
a narrow, damaged loop. Flat and wide, with an arched 
blade. Dimensions: preserved length – 2.40 cm; max. width 
– 2.05 cm. Similar to Kokowski type 3 (Fig. 76).
Inv. no.: MH/A/6613.
541. Pendant in the shape of an axe of copper alloy. Flat and 
wide, with an arched blade. Long, narrow, partly-damaged 
loop with a large hole; decorated with double crosswise 
grooves, on one side of the pendant placed by the base 
of the loop, on the other side – slightly above, at approx. 
one-third of the loop length. Dimensions: preserved length 
– 2.50 cm; max. width – 2.00 cm. Similar to Kokowski type 3 
(Fig. 76).
Inv. no.: MH/A/6614.
542. Damaged iron spearhead. Long socket, distinctly wid-
ening towards the opening with a preserved rivet hole, oval 
in section. Short and narrow blade with rather indistinct mid-
rib on one side, roughly rhombic in section. Dimensions: total 
length – 11.30 cm, socket – approx. 7.00 cm, preserved blade 
– approx. 4.30 cm; max. blade width – 1.88 cm; socket diame-
ter by the opening – approx. 2.10 cm. Similar to Kaczanowski 
type XII, variant 2 (Fig. 85).
Inv. no.: MH/A/6645.
543. Iron spearhead. Long socket widening towards 
the damaged opening, oval-sectioned as far as two-thirds 

of the length, by the blade slightly flattened. Long blade 
with a rather indistinct mid-rib, roughly rhombic in section. 
Dimensions: total length – 21.70 cm, socket – approx. 8.50 cm, 
blade – approx. 13.20 cm; max. blade width – 3.20 cm; sock-
et diameter by the opening – approx. 1.70–1.90 cm. Similar 
to Kaczanowski type X (Fig. 85).
Inv. no.: MH/A/6642.
544. Iron spearhead. Relatively short socket widening to-
wards the opening, on one side with a preserved rivet hole, 
on the other side – with a fragment of a rivet stuck inside 
the socket, polygonal in section. Long blade with a distinct 
mid-rib, roughly rhombic in section. Dimensions: total length 
– 21.80 cm, socket – approx. 6.40 cm, blade – approx. 15.40 cm; 
max. blade width – 3.10 cm; socket diameter by the opening – 
approx. 1.90 cm. Similar to Kaczanowski type XXIII (Fig. 85).
Inv. no.: MH/A/6643.
545. Iron spearhead. Long socket slightly widening towards 
the opening, with a preserved rivet hole, oval in section, by 
the blade slightly flattened. Short and narrow blade with an 
almost indistinct mid-rib, roughly rhombic in section. Dimen-
sions: total length – 18.90 cm, socket – approx. 10.20 cm, blade 
– approx. 8.70 cm; max. blade width – 2.50 cm; socket diame-
ter by the opening – approx. 1.60 cm. Similar to Kaczanowski 
type XII (Fig. 85).
Inv. no.: MH/A/6641.
546. Iron spearhead. Long socket widening towards the open-
ing, with a preserved rivet hole, by the opening – oval 
in section, below the opening – polygonal. Rhombic blade 
with a rather indistinct mid-rib, widest at approx. halfway 
along, roughly rhombic in section. Dimensions: total length 
– 21.70 cm, socket – approx. 10.50 cm, blade – approx. 11.20 cm; 
max. blade width – 2.70 cm; socket diameter by the opening 
– approx. 1.80 cm. Similar to Kaczanowski type VII, variant 2.
Inv. no.: MH/A/6644.
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ANALIZA

Analiza tak dużego zbioru zabytków, przy tym tak zróżnicowanych chronologicznie i typologicznie, wymaga dogłęb-
nych studiów, dalece wykraczających poza założenia niniejszego opracowania213. Ograniczę się więc do zaprezento-
wania podstawowych zestawień oraz informacji odnośnie chronologii i rozprzestrzenienia poszczególnych ich typów.

Jednym z celów opracowania, o czym wspomniałam we wstępie, oprócz skatalogowania i zilustrowania zabytków 
luźnych ze zbiorów Muzeum w Hrubieszowie jest pokazanie jak ich obecność wpływa na zmianę dotychczasowego 
obrazu Kotliny Hrubieszowskiej i całej Lubelszczyzny w okresach młodszym przedrzymskim, rzymskim i wędró-
wek ludów. Stąd też skupię się przede wszystkim na ich omówieniu w kontekście wcześniejszych znalezisk – lub 
ich braku – właśnie z tego obszaru. Wybór takiego sposobu prezentacji analizowanych materiałów został niejako 
wymuszony przez dotychczasowe opracowania poszczególnych typów zabytków, głównie zapinek. Na większości 
map przedstawiających ich rozprzestrzenienie Lubelszczyzna jawi się jako „biała plama”, co najczęściej nie znajduje 
potwierdzenia w rzeczywistości, ale też wynika ze stopnia rozpoznania wykopaliskowego tej części ziem polskich 
– w dalszym ciągu niewystarczającego i „nienadążającego” za lawinowym przyrostem informacji o nowych stanowi-
skach. Paradoksalnie więc, to właśnie materiały luźne w dużej mierze pozwalają zobrazować przemiany kulturowe 
zachodzące na Lubelszczyźnie, z jednej strony wpisując się w dotychczasowe ustalenia, z drugiej zaś odsłaniając 
ich dotąd nieznane oblicze.

I. OZDOBY I CZĘŚCI STROJU
1. ZAPINKI
Wśród ozdób i części stroju, ale też w całym prezentowanym zbiorze zabytków, dominują zapinki lub ich fragmen-
ty. Ich kolekcja liczy 303 okazy, z których zdecydowaną większość można określić typologicznie lub przynajmniej 
przyporządkować do konkretnej grupy w klasyfikacji O. Almgrena (1923). Reprezentują one wszystkie grupy wy-
dzielone przez tego badacza (Tabela 1).

1.1. Zapinki o konstrukcji wczesno, środkowo i późnolateńskiej
Najwcześniejszą w zbiorze jest zapinka o konstrukcji wczesnolateńskiej214 znaleziona w okolicach Kosmowa (nr kat. 
231 – Ryc. 6215). Umieścić można ją w grupie zapinek celtyckich typu Duchcov (dawniej Dux), choć z całą pewnością 
nie jest to „klasyczny” okaz takich fibul (Kruta 1971). Datować należy ją najprawdopodobniej na fazę LtB2a. Zapinki 

213 Niemal każdy z zabytków lub grup zabytków ujętych w katalogu mógłby stać się tematem odrębnego opracowania. W prezentowanej analizie zmuszo-
na jestem jednak zawrzeć tylko rudymentarne informacje. Mam też nadzieję, że w przyszłości uda się – zarówno na podstawie zabytków z kolekcji Mu-
zeum w Hrubieszowie, jak i innych, rozporoszonych po Muzeach Lubelszczyzny – uzupełnić, i opisać na nowo sytuację kulturową w młodszym okresie 
przedrzymskim, rzymskim i wędrówek ludów w tej części ziem polskich.

214 Dziękuję Panu dr. hab. Piotrowi Łuczkiewiczowi, prof. UMCS za pomoc w zidentyfikowaniu tej zapinki.
215 Numery zabytków uwzględnionych na rycinach odpowiadają numerom w katalogu. Uwaga dotyczy całego tekstu.

ANALYSIS

Analysis of such a vast collection of chronologically and typologically diverse artefacts requires comprehensive 
research, which far exceeds the assumptions of this monograph213. Therefore, I will present the basic reports and 
information concerning the chronology and distribution of their individual types.

As mentioned in the introduction, one of the aims of this monograph, apart from cataloguing and illustrating stray 
finds from the collection of the Museum in Hrubieszów, is to demonstrate how they alter the current perception of 
the Hrubieszów Basin and the entire Lublin region in the later pre-Roman, Roman and Migration periods. Thus, I will 
examine them mostly in the context of earlier finds – or the lack thereof – from this area. This was necessitated by 
current monographs covering individual types of artefacts, mainly fibulae. In the majority of maps showing their 
distribution, the Lublin region appears to be a blank spot, which bears little relation to the reality and results from 
the degree of excavation research of this region, which is still insufficient and falls behind the rapid influx of infor-
mation about new sites. Paradoxically, it is the stray finds that in large measure illustrate cultural transformations 
taking place in the Lublin region. On the one hand, they correlate with the current findings, on the other hand, they 
reveal a new, unknown face of these transformations.

I. ORNAMENTS AND ELEMENTS OF ATTIRE
1. FIBULAE
Fibulae or their fragments are the most dominant artefacts, not only among ornaments and elements of attire but in 
the entire collection. Their assemblage consists of 303 specimens, the vast majority of which could be determined 
typologically or at least assigned to a particular group in O. Almgren’s classification (1923). They represent all groups 
distinguished by this scholar (Table 1).

1.1. Fibulae of early, middle and late La Tène construction.
The earliest fibula in this collection is a brooch of early La Tène construction214 discovered in the environs of Kos-
mów (cat. no. 231 – Fig. 6215). It can be categorised as a Celtic fibula of the Duchcov (formerly Dux) type, yet in all 
certainty it is not a “classic” example of brooches of this type (Kruta 1971). Most likely it originated in phase LtB2a. 
In the Polish lands, the brooches of the Duchcov type occur in the areas settled by the Celts, mainly Lower Silesia, 
which is not striking in the light of their provenance (cf. Łuczkiewicz, Sadowski 2019, 638 fig. 4, 640–641, list A – 

213 Nearly every artefact or artefact group included in the catalogue could be the subject of a separate monograph. This analysis, however, shall explore 
only rudimentary information. I hope that in the future it will be possible – based on artefacts from the collection of the Museum in Hrubieszów and 
other museums in the Lublin region – to supplement, or even provide a new account of the cultural situation of this part of the Polish lands in the later 
pre-Roman, Roman and Migration periods.

214 I express my gratitude to Dr Piotr Łuczkiewicz, professor of UMCS, for his assistance in identifying the brooch.
215 Numbering of artefacts presented in figures correspond to numbers in the catalogue. This comment pertains to the entire text.
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Grupa/typ zapinki
Fibula group/type

Numer katalogowy i miejscowość
Catalogue number and town

Łącznie
In total

KONSTRUKCJA LATEŃSKA
La Tène CONSTRUCTION

konstrukcja wczesnolateńska / ~ typ/grupa Duchcov /
early La Tène construction / ~ type/group Duchcov

	■ 231 – Kosmów, okolice / environs 1

5

konstrukcja środkowolateńska – tzw. zarubiniecka /
middle La Tène construction – Zarubintsy

	■ 224 – Husynne Kolonia, stan. 4 / site 4 1

konstrukcja środkowolateńska (?) /
middle La Tène construction (?)

	■ 18 – Gródek, stan. 1C / site 1C 1

konstrukcja późnolateńska / Kostrzewski typ O /
late La Tène construction / Kostrzewski type O

	■ 19 – Gródek, stan. 1C / site 1C 1

konstrukcja późnolateńska / ~ Kostrzewski typ N /
late La Tène construction / ~ Kostrzewski type N

	■ 232 – Kosmów, okolice / environs 1

GRUPA II, seria wschodnia
GROUP II, eastern series

A.II.41 / Schuster odmiana X (♦♦X2, ♦prawdopodobnie X) /
A.II.41 / Schuster variant X
(♦♦X2, ♦probably X)

	■ 20♦♦ – Gródek, stan. 1C / site 1C
	■ 110♦ – Gródek, stan. 3 / site 3
	■ 226♦♦ – Kosmów

3
3

GRUPA III, seria pruska
GROUP III, Prussian series

A.III.59 	■ 473 – Szpikołosy, stan. 12 / site 12 1

7

A.III.60 	■ 500 – Wolica, stan. 3 / site 3 1

prawdopodobnie A.III.61 /
probably A.III.61

	■ 187 – Gródek, za Huczwą / on the other side of the 
Huczwą

	■ 233 – Kosmów, okolice / environs
	■ 435 – Matcze, stan. 41 / site 41

3

~ A.III seria pruska – być może typ Husynne /
~ A.III Prussian series – perhaps type Husynne

	■ 21 – Gródek, stan. 1C / site 1C 1

Niezabitowska-Wiśniewska typ Husynne /
Niezabitowska-Wiśniewska type Husynne

	■ 223 – Husynne, stan. 2 / site 2 1

GRUPA IV
GROUP IV

A.IV.68 i zbliżone / and similar 	■ 2 – Białoskóry, stan. 4 / site 4
	■ 234 – Kosmów, okolice / environs
	■ 422 – Łasków, stan. 10 / site 10
	■ 526 – Strzelce, stan. 19 / site 19

4

12

A.IV – Dąbrowska, odmiana mazowiecka, typ 1 – jednodzielne /
A.IV – Dąbrowska, Mazovian variant, type 1 – one-piece

	■ 1 – Annopol, stan. 11 / site 11
	■ 9 – Czerniczyn, stan. 9 / site 9
	■ 474 – Szychowice, stan. 12 / site 12

3

A.IV – Dąbrowska, odmiana mazowiecka, typ 2 – dwudzielne /
A.IV – Dąbrowska, Mazovian variant, type 2 – two-piece

	■ 10 – Czerniczyn, stan. 32 / site 32 1

A.IV – Dąbrowska, odmiana mazowiecka, typ 2 /
Andrzejowski, wariant Topornica /
A.IV – Dąbrowska, Mazovian variant, type 2 /
Andrzejowski, variant Topornica

	■ 227 – Kosmów
	■ 463 – Obrowiec, stan. 44 (?) / site 44 (?)

2

~ A.IV.82 	■ 235 – Kosmów, okolice / environs 1

późny wariant zapinek trąbkowatych / late variant of trumpet 
fibulae

	■ 107 – Gródek, stan. 2 / site 2 1

GRUPA IV/VII
GROUP IV/VII

z płytką oporową – Schulte VII 2, forma 8, typ Gneist/Knis /
with a bearing plate – Schulte VII 2, form 8, type Gneist/Knis

	■ 479 – Teptiuków, stan. 10 / site 10 1 1

Grupa/typ zapinki
Fibula group/type

Numer katalogowy i miejscowość
Catalogue number and town

Łącznie
In total

GRUPA V
GROUP V

A.V/8.127 / ~ Machajewski forma 5a (5a/6) / form 5a (5a/6) 	■ 237 – Kosmów, okolice / environs
	■ 464 – Obrowiec, stan. 44 / site 44

2

7

A.V/8.128 / Machajewski, forma 6 / form 6 	■ 440 – Mieniany, stan. 25 / site 25 1

A.V/8.129 / Machajewski forma 8 / form 8 	■ 236 – Kosmów, okolice / environs 1

A.V/8 – półprodukty (docelowo A.128 / Machajewski forma 
6) /
A.V/8 – half-products (intended to be A.128 / Machajewski 
form 6)

	■ 228, 229 – Kosmów 2

~ A.V.132 	■ 427 – Małków, stan. 42 / site 42 1

GRUPA VI, seria 1
GROUP VI, series 1

~ A.VI/1.159 / ~ Jakubczyk Ojców 3 zapinek A.158
~ A.VI/1.159 / ~ Jakubczyk Ojców 3 fibulae A.158

	■ 238 – Kosmów, okolice / environs 1

A.VI/1.161*
uszczegółowienie – tabela 2 / details – table 2

	■ 22 – Gródek, stan. 1C / site 1C
	■ 114 – Gródek, stan. 6 / site 6
	■ 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 

249, 255, 256, 257, 287 – Kosmów, okolice / en-
virons

	■ 455 – Mircze, stan. 43 / site 43
	■ 504 – Siedliszcze, okolice / environs

18

A.VI/1.162*
uszczegółowienie – tabela 2 / details – table 2

	■ 230 – Kosmów
	■ 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 

297, 298, 299, 300, 305, 306, 307, 308, 309, 
310, 311, 312, 327, 334, 335, 342, 343, 344, 
347, 348, 349, 350 – Kosmów, okolice / environs

	■ 441 – Mieniany, stan. 25 / site 25
	■ 502 – Wólka Poturzyńska, stan. 23 / site 23
	■ 506 – Siedliszcze, okolice / environs

35

A.VI/1.161/162*
uszczegółowienie – tabela 2 / details – table 2

	■ 23, 24, 25, 26 – Gródek, stan. 1C / site 1C
	■ 124 – Gródek, stan. 29 / site 29
	■ 177 – Gródek, w pobliżu Huczwy / near the Huczwa
	■ 246, 250, 251, 2521, 258, 259, 260, 261, 262, 

263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 
288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 
301, 302, 303, 304, 322, 323, 324, 325, 326, 
328, 329, 330, 333, 340, 341, 346 – Kosmów, oko-
lice / environs

	■ 505, 507, 508, 509 – Siedliszcze, okolice / environs
	■ 534 – miejscowość nieznana / indeterminate town

54

A.VI/1.161–162*
uszczegółowienie – tabela 2 / details – table 2

	■ 125, 126, 127, 128 – Gródek, stan. 29 / site 29
	■ 178 – Gródek, w pobliżu Huczwy / near the Huczwa
	■ 253, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 313, 314, 

315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 331, 332, 
336, 337, 338, 339, 345 – Kosmów, okolice / en-
virons

	■ 442 – Mieniany, stan. 25 / site 25
	■ 428 – Małków, stan. 42 / site 42
	■ 477 – Świerszczów, stan. 3 / site 3

31

A.VI/1 – być może Kokowski wzór ZG–8 / A.181 /
A.VI/1 – perhaps Kokowski pattern ZG–8 / A.181

	■ 254 – Kosmów, okolice / environs 1

1 Zapinki o nr kat. 251 i 252 opisane jako A.161/162. Pierwotnie być może A.168. Brak sprężyn uniemożliwia pewne przyporządkowanie do tego typu. / 
Fibulae cat. nos. 251 and 252 described as A.161/162. Originally perhaps A.168. Due to missing springs, they cannot be unambiguously assigned to this 
type.

Tabela 1. Zestawienie typów zapinek opisanych w katalogu. Numery odpowiadają numerom użytym w katalogu oraz na rycinach i tablicach.
Table 1. List of fibulae types described in the catalogue. Numbers correspond to numbers used in the catalogue, figures and plates.
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Grupa/typ zapinki
Fibula group/type

Numer katalogowy i miejscowość
Catalogue number and town

Łącznie
In total

A.VI/1.167
lub zdobienie jak w A.VI/1.167
uszczegółowienie – tabela 2 /
A.VI/1.167
or ornamentation as in A.VI/1.167
details – table 2

	■ 111 – Gródek, stan. 3 / site 3
	■ 129 – Gródek, stan. 29 / site 29
	■ 352, 353, 354, 355 – Kosmów, okolice / environs

6

187

A.VI/1.168 	■ 357, 358 – Kosmów, okolice / environs
	■ 510 – Siedliszcze, okolice / environs

32

A.VI/1 – Schuster typ Dybäck/Independenţa / type Dybäck/In-
dependenţa

	■ 134 – Gródek, stan. 29 / site 29 1

A.VI/1 – zapinka sarmacka – Ambroz grupa 15, seria I, wariant 
4/5 / Kropotov grupa 4, seria I, wariant 4 /
A.VI/1 – Sarmatian fibula – Ambroz group 15, series I, variant 
4/5 / Kropotov group 4, series I, variant 4

	■ 123 – Gródek, stan. 29 / site 29 1

A.VI/1.172
uszczegółowienie – tabela 2 / details – table 2

	■ 27 – Gródek, stan. 1C / site 1C
	■ 112 – Gródek, stan. 3 / site 3
	■ 130, 131, 132, 133 – Gródek, stan. 29 / site 29
	■ 359, 360, 361, 362, 363 – Kosmów, okolice / en-

virons
	■ 439 – Matcze, stan. 43 / site 43
	■ 444 – Mieniany, stan. 25 / site 25
	■ 465 – Obrowiec, stan. 44 / site 44
	■ 488 – Terebiń, stan. 70 / site 70
	■ 525 – Starosiele
	■ 528, 529 – Czermno, okolice / environs
	■ 532 – Swaryczów

19

A.VI/1.161–162 lub / or A.VI/1.172 	■ 443 – Mieniany, stan. 25 / site 25 1

A.VI/1.185 	■ 530 – Czermno, okolice / environs 13

A.VI/1 – półwytwór / half-product 	■ 356 – Kosmów, okolice / environs 1

fragmenty – A.VI/1 / fragments – A.VI/1 	■ 115 – Gródek, stan. 6 / site 6
	■ 135, 136, 137, 138, 139 – Gródek, stan. 29 / site 

29
	■ 351, 364, 365, 366 – Kosmów, okolice / environs
	■ 445, 446, 447, 448 – Mieniany, stan. 25 / site 25

14

GRUPA VI, seria 2
GROUP VI, series 2

A.VI/2.170 i zbliżone / and similar 	■ 28 – Gródek, stan. 1C / site 1C
	■ 367, 368 – Kosmów, okolice / environs
	■ 449 – Mieniany, stan. 254 / site 25

4

A.VI/2.171 (Raupenfibeln) 	■ 29 – Gródek, stan. 1C / site 1C 1

A.VI/2.182 / Kokowski grupa A i B / group A and B 	■ 140, 141, 142 – Gródek, stan. 29 / site 29
	■ 179 – Gródek, w pobliżu Huczwy / near the Huczwa
	■ 388, 389, 390, 391 – Kosmów, okolice / environs

8

A.VI/2 – Andrzejowski et al. wariant I – Skorbicze / variant I – 
Skorbicze

	■ 144, 145, 146 – Gródek, stan. 29 / site 29
	■ 392, 393 – Kosmów, okolice / environs
	■ 475 – Szychowice, stan. 54 / site 54

6

A.VI/2 – Andrzejowski et al. wariant I lub II / variant I or II 	■ 180 – Gródek, w pobliżu Huczwy / near the Huczwa 1

Petrauskas/Sinica typ 2 / type 2 	■ 116 – Gródek, stan. 6 / site 6 1

2 Plus być może nr kat. 251 i 252 – zapinki uwzględnione w typie A.161/162. / Possibly along with cat. nos. 251 and 252 – fibulae included in type A.161/162.
3 Plus ewentualnie nr kat. 449, przy uznaniu jej za półwytwór A.185 – zapinka zaliczona do typu A.170. / Alternatively, along with cat. no. 449, assuming 

that it is a half-product of A.185 – fibula included in type A.170.
4 Ewentualnie „niedokończona” zapinka A.185. / Alternatively, “unfinished” fibula A.185.

Grupa/typ zapinki
Fibula group/type

Numer katalogowy i miejscowość
Catalogue number and town

Łącznie
In total

A.VI/2 – Bügelknopffibel 	■ 225 – Korytyna, stan. 1 / site 1
	■ 394 – Kosmów, okolice / environs

2

50

A.VI/2 – Petrauskas typ 1 / type 1 	■ 511 – Siedliszcze, okolice / environs 1

A.VI/2 – Petrauskas typ 2 / type 2 	■ 30 – Gródek, stan. 1C / site 1C
	■ 369 – Kosmów, okolice / environs

2

A.VI/2 – Petrauskas typ 3 / type 3 	■ 370, 371, 372 – Kosmów, okolice / environs 3

A.VI/2 – Petrauskas typ 4 / type 4 	■ 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381 – Kosmów, oko-
lice / environs

	■ 423 – Łuszków, stan. 5 / site 5

8

A.VI/2 – Petrauskas typ 5 / type 5 	■ 31 – Gródek, stan. 1C / site 1C 1

A.VI/2 – Petrauskas typ 5♦ i 6♦♦ / ~ Kokowski typ Haneşti
A.VI/2 – Petrauskas type 5♦ and 6♦♦ / ~ Kokowski type 
Haneşti

	■ 385♦, 386♦♦ – Kosmów, okolice / environs 2

A.VI/2 – Petrauskas typ 6 / type 6 	■ 387 – Kosmów, okolice / environs 1

A.VI/2 – Petrauskas typ 7 / type 7 	■ 373, 374 – Kosmów, okolice / environs
	■ 513 – Siedliszcze, okolice / environs

3

A.VI/2 – Petrauskas typ 4/8 / type 4/8 	■ 382, 383 – Kosmów, okolice / environs
	■ 512 – Siedliszcze, okolice / environs

3

A.VI/2 – Petrauskas typ 8 / type 8 	■ 143 – Gródek, stan. 29 / site 29
	■ 384 – Kosmów, okolice / environs

2

prawdopodobnie A.VI/2 / probably A.VI/2 	■ 32 – Gródek, stan. 1C / site 1C 1

fragmenty – A.VI / fragments – A.VI 	■ 147 – Gródek, stan. 29 / site 29
	■ 182 – Gródek, w pobliżu Huczwy / near the Huczwa

2 2

GRUPA VII
GROUP VII

A.VII
uszczegółowienie – tabela 3 / details – table 3

	■ 33 – Gródek, stan. 1C / site 1C
	■ 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401 – Kosmów, oko-

lice / environs
	■ 407 – Kosmów, okolice / environs

9

15
A.VII – tzw. zapinki sarmackie
uszczegółowienie – tabela 3 /
A.VII – Sarmatian fibulae
details – table 3

	■ 402, 403, 404, 405, 406 – Kosmów, okolice / en-
virons

	■ 429 – Małków, stan. 42 / site 42

6

NIEOKREŚLONE / FRAGMENTY
INDETERMINATE / FRAGMENTS

fragm. nieokreślonej zapinki A.VI lub A.VII / fragment of an in-
determinate fibula A.VI or A.VII

	■ 181 – Gródek, w pobliżu Huczwy / near the Huczwa 1 1

fragm. sprężynek
(│ – z igłą lub fragm. igły; ^ – z cięciwą lub fragm. cięciwy) /
fragments of springs
(│ – with a pin or fragments of pin; ^ – with a chord or frag-
ments of a chord)

	■ 148│ – Gródek, stan. 29 / site 29
	■ 408^, 409^, 410, 411^, 412│, 413^, 414│ – Kos-

mów, okolice / environs

8

13
fragm. igieł/cięciw (?) / fragments of pins/chords (?) 	■ 415, 416 – Kosmów, okolice / environs 2

fragm. pochewek (?) / fragments of catch-plates (?) 	■ 417, 418 – Kosmów, okolice / environs 2

zniszczone (?) / damaged (?) 	■ 450 – Mieniany, stan. 25 / site 25 1

* Oznaczenia typów zapinek użyte w opracowaniu / Designations of types employed in the monograph.
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typu Duchcov na terenie ziem polskich spotykane są na obszarach zasiedlonych przez Celtów, w tym głównie na 
Dolnym Śląsku, co nie dziwi w kontekście ich pochodzenia (por. Łuczkiewicz, Sadowski 2019, 638 ryc. 4, 640–641, 
lista A – tam wcześniejsza literatura). Znacznie bardziej zaskakujące są jednak ich rozproszone znaleziska we wschod-
niej Polsce oraz na przyległych obszarach zachodniej Białorusi i Ukrainy, czyli już poza enklawami osadnictwa cel-
tyckiego (Woźniak 2010, 79; Łuczkiewicz, Sadowski, 638 ryc. 4, 641–642, lista B). Z Lubelszczyzny dotąd znane 
były trzy zapinki duchcowskie, będące znaleziskami odosobnionymi, w tym żelazna z Jaszczowa, pow. łęczyński 
(Gurba 1971) i dwie brązowe z Szopinka, pow. zamojski (Łuczkiewicz, Sadowski 2019, 631–633, ryc. 2, 3). Znacznie 
odbiegają one jednak od okazu z Kosmowa, tak sposobem profilacji kabłąka, jak i nóżki. Na obecnym etapie badań 
można jedynie stwierdzić, że miejsca ich odkrycia pokrywają się z rozprzestrzenieniem osadnictwa kultury pomor-
skiej (Łuczkiewicz, Sadowski 2019, 632 ryc. 1). Znaleziska zapinek duchcowskich spoza strefy osadnictwa celtyc-
kiego, w tym z Lubelszczyzny, najczęściej łączy się z trudnymi do sprecyzowania kontaktami miejscowej ludności 
z Celtami z północno-wschodniej części Kotliny Karpackiej, być może dowodzącymi obecności szlaku handlowego 
ukierunkowanego na handel bursztynem216 (por. Woźniak 2010, 79; Łuczkiewicz, Sadowski 2019, 639–640). Z całą 
pewnością okaz z Kosmowa ze względu na swoją wyjątkowość wymaga oddzielnej, szczegółowszej publikacji217.

Z powierzchni zniszczonego stanowiska 4 w Husynnem Kolonii (nr kat. 224) pochodzi wielokrotnie już opisy-
wana w literaturze zapinka zarubiniecka o konstrukcji środkowolateńskiej (Banasiewicz 1989b, 23–24, 28 ryc. 4:1; 
1990, 36; Kokowski 1991a218, 51–55, ryc. 20; Andrzejowski 1999, 36, ryc. 10:5219; Niezabitowska-Wiśniewska 2017a, 
482–483, ryc. 5:5) (Ryc. 7). Niemal bliźniaczy okaz odkryty został w grobie 2 na tym samym stanowisku (Bana-
siewicz 1990, 36–38, ryc. 1:1). Oba odpowiadają typowi IVb w klasyfikacji A.K. Ambroza (1966, 17–18, tabl. 2:10)220.

Najbardziej nietypową cechą zapinki z kolekcji jest sposób połączenia nóżki z kabłąkiem. A. Kokowski w po-
święconej jej publikacji postawił hipotezę, że przymocowanie języczkowatego występu – odchodzącego od końca 
szerokiej, trójkątnej nóżki – do prostokątnej ramy kabłąka przy pomocy drutu może być zabiegiem celowym, nie-
związanym ze sposobem naprawy zapinki (Kokowski 1991a, 54–55). Analogiczny sposób połączenia tych dwóch 
elementów występuje także na wspomnianym już okazie odkrytym rok później w zespole grobowym na tym samym 
stanowisku, co jedynie potwierdza tę hipotezę. Najprawdopodobniej mówić możemy tutaj o lokalnej modyfikacji 
sposobu wytwarzania zapinek zarubinieckich. Tym samym za dowód naprawy zapinki ujętej w katalogu uznać na-
leży jedynie wtórne połączenie pękniętej cięciwy.

216 Głównie na bazie znalezisk z cmentarzyska i osady kultury pomorskiej z Rembielina, pow. przasnyski (Waluś 1992; Woźniak 2010, 79).
217 Celowo tak w katalogu, jak i w tej części pominęłam szczegółowy opis sposobu zdobienia nóżki zapinki, choć jest on bardzo sugestywny. Kwestia ta 

wymaga dalszych studiów, dalece wykraczających poza ramy niniejszego opracowania.
218 O błędnej numeracji stanowiska w tej publikacji – patrz przypis 88.
219 O nieścisłościach w numeracji zapinek w tej publikacji – patrz przypis 89.
220 W klasyfikacji S.P. Pačkovej (1988, 13, 18; 2004, 16–17; 2006, 75) będzie to typ IVb (dosłownie ZT /ЗТ/–IVb). Pomijam już odniesienia do innych klasy-

fikacji, w tym A.M. Oblomskiego (1986).

earlier literature there). What is more conspicuous is that the finds are dispersed in the east of Poland and the neigh-
bouring areas in Belarus and Ukraine, outside of the enclaves of Celtic settlement (Woźniak 2010, 79; Łuczkiewicz, 
Sadowski, 638 fig. 4, 641–642, list B). As regards the Lublin region, we know of three fibulae of the Duchcov type, 
including the iron one from Jaszczów, in the Łęczna district (Gurba 1971), and two bronze specimens from Szopinek, 
in the Zamość district (Łuczkiewicz, Sadowski 2019, 631–633, fig. 2, 3). Nevertheless, they differ significantly from 
the specimen from Kosmów in bow and foot profiling. At the current stage of research, we can only determine that 
their findspots coincide with the distribution of settlement of the Pomeranian culture (Łuczkiewicz, Sadowski 2019, 
632 fig. 1). The Duchcov fibulae from outside of the Celtic settlement, including the Lublin region, are most often 
related to difficult to determine contacts between the local community and the Celts from the north-east part of 
the Carpathian Basin, which possibly indicate the presence of a trade route for the transfer of amber216 (cf. Woźni-
ak 2010, 79; Łuczkiewicz, Sadowski 2019, 639–640). Considering the uniqueness of the specimen from Kosmów, it 
certainly requires a separate, more comprehensive publication217.

The surface of the destroyed site 4 in Husynne Kolonia (cat. no. 224) yielded a Zarubintsy fibula of middle La 
Téne construction, repeatedly described in literature (Banasiewicz 1989b, 23–24, 28 fig. 4:1; 1990, 36; Kokowski 
1991a218, 51–55, fig. 20; Andrzejowski 1999, 36, fig. 10:5219; Niezabitowska-Wiśniewska 2017a, 482–483, fig. 5:5) 
(Fig. 7). A nearly identical specimen was discovered in grave 2 at the same site (Banasiewicz 1990, 36–38, fig. 1:1). 
Both correspond to type IVb in A.K. Ambroz’s classification (1966, 17–18, plate 2:10)220.

216 Mainly on the basis of finds from the cemetery and settlement of the Pomeranian culture from Rembielin, in the Przasnysz district (Waluś 1992; Woźni-
ak 2010, 79).

217 Even though the ornamentation of the foot of the fibula is very evocative, I have ignored its detailed description both in the catalogue and this part of 
the publication. This issue necessitates further research, far exceeding the scope of this monograph.

218 About the incorrect numbering of this site – see footnote 88.
219 About inconsistencies in numbering of the fibulae in this publication – see footnote 89.
220 In S.P. Pačkova’s classification (1988, 13, 18; 2004, 16–17; 2006, 75), it is type IVb (more precisely ZT /ЗТ/–IVb). I will pass over the references to other 

classifications, including the one by A.M. Oblomski (1986).

Ryc. 6. Zapinka o konstrukcji wczesnolateńskiej. Ko-
smów – okolice.
Fig. 6. Fibula of early La Tène construction. Kosmów – 
environs.

Ryc. 7. Zarubiniecka zapinka o konstrukcji środ-
kowolateńskiej. Husynne Kolonia, stan. 4.
Fig. 7. Zarubintsy fibula of middle La Tène con-
struction. Husynne Kolonia, site 4.



226       Analiza 227       Analysis

Fibule z Husynnego Kolonii to niejedyne zabytki łączone z kulturą zarubiniecką na Lubelszczyźnie (por. Niezabi-
towska-Wiśniewska 2016, 207–209; 2017a, 488), ale dwie z trzech zapinek bezsprzecznie łączonych z tą jednostką 
kulturową. Fragment trzeciej odkryto na stanowisku 1 w Drążgowie, pow. rycki, w wypełnisku obiektu 21/24 z cmen-
tarzyska kultury przeworskiej (Kokowski 1990a, 26–29, ryc. 1:c). Wszystkie trzy zapinki typu zarubinieckiego repre-
zentują warianty typologicznie najmłodsze. Niestety dokładniej datowana może być jedynie zapinka z Drążgowa, 
której metryka określona została na młodsze stadium fazy B2, bądź nawet na fazę B2/C1 (Kokowski 1990a, 27–28; 
Andrzejowski 1999, 36). Datowanie zapinek z Kolonii Husynne jedynie ogólnie odnieść można prawdopodobnie do 
I w. po Chr221.

Kolejna zapinka, prawdopodobnie o konstrukcji środkowolateńskiej, odkryta została na stanowisku 1C w Gródku 
(nr kat. 18 – Ryc. 8). Niestety jej stan zachowania uniemożliwia przeprowadzenie dokładnej analizy. Intuicyjnie, w tym 
głównie na podstawie obecności masywnej sprężyny, należy ją łączyć, być może, z typem E w klasyfikacji J. Ko-
strzewskiego (1919) i datować na fazę A2 młodszego okresu przedrzymskiego (Godłowski 1981, 90; Dąbrowska 1988, 
29, 62). Nie jest to jednak określenie pewne, tym bardziej, że zapinki typu D i „spokrewnione” z nimi zapinki typu E 
wykonywane były głównie z żelaza, a nie ze stopu miedzi jak okaz z Gródka. Z tego samego stanowiska pochodzi 
zapinka o konstrukcji późnolateńskiej (nr kat. 19 – Ryc. 8), reprezentująca typ O w klasyfikacji J. Kostrzewskiego 
(1919)222. Okres występowania tego typu fibul najczęściej umieszcza się od schyłku fazy A3 po początek stadium 
B1a. Charakterystyczne są one dla III fazy młodszego okresu przedrzymskiego, przy czym zajmują w jej obrębie wy-
raźnie młodszą pozycję chronologiczną od łączonych również z nią zapinek typów M–N (Godłowski, Woźniak 1981, 
53; Godłowski 1981, 90; Dąbrowska 1988, 35, 62).

Zapinka o konstrukcji późnolateńskiej pochodzi także z okolic Kosmowa (nr kat. 232 – Ryc. 8). Najbliższa jest 
typowi N w klasyfikacji J. Kostrzewskiego (1919), choć uszkodzona sprężyna i brak cięciwy nie pozwalają na uznanie 
takiego przyporządkowania za pewne223. Okaz ten ze względu na wąski, taśmowaty kabłąk, nieznacznie rozszerza-
jący się w kierunku główki oraz ukształtowanie nóżki nieznacznie odpowiada także zapinkom określonym jako typ 
N2v (ros. в) w klasyfikacji fibul kultury zarubinieckiej autorstwa S.P. Pačkovej (2006, 86, ryc. 30:12). Zapinki typu N 
datowane są głównie na fazę A3 młodszego okresu przedrzymskiego. Podobnie jak zapinki typu O charakterystyczne 

221 A. Kokowski zapinkę zarubiniecką uwzględnioną w katalogu datował na fazę A3 lub początek okresu wczesnorzymskiego (stadium B1a?) (Kokowski 
1991a, 55 – tam też zestawienie różnych poglądów na temat datowania zapinek zarubinieckich). Chronologia obiektów z materiałami późnozarubiniec-
kimi z Hryniewicz Wielkich i Drążgowa (por. Andrzejowski 1999) nie potwierdza jednak tak wczesnej obecności elementów kultury zarubinieckiej na 
terenie ziem polskich.

222 W klasyfikacji S. Demetza (1999) odnieść można ją do typu A2aI.
223 Zakładając, że zapinka miała górną cięciwę, uznać należałoby ją za zbliżoną do typu M, co wydaje się jednak znacznie mniej prawdopodobne.

The most untypical feature of the fibula from the assemblage is the way in which the foot is connected with 
the bow. According to a hypothesis formulated by A. Kokowski in the publication devoted to the brooch, mounting 
a tongue-shaped projection (which starts at the end of a wide, triangular foot) to a rectangular bow frame using wire 
could have been an intentional process, unconnected with repair of the brooch (Kokowski 1991a, 54–55). An identical 
method of connecting these two elements was employed in a brooch discovered a year later in a grave complex at 
the same site, which only supports the hypothesis. This most likely attests to local modifications in the manner of 
producing Zarubintsy fibulae. As a consequence, the only evidence of repair to the fibula described in the catalogue 
is a secondary connection of the broken chord.

These are not the only artefacts associated with the Zarubintsy culture in the Lublin region (cf. Niezabitows-
ka-Wiśniewska 2016, 207–209; 2017a, 488), but are two out of three fibulae unquestionably connected with this 
cultural unit. A fragment of the third one was discovered at site 1 in Drążgów, in the Ryki district, in the filling of 
feature 21/24 at the cemetery of the Przeworsk culture (Kokowski 1990a, 26–29, fig. 1:c). All three fibulae of the 
Zarubintsy type represent the latest typological variants. Unfortunately, the only brooch that can be dated more 
precisely is the specimen from Drążgów, dated to the later subphase of phase B2, or even phase B2/C1 (Kokowski 
1990a, 27–28; Andrzejowski 1999, 36). The brooches from Kolonia Husynne can only be dated very generally, prob-
ably to the 1st century AD221.

Another fibula, probably of middle La Téne construction, was discovered at site 1C in Gródek (cat. no. 18 – Fig. 8). 
As it is fragmentarily preserved and heavily deformed, it is impossible to conduct thorough analysis of this find. 
Based mainly on the massive spring, we can only rather intuitively connect it with type E in J. Kostrzewski’s classi-
fication (1919) and date it to phase A2 of the later pre-Roman period (Godłowski 1981, 90; Dąbrowska 1988, 29, 62). 
This, however, is not certain, all the more that fibulae of type D and those of type E, which are related to them, were 
made predominantly of iron, not of copper alloy, like the specimen from Gródek. The same site also yielded a fib-
ula of late La Téne construction (cat. no. 19 – Fig. 8) representing type O in J. Kostrzewski’s classification (1919)222. 
It is most commonly assumed that brooches of this type occurred between the end of phase A3 and the beginning 
of subphase B1a. They are typical of phase III of the later pre-Roman period, yet, within this period, they are clearly 
younger than fibulae of types M-N, which are related to them (Godłowski, Woźniak 1981, 53; Godłowski 1981, 90; 
Dąbrowska 1988, 35, 62).

A brooch of late La Téne construction was also found in the vicinity of Kosmów (cat. no. 232 – Fig. 8). It closely 
resembles type N in J. Kostrzewski’s classification (1919). Yet, considering the damaged spring and the lack of chord, it 
cannot be unquestionably categorised in this way223. On account of a narrow, banded bow, slightly tapering towards 
the head, and the shape of the foot, the specimen also corresponds to brooches determined as type N2v (Russian 
в) in the classification of the Zarubintsy culture fibulae by S.P. Pačkova (2006, 86, Fig. 30:12). Fibulae of type N are 
mainly dated to phase A3 of the later pre-Roman period. Like brooches of type O, they are characteristic of phase 
III of the later pre-Roman period, yet they are evidently older than them (Godłowski, Woźniak 1981, 53; Godłowski 
1981, 90; Dąbrowska 1988, 35, 62). Neither fibulae of late La Tène construction included in the catalogue bear sim-
ilarities to brooches from the Lublin region.

1.2. Group II as classified by O. Almgren
The eastern series of group II in O. Almgren’s classification (1923) is represented by fragments of three fibulae (cat. 
nos. 20, 110, 226 – Fig. 9). Despite their fragmentary state of preservation, they can, in all probability, be regarded 
as type A.41. In the division by J. Schuster, they most likely correspond to variant X. Considering the form of the foot 
of a fibula from Gródek, site 1C (cat. no. 20) and, to a lesser extent, the one from Kosmów (cat. no. 226), they can 

221 A. Kokowski dated the Zarubintsy fibula included in the catalogue to phase A3 or the beginning of the early Roman period (subphase B1a?) (Kokowski 
1991a, 55 – there, a compilation of various opinions about dating the Zarubintsy fibulae). The chronology of features with the late Zarubintsy materials 
from Hryniewicze Wielkie and Drążgów (cf. Andrzejowski 1999) does not confirm such an early presence of elements of the Zarubintsy culture in the 
Polish lands.

222 In S. Demetz’s classification (1999) they can be related to type A2al.
223 Assuming that the fibula had an external chord, it should be deemed as resembling type M, yet this seems much less likely.

Ryc. 8. Zapinki o konstrukcji środkowo (?) (18) i późnolatenskiej (19, 232).
18, 19 – Gródek, stan. 1C; 232 – okolice Kosmowa.
Fig. 8. Fibulae of middle La Tène (?) (18) and late La Tène construction (19, 232). 
18, 19 – Gródek, site 1C; 232 – Kosmów – environs.
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są dla fazy III młodszego okresu przedrzymskiego, są jednak od nich wyraźnie starsze (Godłowski, Woźniak 1981, 
53; Godłowski 1981, 90; Dąbrowska 1988, 35, 62). Obie zapinki o konstrukcji późnolateńskiej zawarte w katalogu 
nie znajdują analogii na terenie Lubelszczyzny.

1.2. Grupa II w klasyfikacji O. Almgrena
Serię wschodnią II grupy w klasyfikacji O. Almgrena (1923) reprezentują fragmenty trzech zapinek (nr kat. 20, 
110, 226 – Ryc. 9). Pomimo złego stanu zachowania, z dużym prawdopodobieństwem przyporządkować można je 
do typu A.41. W podziale J. Schustera zapewne odpowiadają one odmianie X. Sposób uformowania nóżki zapinki 
z Gródka, stan. 1C (nr kat. 20) i w nieco mniejszym stopniu z Kosmowa (nr kat. 226) pozwala odnieść je do podod-
miany X2 (Schuster 2006, 105–107, ryc. 7). Zapinki typu A.41 sporadycznie pojawiają się w stadium B2b, masowo 
występując w fazie B2/C1 (lub B2/C1–C1a) (Schuster 2006, 101; Mączyńska 2009, 36–37). Zapinki pododmiany X1 mają 
charakter interkulturowy, choć na obszarach zajętych przez kulturę przeworską występują znacznie rzadziej niż na 
terytorium kultury wielbarskiej. Zapinki pododmiany X2 uznawane są natomiast za typowo „wielbarskie”, a ich roz-
przestrzenienie odzwierciedla migrację ludności kultury wielbarskiej na południowy wschód (Schuster 2006, 111, 
ryc. 12; Mączyńska 2006, 165, ryc. 5; 2009, 38 ryc. 13). Ze względu na brak znajomości kontekstu odkrycia zapi-
nek kapturkowych z kolekcji oraz przypadającą na fazę B2/C1–C1a „wymianę ludności” przeworskiej na wielbarską na 
obszarze Lubelszczyzny, określenie ich przynależności kulturowej przysparza sporo trudności. Za ich wielbarskim 
rodowodem przemawiają: dotychczasowe ustalenia odnośnie pododmiany X2, miejsce odkrycia na wschodnich ru-
bieżach Lubelszczyzny, obecność podobnych form w obrębie grupy masłomęckiej oraz brak analogicznych znale-
zisk wysuniętych tak daleko na wschód we wschodniej strefie kultury przeworskiej. Dodatkowo dwie z nich mają 
charakterystyczne dla kultury wielbarskiej szerokie grzebyki ozdobione dwoma żłobkami, choć takie ich cechy jak 
blaszkowatość i fakt, że jeden z grzebyków jest pusty od spodu znajdują analogie również w kulturze przeworskiej 
(Schuster 2006, 112).

Dotychczasowe zestawienia zapinek A.41 z terenu środkowoeuropejskiego Barbaricum zawierają jedynie czte-
ry okazy z Lubelszczyzny – dwa żelazne pododmiany X1 z grobów 11 i 45 z Masowa oraz dwa srebrne pododmiany 
X2 z grobu 300 w Masłomęczu (Schuster 2006, 102 ryc. 2, 115 nr 89, 90; Mączyńska 2006, 172 nr 92, 165 ryc. 5; 
2009, 38 ryc. 13, 262 lista 3 nr 88; por. Olędzki 1992, 66, ryc. 7:8, 9224; Kokowski 1995b, 74 ryc. 50). Obecnie lista 
ta jest znacznie dłuższa i liczy – łącznie z zapinkami z kolekcji i wymienionymi powyżej – 20 egzemplarzy (por. Lista 
1). Cztery z nich odnieść można do pododmiany X1, pozostałe z mniejszym lub większym prawdopodobieństwem 
do pododmiany X2. Wszystkie okazy ostatniej pododmiany pochodzą ze stanowisk we wschodniej Lubelszczyźnie.

1.3. Grupa III w klasyfikacji O. Almgrena
Widoczny w ostatnich latach wzrost liczby zapinek oczkowatych serii pruskiej III grupy w klasyfikacji O. Almgre-
na (1923) z Lubelszczyzny znajduje swoje odzwierciedlenie także w prezentowanej kolekcji. Zawiera ona pięć tak 
sklasyfikowanych okazów (nr kat. 187, 233, 435, 473, 500 – Ryc. 10), przy czym jeden z nich był już wcześniej pu-
blikowany (nr kat. 187 – Niezabitowska 2005a, 489–490, 494, ryc. 1:4). Zapinkę ze stanowiska 12 w miejscowości 
Szpikołosy (nr kat. 473) odnieść można do typu A.59, natomiast okaz ze stanowiska 3 w Wolicy (nr kat. 500) do 
typu A.60. Pozostałe, zachowane fragmentarycznie – Gródek, za Huczwą (nr kat. 187), Kosmów (nr kat. 233) – lub 
silnie uszkodzone (Matcze, stan. 41 – nr kat. 435) najprawdopodobniej reprezentują typ A.61.

Zapinki oczkowate serii pruskiej występują głównie w fazie B2, ze wskazaniem na jej wcześniejszy odcinek – sta-
dium B2a (Liana 1970, 442; Godłowski 1974, 23–24; 1985, 52–53; Andrzejowski, Cieśliński 2007, 282–283), przy czym 
najpóźniejsze ich typy – A.60 i A.61 – w strefie wschodnioprzeworskiej225 oraz we wschodniej części Lubelszczyzny 
mogą przeżywać się jeszcze w stadium B2b i być może nawet w fazie B2/C1 (np. Andrzejowski 2001, 61–62). Biorąc 
pod uwagę wspomnianą już specyfikę przemian kulturowych na Lubelszczyźnie większość zapinek opisywanej serii 
powinna być łączona z kulturą przeworską. O ile taka interpretacja znalezisk z jej zachodnich rubieży nie budzi wąt-

224 Tam jako typ A.41b.
225 W ujęciu J. Andrzejowskiego – porównaj np. Andrzejowski 2020, 10 ryc. 1.

be related to subvariant X2 (Schuster 2006, 105–107, fig. 7). Fibulae of type A.41 occasionally occurred in subphase 
B2b, and in large numbers in phase B2/C1 (or B2/C1–C1a) (Schuster 2006, 101; Mączyńska 2009, 36–37). Brooches of 
subvariant X1 are of the intercultural character, yet in the areas settled by the Przeworsk culture they are signifi-
cantly scarcer than in the area of the Wielbark culture. On the other hand, fibulae of subvariant X2 are considered 
to be typically “Wielbark”, and their distribution reflects the migrations of the population of the Wielbark culture 
to the south-east (Schuster 2006, 111, fig. 12; Mączyńska 2006, 165, fig. 5; 2009, 38 fig. 13). Considering the un-
known context of discovery of the Rollenkappen fibulae from the collection and the displacement of the Przeworsk 
population by the Wielbark taking place in phase B2/C1–C1a, it is very difficult to determine their cultural affiliation. 
What supports their Wielbark provenance are current findings about subvariant X2, their findspots in the eastern 
frontiers of the Lublin region, the occurrence of similar forms within the Masłomęcz group, and the lack of ana-
logical finds discovered so far east in the eastern zone of the Przeworsk culture. Moreover, two of them have wide 
crests ornamented with two grooves characteristic of the Wielbark culture, though other features of them, such as 
their sheet-like structure and the fact that one of the crests is empty on the underside can also be observed in the 
Przeworsk culture (Schuster 2006, 112).

Current compilations of fibulae of type A.41 from the central European Barbaricum contain only four specimens 
from the Lublin region – two iron ones of subvariant X1 from graves 11 and 45 in Masów, and two silver ones of sub-
variant X2 from grave 300 in Masłomęcz (Schuster 2006, 102 fig. 2, 115 no. 89, 90; Mączyńska 2006, 172 no. 92, 
165 fig. 5; 2009, 38 fig. 13, 262 list 3 no. 88; cf. Olędzki 1992, 66, fig. 7:8, 9224; Kokowski 1995b, 74 fig. 50). The list 
is now much longer and consists of 20 specimens, including fibulae from the collection and the above-mentioned 
ones (cf. List 1). Four of them can be related to subvariant X1, the others – with varying degrees of confidence – to 
subvariant X2. All specimens of the last subvariant originated at sites in the east Lublin region.

1.3. Group III as classified by O. Almgren
The recent increase in the number of eye fibulae of the Prussian series of group III in O. Almgren’s classification 
(1923) discovered in the Lublin region is also reflected in the presented collection. It contains five specimens clas-
sified in this way (cat. no. 187, 233, 435, 473, 500 – Fig. 10) though one of them has already been published (cat. 
no. 187 – Niezabitowska 2005a, 489–490, 494, Fig. 1:4). The brooch from site 12 in Szpikołosy (cat. no. 473) can be 
associated with type A.59, and the specimen from site 3 in Wolica (cat. no. 500) with type A.60. The other, fragmen-
tarily preserved ones – Gródek, on the other side of the Huczwa (cat. no. 187), Kosmów (cat. no. 233) – or heavily 
damaged ones (Matcze, site 41 – cat. no. 435) most likely represent type A.61.

Eye fibulae of the Prussian series occurred mainly in phase B2, with emphasis on its earlier stage – subphase 
B2a (Liana 1970, 442; Godłowski 1974, 23–24; 1985, 52–53; Andrzejowski, Cieśliński 2007, 282–283), though their 

224 There, described as type A.41b.

Ryc. 9. Zapinki serii wschodniej II grupy O. Almgrena, prawdopodobnie typu A.41. 20 – Gródek, 
stan. 1C; 110 – Gródek, stan. 3; 226 – Kosmów.
Fig. 9. Fibulae of the eastern series of Almgren group II, probably type A.41. 20 – Gródek, site 
1C; 110 – Gródek, site 3; 226 – Kosmów.
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pliwości, to już przynależność kulturowa znacznie liczniejszego zbioru zapinek oczkowatych ze wschodnich rejonów 
Lubelszczyzny nie jest tak jednoznaczna (por. Niezabitowska 2005a; Niezabitowska-Wiśniewska 2009b; 2017a, 
487–488, ryc. 1A). Jak już wielokrotnie wzmiankowałam we wcześniejszych opracowaniach nie można wykluczyć, 
że są one dowodem na obecność osadnictwa postzarubinieckiego, do czego jeszcze powrócę (por. Kokowski 2019b, 
141). Niestety wszystkie zapinki oczkowate serii pruskiej z tej części Lubelszczyzny są znaleziskami luźnymi, co nie 
ułatwia ich interpretacji kulturowej. Według S. Sadowskiego w okolicach miejsca odkrycia jednej z nich znaleziono 
także fragmenty ceramiki kultury zarubinieckiej226, co jeszcze nie przesądza o słuszności przypisania zapinki tej kul-
turze, ale stanowi kolejną przesłankę do intensyfikacji badań nad przynależnością kulturową zapinek serii pruskiej na 
wschodnich krańcach Lubelszczyzny. W wypadku przynajmniej części zapinek A.60–61 z tego obszaru, teoretycznie 
najmłodszych typologicznie, i przyjmując, że mogły one przeżywać się jeszcze w fazie B2/C1, być może trzeba rów-
nież liczyć się z ich wielbarskim pochodzeniem, choć tę hipotezę jak na razie traktować należy niezwykle ostrożnie.

226 W miejscu tym składam serdeczne podziękowania Panu dr. Sylwestrowi Sadowskiemu za przekazanie tej informacji oraz za wykaz zapinek oczkowa-
tych znajdujących się w opracowywanej przez niego kolekcji zabytków, uwzględnionych już zresztą w jednym z moich wcześniejszych opracowań (por. 
Niezabitowska-Wiśniewska 2017a, 476 ryc. 1A, 488).

latest types – A.60 and A.61 – could have occurred in subphase B2b and perhaps even in phase B2/C1 in the east Prze-
worsk zone225 and the east Lublin region (for instance, Andrzejowski 2001, 61–62). Considering the uniqueness of 
cultural transformations taking place in the Lublin region, most fibulae of the series in question should be related 
to the Przeworsk culture. While this interpretation of finds from its western frontiers does not raise any doubts, 
the cultural affiliation of a much more numerous assemblage of eye fibulae from eastern areas of the Lublin region 
is not that unambiguous (cf. Niezabitowska 2005a; Niezabitowska-Wiśniewska 2009b; 2017a, 487–488, fig. 1A). As 
I have repeatedly remarked in other monographs, it cannot be ruled out that they corroborate the presence of the 
post-Zarubintsy settlement, on which I will elaborate later (cf. Kokowski 2019b, 141). Unfortunately, all eye fibulae 
of the Prussian series from this part of the Lublin region are stray finds, which hinders their cultural interpretation. 
According to S. Sadowski, in the vicinity of the findspots of one of them, fragments of pottery of the Zarubintsy cul-
ture were found226, which does not confirm the accuracy of the above-mentioned hypothesis, but provides another 
reason for intensifying research into the cultural affiliation of fibulae of the Prussian series on the eastern periph-
eries of the Lublin region. In the case of at least some brooches of type A.60–61 from this area, theoretically latest 
in terms of their typology, and assuming that they could have occurred in phase B2/C1, we should probably consider 
their Wielbark provenance, yet at this stage this hypothesis should be treated very carefully.

At least227 47 eye fibulae of the Prussian series (cf. List 2) are known from the Lublin region, which completely 
transforms current reports (cf. Andrzejowski, Cieśliński 2007, 284 fig. 4; Mączyńska 2009, 26 fig. 8; Andrzejowski 
2020, 13 fig. 4). Most of them represent type A.60–61.

The catalogue also includes a fibula of the newly-determined Husynne type, which was named after the village 
where it was discovered (cat. no. 223 – Fig. 11). As I have already mentioned, the specimen underwent conservation, 
which revealed elements of ornamentation indiscernible before, and analysis of chemical composition, this being 
the reason for its inclusion in the catalogue. The fibula is a hybrid combining features of various brooches, including 
mostly post-Zarubintsy and eye fibulae of the Prussian series, and meets the definition of pattern 4 of the fibulae 
of the Husynne type. Based on current data, this type can be dated to subphase B2b at the earliest, or even phase 

225 As indicated by J. Andrzejowski – compare, for instance Andrzejowski 2020, 10 fig. 1.
226 I express my gratitude to Dr Sylwester Sadowski for providing this piece of information and for the list of eye fibulae included in the collection of arte-

facts compiled by him, which were also taken into account in one of my previous monographs (cf. Niezabitowska-Wiśniewska 2017a, 476 fig. 1A, 488).
227 I have intentionally used the expression “at least”, which is connected with a rapid increase in the number of new materials, mostly coming from search-

es with the use of metal detectors, which now are often legal. This comment pertains to the entire text.

Ryc. 10. Zapinki oczkowate serii pruskiej (Almgren grupa III). 187 – Gródek, 
za Huczwą; 233 – okolice Kosmowa; 435 – Matcze, stan. 41; 473 – Szpikołosy, 
stan. 12; 500 – Wolica, stan. 3.
Fig. 10. Eye fibulae of the Prussian series (Almgren group III). 187 – Gródek, on 
the other side of the Huczwa; 233 – Kosmów – environs; 435 – Matcze, site 41; 
473 – Szpikołosy, site 12; 500 – Wolica, site 3.

Ryc. 11. Zapinka typu Husynne (223) i być może fragment okazu tego typu 
(21). 223 – Husynne, stan. 2; 21 – Gródek, stan. 1C.
Fig. 11. Fibula of the Husynne type (223) and possibly a fragment of a speci-
men of this type (21). 223 – Husynne, site 2; 21 – Gródek, site 1C.
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Z Lubelszczyzny znanych jest co najmniej227 47 zapinek oczkowatych serii pruskiej (por. Lista 2), co także rady-
kalnie zmienia dotychczasowe zestawienia (por. Andrzejowski, Cieśliński 2007, 284 ryc. 4; Mączyńska 2009, 26 ryc. 
8; Andrzejowski 2020, 13 ryc. 4). Większość z nich reprezentuje typ A.60–61.

W katalogu uwzględniłam także zapinkę wydzielonego niedawno typu Husynne, odkrytą właśnie w tej miejsco-
wości (nr kat. 223 – Ryc. 11). Powodem tej decyzji było – o czym już wspomniałam – poddanie jej konserwacji ujaw-
niającej nowe szczegóły ornamentu oraz wykonanie analizy składu chemicznego metalu. Jest ona hybrydą łączącą 
cechy różnych zapinek, w tym przede wszystkich późnozarubienieckich oraz oczkowatych serii pruskiej i mieści 
się w definicji wzoru 4 fibul typu Husynne. Typ ten, na podstawie dotychczasowych danych, datować można naj-
wcześniej na stadium B2b, lub nawet fazę B2/C1–C1a. Najprawdopodobniej też tak sklasyfikowane zapinki powstały 
w środowisku postzarubinieckim (Niezabitowska-Wiśniewska 2017a).

W prezentowanej kolekcji zabytków znajduje się także fragment nóżki fibuli opisanej jako A.III, seria pruska 
(nr kat. 21 – Ryc. 11). Choć nie sposób odtworzyć jej pierwotnego kształtu skłonna jestem zaryzykować stwierdzenie, 
że również ona reprezentuje zapinki typu Husynne. Przemawia za tym pokrywający ją ornament, niespotykany na 
innych okazach serii pruskiej, znajdujący jednocześnie dokładne analogie właśnie na zapinkach typu Husynne, w tym 
przede wszystkim na fibuli z Husynnego i Suchawy (Niezabitowska-Wiśniewska 2017a, 478 ryc. 2:1, 2; 479 ryc. 3:1, 
2). Tym samym liczba zapinek wzoru 4 typu Husynne z Lubelszczyzny wzrosłaby do pięciu, zakładając oczywiście 
słuszność łączenia z nim fragmentu nóżki zapinki z Gródka oraz zapinki z miejscowości Perespa (por. Niezabitow-
ska-Wiśniewska 2017a, 481 przypis 10).

1.4. Grupa IV w klasyfikacji O. Almgrena
W kolekcji reprezentowana jest także grupa IV zapinek w klasyfikacji O. Almgrena (1923). Dużym zaskoczeniem 
jest przede wszystkim obecność aż czterech okazów, które można łączyć z typem A.68 (nr kat. 2, 234, 422, 526 – 
Ryc. 12), uznawanym za jeden z podstawowych wyznaczników fazy B1 na obszarze kultury przeworskiej, zasadniczo 
jej późniejszego stadium – B1b (Godłowski 1985, 41; Mączyńska 2001, 165–167; 2009, 27–31). Dwie z nich – z miejsco-
wości Białoskóry (nr kat. 2) i Strzelce (nr kat. 526) – są „klasycznymi” zapinkami tego typu, przy czym ostatnia jest 
silnie przepalona, stąd też najprawdopodobniej wchodziła w skład wyposażenia grobu ciałopalnego. Ze stanowiska 
4 w Białoskórach oprócz zapinki A.68 pochodzi też grot z zadziorami (nr kat. 3) oraz fragment nożyc żelaznych 
(nr kat. 4), co może pośrednio wskazywać na istnienie tam cmentarzyska, być może kultury przeworskiej. Oba sta-
nowiska położone są też bardzo blisko siebie – w odległości niespełna 10 kilometrów w linii prostej.

Sposób uformowania kabłąków zapinek z okolic Kosmowa (nr kat. 234) i ze stanowiska 10 w Łaskowie (nr kat. 
422)228 nieco różni się od znanego z „klasycznych” okazów A.68. Ich górne partie są co prawda romboidalnie roz-
szerzone, ale największa szerokość jest „odsunięta” od główek zapinek. Tym samym odcinki kabłąków pomiędzy 
najszerszym miejscem, a płytką oporową są wydłużone, a na zapince z Łaskowa dodatkowo pomiędzy tymi ele-
mentami widoczne jest wyraźne przewężenie – „szyjka”. Pod względem pozostałych cech opisywane zapinki dość 
wyraźnie różnią się między sobą.

Okaz z Kosmowa sprawia wrażenie delikatniejszego. Ma też zupełnie płaski od spodu, profilowany i długi kabłąk, 
z owalnym zagłębieniem stykającym się z płytką oporową powyżej maksymalnej szerokości romboidalnego posze-
rzenia, sprawiającego ponadto wrażenie spiłowanego od góry. Zapinki A.68 z fasetowanymi kabłąkami z terenu ziem 
polskich zestawił R. Prochowicz (2003). Sporadycznie spotykane są one w kulturze przeworskiej229 i wielbarskiej230. 
Okazy te od zapinki z Kosmowa różnią jednak zdecydowanie bardziej krępe i silnie esowato wygięte kabłąki (Procho-
wicz 2003, 331–332, ryc. 1). Zapinki z fasetowanymi, ale także krępymi kabłąkami zdecydowanie liczniej występują 
na terenie Moraw i Słowacji, gdzie datowane są na schyłek fazy B1 i stadium B2a (Peškař 1972, 77–78, tabl. 9:6; 10:1–7). 

227 Świadomie używam określenia „co najmniej”, co ma związek z lawinowym przyrostem nowych materiałów, pochodzących głównie z poszukiwań z uży-
ciem wykrywaczy metali, w chwili obecnej często legalnych. Uwaga ta dotyczy całego tekstu.

228 Bardzo dziękuję Panu dr. hab. Jackowi Andrzejowskiemu z Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, za podzielenie się swoimi spostrze-
żeniami odnośnie zapinek z okolic Kosmowa i z Łaskowa.

229 Sobienie Biskupie, pow. otwocki, ob. 11a; Kołacz, pow. miński, grób 9 – Prochowicz 2003, 331–332, ryc. 1:a, b; Dąbrowska 2002, 222–223, tabl. IV:2.
230 Pruszcz Gdański, stan. 10, gr. 97 – Pietrzak 1997, 22, tabl. XXVII/97:1, 2; Prochowicz 2003, 332, ryc. 1:c. M. Pietrzak grób 97, zawierający tylko dwa 

okazy zapinek A.68 datuje na fazę B1.

B2/C1–C1a. Most probably, fibulae classified in this way originated in the post-Zarubintsy environment (Niezabitows-
ka-Wiśniewska 2017a).

The presented collection of artefacts also contains a fragment of a fibula foot described as A.III, Prussian series 
(cat. no. 21 – Fig. 11). Even though it is impossible to reconstruct its original shape I am inclined to hazard a guess that 
it also represents brooches of the Husynne type. What speaks in favour of this statement is its ornament – unusual 
in other specimens of the Prussian series, yet identical to the one on fibulae of the Husynne type, including mainly 
fibulae from Husynne and Suchawa (Niezabitowska-Wiśniewska 2017a, 478 fig. 2:1, 2; 479 fig. 3:1, 2). That being so, 
the number of brooches of pattern 4 of the Husynne type from the Lublin region would rise to five, assuming the 
accuracy of associating the fragment of a fibula foot from Gródek and the brooch from Perespa with this type (cf. 
Niezabitowska-Wiśniewska 2017a, 481 footnote 10).

1.4. Group IV as classified by O. Almgren
Group IV of the fibulae in O. Almgren’s classification (1923) is also represented in the collection. What is most striking, 
is the presence of as many as four specimens which can be related to type A.68 (cat. no. 2, 234, 422, 526 – Fig. 12), 
which is considered to be one of the fundamental determinants of phase B1 in the area of the Przeworsk culture, 
essentially its later subphase – B1b (Godłowski 1985, 41; Mączyńska 2001, 165–167; 2009, 27–31). Two of them – 
from Białoskóry (cat. no. 2) and Strzelce (cat. no. 526) – are “classic” fibulae of this type, yet the latter is heavily 
burnt, which indicates that it could have been an element of the furnishings of a cremation grave. Apart from the 
fibula of type A.68, site 4 in Białoskóry also yielded an arrowhead with barbs (cat. no. 3), which might indirectly 

Ryc. 12. Zapinki A.68 i zbliżone (grupa IV). 2 – Białoskóry, stan. 4; 234 – okoli-
ce Kosmowa; 422 – Łasków, stan. 10; 526 – Strzelce, stan. 19.
Fig. 12. Fibulae of type A.IV.68 and similar (group IV). 2 – Białoskóry, site 4; 
234 – Kosmów – environs; 422 – Łasków, site 10; 526 – Strzelce, site 19.
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Występują także dalej na południe, na obszarze Noricum i Pannonii (Prochowicz 2003, 333 – tam wcześniejsza li-
teratura). Spośród zapinek opublikowanych przez I. Peškařa najbardziej zbliżona do okazu z okolic Kosmowa jest 
fibula z miejscowości Postoupky, okr. Kroměříž (Peškař 1972, 43 nr 57b, 79, tabl. 11:2). W przeciwieństwie do niej 
jest jednak kompletna i ma pełną pochewkę, stąd też odpowiada typowi A.69. Brak tego elementu u fibuli z okolic 
Kosmowa nie pozwala na podobne przyporządkowanie typologiczne, choć nie można tego jednoznacznie wykluczyć.

Zupełnie nietypowa jest natomiast silnie zniszczona zapinka z Łaskowa. Zasadniczo odpowiada ona typowi A.68; 
jest jednak dwudzielna, ze sprężyną osadzoną na osi umieszczonej w masywnej, prostokątnej i krzywo (niestaran-
nie) wyciętej płytce z wyraźnym karbem/haczykiem przytrzymującym górną cięciwę. Cecha ta nie znajduje analogii 
w innych zapinkach typu A.68, nie tylko z Lubelszczyzny. Z ogromnym prawdopodobieństwem należy uznać, że jest 
to miejscowe i chyba „niezbyt udane” naśladownictwo „klasycznych” zapinek A.68.

Opisane powyżej różnice pomiędzy „klasycznymi” zapinkami A.68, w tym reprezentowanymi w kolekcji, a oka-
zami z okolic Kosmowa i z Łaskowa, pozwalają datowanie tych ostatnich umieszczać być może nawet w fazie B2, ze 
wskazaniem na jej wcześniejszy odcinek.

Obecnie z Lubelszczyzny znanych jest dwanaście zapinek A.68 oraz jedna typu A.67 – uznawanego za prototypo-
wy dla późniejszych zapinek A.68 (por. np. Mączyńska 2001). Fragment jednej zapinki opisany został jako A.67 lub 
A.68 (por. Lista 3). Spośród egzemplarzy A.68 aż osiem pochodzi ze wschodniej i północno-wschodniej Lubelsz-
czyzny, a tylko trzy z jej północno-zachodniej części. Ostatnie – odkryte w Dratowie, Masowie i Sobieszynie – bez 
większych wątpliwości mogą być łączone z kulturą przeworską. W wypadku pozostałych taka interpretacja nie jest 
aż tak pewna. We wschodniej Lubelszczyźnie – w rozumieniu subregionu III w podziale A. Kokowskiego – ludność 
kultury przeworskiej zaczęła osiedlać się dopiero w fazie B2 i poza małymi wyjątkami brak jest tam starszych stano-
wisk231. Apogeum osadnictwa przeworskiego w tym regionie przypada dopiero na fazę B2/C1–C1a (ostatnio: Kokowski 
2019b, 140–141, tabela 2, ryc. 1–5).

Pomijając całą dyskusję odnośnie proweniencji i traktowania zapinek A.68 w kategorii importów lub wyrobów 
lokalnych (por. np.: Mączyńska 2001, 165–169; 2009, 30; Prochowicz 2003, 331–333) na mapach ich dotychcza-
sowego rozprzestrzenienia obszar Lubelszczyzny – poza stanowiskami w Dratowie i Sobieszynie na jej zachodnich 
krańcach – jest zupełnie pusty. Ta „biała plama” nieco dziwi, zważywszy głównie na fakt, że na zachód od Wisły i na 
prawobrzeżnym Mazowszu tworzą one wyraźne skupiska. Kolejne, nieco mniejsze rysuje się także na zachodniej 
Ukrainie, gdzie zapinki A.68 wystąpiły w kontekście materiałów kultury przeworskiej, lipickiej i zarubinieckiej232 
(Mączyńska 2001, 167, 168, ryc. 2; 2009, 27–31, ryc. 9, 10, lista 45). Tym samym nowe znaleziska ze wschodniej 
Lubelszczyzny z jednej strony zapełniają tę pustkę, z drugiej, mogą wskazywać kierunek rozprzestrzeniania się za-
pinek tego typu, choć na obecnym etapie nie można stwierdzić czy dotarły na te tereny wraz z kulturą przeworską, 
czy też z południa. Kwestia ich proweniencji kulturowej w dalszym ciągu pozostaje otwarta233.

Do IV grupy zapinek w klasyfikacji O. Almgrena (1923) zakwalifikować należy także sześć okazów późnych wa-
riantów fibul silnie profilowanych. Reprezentują one odmianę mazowiecką w podziale T. Dąbrowskiej (nr kat. 1, 9, 
474 – typ 1, o konstrukcji jednodzielnej – Ryc. 13; 10 – typ 2, o konstrukcji dwudzielnej – Ryc. 14) oraz tzw. wariant To-
pornica wydzielony przez J. Andrzejowskiego (nr kat. 227, 463 – Ryc. 14), charakteryzujący się przede wszystkim dwu-
dzielną konstrukcją oraz obecnością szczątkowego grzebyka przybierającego postać od jednej do kilku bruzd wzdłuż 
zewnętrznej krawędzi główki234 (Dąbrowska 1994; Andrzejowski 2009, 252–254, 259, aneks 5B, tabl. 5.5, 5.13235).

231 Mowa tutaj o grobie z Zubowic, pow. zamojski (Gajewski, Gurba, Kokowski 1981; Kokowski 1991a, 46–51) i cmentarzysku w Lipsku, pow. zamojski (Drew-
ko 1957, 167; Kokowski 1991a, 163 nr 39, 171), datowanych na fazę A2 młodszego okresu przedrzymkiego (por. Kokowski 2019b, 146–147).

232 O zapinkach A.68 w kulturze zarubinieckiej patrz m.in. Pačkova 2006, 88, ryc. 31:5, 8.
233 Szczególnie w wypadku okazów znalezionych w powiecie chełmskim, w tym na Polesiu Lubelskim oraz w powiecie bialskim (por. Lista 3), czyli znajdu-

jących się w obrębie subregionu IIIa w ujęciu A. Kokowskiego (2019b), skąd w ogóle nie znamy cmentarzysk kultury przeworskiej. Oczywiście trzeba 
mieć na uwadze, że może to wynikać ze stanu badań.

234 Klasycznym przykładem zapinki wariantu Topornica jest egzemplarz znaleziony w Kosmowie (nr kat. 227). Fibula z Obrowca (nr kat. 463) jest znisz-
czona i tym samym żłobki na jej główce są silnie zatarte i niemal nieczytelne. Pozostałe jej cechy, w tym sposób ukształtowania guzka na końcu nóżki, 
są bardzo podobne do okazu z Czerniczyna (nr kat. 10), który między innymi ze względu na brak zdobienia główki zaliczony został do typu 2 odmiany 
mazowieckiej wg T. Dąbrowskiej.

235 W tym miejscu składam serdeczne podziękowania Panu dr. hab. Jackowi Andrzejowskiemu za udostępnienie niepublikowanego manuskryptu jego roz-
prawy doktorskiej (Andrzejowski 2009).

indicate the presence of a cemetery, probably of the Przeworsk culture. Both sites are very close together – nearly 
10 kilometres in a straight line.

Bows of brooches from the environs of Kosmów (cat. no. 234) and from site 10 in Łasków (cat. no. 422)228 slightly 
differ in form from those of “classic” A.68 specimens. While their top parts widen to form rhombuses, the greatest 
width is “shifted” from the fibula head. Thus, the sections of bows between the widest part and the bearing plate 
are longer, with the fibula from Łasków additionally featuring a clear narrowing – a “neck” between these elements. 
As regards other features, the fibulae in question rather clearly differ from each other.

The specimen from Kosmów appears to be more delicate. Its long, profiled bow is flat on the underside and has 
an oval hollow which meets the bearing plate above the greatest width of the rhombic widening, which also appears 
to be filed from the top. Fibulae of type A.68 with faceted bows recorded in Poland were compiled by R. Prochow-
icz (2003). They sporadically occurred in the Przeworsk229and Wielbark cultures230. What differentiates them from 
the brooch from Kosmów are their much sturdier and heavily S-shaped bows (Prochowicz 2003, 331–332, fig. 1). 
Fibulae with faceted and sturdy bows are much more numerous in Moravia and Slovakia, where they are dated to 
the end of phase B1 and subphase B2a (Peškař 1972, 77–78, plate 9:6; 10:1–7). They also occur further to the south, in 
the area of Noricum and Pannonia (Prochowicz 2003, 333 – earlier literature there). As regards brooches published 
by I. Peškař, it is the fibula from Postoupky, in Kroměříž district, that is most similar to the specimen from the envi-
rons of Kosmów (Peškař 1972, 43 no. 57b, 79, plate 11:2). However, unlike the latter specimen, it is complete and has 
a full catch-plate, hence it corresponds to type A.69. As the fibula from the vicinity of Kosmów lacks this element, 
it cannot be included in the same typological category, though this cannot be excluded totally.

A heavily deformed fibula from Łasków is extremely atypical. It basically corresponds to type A.68, yet it is 
a two-piece specimen with a spring fixed on an axle placed in a massive, rectangular and unevenly (carelessly) cut 
out plate with a distinct groove/hook holding the external chord. This feature is not found in other fibulae of type 
A.68, not only those from the Lublin region. In all probability, it is local and perhaps failed imitation of “classic” 
brooches of type A.68.

Due to the above-mentioned differences between the “classic” fibulae of type A.68, including the ones repre-
sented in the collection, and the specimens from Łasków and the vicinity of Kosmów, it is possible to date the latter 
ones to phase B2, with emphasis on its earlier part.

As regards the Lublin region, we know of 12 fibulae of type A.68 and one of type A.67, which is considered as 
the prototype of the later fibulae of type A.68 (cf., for instance, Mączyńska 2001). A fragment of one fibula was 
described as A.67 or A.68 (cf. List 3). Among A.68 specimens, as many as eight come from the east and north-east 
Lublin region, and only three from its north-west part. The latter – discovered in Dratów, Masów and Sobieszyn – can 
be associated with the Przeworsk culture rather unquestionably. As regards the other brooches, we cannot be sure 
about such interpretation. In the east of the Lublin region – understood as subregion III as divided by A. Kokowski 
– the population of the Przeworsk culture started to settle as late as in phase B2 and with certain exceptions there 
are no older sites there231. The height of the Przeworsk settlement in this region falls to phase B2/C1–C1a (recently: 
Kokowski 2019b, 140–141, table 2, fig. 1–5).

Leaving aside the debate on the provenance and treatment of fibulae of type A.68 as imports or local products 
(cf. for instance, Mączyńska 2001, 165–169; 2009, 30; Prochowicz 2003, 331–333) the Lublin region – except for 
the sites in Dratów and Sobieszyn, on its western peripheries – is completely blank in the maps of their distribution. 
Considering the fact that, to the west of the Vistula and on the right-bank Mazovia they form clear clusters, this 
blank spot seems to be somewhat suspicious. Another, slightly smaller cluster has been recorded in the west of 

228 I express my gratitude to Dr Jacek Andrzejowski from the State Archaeological Museum in Warsaw for sharing his observations about brooches from 
Łasków and the environs of Kosmów.

229 Sobienie Biskupie (Otwock district), feature 11a; Kołacz (Mińsk Mazowiecki district), grave 9 – Prochowicz 2003, 331–332, Fig. 1:a, b; Dąbrowska 2002, 
222–223, plate IV:2.

230 Pruszcz Gdański, site 10, grave 97 – Pietrzak 1997, 22, plate XXVII/97:1, 2; Prochowicz 2003, 332, Fig. 1:c. M. Pietrzak dated grave 97, which contained 
only two fibulae of type A.68, to phase B1.

231 This concerns a grave from Zubowice, Zamość district (Gajewski, Gurba, Kokowski 1981; Kokowski 1991a, 46–51) and a cemetery in Lipsk, Zamość dis-
trict (Drewko 1957, 167; Kokowski 1991a, 163 no. 39, 171), dated to phase A2 of the later pre-Roman period (cf. Kokowski 2019b, 146–147).
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Zapinki odmiany mazowieckiej pojawiają się w stadium B2b, ale zasadniczo występują w fazie B2/C1–C1a (Dąbrowska 
1994, 20–22, 29–30; 1998, 151–153, ryc. 3, 4). Charakterystyczne są głównie dla wschodniej strefy kultury przewor-
skiej i najprawdopodobniej powstały w wyniku lokalnej ewolucji stylistycznej zapinek trąbkowatych (Andrzejowski 
2001, 64–65, ryc. 7; Andrzejowski, Cieśliński 2007, 289, 292, ryc. 12). J. Andrzejowski zapinki wariantu Topornica 
uważa za przypuszczalnie młodszy wariant zapinek odmiany mazowieckiej. Ich znaleziska grupują się głównie na 
obszarze południowo-wschodniej Polski, w tym przede wszystkim na wschodzie Lubelszczyzny. Ponad 50 tak skla-
syfikowanych egzemplarzy znalezionych przez detektorystów pochodzi także z zachodniej Ukrainy. Niestety brak 
znajomości kontekstu odkrycia zarówno zdecydowanej większości okazów z terenu ziem polskich, jak i z Ukrainy 
nie pozwala na pewne odniesienie tych zapinek do kultury przeworskiej czy wielbarskiej. Rozprzestrzenienie zapi-
nek wariantu Topornica może jednak wyznaczać kierunek przemieszczania się grup ludności wschodnioprzewor-
skiej na południowy wschód, zapewne w wyniku naporu ludności kultury wielbarskiej. Zapinki wariantu Topornica 
prawdopodobnie dały też początek kolejnemu typowi późnych zapinek pochodnych od form silnie profilowanych, 
określanych w literaturze jako typ Vojtenki (ostatnio Andrzejowski 2020, 21–22, ryc. 6, 11–13; por. Levada 2007, 
243–246, ryc. 8, 9).

Powyższe ustalenia wydają się potwierdzać nowe znaleziska – niestety także luźne – pochodzące z Lubelszczy-
zny. Poza dwiema zapinkami uwzględnionymi w niniejszym katalogu, obecnie znanych jest kolejnych, co najmniej 
20 okazów wariantu Topornica, grupujących się we wschodniej części tego regionu. Ponadto ich liczba przewyż-
sza liczbę zapinek typu 1 odmiany mazowieckiej (obecnie 16). Znaleziska ostatnich znacznie częściej też spotykane 
są na terenach „notorycznie” przeworskich, w zachodniej i północno-zachodniej części Lubelszczyzny (por. Lista 4).

Kolejną zapinką reprezentującą IV grupę jest pojedynczy okaz najbliższy typowi A.82 (nr kat. 235 – Ryc. 15). 
Egzemplarz ilustrujący ten typ w klasyfikacji O. Almgrena pochodzi z Pettau/Ptuj (Poetovio), jest znacznie bar-
dziej ozdobny i silniej profilowany, różniąc się tym samym od okazu z okolic Kosmowa (Almgren 1923, 238, tabl. 
IV:82). O. Almgren zaznaczył jednak, że oprócz koncentracji zbliżonych zapinek w prowincjach naddunajskich236, 
podobne spotykane są w południowej Rosji, a jedną z ich cech są długie kabłąki – jak w typie A.87 – co sprawia, że 
grzebień przy przejściu w nóżkę jest znacznie bardziej oddalony od poszerzonej główki, a w zasadzie grzebienia na 
główce (Almgren 1923, 44). Silnie profilowane zapinki, stylistycznie nawiązujące do okazu z okolic Kosmowa dość 

236 Por. np. Rustoiu 1997, 53–55, ryc. 61–63.

Ukraine, where A.68 fibulae occurred in the context of materials of the Przeworsk, Lipice and Zarubintsy cultures232 
(Mączyńska 2001, 167, 168, fig. 2; 2009, 27–31, fig. 9, 10, list 45). Thus, the new finds from the east of the Lublin 
region not only fill this void but might also indicate the direction of the dissemination of the brooches of this type. 
At present, however, we cannot establish whether they were brought by the Przeworsk culture or arrived from the 
south, so the question of their cultural provenance remains open233.

Group IV as classified by O. Almgren (1923) also comprises six specimens of late variants of strongly profiled 
fibulae. They represent the Mazovian variant as classified by T. Dąbrowska (cat. no. 1, 9, 474 – type 1, of one-piece 
construction – Fig. 13; 10 – type 2, of two-piece construction – Fig. 14) and Topornica variant distinguished by J. An-
drzejowski (cat. no. 227, 463 – Fig. 14), characterised mostly by the two-piece construction and the presence of 
a residual crest in the form of one to several grooves along the outer edge of the head234 (Dąbrowska 1994; Andrze-
jowski 2009, 252–254, 259, appendix 5B, plate 5.5, 5.13235).

Though fibulae of the Mazovian variant basically occurred in phase B2/C1–C1a, they also appeared in subphase B2b 

(Dąbrowska 1994, 20–22, 29–30; 1998, 151–153, fig. 3, 4). They are typical mainly of the eastern zone of the Prze-
worsk culture, and most probably originated in the result of a local stylistic evolution of trumpet fibulae (Andrze-
jowski 2001, 64–65, fig. 7; Andrzejowski, Cieśliński 2007, 289, 292, fig. 12). J. Andrzejowski indicates that brooches 
of Topornica variant might be younger forms of fibulae of the Mazovian variant. Their finds concentrate mainly in the 
south-east Poland, above all in the east of the Lublin region. Over 50 thus classified specimens were discovered by 
metal prospectors in the west of Ukraine. Unfortunately, the lack of the context of discovery of the vast majority of 
specimens from the area of Poland and Ukraine does not make it possible to relate these brooches unambiguously 
to the Przeworsk or Wielbark culture. Nevertheless, the distribution of fibulae of the Topornica variant might indi-
cate the direction in which groups of east Przeworsk population migrated to the south-east, most likely as a result 
of a surge of the population of the Wielbark culture. It is probable that fibulae of the Topornica variant gave rise to 

232 About A.68 fibulae in the Zarubintsy culture – see, among other things, Pačkova 2006, 88, Fig. 31:5, 8.
233 Especially in the case of specimens discovered in the Chełm district, including Polesie Lubelskie and the Biała Podlaska district (cf. List 3), that is the 

ones located within subregion IIIa as determined by A. Kokowski (2019b), which did not yield cemeteries of the Przeworsk culture. Obviously, we need 
to bear in mind that this might result from the state of research.

234 The specimen discovered in Kosmów (cat. no. 227) is a classic example of a fibula of Topornica variant. The fibula from Obrowiec (cat. no. 463) is dam-
aged and the grooves on its head are heavily effaced and almost indiscernible. Its other features, including the form of the knob at the end of the foot, 
bear close resemblance to the specimen from Czerniczyn (cat. no. 10), which was classified as type 2 of the Mazovian variant according to T. Dąbrows-
ka’s classification, on account of, among others, the lack of ornamentation of the head.

235 I express my gratitude to Dr Jacek Andrzejowski for providing me with the unpublished manuscript of his doctoral thesis (Andrzejowski 2009).

Ryc. 13. Zapinki typu 1 odmiany mazowieckiej w podziale T. Dąbrowskiej (Alm-
gren grupa IV). 1 – Annopol, stan. 11; 9 – Czerniczyn, stan. 9; 474 – Szychowice, 
stan. 12.
Fig. 13. Fibulae of type 1 of the Mazovian variant as classified by T. Dąbrowska 
(Almgren group IV). 1 – Annopol, site 11; 9 – Czerniczyn, site 9; 474 – Szychow-
ice, site 12.

Ryc. 14. Zapinki typu 2 odmiany mazowieckiej w podziale T. Dąbrowskiej, w tym wariantu To-
pornica wg J. Andrzejowskiego (227, 463) (Almgren grupa IV). 10 – Czerniczyn, stan. 32; 227 – 
Kosmów; 463 – Obrowiec, stan. 44.
Fig. 14. Fibulae of type 2 of the Mazovian variant as classified by T. Dąbrowska, including the 
Topornica variant as classified by J. Andrzejowski (227, 463) (Almgren group IV). 10 – Czer-
niczyn, site 32; 227 – Kosmów; 463 – Obrowiec, site 44.
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licznie występowały we wschodniej Europie. Najbliższe są też okazom wydzielonym przez V.V. Kropotova w grupę 
10, serię I, wariant 2 (Kropotov 2010, 224–227, ryc. 63:6–7; 64237). Okres występowania zapinek A.82 i zbliżonych 
najprawdopodobniej przypada na II w. po Chr., choć niektóre mogły występować jeszcze w III w. po Chr. (por. Kro-
potov 2010, 227238). Bardzo podobna zapinka, także pod względem ukształtowania kabłąka, odkryta została w oko-
licach wsi Mošny, obl. Čerkas’ka na Ukrainie i datowana jest na stadium B2b (Alekseenko, Levada 2011, 374–375, 
ryc. 2:6). Z Lubelszczyzny jak dotąd – oprócz okazu z okolic Kosmowa – znana jest jeszcze jedna zapinka tego typu 
znaleziona luźno w powiecie tomaszowskim.

Wśród zapinek IV grupy na uwagę zasługuje duży i masywny okaz ze stanowiska 2 w Gródku, nieznajdujący do-
kładnego odpowiednika w klasyfikacji O. Almgrena (nr kat. 107 – Ryc. 16)239. Silnie rozszerzony przy główce, a wąski 
w dolnej części kabłąk, dodatkowo płaski od spodu oraz wyraźny, szeroki grzebień z poprzecznymi żłobkami przy 
przejściu w nóżkę240 pozwalają na uznanie tej zapinki za trąbkowatą, najpewniej reprezentującą późny etap ewolucji 
tego typu. Podobna zapinka wchodzi w skład wyposażenia grobu 54 w Opoce, pow. puławski, choć w odróżnieniu 
od okazu z Gródka ma ona tulejkę na sprężynę (Szarek-Waszkowska 1971, 97, tabl. XXXI:15). Z dużym prawdopodo-
bieństwem zapinki te datować należy najwcześniej na stadium B2b lub fazę B2/C1–C1a.

Zapinka opisana powyżej jest też bardzo podobna do okazów silnie profilowanych z leśnostepowej części Euro-
py Wschodniej, uznawanych za prototypowe dla tzw. T-kształtnych fibul z wąską nóżką. Zapinki mające powstać 
w wyniku ich ewolucji ozdabiano wstawkami emalii umieszczanymi w górnej, silnie poszerzonej części kabłąków 
(Korzuhina 1978, 21; Oblomskij, Terpilovskij 2007241, 114–116, ryc. 135). Na obecnym etapie uwagę tę traktować na-
leży jedynie jako wskazanie potencjalnego kierunku przyszłych analiz zapinek analogicznych do okazu z Gródka.

237 Porównaj A.K. Ambroz – grupa 11, seria I, szczególnie zapinki wariantu II. Te jednak występują głównie na obszarze Królestwa Bosporańskiego i na 
Przedkaukaziu. A.K. Ambroz datuje je na II w. po Chr. (1966, 40–41, tabl. 8:7, 8).

238 Tam też przegląd hipotez na temat datowania zapinek silnie profilowanych. O tego typu zapinkach z dorzeczy Oki i Donu – w tym zbliżonych do okazu 
z kolekcji – zobacz też: Voroncov, Stolârov 2020.

239 Dziękuję Panu dr. hab. Jackowi Andrzejowskiemu za cenne uwagi odnośnie tej zapinki.
240 Stylistyka zapinki nieznacznie przypomina okazy typu A.72, niezwykle popularnego w kulturze Dollkeim-Kovrovo, ale występującego także w strefie 

A osadnictwa kultury wielbarskiej i datowanego głównie na fazę B2 (Nowakowski 1989, 145, 148, 156–157, ryc. 2; 1996, 49–50, 155–156, mapa 4; Chiliń-
ska-Drapella 2010, 8, przypis 8; Chilińska-Früboes, Kontny 2018, 88–89; Chilińska-Früboes 2020, 220–248). Te jednak przede wszystkim mają zupełnie 
inną konstrukcję główki.

241 Tam też szczegółowe omówienie różnych poglądów na temat genezy tych zapinek.

another type of late fibulae derivative of strongly profiled forms, in literature referred to as Vojtenki type (recently 
Andrzejowski 2020, 21–22, fig. 6, 11–13; cf. Levada 2007, 243–246, fig. 8, 9).

The above-mentioned findings seem to be confirmed by the new finds – unfortunately also stray finds – from the 
Lublin region. Apart from two fibulae included in this catalogue, we now know of further, at least 20 specimens of 
Topornica variant, clustered in the eastern part of this region. Moreover, their number exceeds the number of type 1 
of Mazovian fibulae (at present 16). The latter are much more common in the areas regarded as Przeworsk ones, in 
the west and north-west of the Lublin region (cf. List 4).

Another fibula representing group IV is a single specimen most similar to type A.82 in O. Almgren’s classifica-
tion (cat. no. 235 – Fig. 15). It comes from Pettau/Ptuj (Poetovio), and is significantly more lavishly ornamented and 
more heavily profiled, which makes it different from the specimen from the environs of Kosmów (Almgren 1923, 
238, plate IV:82). However, O. Almgren indicated that, apart from the concentrations of similar fibulae in the Danu-
bian provinces236, corresponding brooches occur in the south of Russia, and one of their features are long bows – as 
in type A.87 – as a result of which the crest, where it turns into the foot, is significantly shifted from the widened 
head, or actually the crest on the head (Almgren 1923, 44). Strongly profiled brooches stylistically corresponding to 
the specimen from the environs of Kosmów, occurred in rather large numbers in the east of Europe. They are also 
most similar to specimens distinguished by V.V. Kropotov as group 10, series I, variant 2 (Kropotov 2010, 224–227, 
fig. 63:6–7; 64237). Most probably, fibulae of type A.82 and the similar ones occurred in the 2nd century AD, though 
some of them might have occurred even in the 3rd century AD (cf. Kropotov 2010, 227238). A very similar (also in 
terms of the form of the bow) fibula was discovered near Moshny, in Cherkasy oblast in Ukraine, and is dated to 
subphase B2b (Alekseenko, Levada 2011, 374–375, fig. 2:6). Apart from the specimen from the Kosmów environs, we 
know of one more fibula of this type from the Lublin region. It is a stray find discovered in Tomaszów Lubelski district.

Noteworthy among the fibulae of group IV is a large and solid specimen from site 2 in Gródek, which does not 
have an exact equivalent in O. Almgren’s classification (cat. no. 107 – Fig. 16)239. Considering that its bow is signifi-
cantly wider by the head, narrow in the bottom part, flat on the underside and features a wide crest with crosswise 
grooves where it turns into the foot240, it can be classified as a trumpet fibula, most likely representing the late stage 
of the evolution of this type. A similar brooch was included in the furnishings of grave 54 in Opoka, in Puławy district, 
yet unlike the specimen from Gródek it has a socket for the spring (Szarek-Waszkowska 1971, 97, plate XXXI:15). In 
all probability, these fibulae came into being in subphase B2b at the earliest or phase B2/C1–C1a.

The above-mentioned fibula closely resembles strongly profiled specimens from forests and steppes of the 
Eastern Europe, which are regarded as prototypes for T-shaped fibulae with a narrow foot. Brooches supposedly 
evolving from them were decorated with enamel insertions placed in the top, heavily widened part of the bow (Ko-
rzuhina 1978, 21; Oblomskij, Terpilovskij 2007241, 114–116, fig. 135). At this stage, this observation should be treated 
only as an indication of a potential direction of future analysis of brooches analogous to the specimen from Gródek.

Another intriguing specimen is a fibula from site 10 in Teptiuków (cat. no. 479 – Fig. 17) – two-piece, with an ex-
ternal chord mounted in a groove cut out in a massive plate on the head, with a bearing plate and a narrow, triangu-
lar-sectioned, arched bow smoothly turning into a short foot with a high catch-plate, the surface of the bow and foot 
ornamented with an incised, zigzag line. The presence of the bearing plate has many analogues in heavily profiled 
fibulae of the first series of group IV in O. Almgren’s classification (1923). The bend and section of the bow faintly refer 
to later variants of strongly profiled brooches, particularly the Mazovian variant as distinguished by T. Dąbrowska 

236 Cf., for instance, Rustoiu 1997, 53–55, Fig. 61–63.
237 Compare A.K. Ambroz – group 11, series I, especially fibulae of variant II. These, however, occur mainly in the area of the Bosporan Kingdom and the 

North Caucasus. A.K. Ambroz dates them to the 2nd century AD (1966, 40–41, plate 8:7, 8).
238 There, a review of hypotheses concerning dating of heavily profiled fibulae. About brooches of this type from the Oka and Don river basins - see Vo-

roncov, Stolârov 2020.
239 I express my gratitude to Dr Jacek Andrzejowski for his valuable comments about this fibula.
240 The style of brooch faintly resembles specimens of type A.72, which was very widespread in the Dollkeim-Kovrovo culture, yet also occurred in zone 

A of the settlement of the Wielbark culture and is dated mainly to phase B2 (Nowakowski 1989, 145, 148, 156–157, Fig. 2; 1996, 49–50, 155–156, map 4; 
Chilińska-Drapella 2010, 8, footnote 8; Chilińska-Früboes, Kontny 2018, 88–89; Chilińska-Früboes 2020, 220–248). These brooches, however, differ 
significantly in the head construction.

241 There, a detailed study of various views on the origin of these fibulae.

Ryc. 15. Zapinka IV grupy O. Almgrena zbliżona do typu A.82. 
Kosmów – okolice.
Fig. 15. Fibula of Almgren group IV resembling type A.82. Ko-
smów – environs.

Ryc. 16. Silnie profilowana zapinka trąbkowata IV grupy O. Almgre-
na. Gródek, stan. 2.
Fig. 16. Strongly profiled trumpet fibula of Almgren group IV. 
Gródek, site 2.
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Niezwykle interesująca jest zapinka ze stanowiska 10 w Teptiukowie (nr kat. 479 – Ryc. 17) – dwudzielna, z górną 
cięciwą umocowaną w karbie wyciętym w masywnej płytce na główce, z płytką oporową oraz z wąskim, w przekroju 
trójkątnym kabłąkiem, wygiętym łukowato i płynnie przechodzącym w krótką nóżkę z wysoką pochewką, dodat-
kowo na całej powierzchni kabłąka i nóżki ozdobiona rytą, zygzakowatą linią. Obecność płytki oporowej najwięcej 
analogii znajduje wśród zapinek silnie profilowanych pierwszej serii głównej IV grupy w klasyfikacji O. Almgrena 
(1923). Sposób wygięcia kabłąka oraz jego przekrój nieznacznie nawiązują też do późnych odmian fibul silnie profilo-
wanych, w szczególności odmiany mazowieckiej w podziale T. Dąbrowskiej (1994) i zapinek A.84 (Dąbrowska 1992; 
1994). Te jednak mają rozszerzone główki, grzebyki na kabłąkach i guzki na końcach nóżek. Pewnych podobieństw 
do ukształtowania kabłąka zapinki z Teptiukowa dopatrywać można się też wśród okazów pierwszej serii VII gru-
py242. Stąd też L. Schulte podobne zapinki uwzględnił w stworzonej przez siebie nowej klasyfikacji fibul tej grupy, 
umieszczając je w podgrupie VII 2 – z esowatym kabłąkiem – w obrębie formy 8. Ze względu na ich nietypowość 
wydzielił je dodatkowo w typ Gneist243/Knis (Schulte 2011, 83, ryc. 52:12; 53:10, 11, 13).

Zapinki analogiczne do okazu z kolekcji są niezwykle rzadkie, a miejsca ich odkrycia rozproszone. Odkryto je w: 
Knis, pow. giżycki (dawniej Gneist, Kr. Lötzen) (Ebert 1923, 153, ryc. 8; Schulte 2011, ryc. 53:10); Hopferstadt, Lkr. 
Würzbug (Schulte 2011, ryc. 53:11) oraz w chacie X w Křepicach, okr. Břeclav (Peškař 1972, 34, 89, tabl. I:8; Droberjar 
1997, 125, 140–143, 190, ryc. 62:8; tabl. 84:2; Schulte 2011, ryc. 53:13). Ponadto, w zbiorach Muzeum w Ołomuńcu 
znajduje się zapinka o identycznej konstrukcji, ale pozbawiona zdobienia, niestety z nieznanej miejscowości (Peškař 
1972, 60, 89, tabl. I:7). Zapinki odpowiadające okazowi z Teptiukowa datowane są na II w. po Chr. (por. Peškař 1972, 
89). Datowanie chaty X z Křepic określone zostało na fazę B2, z zastrzeżeniem, że być może ograniczyć należałoby 
je do pierwszej połowy II w., ewentualnie do połowy tego stulecia (por. Droberjar 1997, 125, 140–143). Stąd też naj-
prawdopodobniej metrykę okazu z Teptiukowa określić można na stadium B2b lub być może na fazę B2/C1.

1.5. Grupa V w klasyfikacji O. Almgrena
Większość zapinek V grupy O. Almgrena (1923) zawartych w katalogu reprezentuje 8 serię. Są wśród nich dwa eg-
zemplarze odpowiadające typowi A.127 / Kokowski wzór ZM–137 / Machajewski forma 5a i 5a/6 (nr kat. 237, 464 – 
Ryc. 18), jeden „klasyczny” egzemplarz typu A.128 / Machajewski forma 6 (nr kat. 440 – Ryc. 19) oraz jeden okaz 
typu A.129 / Machajewski forma 8 (nr kat. 236 – Ryc. 20). Na szczególną uwagę zasługują dwie zapinki pochodzące 
z Kosmowa (nr kat. 228, 229 – Ryc. 21), które uznać można za półwytwory, docelowo mające reprezentować typ 
A.128244, przy czym ich produkcja zarzucona została na różnych etapach. Okazu o numerze katalogowym 228 po 
wyjęciu z formy nie poddano dalszej obróbce. Zapinka opisana pod numerem 229 reprezentuje już znacznie bardziej 
zaawansowany etap obróbki, choć także sprawia wrażenie topornej i niedokończonej245 (por. Niezabitowska-Wiśniew-
ska 2021a, 288, 295-296 ryc. 6:4, 5).

Zapinki typu A.127 / wzoru ZM–137 na wschodzie Lubelszczyzny występują głównie w kontekście znalezisk 
grupy masłomęckiej (Kokowski 1995a, 13, ryc. 2:a; 46 – mapa 2). Z nią też najpewniej łączyć należy egzemplarze 
uwzględnione w katalogu. Duża część tych zapinek – podobnie jak okaz z Obrowca (nr kat. 464) – wykonana jest ze 
srebra i dodatkowo zdobiona perełkowanym drutem lub pokryta złotą folią, co doskonale wpisuje się w nurt baroku 
wielbarskiego. Wzór ZM–137 dokumentuje najwcześniejszy etap osadnictwa grupy masłomęckiej, datowany na fazę 
B2/C1–C1a (Kokowski 1995a, 34; por. Machajewski 1998, 192; Mączyńska 2009, 52–54). Obecnie z obszaru Lubelszczy-
zny znanych jest jedenaście zapinek tego typu, przy czym siedem pochodzi z zespołów grobowych z cmentarzyska 
w Masłomęczu (grób 5; grób 137 – 3 egz.; grób 294 – 2 egz.; grób 465 – por. Lista 5.A, tam też wykaz literatury). 
Jeden, znaleziony na powierzchni cmentarzyska kultury wielbarskiej w Witorożu, pow. bialski, prawdopodobnie łą-
czy cechy zapinek A.125/127246.

242 Ale też wśród zapinek 8 serii V grupy, głównie typu A.120.
243 Na tablicy w tej pracy umieszczona jest nazwa „Gneis”. Poprawna, niemiecka nazwa tej miejscowości brzmi Gneist (obecnie Knis, pow. giżycki).
244 Zapinkom 8 serii V grupy z Lubelszczyzny poświęciłam ostatnio obszerny artykuł, uwzględniając w nim również okazy ujęte w katalogu, w tym także 

wspomniane prototypy (Niezabitowska-Wiśniewska 2021).
245 Analiza metalograficzna zapinek o nr kat. 228 i 229 wykazała ogromne różnice w składzie chemicznym metalu użytego do ich produkcji, do czego jesz-

cze powrócę.
246 Opis na podstawie złej jakości zdjęcia. Por. Niezabitowska-Wiśniewska 2021a, 291, ryc. 5:8.

(1994), and to fibulae of type A.84 (Dąbrowska 1992; 1994). These, however, have wider heads, crests on bows and 
knobs at the end the foot. As regards bow formation, among brooches representing the first series of group VII242 
there are also specimens which exhibit certain similarities to the fibulae from Teptiuków. Hence, L. Schulte con-
sidered similar brooches in his new classification of fibulae of this group, assigning them to subgroup VII 2 – with 
an S-shaped bow – within form 8. Considering their uniqueness, he additionally distinguished Gneist243/Knis type 
(Schulte 2011, 83, fig. 52:12; 53:10, 11, 13).

Fibulae similar to the specimen from the collection are extremely rare, and their findspots dispersed. They were 
found in: Knis, in Giżycko district (formerly Gneist, Kr. Lötzen) (Ebert 1923, 153, fig. 8; Schulte 2011, fig. 53:10); Hop-
ferstadt, in Würzburg (Schulte 2011, fig. 53:11), and in cottage X in Křepice, Břeclav district (Peškař 1972, 34, 89, plate 
I:8; Droberjar 1997, 125, 140–143, 190, fig. 62:8; plate 84:2; Schulte 2011, fig. 53:13). Moreover, a fibula of identical 
construction, yet with no ornamentation, is part of the collection of the Museum in Olomouc. Unfortunately, its find-
spot is unknown (Peškař 1972, 60, 89, plate I:7). Fibulae corresponding to the specimen from Teptiuków are dated 
to the 2nd century AD (cf. Peškař 1972, 89). The cottage X from Křepice was dated to phase B2, with the reserva-
tion that perhaps it should be narrowed down to the first half or middle of the 2nd century (cf. Droberjar 1997, 125, 
140–143). Thus, the specimen from Teptiuków should most probably be dated to subphase B2b or perhaps phase B2/C1.

1.5. Group V as classified by O. Almgren
The majority of fibulae of group V in O. Almgren’s classification (1923) included in the catalogue represent series 8. 
Among them are two specimens corresponding to type A.127 / Kokowski pattern ZM–137 / Machajewski form 5a 
and 5a/6 (cat. no. 237, 464 – Fig. 18), one “classic” specimen of type A.128 / Machajewski form 6 (cat. no. 440 – Fig. 
19), and one specimen of type A.129 / Machajewski form 8 (cat. no. 236 – Fig. 20). Particularly striking are two fib-
ulae from Kosmów (cat. no. 228, 229 – Fig. 21), which can be deemed half-products intended to be type A.128244, 
yet their production was abandoned at different stages. Specimen no. 228 did not undergo further processing after 
being taken out of the casting form. Fibula no. 229 represents a more advanced stage of production, though it also 
appears to be incomplete and bulky245 (cf. Niezabitowska-Wiśniewska 2021a, 288, 295-296 fig. 6:4, 5).

In the east of the Lublin region, brooches of type A.127 / pattern ZM–137 occur mostly in the context of finds 
of the Masłomęcz group (Kokowski 1995a, 13, fig. 2:a; 46 – map 2), and the specimens considered in the catalogue 
should most likely be related to them. Like the example from Obrowiec (cat. no. 464), many of these fibulae are made 
of silver and ornamented with a beaded wire or covered with gold foil, which fits in perfectly with the Wielbark 

242 Also among fibulae of series 8 group V, mainly of type A.120.
243 A plate included in this publication features the name “Gneis”. The correct, German name of this town is Gneist (now Knis, Giżycko district).
244 I have recently produced a lengthy article devoted to fibulae of series 8, group V from the Lublin region, which also discusses specimens presented in 

the catalogue, including the above-mentioned prototypes (Niezabitowska-Wiśniewska 2021).
245 Metallographic analysis of fibulae cat. no. 228 and 229 revealed major differences in the chemical composition of the metal used for their production, 

yet I will elaborate on that later.

Ryc. 17. Zapinka typu Gneist/Knis wg L. Schulte (VII 2, forma 8). Teptiuków, stan. 10.
Fig. 17. Fibula of Gneist/Knis type as classified by L. Schulte (VII 2, form 8). Teptiuków, site 10.
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Zapinki A.128 datowane są na stadium B2b i fazę B2/C1 (B2/C1–C1a) (Machajewski 1998, 192; Mączyńska 2009, 52, 
55–57), co znajduje swoje odzwierciedlenie również w materiałach z Lubelszczyzny, skąd obecnie znanych jest co 
najmniej dziesięć okazów, które uznać można za reprezentujące ten typ oraz dwie łączące cechy kilku typów, w tym 
A.128/130 i A.124/128 (por. Lista 5.B – tam też wykaz literatury)247. Listę tę uzupełnić należy także o wspomniane 
półwytwory dwóch zapinek z Kosmowa. Znacznie trudniej odnieść się do przynależności kulturowej okazów typu 
A.128. O ile zapinki z zachodniej Lubelszczyzny, pochodzące w głównej mierze z cmentarzysk w Kraśniku-Piaskach, 
pow. kraśnicki i Puław-Włostowic, pow. puławski – w większości wykonane z żelaza – bez wątpienia łączyć nale-
ży z kulturą przeworską, to nie da się tego jednoznacznie powiedzieć o zapinkach z jej wschodnich rubieży. Część 
z nich może mieć związek z kulturą wielbarską/grupą masłomęcką, o czym świadczy obecność pojedynczych tego 
typu zapinek w obrębie ostatniej z nich i reprezentować najwcześniejszy etap osadnictwa ludności łączonej z tymi 
ugrupowaniami. Nie można jednak wykluczyć, że niektóre okazy, szczególnie z obrębu powiatu zamojskiego, po-
chodzą z najpóźniejszych na Lubelszczyźnie zespołów grobowych kultury przeworskiej, pomimo, iż wykonane są ze 
stopu miedzi.

Z całą pewnością przeworski rodowód ma zapinka typu A.129 znaleziona w okolicach Kosmowa. Zapinki te 
uznawane są za formę przewodnią fazy B2/C1 (Machajewski 1998, 192; Mączyńska 2009, 52, 58). Z Lubelszczyzny 
znanych jest jak dotąd osiem takich fibul, w tym pięć pochodzi z zespołów grobowych kultury przeworskiej, trzy 
są znaleziskami luźnymi, wliczając w to zestawienie także okaz z Kosmowa. Wszystkie zapinki z grobów odkryte zo-
stały na cmentarzysku w Kraśniku-Piaskach (groby 15 – 2 egz.; 17; 19; 75 – por. Lista 5.C – tam też wykaz literatury). 
Tym samym dominują one w zachodniej części Lubelszczyzny, co nie dziwi zważywszy na fakt istnienia tam dużych 
cmentarzysk kultury przeworskiej, których koniec funkcjonowania przypadający na fazę B2/C1–C1a zsynchronizować 
można z okresem występowania zapinek A.129. Do niedawna znalezisko z Kosmowa było odosobnionym okazem we 

247 Z obszaru Lubelszczyzny pochodzą także inne typy zapinek 8 serii V grupy, niereprezentowane wśród zapinek z kolekcji Muzeum w Hrubieszowie, 
w tym A.120, A.125 i A.130 (por. Lista 5D i Niezabitowska-Wiśniewska 2021a).

baroque trend. Pattern ZM–137 evidences the earliest stage of settlement of the Masłomęcz group, dated to phase 
B2/C1–C1a (Kokowski 1995a, 34; cf. Machajewski 1998, 192; Mączyńska 2009, 52–54). Today, we know of 10 fibulae 
of this type from the area of the Lublin region, yet seven of them come from burial complexes at the cemetery in 
Masłomęcz (grave 5; grave 137 – three specimens; grave 294 – two specimens; grave 465 – cf. List 5.A, references 
there). One example, found on the surface of the cemetery of the Wielbark culture in Witoroż (Biała Podlaska dis-
trict) probably combines features of fibulae of type A.125/127246.

Brooches of type A.128 are dated to subphase B2b and phase B2/C1 (B2/C1–C1a) (Machajewski 1998, 192; Mączyńska 
2009, 52, 55–57), which is also reflected in materials from the Lublin region, from which we know of at least eight 
specimens which can be regarded as representative of this type, and two others, combining features of several types, 
including A.128/130 and A.124/128 (cf. List 5.B – there, references)247. This list should also be supplemented with the 
above-mentioned half-products from Kosmów. It is much more difficult to determine the cultural affiliation of fibu-
lae of type A.128. While brooches from the western Lublin region, coming mostly from cemeteries in Kraśnik-Piaski 
(Kraśnik district) and Puławy-Włostowice (Puławy district) – the majority of them made of iron – are undoubtedly 
related to the Przeworsk culture, we cannot unambiguously apply this to the brooches from its eastern frontiers. 
Some of them might be related to the Wielbark culture/the Masłomecz group, as indicated by the presence of sin-
gle finds of fibulae of this type within the latter group, and might represent the earliest stage of settlement of the 
population associated with these groups. However, we cannot rule out that some specimens, particularly those oc-
curring in the Zamość district, are from the latest burial complexes of the Przeworsk culture in the Lublin region, 
even though they are made of copper alloy.

246 Description based on a photograph of a poor quality. Cf. Niezabitowska-Wiśniewska 2021a, 291, fig. 5:8.
247 The Lublin region also yielded other types of fibulae of series 8 group V, including A.120, A.125 and A.130, and not represented in the collection of the 

Museum in Hrubieszów, (cf. List 5D and Niezabitowska-Wiśniewska 2021a).

Ryc. 18. Zapinki 8 serii V grupy O. Almgrena. Typ A.127. 237 – okolice Ko-
smowa; 464 – Obrowiec, stan. 44.
Fig. 18. Fibulae of Almgren group V, series 8. Type A.127. 237 – Kosmów – 
environs; 464 – Obrowiec, site 44.

Ryc. 19. Zapinka 8 serii V grupy O. Almgrena. Typ A.128. Mieniany, stan. 25.
Fig. 19. Fibula of Almgren group V, series 8. Type A.128. Mieniany, site 25.

Ryc. 20. Zapinka 8 serii V grupy O. Almgrena. Typ A.129. 
Kosmów – okolice.
Fig. 20. Fibula of Almgren group V, series 8. Type A.129. 
Kosmów – environs.

Ryc. 21. Półwytwory zapinek 8 serii V grupy O. Almgrena. Docelowo typ A.128. Kosmów.
Fig. 21. Half-products of fibulae of Almgren group V, series 8. Intended to be type A.128. Kosmów.
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wschodniej Lubelszczyźnie. Już po zamknięciu katalogu kolejną taką zapinkę odkryto w Gozdowie, pow. hrubieszow-
ski. Biorąc pod uwagę brak fibul typu A.129 w kulturze wielbarskiej – w okresie ich funkcjonowania zasiedlającej już 
tereny wschodniego Mazowsza, Podlasia i wschodniej Lubelszczyzny – okazy z okolic Kosmowa i z Gozdowa łączyć 
należałoby ze schyłkiem funkcjonowania kultury przeworskiej w tej części Lubelszczyzny (por. Kokowski 2019b, 
140–141, ryc. 5). Nasze dotychczasowe pojmowanie znaczenia zapinek A.129 jako wyznacznika tej kultury niedaw-
no zostało „postawione na głowie”. J. Andrzejowski zestawił doniesienia o odkryciach tego typu fibul na Ukrainie, 
głównie zachodniej, skąd pochodzi niemal 370 (!) okazów A.129, niestety pozyskanych przez detektorystów, stąd 
też pozbawionych kontekstu okrycia248. Liczba ta znacznie przewyższa liczbę A.129 zarejestrowaną na terytorium 
„tradycyjnie” przeworskim, nawet po włączeniu do tego zbioru zapinek z obszarów w dorzeczu środkowego Duna-
ju. Niemal wszystkie też – podobnie jak egzemplarze ze wschodniej Lubelszczyzny – wykonane są ze stopu miedzi 
(Andrzejowski 2020, 24–26, ryc. 17, 18). Znaleziska z powiatu hrubieszowskiego wydają się tym samym wyznaczać 
zachodnią granicę rozprzestrzenienia A.129 na terenie Ukrainy, tym bardziej, że brak ich w centralnej części Lubel-
szczyzny. Nowe znaleziska A.129 na obu tych obszarach trudno na razie jednoznacznie zinterpretować. Ich rozprze-
strzenienie się w tej części Europy ma zapewne związek z ekspansją kultury wielbarskiej na południowy wschód, 
a tym samym być może „zepchnięciem” w te rejony ludności kultury przeworskiej. O charakterze tej ekspansji i re-
lacjach pomiędzy społecznościami z dzisiejszego pogranicza polsko-ukraińskiego na przełomie wczesnego i późnego 
okresu rzymskiego – szczególnie w świetle nowych znalezisk zapinek A.129, ale też innych typów zabytków „prze-
worskich” – w dalszym ciągu wiemy jednak zbyt mało (por. Andrzejowski 2020, 27–28).

Do V grupy należy także wykonana ze stopu miedzi zapinka kolankowata odnaleziona w Małkowie (nr kat. 
427 – Ryc. 22), którą uznać można za zbliżoną do typu A.132. Żelazne zapinki tego typu charakterystyczne są dla 
kultury przeworskiej, w której występują w młodszym stadium fazy B2 (Liana 1970, 445-446; Mączyńska 2009, 51; 
Andrzejowski, Cieśliński 2007, 286-287, ryc. 7). Od „klasycznych” egzemplarzy przeworskich okaz z Kosmowa różni 
więc przede wszystkim surowiec oraz zdecydowanie mniej wydatny grzebień249.

Zapinki kolankowate wykonane ze stopu miedzi w kulturze przeworskiej występują sporadycznie. Zdecydowanie 
liczniej odnotowywane są w zespołach wielbarskich, przy czym część z nich nawiązuje wyglądem do „klasycznych”, 
przeworskich fibul typu A.132, część zaś znacznie się od nich różni (por. Hahuła, Cieśliński 2003, 226–229; Andrze-
jowski, Maciałowicz 2017, 215–218). Okaz niemal bliźniaczy do zapinki kolankowatej z okolic Kosmowa pochodzi 
z Jarnic, pow. węgrowski. Odkryty został w warstwie ornej podczas weryfikacji rejonu zespołu stanowisk kultury 
przeworskiej na zachodnim obrzeżu osad łączonych ze stanowiskami 22 i 23. Od zapinki z Kosmowa różnią go nieco 
większa długość oraz nieznacznie inny przekrój kabłąka poniżej kolankowatego przegięcia250. Łączy je natomiast 

248 Por. też: Bažan 2011a, 28; 2012a, 4–8.
249 Surowiec, z jakiego została wykonana znajduje zaś analogie wśród zapinek typu A.137 (por. Nowakowski 1995, 41–42; 1996, 156–157 lista D, mapa 5; 

1998, 199–200).
250 Kabłąk zapinki z Jarnic jest w przekroju trójkątny; zapinki z okolic Kosmowa – w górnej części trójkątny, poniżej kolankowatego przegięcia w przybli-

żeniu owalny.

With all certainty, the fibula of type A.129 found in the Kosmów environs is of Przeworsk provenance. These 
brooches are considered as the leading form in phase B2/C1 (Machajewski 1998, 192; Mączyńska 2009, 52, 58). 
To date, we have recorded eight fibulae of this type in the Lublin region – five from burial complexes of the Prze-
worsk culture and three stray finds, including the specimen from Kosmów. All fibulae from graves were discovered 
at a cemetery in Kraśnik-Piaski (graves 15 – two specimens; 17; 19; 75 – cf. List 5.C – references there). Thus, they 
are dominant in the western part of the Lublin region, which is not striking considering the presence of large cem-
eteries of the Przeworsk culture in this area. These ceased to function in phase B2/C1–C1a, which coincides with the 
occurrence of A.129 fibulae. Until recently, the brooch from Kosmów was an isolated specimen in the eastern Lublin 
region. After concluding the catalogue, another fibula of this type was discovered in Gozdów, in the Hrubieszów 
district. Considering the absence of A.129 fibulae in the Wielbark culture – which settled the areas of eastern Ma-
zovia, Podlachia and the Lublin region – specimens from Kosmów and Gozdów should be related to the end of the 
functioning of the Przeworsk culture in this part of the Lublin region (cf. Kokowski 2019b, 140–141, fig. 5). Our 
current perception of the importance of A.129 fibulae as the determinant of this culture has recently undergone 
drastic revision. J. Andrzejowski compiled reports on the discoveries of brooches of this type in Ukraine, mainly its 
western part, which yielded nearly 370 (!) specimens of type A.129. Unfortunately, they were obtained by metal de-
tector prospectors, which means that the context of discovery is unknown248. This number far exceeds the number 
of A.129 fibulae recorded in the “traditionally” Przeworsk territory, even after including in this collection brooches 
from the area of the Danube river basin. Like specimens from the eastern Lublin region, nearly all of them are made 
of copper alloy (Andrzejowski 2020, 24–26, fig. 17, 18). That being so, finds from the Hrubieszów district seem to 
mark the western border of the distribution of A.129 brooches in the area of Ukraine, all the more that they do not 
occur in the central Lublin region. At this stage, it is difficult to accurately interpret new A.129 finds discovered in 
these areas. Their distribution in this part of Europe is most likely connected with the expansion of the Wielbark 
culture to the south-east, and possibly with “pushing” the population of the Przeworsk culture to these areas. We 
still have insufficient information about the character of this expansion and the relations between the communities 
from what is today the borderland between Poland and Ukraine at the end of the early and the beginning of the late 
Roman period – particularly in the light of new finds of type A.129, but also other types of “Przeworsk” artefacts 
(cf. Andrzejowski 2020, 27–28).

 Group V also includes a knee-shaped fibula made of copper alloy, found in Małków (cat. no. 427 – Fig. 22), which 
can be considered as resembling type A.132. Iron fibulae of this type are also typical of the Przeworsk culture, ap-
pearing in the later subphase of phase B2 (Liana 1970, 445-446; Mączyńska 2009, 51; Andrzejowski, Cieśliński 2007, 
286-287, fig. 7). What differentiates the brooch from Kosmów from the “classic” Przeworsk specimens is mainly the 
raw material and a much less prominent crest249.

Knee-shaped fibulae made of copper alloy are rare in the Przeworsk culture. They are much more numerous in 
Wielbark complexes, although, while some of them resemble “classic” Przeworsk fibulae of type A.132, others are 
significantly different from them (cf. Hahuła, Cieśliński 2003, 226–229; Andrzejowski, Maciałowicz 2017, 215–218). 
A specimen nearly identical to the knee-shaped one from the Kosmów environs was recorded in Jarnice, in Węgrów 
district. It was discovered in the arable layer while prospecting the complex of sites of the Przeworsk culture on the 
western edge of the settlements associated with sites 22 and 23. What distinguishes it from the fibula from Kos-
mów is a little greater length and a slightly different section of the bow below the knee-shaped bend250. What they 
have in common, on the other hand, is the presence of a small, grooved crest. Similarly formed crests are found in 
local variants of knee-shaped brooches from the Czech Basin, Lower Austria and the west of Slovakia, distinguished 
by E. Droberjar as variant 132a (Andrzejowski, Maciałowicz 2017, 217–218, fig. 27; cf. Droberjar 2012, 237–238, fig. 
3:A.132a). Based on in-depth analysis of the fibula from Jarnice251, J. Andrzejowski and A. Maciałowicz (2017, 218) 

248 Cf. also Bažan 2011a, 28; 2012a, 4–8.
249 The raw material used for its production can be found in fibulae of type A.137 (cf. Nowakowski 1995, 41–42; 1996, 156–157 list D, map 5; 1998, 199–200).
250 The bow of the fibula from Jarnice is triangular in section; the one of the fibula from Kosmów environs – triangular in the top part, and roughly oval be-

low the bend.
251 For that reason, I will not copy all information included in this work.

Ryc. 22. Zapinka kolankowata zbliżona do typu A.132 (grupa V). Małków, stan. 42.
Fig. 22. Knee fibula resembling type A.V.132 (group V). Małków, site. 42.
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obecność małego, żłobkowanego grzebyka. Podobnie uformowane grzebyki spotykane są także na lokalnych wa-
riantach zapinek kolankowatych z Kotliny Czeskiej, Dolnej Austrii i zachodniej Słowacji, przez E. Droberjara wy-
dzielonych w odmianę 132a (Andrzejowski, Maciałowicz 2017, 217–218, ryc. 27; por. Droberjar 2012, 237–238, ryc. 
3:A.132a). J. Andrzejowski i A. Maciałowicz (2017, 218) na podstawie dogłębnie przeprowadzonej analizy zapinki 
z Jarnic251 za prawdopodobne uważają datowanie jej na fazę B2/C1 i łączenie z najstarszą fazą osadnictwa wielbarskie-
go na prawobrzeżnym Mazowszu. Wydaje się, że dla okazu z okolic Kosmowa przyjąć można podobną interpretację 
kulturową i datowanie. Ostatnie pośrednio uwiarygadnia także ukształtowanie wysokiej pochewki, umieszczonej 
ukośnie do kabłąka, uznawane za cechę typologicznie późną, przypominającą ukształtowanie pochewek zapinek 
grupy VII (Hahuła, Cieśliński 2003, 227). Tak ukształtowane pochewki wystąpiły na przykład na brązowej zapince 
kolankowatej z grobu 31 w Zakrzewskiej Osadzie, pow. sępoleński, datowanego na fazę C1a, w którego wyposażeniu 
znalazły się także dwie zapinki 1 serii VII grupy oraz na zapince z grobu 40 w tej miejscowości, datowanego na fazę 
B2/C1 (Szałkowska-Łoś, Łoś 2013, 27–28, tabl. XIV/31:b; XVI/40:a252).

Silne zróżnicowanie zapinek łączonych z typem A.132 (por. Hahuła, Cieśliński 2003, 226–229) widoczne jest 
także na Lubelszczyźnie. Z jej północno-zachodniej części znany jest „klasyczny”, żelazny okaz kolankowaty pocho-
dzący z grobu kultury przeworskiej w Puławach-Włostowicach. We wschodniej natomiast coraz liczniej pojawia-
ją się okazy wykonane ze stopu miedzi, w tym też niezwykle zróżnicowane głównie pod względem uformowania 
grzebieni (por. Lista 6). Z tej części Lubelszczyzny znane są też zapinki A.137 oraz lokalne hybrydy takie jak zapinka 
z Tuczap, pow. hrubieszowski, łącząca cechy różnych typów zapinek V grupy, w tym A.132 (Niezabitowska-Wiśniew-
ska 2021a, 287, 292, ryc. 7:3).

1.6. Grupa VI w klasyfikacji O. Almgrena
Najliczniejszą grupę zapinek w katalogu tworzą fibule kuszowate z podwiniętą nóżką VI grupy w klasyfikacji O. Al-
mgrena (1923). Są też – nie tylko ze względu na liczebność – najtrudniejszym do analizy zbiorem zapinek.

Spośród 239 zapinek VI grupy lub ich fragmentów, 187 reprezentuje serię 1; 50 – serię 2; 2 fragmenty tylko 
ogólnie można przyporządkować do grupy VI.

Seria 1
Wśród zapinek pierwszej serii jeden odkształcony i uszkodzony okaz z okolic Kosmowa z dużym prawdopodobień-
stwem przyporządkować można do typu A.159 (nr kat. 238 – Ryc. 23). Zapinki takie pojawiają się w stadium C1a 
(Godłowski 1981, 96). W tym wypadku nie można pominąć jednak podobieństwa kształtu kabłąka opisywanej za-
pinki do wariantu Ojców 3 zapinek A.158, wydzielonego przez J. Jakubczaka (2014, 133–134). Ponadto okaz z okolic 
Kosmowa, podobnie jak zapinki tego wariantu, wykonany jest ze stopu miedzi. Zbliża go do nich również obecność 
w górnej części kabłąka śladowo zachowanego ornamentu w postaci poprzecznych nacięć. Niestety brak nóżki unie-
możliwia pewne uznanie zapinki z okolic Kosmowa za reprezentującą wariant Ojców 3253. Przyjmując jednak taką 
możliwość datować należałoby ją na schyłek okresu rzymskiego / początek okresu wędrówek ludów ( Jakubczak 
2014, 133–134, ryc. 4), łącząc jednocześnie z kulturą wielbarską/grupą masłomęcką.

Jak już wspomniałam we wstępie do katalogu, najbardziej problematyczne w opracowaniu są jednocześnie 
najliczniejsze w zbiorze zapinki generalnie zaliczane dotąd do typu A.161 lub A.162, choć znacznie częściej do dru-
giego z nich. Trwająca od wielu lat dyskusja nad stworzeniem czytelnych i jednocześnie uniwersalnych kryteriów 
pozwalających na rozdzielenie zapinek tych dwóch typów nie przyniosła konsensusu. Za cechę charakterystyczną 
okazów mających reprezentować typ A.161 duża grupa archeologów – za O. Almgrenem (1923, 77) – uznaje obecność 
kolankowato wygiętego kabłąka, choć i tak większość z nich automatycznie opisuje tak ukształtowane zapinki jako 
typ A.162 lub ewentualnie A.161/162 czy A.161–162254. Wśród archeologów widzących konieczność rozdzielenia ty-

251 Stąd też nie będę powielać wszystkich zawartych w tej pracy informacji.
252 Por. Andrzejowski, Maciałowicz 2017, 217, ryc. 26.
253 Podobną zapinkę, niestety również bez nóżki, odkryto w okolicach Zamościa.
254 Nie podaję w tym miejscu odwołań do literatury, gdyż już wzięcie do ręki kilku losowo wybranych pozycji z bogatego zbioru opracowań zapinek z okre-

su rzymskiego, ewidentnie dowodzi braku konsekwencji w określaniu typów A.161 i A.162.

conclude that it should probably be dated to phase B2/C1 and associated with the oldest phase of Wielbark set-
tlement on the right-bank Mazovia. It seems that the cultural interpretation and chronology of the specimen from 
Kosmów can be similar. The latter is indirectly validated by the structure of the high catch-plate – placed diagonal-
ly in relation to the bow, which is considered as a typologically late feature, resembling the structure of the catch-
plate in fibulae of group VII (Hahuła, Cieśliński 2003, 227). Catch-plates formed in this way appear, for instance, 
on a bronze knee-shaped fibula from grave 31 in Zakrzewska Osada (Sepólno district), dated to phase C1a and also 
containing two brooches of series 1 group VII, and on the fibula from grave 40 in the same town, dated to phase B2/
C1 (Szałkowska-Łoś, Łoś 2013, 27–28, plate XIV/31:b; XVI/40:a252).

A wide diversity of fibulae related to type A.132 (cf. Hahuła, Cieśliński 2003, 226–229) is also noticeable in 
the Lublin region. We know of a “classic”, iron, knee-shaped specimen from a grave of the Przeworsk culture in 
Puławy-Włostowice in the north-west part of this region. In its eastern part, on the other hand, specimens of cop-
per alloy are more and more common, including the ones very diverse in terms of the crest formation (cf. List 6). 
This part of the Lublin region has also yielded fibulae of type A.137 and local hybrids, such as the brooch from 
Tuczapy (Hrubieszów district) combining features of various types of fibulae of group V, including A.132 (Niezabi-
towska-Wiśniewska 2021a, 287, 292, fig. 7:3).

1.6. Group VI as classified by O. Almgren
The most numerous group of fibulae included in the catalogue are crossbow brooches with returned feet of group VI 
in O. Almgren’s classification (1923). They are also – and not only due to their large number – the most challenging 
assemblage when it comes to their analysis.

Among 239 fibulae, or their fragments, of group VI, 187 specimens represent series 1, 50 – series 2, and two 
specimens can be only very generally related to group VI.

Series 1
Among brooches of this series, one deformed and damaged specimen from the environs of Kosmów can, in all prob-
ability, be categorised as type A.159 (cat. no. 238 – Fig. 23). Such fibulae occurred in subphase C1a (Godłowski 1981, 
96). In this case, however, we cannot ignore the similarity of the shape of the bow of this fibula to that of Ojców 
3 variant of A.158 brooches, distinguished by J. Jakubczak (2014, 133–134). Moreover, like fibulae of this variant, the 
specimen from Kosmów environs is made of copper alloy. They are also similar in terms of the presence of residual 
ornament in the form of crosswise incisions in the top part of the bow. Unfortunately, as the foot is missing, the 
specimen from Kosmów cannot be unambiguously considered as representing variant Ojców 3253. Allowing such pos-

252 Cf. Andrzejowski, Maciałowicz 2017, 217, fig. 26.
253 A similar brooch, unfortunately also without the foot, was found in the vicinity of Zamość.

Ryc. 23. Fragment zapinki A.159 lub wariantu Ojców 3 typu A.158 wg I. Jakubczaka (Almgren 
grupa VI, seria 1). Kosmów – okolice.
Fig. 23. Fragment of a fibula of type A.159 or Ojców 3 variant of type A.158 as classified 
by I. Jakubczyk (Almgren group VI, series 1). Kosmów – environs.
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Grupa/typ/wzór zapinki
Fibula group/type/pattern

Numer katalogowy
Catalogue number

Łącznie
In total

54

A.VI/1.161–162

A.VI/1.161–162  – 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321
– 281, 282, 283, 284, 285, 286
      – 126, 331, 332, 345
 – 253
       – 442
? – 178, 477

23

A.VI/1.161–162 – być może Kokowski wzór ZM–71 / perhaps 
Kokowski pattern ZM–71

 – 428 1

A.VI/1.161–162 – Kokowski wzór ZG–79 (?) / pattern ZG–79 (?) ? – 128 1

A.VI/1.161–162 – Kokowski wzór ZM–103 / pattern ZM–103  – 125 1

A.VI/1.161–162 – być może ~ Kokowski wzór ZM–55A/ZM–
133 / perhaps ~ Kokowski pattern ZM–55A/ZM–133

– 336, 337, 338, 339 4

A.VI/1.161–162 – Kokowski wzór ZM–133 (?) / pattern ZM–
133 (?)

– 127 1

31

A.VI/1.167 i zbliżone / and similar

A.VI/1.167 – zdobienie / ornamentation ~     – 111
– 129

2

A.VI/1.167 – ~ Kokowski wzór ZG–149 / pattern ZG–149       – 352

 – 354
2

A.VI/1.167 – ~ Kokowski wzór ZG–162 / pattern ZG–162       – 353, 355 2

6

A.VI/1.172

A.VI/1.172 – ~ Szter et al. grupa I / group I  – 361 1

A.VI/1.172 – Szter et al. grupa II / group II – 360, 363
– 528, 529
     – 27
 – 132

 – 465

7

A.VI/1.172 – Szter et al. grupa II/IIIA / group II/IIIA      – 133 1

A.VI/1.172 – Szter et al. grupa III (zachowana nóżka i fragm. 
kabłąka) / group III (intact foot and fragment of a bow)

? – 525 1

A.VI/1.172 – Szter et al. grupa IIIA / group IIIA – 130, 131, 359
     – 488

4

A.VI/1.172 – Szter et al. grupa IIIB / group IIIB      – 532 1

A.VI/1.172 – Szter et al. grupa IIIB/IVB / group IIIB/IVB – 112 1

A.VI/1.172 – Szter et al. grupa IV (zachowana tylko nóżka i 
fragm. kabłąka) / group IV (preserved only foot and fragment 
of a bow)

– 362 1

A.VI/1.172 – Szter et al. grupa IVB / group IVB – 439
       – 444

2

19

Przekrój kabłąka / Bow section:
– owalny/okrągły / oval/circular; – półokrągły / oval/circular;  – trapezowaty / trapezoid; – trójkątny / triangular; 
 – rombowaty / rhombic; – wieloboczny / polygonal;– kwadratowy / square; – taśmowaty, prostokątny / banded, rectangular;
  – taśmowaty, półokrągły / banded, semicircular;  – płasko-wypukły / plano-convex

Tabela 2. Uszczegółowiony podział zapinek pierwszej serii VI grupy, typów A.161, A.162, A.161/162, A. 161–162, A.167 i zbliżonych oraz A.172, z uwzględ-
nieniem kształtów przekrojów kabłąków. Numery odpowiadają numerom użytym w katalogu oraz na rycinach i tablicach.
Table 2. Comprehensive division of fibulae of the first series of group VI, types A.161, A.162, A.161/162, A. 161–162, A.167 and similar, and A.172, considering 
bow section shapes. Numbers correspond to numbers used in the catalogue, figures and plates.

Grupa/typ/wzór zapinki
Fibula group/type/pattern

Numer katalogowy
Catalogue number

Łącznie
In total

A.VI/1.161

A.VI/1.161 – 249

 – 287
2

A.VI/1.161 – ~ Kokowski wzór ZM–71 i zbliżone 
/ pattern ZM–71 and similar

– 255, 256, 257, 455
– 244, 245
~– 247, 248

8

A.VI/1.161 – Kokowski wzór ZM–133 / pattern ZM–133 – 22 1

A.VI/1.161 – Kokowski wzór ZM–200 i zbliżone 
/ pattern ZM–200 and similar

– 114, 239, 240, 241, 242, 243, 504 7

18

A.VI/1.162

A.VI/1.162 – 230, 274, 275, 276, 277, 278, 280

 – 297, 299, 300, 506
 – 279, 348, 349
      – 342, 343, 344
    – 347
      – 350

19

A.VI/1.162 – ~ Kokowski wzór ZM–55A / pattern ZM–55A         – 298
– 502

2

A.VI/1.162 – ~ Kokowski wzór ZM–55A/ZM–133 / pattern ZM–
55A/ZM–133

– 334, 335 2

A.VI/1.162 – ~ Kokowski wzór
ZM–133/ZG–8 (kabłąk) / pattern
ZM–133/ZG–8 (bow)

 – 441 1

A.VI/1.162 – ~ Kokowski wzór ZG–79 / pattern ZG–79 – 272, 273 2

A.VI/1.162 – kabłąk ~ Kokowski wzór ZG–149/ZG–162 (brak 
pierścieni z drutu)
A.VI/1.162 – bow ~ Kokowski pattern ZG–149/ZG–162 (no 
rings made of wire)

      – 327 1

A.VI/1.162 – małe / small  – 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312 8

35

A.VI/1.161/162

A.VI/1.161/162  – 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 
505
      – 322, 323, 324, 325, 326
     – 26, 124, 329
– 177, 333
       – 340, 341
 – 23
– 508

24

A.VI/1.161/162 – Kokowski wzór ZG–64 / pattern ZG–64 – 534 1

A.VI/1.161/162 – Kokowski wzór ZG–79 i zbliżone / pattern 
ZG–79 and similar

– 24, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 
267, 268, 269, 270, 271, 507
– 246
– 250
     – 328

19

A.VI/1.161/162 – Kokowski wzór ZM–103 / pattern ZM–103      – 330, 346, 509 3

A.VI/1.161/162 – być może Andrzejowski typ Jartypory / per-
haps Andrzejowski type Jartypory  – 25 1

A.VI/1.161/162 – małe / small  – 301, 302, 303, 304 4

A.VI/1.161/162 – zbliżone do Kokowski wzór ZG–79 lub być 
może pierwotnie A.168 (brak sprężyn) / similar to Kokowski 
pattern ZG–79 or originally perhaps A.168 (missing springs)

 – 251, 252 2
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pów A.161 i A.162 rozbieżności w pojmowaniu pierwszego z nich pojawiają się na poziome zdefiniowania dalszych 
cech. Niektórzy do typu A.161 włączają zapinki profilowane z fasetowanymi kabłąkami i oczywiście kolankowato 
wygiętym kabłąkiem, konsekwentnie stosując takie kryteria w swoich opracowaniach (np. ostatnio Jakubczyk, 
Strobin 2016). Inni, za dodatkowe kryterium pozwalające na wydzielenie typu A.161 uznają obecność gładkiego 
kabłąka (Mączyńska 2009, 81). Jeszcze inni zapinki z kolankowato wygiętym kabłąkiem „eksportują” do wariantu 
A.162A (Olędzki, Ziętek 2014, 123–124; 2017, 364–365). Idąc dalej, pomimo ogólnie panującej zgody na uznanie 
za główny wyznacznik typu A.162 łukowato wygiętego i najczęściej fasetowanego kabłąka i tak w dużej części 
opracowań automatycznie zaliczane są do niego zapinki tak z łukowato, jak i kolankowato wygiętym kabłąkiem.

Niniejsze opracowanie nie ma na celu definitywnego rozwiązania problemu rozdziału zapinek A.161 i A.162. Przy-
jęte przeze mnie kryteria podziału – wspomniane we wstępie – mają charakter czysto porządkujący i zapewne nie 
kończą dyskusji na ten temat. Z racji na położenie obszaru, z którego pochodzą analizowane zabytki – w obrębie lub 
w sąsiedztwie grupy masłomęckiej – tam gdzie było to możliwe odwołałam się do klasyfikacji fibul A. Kokowskiego 
(1995a), która już sama w sobie pokazuje ogromne zróżnicowanie form zapinek występujących na cmentarzyskach 
tej jednostki kulturowej, najczęściej automatycznie łączonych z typem A.162. Jeszcze dobitniej obrazuje je brak 
możliwości powiązania z tą klasyfikacją wszystkich zapinek z kolekcji, nawet pomimo faktu, że pochodzą z tery-
torium objętym osadnictwem tego ugrupowania255 i z ogromnym prawdopodobieństwa mogą być z nim łączone.

W zbiorze znajduje się 18 zapinek z kolankowato wygiętym, ale gładkim i przede wszystkim niefasetowanym 
kabłąkiem, które określiłam jako typ A.161. Przekroje kabłąków większości z nich są w przybliżeniu owalne (7 eg-
zemplarzy), ale zdarzają się też trójkątne (4 egzemplarze), rombowate lub zbliżone do rombowatego (4 egzemplarze) 
oraz w pojedynczych wypadkach kwadratowe, prostokątne i półokrągłe (por. Tabela 2). Wśród nich 8 odpowiada lub 
zbliżona jest do wzoru ZM–71 (nr kat. 244, 245, 247, 248, 255, 256, 257, 455 – Ryc. 24), 7 do wzoru ZM–200 (nr kat. 
114, 239, 240, 241, 242, 243, 504 – Ryc. 25) i jedna prawdopodobnie do wzoru ZM–133 w podziale A. Kokowskiego 
(1995a, 14). Najbardziej jednolite są zapinki wzoru ZM–200, charakteryzujące się między innymi obecnością w przy-
bliżeniu owalnego w przekroju kabłąka.

35 zapinek ma mniej lub bardziej równomiernie, łukowato wygięty kabłąk o różnym stopniu wysklepienia. 
Większość z nich charakteryzuje też wyrażone w przeróżny sposób profilowanie. Określiłam je jako typ A.162. Jest 
to jednocześnie bardzo niejednorodna grupa zapinek o silnie zróżnicowanych przekrojach kabłąków – od odnotowa-
nych najliczniej półokrągłych (12 egz.) i trójkątnych (9 egz.), po wieloboczne (4 egz.), taśmowate prostokątne (3 egz.) 
i taśmowate półokrągłe (4 egz.) oraz w pojedynczych wypadkach trapezowate i wklęsło-wypukłe (por. Tabela 2; 
Ryc. 26). Tylko część z nich można odnieść do klasyfikacji A. Kokowskiego i to najczęściej z pewnymi zastrzeżeniami. 

255 Niekiedy nawet z samego Gródka, w tym także z rejonu cmentarzyska na stan. 1C, z którego zapinki posłużyły A. Kokowskiemu do wydzielenia niektó-
rych wzorów w jego klasyfikacji.

sibility, however, it should be dated to the end of the Roman period / beginning of the Migration period ( Jakubczak 
2014, 133–134, fig. 4), and associated with the Wielbark culture/the Masłomecz group.

As mentioned in the introduction to the catalogue, most numerous and challenging to analyse are fibulae gener-
ally classified as type A.161 or A.162, though most often they are considered as type A.162. The long-running debate 
about creating clear and universal criteria allowing the differentiation between the two types has not been settled. 
A large group of archaeologists – following O. Almgren’s classification (1923, 77) – consider the knee-shaped bow 
as a characteristic feature of specimens of type A.161, though most of them automatically describe such fibulae as 
type A.162, A.161/162 or A.161–162254. Archaeologists who identify the need to separate types A.161 and A.162 are 
not unanimous about defining the former type – these inconsistencies concern defining other features. Some of 
them include profiled fibulae with faceted and knee-shaped bows in type A.161, consequently applying such crite-
ria in their works (recently, for instance, Jakubczyk, Strobin 2016). Others, consider a smooth bow as an additional 
criterion for determining type A.161 (Mączyńska 2009, 81). Still others, “export” fibulae with knee-shaped bows to 
variant A.162A (Olędzki, Ziętek 2014, 123–124; 2017, 364–365). Going forward, despite a broad consensus about 
considering an arched and most often faceted bow as the main determinant of type A.162, many monographs auto-
matically categorise brooches with both arched and knee-shaped bows as type A.162.

The aim of this monograph is not to settle the problem of the separation of A.161 and A.162 types. The criteria 
mentioned in the introduction which I have adopted are purely organisational and most likely do not resolve debate 
on this subject. Because of the location of the area which yielded analysed artefacts – within, or in the neighbour-
hood of the Masłomęcz group – where it was possible, I refer to the classification of fibulae by A. Kokowski (1995a), 
which demonstrates an enormous diversity of fibulae forms occurring at the cemeteries of this cultural unit, and 
most often automatically related to type A.162. The impossibility of relating all fibulae from the collection to this 
classification, even despite the fact that they come from the area settled by this group255 and, in all probability, are 
related with it, shows this diversity even more clearly.

The collection consists of 18 fibulae with a knee-shaped, but smooth and, most of all, unfaceted bow, which I have 
described as type A.161. Most of the bows are roughly oval in section (seven specimens), but there are triangular (four 
specimens), rhombic or roughly rhombic (four specimens) bows, as well as single square-, rectangular- and semicir-
cular-sectioned ones (cf. Table 2). Eight of them correspond to, or resemble pattern ZM–71 (cat. no. 244, 245, 247, 
248, 255, 256, 257, 455 – Fig. 24), seven – pattern ZM–200 (cat. no. 114, 239, 240, 241, 242, 243, 504 – Fig. 25) and 

254 I do not provide references here, as a study of randomly selected positions from a rich collection of monographs about fibulae from the Roman period 
evidently proves the lack of consistency in determining types A.161 and A.162.

255 In some cases, even from Gródek, including the area of the cemetery at site 1C – A. Kokowski used the fibulae from the cemetery to single out certain 
patterns in his classification.

Ryc. 24. Zapinki A.161 zbliżone do wzoru ZM–71 wg A. Kokowskiego (Almgren grupa VI, seria 1). Kosmów – okolice.
Fig. 24. Fibulae of type A.161 resembling A. Kokowski pattern ZM–71 (Almgren group VI, series 1). Kosmów – environs.

Ryc. 25. Zapinki A.161 zbliżone do wzoru ZM–200 wg A. Kokowskiego (Almgren grupa VI, seria 1). 114 – Gródek, stan. 6; 239, 
240 – okolice Kosmowa; 504 – okolice Siedliszcza.
Fig. 25. Fibulae of type A.161 resembling A. Kokowski pattern ZM-200 (Almgren group VI, series 1). 114 – Gródek site 6; 239, 
240 – Kosmów – environs; 504 – Siedliszcze – environs.
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one – probably pattern ZM–133 as distinguished by A. Kokowski (1995a, 14). Most uniform are brooches of pattern 
ZM–200, which are characterised, among other things, by roughly oval-sectioned bows.

Thirty-five fibulae have more or less evenly arched bows of various degree of prominence, and the majority of them 
are also profiled in various ways. I have defined them as type A.162. It a very heterogeneous group of fibulae of very 
diverse bow sections – from the most numerous semicircular (12 specimens) and triangular (nine specimens) ones, to 
polygonal (four specimens), banded rectangular (three specimens) and banded (four specimens) sections, with single 
examples of trapezoid and concave-convex ones (cf. Table 2; Fig. 26). Only some of them can be related to the classifica-
tion by A. Kokowski yet most often with some reservations. Two of them correspond to pattern ZM–55A (cat. no. 298, 
502 – the latter Fig. 27), yet to the rarer specimens with delicate profiling (Kokowski 1995a, 14), in these cases with 
metope fields accentuated by delicately filed side edges of the bow or ornamentation in the form of crosswise incised 
lines. Two brooches roughly resemble patterns ZM–55A/ZM–133 (cat. no. 334, 335 – Fig. 27). They have banded bows 
and – like the ones mentioned above – metope fields accentuated only with an incised ornament. However, due to the 
lack of a clear criterion for distinguishing between the specimens with narrow and wide bows, they were described as 
brooches exhibiting features of both patterns. Fibula cat. no. 441 (Fig. 27) combines features of patterns ZG–8 – due 
to the semicircular bow of polygonal section256, and ZM–133 – on account of a narrow, arched bow and a narrow foot. 
Two brooches are generally similar to pattern ZG–79 (cat. no. 272, 273 – Fig. 28), thought its “classic” specimens have 
knee-shaped bows. The form of the bow of one of the specimens (cat. no. 327 – Fig. 29), especially its concave-convex 
section and almost indistinct lengthwise profiling, is similar to that of pattern ZG–149/ZG–162, though this fibula does 
not feature a set of rings made of beaded wire, characteristic of thus-classified specimens. A group of brooches de-
scribed as A.162 also include eight very small specimens with semicircular-sectioned bows (Fig. 30: 305–307, 309–311).

256 This, however, does not have a foot widening to form a trapezoid, like fibulae of pattern ZG–8.

Dwie zbliżone są do wzoru ZM–55A (nr kat. 298, 502 – ostatnia Ryc. 27), ale do rzadziej odnotowywanych egzem-
plarzy o łagodnym profilowaniu (Kokowski 1995a, 14), w tych wypadkach z polami metopowymi wyodrębniony-
mi plastycznie przez delikatne spiłowanie krawędzi bocznych kabłąka lub ornamentem poprzecznych linii rytych. 
Dwie zapinki w przybliżeniu odpowiadają wzorom ZM–55A/ZM–133 (nr kat. 334, 335 – Ryc. 27). Mają taśmowate 

Ryc. 26. Zapinki typu A.162 (grupa VI, seria 1). 230 – Kosmów; 275, 276, 280, 297, 342, 344, 347, 348, 350 – okolice Ko-
smowa; 506 – okolice Siedliszcza.
Fig. 26. Fibulae of type A.162 (group VI, series 1). 230 – Kosmów; 275, 276, 280, 297, 342, 344, 347, 348, 350 – Kosmów – 
environs; 506 – Siedliszcze – environs.

Ryc. 27. Zapinki typów A.162 i A.161–162 (grupa VI, seria 1) zbliżone do wzorów ZM–55A (502), ZM–55A/ZM–133 (334, 335, 338), ZM–133 (127) i ZG–8/ZM–
133 (441) w podziale A. Kokowskiego. 127 – Gródek, stan. 29; 334, 335, 338 – okolice Kosmowa; 441 – Mieniany, stan. 25; 502 – Wólka Poturzyńska, stan. 23.
Fig. 27. Fibulae of types A.162 and A.161–162 (group VI, series 1) resembling A. Kokowski patterns ZM–55A (502), ZM–55A/ZM–133 (334, 335, 338), ZM–
133 (127) and ZG–8/ZM–133 (441). 127 – Gródek, site 29; 334, 335, 338 – Kosmów – environs; 441 – Mieniany, site 25; 502 – Wólka Poturzyńska, site 23.
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The most numerous group consists of profiled (often lavishly so) fibulae, the bows of which are more or less 
heavily knee-shaped, or, a bit more rarely, triangular in profile257, which I have identified as type A.161/162. Among 
54 specimens classified in this way as many as 24 are difficult to be assigned to particular pattern in A. Kokowski’s 
classification (Fig. 31). The others correspond to or resemble the following patterns: ZG–79 (19 specimens – Fig. 28:24, 
246, 260, 262, 266, 268, 328, 507), ZM–103 (three specimens – Fig. 32:330, 346, 509) and ZG–64 (one specimen 
– Fig. 33) (cf. Table 2). Four brooches can be considered as small specimens (Fig. 30:301, 302). One, described as 
A.161/162, perhaps represents Jartypory type, distinguished by J. Andrzejowski (2018), though on account of its 
damage it is impossible to relate it to a specific pattern. Two others, despite missing springs, originally might have 
represented type A.168 (cat. no. 251, 252 – Fig. 37), yet I will return to this issue later.

 The impossibility of assigning many of the fibulae of type A.161/162 to particular patterns, including the ones 
distinguished by A. Kokowski, is connected, above all, with their immense diversity, both when it comes to the form 

257 Even though I am aware of the subjectivity in distinguishing between bows which are triangular in profile and prominently arched.

kabłąki i – podobnie jak wymienione powyżej – pola metopowe wyodrębnione jedynie ornamentem rytym, ale ze 
względu na brak sprecyzowanego kryterium pozwalającego na rozdzielenie okazów z wąskim i szerokim kabłąkiem, 
opisane zostały jako wykazujące cechy dwóch wzorów. Zapinka o nr kat. 441 (Ryc. 27) łączy z kolei cechy wzorów 
ZG–8 – ze względu na obecność półkolistego kabłąka o wielobocznym przekroju256 – i ZM–133, do którego zbliża 
ją łukowato wygięty, wąski kabłąk i wąska nóżka. Dwie zapinki w generaliach zbliżone są do wzoru ZG–79 (nr kat. 

256 Nie ma ona jednak trapezowato rozszerzonej nóżki jak zapinki wzoru ZG–8.

Ryc. 28. Zapinki typów A.162 i A.161/162 (grupa VI, seria 1) zbliżone do wzoru ZG–79 wg A. Kokowskiego. 24 – Gródek, stan. 1C; 246, 260, 262, 266, 268, 
272, 273, 328 – okolice Kosmowa; 507 – okolice Siedliszcza.
Fig. 28. Fibulae of types A.162 and A.161/162 (group VI, series 1) resembling A. Kokowski pattern ZG-79. 24 – Gródek, site 1C; 246, 260, 262, 266, 268, 
272, 273, 328 – Kosmów – environs; 507 – Siedliszcze – environs.

Ryc. 29. Zapinka typu A.162 (grupa VI, seria 1) z kabłąkiem ukształtowanym jak zapinki wzorów ZG–149/
ZG–162 wg A. Kokowskiego. Kosmów – okolice.
Fig. 29. Fibula of type A.162 (group VI, series 1), the form of the bow resembling Kokowski patterns ZG–
149/ZG–162. Kosmów – environs.

Ryc. 30. Małe zapinki typów A.162 i A.161/162 (grupa VI, seria 1). Kosmów – okolice. 
Fig. 30. Small fibulae of types A.162 and A.161/162 (group VI, series 1). Kosmów – environs.
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272, 273 – Ryc. 28), choć jego „klasyczne” egzemplarze mają kolankowato wygięty kabłąk. Ukształtowanie kabłąka 
jednego z okazów (nr kat. 327 – Ryc. 29), a przede wszystkim jego wklęsło-wypukły przekrój i niemal niezauwa-
żalne profilowanie wzdłużne, bliskie jest do znanego ze wzorów ZG–149/ZG–162, choć zapinka ta nie ma garnituru 
z perełkowanego drutu, charakterystycznego dla tak sklasyfikowanych okazów. W grupie zapinek określonych jako 
A.162 jest także osiem okazów bardzo małych, z półokrągłym w przekroju kabłąkiem (Ryc. 30: 305–307, 309–311).

Najliczniejszą grupę tworzą zapinki z mniej lub bardziej kolankowato lub nieco rzadziej trójkątnie przegiętym 
kabłąkiem257, ale profilowane, najczęściej bogato, które określiłam jako typ A.161/162. Spośród 54 tak opisanych 

257 Choć jednocześnie jestem świadoma subiektywności w rozdzieleniu kabłąków przegiętych trójkątnie od kabłąków wysoko wysklepionych i wygiętych 
łukowato.

of the bow and its section, but also the profiling and ornamentation, which most likely reflect local tastes and/or 
craftsmen’s skills. On the other hand, the commonness of pattern ZG–79 – with profiling mostly in the form of me-
tope fields of various sizes at the end of a, most often, triangular-sectioned bow and in the top part of the foot – is 
connected with the ease in distinguishing them. It is also one of the most “universal” fibulae patterns occurring in 
the whole area settled by the population of cultures from what we refer to as the Gothic circle (cf. Kokowski 1995a, 
43, 260–261, fig. 61 – map 26258).

I have classified 31 fibulae as type A.161–162 – mainly on account of heavy deformation or damage, which makes 
it impossible to determine the original shape of their bows (Fig. 34). The group is highly diverse, though what they 
have in common is profiling, which is also of various degrees (cf. Table 2). Only in the case of eight specimens have 
I attempted to relate deformed brooches to a particular pattern in A. Kokowski’s classification (1995a), including 
ZM–71 (one specimen), ZG–79 (one specimen), ZM–103 (one specimen – Fig. 32:125) and ZM–55A/ZM–133 or ZM–
133 (five specimens – Fig. 27:127, 338)259.

Although the above-mentioned compilation in some ways organises artefacts considered in the catalogue, it also 
highlights many other issues. As an example, despite the lack of faceting, the bows of fibulae classified as A.161 are 
of various section shapes. Brooches of pattern ZG–79, by definition, have knee-shaped bows (Kokowski 1995a, 14), 
yet the analysed assemblage also comprises specimens with arched bows, which at the same time meet all other 
criteria allowing their assignment to this pattern. Moreover, determination of the shape of the bow is often very 

258 Cf. also Kokowski 1995a, 252–255, fig. 58 – map 22.
259 Thus, originally, they most probably corresponded to types A.161 (ZM–71), A.161/162 (ZG–79, ZM–103) and A.162 (ZM–55A/ZM–133), according to the 

formula applied in this monograph.

Ryc. 31. Zapinki typu A.161/162 (grupa VI, seria 1). 23 – Gródek, stan. 1C; 124 – Gródek, stan. 29; 288, 
289, 293, 324, 329, 340 – okolice Kosmowa; 505, 508 – okolice Siedliszcza.
Fig. 31. Fibulae of type A.161/162 (group VI, series 1). 23 – Gródek, site 1C; 124 – Gródek, site 29; 288, 
289, 293, 324, 329, 340 – Kosmów – environs; 505, 508 – Siedliszcze – environs.

Ryc. 32. Zapinki typów A.161/162 i A.161–162 (grupa VI, seria 1) zbliżone do 
wzoru ZM–103 wg A. Kokowskiego. 125 – Gródek, stan. 29; 330, 346 – oko-
lice Kosmowa; 509 – okolice Siedliszcza.
Fig. 32. Fibulae of types A.161/162 and A.161–162 (group VI, series 1) similar 
to A. Kokowski pattern ZM–103. 125 – Gródek, site 29; 330, 346 – Kosmów 
– environs; 509 – Siedliszcze – environs.

Ryc. 33. Zapinka typu A.161/162 (grupa VI, seria 1) zbliżona do wzoru ZG–
64 wg A. Kokowskiego. Miejscowość nieznana – pow. hrubieszowski (?).
Fig. 33. Fibula of type A.161/162 (group VI, series 1) similar to A. Kokowski 
pattern ZG–64. Indeterminate town – the Hrubieszów district (?).
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egzemplarzy aż 24 trudno przypisać do konkretnego wzoru w klasyfikacji A. Kokowskiego (Ryc. 31). Pozostałe 
odpowiadają lub zbliżone są do wzorów: ZG–79 (19 okazów – Ryc. 28:24, 246, 260, 262, 266, 268, 328, 507), 
ZM–103 (3 egzemplarze – Ryc. 32:330, 346, 509) i ZG–64 (1 egzemplarz – Ryc. 33) (por. Tabela 2). Cztery zapinki 
uznać można za okazy małe (Ryc. 30:301, 302). Jedna, opisana jako A.161/162, być może reprezentuje typ Jartypory, 
wydzielony przez J. Andrzejowskiego (2018), choć stopień jej zniszczenia nie pozwala na pewne powiązanie z tym 
specyficznym wzorem. Dwie kolejne, pomimo braku sprężyn być może pierwotnie reprezentowały typ A.168 (nr kat. 
251, 252 – Ryc. 37), o czym będzie mowa w dalszej części tekstu.

Wspomniany już brak możliwości przyporządkowania dużej części zapinek A.161/162 do konkretnych wzorów, 
w tym wydzielonych przez A. Kokowskiego, wiąże się przede wszystkich z ich bardzo silnym zróżnicowaniem, 
tak pod względem ukształtowania kabłąka i jego przekroju, jak też profilacji i sposobów zdobienia, które zapew-
ne są wyrazem lokalnych upodobań i/lub umiejętności rzemieślników. Z kolei duża frekwencja wspomnianego już 
wzoru ZG–79 – z profilowaniem wyrażonym głównie obecnością różnej wielkości pól metopowych na krańcach z re-
guły trójkątnego w przekroju kabłąka i w górnej części nóżki – wiąże się z łatwością jego wydzielenia, ale też jest 
to jeden z najbardziej „uniwersalnych” wzorów fibul, występujący na całym terytorium zasiedlonym przez ludność 
kultur tzw. kręgu gockiego (por. Kokowski 1995a, 43, 260–261, ryc. 61 – mapa 26258).

31 zapinek opisałam jako typ A.161–162 – głównie ze względu na znaczny stopień odkształcenia lub zniszczenia 
i tym samym brak możliwości określenia pierwotnego kształtu wygięcia ich kabłąków (Ryc. 34). Stąd też jest to nie-
zwykle zróżnicowana grupa, choć większość przyporządkowanych do niej okazów łączy jednak wyrażone w różnym 
stopniu profilowanie (por. Tabela 2). Tylko w ośmiu wypadkach podjęłam próbę powiązania zdeformowanych zapinek 
z konkretnym wzorem w klasyfikacji A. Kokowskiego (1995a), w tym: ZM–71 (1 egz.), ZG–79 (1 egz.), ZM–103 (1 egz. 
– Ryc. 32:125) oraz ZM–55A/ZM–133 lub ZM–133 (5 egz. – Ryc. 27:127, 338)259.

Powyższe zestawienie, choć w pewnym sensie porządkuje zabytki uwzględnione w katalogu, wskazuje również 
na wiele innych problemów. Przykładowo, zapinki określone jako A.161 pomimo braku fasetowania mają zróżnicowa-
ne kształty przekrojów kabłąka. Zapinki wzoru ZG–79 z definicji mają kolankowato uformowany kabłąk (Kokowski 
1995a, 14), ale w analizowanym zbiorze występują również okazy z łukowatym kabłąkiem, jednocześnie spełniające 
wszystkie inne kryteria pozwalające na przyporządkowanie ich do tego wzoru. Samo określenie sposobu wygięcia 
kabłąka jest też często bardzo subiektywne. Prawdopodobnie duża część zapinek, szczególnie bez zachowanych 
sprężyn i igieł, może być – nawet jeśli „na pierwszy rzut oka” tak nie wygląda – nieznacznie odkształcona, co też 
może zatrzeć różnice między kabłąkiem kolankowato, a łukowato wygiętym. Najczęściej też nie jesteśmy w stanie 
określić stopnia tego odkształcenia, a to z kolei czyni opisy kształtu wygięcia kabłąka niewiarygodnymi. Jeszcze 
trudniej ustosunkować się do kabłąków wysoko wysklepionych i jednocześnie z reguły krótkich, a załamanych 
trójkątnie lub w przybliżeniu łukowato wygiętych.

Zapinki typów A.161, A.162 i A.161/162 mają bardzo szeroki okres występowania. Według K. Godłowskiego 
w zespołach kultury wielbarskiej występują od stadium C1a do fazy C2 (Godłowski 1974, 29, 39; 1994, 487). Choć 
z całą pewnością najpowszechniejsze są w fazie C2, niektóre ich wzory mogły występować jeszcze w fazie C3–D1, co 
dotyczy również kultur czerniachowskiej i Sântana de Mureş (por. Mączyńska 2009, 81–84). Najprawdopodobniej 
fakt ten ma związek z lokalnym zróżnicowaniem i rozwojem poszczególnych form zapinek (por. Kokowski, Gładysz 
2002, 284). Najlepiej obrazuje to datowanie wzorów grupy masłomęckiej, wydzielonych przez A. Kokowskiego, 
a reprezentowanych w katalogu. Większość z nich najliczniej występuje w fazie C2 (np. ZM–133, ZM–55A, ZM–200, 
ZG–79 – Kokowski 1995a, 43), ale niektóre są charakterystyczne dla schyłkowych faz rozwoju grupy masłomęckiej, 
w tym na przykład wzór ZG–64 dla fazy G, synchronizowanej z fazą C3/D1. Niektóre zapinki A.161/162 i A.162, z re-
guły o szerokich, taśmowatych oraz profilowanych kabłąkach i nóżkach, w tym nawiązujące wyglądem do wzorów 
ZM–103 i ZG–28, ale w ostatnim wypadku bez blaszkowatego zaczepu pochewki, mogły występować także w fazie 
C3 (por. Gładysz, Kokowski 2002, 283–284; por. Mączyńska 2019, 55).

258 Porównaj też: Kokowski 1995a, 252–255, ryc. 58 – mapa 22.
259 Tym samym pierwotnie najprawdopodobniej odpowiadały one typowi A.161 (ZM–71), A.161/162 (ZG–79, ZM–103) i A.162 (ZM–55A/ZM–133), według sche-

matu zastosowanego w niniejszym opracowaniu.

subjective. Many fibulae, especially those with unpreserved springs or pins, could probably be – even if they do 
not appear so at first glance – slightly deformed, making it impossible to differentiate between a knee-shaped and 
arched bow. In most cases we are not able to establish the degree of deformation, which makes description of the 
bow bend unreliable. It is even more difficult to take a stance on prominently bent and generally short bows as op-
posed to triangular in profile or roughly arched ones.

Fibulae of type A.161, A.162 and A.161/162 occurred throughout a long period. According to K. Godłowski, they 
appeared in complexes of the Wielbark culture from subphase C1a to phase C2 (Godłowski 1974, 29, 39; 1994, 487). 
Even though they were definitely most common in phase C2, some of their patterns could have appeared in phase 
C3–D1, which also applies to the Chernyakhov and Sântana de Mureş cultures (cf. Mączyńska 2009, 81–84). This is 
most probably connected with local diversity and evolution of particular forms of fibulae (cf. Kokowski, Gładysz 
2002, 284). This is best illustrated by dating of patterns of the Masłomęcz group distinguished by A. Kokowski, 
and represented in the catalogue. The majority of them are from phase C2 (for example, ZM–133, ZM–55A, ZM–200, 
ZG–79 – Kokowski 1995a, 43), but some of them are characteristic of the final phases of the development of the 
Masłomęcz group, including, for instance, pattern ZG–64 typical of phase G, which coincides with phase C3/D1. Some 
brooches of type A.161/162 and A.162, as a rule having wide, banded and profiled bows and feet, including those cor-
responding to patterns ZM–103 and ZG–28, yet in the second case without a sheet catch, could have also occurred 
in phase C3 (cf. Gładysz, Kokowski 2002, 283–284; cf. Mączyńska 2019, 55).

To sum up, massive production of fibulae of types A.161 and A.162260 – as categorised by O. Almgren – certainly 
had an effect on the emergence of an enormous number of local patterns. As a consequence, this poses numerous 
problems with typological organisation of locally “modified” fibulae, and has generated long-standing debate on the 
subject. Perhaps we should distinguish interregional patterns among fibulae of types A.161 and A.162, precisely de-
termining the criteria for this separation, which is best exemplified by brooches of the Jartypory type (Andrzejowski 
2018) / Kokowski pattern ZM–25. Other divisions should rather refer to regional variants and reflect local differences 
in fibulae types, in connection with the uniqueness of cultural transformations in a given area, and, above all, their 
dating. This direction should perhaps be the main one.

Perhaps one of the fibulae discovered in the vicinity of Kosmów (cat. no. 254 – Fig. 35), assuming the accu-
racy of the reconstruction of its damaged foot, represents pattern ZG–8 as classified by A. Kokowski (1995a, 14). 
Although it has an arched bow and despite including similar specimens in type A.162261, I have decided to exclude 

260 Due to the massive occurrence of fibulae of type A.161 and A.162 also in the Lublin region, I have ceased attempts to catalogue them. They are common 
both at the cemeteries of the Masłomęcz group (for example, Masłomęcz, site 15; Gródek, site 1C) and the Wielbark culture (for example, Ulów, sites 
3 and 7; Swaryczów, site 1). I have also excluded slightly less numerous fibulae of types A.167 and A.168, even though they are also known mainly from 
the above-mentioned sites. Creating such lists before publishing monographs with results of analysis of the majority of the above-mentioned sites is, 
by definition, pointless.

261 Or sometimes their separation into a new type A.162B (Olędzki, Ziętek 2014, 124).

Ryc. 34. Przykłady odkształconych zapinek typu 
A.161–162 (grupa VI, seria 1). Kosmów – okolice.
Fig. 34. Examples of deformed fibulae of type 
A.161–162 (group VI, series 1). Kosmów – environs.
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Podsumowując powyższe rozważania, z całą pewnością masowa produkcja zapinek A.161 i A.162260 – w almgre-
nowskim ujęciu – rzutowała jednocześnie na powstanie ogromnej liczby ich lokalnych wzorów. To z kolei wywołuje 
lawinę problemów z przyporządkowaniem typologicznym takich lokalnie „zmodyfikowanych” zapinek i niekończące 
się dyskusje na ten temat. Być może więc spośród zapinek A.161 i A.162 należałoby wydzielić wzory interregionalne, 
dokładnie precyzując kryteria ich wyróżnienia, czego doskonałym przykładem mogą być zapinki typu Jartypory 
(Andrzejowski 2018) / Kokowski wzór ZM–25. Kolejne podziały raczej powinny mieć już charakter regionalny i od-
zwierciedlać lokalne zróżnicowanie zapinek tych typów, w powiązaniu ze specyfiką przemian kulturowych na danym 
obszarze i przede wszystkim ich datowaniem. I chyba ten kierunek powinien być wiodącym.

Być może jedna z zapinek znaleziona w okolicach Kosmowa (nr kat. 254 – Ryc. 35), przy założeniu poprawności 
rekonstrukcji jej zniszczonej nóżki, reprezentuje wzór ZG–8 w podziale A. Kokowskiego (1995a, 14). Pomimo, iż ma 
ona łukowato wygięty kabłąk oraz pomimo włączania zbliżonych okazów do typu A.162261, zdecydowałam o wyłą-
czeniu jej z tej grupy zapinek. Zakładając poprawność interpretacji tego okazu jako wzoru ZG–8 byłby on zbliżony 
do typu A.181 (Schuster 1998; Mączyńska 2005; 2009, 84–88, ryc. 32, 33). Zapinki takie w środkowoeuropejskim 
Barbaricum najliczniej występują w stadium C1a, choć nie można wykluczać także ich późniejszej chronologii (Go-
dłowski 1970, tabl. 2:7; 1974, 29–30; Schuster 1998, 252; Mączyńska 2005, 327; 2009, 87). Okazy z grupy masło-
męckiej łączone są ze stadium C1b (Kokowski 1995a, 43). W kulturach czerniachowskiej i Sântana de Mureş zapinki 
zbliżone do typu A.181 są jeszcze późniejsze, a ich datowanie umieszcza się w przedziale od stadium C1b do fazy D 
(Gorohovskij 1988, 43–44, ryc. 34, 35; Kokowski 1995a, 43, ryc. 59).

Sześć zapinek pierwszej serii VI grupy – niestety w większości zachowanych fragmentarycznie – ma zdobienie 
w postaci pierścieni z drutu (nr kat. 352 – Ryc. 36), z reguły perełkowanego (nr kat. 353, 354 – Ryc. 36) lub też z ta-
śmy i drutu (nr kat. 111, 129, 355 Ryc. 36). Wszystkie pierścienie, tak jak i korpusy zapinek, wykonane są ze stopu 
miedzi. Ich obecność, przy częstym braku innych charakterystycznych elementów, najbliższe analogie znajduje wśród 
okazów typu A.167, choć zdobienie nacinanym drutem występuje także na innych typach zapinek VI grupy262 oraz 
na zapinkach grupy VII. Ostatnie zostaną jeszcze omówione. Okazy z kolekcji zdobione jak zapinki A.167 są też silnie 
zróżnicowane pod względem formy i ukształtowania kabłąka; jedna ma guzek na główce. Sam sposób zdobienia zaś 
sprawia wrażenie niezbyt rozbudowanego263. Zapinki zbliżone do typu A.167 licznie występują w kulturze wielbarskiej, 
przy czym dominują w niej okazy z oszczędnym zdobieniem, najczęściej pojedynczymi pierścieniami (por. Andrzejow-
ski, Żórawska 2002, 42–43; Andrzejowski, Cieśliński 2007, 305–307, ryc. 27), co też zdecydowanie odróżnia je od 

260 Ze względu na masowość występowania zapinek A.161 i A.162 także na Lubelszczyźnie, zrezygnowałam z ich skatalogowania. Powszechne są one za-
równo na cmentarzyskach grupy masłomęckiej (np. Masłomęcz, stan. 15; Gródek, stan. 1C), jak i kultury wielbarskiej (np. Ulów, stan. 3 i 7; Swaryczów, 
stan. 1). Nie zdecydowałam się również na zestawienie nieco mniej licznych zapinek typów A.167 i A.168, choć one również znane są głównie z wymie-
nionych już stanowisk. Stworzenie takich list przed monograficznym opublikowaniem wyników badań większości z wymienionych stanowisk z założe-
nia jest bezcelowe.

261 Lub niekiedy wydzielania ich w odrębny typ – A.162B (Olędzki, Ziętek 2014, 124).
262 Porównaj np. zapinkę A.172 ze Swaryczowa (nr kat. 532), czy też zapinkę zbliżoną do A.170 z Gródka, stan. 1C (nr kat. 28).
263 Stan zachowania zapinek z kolekcji czyni bezzasadnym zastosowanie podziału typu A.167 zaproponowanego dla okazów występujących w kulturze 

wielbarskiej przez J. Andrzejowskiego i A. Żórawską (2002, 42-43).

it from this group. Assuming that this specimen was correctly interpreted as pattern ZG–8, it would correspond to 
type A.181 (Schuster 1998; Mączyńska 2005; 2009, 84–88, fig. 32, 33). Such brooches appeared in the central Eu-
ropean Barbaricum most numerously in subphase C1a, though we cannot rule out that they are of later chronology 
(Godłowski 1970, plate 2:7; 1974, 29–30; Schuster 1998, 252; Mączyńska 2005, 327; 2009, 87). Specimens from 
the Masłomęcz group are related to subphase C1b (Kokowski 1995a, 43). In the Chernyakhov and Sântana de Mureş 
cultures, fibulae resembling type A.181 are even later, and are dated to the period between subphase C1b and phase 
D (Gorohovskij 1988, 43–44, fig. 34, 35; Kokowski 1995a, 43, fig. 59).

Six fibulae of the first series of group VI – unfortunately most of them being fragmentarily preserved – are adorned 
with rings made of wire (cat. no. 352 – Fig. 36), typically beaded wire (cat. no. 353, 354 – Fig. 36) or made of band 
and wire (cat. no. 111, 129, 355 Fig. 36). All rings, like fibulae bodies, are made of copper alloy. The presence of the 
rings, and at the same time the lack of other characteristic features, makes them consistent with specimens of type 
A.167, though ornamentation in the form of an incised wire is observed on other types of fibulae of group VI262 and 
fibulae of group VII (the latter will be discussed later). Specimens decorated like fibulae of type A.167 are highly di-
verse in terms of the form and shape of the bow; one has a knob on the head. Ornamentation, however, does not seem 
to be elaborate263. Brooches similar to type A.167 are very common in the Wielbark culture, though most prevalent 
are specimens with modest ornamentation – most often with single rings (cf. Andrzejowski, Żórawska 2002, 42–43; 
Andrzejowski, Cieśliński 2007, 305–307, fig. 27), which distinguishes them from lavishly adorned Baltic fibulae, of-
ten featuring multiple rings264 (cf. Okulicz 1973, 422; Khomiakova 2012; Homâkova 2020). Unique A.167 forms have 
also been recorded in the Masłomęcz group, where they were divided into patterns ZG–149 and ZG–162 (Kokowski 

262 Compare, for example, fibula A.172 from Swaryczów (cat. no. 532), or a fibula similar to A.170 from Gródek, site 1C (cat. no. 28).
263 Considering the state of preservation of fibulae from the assemblage, it is groundless to employ the division of type A.167 for the specimens occurring 

in the Wielbark culture suggested by J. Andrzejowski and A. Żórawska (2002, 42-43).
264 Compilation of rare, rich fibulae of type A.167 from the Wielbark culture – see Andrzejowski, Cieśliński 2007, 306 footnote 70 and fig. 27.

Ryc. 35. Zapinka prawdopodobnie zbliżona do typu A.181 / wzoru ZG–8 wg A. Kokowskiego (Almgren grupa VI, 
seria 1). Kosmów – okolice.
Fig. 35. Fibula probably similar to type A.181 / A. Kokowski pattern ZG–8. Kosmów –environs. 

Ryc. 36. Zapinki ze zdobieniem w po-
staci pierścieni z drutu, najbliższe do 
A.167 (grupa VI, seria 1), w tym zbliżo-
ne do wzorów ZG–149 (352, 354) i ZG–
162 (353, 355).
111 – Gródek, stan. 3; 129 – Gródek, stan. 
29; 352–355 – okolice Kosmowa.
Fig. 36. Fibulae with ornamentation in 
the form of rings made of wire, most sim-
ilar to A.167 (group VI, series 1), including 
those resembling patterns ZG–149 (352, 
354) and ZG–162 (353, 355).
111 – Gródek, site 3; 129 – Gródek, site 29; 
352–355 – Kosmów environs.
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bogato zdobionych fibul bałtyjskich, często z wielokrotnymi lub spiętrzonymi pierścieniami264 (por. Okulicz 1973, 422; 
Khomiakova 2012; Homâkova 2020). Specyficzne formy A.167 znane są też z grupy masłomęckiej, gdzie wydzielone 
zostały we wzory ZG–149 i ZG–162 (Kokowski 1995a, 13). Spośród okazów z kolekcji dwa zbliżone są do pierwszego 
z nich (nr kat. 352, 354), kolejne dwa do drugiego (nr kat. 353, 355) (por. Tabela 2). Z cmentarzysk w Gródku (stan. 1C) 
i w Masłomęczu (stan. 15) znanych jest ponad 30 takich zapinek (np. Kokowski 1983b, tabl. 304/3:8.7; 1984, 283, ryc. 
7:1; 1992a, ryc. 6:a, 12:a–c; 1993b, ryc. 35:b, 108:c, 129:a, 134:a, 136:b; 1998b, 127; 1999c, ryc. 79). Liczbę tę uzupełnia-
ją kolejne, niepublikowane znaleziska luźne pochodzące tak z Kotliny Hrubieszowskiej, jak i obszarów sąsiednich265.

W kulturze wielbarskiej zapinki zdobione pierścieniami z drutu najczęściej datowane są na fazy C1b–C2 (Godłow-
ski 1974, 39, ryc. II:5; 1985, 89), choć nie można wykluczyć, że mogły pojawić się już w stadium C1a (Andrzejowski, 
Żórawska 2002, 43 – tam wcześniejsza literatura). W grupie masłomęckiej okres ich masowego występowania za-
węzić można do stadiów C1b i C2a (Kokowski 1995a, 39; 1997, 683, 698). W kulturze czerniachowskiej zapinki zbliżo-
ne do A.167 nie są zbyt liczne. Liczba zdobiących je pierścieni z drutu waha się od jednego do czterech. Spotykane 
są w zespołach datowanych przez A.S. Milaševskiego od fazy C2 po fazę C3–D1 (Milaševskij 2015, 237–240, ryc. 6; 
2020, 410–412, ryc. 9). Zdecydowanie liczniej występują tam natomiast zapinki VII grupy zdobione garniturem pier-
ścieni z perełkowanego drutu, o czym będzie jeszcze mowa.

Tylko trzy zapinki pewnie przyporządkować można do typu A.168, charakteryzującego się obecnością przedłu-
żonej, tzw. martwej sprężyny (Ryc. 37:357, 358, 510). Nie można jednak wykluczyć, że pierwotnie reprezentowała 
go znacznie większa liczba okazów uwzględnionych w katalogu, które w chwili obecnej pozbawione są sprężyn 

264 Zestawienie nielicznych, bogatych zapinek A.167 z kultury wielbarskiej – patrz Andrzejowski, Cieśliński 2007, 306 przypis 70 i ryc. 27.
265 Np. okolice Czermna, pow. tomaszowski i dwa egzemplarze z okolic Swaryczowa, pow. zamojski (Naworol 2020, ryc. 2:4; 3:1, 2). Posiadam także infor-

macje o kolejnych, co najmniej sześciu takich zapinkach znalezionych w powiatach zamojskim i tomaszowskim. Do momentu opublikowania tych ma-
teriałów nie jest możliwe stworzenie pełnego ich zestawienia.

1995a, 13). Two specimens from the assemblage resemble the first pattern (cat. no. 352, 354), the other two – the 
second pattern (cat. no. 353, 355) (cf. Table 2). We know of over 30 fibulae of this type from cemeteries in Gródek 
(site 1C) and Masłomęcz (site 15) (for example, Kokowski 1983b, plate 304/3:8.7; 1984, 283, fig. 7:1; 1992a, fig. 6:a, 
12:a–c; 1993b, fig. 35:b, 108:c, 129:a, 134:a, 136:b; 1998b, 127; 1999c, fig. 79). Other, unpublished stray finds from 
the Hrubieszów Basin and the neighbouring areas supplement this number265.

In the Wielbark culture, fibulae adorned with rings made of wire are most often dated to phases C1b–C2 (Godłowski 
1974, 39, fig. II:5; 1985, 89), yet it cannot be ruled out that they could have occurred in subphase C1a (Andrzejowski, 
Żórawska 2002, 43 – earlier literature there). In the Masłomecz group, they were very widespread in subphases C1b 
and C2a (Kokowski 1995a, 39; 1997, 683, 698). In the Chernyakhov culture, fibulae resembling type A.167 are not very 
frequent. They have between one and four decorative rings, and occur in complexes dated from phase C2 to phase 
C3–D1 (Milaševskij 2015, 237–240, fig. 6; 2020, 410–412, fig. 9). Much more numerous in this culture are fibulae of 
group VII decorated with a set of rings made of beaded wire, yet I will focus on this issue later.

Only three fibulae can be unquestionably assigned to type A.168, characterised by an elongated, “dead” spring 
(Fig. 37:357, 358, 510). Nonetheless, it cannot be excluded that originally many more specimens considered in the 
catalogue represented this type, yet as they now miss springs, they cannot be conclusively classified in this way. 
This particularly applies to specimens cat. nos. 251 and 252 (Fig. 37), described as type A.161/162, though their bows 
are formed in a similar way to those of A.168 brooches.

Fibulae of type A.168 occur relatively rarely in the Wielbark culture, especially in comparison with brooches of 
type A.161 and A.162. They are most often recorded in zone A, and slightly less frequently in zone D of the Wielbark 
settlement266 and in the Masłomecz group. The earliest specimens in the Wielbark culture are dated to subphase 
C1b, yet most of them are from phase C2, often from its later stage. As regards the Masłomęcz group, the majority 
of brooches of this type also occurred in phase C2, with emphasis on its younger stage. Perhaps single specimens 
recorded in Poland could also be related to phase C3. Fibulae with elongated springs are much more frequent in the 

265 For instance, the vicinity of Czermno (Tomaszów Lubelski district) and two specimens from the environs of Swaryczów (Zamość district) (Naworol 2020, 
fig. 2:4; 3:1, 2). I also have information about other, at least six such brooches found in the Zamość and Tomaszów Lubelski districts. It is impossible to 
draw up a full compilation of them before their publication.

266 For example, Krosno, Lidzbark Warmiński district, site 1, grave 5 (Andrzejowski, Bursche 1987, 237); Nowy Targ, Sztum district, site 6, features 241, 
276, 406, 412, 436, 490 (Fudzińska, Fudziński 2013, plate XXXV/241:1, 2; XL/276:1; LXI/406:1, 2; LXIII/412:1, 2; LXIV/436:1; LXXXVIII/490:1); Pruszcz 
Gdański, Gdańsk district, site 7, graves 129, 150, 238 (Pietrzak 1988, fig. 14:a; Tuszyńska 1988, 181–182, 185, fig. 2:3; 3:2); Ulkowy, Gdańsk district, site 
1, graves 92 and 96 (Tuszyńska 2005, plate. XXXVI/92:2; XXXVII/96:1); Weklice, Elbląg district, site 7s, grave 119, 131, 132, 141, 174, 194, 202, 220, 248, 
274, 275, 288, 292, 323, 331, 336, 379, 411, 441, 426, 446 (Natuniewicz-Sekuła, Okulicz-Kozaryn 2011, 133, plate XLVII/119:1; LI/131:1; LI/132:1; LIV/141:1; 
LXXI/174:3; LXXVIII/194:1, 2; LXXIX/202:1; XCII/220:1, 2; CII/248:1, 2; CXV/274:1, 2; CXVI/275:1, 2; CXXVIII/288:2, 3; CXXIX/292:1; CXXXIX/323:1; 
CXLI/336:1; CXLV/331/1, 2; CLXVII/379:1, 2; CLXXXV/411:1, 2; CLXXXIX/441:1; CXCII/426:1; CXCIV/446:1).

Ryc. 37. Zapinki typu A.168 i A.161/162, pierwotnie być może typu A.168 (grupa VI, seria 1). 251, 252, 357, 
358 – okolice Kosmowa; 510 – okolice Siedliszcza.
Fig. 37. Fibulae of type A.168 and A.161/162, originally perhaps type A.168 (group VI, series 1). 251, 252, 
357, 358 – Kosmów – environs; 510 – Siedliszcze – environs.

Ryc. 38. Zapinka typu Dybäck/Independenţa wg J. Schustera (Almgren grupa VI, seria 1). 
Gródek, stan. 29.
Fig. 38. Fibula of the Dybäck/Independenţa type as distinguished by J. Schuster (Almgren 
group VI, series 1). Gródek, site 29.
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umożliwiających pewne przyporządkowanie do tego typu. Odnosi się to szczególnie do okazów o numerach kata-
logowych 251 i 252 (Ryc. 37), opisanych jako typ A.161/162, ale z kabłąkami ukształtowanymi w bardzo podobny 
sposób jak kabłąki zapinek A.168.

W kulturze wielbarskiej zapinki A.168 występują stosunkowo niezbyt licznie, szczególnie w porównaniu z zapinkami 
typów A.161 i A.162. Najczęściej odnotowywane są w strefie A i nieco mniej licznie w strefie D osadnictwa wielbarskie-
go266 oraz w grupie masłomęckiej. W kulturze wielbarskiej najwcześniejsze datowane są na stadium C1b, ale większość 
z nich pochodzi z fazy C2, często z jej młodszego odcinka. W grupie masłomęckiej większość tego typu okazów rów-
nież występuje w fazie C2, z naciskiem na jej młodsze stadium. Być może pojedyncze okazy z obszaru ziem polskich 
można wiązać także z fazą C3. Zapinki z przedłużoną sprężyną znacznie częściej niż na terenach kultury wielbarskiej 
występują w kulturach czerniachowskiej i Sântana de Mureş. Uznać można je tam za jeden z przewodnich typów 
dla stadium C2b i fazy C3 (Gorohovskij 1988, 43–44, ryc. 19, 42, 57; Kokowski 1995a, 45; Mączyńska 2009, 89–90).

Zapinka odkryta na stanowisku 29 w Gródku (nr kat. 134 – Ryc. 38) odpowiada definicji typu Dybäck/Indepen-
denţa w ujęciu J. Schustera (2017a). Największe skupienie takich zapinek znajduje się w dorzeczu Cisy. Mniej licznie 
występują także na północnym i południowym wybrzeżu Bałtyku, przy czym z obrębu kultury wielbarskiej znane 
są jedynie dwa egzemplarze tego typu. Pochodzą one z cmentarzyska w Pruszczu Gdańskim (stan. 5, grób 12B – 
Pietrzak, Rożnowski, Cymek 2008, 248, ryc. 4:2, 3; Pietrzak, Cymek, Rożnowski 2015, 22–23, tabl. IX:4, 5).

Zapinki typu Dybäck/Independenţa datowane są na fazę C3, choć mogły także występować w początkach okresu 
wędrówek ludów. Ich geneza łączona jest ze środowiskiem sarmackim. Znacznie trudniej wytłumaczyć obecność 
takich okazów w basenie Bałtyku, choć nie można wykluczyć, że pojawiły się tam w wyniku trudnych do sprecyzo-
wania kontaktów germańsko-sarmackich. W tym kontekście znalezisko ze wschodniej Lubelszczyzny uznać można 
za wyjątkowe. Oprócz okazu opisanego w katalogu z tego obszaru pochodzi jeszcze jedna, niepublikowana zapinka 
tego typu. Niestety jest to znalezisko luźne odkryte w miejscowości Żurawce, pow. tomaszowski267. Obecność zapi-
nek typu Dybäck/Independenţa we wschodniej części Lubelszczyzny doskonale wpisuje się w już szeroko opisywane 
kontakty ludności grupy masłomęckiej ze światem sarmackim, w tym z Jazygami z Wielkiej Niziny Węgierskiej (por. 
Kokowski 1995a, 46–48; 1999c, 95–96; 2003d; 2004a). Trzy podobne zapinki, nieuwzględnione w pracy J. Schustera, 
pochodzą też z osad kultury czerniachowskiej w miejscowościach Brodi-I (Броди-І) w obwodzie lwowskim i Kobillâ 
(Кобилля) w obwodzie tarnopolskim na zachodniej Ukrainie (Strocen’ 2008, 237, ryc. 64:2; Oniŝuk 2018, 298–299, 
461, tabl. XXVI:2–5). Łącznie ze znaleziskami ze wschodniej Lubelszczyzny wydają się wskazywać kolejny kierunek 
rozprzestrzeniania się zapinek typu Dybäck/Independenţa.

Na tym samym stanowisku w Gródku (nr kat. 123 – Ryc. 39) odkryto także inną zapinkę o genezie sarmackiej. 
Pomimo znacznego stopnia odkształcenia i zniszczenia oraz przy założeniu, że miała górną cięciwę268, z dużym praw-
dopodobieństwem reprezentuje ona wariant 4/5 pierwszej (I) serii grupy 15 zapinek w klasyfikacji A.K. Ambroza 
(w ujęciu V.V. Kropotova – grupa 4, seria I, wariant 4). Zapinki tego wariantu są charakterystyczne dla kultury póź-
nosarmackiej i w czasach jej funkcjonowania były głównym typem ozdób w Europie Wschodniej269. Ich datowanie 
najczęściej umieszcza się w przedziale od końca II po pierwszą połowę III w. po Chr., czyli przypada ono na czasy 
bezpośrednio poprzedzające przybycie Gotów na tereny zachodniej Ukrainy i Mołdawii, co spowodowało załamanie 
się osadnictwa sarmackiego na tych obszarach. Zapinki omawianego typu nie są też już spotykane w drugiej poło-
wie III w. po Chr. (Kropotov 2010, 77–80). Można jedynie dywagować w jaki sposób opisywana zapinka znalazła się 

266 Np. Krosno, pow. lidzbarski, stan. 1, grób 5 (Andrzejowski, Bursche 1987, 237); Nowy Targ, pow. sztumski, stan. 6, obiekty 241, 276, 406, 412, 436, 
490 (Fudzińska, Fudziński 2013, tabl. XXXV/241:1, 2; XL/276:1; LXI/406:1, 2; LXIII/412:1, 2; LXIV/436:1; LXXXVIII/490:1); Pruszcz Gdański, pow. gdański, 
stan. 7, groby 129, 150, 238 (Pietrzak 1988, ryc. 14:a; Tuszyńska 1988, 181–182, 185, ryc. 2:3; 3:2); Ulkowy, pow. gdański, stan. 1, groby 92 i 96 (Tuszyń-
ska 2005, tabl. XXXVI/92:2; XXXVII/96:1); Weklice, pow. elbląski, stan. 7, groby 119, 131, 132, 141, 174, 194, 202, 220, 248, 274, 275, 288, 292, 323, 331, 
336, 379, 411, 441, 426, 446 (Natuniewicz-Sekuła, Okulicz-Kozaryn 2011, 133, tabl. XLVII/119:1; LI/131:1; LI/132:1; LIV/141:1; LXXI/174:3; LXXVIII/194:1, 
2; LXXIX/202:1; XCII/220:1, 2; CII/248:1, 2; CXV/274:1, 2; CXVI/275:1, 2; CXXVIII/288:2, 3; CXXIX/292:1; CXXXIX/323:1; CXLI/336:1; CXLV/331/1, 2; 
CLXVII/379:1, 2; CLXXXV/411:1, 2; CLXXXIX/441:1; CXCII/426:1; CXCIV/446:1).

267 Zbiory Muzeum Zamojskiego w Zamościu. Patrz internetowy Katalog zbiorów archeologicznych – https://muzeum-zamojskie.pl/z/archeo/index.html.
268 Zakładając, że cięciwa była dolna, zapinka w przybliżeniu odpowiadałaby dużo mniej rozpowszechnionej serii II grupy 4 w klasyfikacji V.V. Kropotova, 

co jednak wydaje się znacznie mniej prawdopodobne.
269 O skali rozprzestrzenienia opisywanych zapinek świadczy już sama lista stanowisk, na których odkryto tylko wariant 4 stworzona przez V.V. Kropotowa 

i licząca aż 612 znalezisk (Kropotov 2010, 110–129).

Chernyakhov and Sântana de Mureş culture than in the areas of the Wielbark culture. In the former cultures they 
can be considered as one of the dominant types for subphase C2b and phase C3 (Gorohovskij 1988, 43–44, fig. 19, 
42, 57; Kokowski 1995a, 45; Mączyńska 2009, 89–90).

The fibula discovered at site 29 in Gródek (cat. no. 134 – Fig. 38) meets the definition of type Dybäck/Independ-
enţa as proposed by J. Schuster (2017a). The largest concentration of such brooches is in the Cisa river basin. They 
are less frequent in the north and south Baltic coast, yet within the Wielbark culture only two specimens of this 
type have been recorded. They come from the cemetery in Pruszcz Gdański (site 5, grave 12B – Pietrzak, Rożnowski, 
Cymek 2008, 248, fig. 4:2, 3; Pietrzak, Cymek, Rożnowski 2015, 22–23, plate IX:4, 5).

Fibulae of the Dybäck/Independenţa type are dated to phase C3, yet they could have occurred at the beginning 
of the Migration period. Their provenance is associated with the Sarmatian environment. It is much more difficult 
to explain the presence of such specimens in the Baltic Basin, yet we cannot rule out that they appeared there fol-
lowing Germanic-Sarmatian relations, which are of uncertain nature. In view of this, the find from the east of the 
Lublin region can be considered as unique. Apart from the specimen included in the catalogue, another (unpublished) 
fibula of this type has been recorded in this area. It was discovered in Żurawce, in Tomaszów Lubelski district267 
and unfortunately, it is a stray find. The occurrence of Dybäck/Independenţa fibulae in the east of the Lublin region 
correlates perfectly with relations of the Masłomecz group with the Sarmatian world, including the Iazyges from 
the Great Hungarian Plain (cf. Kokowski 1995a, 46–48; 1999c, 95–96; 2003d; 2004a). Three similar brooches, not 
considered by J. Schuster, were recorded at settlements of the Chernyakhov culture in Brody (Броди-І) (Lviv oblast) 
and Kobyllia (Кобилля) (Ternopil oblast) in the west of Ukraine (Strocen’ 2008, 237, fig. 64:2; Oniŝuk 2018, 298–299, 
461, table XXVI:2–5). Along with finds from the east of the Lublin region they seem to indicate another direction of 
distribution of Dybäck/Independenţa fibulae.

The same site in Gródek (cat. no. 123 – Fig. 39) yielded another fibula of Sarmatian origin. Despite heavy defor-
mation and damage, and assuming that it had an external chord268, it most likely represents variant 4/5 of the first (I) 
series of group 15 of fibulae as classified by A.K. Ambroz (in V.V. Kropotov’s classification – group 4, series I, variant 
4). Brooches of this type are typical of the late Sarmatian culture and, at the time of its functioning, they were the 
dominant type of ornaments in the Eastern Europe269. Dating of them ranges from the end of the 2nd to the first 
half of the 3rd century AD, that is the period immediately preceding the arrival of the Goths in the west of Ukraine 
and Moldova, which led to the decline of Sarmatian settlement in these areas. Fibulae of this type are not known 
to have appeared in the second half of the 3rd century AD (Kropotov 2010, 77–80). We can only digress about how 
the brooch in question found its way into the Hrubieszów Basin. It most likely corroborates the relations of the 
Goths with the Sarmatians, and south-east contacts of the Germanic settlement with the Sarmatian world (its earli-

267 The collection of the Zamość Museum in Zamość. See the internet catalogue of archaeological artefacts – https://muzeum-zamojskie.pl/z/archeo/index.
html.

268 Assuming that the chord was internal, the brooch would roughly correspond to a less widespread series II of group 4 as classified by V.V. Kropotov, but 
this seems even less probable.

269 The list of sites which yielded only variant 4 in V.V. Kropotov’s division, and consisting of as many as 612 finds, confirms the scope of distribution of the 
brooches in question (Kropotov 2010, 110–129).

Ryc. 39. Zapinka sarmacka (Kropotov grupa 4, seria I, wariant 4; Almgren grupa VI, seria 1). Gródek, stan. 29.
Fig. 39. Sarmatian fibula (Kropotov group 4, series I, variant 4; Almgren group VI, series 1). Gródek, site 29.
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w Kotlinie Hrubieszowskiej. Zapewne jest dowodem na kontakty Gotów z Sarmatami oraz na południowo-wschodni 
kierunek powiązań osadnictwa germańskiego ze światem sarmackim – i to na ich najwcześniejszy etap (por. Kokow-
ski 1995a, 46–48). Prawdopodobnie w okolice Gródka trafiła już po okresie masowej produkcji tego typu zapinek na 
wschodzie Europy. Podobna, drucikowata zapinka pochodzi także z warstwy ciałopalenia na cmentarzysku w Ma-
słomęczu (Kokowski 1995a, 48; 2001a, 35 ryc. 10).

Aż 19 zapinek opisanych w katalogu reprezentuje typ A.172 charakteryzujący się obecnością blaszkowatego 
zaczepu pochewki (nr kat. 27, 112, 130, 131, 132, 133, 359, 360, 361, 362, 363, 439, 444, 465, 488, 525, 528, 529, 
532 – Ryc. 40–42). Większość z nich jest bogato profilowana; cztery mają guzek na główce (nr kat. 112, 439, 444, 

est stage) (cf. Kokowski 1995a, 46–48). It is probable that the fibula appeared in Gródek after the period of massive 
production of brooches of this type in the east of Europe. A similar, filiform fibula was found in a layer of cremation 
at a cemetery in Masłomęcz (Kokowski 1995a, 48; 2001a, 35 fig. 10).

As many as 19 fibulae discussed in the catalogue correspond to type A.172, which is distinguished by a sheet 
catch (cat. no. 27, 112, 130, 131, 132, 133, 359, 360, 361, 362, 363, 439, 444, 465, 488, 525, 528, 529, 532 – Fig. 
40–42). The majority of them are richly profiled; four specimens have a knob on the head (cat. no. 112, 439, 444, 
532; Fig. 41–42). The most lavishly decorated fibula – made of silver and covered with gold foil – was found in Swary-
czów (cat. no. 532; Fig. 42).

Fibulae of type A.172 have been discussed extensively (for example, Kokowski 1995a, 48–49, 272–273 map 37; 
Schuster 2001; Niezabitowska 2007, 644–646). I. Szter, A. Wiśniewska and M. Woźniak have recently produced 
a separate classification of them (2018). Without questioning the accuracy of criteria adopted by the authors, it 
is such an extremely diverse group of fibulae that sometimes it is difficult to assign individual specimens even to 
already distinguished types (cf. Table 2). Moreover, the authors of the new division focus on the Wielbark culture 
and the west Baltic culture circle, yet the brooches in question also occurred in the Chernyakhov and Sântana de 
Mureş cultures. It is only after the compilation of all finds – which I hope to conclude soon – that it will be possible 
to obtain a new image of both distribution and the diversity of fibulae associated with type A.172.

Ryc. 40. Zapinki typu A.172 (grupa VI, seria 1). 27 – Gródek, stan. 1C; 130–133 – Gródek, stan. 29; 359–361 – okolice Kosmowa; 465 – Obrowiec, stan. 44; 
488 – Terebiń, stan. 70; 528 – okolice Czermna.
Fig. 40. Fibulae of type A.172 (group VI, series 1). 27 – Gródek, site 1C; 130–133 – Gródek, site 29; 359–361 – Kosmów – environs; 465 – Obrowiec, site 44; 
488 – Terebiń, site 70; 528 – Czermno – environs.

Ryc. 42. Zapinka typu A.172. Swaryczów.
Fig. 42. Fibula of type A.172. Swaryczów.

Ryc. 41. Zapinki typu A.172 (grupa VI, seria 1). 112 – Gródek, stan. 3; 439 – Mat-
cze, stan. 43; 444 – Mieniany, stan. 25.
Fig. 41. Fibulae of type A.172 (group VI, series 1). 112 – Gródek, site 3; 439 – 
Matcze, site 43; 444 – Mieniany, site 25.
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532; Ryc. 41–42). Zdecydowanie najbardziej ozdobna zapinka – wykonana ze srebra i pokryta złotą folią – pochodzi 
ze Swaryczowa (nr kat. 532; Ryc. 42).

Zapinkom A.172 poświęcono już wiele uwagi (np. Kokowski 1995a, 48–49, 272–273 mapa 37; Schuster 2001; 
Niezabitowska 2007, 644–646). Niedawno doczekały się odrębnej klasyfikacji autorstwa I. Szter, A. Wiśniewskiej 
i M. Woźniaka (2018). Nie negując słuszności kryteriów podziału obranych przez tych autorów, jest to tak silnie 
zróżnicowana grupa zapinek, że niekiedy trudno poszczególne okazy przyporządkować nawet do już wydzielonych 
typów (por. Tabela 2). Ponadto oprócz kultury wielbarskiej i zachodniobałtyjskiego kręgu kulturowego, na których 
to skupiają się autorzy najnowszego podziału, masowo występują one także w kulturach czerniachowskiej i Sântana 
de Mureş. Dopiero zestawienie wszystkich znalezisk – co mam nadzieję uda mi się wkrótce sfinalizować – pozwoli 
na uzyskanie pełnego obrazu tak rozprzestrzenienia, jak i zróżnicowania zapinek łączonych z typem A.172.

Najstarsze zapinki typu A.172 datowane są na fazę C2, najprawdopodobniej jej schyłkowe stadium, ale masowo 
występują w fazach C3, C3–D i D (por. Schuster 2001, 88–89; Szter, Wiśniewska, Woźniak 2018, 173–176). W wypadku 
Lubelszczyzny, a w szczególności grupy masłomęckiej270, o czym pisał już A. Kokowski (1995a, 48–49), uznać należy 
je za wyznacznik fazy C3 (por. też Mączyńska 2019, 50, 55, ryc. 6:3), choć nie można wykluczyć, że część z nich prze-
żywała się także we wczesnej fazie okresu wędrówek ludów271. Pomimo bardzo dużego obszaru występowania zapinek 
tego typu ich genezę łączyć należy z kulturą wielbarską. W wypadku zapinek A.172, szczególnie w świetle ogromnego 
zróżnicowania form zapinek łączonych z tym typem, trudno jest mówić o rozprzestrzenieniu się konkretnego wzoru. 
Moim zdaniem rozpowszechniła się moda/umiejętność nowego sposobu mocowania pochewki, która w późnym okre-
sie rzymskim częściowo wyparła „tradycyjny” zaczep drucikowaty. De facto więc zapinki określane jako typ A.172 łą-
czy w zasadzie jedynie blaszkowaty zaczep – zresztą też mający wiele wariantów. Sposoby uformowania kabłąków 
i zdobienia są niezwykle zróżnicowane nawet w grupach wydzielonych przez I. Szter, A. Wiśniewską i M. Woźniaka. 
Gdyby nie obecność blaszkowatego zaczepu większość zapinek łączonych z tym typem należałoby przyporządkować 
do typów A.161/162, klasycznych i niezwykle zróżnicowanych A.162 oraz A.168, do ostatnich szczególnie na obszarze 
kultur czerniachowskiej i Sântana de Mureş. Najlepiej obrazuje to odkształcona i pozbawiona zaczepu pochewki za-
pinka z Mienian (nr kat. 443 – Ryc. 43), określona jako typ A.161–162, której kabłąk nie różni się od kabłąków innych, 

270 W grupie masłomęckiej zapinki A.172 wydzielone zostały we wzór ZG–28 (Kokowski 1995a, 15).
271 I. Szter, A. Wiśniewska i M Woźniak (2018, 176) uważają, że występowanie zapinek A.172 w zespołach grobowych pewnie datowanych na fazę D wyklu-

cza ich uznanie za wyznacznik chronologiczny fazy C3. W tym wypadku zgadzam się jednak z M. Mączyńską (2019, 55), która uznając zapinki A.172 za 
wyznacznik fazy C3 w kulturze wielbarskiej wyraźnie podkreśliła, że u podstaw takiej chronologii leży fakt, że ich szczytowy okres użytkowania przy-
pada na okres między 310 a 370 rokiem. Nie wyklucza to więc późniejszego datowania części z nich. W kulturze czerniachowskiej zapinki te także 
umieszczone są wśród wyznaczników fazy C3 (Gorohovskij 1988, 44, ryc. 41), choć na zajętych przez nią obszarach także mogły przeżywać się znacznie 
dłużej, szczególnie po zastąpieniu zaczepu drucikowatego części zapinek A.168 zaczepem blaszkowatym.

The oldest fibulae of type A.172 are dated to phase C2 – most likely its final stage, though they occurred in large 
numbers in phases C3, C3–D and D (cf. Schuster 2001, 88–89; Szter, Wiśniewska, Woźniak 2018, 173–176). As it 
was already indicated by A. Kokowski (1995a, 48–49), in the case of the Lublin region, particularly the Masłomęcz 
group270, they should be regarded as indicative of phase C3 (cf. Mączyńska 2019, 50, 55, fig. 6:3), yet we cannot ex-
clude that some of them also appeared in the early phase of the Migration Period271. Despite very widespread occur-
rence of fibulae of this type, their origin should be associated with the Wielbark culture. As regards fibulae of type 
A.172, it is difficult to talk about the dissemination of a particular type, especially in the light of an extreme diversi-
ty of the fibula forms related to this type. In my view, a new trend (or ability) in mounting the catch-plate became 
widespread, in the later Roman period partly supplanting a “traditional” filiform catch. As a matter of fact, fibulae 
described as type A.172 are similar only in terms of a sheet catch – which still had many variants. Forms of the bow 
and ornamentation are highly diverse even in groups distinguished by I. Szter, A. Wiśniewska and M. Woźniak. But 
for a sheet catch, the majority of fibulae related to this type would have to be assigned to types A.161/162, classic 
and extremely diverse A.162, and A.168 – the latter especially in the area of the Chernyakhov and Sântana de Mureş 
cultures. This is best exemplified by a deformed fibula from Mieniany (cat. no. 443 – Fig. 43), missing a catch and 
categorised as type A.161–162, the bow of which does not differ from those of other, complete brooches assigned to 
type A.172272. Additionally – like some of them – it features a knob on the head. This is also evident in the classifi-
cation produced by A.K. Ambroz (1966), who assigned fibulae with a sheet catch to several contrasting variants273. 
Owing to an enormous number of A.172 specimens – including highly diverse ones – that we know from the Lublin 
region, especially its eastern part, we can develop a hypothesis about the existence of a production centre of fibulae 
with a sheet catch in this area (List 7)274.

The catalogue also includes a single, fragmentarily preserved specimen of type A.185 with a frame-like, fully-cast 
catch-plate, foot and bow (Czermno environs – cat. no. 530 – Fig. 44). On account of the manner of production, the 
fibulae of this type are closer to brooches of the second series of group VI. Frame-like catch-plate evidently indi-
cates connections with fibulae with returned feet, including A.172275, with the latter being more numerous. Maps of 

270 In the Masłomęcz group, A.172 fibulae were assigned to pattern ZG–28 (Kokowski 1995a, 15).
271 I. Szter, A. Wiśniewska and M. Woźniak (2018, 176) are of the opinion that the occurrence of A.172 brooches in burial complexes dated to phase D, ex-

cludes them as chronological indicators of phase C3. In this case, however, I agree with M. Mączyńska (2019, 55) who recognised A.172 fibulae as deter-
minants of phase C3 in the Wielbark culture and clearly emphasised that the fact that they were most commonly used between year 310 and 370 was 
fundamental to this chronology. This does not exclude the later chronology of some of them. In the Chernyakhov culture, such brooches are also regarded 
as determinants of phase C3 (Gorohovskij 1988, 44, fig. 41), though in the areas it settled such fibulae could have functioned much longer, particularly 
after replacing a filiform catch in some A.168 fibulae with a sheet catch.

272 M. Gładysz and A. Kokowski (2002, 283–284) also underlined the impossibility of establishing the type of fibulae with no catches and the similarity of 
some A.162 patterns and type A.172.

273 They are included in group 16 of fibulae with returned feet, subgroup 2 (two-piece, with narrow feet), series I (with a knee-shaped or asymmetrically 
bent bow), in variant 2 and 3 (Ambroz 16.2/I/2–3). Variant 2 comprises small fibulae with relatively narrow, flattened bodies, often with engraved or-
nament. Variant 3 includes small fibulae with banded (sheet) bodies. A.K. Ambroz considers the technique of attaching a catch-plate as a minor char-
acteristic. Discussing indicators of variants 2 and 3, he only mentions that in some specimens classified in this way a catch made of wire is sometimes 
replaced with a bent sheet (Ambroz 1966, 63–64).

274 This, obviously, might be connected with the state of research and, above all, intense activity of metal detector prospectors in this part of Poland.
275 The form of the foot and the presence of a pseudo-sheet catch on fibulae of type A.185 correspond to those of type A.172. The form of the lower parts of 

A.185 fibulae, in some instances with crosswise corrugation imitating wire coils, corresponds to the filiform catch known from many types of brooches, 
including A.161 and A.162.

Ryc. 43. Odkształcona zapinka typu A.161–162, pierwotnie być może typu A.172 (grupa VI, 
seria 1). Mieniany, stan. 25.
Fig. 43. Deformed fibula of type A.161–162, originally perhaps type A.172 (group VI, series 1). 
Mieniany, site 25.

Ryc. 44. 530 – zapinka typu A.185 (grupa VI, seria 1). 449 – 
być może niedokończona (?) zapinka typu A.185 lub uszko-
dzony okaz A.170 (grupa VI, seria 2).
449 – Mieniany, stan. 25; 530 – okolice Czermna.
Fig. 44. 530 – fibula of type A.185 (group VI, series 1). 449 – 
perhaps unfinished (?) fibula of type A.185 or a damaged fib-
ula of type A.170 (group VI, series 2).
449 – Mieniany, site 25; 530 – Czermno – environs.
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ale kompletnych zapinek przyporządkowanych do typu A.172272. Dodatkowo – tak jak i część z nich – ma ona guzek na 
główce. Doskonale widoczne jest to również w klasyfikacji A.K. Ambroza (1966). Zapinki z blaszkowatym zaczepem 
umieścił on w kilku wydzielonych wariantach i to znacznie różniących się między sobą273. Ogromna liczba okazów 
A.172 – także silnie zróżnicowanych – znana obecnie z Lubelszczyzny, w tym szczególnie z jej wschodniej części, po-
zwala na postawienie hipotezy o istnieniu tam swego rodzaju centrum wytwórczego zapinek zaopatrzonych w blasz-
kowaty zaczep (Lista 7)274.

 W katalogu znalazł się także pojedynczy, fragmentarycznie zachowany okaz zapinki A.185 z ramowatą kon-
strukcją odlanej w całości pochewki, nóżki i kabłąka (okolice Czermna – nr kat. 530 – Ryc. 44). Zapinki tego typu 
– ze względu na sposób wykonania – bliższe są fibulom drugiej serii VI grupy. Ramowate ukształtowanie pochew-
ki ewidentnie wskazuje jednak na związki z zapinkami z podwiniętą nóżką, w tym A.172275, przy czym te ostatnie 
są znacznie liczniejsze. Mapy rozprzestrzenienia obu wymienionych typów – A.172 i A.185 – „pokrywają się” jedynie 
częściowo. Nie pozwala to więc na pewne potwierdzenie hipotezy o uznaniu zapinek A.185 jako kolejnego ogniwa 
rozwoju zapinek A.172 (por. Schuster 2001, 85–88, 94–95). Dotychczasowe zestawienia wskazują na występowanie 
zapinek A.185 głównie na terenie Pomorza, w tym znacznie częściej w grupie dębczyńskiej niż w kulturze wielbar-
skiej (Machajewski 1992, 23–24276; Schuster 2001, 87 ryc. 3, 98 lista 1). Z obszaru Lubelszczyzny, dotąd zupełnie 
pozbawionej tego typu znalezisk, obecnie, łącznie z okazem ujętym w katalogu, znane są cztery zapinki A.185 (Lista 
8). Nie można też wykluczyć, że typ ten reprezentuje niedokończony (?) okaz z Mienian (nr kat. 449 – Ryc. 44)277.

Zapinki A.185 najczęściej datowane są na fazy C2–C3 (lub C2–D) (Schuster 2001, 87–88). W grupie dębczyńskiej 
uznawane są za wyznaczniki jej starszej fazy (podfazy Ib), którą można zsynchronizować z fazą C2 i częściowo fazą 
C3 (Machajewski 1992, 158, 165). Ostatnio, zapinki A.185 uznane zostały za jeden z wyznaczników fazy C3 w kultu-
rze wielbarskiej, podobnie jak zapinki A.172 (Mączyńska 2019, 55, ryc. 6:7).

Na szczególną uwagę zasługuje półwytwór zapinki kuszowatej z podwiniętą nóżką pierwszej serii VI grupy (nr kat. 
356 – Ryc. 45). Jej produkcja została zarzucona, zapewne w wyniku błędu rzemieślnika polegającego na wygięciu 
nóżki w złym kierunku, co uniemożliwiało jej funkcjonowanie. Obecność tego okazu tylko poświadcza ogólnie znany 
fakt o lokalnej produkcji większości ozdób i części stroju w środowisku kultury wielbarskiej/grupy masłomęckiej.

14 egzemplarzy, a w zasadzie fragmentów zapinek tylko ogólnie przyporządkować można do pierwszej serii VI 
grupy w klasyfikacji O. Almgrena, a dwa jedynie do grupy VI, choć z dużym prawdopodobieństwem również one 
reprezentują wspomnianą serię (Tabela 1).

Seria 2
Wśród 50 egzemplarzy zaliczonych do drugiej serii VI grupy tylko niewielka część odpowiada typom wydzielonym 
przez O. Almgrena (1923). Są to przede wszystkim trzy zapinki zbliżone do typu A.170 (28, 367, 368278 – Ryc. 46; 
Tabela 1), przy czym nie tworzą one jednolitej stylistycznie grupy. Okaz ze stanowiska 1C w Gródku (nr kat. 28) jest 
ozdobiony nakładkami z cienkiego, gładkiego drutu. Zapinka z okolic Kosmowa (nr kat. 367) jest zupełnie gładka 
i pozbawiona profilowania, w odróżnieniu od profilowanej zapinki z Mienian (nr kat. 368279), z czworobocznymi, 

272 Na brak możliwości pewnego zdefiniowania typu zapinek pozbawionych zaczepu pochewki i podobieństwo niektórych wzorów A.162 oraz typu A.172 zwra-
cali też uwagę M. Gładysz i A. Kokowski (2002, 283–284)

273 Zawierają się one w grupie 16 fibul z podwiniętą nóżką, podgrupie 2 (dwudzielnych, z wąską nóżką), serii I (z kolankowato albo asymetrycznie wygię-
tym kabłąkiem), w wariancie 2 i 3 (Ambroz 16.2/I/2–3). W wariancie 2 mieszczą się nieduże fibule ze stosunkowo wąskim, spłaszczonym korpusem, 
często z grawerowanym ornamentem. Wariant 3 obejmuje nieduże fibule z taśmowatym (blaszkowatym) korpusem. Sposób podczepienia pochewki 
A.K. Ambroz traktuje jako cechę drugorzędną. Omawiając wyznaczniki wariantu 2 i 3 wspomina jedynie, iż tak sklasyfikowane okazy czasami cechuje 
zastąpienie zaczepu wykonanego z drutu zagiętą blaszką (Ambroz 1966, 63–64).

274 Choć oczywiście może to mieć związek ze stanem badań i przede wszystkim zintensyfikowaną działalnością detektorystów w tej części ziem polskich.
275 Sposób uformowania nóżki i obecność pseudoblaszkowatego zaczepu na zapinkach A.185 nawiązuje do typu A.172. Ukształtowanie dolnej części kabłą-

ków zapinek A.185, niekiedy z poprzecznym karbowaniem imitującym zwoje drutu, nawiązuje zaś do drucikowatego zaczepu pochewki znanego z wielu 
typów fibul, w tym A.161 i A.162.

276 Tam jako odmiana A zapinek z pełną pochewką.
277 Jak już pisałam, uznając obecność otworu w pochewce tej zapinki za wadę odlewniczą określić należałoby ją jako zbliżoną do typu A.170. Porównaj 

przypis 163.
278 Ewentualnie także fragment zapinki z okolic Kosmowa wspomniany w części poświęconej zapinkom A.185 – por. Ryc. 43:449).
279 Zapinka ta znajduje także odniesienia w typie 1 w klasyfikacji O.V. Petrauskasa (2010, 194, ryc. 4:A).

distribution of both types – A.172 and A.185 – “overlap” only partially. This does not allow a certain confirmation of 
the hypothesis whereby A.185 fibulae were the next stage of evolution of A.172 fibulae (cf. Schuster 2001, 85–88, 
94–95). Current reports indicate the occurrence of A.185 fibulae mainly in Pomerania, yet more frequently in the 
Dębczyn group than in the Wielbark culture (Machajewski 1992, 23–24276; Schuster 2001, 87 fig. 3, 98 list 1). Until 
recently, the Lublin region did not yield finds of this type. Now, we know of four fibulae of this type, including the 
specimen included in the catalogue (List 8). It cannot be excluded that the unfinished (?) specimen from Mieniany 
(cat. no. 449 – Fig. 44) represents this type277.

Fibulae of type A.185 are most commonly dated to phases C2–C3 (or C2–D) (Schuster 2001, 87–88). In the Dębczyn 
group, they are regarded as indicators of its older phase (subphase Ib), which could coincide with phase C2 and partly 
with phase C3 (Machajewski 1992, 158, 165). Recently, A.185 fibulae, like those of type A.172, have been considered 
as one of the indicators of phase C3 in the Wielbark culture (Mączyńska 2019, 55, fig. 6:7).

A half-product of a crossbow fibula with returned foot of the first series of group VI (cat. no. 356 – Fig. 45) is 
particularly noteworthy. Its production was abandoned, most likely following a mistake made by a craftsman, who 
bent the foot in the wrong direction, as a result of which the object could not be used. The presence of this speci-
men confirms the common hypothesis about local production of the majority of ornaments and elements of attire 
in the Wielbark culture/Masłomecz group.

Fourteen specimens, or rather fragments of fibulae, can be only generally classified as the first series of group 
VI in O. Almgren’s classification, and two only to group VI, though it is very likely they also represent the same se-
ries (Table 1).

Series 2
Among 50 specimens classified as the second series of group VI, only few correspond to types distinguished 
by O. Almgren (1923). These are, above all, three fibulae resembling type A.170 (28, 367, 368278 – Fig. 46; Table 1), 
though they do not form a stylistically uniform group. The specimen from site 1C in Gródek (cat. no. 28) is decorated 
with attachments of thin, smooth wire. The fibula from Kosmów environs (cat. no. 367) is completely smooth and 
unprofiled, as opposed to the profiled brooch from Mieniany (cat. no. 368279) with quadrilateral, unadorned metope 
fields at the ends of the bow and in the top part of the foot. Fibulae of type A.170 are considered as one of the key 
indicators of phase C1b–C2 in the Wielbark culture (Godłowski 1974, 39; 1985, 89; 1994, 487; Bursche, Okulicz-Ko-
zaryn 1999, 143–144). In the Masłomęcz group, specimens corresponding to type A.170 (pattern ZG–98) are recog-

276 There, as variant A of fibulae with a full catch-plate.
277 As already mentioned, assuming that the perforation in the catch-plate is a casting fault, it should be considered as resembling type A.170. Compare 

footnote 163.
278 Alternatively, also a fragment of a fibula from Kosmów environs mentioned in the part devoted to fibulae of type A.185 – cf. Fig. 43:449).
279 This brooch also corresponds to type 1 in O.V. Petrauskas’ classification (2010, 194, fig. 4:A).

Ryc. 45. Półwytwór zapinki kuszowatej z podwiniętą nóżką pierwszej serii VI grupy O. Almgrena. 
Kosmów – okolice.
Fig. 45. Half-product of a crossbow fibula with returned foot of Almgren group VI, series 1. Kos-
mów – environs.



272       Analiza 273       Analysis

niezdobionymi polami metopowymi na końcach kabłąka i w górnej części nóżki. Zapinki A.170 uważa się za jeden 
z podstawowych wyznaczników fazy C1b–C2 w kulturze wielbarskiej (Godłowski 1974, 39; 1985, 89; 1994, 487; Bur-
sche, Okulicz-Kozaryn 1999, 143–144). W grupie masłomęckiej okazy zbliżone do A.170 (wzór ZG–98) uznane zosta-
ły za wyznacznik chronologiczny fazy F w rozwoju tej jednostki kulturowej, łączonej z fazą C3 okresu rzymskiego 
(Kokowski 1995a, 49; 1997, 723, 823 lista 14a)280.

W analizowanym zbiorze znajduje się także jedna – znaleziona na stanowisku 1C w Gródku – zapinka gąsienni-
cowata (Raupenfibeln) zbliżona do typu A.171 (nr kat. 29 – Ryc. 47), przy czym poprzeczne karbowanie ogranicza się 
tylko do jej kabłąka. Ze względu na obecność trapezowatej i płaskiej płytki na główce można ją uznać za zbliżoną 
do wariantu 1 serii II w klasyfikacji M. Tuszyńskiej (1988). Raupenfibeln występują w kilku skupieniach. Jedno z nich 
znajduje się nad dolną Wisłą i może być łączone z kulturą wielbarską; kolejne na obszarach zajętych przez kultury 
bogaczewską i sudowską. Mniej licznie zapinki tego typu występują na innych terytoriach, w tym w Meklemburgii 
i dorzeczu dolnej Łaby. Datowanie Raupenfibeln najczęściej umieszczane jest w fazach C2

281–D (Tuszyńska 1988, 183; 
Mączyńska 2009, 91–93, ryc. 37; ostatnio Schuster 2016a, 38–39, ryc. 45). A. Kokowski zapinki gąsiennicowate, 
na podstawie odosobnionego znaleziska z grobu 69 w Gródku, uznał za wyznacznik fazy C3 w grupie masłomęckiej 
(Kokowski 1995a, 49). Ostatnio M. Mączyńska, za szczytowy okres występowania tego typu form w kulturze wiel-
barskiej także uznała fazę C3 (2019, 55, ryc. 6:9, 10). Liczba okazów Raupenfibeln z Lubelszczyzny wzrosła obecnie 
do co najmniej 7 egzemplarzy, co i tak zmienia dotychczasowe zestawienia zawierające tylko jedną taką zapinkę 
(por. Mączyńska 2009, ryc. 37; Schuster 2016a, ryc. 45 i Lista 9).

W analizowanym zbiorze licznie reprezentowane są natomiast tzw. fibule blaszane z półokrągłą płytką na główce 
i rombowatą nóżką, w generaliach odpowiadające typowi A.182. Większość okazów zachowanych w stanie umoż-
liwiającym dokładniejsze przyporządkowanie typologiczne zbliżona jest do grupy B w klasyfikacji A. Kokowskiego 
(nr kat. 140, 141, 389, 390, 391 – Ryc. 48); pojedynczy do grupy A (nr kat. 388 – Ryc. 48). Nóżka kolejnej zapinki 
pozwala jedynie na odniesienie jej do grupy A lub B (nr kat. 142 – Ryc. 48). Jednej z zapinek (nr kat. 179 – Ryc. 48) 
nie można odnieść do konkretnego typu w przywoływanej klasyfikacji (Kokowski 1996282).

280 M. Mączyńska zapinki typu A.169/170 również uznaje za jeden z wyznaczników fazy C3 w kulturze wielbarskiej (2019, 55, ryc. 6).
281 Najstarszy, datowany na fazę C2 zespół grobowy zawierający zapinki A.171 pochodzi z cmentarzyska w Pruszczu Gdański (stan. 7, grób 238 – Tuszyńska 

1988, 181–182, 185; Pietrzak, Tuszyńska 1988, tabl. 371).
282 Tam też przegląd najważniejszej literatury, którą obecnie uzupełnić można m.in. o prace: Gavritukhin 2002; Gopkalo 2016, 2018 i wiele innych.

nised as a chronological determinant of phase F in the development of this cultural unit, which is related to phase 
C3 of the Roman period (Kokowski 1995a, 49; 1997, 723, 823 list 14a)280.

The analysed collection also includes one caterpillar (Raupenfibeln) fibula – discovered at site 1C in Gródek – re-
sembling type A.171 (cat. no. 29 – Fig. 47), though crosswise corrugation is present only on its bow. On account of 
a trapezoid and flat plate on the head, it can be regarded as similar to variant 1 of series II in M. Tuszyńska’s classifi-
cation (1988). Raupenfibeln fibulae occur in several concentrations. One of them is on the Lower Vistula and can be 
associated with the Wielbark culture; others – on the territories settled by the Bogaczewo and Sudovian cultures. 
They are less numerous in other areas, including Mecklenburg and the lower Elbe basin. Raupenfibeln are most often 
dated to phases C2

281–D (Tuszyńska 1988, 183; Mączyńska 2009, 91–93, fig. 37; recently Schuster 2016a, 38–39, fig. 
45). A. Kokowski, based on an isolated find from grave 69 in Gródek, regarded caterpillar fibulae as determinants of 
phase C3 in the Masłomęcz group (Kokowski 1995a, 49). M. Mączyńska has recently considered phase C3 as the peak 
of the occurrence of forms of this type in the Wielbark culture (2019, 55, fig. 6:9, 10). The number of Raupenfibeln 
specimens from the Lublin region has now risen to at least seven, which still changes current reports including only 
one fibula of this type (cf. Mączyńska 2009, fig. 37; Schuster 2016a, fig. 45 and List 9).

The collection in question abounds in “tin” fibulae, each with a semicircular plate on the head and a rhombic 
foot, in general corresponding to type A.182. Most of the specimens whose state of preservation allows to assign 
them accurately to a particular type, correspond group B in A. Kokowski’s classification (cat. no. 140, 141, 389, 390, 
391 – Fig. 48); one – to group A (cat. no. 388 – Fig. 48). The foot of another fibula can only be referred to group A or 
B (cat. no. 142 – Fig. 48). Another brooch (cat. no. 179 – Fig. 48) cannot be associated with a particular type in this 
classification (Kokowski 1996282).

Fibulae with a semicircular plate on the head and rhombic foot are among the most typical forms of the Chern-
yakhov and Sântana de Mureş cultures283. They are sparse in the Polish lands284; the largest concentration of them 
is known from the area of the Masłomęcz group, and evidences the latest stage of its development (cf., for exam-
ple, Gładysz, Kokowski 2002, 284, pl. VI:6, 10–12; Niezabitowska-Wiśniewska 2009a, 197, 200, 203, fig. 5:8–12; 
24:6). A. Kokowski dated brooches of group A to phase C2b, indicating the possibility that they occurred in phase 
C3; fibulae of group B – to phase C3 (Kokowski 1996, 160). Until recently, all specimens which generally correspond 
to type A.182 from the Hrubieszów Basin were stray finds. In 2017, two of them, representing group D1 as divided 

280 M. Mączyńska also regards fibulae of type A.169/170 as one of the indicators of phase C3 in the Wielbark culture (2019, 55, fig. 6).
281 The oldest, dated to phase C2,burial complex including A.171 comes from a cemetery in Pruszcz Gdański (site 7, grave 238 – Tuszyńska 1988, 181–182, 

185; Pietrzak, Tuszyńska 1988, plate 371).
282 There, a review of the most important literature, which now can be supplemented with works by Gavritukhin 2002; Gopkalo 2016, 2018 and many 

more.
283 The scale of prevalence of fibulae of this type among the population of the Chernyakhov culture is best exemplified by specimens obtained in large num-

bers in Ukraine. I.A. Bažan in volume 3 of KSAN included descriptions of as many as 79 fibulae, each with a semicircular plate on the head and rhombic 
foot or similar ones (Bažan 2011b, 62–94), in volume 6 of the same series – another 91 specimens (Bažan 2011c, 62–99), in volume 7 – 44 fibulae (Bažan 
2012b, 100–115), and this, in all certainty, is only a small part of artefacts obtained in this way.

284 For example, such fibula was accidentally discovered in Sieluń, in Maków Mazowiecki district (Prochowicz, Rakowski 2013, 204–205, fig. 2:8).

Ryc. 46. Zapinki zbliżone do typu A.170 (grupa VI, seria 2). 368 – zbliżona do typu 1 wg O.V. Petrauskasa. 
28 – Gródek, stan. 1C; 367, 368 – okolice Kosmowa.
Fig. 46. Fibulae resembling type A.170 (group VI, series 2). 368 – similar to O.V. Petrauskas type 1. 28 – 
Gródek, site 1C; 367, 368 – Kosmów – environs.

Ryc. 47. Zapinka gąsiennicowata (Raupenfibeln) zbliżona do typu A.171 (grupa VI, seria 2). 
Gródek, stan. 1C.
Fig. 47. “Caterpillar” (Raupenfibeln) fibula similar to type A.171 (group VI, series 2). Gródek, 
site 1C.
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Zapinki z półokrągłą płytką na główce i rombowatą nóżką są jednymi z najbardziej typowych form dla kultury 
czerniachowskiej i Sântana de Mureş283. Na terenie ziem polskich występują sporadycznie284, a największe skupisko 

283 Skalę popularności tego typu zapinek wśród ludności kultury czerniachowskiej najlepiej obrazują okazy masowo pozyskiwane przez detektorystów na 
terenie Ukrainy. I.A. Bažan w samym tylko 3 tomie KSAN zamieścił opisy aż 79 zapinek z półokrągła płytką na główce i rombowatą nóżką lub zbliżo-
nych (Bažan 2011b, 62–94), w tomie 6 tej samej serii kolejnych 91 okazów (Bažan 2011c, 62–99), w tomie 7 – 44 zapinki (Bažan 2012b, 100–115), a to 
z całą pewnością tylko niewielka część zabytków pozyskanych tą drogą.

284 Na przykład zapinka taka odkryta została przypadkowo w Sieluniu, pow. makowski (Prochowicz, Rakowski 2013, 204–205, ryc. 2:8).

by A. Kokowski, were recorded in a skeleton grave at site 1C in Gródek, dated to phase C3/D1 (Hyrchała, Bartecki 
2018, 125–126; Niezabitowska-Wiśniewska, Hyrchała, Bartecki 2021). Now, including eight specimens from the 
collection, we know of at least 20 fibulae, each with a semicircular plate and rhombic foot, from the area of the 
Hrubieszów Basin (List 10).

Other fibulae of the second series of group VI do not have exact counterparts in O. Almgren’s classification. Among 
them are seven massive fibulae, each with an arched bow and a rectangular/square disc, sometimes adorned, placed 
on its peak. Similar discs are also placed at the end of the foot (cat. no. 144, 145, 146, 180, 392, 393, 475 – Fig. 49; 
Table 1). Three brooches, including two of the Bügelknopffibeln type (cat. no. 146, 475), feature knobs on their heads 
(cat. no. 146, 392, 475 – Fig. 49). Despite many of them being fragmentarily preserved, it seems that they all repre-
sent variant I – Skorbicze, distinguished by J. Andrzejowski, R. Prochowicz and T. Rakowski, and dated to the early 
stage of phase D (Andrzejowski, Prochowicz, Rakowski 2008, 39–42, 47–49, fig. 1–3). Similar fibulae of variant II – 
Gródek, corresponding to pattern ZG–47 as distinguished by A. Kokowski (1995a, 14), could have occurred a bit ear-
lier. In the Masłomęcz group, they are associated with phase C3

285 and C3/D1 (Kokowski 1995a, 49; 1997, 727–729), 
hence the chronology of Gródek variant is most commonly determined as the end of the Roman period/early stage 
of the Migration period (cf. Andrzejowski, Prochowicz, Rakowski 2008, 48–49).

Fibulae with discs on the peak of the bow are most numerous in the Wielbark culture (cf. Andrzejowski, Prochow-
icz, Rakowski 2008, fig. 9 and 51–56). At the moment, their largest concentration is in the east of the Lublin re-
gion, which yielded at least 25 specimens; 20 of them can be related to variant I – Skorbicze, and five to variant 
II – Gródek (List 11).

The collection also contains a fragment of a fibula of the second series of group VI with a large rhombic plate 
on the head. It was discovered at site 6 in Gródek (cat. no. 116 – Fig. 50; Table 1) and in the classification by O.V. 
Petrauskas and E.V. Sinica it corresponds to variant 3 of type 2, which was distinguished based on a single find 

285 Cf. Mączyńska 2019, 55.

Ryc. 48. Tzw. fibule blaszane z półokrągłą płytką na główce i rombowatą nóżką, w generaliach odpowiadające typowi A.182 (grupa VI, seria 2). 140–142 – 
Gródek, stan. 29; 179 – Gródek, w pobliżu Huczwy; 388–391 – okolice Kosmowa.
Fig. 48. “Sheet fibulae” with a semicircular plate on the head and a rhombic foot, in general corresponding to type A.182 (group VI, series 2). 140–142 – 
Gródek, site 29; 179 – Gródek, near the Huczwa; 388–391 – Kosmów – environs.

Ryc. 49. Zapinki 2 serii VI grupy O. Almgrena – wariant Skorbicze wg J. Andrzejowskiego, R. Prochowicza i T. Rakowskiego. 144–146 – Gródek, stan. 29; 
180 – Gródek, w pobliżu Huczwy; 392, 393 – okolice Kosmowa; 475 – Szychowice, stan. 54.
Fig. 49. Fibulae of Almgren group VI, series 2 – Skorbicze variant as distinguished by J. Andrzejowski, R. Prochowicz and T. Rakowski. 144–146 – Gródek, 
site 29; 180 – Gródek, near the Huczwa; 392, 393 – Kosmów – environs; 475 – Szychowice, site 54.
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tego typu zapinek znane jest z obszaru grupy masłomęckiej, dokumentując jednocześnie najpóźniejszy etap jej roz-
woju (por. np. Gładysz, Kokowski 2002, 284, tabl. VI:6, 10–12; Niezabitowska-Wiśniewska 2009a, 197, 200, 203, 
ryc. 5:8–12; 24:6). A. Kokowski zapinki grupy A datuje na fazę C2b z możliwością przeżywania się jeszcze w fazie C3; 
zapinki grupy B natomiast na fazę C3 (Kokowski 1996, 160). Do niedawna wszystkie okazy zapinek w generaliach 
odpowiadające typowi A.182 z Kotliny Hrubieszowskiej były znaleziskami luźnymi. W 2017 r. dwie z nich, repre-
zentujące grupę D1 w podziale A. Kokowskiego, wystąpiły w grobie szkieletowym na stanowisku 1C w Gródku, da-
towanym na fazę C3/D1 (Hyrchała, Bartecki 2018, 125–126; Niezabitowska-Wiśniewska, Hyrchała, Bartecki 2021). 
Obecnie z Kotliny Hrubieszowskiej i rejonów ościennych, uwzględniając osiem okazów z kolekcji, znanych jest co 
najmniej 20 zapinek z półokrągłą płytką na główce i rombowatą nóżką (Lista 10).

Pozostałe zapinki drugiej serii VI grupy nie znajdują dokładnych odpowiedników w klasyfikacji O. Almgrena. 
Wśród nich jest 7 masywnych fibul z łukowato wygiętym kabłąkiem i umieszczoną na jego szczycie prostokątną/
kwadratową tarczką, niekiedy ornamentowaną. Podobne tarczki znajdują się także na końcach ich nóżek (nr kat. 144, 
145, 146, 180, 392, 393, 475 – Ryc. 49; Tabela 1). Trzy z nich mają guzki na główce (nr kat. 146, 392, 475 – Ryc. 49), 
w tym dwie w typie Bügelknopffibeln (nr kat. 146, 475). Pomimo fragmentarycznego stanu zachowania dużej części 
z omawianych zapinek wydaje się, że wszystkie reprezentują wariant I – Skorbicze wydzielony przez J. Andrzejow-
skiego, R. Prochowicza i T. Rakowskiego i datowany na wczesny odcinek fazy D (Andrzejowski, Prochowicz, Rakowski 
2008, 39–42, 47–49, ryc. 1–3). Nieco wcześniej mogły występować zbliżone zapinki wariantu II – Gródek, odpowiada-
jącego wzorowi ZG–47 w podziale A. Kokowskiego (1995a, 14). W grupie masłomęckiej łączone są one z fazą C3
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D1 (Kokowski 1995a, 49; 1997, 727–729), stąd też chronologia wariantu Gródek określana jest najczęściej na schyłek 
okresu rzymskiego/wczesną fazę okresu wędrówek ludów (por. Andrzejowski, Prochowicz, Rakowski 2008, 48–49).

Zapinki z tarczkami na szczytach kabłąków najliczniej występują w kulturze wielbarskiej (por. Andrzejowski, 
Prochowicz, Rakowski 2008, ryc. 9 i 51–56). W chwili obecnej bezsprzecznie ich największe skupisko znajduje się 
na terenie wschodniej Lubelszczyzny, skąd znanych jest co najmniej 25 egzemplarzy, przy czym 20 odnieść można 
do wariantu I – Skorbicze, a 5 do wariantu II – Gródek (Lista 11).

W kolekcji znajduje się również fragment zapinki drugiej serii VI grupy z dużą, rombowatą płytką na główce, 
znaleziony na stanowisku 6 w Gródku (nr kat. 116 – Ryc. 50; Tabela 1) i znajdujący swoje odpowiedniki w wariancie 
3 typu 2 w klasyfikacji O.V. Petrauskasa i E.V. Sinicy, wydzielonego na podstawie jednego znaleziska datowanego 
bardzo szeroko w ramach faz C2–D1 (137, 139, tabl. 2, ryc. 2:6). Na końcu zachowanej części kabłąka zapinki z Gród-
ka widoczna jest jednak górna część płaskiego, uformowanego w przybliżeniu trójkątnie pola, pierwotnie zapew-
ne znajdującego się na jego szczycie. Pozwala to na powiązanie jej z omówionymi wyżej zapinkami wydzielonymi 
przez J. Andrzejowskiego, R. Prochowicza i T. Rakowskiego, a w szczególności z fibulą z Supraśla, pow. białostocki, 
zaopatrzoną w niemal identyczną płytkę na główce, ale też – w odróżnieniu od zapinki z Gródka – w prostokątną 
tarczkę na szczycie kabłąka. Okaz ten zaliczony został do wariantu I – Skorbicze, datowanego, jak już wspomniałam 
– na fazę D (Andrzejowski, Prochowicz, Rakowski 2008, 42, 49, ryc. 3). Podobna płytka znajduje się także na główce 
zapinki z Teptiukowa Kolonii, pow. hrubieszowski, ale o inaczej wyprofilowanym kabłąku, której datowanie określane 
jest na koniec IV – początek V w. (Kokowski 2000c, 335–337, ryc. 1; Niezabitowska-Wiśniewska 2009a, 200–201, 
ryc. 24:5). Tym samym chronologię zapinki z kolekcji najprawdopodobniej zawrzeć można w podobnych ramach 
czasowych. Najbliższą analogią do okazu z Gródka jest fragment niemal identycznej zapinki odkrytej w Rębowie, 
pow. płocki, także z płaskim polem na szczycie kabłąka, dodatkowo ułamanym w podobnym miejscu. Niestety jest 
to znalezisko luźne, niepozwalające na uściślenie datowania tego typu zapinek (Woźniak 2019, 247–248, ryc. 2:2).

Zdecydowanie rzadszą formą zapinek na terenie ziem polskich są tzw. Bügelknopffibeln. W kolekcji znajdują się 
dwa takie okazy. Jeden z nich, odkryty w Korytynie (nr kat. 225 – Ryc. 51), ma masywny, poliedryczny guzek na 
główce, co pozwala na zaliczenie go do „obszernego” typu I w klasyfikacji E. Meyera (1960, 226–227). Zapinki z po-
liedrycznymi guzkami są niezwykle zróżnicowane (por. Voss 1998, 272, ryc. 3, 8; Rau 2010a, 184–195; Cieśliński, Rau 
2017, 329, 332–333, ryc. 1:11; 2019). Okaz z Korytyny w przybliżeniu odpowiada wariantowi Waltersdorf, wydzielo-
nemu w ramach typu Frankfurt-Praunheim (Rau 2010a, 184–194, ryc. 71:1-14; 72; Rau 2010b, 10–11 lista 6; Cieśliński, 
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dated to phases C2–D1 (137, 139, plate 2, fig. 2:6). However, at the end of the preserved part of the bow of the fibula 
from Gródek, one can see the top part of a flat, roughly triangular field, originally most likely placed on its peak. On 
account of this, it can be related to the above-mentioned fibulae distinguished by J. Andrzejowski, R. Prochowicz 
and T. Rakowski, particularly to the fibula from Supraśl (Białystok district) with a nearly identical plate on the head, 
but also – unlike the brooch from Gródek – with a rectangular disc on the peak of the bow. This specimen was cate-
gorised as variant I – Skorbicze, which is dated to phase D (Andrzejowski, Prochowicz, Rakowski 2008, 42, 49, fig. 
3). The head of a brooch from Teptiuków Kolonia (Hrubieszów district) also features a similar plate, yet this specimen 
has a differently profiled bow, and is dated to the end of the 4th – beginning of the 5th century (Kokowski 2000c, 
335–337, fig. 1; Niezabitowska-Wiśniewska 2009a, 200–201, fig. 24:5). Thus, the fibula from the collection most 
probably originated in a similar period. The closest analogy to the specimen from Gródek is a fragment of a nearly 
identical fibula discovered in Rębów (Płock district), also featuring a flat plate on the peak of the bow, additionally 
broken off in a similar place. Unfortunately, as it is a stray find, such fibulae cannot be accurately dated (Woźniak 
2019, 247–248, fig. 2:2).

Fibulae of Bügelknopffibeln type are definitely scarcer in Poland. The collection includes two such specimens. 
One of them, discovered in Korytyna (cat. no. 225 – Fig. 51), has a massive, polyhedral knob on the head, on account 
of which it can be classified into type I in E. Meyer’s classification (1960, 226–227). Fibulae with polyhedral knobs 
are extremely diverse (cf. Voss 1998, 272, fig. 3, 8; Rau 2010a, 184–195; Cieśliński, Rau 2017, 329, 332–333, fig. 
1:11; 2019). The specimen from Korytyna roughly corresponds to Waltersdorf variant, distinguished among Frank-
furt-Praunheim type (Rau 2010a, 184–194, fig. 71:1-14; 72; Rau 2010b, 10–11 list 6; Cieśliński, Rau 2019, 51–52, fig. 
2). “Classic” fibulae of this type are clustered in the area between the Rheine and the Oder. Specimens of Walters-
dorf variant are rare and scattered over the areas to the east of the Elbe, mostly in the Baltic zone. In Poland, they 

Ryc. 50. Zapinka 2 serii VI grupy O. Almgrena – wariant 3 typu 2 wg O.V. Petrauskasa i E.V. Sini-
cy. Gródek, stan. 6.
Fig. 50. Fibula of Almgren group VI, series 2 – variant 3 of type 2 as classified by O.V. Petrauskas 
and E.V. Sinica. Gródek, site 6.

Ryc. 51. Zapinki 2 serii VI grupy O. Almgrena, tzw. Bü-
gelknopffibeln. 225 – Korytyna, stan. 1; 394 – okolice 
Kosmowa.
Fig. 51. Fibulae of Almgren group VI, series 2, also re-
ferred to as Bügelknopffibeln. 225 – Korytyna, site 1; 
394 – Kosmów – environs.
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Rau 2019, 51–52, ryc. 2). Znaleziska „klasycznych” zapinek tego typu grupują się na obszarze między Renem a Odrą. 
Okazy wariantu Waltersdorf są nieliczne i rozproszone na terenach położonych na wschód od Łaby, głównie w strefie 
nadbałtyckiej. Z obszaru Polski znane są tylko z dwóch stanowisk286. „Klasyczne” okazy typu Frankfurt-Praunheim 
z dorzecza Łaby mogą być datowane na fazy D1 i D2 (ok. 360–450 po Chr.). Datowanie zapinek wariantu Waltersdorf 
najprawdopodobniej przypada na początek wspomnianego okresu (Cieśliński, Rau 2019, 52; por. Rau 2010a, 191–194).

Z obszaru położonego na wschód od Łaby, w tym z terenu północnej Polski, oprócz okazów wariantu Walter-
sdorf znane są też inne typy zapinek z poliedrycznymi guzkami takie jak Opin czy Groß Nemerow (por. Cieśliński, 
Rau 2019, 55–56 lista 1 i 3, ryc. 4, 7). Ich znaleziska ograniczają się do wąskiego pasa terenu rozciągającego się 
wzdłuż południowego wybrzeża Bałtyku, od dolnej Odry po Sambię. Jedynie część zapinek typu Opin wystąpiła 
także na obszarach oddalonych od wybrzeża Bałtyku, głównie na Kujawach i w postaci jednego okazu na Mazow-
szu. Najczęściej przyjmuje się, że zwyczaj ozdabiania zapinek poliedrycznymi guzkami we wschodnioeuropejskim 
Barbaricum zapożyczony został z zachodu i w wyniku lokalnych modyfikacji powstały nowe, „wschodnie” warianty 
zapinek w typie Bügelknopffibeln. Jednocześnie ich powstanie uważa się za dowód wzmożonych kontaktów inter-
kulturowych, w tym mobilności niewielkich grup ludności wzdłuż południowego wybrzeża Bałtyku, a także w kie-
runku południowej Skandynawii, przypadające na fazy C3–D lub ogólnie łączone z wczesną fazą okresu wędrówek 
ludów (por. Szela 2011, 283–284; Cieśliński, Rau 2019). W powyższym kontekście zabytek z Korytyny jawi się jako 
wyjątkowy. Wcześniej z obszaru Lubelszczyzny znany był jedynie sam poliedryczny guzek odkryty w okolicach 
Krasnegostawu, pow. loco (Kokowski 1988a, 250, ryc. 4:c).

Druga z zapinek Bügelknopffibel odkryta w okolicach Kosmowa (nr kat. 394 – Ryc. 50) zbliżona jest do serii IV, 
wariantu 3 w klasyfikacji E. Meyera (1960, 230–231, mapa 4), choć zapinki przyporządkowane do tego wariantu 
są niezwykle zróżnicowane, w tym w większości znacznie silniej profilowane od okazu z kolekcji. Łączy je w zasadzie 
jedynie obecność dwustożkowatego guzka. Duże, tak uformowane guzki charakterystyczne są dla typu Leutkirch, 
wydzielonego przez R. Kocha (1974, 236–238 ryc. 5:1; 6; 7), który datować można na przełom IV i V wieku po Chr. 
(Koch 1974, 238–241; Voss 1998, 272, ryc. 2:1, 2).

Odosobnione zapinki w typie Bügelknopffibeln z Lubelszczyzny trudno jednoznacznie zinterpretować. Znaleziska 
tego typu, ale różniące się od okazów uwzględnionych w katalogu i zdefiniowane jako grupa Seerappen/Romanìvka, 
znane są z terenów zachodniej Ukrainy i Mołdawii (Schuster 2017b), czyli „tuż” poza granicami Kotliny Hrubieszow-
skiej. Być może więc okazy z Lubelszczyzny wskazują na kierunek rozprzestrzeniania się „mody” na zaopatrywanie 
zapinek w wydatne guzki, potem lokalnie modyfikowanej287. Z całą pewnością są też dowodem na wzmożone kon-
takty pomiędzy różnymi społecznościami w początkach okresu wędrówek ludów.

Choć znana mi jest klasyfikacja zapinek drugiej serii VI grupy autorstwa M. Schulze (1977), w opisie dużej czę-
ści okazów z pełną pochewką odniosłam się do podziału O.V Petrauskasa tzw. „wojskowych” fibul kultury czernia-
chowskiej (2010). Zdecydowanie bardziej „pasuje” on do znalezisk ze wschodniej Lubelszczyzny, już chociażby ze 
względu na położenie tego obszaru i kontakty pomiędzy zamieszkującą go ludnością kultury wielbarskiej/grupy 
masłomęckiej z ludnością kultury czerniachowskiej i Sântana de Mureş. Cechą wspólną wszystkich zapinek znajdują-
cych analogie w klasyfikacji O.V. Petrauskasa jest obecność pełnej, blaszkowatej pochewki. Kryterium pozwalającym 
na przyporządkowanie do danego typu jest natomiast kształt nóżki (Tabela 1). Najliczniej reprezentowane są okazy 
z mniej lub bardziej wyraźnie rombowatą nóżką (łącznie 13 egzemplarzy), reprezentujące zarówno typ 4 – z korpu-
sem sztabkowatym (nr kat. 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 423 – Ryc. 52) – jak i typ 8, różniący się od wcześniej 
wymienionego obecnością taśmowatego kabłąka (nr kat. 143, 384 – Ryc. 53). Dwie z zapinek typu 4 mają na główce 
profilowane guzki (nr kat. 375, 380); jedna niewielki, trójkątny – także w przekroju – guzek/występ (nr kat. 379); 
także jedna wyprowadzoną z górnej części kabłąka małą, w przybliżeniu prostokątną „płytkę”, zakończoną łukowa-
to (nr kat. 378). Trzy zapinki określiłam jako typ 4/8 (nr kat. 382, 383, 512 – Ryc. 53). Mają one nóżki rozszerzające 
się w kierunku trójkątnie uformowanego końca, co w ogólnym zarysie czyni je rombowatymi, ale nieco odbiegają-

286 Pruszcz Gdański, pow. gdański, stan. 5, grób 26 (Pietrzak, Cymek, Rożnowski 2015, 31–32, tabl. XXIV:1; LI:2); Trzebusz, pow. gryficki (dawniej Triebs, 
Kr. Greifenberg – Eggers, Stary 2001, 147, tabl. 381:38; Rau 2010b, 11 lista 6:28).

287 Takie guzki znane są też z innych typów zapinek, w tym na przykład omówionego już wariantu Skorbicze.

have occurred only at two sites286. “Classic” specimens of Frankfurt-Praunheim type from the Elbe river basin can 
be dated to phases D1 and D2 (approx. 360–450 AD). Brooches of Waltersdorf type can most probably be dated to 
the beginning of this period (Cieśliński, Rau 2019, 52; cf. Rau 2010a, 191–194).

Apart from specimens of Waltersdorf variant, the area to the east of the Elbe (including the north of Poland) 
has yielded other types of fibulae with polyhedric knobs, such as Opin and Groß Nemerow (cf. Cieśliński, Rau 2019, 
55–56 list 1 and 3, fig. 4, 7). Their finds occur in a narrow strip of land stretching along the south coast of Baltic, 
between the lower Oder and Sambia Peninsula. Only some fibulae of Opin type have been recorded in the areas 
remote from the Baltic coast, mainly in Kuyavia, with one specimen being discovered in Mazovia. It is most often 
assumed that the custom of decorating brooches with polyhedral knobs practised in the east European Barbaricum 
was borrowed from the west, and as a result of local modifications, new, “eastern” variants of Bügelknopffibeln type 
developed. At the same time, their emergence is regarded as evidence of intense intercultural relations, including 
migrations of small groups of population along the south coast of Baltic and towards the south of Scandinavia, 
which fell on phases C3–D or are generally associated with the early phase of the Migration Period (cf. Szela 2011, 
283–284; Cieśliński, Rau 2019). That being so, the artefact from Korytyna appears to be unique. As regards the Lu-
blin region, formerly, we knew only of a single polyhedral knob discovered near Krasnystaw, in Krasnystaw district 
(Kokowski 1988a, 250, fig. 4:c).

The second Bügelknopffibel fibula was found in the vicinity of Kosmów (cat. no. 394 – Fig. 51). It is similar to se-
ries IV, variant 3 in E. Meyer’s classification (1960, 230–231, map 4), though brooches assigned to this variant are 
widely diverse, with most of them being more heavily profiled than the specimen from the collection. The only fea-
ture that makes them similar is the presence of a biconical knob. Large knobs formed in this way are characteristic 
of Leutkirch type, distinguished by R. Koch (1974, 236–238 fig. 5:1; 6; 7), which can be dated to the end of the 4th 
century/beginning of the 5th century AD. (Koch 1974, 238–241; Voss 1998, 272, fig. 2:1, 2).

Isolated brooches of Bügelknopffibeln type from the Lublin region cannot be explained unambiguously. Finds of 
this type, but differing from specimens included in the catalogue and defined as Seerappen/Romanìvka, are known 
from the area of Ukraine and Moldova (Schuster 2017b), that is outside of the Hrubieszów Basin. Perhaps specimens 
from the Lublin region indicate the direction in which the “fashion” for decorating fibulae with prominent knobs, 
which later underwent local modifications, spread287. Without doubt, they also evidence intense relations between 
various communities at the beginning of the Migration Period.

Even though I am familiar with classification of fibulae of the second series of group VI by M. Schulze (1977), 
while describing many of the specimens with a full catch-plate I refer to the division of “military” fibulae of the Chern-
yakhov culture by O.V. Petrauskas (2010). It better applies to finds from the east of the Lublin region, on account 
of the location of this area and contacts between the population of the Wielbark culture/Masłomęcz group, which 
inhabited it, and the population of the Chernyakhov and Sântana de Mureş cultures. All fibulae having counterparts 
in O.V. Petrauskas’s classification are similar in terms of presence of a full, sheet catch-plate. However, it is the shape 
of the foot that is conclusive in assigning brooches to a particular type (Table 1). Most numerous are specimens with 
a more or less distinct rhombic foot (13 specimens, in total), representing both type 4 – with a bar-like body (cat. 
no. 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 423 – Fig. 52) – and type 8, differing from the first one with a ribbon bow 
(cat. no. 143, 384 – Fig. 53). Two of type 4 fibulae each feature a profiled knob on the head (cat. no. 375, 380); one 
– a small, triangular (also in section) knob/projection (cat. no. 379); the other one – featuring a small, roughly rectan-
gular “plate” with an arched end starting from the top part of the bow (cat. no. 378). I have established that three 
brooches represent type 4/8 (cat. no. 382, 383, 512 – Fig. 53). Each has a foot widening towards the triangular end, 
which makes their outlines rhombic, but slightly differing from those of other “classic” specimens of type 4 and 8, 
though they are more similar to the former type. Considering the form of the bow of such fibulae, they are closer 

286 Pruszcz Gdański, in Gdańsk district, site 5, grave 26 (Pietrzak, Cymek, Rożnowski 2015, 31–32, plate XXIV:1; LI:2); Trzebusz, in Gryfice district (formerly 
Triebs, Kr. Greifenberg – Eggers, Stary 2001, 147, pl. 381:38; Rau 2010b, 11 list 6:28).

287 Such knobs are also known from other types of brooches, including, for example, the previously discussed Skorbicze variant.
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cymi od znanych z „klasycznych” egzemplarzy typu 4 i 8, choć bliższe są pierwszemu w nich. Sposób uformowania 
kabłąków tych zapinek zbliża je natomiast do typu 8 (Petrauskas 2010, ryc. 4, 14). Niektóre z okazów z rombowatą 
nóżką typu 4 zbliżone są też do wzoru ZG–68 wydzielonego przez A. Kokowskiego (1995a, 15).

Drugą pod względem liczebności grupą zapinek z pełną, blaszkowatą pochewką są zapinki z trapezowatą nóżką 
odpowiadające typowi 3 (sztabkowaty korpus – nr kat. 370, 371, 372 – Ryc. 54) i typowi 7 (taśmowaty korpus – 
nr kat. 373, 374, 513 – Ryc. 54) w klasyfikacji O.V. Petrauskasa (2010, ryc. 6, 12). Część zapinek ma też prostą, równą 
nóżkę i tym samym zakwalifikować można je do typu 2 (sztabkowaty korpus – nr kat. 30, 369 – Ryc. 55) i do typu 

to type 8 (Petrauskas 2010, fig. 4, 14). Some of the specimens with a rhombic foot of type 4 also resemble pattern 
ZG–68 distinguished by A. Kokowski (1995a, 15).

The second most numerous group of fibulae with a full, sheet catch-plate are brooches with trapezoid feet cor-
responding to type 3 (bar-like body – cat. no. 370, 371, 372 – Fig. 54) and type 7 (banded body – cat. no. 373, 374, 
513 – Fig. 54) as classified by O.V. Petrauskas (2010, fig. 6, 12). Some brooches also have a straight, even foot and 
can be classified as type 2 (bar-like body – cat. no. 30, 369 – Fig. 55) and to type 6 (banded body – cat. no. 387288 – 
Fig. 55) (Petrauskas 2010, fig. 5, 11), though differences between bows are rather indistinct. Three specimens have 

288 Specimen cat. no. 386 has a similarly formed foot. I will elaborate on that later.

Ryc. 52. Zapinki 2 serii VI grupy O. Almgrena z rombowatą nóżką – 
typ 4 wg O.V. Petrauskasa. 375–380 – okolice Kosmowa; 423 – Łusz-
ków, stan. 5.
Fig. 52. Fibulae of Almgren group VI, series 2 with a rhombic foot – 
O.V. Petrauskas type 4. 375–380 – Kosmów – environs; 423 – Łusz-
ków, site 5.

Ryc. 53. Zapinki 2 serii VI grupy O. Almgrena z rombowatą nóżką – 
typ 8 (384) i 4/8 (382, 383, 512) wg O.V. Petrauskasa. 382–384 – oko-
lice Kosmowa; 512 – okolice Siedliszcza.
Fig. 53. Fibulae of Almgren group VI, series 2 with a rhombic foot – 
O.V. Petrauskas type 8 (384) and type 4/8 (382, 383, 512). 382–384 – 
Kosmów – environs; 512 – Siedliszcze – environs.

Ryc. 54. Zapinki 2 serii VI grupy O. Almgrena z tra-
pezowatą nóżką – typ 3 (370–372) i 7 (373, 374, 
513) wg O.V. Petrauskasa. 370–374 – okolice Kosmo-
wa; 513 – okolice Siedliszcza.
Fig. 54. Fibulae of Almgren group VI, series 2 with 
a trapezoid foot – O.V. Petrauskas type 3 (370–372) 
and type 7 (373, 374, 513). 370–374 – Kosmów – en-
virons; 513 – Siedliszcze – environs.

Ryc. 55. Zapinki 2 serii VI grupy O. Almgre-
na z prostokątną nóżką – typ 2 (30, 369) 
i 6 (387) wg O.V. Petrauskasa. 30 – Gródek, 
stan. 1C; 369, 387 – okolice Kosmowa.
Fig. 55. Fibulae of Almgren group VI, series 
2 with a rectangular foot – O.V. Petrauskas 
type 2 (30, 369) and type 6 (387). 30 – 
Gródek, site 1C; 369, 387 – Kosmów – en-
virons.

Ryc. 56. Zapinki 2 serii VI grupy O. Almgrena z nóżką lek-
ko zwężającą się ku końcowi – typ 1 (511) i 5 (31) wg O.V. Pe-
trauskasa. 31 – Gródek, stan. 1C; 511 – okolice Siedliszcza.
Fig. 56. Fibulae of Almgren group VI, series 2 with the foot 
slightly tapering towards the end – O.V. Petrauskas type 1 (511) 
and type 5 (31). 31 – Gródek, site 1C; 511 – Siedliszcze – environs.
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6 (taśmowaty korpus – nr kat. 387288 – Ryc. 55) (Petrauskas 2010, ryc. 5, 11), choć różnice pomiędzy ich kabłąkami 
są słabo czytelne. Trzy okazy mają lekko zwężającą się ku końcowi nóżkę, co znajduje analogie w typie 1 (sztabko-
waty korpus – nr kat. 511 – Ryc. 56) i w typie 5 (taśmowaty korpus – nr kat. 31, 385 – Ryc. 56:31) w przywoływanej 
klasyfikacji (Petrauskas 2010, ryc. 3, 9). Ostatnia z zapinek (nr kat. 385), pomimo znacznego stopnia zniszczenia 
i odkształcenia oraz w szczególności zapinka zbliżona do typu 6, nieuwzględniona powyżej (nr kat. 386), nieznacz-
nie przypominają okazy typu Haneşti, wydzielonego przez A. Kokowskiego (1999b) (Ryc. 57).

Datowanie wszystkich typów wydzielonych przez O.V. Petrauskasa zawiera się w przedziale od fazy C3 do D1, 
z możliwością pojawienia się typu 1 już w fazie C2. Dla fazy C3 najbardziej charakterystyczne są zapinki z wąską 
nóżką, a formami najliczniej występującymi w fazie D1 są okazy z nóżką trapezowatą. Dla końcowego etapu rozwoju 
kultury czerniachowskiej najbardziej charakterystyczne są zapinki typu Kijów – z rombowatą nóżką i gładkim kor-
pusem – mieszczące się w typie 4 (Petrauskas 2010, 194–199, 201 ryc. 15). W powyższe ustalenia doskonale wpisuje 
się datowanie wzoru ZG–68 z rombowatą nóżką, w grupie masłomęckiej występującego w fazie C3 (Kokowski 1995a, 
50) oraz metryka typu Haneşti określona na fazę C3/D1, choć A. Kokowski sugerował, że może być ona znacznie szer-
sza i zapinki te mogły występować pomiędzy fazą C3 a D2 (Kokowski 1999b, 124). Spostrzeżenie to znajduje swoje 
potwierdzenie w postaci żelaznej zapinki zbliżonej do typu Haneşti odkrytej w grobie wojownika z Juszkowa, pow. 
gdański, datowanego na fazę D2 (Dyrda, Kontny, Mączyńska 2014, 120–121, 128, ryc. 10:3; 11:1).

Na Lubelszczyźnie zapinki z pełną, blaszkowatą pochewką i w różny sposób uformowaną nóżką w ostatnich la-
tach pojawiają się stosunkowo często, w tym głównie w jej wschodniej części, co najprawdopodobniej ma związek 
z kontaktami mieszkających tam Gotów z kulturami czerniachowską i Sântana de Mureş289.

Prawdopodobnie drugą serię VI grupy zapinek reprezentuje także okaz ze stanowiska 1C w Gródku (nr kat. 
32 – Ryc. 58). Niestety uszkodzenie nóżki i pochewki uniemożliwia pewne przyporządkowanie jej do konkretnego 
typu. Sposób uformowania kabłąka zbliża ją nieco do wzoru ZG–68 w podziale A. Kokowskiego, datowanego na 
fazę C3 (1995a, 15, 50), choć nie wydaje się, aby pierwotnie miała ona rombowatą nóżkę. Obecność guzka na główce 
również wpisuje się w horyzont znalezisk z faz C3–D1. Najbardziej zastanawiającą cechą tej zapinki jest górna cię-
ciwa, w chwili obecnej wolna, pierwotnie być może zahaczona o guzek na główce, co często spotykane jest wśród 
tzw. sarmackich zapinek VII grupy, do czego jeszcze powrócę. Nie można jednak wykluczyć, że obecny mechanizm 
sprężyny jest wtórny, związany z naprawą zapinki290.

1.7. Grupa VII w klasyfikacji O. Almgrena
W kolekcji znajduje się łącznie 15 zapinek reprezentujących grupę VII291 w klasyfikacji O. Almgrena (1923). Wśród 
nich są cztery „klasyczne” okazy pierwszej serii, z których dwa (nr kat. 395, 396 – Ryc. 59) odnieść można do wzo-

288 Podobnie uformowaną nóżkę ma także okaz o nr kat. 386. Powrócę do niego w dalszej części analizy.
289 Niestety większość z nich znam tylko ze zdjęć lub wiem o nich „ze słyszenia”. Stworzenie pełnej listy tych zapinek będzie możliwe po zweryfikowaniu 

wszystkich danych.
290 Porównaj przypis 22 w części Katalog.
291 Z wyłączeniem zapinki typu Gneist/Knis (nr kat. 479) – opisanej już wcześniej i łączącej cechy zapinek IV i VII grupy (Schulte VII 2 forma 8, typ Gneist/

Knis).

a foot slightly tapering towards the end, which makes them similar to type 1 (bar-like body – cat. no. 511 – Fig. 56) 
and type 5 (banded body – cat. no. 31, 385 – Fig. 56:31) in the same classification (Petrauskas 2010, fig. 3, 9). One 
brooch (cat. no. 385), despite heavy damage and deformation, and another fibula, close to type 6 and not included 
above (cat. no. 386), slightly resemble specimens of Haneşti type, distinguished by A. Kokowski (1999b) (Fig. 57).

All types distinguished by O.V. Petrauskas are dated to between phase C3 and D1, though it is likely that type 
1 emerged in phase C2. While phase C3 is mostly characterised by fibulae with a narrow foot, phase D1 is most nu-
merously represented by specimens with a trapezoid foot. Brooches of Kyiv type – with a rhombic foot and smooth 
body, and representing type 4 (Petrauskas 2010, 194–199, 201 fig. 15) are typical of the final stage of development 
of the Chernyakhov culture. These observations correlate with dating of pattern ZG–68 with a rhombic foot, which 
occurred in the Masłomęcz group in phase C3 (Kokowski 1995a, 50), as well as the chronology of Haneşti type – 
phase C3/D1, though A. Kokowski indicated that such fibulae could have occurred between phase C3 and D2 (Kokowski 
1999b, 124). An iron fibula resembling Haneşti type, discovered in a warrior’s grave in Juszków (Gdańsk district) and 
dated to phase D2 confirms this observation (Dyrda, Kontny, Mączyńska 2014, 120–121, 128, fig. 10:3; 11:1).

Fibulae with a full, sheet catch-plate and foot of various forms have been recorded in the Lublin region relatively 
often, mostly in its eastern part. This is most likely connected with relations between the Goths, who inhabited this 
area, and the Chernyakhov and Sântana de Mureş cultures289.

Fibulae of the second series of group VI are also exemplified by a specimen from site 1C in Gródek (cat. no. 
32 – Fig. 58). Unfortunately, due to damage to the foot and catch-plate, it is impossible to assign it to a particu-
lar type. Considering the form of the bow, it slightly resembles pattern ZG–68 in A. Kokowski’s division, dated to 
phase C3 (1995a, 15, 50), though it seems that originally it did not have a rhombic foot. The presence of a knob on 
the head also indicates phases C3–D1. The most striking feature of this fibula is the external chord, now “free”, orig-
inally perhaps hooked to the knob on the head, which is often observed in Sarmatian fibulae of group VII, yet I will 
return to this issue later. It cannot be ruled out that the present spring mechanism is secondary, and is connected 
with repair to the brooch290.

1.7. Group VII as classified by O. Almgren
The collection comprises a total of 15 fibulae representing group VII291 in O. Almgren’s classification (1923). Among 
them are four “classic” specimens of the first series, two of which (cat. no. 395, 396 – Fig. 59) can be related to 
pattern 3, one (cat. no. 33 – Fig. 59) – to pattern 14a corresponding to brooches of type A.193; and another, heavily 
damaged one (cat. no. 397 – Fig. 59) is perhaps related to pattern 22 or 24 in L. Schulte’s classification (2011) (Ta-
ble 3). In the Wielbark culture, fibulae of the first series of group VII are dated to phase B2/C1–C1a, but they could 
have rarely occurred in subphase C1b (Godłowski 1974, 19, 22, 28, fig. 3; cf. Kaczmarek 1995, 258; Mączyńska 2009, 

289 Unfortunately, I have only seen them in photographs or heard of them. Creating a full list of such brooches will be possible after verifying all data.
290 Compare footnote 22 in the Catalogue.
291 Excluding a fibula of Gneist/Knis type (cat. no. 479) – described before and combining features of brooches of group IV and VII (Schulte VII 2 form 8, 

type Gneist/Knis).

Ryc. 57. Zapinki 2 serii VI grupy O. Almgrena zbliżone do typu Haneşti 
wg A. Kokowskiego (385 – typ 5; 386 – typ 6 wg O.V. Petrauskasa). Ko-
smów – okolice.
Fig. 57. Fibulae of Almgren group VI, series 2 resembling A. Kokowski 
Haneşti type (O.V. Petrauskas type 5 – 385, and type 6 – 386). Kosmów – 
environs.

Ryc. 58. Prawdopodobnie zapinka 2 serii VI grupy O. Almgrena, z kabłąkiem zbliżonym do wzoru 
ZG–68 wg A. Kokowskiego. Gródek, stan. 1C.
Fig. 58. Fibula probably of Almgren group VI, series 2, with the bow resembling A. Kokowski pat-
tern ZG–68. Gródek, site 1C.
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ru 3, jeden (nr kat. 33 – Ryc. 59) do wzoru 14a odpowiadającego zapinkom A.193; kolejny, silnie zniszczony (nr kat. 
397 – Ryc. 59) być może odpowiada wzorowi 22 lub 24 w klasyfikacji L. Schulte (2011) (Tabela 3). Zapinki pierwszej 
serii VII grupy w kulturze wielbarskiej datowane są na fazę B2/C1–C1a, ale sporadycznie mogą występować jeszcze 
w stadium C1b (Godłowski 1974, 19, 22, 28, ryc. 3; por. Kaczmarek 1995, 258; Mączyńska 2009, 63–64). Podobnie 
datowane są w grupie masłomęckiej, reprezentując jednocześnie najwcześniejsze fazy jej rozwoju (Kokowski 1995a, 
46; 1992b, 213, ryc.1:a, b). Dotychczasowe zestawienia zapinek pierwszej serii VII grupy uwzględniają zresztą tylko 
znaleziska z grobów z Masłomęcza (por. Mączyńska 2009, ryc. 27, lista 17). Obecnie lista znalezisk takich fibul jest 
znacznie dłuższa, choć wszystkie pochodzą ze wschodnich krańców Lubelszczyzny.

Wśród zapinek VII grupy znajdują się także egzemplarze ozdobione pierścieniami z drutu, najczęściej nacinane-
go, przy czym nie tworzą one grupy jednolitej stylistycznie. W odniesieniu do klasyfikacji E.L. Gorohovskiego i O.V. 
Gopkalo292 (2004) dwie z nich reprezentują serię IV – tzw. „lepesovską”293 (nr kat. 399, 400 – Ryc. 60); pojedyncze 

292 W moim przekonaniu jest to klasyfikacja zdecydowanie bardziej odpowiednia w odniesieniu do zapinek z Kotliny Hrubieszowskiej, szczególnie ze wzglę-
du na związki ludności grupy masłomęckiej z kulturą czerniachowską oraz doskonałe rozumienie przez jej autorów „materiałów wschodnich”.

293 Nazwa od stanowiska Lepesovka (ros. Лепесовка; ukr. Лепесівка). Praca E.L. Gorohovskiego i O.V. Gopkalo napisana jest w języku rosyjskim, stąd też 
podaję transliterację rosyjskiego brzemienia nazw własnych. Uwaga dotyczy także przypisów 295 i 297.

63–64). In the Masłomecz group they are similarly dated, and represent the earliest stages of its development 
(Kokowski 1995a, 46; 1992b, 213, fig.1:a, b). As a matter of fact, current compilations of brooches of the first series 
of group VII consider only finds from graves in Masłomęcz (cf. Mączyńska 2009, fig. 27, list 17). At present, the list 
of such fibulae is significantly longer, yet they have all been recorded in the eastern peripheries of the Lublin region.

Among fibulae of group VII, there are also specimens decorated with rings made of wire, most often incised, 
yet they do not form a stylistically uniform group. Referring to classification by E.L. Gorohovski and O.V. Gopka-
lo292 (2004), two of them represent series IV – “Lepesovka”293 (cat. no. 399, 400 – Fig. 60); with single specimens 
corresponding to series III – “Dnieper”294 (cat. no. 398 – Fig. 60) and probably series II – “Horodnytsia”295 (cat. no. 
401 – Fig. 60) (Table 3).

Fibulae with rings made of wire, including mostly the mentioned types, are of a slightly later chronology than 
brooches without them. In the Chernyakhov culture they are most commonly dated to the period from the middle 
of the 3rd century to the beginning of the 4th century, though it is possible that some forms also occurred in the 
later stages of this century (Gorohovskij, Gopkalo 2004, 110). According to A.S. Milaševski, it is difficult to define the 
chronology of series III and IV as indicated by E.L. Gorohovski and O.V. Gopkalo, on account of the lack of thus-clas-
sified specimens in accurately-dated assemblages (Milaševskij 2015, 232). Brooches of series II in the Chernyakhov 
culture can be dated to phases С1b–C2. They slightly resemble much more decorative A.211 specimens, typical mainly 
of the west Baltic areas, where they occurred in subphase C1b (Milaševskij 2015, 229–232, 240; 2020, 399–403; cf. 
Godłowski 1974, 63; 65; Mączyńska 2009, 64, fig. 27; Khomiakova 2012, 148–149, 151, 163296).

292 I am of the opinion that this classification is much more suitable when it comes to fibulae from the Hrubieszów Basin, particularly due to connections 
of the Masłomęcz group with the Chernyakhov culture, and perfect understanding of “eastern materials” by its authors.

293 Named after the site Lepesovka (Russian Лепесовка; Ukrainian Лепесівка). As the work by E.L. Gorohovski and O.V. Gopkalo is written in Russian, I have 
provided transliteration of Russian proper names. This comment also pertains to footnotes 295 and 297.

294 Named after the Dnieper river – the area of the most widespread occurrence of such fibulae.
295 Named after the site in the town of Horodnytsia (Russian Городница; Ukrainian Городниця).
296 O. Khomiakova (2012, 151, 153) considers the possibility that A.211 fibulae occurred in the Dollkeim-Kovrovo culture (she refers to it as Sambian-Natan-

gian culture) in phase C1a, yet she emphasises that they were extensively used in phases C1b–C2. Earlier literature there.

Grupa/typ/wzór zapinki
Fibula group/type/pattern

Numer katalogowy
Catalogue number

Łącznie
In total

A.VII

A.VII/1 – ~ Schulte VII 2, wzór 3 / pattern 3 395, 396 2

A.VII/1.193 – Schulte VII 2, wzór 14a / pattern 14a 33 1

A.VII/1 – być może Schulte VII 2, wzór 22 lub 24 / perhaps Schulte VII 2, 
pattern 22 or 24

397 1

A.VII – ~ Gorohovskij/Gopkalo seria II / series II 401 1

A.VII – Gorohovskij/Gopkalo seria III / series III 398 1

A.VII – Gorohovskij/Gopkalo seria IV / series IV 399, 400 2

A.VII – tylko nóżka / foot only 407 1

9

A.VII – tzw. zapinki sarmackie
A.VII – Sarmatian fibulae

 A.VII – ~ Gorohovskij/Gopkalo seria I, wariant 3 / series I, variant 3 404 1

A.VII – ~ Gorohovskij/Gopkalo seria I, wariant 4 / series I, variant 4 405 1

A.VII – ~ Gorohovskij/Gopkalo seria I, wariant 9 / series I, variant 9 402, 403, 406 3

A.VII – ~ Gorohovskij/Gopkalo seria I, wariant 8/9 / series I, variant 8/9 429 1

6

Tabela 3. Uszczegółowiony podział zapinek VII grupy O. Almgrena. Numery odpowiadają numerom użytym w katalogu oraz na rycinach i tablicach.
Table 3. Comprehensive division of Almgren group VII fibulae. Numbers correspond to numbers used in the catalogue, figures and plates.

Ryc. 59. Zapinki 1 serii VII grupy O. Almgrena. 33 – Gródek, stan. 1C; 395–397 – okolice Kosmowa.
Fig. 59. Fibulae of Almgren group VII, series 1. 33 – Gródek, site 1C; 395–397 – Kosmów – environs.

Ryc. 60. Zapinki VII grupy O. Almgrena – seria II (401), III (398) i IV (399, 400) wg E.L. Gorohovskiego i O.V. Gopkalo. Kosmów – okolice.
Fig. 60. Fibulae of Almgren group VII – E.L. Gorohovski and O.V. Gopkalo series II (401), series III (398) and series IV (399, 400). Kosmów – environs.
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odpowiadają zapinkom serii III – „dnieprowskiej”294 (nr kat. 398 – Ryc. 60) i prawdopodobnie serii II – „horodnic-
kiej”295 (nr kat. 401 – Ryc. 60) (Tabela 3).

Zapinki z pierścieniami z drutu, w tym przede wszystkim wymienionych typów, zajmują nieco późniejszą pozycję 
chronologiczną od zapinek ich pozbawionych. W kulturze czerniachowskiej najczęściej datuje się je w przedziale od 
połowy III po początek IV w., z możliwością przeżywania się niektórych form także w późniejszych odcinkach tego 
stulecia (Gorohovskij, Gopkalo 2004, 110). Według A.S. Milaševskiego metryka III i IV serii w ujęciu E.L. Gorohov-
skiego i O.V. Gopkalo jest trudna do sprecyzowania ze względu na brak tak klasyfikowanych okazów w zamknię-
tych, dobrze datowanych zespołach (Milaševskij 2015, 232). Datowanie zapinek II serii w kulturze czerniachowskiej 
można umieścić w obrębie faz С1b–C2. Nieco zbliżone są one też do zdecydowanie bardziej ozdobnych okazów A.211, 
charakterystycznych głównie dla terenów zachodniobałtyjskich, gdzie pojawiają się w stadium C1b (Milaševskij 
2015, 229–232, 240; 2020, 399–403; por. Godłowski 1974, 63; 65; Mączyńska 2009, 64, ryc. 27; Khomiakova 
2012, 148–149, 151, 163296).

Wśród zapinek VII grupy szczególne miejsce zajmują okazy tzw. odmiany sarmackiej (łącznie 6), charakteryzu-
jące się obecnością wysokiej pochewki i górnej cięciwy (Tabela 3). W klasyfikacji E.L. Gorohovskiego i O.V. Gopkalo 
umieścić można je w serii I zapinek – tzw. „niesluhovskiej”297, przy czym zbliżone są one do wydzielonych w jej ob-
rębie wariantów: 3 (404 – Ryc. 61), 4 (405 – Ryc. 61), 9 (402, 403, 406 – Ryc. 61) oraz wariantu 8/9 (429 – Ryc. 61). 

294 Nazwa od rzeki Dniepr – rejonu najczęstszego występowania tych zapinek.
295 Nazwa od stanowiska Gorodnica mogila (Городница могила) – miejscowość Gorodnica (ros. Городница; ukr. Городниця).
296 O. Khomiakova (2012, 151, 153) bierze pod uwagę możliwość pojawienia się zapinek A.211 w kulturze Dollkeim-Kovrovo (u niej pod nazwą kultura sam-

bijsko-natangijska) w fazie C1a, przy czym zaznacza, że okres ich masowego wykorzystywania przypada na fazy C1b–C2. Tam też wcześniejsza literatura.
297 Nazwa od miejscowości Nesluhov (ros. Неслухов; ukr. Неслухів).

Specimens of Sarmatian variant (six, in total), which are characterised by a high catch-plate and external chord 
(Table 3), occupy a special place among fibulae of group VII (Table 3). In the classification by E.L. Gorohovski and 
O.V. Gopkalo, they can be categorised as series I of “Neslukhiv”297 fibulae, though they correspond to the following 
variants distinguished within this series: 3 (404 – Fig. 61), 4 (405 – Fig. 61), 9 (402, 403, 406 – Fig. 61) and 8/9 (429 – 
Fig. 61). Each of them features a knob on the head, which – despite the lack of chord in most instances, was used for 
blocking it. Some of them have crosswise grooves/hollows at the base of knobs, which originally secured external 
chords. The above-mentioned compilation suggests that these are not stylistically uniform fibulae, which correlates 
with the current findings about their local production in numerous workshops scattered across vast areas (Mączyńska 
2003, 303; cf. Cociş, Bârcă 2012, particularly fig. 7). The earliest brooches of Sarmatian variant are dated to phase 
B2/C1–C1a, the latest ones – to subphase C1b (Mączyńska 1999; 2003; 2009, 67–72; cf. Prochowicz, Rakowski 2013, 
200–201). They have been recorded in large numbers in the Seret-Prut interfluve, Wallachia and the Great Hungari-
an Plain, and were also widespread in what is now Slovakia and Lower Austria. They are less common Poland, with 
their finds being dispersed, and more common in the Przeworsk rather than the Wielbark culture. As regards the 
Wielbark culture, there is a clear concentration of them at the mouth of the Vistula, in zone A of settlement of this 
culture (Mączyńska 2009, 68–71, 301–309, fig. 28; Prochowicz, Rakowski 2013, 200; Cociș, Bârcă 2020 – earlier 
literature there). M. Mączyńska’s summary (2009, 304–305) includes only three fibulae of group VII of Sarmatian 
variant from the Lublin region. At present, including specimens from the catalogue, we know of at least 15 of them 
(cf. List 12). In all probability, fibulae from the east of the Lublin region, which are dominant in this collection, doc-
ument early phases of settlement of the Wielbark culture/Masłomęcz group in this region.

The foot of a fibula from the Kosmów environs (cat. no. 407) can also be associated with group VII. Due to its 
state of preservation, it cannot be unambiguously assigned to a specific type.

1.8. Fragments of indeterminate fibulae
The analysed collection also features fragments of indeterminate fibulae, most often springs or fragments thereof, 
and the remains of pins and chords (Table I). More noteworthy is an element of a lavishly decorated fibula, most 
likely of group VI or VII, discovered near the Huczwa river in Gródek (cat. no. 181).

2. BELT ELEMENTS
2.1. Buckles
The collection includes three intact buckles (cat. no. 35, 36, 483 – Fig. 62), 11 frames without pins (cat. no. 34, 37, 38, 
39, 108, 117, 183, 205, 421, 426, 535 – Fig. 62), eight pins (cat. no. 149, 150, 188, 206, 207, 208, 424, 536 – Fig. 62, 
63) and nine buckle ferrules or fragments thereof (cat. no. 40, 41, 151, 152, 184, 193, 194, 209, 480 – Fig. 64). This 
list can be supplemented with four heavily deformed or fragmentarily preserved objects, which might be damaged 
buckle elements (cat. no. 99, 100, 101, 186) (cf. Table 4).

A partly intact buckle frame found near the Huczwa river in Gródek (cat. no. 183) probably represents group B 
in the classification by R. Madyda-Legutko. Though its state of preservation hinders in-depth analysis, it seems to 
resemble type 8 associated with the late Roman period (Madyda-Legutko 1986, 13–14) or morphologically similar 
types B.7 and B.9. Owing to a relatively large increase in the number of discovered buckles of types B.7–B.9, re-
corded after the publication of R. Madyda-Legutko’s classification, it is now possible to determine the time of their 
occurrence quite unambiguously, namely to phases C1–C2. However, it should be noted that the earliest specimens 
are those of type B.7, and the other ones should be dated from subphase C1b on. Some of them could have occurred 
in phase C3, particularly type B.9 (cf., for example, Domański 1979, 29–30; Pietrzak 1988, 63 fig. 13; Ilkjær 1990, 
371 No. 458; Bemmann, Hahne 1995, 304–307, 484, 517 no. 153, fig. 8:3; 96:3; Nowakowski 2000a, 143–145, fig. 
1:C; Mączyńska 2009, 108; Vasil’yev 2011, 238, 240; Milaševs’kij, Priŝepa, Vojtûk 2018, 205 – 206, fig. 2:5; 3; Pe-

297 Named after the town of Neslukhiv (Russian Неслухов; Ukrainian Неслухів).

Ryc. 61. Zapinki VII grupy O. Al-
mgrena tzw. odmiany sarmackiej 
(seria I wg E.L. Gorohovskiego 
i O.V. Gopkalo). 402-406 – Kosmów 
- okolice; 429 – Małków, stan. 42.
Fig. 61. Fibulae of Almgren group 
VII, known as a Sarmatian variant 
(series I as classified by E.L. Goro-
hovski and O.V. Gopkalo). 402-
406 – Kosmów – environs; 429 
– Małków, site 42.
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Wszystkie mają guzki na główce, które – pomimo w większości wypadków braku zachowanej cięciwy – służyły do 
jej zablokowania. Część z nich zaopatrzona jest dodatkowo w poprzeczne karby/zagłębienia u podstawy guzków, 
pierwotnie mocujące górne cięciwy. Już z powyższego zestawienia wynika, że nie są to zapinki jednolite stylistycznie, 
co wpisuje się w dotychczasowe ustalenia odnośnie ich lokalnej produkcji w wielu warsztatach, rozproszonych na 
rozległych obszarach (Mączyńska 2003, 303; por. Cociş, Bârcă 2012, szczególnie ryc. 7). Najwcześniejsze zapinki od-
miany sarmackiej datowane są na fazę B2/C1–C1a, najmłodsze – na stadium C1b (Mączyńska 1999; 2003; 2009, 67–72; 
por. Prochowicz, Rakowski 2013, 200–201). Najliczniej występują w międzyrzeczu Seretu i Prutu, na Wołoszczyź-
nie i na Wielkiej Nizinie Węgierskiej. Szeroko rozpowszechnione były też na obszarach dzisiejszej Słowacji i Dolnej 
Austrii. Na ziemiach polskich spotykane są mniej licznie, a ich znaleziska są rozproszone, przy czym częściej wystę-
pują w kulturze przeworskiej niż w wielbarskiej. W obrębie ostatniej wyraźne skupisko znalezisk znajduje u ujścia 
Wisły, w strefie A osadnictwa tej kultury (Mączyńska 2009, 68–71, 301–309, ryc. 28; Prochowicz, Rakowski 2013, 
200; Cociș, Bârcă 2020 – tam wcześniejsza literatura). W zestawieniu M. Mączyńskiej (2009, 304–305) znajdują się 
tylko trzy zapinki VII grupy odmiany sarmackiej z Lubelszczyzny. Obecnie jest ich – łącznie z okazami z katalogu – 
co najmniej 15 (por. Lista 12). Z dużym prawdopodobieństwem, przeważające w tym zbiorze zapinki ze wschodniej 
Lubelszczyzny dokumentują wczesne fazy osadnictwa kultury wielbarskiej/grupy masłomęckiej w tym regionie.

Z VII grupą łączyć należy również nóżkę zapinki z okolic Kosmowa (nr kat. 407). Stan jej zachowania uniemoż-
liwia pewne przyporządkowanie jej do konkretnego typu.

1.8. Fragmenty zapinek nieokreślonych
W analizowanym zbiorze znajdują się także fragmenty nieokreślonych zapinek, najczęściej w postaci sprężyn lub 
ich fragmentów oraz pozostałości igieł i cięciw (Tabela I). Na większą uwagę zasługuje element bogato zdobionej 
zapinki najprawdopodobniej VI lub VII grupy znaleziony w pobliżu Huczwy w Gródku (nr kat. 181).

2. CZĘŚCI PASA
2.1. Sprzączki
W kolekcji znajdują się 3 kompletne sprzączki (nr kat. 35, 36, 483 – Ryc. 62), 11 ram bez zachowanych kolców 
(nr kat. 34, 37, 38, 39, 108, 117, 183, 205, 421, 426, 535 – Ryc. 62), 8 kolców (nr kat. 149, 150, 188, 206, 207, 208, 
424, 536 – Ryc. 62, 63) i 9 skuwek lub ich fragmentów (nr kat. 40, 41, 151, 152, 184, 193, 194, 209, 480 – Ryc. 64). 
Zestawienie to można uzupełnić o cztery przedmioty silnie zniszczone lub zachowane fragmentarycznie, które być 
może są uszkodzonymi elementami sprzączek (nr kat. 99, 100, 101, 186) (por. Tabela 4).

Zachowana fragmentarycznie rama sprzączki z okolic Huczwy w Gródku (nr kat. 183) prawdopodobnie reprezen-
tuje grupę B w klasyfikacji R. Madydy-Legutko. Stan jej zachowania nie pozwala na dokładną analizę, choć najbliż-
sza wydaje się typowi 8, łączonemu z późnym okresem rzymskim (Madyda-Legutko 1986, 13–14) lub też zbliżonym 
morfologicznie typom B.7 i B.9. Stosunkowo duży przyrost znalezisk sprzączek typów B.7–B.9, zanotowany już po 
ukazaniu się klasyfikacji R. Madydy-Legutko, obecnie dość pewnie pozwala określać ich metrykę na fazy C1–C2, przy 
czym najwcześniej pojawiają się okazy typu B.7; pozostałe datować należy raczej począwszy od stadium C1b. Część 
z nich mogła też występować jeszcze w fazie C3, w szczególności typ B.9 (por. np. Domański 1979, 29–30; Pietrzak 
1988, 63 ryc. 13; Ilkjær 1990, 371 Nr 458; Bemmann, Hahne 1995, 304–307, 484, 517 nr 153, ryc. 8:3; 96:3; Nowa-
kowski 2000a, 143–145, ryc. 1:C; Mączyńska 2009, 108; Vasil’yev 2011, 238, 240; Milaševs’kij, Priŝepa, Vojtûk 2018, 
205 – 206, ryc. 2:5; 3; Petrauskas 2020, 240–241, ryc. 2:23, 25298). Sprzączka typu B.8 znana jest też z grobu 73 na 
stanowisku 1C w Gródku (Kokowski 1993b, 58–59 ryc. 65:b).

Dwie ramy sprzączek w kształcie litery D zakwalifikować można do grupy D w klasyfikacji R. Madydy-Legutko 
(1986). Obie reprezentują typ 30 (nr kat. 34, 117 – Ryc. 62). Podobne znane są zarówno z obrębu kultury przewor-
skiej, wielbarskiej, luboszyckiej, jak i z kręgu zachodniobałtyjskiego. Datowane są na fazy C1b i C2 (Madyda-Legutko 
1986, 32–35). E.L. Gorohovskij sprzączki o ramach w kształcie litery D umieszcza w II fazie chronologicznej kultury 

298 Podany wybór literatury dotyczy wszystkich typów sprzączek B.7, B.8 i B.9 lub jednego z nich. Dokładne omówienie poszczególnych znalezisk i kon-
tekstu ich odkrycia dale wykracza poza ramy niniejszego opracowania.

trauskas 2020, 240–241, fig. 2:23, 25298). A buckle of type B.8 was also recorded in grave 73 at site 1C in Gródek 
(Kokowski 1993b, 58–59 fig. 65:b).

Two D-shaped buckle frames could be categorised as group D as classified by R. Madyda-Legutko (1986). They 
both exemplify type 30 (cat. no. 34, 117 – Fig. 62). We know of similar ones occurring in the Przeworsk, Wielbark 
and Luboszyce cultures, as well as in the West Baltic circle. They are dated to phases C1b and C2 (Madyda-Legutko 
1986, 32–35). E.L. Gorohovskij places D-shaped buckle frames in the second chronological phase of the Chernyak-
hov culture, dating them to the last quarter of the 3rd – the first quarter of the 4th century AD (approx. 270–330) 
(Gorohovskij 1988, 42–43, fig. 21). In the latest division of buckles of the Chernyakhov culture by O.V. Petrauskas 
(2020, 244, fig. 2:1–14), specimens with D-shaped frames were categorised as type 3, with their dating being estab-
lished as phase C2 and the early stage of phase C3.

Specimens of group H, as classified by R. Madyda-Legutko (1986), are prevalent among buckles in the collection. 
With oval frames, more or less thickened in the front part, they are similar or correspond to the following types: 

298 The quoted literature refers to all buckle types B.7, B.8 and B.9, or only one of them. The scope of this publication does not allow exhaustive description 
of individual finds or the context of their discovery.

Ryc. 62. Sprzączki i ich elementy. Madyda-Legutko grupa D (117) i H (pozostałe kompletne sprzączki i ramy sprzączek). 35, 36, 39 – Gródek, stan. 1C; 108 – 
Gródek, stan. 2; 117 – Gródek, stan. 6; 149, 150 – Gródek, stan. 29; 205, 206 – okolice Gródka; 421 – Kozodawy, stan. 14; 424 – Łuszków, stan. 5; 483 – Te-
rebiń, stan. 41.
Fig. 62. Buckles and elements thereof. Madyda-Legutko group D (117) and group H (other intact buckles and buckle frames). 35, 36, 39 – Gródek, site 1C; 
108 – Gródek, site 2; 117 – Gródek, site 6; 149, 150 – Gródek, site 29; 205, 206 –Gródek – environs; 421 – Kozodawy, site 14; 424 – Łuszków, site 5; 483 – 
Terebiń, site 41.
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czerniachowskiej, określając jej datowanie na ostatnią ćwierć III – pierwszą ćwierć IV w. po Chr. (około 270–330) 
(Gorohovskij 1988, 42–43, ryc. 21). W najnowszym podziale sprzączek kultury czerniachowskiej autorstwa O.V. Pe-
trauskasa (2020, 244, ryc. 2:1–14), okazy z D-kształtną ramą umieszczone zostały w typie 3, a ich metrykę określono 
na fazę C2 i wczesny odcinek fazy C3.

Wśród sprzączek z kolekcji przeważają okazy reprezentujące grupę H w klasyfikacji R. Madydy-Legutko (1986) 
– z owalnymi ramami, mniej lub bardziej pogrubionymi w przedniej części – przy czym zbliżone są one lub odpowia-
dają następującym typom: 11 (1 egz.), 12 (2 egz.), 15 (2 egz.), 16 (1 egz.), 25/26 (2 egz.), 29 (1 egz.), 30 (1 egz.). Ramy 
jednej ze sprzączek nie można przyporządkować do konkretnego typu (Tabela 4). Dominację sprzączek grupy H po-
świadczają także zachowane osobno kolce, z których niemal wszystkie (w liczbie 7 egzemplarzy) z dużym prawdo-
podobieństwem należały do sprzączek tej grupy. Świadczy o tym ich kształt i przede wszystkim bogata profilacja. 
Nieco trudniej do konkretnej grupy sprzączek odnieść zachowane oddzielnie skuwki, choć co najmniej dwie z nich 
także stanowiły element sprzączek grupy H (nr kat. 194, 209299).

Datowanie większości sprzączek grupy H generalnie odnieść można do późnego okresu rzymskiego i wcze-
snej fazy okresu wędrówek ludów, przy czym typy 25/26 i 30 wydają się dominować w drugim z nich (Madyda-
-Legutko 1986, 63–68, 72)300. M. Mączyńska sprzączki z ramą równej grubości lub lekko zgrubiałą typów H.11–12, 
H.15–16 i H.19 – poza ostatnim reprezentowane także w kolekcji – ujęła w grupie wyznaczników fazy C3 w kulturze 
wielbarskiej (Mączyńska 2019, 55–56).

W kontekście sprzączek grupy H na szczególną uwagę zasługują dwa, publikowane już wcześniej zabytki – ko-
lec sprzączki (nr kat. 208 – Kokowski 2001b, 113, ryc. 1:4 ; 2005a, 167, 169 ryc. 2:a; 2006, 67 ryc. 17:a; 2009a, 199, 
ryc. 10:a301; Niezabitowska-Wiśniewska 2009a, 200 przypis 17, 227 ryc. 15:26) i fragment skuwki sprzączki (nr kat. 
194 – Kokowski 2001b, 113 ryc. 1:10; 2006, 67 ryc. 17:b; 2009a, 199, ryc. 10:b302; Niezabitowska-Wiśniewska 2009a, 
200 przypis 17, 227 ryc. 15:11). Masywny i profilowany kolec wykonany jest ze stopu miedzi, ale jego profilowaną 
nasadę pokrywa złota folia. Pierwotnie był częścią sprzączki o owalnej ramie, najpewniej zgrubiałej303, której śred-
nica w przedniej części musiała wynosić około 1 cm. Z ogromnym prawdopodobieństwem była to sprzączka typu 
Strzegocice-Tiszaladány-Kercz (Ryc. 63). Do sprzączki tego typu należała również skuwka, niestety zachowana frag-
mentarycznie, pokryta ornamentem stempelkowym304 (Ryc. 64:194). Tym samym oba zabytki wpisują się w horyzont 
znalezisk w stylu Untersiebenbrunn. Datowanie sprzączek typu Strzegocice-Tiszaladány-Kercz umieszcza się w fazie 

299 Być może również masywna, długa i prostokątna skuwka o nr kat. 40.
300 Sprzączki grupy H na Lubelszczyźnie wystąpiły między innymi w najpóźniejszych zespołach grobowych grupy masłomęckiej oraz na cmentarzyskach 

kultury wielbarskiej w Swaryczowie, pow. zamojski (Sadowski 2008, 312, ryc. 9, 10) i w Ulowie, pow. tomaszowski, w tym w tzw. kolekcji ulowskiej. 
Licznie znajdowane są też przez detektorystów, w tym głównie we wschodniej części Lubelszczyzny (por. Niezabitowska-Wiśniewska 2009a, w tym 
ryciny 2:1; 3:2, 3; 4:7, 8; 6:13; 15:12–21, 27; 18; 21; 22; 23:3, 4; 26:2, 5–9 oraz Kokowski 2009a, ryc. 10:c, e, i–l, n, w, u – tam też spis wcześniejszej litera-
tury). Z powodu ich liczebności i braku monograficznych opracowań większości z wymienionych cmentarzysk, sporządzenie pełnego zestawienia jest 
w tej chwili utrudnione i przede wszystkim obarczone zbyt dużym marginesem błędu. Stąd też postanowiłam z niego zrezygnować.

301 O nieścisłościach związanych z miejscem odkrycia kolca – patrz przypisy 76 i 77.
302 Por. przypis 67.
303 Najprawdopodobniej odpowiadającej jednemu z typów H.43–45 (Madyda-Legutko 1986, 70).
304 Dokładna analiza detali stylistycznych skuwki dalece wykracza poza ramy niniejszego opracowania (por. ostatnio: Przybyła 2020).

11 (one specimen), 12 (two specimens), 15 (two specimens), 16 (one specimen), 25/26 (two specimens), 29 (one spec-
imen), 30 (one specimen). Frame of one buckle cannot be assigned to a particular type (Table 4). The dominance of 
buckles of type H is also manifested by separately preserved pins, almost all of which (seven specimens) most prob-
ably belonged to buckles of this type. This is corroborated by their shape and, above all, rich profiling. As regards 
separately preserved buckle ferrules, it is more difficult to assign them to a particular group, though at least two of 
them were also parts of type H buckles (cat. no. 194, 209299).

The majority of group H buckles are generally dated to the late Roman period and early phase of the Migration 
period, yet types 25/26 and 30 seem to have been more dominant in the latter period (Madyda-Legutko 1986, 63–68, 
72)300. According to M. Mączyńska, buckles with an oval frame of uniform thickness, or slightly thickened ones of 
types H.11–12, H.15–16 and H.19 – with the exception of the last one, represented in the collection, are indicators of 
phase C3 in the Wielbark culture (Mączyńska 2019, 55–56).

Particularly noteworthy in the context of buckles of type H are two, previously published artefacts – a buckle 
pin (cat. no. 208 – Kokowski 2001b, 113, fig. 1:4 ; 2005a, 167, 169 fig. 2:a; 2006, 67 fig. 17:a; 2009a, 199, fig. 10:a301; 
Niezabitowska-Wiśniewska 2009a, 200 footnote 17, 227 fig. 15:26) and a fragment of a buckle ferrule (cat. no. 
194 – Kokowski 2001b, 113 fig. 1:10; 2006, 67 fig. 17:b; 2009a, 199, fig. 10:b302; Niezabitowska-Wiśniewska 2009a, 
200 footnote 17, 227 fig. 15:11). The massive and profiled pin is made of copper alloy, and its profiled base is covered 
with gold foil. Originally, it was part of a buckle with an oval frame, most likely thickened303, the diameter of which 
in the front part was approx. one centimetre. In all likelihood, it was a buckle of type Strzegocice-Tiszaladány-Kercz 

299 Perhaps along with a massive, long and rectangular buckle ferrule cat. no. 40.
300 Buckles of type H in the Lublin region have been recorded, among others, in the latest burial complexes of the Masłomęcz group and at cemeteries of 

the Wielbark culture in Swaryczów (Zamość district) (Sadowski 2008, 312, fig. 9, 10), and Ulów (Tomaszów Lubelski district), including the “Ulów col-
lection”. They are often found by metal detector prospectors, mostly in the east of the Lublin region (cf. Niezabitowska-Wiśniewska 2009a, including 
figures 2:1; 3:2, 3; 4:7, 8; 6:13; 15:12–21, 27; 18; 21; 22; 23:3, 4; 26:2, 5–9 and Kokowski 2009a, fig. 10:c, e, i–l, n, w, u – there, list of earlier literature). Due 
to their number and lack of monographs about the majority of above-mentioned cemeteries, compiling a full list is now difficult and, above all, prone to 
error. In consequence, I shall drop it.

301 About inaccuracies in the findspots of the pin – see footnotes 76 and 77.
302 Cf. footnote 67.
303 Most likely corresponding to one of the types H.43–45 (Madyda-Legutko 1986, 70).

Ryc. 63. Kolec sprzączki, prawdopodobnie typu Strzegocice-Tiszaladány-Kercz. Gródek – okolice.
Fig. 63. Buckle pin, probably of Strzegocice-Tiszaladány-Kercz type. Gródek – environs.

Ryc. 64. Skuwki sprzączek. 194 – typu Strzegoci-
ce-Tiszaladány-Kercz. 40 – Gródek, stan. 1C; 151, 
152 – Gródek, stan. 29; 193, 194 – Gródek; 209 – 
okolice Gródka; 480 – Teptiuków, stan. 13.
Fig. 64. Buckle ferrules. 194 – Strzego-
cice-Tiszaladány-Kercz type. 40 – Gródek, site 1C; 
151, 152 – Gródek, site 29; 193, 194 – Gródek; 
209 – Gródek – environs; 480 – Teptiuków, site 13.
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(Fig. 63). A fragmentarily preserved buckle ferrule featuring a stamped ornament304 also represents this type (Fig. 
64:194). Thus, both artefacts correlate with finds of Untersiebenbrunn style. Buckles of Strzegocice-Tiszaladány-Kercz  
type are dated to phase D2, which means that they are representative of period 380/400–440/450, though rath-
er the first quarter of the 5th century AD305 (cf., among others, Madyda-Legutko 1978; Levada 2011, 2018; Dyrda, 
Kontny, Mączyńska 2014, 125–127; Levada, Looijenga 2019).

It cannot be ruled out that some of other pins from the collection (for example, cat. no. 150, 206, 424, 536 – Fig. 
62) originally belonged to buckles of Strzegocice-Tiszaladány-Kercz type, or similar ones. It seems that they should 
be dated to phases D1–D2, with no possibility to narrow this period down. In all probability, a semicircular, unadorned 
buckle ferrule, though originally most likely decorated with round, silver backings of five rivets mounting it, can be 
dated to a similar period (cat. no. 209 – Fig. 64).

Apart from buckles from a hoard found in Zamość (Sulimirski 1966, 121, fig. 4:1; 5:1) and from a grave on Lipowa 
street in Lublin (Antoniewicz 1928, 191, 291; Petersen 1944, 85–86, fig. 4)306, we know of two unpublished buckle 
ferrules recorded in the Lublin region. These are specimens decorated with stamped ornament, representing type 
Strzegocice-Tiszaladány-Kercz307. Both are stray finds and were discovered near Ruda Żelazna (Tomaszów Lubelski 
district)308 and in Gozdów (Hrubieszów district)309.

It is difficult to subject other buckle elements, such as rectangular buckle ferrules or fragments thereof to in-
depth analysis, and all attempts at relating them to a particular group/type are prone to error (cat. no. 151, 152, 193, 
480). Noteworthy among them is a long, massive and meticulously crafted buckle ferrule (cat. no. 40), probably 
belonging to a buckle of type H as classified by R. Madyda-Legutko.

2.2. Strap ends
The analysed collection includes 15 strap ends representing two groups – III and IV – as classified by R. Madyda-Le-
gutko (2011) (Table 5). Due to a missing end, the strap end assigned to group III (cat. no. 484 – Fig. 65) cannot be 
unambiguously related to a particular type distinguished within this group. It might have been terminated with 
a ring, in which case it would correspond to type 5, or a ring with a projection as in type 6 of the said classification. 
Obviously, we cannot rule out that it was terminated in a different way. Strap ends of type 5 and 6 in the Przeworsk 
culture could have occurred in subphase B2b, yet they were most common in subphase C1a. In the Wielbark culture310 

304 In-depth analysis of stylistic details of the buckle ferrule far exceeds the scope of this publication (cf. Przybyła 2020).
305 However, according to M. Levada, smaller buckles with a stamp ornament of Strzegocice-Tiszaladány-Kercz type could have occurred slightly earlier, 

probably in phase D1. This group also includes a buckle from a grave at Lipowa street in Lublin (Levada 2010a, 81; cf. Antoniewicz 1928, 191, 291; Pe-
tersen 1944, 85–86, fig. 4 and Niezabitowska-Wiśniewska 2009a, 199, fig. 11:1–3 – further literature there).

306 Compare Niezabitowska-Wiśniewska 2009a, 199, footnote 15 – there, literature referring to the two sites.
307 I have intentionally excluded pins, some of which could be associated with Untersiebenbrunn (for example, Gródek, site. 6 – Kokowski 2000c, 337–338, 

fig. 2; 2007c, fig. 4; Niezabitowska-Wiśniewska 2009a, fig. 15:25), yet in most cases we cannot be certain about it.
308 I express my thanks to Wiesław Koman from the Zamość local office of WUOZ in Lublin, for providing this information.
309 The Hrubieszów museum included this artefact in its collection after concluding the catalogue. It will soon be published by Anna Mucha from this mu-

seum, to whom I am grateful for the possibility of including this find in the monograph.
310 I have left out dating of strap ends of these types in other parts of the European Barbaricum, including those recorded outside of Poland.

Grupa/typ/kształt
Group/type/shape

Numer katalogowy i miejscowość
Catalogue number and town

Łącznie
In total

SPRZĄCZKI KOMPLETNE I RAMY○ SPRZĄCZEK
COMPLETE BUCKLES AND BUCKLE ○ FRAMES

Madyda-Legutko grupa B / group B

14

B.8 (?) 	■ 183○ – Gródek, w pobliżu Huczwy / near the Huczwa 1 1

Madyda-Legutko grupa D / group D

D.30 	■ 34○ – Gródek, stan. 1C / site 1C
	■ 117○ – Gródek, stan. 6 / site 6

2 2

Madyda-Legutko grupa H / group H

~ H.11 	■ 426○ – Łuszków 1

11

~ H.12 	■ 36 – Gródek, stan. 1C / site 1C
	■ 205○ – Gródek, okolice / environs

2

~ H.15 	■ 108○ – Gródek, stan. 2 / site 2
	■ 535○ – miejscowość nieznana (pow. hrubieszowski?) / indetermi-

nate town (Hrubieszów district?)

2

H.16 	■ 483 – Terebiń, stan. 41 / site 41 1

~ H.25/26 	■ 39○ – Gródek, stan. 1C / site 1C
	■ 421○ – Kozodawy, stan. 14 / site 14

2

~H.29 	■ 35 – Gródek, stan. 1C / site 1C 1

H.30 	■ 38○ – Gródek, stan. 1C / site 1C 1

? 	■ 37○ – Gródek, stan. 1C / site 1C 1

KOLCE
PINS

Prawdopodobnie grupa H sprzączek
/ Probably buckles group H

	■ 149, 150 – Gródek, stan. 29 / site 29
	■ 206, 207, 208 – Gródek, okolice / environs
	■ 424 – Łuszków, stan. 5 / site 5
	■ 536 – miejscowość nieznana (pow. hrubieszowski?) / indetermi-

nate town (Hrubieszów district?)

7

8 8

? 	■ 188 – Gródek, za Huczwą / on the other side of the Huczwa 1

SKUWKI
FERRULES

Prostokątne / Rectangular 	■ 40, 41 – Gródek, stan. 1C / site 1C
	■ 151, 152 – Gródek, stan. 29 / site 29
	■ 184 – Gródek, w pobliżu Huczwy / near the Huczwa
	■ 193 – Gródek
	■ 480 – Teptiuków, stan. 13 / site 13

7

9 9Owalna – grupa H sprzączek,
typ Strzegocice-Tiszaladány-Kercz 
/ Oval – buckles group H,
type Strzegocice-Tiszaladány-Kercz

	■ 194 – Gródek 1

Półokrągła – grupa H sprzączek
/ Semicircular – buckles group H

	■ 209 – Gródek, okolice / environs 1

Przedmioty zachowane fragmentarycznie lub odkształcone
– BYĆ MOŻE ELEMENTY SPRZĄCZEK

Fragmentarily preserved or deformed articles
– PERHAPS ELEMENTS OF BUCKLES

Rama sprzączki (?) / Buckle frame (?) 	■ 186 – Gródek, w pobliżu Huczwy / near the Huczwa 1

4 4Skuwka sprzączki (?) 
/ Buckle ferrule (?)

	■ 99, 100 – Gródek, stan. 1C / site 1C 2

Kolec sprzączki (?) / Buckle pin (?) 	■ 101 – Gródek, stan. 1C / site 1C 1
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Tabela 4. Zestawienie typów sprzączek i/lub ich elementów opisanych w katalogu. Numery odpowiadają numerom użytym w katalogu oraz na rycinach i tablicach.
Table 4. List of types of buckles and/or elements thereof described in the catalogue. Numbers correspond to numbers used in the catalogue, figures and plates.

Ryc. 65. Okucie końca pasa. Madyda-Legutko grupa III. Terebiń, stan. 41.
Fig. 65. Strap end. Madyda-Legutko group III. Terebiń, site 41.
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D2, czyli charakterystyczne są one dla okresu 380/400–440/450, choć raczej dla pierwszej ćwierci V w. po Chr.305 (por. 
m.in. Madyda-Legutko 1978; Levada 2011, 2018; Dyrda, Kontny, Mączyńska 2014, 125–127; Levada, Looijenga 2019).

Nie można także wykluczyć, że niektóre z pozostałych kolców z kolekcji (np. nr kat. 150, 206, 424, 536 – Ryc. 
62) pierwotnie należały do sprzączek w typie Strzegocice-Tiszaladány-Kercz lub zbliżonych. Wydaje się, że ich me-
trykę należy umieszczać w fazach D1–D2, bez możliwości jej zawężenia. Z dużym prawdopodobieństwem podobnie 
datowana może być półokrągła skuwka sprzączki, nieornamentowana, ale najpewniej pierwotnie ozdobiona srebr-
nymi, okrągłymi podkładkami pięciu mocujących ją nitów (nr. kat. 209 – Ryc. 64).

Z Lubelszczyzny, poza doskonale znanymi sprzączkami ze skarbu z Zamościa (Sulimirski 1966, 121, ryc. 4:1; 
5:1) i z grobu przy ulicy Lipowej w Lublinie (Antoniewicz 1928, 191, 291; Petersen 1944, 85–86, ryc. 4)306, pocho-
dzą jeszcze dwie niepublikowane i zdobione ornamentyką stempelkową skuwki sprzączek typu Strzegocice-Tisza-
ladány-Kercz307. Obie są znaleziskami luźnymi i odkryte zostały w okolicach Rudy Żelaznej, pow. tomaszowski308 
i w Gozdowie, pow. hrubieszowski309.

Pozostałe elementy sprzączek w postaci prostokątnych skuwek lub ich fragmentów trudno poddać szczegółowej 
analizie, a wszelkie próby powiązania ich z konkretną grupą/typem sprzączek obarczone są zbyt dużym margine-
sem błędu (nr kat. 151, 152, 193, 480). Wśród nich zwraca uwagę długa, masywna i niezwykle starannie wykonana 
skuwka (nr kat. 40), być może należąca do sprzączki grupy H w klasyfikacji R. Madydy-Legutko.

2.2. Okucia końca pasa
W analizowanym zbiorze jest 15 okuć końca pasa reprezentujących dwie grupy – III i VI – w klasyfikacji R. Madydy-
-Legutko (2011) (Tabela 5). Okucie zaliczone do grupy III (nr kat. 484 – Ryc. 65), ze względu na brak zachowanego 
zakończenia, trudno pewnie przyporządkować do konkretnego typu wydzielonego w jej obrębie. Być może było 
one zakończone pierścieniem i tym samym odpowiadałoby typowi 5 lub pierścieniem z występem tak jak w typie 
6 przywoływanej klasyfikacji, choć oczywiście nie można wykluczyć istnienia pierwotnie innego rodzaju zakoń-
czenia. Okucia typu 5 i 6 w kulturze przeworskiej mogły występować w stadium B2b, najpowszechniejsze są jed-
nak w stadium C1a. W kulturze wielbarskiej310 datowane są nieco później. Oba typy pojawiają się w niej w fazie B2/

305 Choć wg M. Levady mniejsze sprzączki z ornamentem stempelkowym typu Strzegocice-Tiszaladány-Kercz mogły występować nieco wcześniej, praw-
dopodobnie w fazie D1. Do tej grupy zalicza on również sprzączkę z grobu przy ulicy Lipowej w Lublinie (Levada 2010a, 81; por. Antoniewicz 1928, 191, 
291; Petersen 1944, 85–86, ryc. 4 i Niezabitowska-Wiśniewska 2009a, 199, ryc. 11:1–3 – tam pozostała literatura).

306 Porównaj Niezabitowska-Wiśniewska 2009a, 199, przypis 15 – tam spis literatury odnoszącej się do tych dwóch stanowisk.
307 Celowo pomijam tutaj znaleziska samych kolców, z których część można łączyć z horyzontem Untersiebenbrunn (np. Gródek, stan. 6 – Kokowski 2000c, 

337–338, ryc. 2; 2007c, ryc. 4; Niezabitowska-Wiśniewska 2009a, ryc. 15:25), ale w większości wypadków trudno o taką pewność.
308 Informacja Pana Wiesława Komana z Delegatury w Zamościu WUOZ w Lublinie, za którą bardzo dziękuję.
309 Zabytek trafił do zbiorów Muzeum w Hrubieszowie już po zamknięciu katalogu. Zostanie wkrótce opublikowany przez Panią mgr Annę Muchę z tegoż 

Muzeum, której dziękuję za możliwość uwzględnienia tego znaleziska w niniejszym opracowaniu.
310 Pomijam tutaj datowanie okuć tych typów w innych część europejskiego Barbaricum, w tym poza terenami ziem polskich.

they are dated to a slightly later period. Both types appeared in it in phase B2/C1 and occurred until subphase C1b, 
yet type 6, in a slightly modified form, has been recorded in burial complexes from phase C2 (Madyda-Legutko 2011, 
50–54, 57–64).

Strap ends of group VI, including types: 11 (beak-shaped – cat. no. 155, 190, 476 – Fig. 66), 12 (tongue-shaped 
– cat. no. 42, 153, 154, 189, 195, 196, 197, 198, 210, 211, 212 – Fig. 67) and 13 (plate-like – cat. no. 6 – Fig. 68) are 
much more numerous.

Beak-shaped fittings are highly diverse stylistically. Two of them, found in Gródek – on the other side of the Huc-
zwa (cat. no. 190), and between the town of Ślipcze and Kosmów (cat. no. 476) – already published or mentioned in 
literature311 – are intact and have very distinct ends, though that of the former specimen features crosswise grooves. 

311 Gródek, on the other side of the Huczwa – Kokowski 2001a, 48 photo 23; Niezabitowska-Wiśniewska 2009a, 200 footnote 17, 227 fig. 15:10; Kisiel, 
Kokowski, Mazurek 2020, 83, yet in the last publication it appears under the name Husynne (cf. footnote 64); Ślipcze–Kosmów – Kisiel, Kokowski, Ma-
zurek 2020, 84.

Typ/kształt
Type/shape

Numer katalogowy i miejscowość
Catalogue number and town

Łącznie
In total

OKUCIA KOŃCA PASA
STRAP ENDS

Madyda-Legutko grupa III / group III

16

Typ 5 (?) lub 6 (?) / Type 5 (?) or 6 (?) 	■ 484 – Terebiń, stan. 41 / site 41 1 1

Madyda-Legutko grupa VI / group VI

Typ 11 – języczkowate / 
Type 12 – tongue-shaped

	■ 155 – Gródek, stan. 29 / site 29
	■ 190 – Gródek, za Huczwą / on the other side of the Huczwa
	■ 476 – Ślipcze – Kosmów

3

15

Typ 12 – języczkowate / 
Type 12 – tongue-shaped

	■ 42 – Gródek, stan. 1C / site 1C
	■ 153, 154 – Gródek, stan. 29 / site 29
	■ 189 – Gródek, za Huczwą / on the other side of the Huczwa
	■ 195, 196, 197, 198 – Gródek
	■ 210, 211, 212 – Gródek, okolice / environs

11

Typ 13 – płytowe / 
Type 13 – plate-like

	■ 6 – Cichobórz, stan. 46 / site 46 1

POZOSTAŁE OKUCIA PASA/RZEMIENI
OTHER BELT/LEATHER STRAP FITTINGS

Skuwki z pierścieniami
Madyda-Legutko odmiana 2 / 
Fer rules with pendant rings
Madyda-Legutko variant 2

	■ 157 – Gródek, w pobliżu Huczwy / near the Huczwa
	■ 481 – Teptiuków, stan. 13 / site 13

2

12

Prostokątne, ażurowe z głowami 
orłów (?) / 
Rectangular, openwork with eagle 
heads (?)   

	■ 215 – Gródek, okolice / environs
	■ 485 – Terebiń, stan. 41 / site 41

2

Prostokątne, z dwóch płytek / 
Rec tangular, consisting of two plates

	■ 185 – Gródek, za Huczwą / on the other side of the Huczwa 1

Inne okucia/aplikacje / 
Other fittings/ appliqués

	■ 43 – Gródek, stan. 1C / site 1C
	■ 156, 158 – Gródek, stan. 29 / site 29
	■ 213, 214 – Gródek, okolice / environs
	■ 453 – Mieniany, stan. 25 / site 25
	■ 486 – Terebiń, stan. 41 / site 41

7

Inne przedmioty – BYĆ MOŻE ELEMENTY PASA/RZEMIENI
Other articles – PERHAPS BELT/LEATHER STRAP ELEMENTS

Okucia/aplikacje (?) / 
Fittings/ ap pliqués (?)

	■ 106 – Gródek, stan. 1C / site 1C
	■ 109 – Gródek, stan. 2 / site 2
	■ 192 – Gródek, za Huczwą / on the other side of the Huczwa
	■ 220 – Gródek, okolice / environs

4

4

32

Tabela 5. Zestawienie okuć pasa opisanych w katalogu. Numery odpowiadają numerom użytym w katalogu oraz na rycinach i tablicach.
Table 5. List of belt fittings described in the catalogue. Numbers correspond to numbers used in the catalogue, figures and plates.

Ryc. 66. Dziobowate okucia końca 
pasa. Madyda-Legutko grupa VI, typ 11.
155 – Gródek, stan. 29; 190 – Gródek, 
za Huczwą; 476 – Ślipcze–Kosmów.
Fig. 66. Beak-shaped strap ends. Mady-
da-Legutko group VI, type 11.
155 – Gródek, site 29; 190 – Gródek, 
on the other side of the Huczwa; 476 – 
Ślipcze–Kosmów
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C1 i występują do stadium C1b, ale typ 6 w nieco zmodyfikowanej formie znany jest też z zespołów grobowych z fazy 
C2 (Madyda-Legutko 2011, 50–54, 57–64).

Zdecydowanie liczniej reprezentowane są okucia grupy VI, w tym typów: 11 (okucia dziobowate – nr kat. 155, 
190, 476 – Ryc. 66), 12 (okucia języczkowate – nr kat. 42, 153, 154, 189, 195, 196, 197, 198, 210, 211, 212 – Ryc. 67) 
i 13 (okucia płytowe – nr kat. 6 – Ryc. 68).

Okucia dziobowate z kolekcji są silnie zróżnicowane stylistycznie. Dwa z nich, znalezione w Gródku za Huc-
zwą (nr kat. 190) oraz pomiędzy miejscowościami Ślipcze i Kosmów (nr kat. 476) – już publikowane lub wzmian-

The third strap end, discovered at site 29 in Gródek (cat. no. 155), is ornamented with punched eyes and, probably, 
“wolf’s teeth” pattern, now almost indistinct. Unfortunately, it is damaged, yet it seems that originally its end was 
accentuated less distinctly that in other strap ends in the collection.

Beak-shaped strap ends have been widely discussed in literature (for example, Prochowicz 2005; Madyda-Le-
gutko 2011, 87–90; Cieśliński, Hoffman, Sobieraj 2015; Kasprzak, Kraszczuk 2018; Kisiel, Kokowski, Mazurek 2020). 
They are most numerous in the Wielbark culture, where the finds form three clusters – on the Lower Vistula, in 
the north Mazovia, and in the south-east Lublin region, yet most of the specimens from the last region should be 
related to the Masłomęcz group. They were also widespread in the West Baltic culture circle, mostly in the area of 
the Dollkeim-Kovrovo culture. Beak-shaped fittings known from the areas settled by the Przeworsk culture and the 
Dębczyn group, and from the north-west periphery of the Chernyakhov culture range (cf. Madyda-Legutko 2011, 
158–160 list 11, map 22, with amendments: Cieśliński, Hoffman, Sobieraj 2015, 119, fig. 2; Kisiel, Kokowski, Mazurek 
2020) are much more dispersed.

Beak-shaped strap ends generally occurred in phases C3–D (Prochowicz 2015, 74–76; Madyda-Legutko 2011, 
87–90), though perhaps specimens with indistinct asymmetry should be regarded as older than strap ends with 
a distinct “beak”312 (Raddatz 1999, 183–184; cf. Cieśliński, Hoffman, Sobieraj, 2015, 119). We know at least 15 beak-
shaped fittings from the area of the Lublin region, yet they originated mostly in its eastern part (cf. List 13).

The assemblage of tongue-shaped strap ends is even more numerous – it consists of 11 specimens (Fig. 67) – 
and morphologically diverse than the group of beak-shaped fittings. Among best preserved specimens are “classic” 
fittings, with a slightly wider bottom part, adorned with “wolf’s teeth” (cat. no. 153, 196, 198) and – fragmentarily 
preserved – with combined incised and punched ornament (cat. no. 42, 195, 197, 211). The strap end discovered in 
Gródek (cat. no. 210) is particularly striking when it comes to ornamentation. It features incised and stamped dec-
oration arranged in zones, which corresponds to that of plate-like fittings, yet this issue will be discussed later (cf., 
recently, Madyda-Legutko, Wojenka 2020). Three specimens (cat. no. 154, 189 and 212) are very narrow and slender. 
However, they do not meet the definition of variant 3 of tongue-shaped strap ends as classified by R. Madyda-Le-
gutko (2011, 92, plate XLII:5, 6), which comprises not only narrow specimens with lengthened proportions, but also 
those with a roof-shaped section. The side edges of two of them (cat. no. 154, 189) are clearly faceted, and the third 
specimen (cat. no. 212) has semicircular notches on the sides placed approx. halfway along its length. Faceting of 
edges is typical of lancet-shaped strap ends occurring in the West Baltic culture circle, and dated mostly to phase 
E2, sporadically also phase E3. Fittings of this type, however, slightly differ in shape, and have a clear narrowing, as 
a rule – below half its length (Kontny, Okulicz-Kozaryn, Pietrzak 2011, 84–85, plate IX:5–7; XVII:11–12; XXXIX:3, 15; 
LV:12). Specimens from grave 14 in Kosewo (formerly Kossewo/Kossewen) (Mrągowo district), associated with the 
early horizon of the Olsztyn group seem to be the closest counterparts to the strap end with semicircular notches 
on the sides (cat. no. 212). These, however, are more richly decorated and fixed in a different way (Nowakowski 
2000b, 171, fig. 2:h, i).

On several tongue-shaped strap ends traces of alterations and/or their secondary use as elements of other ob-
jects are discernible. One of the edges of the lavishly decorated specimen from Gródek environs (cat. no. 210) is 
damaged – as indicated by a “broken” ornament – but smoothed out. Additionally, in its top part are two, fragmen-
tarily preserved oval notches – probably rivet holes – arranged next to each other, yet shifted to the side in relation 
to the centre of the object. It cannot be excluded, that they were made secondarily, as indicated by the fixing part 
which is not accentuated with, for instance, ornament. Only a small fragment of a strap end from site 1C in Gródek 
(cat. no. 42) survives; its edges, though, have been smoothed out carefully. Moreover, it was provided with a rivet, 

312 Such specimens comprise, for example, two very solid fittings from the “Ulów collection” (recently Niezabitowska-Wiśniewska 2017c, 98–99). Since 
they are stray finds, it is impossible to date them accurately. In my view, however, it cannot be ruled out that in this case they can be related to the pe-
riod after the middle of the 5th century, that is, after the decline of the Przeworsk and Wielbark cultures. Though it is difficult to confirm this hypothe-
sis, the presence of settlement in the Ulów microregion in the second half of the 5th and the beginning of the 6th century, which cannot be associated 
with the Slavs, has been proved, mainly through radiocarbon dating (cf. Moskal-del Hoyo, Krąpiec, Niezabitowska-Wiśniewska 2017, 1409, fig. 5, table 
1; Niezabitowska-Wiśniewska 2017b, 28–30, 39–40). It is necessary to conduct further research into this issue.

Ryc. 67. Języczkowate okucia końca pasa i zbliżone. Madyda-Legutko grupa VI, typ 12. 42 – Gródek, stan. 1C; 153, 154 – Gródek, stan. 29; 189 – Gródek, za 
Huczwą; 195–197 – Gródek; 210–212 – okolice Gródka.
Fig. 67. Tongue-shaped and similar strap ends. Madyda-Legutko group VI, type 12. 42 – Gródek, site 1C; 153, 154 – Gródek, site 29; 189 – Gródek, on the 
other side of the Huczwa; 195–197 – Gródek; 210–212 – Gródek – environs.
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kowane w literaturze311 – są kompletne i mają wyraźnie wyodrębnione zakończenie, przy czym pierwsze z nich 
jest poprzecznie żeberkowane. Trzecie okucie, ze stanowiska 29 w Gródku (nr kat. 155), zdobione jest wybijanymi 
oczkami i prawdopodobnie ornamentem tzw. wilczych zębów, obecnie niemal zupełnie zatartym. Niestety jest też 
uszkodzone, ale wydaje się, że pierwotnie jego zakończenie było wydzielone znacznie mniej wyraźnie niż w pozo-
stałych okuciach z kolekcji.

Okuciom dziobowatym poświęcono już w literaturze niezwykle dużo miejsca (np. Prochowicz 2005; Madyda-Le-
gutko 2011, 87–90; Cieśliński, Hoffman, Sobieraj 2015; Kasprzak, Kraszczuk 2018; Kisiel, Kokowski, Mazurek 2020). 
Najliczniej występują w obrębie kultury wielbarskiej, gdzie ich znaleziska tworzą trzy wyraźne koncentracje – nad 
dolną Wisłą, na północnym Mazowszu i w południowo-wschodniej Lubelszczyźnie, przy czym większość okazów 
z ostatniego z rejonów łączyć należy z grupą masłomęcką. Licznie odnotowywane są również w zachodniobałtyj-
skim kręgu kulturowym, przede wszystkim na terytorium kultury Dollkeim-Kovrovo. Znacznie silniej rozproszone 
znaleziska okuć dziobowatych znane są także z obszarów objętych osadnictwem kultury przeworskiej i grupy dęb-
czyńskiej, a także z północno-zachodniego skraju zasięgu kultury czerniachowskiej (por. Madyda-Legutko 2011, 
158–160 zestawienie 11, mapa 22, z uzupełnieniami: Cieśliński, Hoffman, Sobieraj 2015, 119, ryc. 2; Kisiel, Kokowski, 
Mazurek 2020).

Okres występowania okuć dziobowatych z reguły zamyka się w obrębie faz C3–D (Prochowicz 2015, 74–76; 
Madyda-Legutko 2011, 87–90), choć być może okazy o słabo wyrażonej asymetrii uznać należałoby za starsze od 
okuć z wyraźnie wydzielonym „dziobem”312 (Raddatz 1999, 183–184; por. Cieśliński, Hoffman, Sobieraj, 2015, 119). 
Obecnie z Lubelszczyzny znanych jest co najmniej 15 okuć dziobowatych, przy czym pochodzą one głównie z jej 
południowo-wschodniej części (por. Lista 13).

Jeszcze silniej zróżnicowana morfologicznie od okuć dziobowatych, ale też liczniejsza, jest grupa okuć języczkowa-

tych licząca 11 okazów (Ryc. 67). Wśród najlepiej zachowanych egzemplarzy są „klasyczne” okucia z nieco poszerzoną 
dolną częścią ozdobione motywem tzw. wilczych zębów (nr kat. 153, 196, 198) lub – zachowane fragmentarycznie 
– z kombinacją ornamentu rytego i wybijanego (nr kat. 42, 195, 197, 211). Pod względem sposobu zdobienia uwa-
gę zwraca okucie z okolic Gródka (nr kat. 210) ze strefowo rozmieszczonym ornamentem rytym i stempelkowym, 
znajdującym „stylistyczne” analogie wśród okuć płytowych, o czym będzie jeszcze mowa (por. ostatnio Madyda-
-Legutko, Wojenka 2020). Trzy okucia (nr kat. 154, 189 i 212) są bardzo wąskie i smukłe. Nie odpowiadają jednak 
definicji odmiany 3 okuć języczkowatych w klasyfikacji R. Madydy-Legutko (2011, 92, tabl. XLII:5, 6), skupiającej co 
prawda okazy wąskie, o wydłużonych proporcjach, ale też o daszkowatym przekroju. Dwa z nich (nr kat. 154, 189) 
mają wyraźnie fasetowane krawędzie boczne, trzecie (nr kat. 212) – półokrągłe wcięcia po bokach, umieszczone 
w około połowie jego długości. Fasetowanie krawędzi charakterystyczne jest dla okuć lancetowatych, występują-
cych w zachodniobałtyjskim kręgu kulturowym i datowanych głównie na fazę E2, niekiedy też E3. Tego typu okucia 
mają jednak nieco inny kształt, w tym wyraźne przewężenie, z reguły nieco poniżej połowy długości (Kontny, Oku-
licz-Kozaryn, Pietrzak 2011, 84–85, tabl. IX:5–7; XVII:11–12; XXXIX:3, 15; LV:12). Najbliższymi analogiami do okucia 
z półokrągłymi wcięciami po bokach (nr kat. 212) wydają się być okazy z grobu 14 w Kosewie (dawniej Kossewo/
Kossewen), pow. mrągowski, łączone z wczesnym horyzontem grupy olsztyńskiej. Są one jednak bogaciej zdobione 
i inaczej mocowane (Nowakowski 2000b, 171, ryc. 2:h, i).

Na kilku okuciach języczkowatych widoczne są ślady przeróbek i/lub ich wtórnego wykorzystania jako elemen-
tów innych przedmiotów. Jedna z krawędzi wymienionego już bogato zdobionego okucia z okolic Gródka (nr kat. 
210) jest zniszczona – o czym świadczy „urywający” się ornament – ale zagładzona. Dodatkowo w jego górnej czę-
ści znajdują się zachowane fragmentarycznie dwa owalne wcięcia – prawdopodobnie miejsca po nitach – położone 

311 Gródek, za Huczwą – Kokowski 2001a, 48 fot. 23; Niezabitowska-Wiśniewska 2009a, 200 przypis 17, 227 ryc. 15:10; Kisiel, Kokowski, Mazurek 2020, 
83, przy czym w ostatniej publikacji pod nazwą Husynne (por. przypis 64); Ślipcze–Kosmów – Kisiel, Kokowski, Mazurek 2020, 84.

312 Wśród takich okuć są na przykład dwa niezwykle masywne okazy z tzw. kolekcji ulowskiej (ostatnio Niezabitowska-Wiśniewska 2017c, 98–99). Są to 
znaleziska luźne, stąd nie sposób dokładnie ich datować. Moim zdaniem jednak nie można wykluczyć, że w tym wypadku mogą być one łączone z okre-
sem po połowie V w., czyli z czasami po zaniku kultur przeworskiej i wielbarskiej. Choć jest to hipoteza trudna do udowodnienia, w mikroregonie Ulowa 
potwierdzono już – głównie datami radiowęglowymi – obecność osadnictwa w drugiej połowie V i w początkach VI wieku, które nie może być łączone 
ze Słowianami (por. Moskal-del Hoyo, Krąpiec, Niezabitowska-Wiśniewska 2017, 1409, ryc. 5, tabela 1; Niezabitowska-Wiśniewska 2017b, 28–30, 39–
40). Z całą pewnością potrzebne są dalsze badania nad tym zagadnieniem.

which was placed “on the ornament”, and shifted to the side of the remaining strap end. The bottom part of another 
fitting from Gródek (cat. no. 195) was processed into a buckle ferrule or appliqué, and provided with a rivet hole.

“Classic” tongue-shaped strap ends – like the beak-shaped ones – are most commonly dated to phases C3–D. They 
are most numerous in the West Baltic culture circle, and significantly less common in the Przeworsk and Wielbark 
cultures, occurring sporadically in other parts of Barbaricum (Bitner-Wróblewska 1989, 165–172, map 3; Madyda-Le-
gutko 2011, 92–97, 160–163, map 23). It seems that the largest concentration of strap ends of this type within the 
Wielbark culture is in the south-east of the Lublin region, yet some of them should be associated the Masłomęcz 
group. Specimens from the collection (cf. List 14) perfectly exemplify this observation.

It is much more problematic to date specimens which generally belong to the group of tongue-shaped strap ends, 
yet are more slender, have faceted side edges or notches on the sides. These fittings seem to combine features of 
tongue-shaped and lancet-shaped specimens. Considering the said stylistic references, they are perhaps of slightly 
later chronology than “classic” tongue-shaped strap ends, that is, the later part of the 5th century. They might also 
represent the next stage of development of tongue-shaped fittings, which is manifested in the changes in propor-
tion and profiling, and modifications in ornamentation. These changes could also have taken place independently in 
different parts of Barbaricum, which is best exemplified by a massive, richly profiled and adorned strap end from 
the environs of Nisko (Nisko district), differing from “classic” tongue-shaped and lancet-shaped fittings (Kokowski 
2007a, 25, 28–29, fig. 1; 2:a; 2007b, 291, 294, fig. 1:1). Another, very similar strap end produced in the same style 
has recently been discovered in Gozdów (Hrubieszów district)313.

The most startling revelation in the assemblage of strap ends is undoubtedly a fragment of a plate-like fitting 
found in Cichobórz (cat. no. 6 – Fig. 68). It is richly decorated with stamped ornamentation in the Untersiebenbrunn 
style, arranged in several zones. Individual decorative motifs have best counterparts, among others, on strap ends 
from Jaskinia Ciemna (Dark Cave) in Ojców (Kraków district) and from the Lviv oblast in Ukraine (Madyda-Legutko, 
Wojenka 2020, 389–391, 393–394, fig. 2–4; 5:10). Part of decoration on the specimen from Cichobórz is similar to 
interlaced ornament known, among others, from a plate-like fitting and a buckle from the hoard found in Zamość 
(Sulimirski 1966, 121, 123, fig. 5:2; recently – Madyda-Legutko, Wojenka 2020, 392, fig. 6:1, 2). What differentiates 
the specimen from the collection from the majority of intact plate-like fittings is the fixing part with rivets. In the 
latter objects, it is most often accentuated with a motif of a downward-pointing triangle, usually formed by several 
incised lines, with stamp ornamentation placed between them, yet in the former specimen the fixing part is not ac-
centuated (cf. Madyda-Legutko, Wojenka 2020, fig. 5). However, it does not necessarily mean that the object was 
altered and that rivet holes were produced in a different place than originally.

Plate-like strap ends are not very common in the area of Barbaricum, and their finds are scattered. Their largest 
concentration is in the area of the Przeworsk culture, mostly in its southern part (Madyda-Legutko 2011, 163–164 list 
13, map 25). Strap ends of this type – like buckles of Strzegocice-Tiszaladány-Kercz type with stamped ornamen-
tation – are dated to phase D2. Thus, along with the said buckles, they form a distinct chronological and stylistic 
horizon (Madyda-Legutko 2011, 97–100; Madyda-Legutko, Wojenka 2020, 394–396).

313 Compare footnote 309.

Ryc. 68. Fragment płytowego okucia końca pasa. Madyda-Legutko grupa VI, typ 13. Cichobórz, stan. 46.
Fig. 68. Fragment of the plate-like strap end. Madyda-Legutko group VI, type 13. Cichobórz, site 46.
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tuż obok siebie, ale przesunięte w bok względem środka okucia. Nie można też wykluczyć, że wykonano je wtórnie, 
o czym świadczy brak wyodrębnienia, chociażby ornamentem, części mocującej. Z okucia ze stanowiska 1C w Gródku 
(nr kat. 42) pozostał jedynie niewielki fragment; jego krawędzie jednak starannie zagładzono. Dodatkowo zaopa-
trzono go w nit, który umieszczono „na ornamencie”, jednocześnie przesuwając go w bok od środka pozostałości 
okucia. Dolną część kolejnego okucia z Gródka (nr kat. 195) prawdopodobnie przerobiono na skuwkę sprzączki lub 
aplikację, zaopatrując ją w otwór na nit.

„Klasyczne” okucia języczkowate – podobnie jak i dziobowate – najczęściej datowane są na fazy C3–D. Najlicz-
niej występują w kręgu kultur zachodniobałtyjskich, znacznie rzadziej natomiast spotykane są w kulturach prze-
worskiej i wielbarskiej oraz sporadycznie w innych częściach Barbaricum (Bitner-Wróblewska 1989, 165–172, mapa 
3; Madyda-Legutko 2011, 92–97, 160–163, mapa 23). Największa koncentracja okuć tego typu w obrębie kultury 
wielbarskiej, jak się wydaje, rysuje się w południowo-wschodniej części Lubelszczyzny, przy czym część z nich po-
winna być łączona z grupą masłomęcką. Powyższą uwagę doskonale obrazują także okucia z kolekcji (por. Lista 14).

Znacznie trudniej odnieść się do datowania okazów w generaliach mieszczących się w grupie okuć języczko-
watych, ale smuklejszych, o fasetowanych krawędziach bocznych lub z wcięciami po bokach. Okucia te wydają się 
łączyć cechy okuć języczkowatych z cechami okuć lancetowatych. Mając na uwadze wspomniane powyżej dalekie 
nawiązania stylistyczne, być może zajmują one nieco późniejszą pozycję chronologiczną od „klasycznych” okuć ję-
zyczkowatych, mieszczącą się w młodszej części V w. Być może też reprezentują kolejny etap rozwoju okuć języcz-
kowatych wyrażający się w zmianie proporcji i profilacji, przy jednoczesnej modyfikacji sposobu zdobienia. Zmiany 
te mogły też zachodzić niezależnie w różnych częściach Barbaricum. Doskonałym przykładem może być tutaj 
masywne oraz niezwykle bogato profilowane i zdobione okucie z okolic Niska, pow. niżański, odbiegające od „kla-
sycznych” okuć tak języczkowatych, jak i lancetowatych (Kokowski 2007a, 25, 28–29, ryc. 1; 2:a; 2007b, 291, 294, 
ryc. 1:1). Niedawno okucie bardzo podobne i przede wszystkim wykonane w tym samym stylu odkryto w Gozdowie, 
pow. hrubieszowski313.

Największą „niespodzianką” w grupie okuć końca pasa jest niewątpliwie fragment okucia płytowego zna-
leziony w Cichobórzu (nr kat. 6 – Ryc. 68). Jest on bogato zdobiony ornamentyką stempelkową w stylu Un-
tersiebenbrunn, rozmieszczoną w kilku strefach. Poszczególne motywy zdobnicze najlepsze analogie znajdują 
między innymi na okuciach z Jaskini Ciemnej w Ojcowie, pow. krakowski i z obwodu Lwowskiego na Ukrainie 
(Madyda-Legutko, Wojenka 2020, 389–391, 393–394, ryc. 2–4; 5:10). Część dekoracji pokrywającej zabytek z Ci-
chobórza zbliżona jest też do ornamentu zaplatanego, znanego między innymi z okucia płytowego i sprzączki 
ze skarbu z Zamościa (Sulimirski 1966, 121, 123, ryc. 5:2; ostatnio – Madyda-Legutko, Wojenka 2020, 392, ryc. 
6:1, 2). Okaz z kolekcji od większości zachowanych w całości okuć płytowych różni brak wydzielenia części 
mocującej zaopatrzonej w nity, najczęściej motywem odwróconego trójkąta z reguły utworzonego przy pomocy 
kilku linii rytych z umieszczonym pomiędzy nimi ornamentem stempelkowym (por. Madyda-Legutko, Wojenka 
2020, ryc. 5). Nie wydaje się jednak, aby świadczyło to o jego przerobieniu i wybiciu otworów na nity w innym 
niż pierwotnie miejscu.

Okucia płytowe na terenie Barbaricum występują niezbyt licznie, a ich znaleziska są rozproszone. Ich najwięk-
sza koncentracja znajduje się na terytorium kultury przeworskiej, w tym głównie w południowej części jej zasięgu 
(Madyda-Legutko 2011, 163–164 zestawienie 13, mapa 25). Metryka okuć płytowych – podobnie jak zdobionych or-
namentem stempelkowym sprzączek typu Strzegocice-Tiszaladány-Kercz – określana jest na fazę D2. Tym samym 
razem z wymienionymi sprzączkami tworzą one wyraźny horyzont tak chronologiczny, jak i stylistyczny (Madyda-
-Legutko 2011, 97–100; Madyda-Legutko, Wojenka 2020, 394–396).

Z Lubelszczyzny jak dotąd znane było jedynie wspomniane już okucie płytowe ze skarbu z Zamościa. Obec-
nie oprócz tego okazu i okucia z kolekcji, być może za takowe uznać należałoby także znalezisko luźne z okolic 
Czermna, niestety zachowane fragmentarycznie, dosyć wąskie (o szerokości ok. 2,2 cm) i mocowane na dwa nity. 
Pokrywa je jednak niemal identyczny ornament stempelkowy – poza motywem trójkątów – jak na okuciu z Cicho-

313 Porównaj przypis 309.

The only plate-like strap end we know from the Lublin region is the above-mentioned specimen from the hoard 
discovered in Zamość. Apart from this specimen and the strap end from the collection, perhaps a stray find from 
Czermno environs – unfortunately fragmentarily preserved, rather narrow (approx. 2.2 cm in width) and fixed with 
two rivets – should be regarded as a plate-like specimen. However, the stamp decoration it features is nearly identical 
(except for the motif of triangles) to that of the fitting from Cichobórz (Naworol 2020)314. Regardless of whether the 
specimen from Czermno environs is a plate-like strap end or not, the horizon of Untersiebenbrunn finds evidently 
becomes clearer in the south-east Lublin region. In this context, we shall again refer to the tongue-shaped strap end 
(cat. no. 210) with stamped ornament, which has counterparts among plate-like fittings. Its presence only corrobo-
rates the above-mentioned observation.

2.3. Other belt/leather strap elements
The analysed collection also comprises 16 other elements of belts, mainly fittings and appliqués, though four of them 
are difficult to interpret and may not be related to the Roman/Migration period (Table 5). Even though at least some 
of them weren’t necessarily functional belt elements, this assumption seems most probable. They could have been 
fittings of leather straps of a horse’s harness or thongs used for hanging many various articles.

The assemblage in question includes two buckle ferrules with a pendant ring (cat. no. 157, 481 – Fig. 69), corre-
sponding to variant 2 in R. Madyda-Legutko’s classification not only generally but also in terms of their dimensions 
(2016, 87–91, fig. 19:7–9; 20; 21). Without doubt, they can be considered belt elements (cf. Madyda-Legutko 1983, 
fig. 3:1, 2; 8:1, 5). Buckle ferrules with a pendant ring appeared in the central European Barbaricum as early as in 
phase B1. In the Przeworsk culture they occurred in phases B2 and C1, and were used mainly in men’s attire (Mady-
da-Legutko 2016, 88–91). They could also have been used for hanging kit for striking fire (cf. Madyda-Legutko 2016, 
fig. 22:6). In northern Europe they were often elements of warriors’ belts, as indicated by finds from marshy sites, 
including Illerup (for example, Ilkjær 1993a, 216, fig. 71; 1993b, plate 116–119). Unfortunately, it is difficult to relate 
these findings to specimens from the collection. As we do not know the context of their discovery, it is impossible 
to establish their chronology or precise function. The simplicity of the shape might also suggest that they were used 
later than it is confirmed in the Przeworsk culture.

Two rectangular, openwork fittings with depictions of birds’ heads, most probably eagles, are very enigmatic. 
They were recorded in the vicinity of Gródek and Terebiń (cat. no. 215, 485 – Fig. 70). I have not encountered their 
exact counterparts, including them somewhat intuitively in the group of artefacts dated to the late Roman period/
Migration period, with emphasis on the latter. Basing the analysis only on the general shape and manner of con-
struction, they are most similar to rectangular, openwork fittings typical of Roman military belts (cf. Ciugudean 

314 BA thesis written by Agnieszka Naworol under my supervision, currently in print.

Ryc. 69. Skuwki z zawieszonymi pierścieniami. 157 – Gródek, 
stan. 29; 481 – Teptiuków, stan. 13.
Fig. 69. Ferrules with pendant rings. 157 – Gródek, site 29; 
481 – Teptiuków, site 13.
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bórza (Naworol 2020)314. Niezależnie od tego czy okaz z okolic Czermna uznamy za okucie płytowe, czy też nie, 
ewidentnie w południowo-wschodniej Lubelszczyźnie coraz wyraźniej zaznacza się horyzont znalezisk w stylu 
Untersiebenbrunn. W tym kontekście trzeba jeszcze raz przywołać omówione już okucie języczkowate (nr kat. 
210) ze zdobieniem stempelkowym znajdującym analogie wśród okuć płytowych, którego obecność jedynie po-
twierdza powyższe spostrzeżenie.

2.3. Pozostałe elementy pasów/rzemieni
W analizowanym zbiorze znajduje się również 16 innych elementów pasów, głównie okuć i aplikacji, przy czym 
cztery z nich są trudne w interpretacji i być może nie są związane z okresem rzymskim/wędrówek ludów (Tabela 5). 
Podkreślić należy również, że przynajmniej niektóre z tych przedmiotów nie musiały być funkcjonalnie związane 
z pasem, choć wydaje się to najbardziej prawdopodobne. Mogły być też okuciami rzemieni uprzęży końskiej lub 
rzemieni służących do podwieszania całej gamy innych przedmiotów.

W omawianej grupie zabytków są dwie skuwki z zawieszonymi pierścieniami (nr kat. 157, 481 – Ryc. 69), w ge-
neraliach i biorąc pod uwagę głównie dane metryczne, odpowiadające odmianie 2 w klasyfikacji R. Madydy-Legutko 
(2016, 87–91, ryc. 19:7–9; 20; 21). Bez większych wątpliwości można je uznać za elementy pasów (por. Madyda-Le-
gutko 1983, ryc. 3:1, 2; 8:1, 5). Skuwki z zawieszonymi pierścieniami w środkowoeuropejskim Barbaricum pojawiają 
się już w fazie B1. W kulturze przeworskiej były używane w fazie B2 i C1, głównie w stroju mężczyzn (Madyda-Le-
gutko 2016, 88–91). Mogły też służyć do zawieszania zestawów do krzesania ognia (por. Madyda-Legutko 2016, ryc. 
22:6). Na terenach Europy Północnej stanowiły też częsty element pasów wojowników, co poświadczają chociażby 
znaleziska ze stanowisk bagiennych, w tym z Illerup (np. Ilkjær 1993a, 216, ryc. 71; 1993b, tabl. 116–119). Niestety 
powyższe ustalenia trudno odnieść do przedmiotów z kolekcji. Brak znajomości kontekstu odkrycia uniemożliwia 
określenie ich metryki i konkretnej funkcji. „Prostota” kształtu nie wyklucza również ich wykorzystywania także 
później niż jest to poświadczone w kulturze przeworskiej.

Niezwykle „tajemnicze” są dwa prostokątne okucia ażurowe z wyobrażeniami główek ptaków, najprawdopodobniej 
orłów, znalezione w okolicach Gródka i w Terebiniu (nr kat. 215, 485 – Ryc. 70). Nie znalazłam do nich dokładnych 
analogii, nieco intuicyjnie włączając je do grupy zabytków datowanych na późny okres rzymski/okres wędrówek lu-
dów, z naciskiem na drugi z nich. Opierając analizę na samym tylko ogólnym kształcie i sposobie wykonania najbliższe 
są one do prostokątnych, ażurowych okuć charakterystycznych dla rzymskich pasów wojskowych (por. Ciugudean 
2017, 370–371, 384, tabl. VIII:1315). Dalekich podobieństw można dopatrywać się także w okuciach pasów z kultury 
Finów nad górną i środkową Oką. Co prawda nie są one prostokątne, a ich kształt najczęściej przyrównywany jest 
do rosyjskiej litery „Ж” lub „Х”. Zdobione są jednak stylizowanymi głowami ptaków, choć przedstawionymi znacz-
nie mniej sugestywnie niż w wypadku okuć z kolekcji, w tym bez wyraźnie wyrażonych dziobów. I. Ahmedov styl 
wykonania tych przedmiotów określa mianem wschodniogermańskiego, wydzielając jednocześnie sześć typów wy-
konanych w nim okuć. Ich datowanie zaś umieszcza w przedziale od ostatniej ćwierci V do pierwszych dziesięcioleci 
VI w. (Ahmedov 2014, 142–151, ryc. 3; 7; 8:2, 3, 14; por. Belocerkovskaja, Ahmedov 2009, ryc. 4316).

Biorąc pod uwagę sposób wyobrażenia głów „orłów” na okuciach z kolekcji są one niezwykle podobne do głów 
ptaków, zazwyczaj podwójnych, zdobiących okucia zabezpieczające koniec rzemienia, z reguły towarzyszące sprzącz-
kom wykonanym w tym samym stylu, niekiedy ze skuwkami także ozdobionymi głowami ptaków, ale już znacz-
nie bardziej stylizowanymi. W niektórych wypadkach taki garnitur pasa uzupełniały wspomniane powyżej okucia 
w kształcie litery „Ж”/„Х” (Ahmedov 2014, ryc. 5; 7; 8:10). Bardzo podobne głowy ptaków zdobią również rozdzie-
lacze wąskich rzemieni, najliczniej występujące w dorzeczu Oki, na innych terenach spotykane rzadko i w znacz-
nym rozproszeniu – od południowej Szwecji po obszary nadreńskie i naddunajskie (Ahmedov 2019, 290–293, ryc. 
1; 2; 4; 5:3; 6:1,2; 7:4, 4a). Z grupy ostatnich wymienić można chociażby znalezisko z Sjörup w Szwecji (Salin 1904, 

314 Praca licencjacka Pani Agnieszki Naworol napisana pod moim kierunkiem jest obecnie przygotowywana do druku.
315 D. Ciugudean przy opisie prostokątnego okucia ażurowego zilustrowanego na tej tablicy – będącego jedynie daleką analogią do okazów z kolekcji – 

nadmienia, że występowanie ażurowych ornamentów na różnych okuciach pasa wydaje się być powszechnym wzorem dekoracyjnym dla rzymskiego 
ekwipunku legionowego w Dacji w drugiej połowie II w.

316 Tam zdjęcie całego zestawu pasa in situ.

2017, 370–371, 384, plate VIII:1315). They also vaguely resemble belt fittings from the Finns culture on the Upper and 
Middle Oka river. Even though they are not rectangular and their shape is most often compared with Russian letter 
„Ж” or „Х”, they are adorned with stylised birds’ heads. These depictions, however, are less evocative than those 
on fittings from the collection, and their beaks are rather indistinct. I. Ahmedov describes the production style of 
these objects as east Germanic, distinguishing among them six types of fittings. They are dated from the last quarter 
of the 5th to the first decades of the 6th century (Ahmedov 2014, 142–151, fig. 3; 7; 8:2, 3, 14; cf. Belocerkovskaja, 
Ahmedov 2009, fig. 4316).

Taking into account depictions of “eagle” heads on fittings from the collection, they are remarkably similar to 
birds’ heads – usually double, decorating the fittings which secure the endings of leather straps, usually found in 
buckles crafted in the same style, sometimes with buckle ferrules also decorated with birds’ heads, yet much more 
stylised. In some cases, the belt was furnished with the aforementioned fittings in the shape of letter „Ж”/„Х” (Ah-
medov 2014, fig. 5; 7; 8:10). Very similar birds’ heads are also found on leather strap separators, most widespread 
in the Oka river basin; in other areas they are rare and dispersed – from the south of Sweden to the Rhine and Dan-
ube areas (Ahmedov 2019, 290–293, fig. 1; 2; 4; 5:3; 6:1,2; 7:4, 4a). An example of the latter is a find from Sjörup, 
in Sweden (Salin 1904, 1935, 200–201, fig. 479; Ahmedov 2019, fig. 10:1). Double, stylised birds’ heads facing each 
other are also found on ferrules of rectangular buckles from the Eastern Europe (Ahmedov 2014, fig. 6:1). Stylised, 
but single, birds’ heads also decorate ferrules of small oval buckles. They were recorded in warriors’ burials in the 
Danube area from the second third of the 5th century, and were also found, though much more rarely, in the east 
European areas (Tejral 1999, 258, fig. 46:7; Nagy 2002, 364–365, fig. 1; Ahmedov 2019, 293, fig. 3). Zoomorphic 
motifs, including more or less stylised eagle images, are also known from the hoard discovered in Bar (Vinnytsia 
oblast), in Ukraine (cf., for example, Levada 2011, 118–119, fig. 5; 8:2; 9:2; 10:7; cf. Ahmedov 2019, fig. 12:2, 3317).

Based on analysis of buckles and other belt elements with images of birds’ heads, and considering the map 
of their distribution, I. Ahmedov confirmed the hypothesis (already proposed in literature) whereby the origin of 
objects of this type occurring in the Oka river basin and further to the east in the Middle Volga basin is related to 
Danubian influences. Dispersion of similar finds also indicates that they must have come in through the Dnieper 
areas. Other articles reached Eastern Europe via the same trail, including those characteristic of rich burials from 
the Danubian zone dated to phase D2/D3 (430/440–460/470). Distribution of artefacts of such origin in this zone is, 
most likely, closely connected with the fall of the Huns and migration of some of their people (back?) to the east. 
According to I. Ahmedov, objects with images of birds’ heads appeared there in the third quarter of the 5th century. 
Some artefacts of Danubian provenance could have been modified locally in the east European circle. This seems to 

315 D. Ciugudean, describing a rectangular, openwork fitting illustrated in this plate – which faintly resembles specimens from the collection – mentions 
that openwork ornament on various belt fittings seems to be a common decorative motif on Roman legionary equipment in Dacia, in the second half of 
the 2nd century.

316 There, a photograph of the entire belt in situ.
317 There, a list of other articles with ornamentation in the form of birds’ heads from the east of Europe.

Ryc. 70. Ażurowe okucia pasa ze stylizowanymi główkami orłów (?). 215 – okolice Gródka; 485 – Terebiń, stan. 41.
Fig. 70. Openwork belt fittings with stylised eagle heads (?). 215 – Gródek – the town environs; 485 – Terebiń, site 41.
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1935, 200–201, ryc. 479; Ahmedov 2019, ryc. 10:1). Podwójne stylizowane głowy ptaków, zwróconych dziobami do 
siebie, występują też na skuwkach sprzączek z prostokątną ramą z terenu Europy Wschodniej (Ahmedov 2014, ryc. 
6:1). W końcu, stylizowane, ale pojedynce głowy tych zwierząt zdobią skuwki małych sprzączek z owalną ramą, 
znane głównie z pochówków wojowników z obszarów naddunajskich z okresu drugiej tercji V w. i spotykane, choć 
znacznie rzadziej, także na terenach wschodnioeuropejskich (Tejral 1999, 258, ryc. 46:7; Nagy 2002, 364–365, ryc. 
1; Ahmedov 2019, 293, ryc. 3). Motywy zoomorficzne, w tym mniej lub bardziej stylizowane wyobrażenia orłów, 
znane są również ze skarbu z Baru w obwodzie winnickim na Ukrainie (por. np. Levada 2011, 118–119, ryc. 5; 8:2; 
9:2; 10:7; por. Ahmedov 2019, ryc. 12:2, 3317).

I. Ahmedov, na podstawie przeprowadzonej analizy sprzączek i innych elementów garnituru pasów z wyobraże-
niami główek ptaków oraz sporządzonej mapy ich rozprzestrzenienia, potwierdził hipotezę – już wcześniej sygna-
lizowaną w literaturze – łączącą genezę tego typu przedmiotów występujących w dorzeczu Oki i dalej na wschód 
w środkowym dorzeczu Wołgi, z oddziaływaniami naddunajskimi. Dyspersja podobnych znalezisk pokazuje też, że 
droga ich napływu musiała przebiegać przez obszary naddnieprzańskie. Na tereny wschodniej Europy tym samym 
szlakiem docierały także inne kategorie przedmiotów, w tym charakterystyczne dla bogatych pochówków ze strefy 
naddunajskiej, datowanych na fazę D2/D3 (430/440–460/470). Rozprzestrzenienie się w tej strefie zabytków o takiej 
proweniencji zapewne ma też ścisły związek z upadkiem państwa huńskiego i migracją (powrotem?) na wschód 
części wchodzącej w jego skład ludności. Pojawienie się tam przedmiotów z wyobrażeniami ptasich głów I. Ah-
medov datuje w ramach trzeciej ćwierci V w. Część z zabytków o genezie naddunajskiej mogła też być lokalnie 
modyfikowana w środowisku wschodnioeuropejskim, co wydaje się znajdować potwierdzenie we wspomnianych 
już okuciach pasa w kształcie litery „Ж”/„Х” ze stylizowanymi głowami ptaków, znanych z dorzecza Oki (Ahmedov 
2019, 311–312, ryc. 16:A).

Dane przedstawione powyżej nie przesądzają o chronologii i genezie okuć z kolekcji, ale pozwalają ostrożnie 
zakładać, że może ona mieć związek z obszarami w dorzeczu środkowego Dunaju. Ponadto, trzy kolejne, niemal 
identyczne okucia odkryte zostały niedawno w okolicach Czermna318, co daje nam łącznie pięć przedmiotów tego 
typu znanych z południowo-wschodniej Lubelszczyzny. Trudno też oprzeć się wrażeniu, że tereny te leżą „na tra-
sie” rozprzestrzeniania się zabytków wykonanych w tym stylu. Przyjmując taką możliwość datować należałoby je 
prawdopodobnie na drugą połowę V w. po Chr.

Pozostałe zabytki umieszczone w grupie okuć i/lub aplikacji pasów/rzemieni są silnie zróżnicowane morfologicz-
nie (Ryc. 71) i nie wszystkie można pewnie powiązać z okresem rzymskim/wędrówek ludów (nr kat. 43, 156, 158, 
185, 213, 214, 453319, 486). Jest wśród nich okucie w postaci dwóch prostokątnych płytek o zróżnicowanych wy-
miarach, połączonych dwoma nitami (nr kat. 185). Podobne i dość licznie znajdowane na zróżnicowanych kulturowo 
stanowiskach w środkowoeuropejskim Barbaricum, najczęściej interpretowane są jako okucia ścianek drewnianych 
skrzyneczek, których grubość wynosiła od 0,8 do 2,5 cm. Niekiedy też uważa się, że mogły być okuciami drew-
nianych tarcz, wykonanych z desek o podobnej grubości (np. Andrzejowski 1998, 84; Kordowska, Kowalska 2018, 
60–61; Czarnecka 2020, 166–168, ryc. 3–7). W wypadku, co ważne, kompletnego okucia z kolekcji, światło nitów 
wynosi jedynie 0,2 cm. Tym samym trudno funkcjonalnie powiązać je z przedmiotem drewnianym. Nie można więc 
wykluczyć, że było to okucie pasa/rzemienia.

Jeden z przedmiotów (nr kat. 158) zaliczonych do omawianej grupy prawdopodobnie miał półksiężycowaty 
kształt i być może pełnił funkcję aplikacji pasa mocowanej na trzy nity. Fragment kolejnego – długi, w przybliżeniu 
prostokątny, ornamentowany i mocowany na jeden nit (nr kat. 43) – kształtem w niewielkim stopniu nawiązuje do 
znanego z trzonków niektórych okuć końca pasa w typie Madyda-Legutko III.6, odmiana 1 (2011, tabl. XXIV:4, 5, 9; 
XXVII:10). Mało prawdopodobne jednak, aby pełnił taką funkcję. Brak części przedmiotu nie pozwala na wiarygod-
ną rekonstrukcję jego pierwotnego kształtu, choć być może uszkodzony koniec był zaopatrzony w analogiczne do 

317 Tam też zestawienie innych przedmiotów ze zdobieniem w postaci głów ptaków ze Wschodniej Europy.
318 Zabytki znajdują się w zbiorach Muzeum Regionalnego im. dr. J. Petera w Tomaszowie Lubelskim. Za informację o nich dziękuję Pani mgr Jolancie Ba-

gińskiej.
319 W tym wypadku, ze względu na zachowanie się tylko niewielkiego fragmentu przedmiotu, włączenie go do grupy zabytków funkcjonalnie związanych 

z pasem należy traktować bardzo umownie.

be manifested in the above-mentioned belt fittings in the shape of letter „Ж”/„Х” with stylised birds’ heads, known 
from the Oka river basin (Ahmedov 2019, 311–312, fig. 16:A).

Though the data presented above do not settle the issue of chronology or provenance of fittings from the col-
lection, they allow us to assume that these specimens originated in the areas in the Middle Danube basin. Moreo-
ver, another three, nearly identical fittings have recently been discovered near Czermno318, as a result of which the 
number of articles of this type recorded in the south-east Lublin region has risen to five. It seems that these areas 
are “on the route” of distribution of artefacts of this style. Assuming this possibility, they could be dated to the sec-
ond half of the 5th century AD.

Other artefacts included in the group of fittings and/or belt/leather strap appliqués are highly diverse morpho-
logically (Fig. 71), and they all cannot be unambiguously related to the Roman period/Migration period (cat. no. 43, 
156, 158, 185, 213, 214, 453319, 486). One of them is a fitting in the form of two rectangular plates of various dimen-
sions joined with two rivets (cat. no. 185). Similar objects, found at culturally diverse sites in the central European 
Barbaricum in rather large numbers, are most often interpreted as fittings of walls of wooden boxes, their thickness 
being between 0.8 and 2.5 cm. It is sometimes assumed that they could have been fittings of wooden discs, made 
of boards of similar thickness (for example, Andrzejowski 1998, 84; Kordowska, Kowalska 2018, 60–61; Czarnecka 
2020, 166–168, fig. 3–7). What’s important, in the case of the intact fitting from the collection, rivet hole diameters 
are only 0.2 cm. Thus, it is difficult to relate them functionally to the wooden object. It cannot be excluded that it 
was a belt/leather strap fitting.

318 Artefacts from the collection of J. Peter Regional Museum in Tomaszów Lubelski. I express my thanks to Jolanta Bagińska for this information.
319 In this case, due to the fact that only a small fragment of the object survives, including it in the group of artefacts functionally connected with the belt 

should be provisional.

Ryc. 71. Okucia/aplikacje pasów/rzemieni. 43 – Gródek, stan. 1C; 156, 158 – Gródek, stan. 29; 185 – Gródek, w pobliżu Huczwy; 213, 214 – okolice Gródka; 
486 – Terebiń, stan. 41.
Fig. 71. Belt/leather strap fittings/appliqués. 43 – Gródek, site 1C; 156, 158 – Gródek, site 29; 185 – Gródek, near the Huczwa; 213, 214 – Gródek – environs; 
486 – Terebiń, site 41.
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zachowanego i wyodrębnione ornamentem pole mocowane na nit320. Uwagę przykuwa też bogato zdobione okucie 
z owalną, ale litą wypukłością w centrum (nr kat. 486). Nieznacznie przypomina ona imitacje umb znane z miniatu-
rowych tarcz; tam jednak wypukłości z reguły są wklęsło-wypukłe, a same tarcze mają inne kształty (por. Andrze-
jowski 2000). Tym samym tą zbieżność uznać należy za przypadkową321. W wypadku trzech zabytków (nr kat. 106, 
109, 192) trudno jest też stwierdzić czy rzeczywiście mieszczą się one w ramach czasowych niniejszego opracowania, 
o czym wspominałam już we wstępie.

 Wśród „dziwnych” zabytków zwraca uwagę przedmiot kształtem przypominający kotwicę, zaopatrzony w po-
przeczny otwór umieszczony na końcu mocowanego na dwa nity trzonu (nr kat. 220 – Ryc. 72). Opisując ten przed-
miot w katalogu podkreśliłam, że określenie jego funkcji jest bardzo trudne, w tym ze względu na obecność tak 
otworu – sugerującego używanie go jako zawieszki, jak i nitów wskazujących na możliwość uznania go za okucie, 
być może pasa. Odrzucając nawiązania jego kształtu do kotwicy i odwracając go trzonem z otworem w dół, bardzo 
ostrożnie założyć można, że pełnił funkcję okucia, a wspomniany otwór służył do podwieszania innych przedmio-
tów. W rozdwojonych końcach ramion tego zabytku być może dopatrywać można się też stylizowanych wyobrażeń 
głów zwierzęcych322. W dalszym ciągu jednak kwestia jego metryki pozostaje otwarta.

3. WISIORKI I ZAWIESZKI
Wisiorki i zawieszki, w porównaniu z innymi kategoriami zabytków z kolekcji, uznać można za nieliczne. Tworzą 
one silnie zróżnicowaną grupę 11 przedmiotów, przy czym cztery z nich (nr kat. 105, 170, 172, 466), ze względu na 
nietypowy kształt lub stan zachowania, trudno jednoznacznie łączyć z tą kategorią zabytków (por. Tabela 6).

Szczególną uwagę zwraca znaleziony w Ubrodowicach złoty wisiorek kulisty, bogato zdobiony filigranem i gra-
nulacją (nr kat. 499 – Ryc. 73), odpowiadający typowi I w klasyfikacji A. von Müllera (1956). W jego uszczegółowio-
nym podziale autorstwa A. Kokowskiego (1991b) zaliczyć należy go to typu Ib1323. Wisiorki kuliste charakterystyczne 
są przede wszystkim dla kultury wielbarskiej, choć coraz częściej odkrywane są także w zespołach kultury przewor-
skiej, w tym głównie we wschodniej strefie jej osadnictwa, niedawno również na Podkarpaciu. Okazy odnotowane 
w środowisku kultury przeworskiej z reguły uważa się za importy z obrębu kultury wielbarskiej. Datowanie „klasycz-
nych”324, złotych i elektronowych wisiorków kulistych – najczęściej bogato zdobionych i charakterystycznych dla 
tzw. stylu barokowego – umieszcza się w schyłkowym odcinku fazy B2 i w fazie B2/C1–C1a (Kokowski 1991b, 115–132, 
mapa; Andrzejowski 2001, 70, ryc. 11; Madyda-Legutko, Rodzińska-Nowak, Zagórska-Telega 2010, 389–391, ryc. 2; 

320 Porównaj przypis 25.
321 Podobnie jak i zbieżność do niektórych typów rzymskich okuć uprzęży końskich, różniących się kształtem tak ogólnym, jak i centralnej wypukłości 

(por. Oldenstein 1977, 137, tabl. 34:269–272; Bažan 2012a, 106; Kontny, Rudnicki 2020, 526, ryc. 14.4:6).
322 Nieznacznie zbliżone okucie pochodzi z Bobravy (Бобрава) w obl. Kurskiej w Rosji (Ahmedov 2019, ryc. 12:12). Złej jakości rycina uniemożliwia jednak 

odtworzenie sposobu jego mocowania. Zakończone jest ono też stylizowanym wyobrażeniem głowy ptaka.
323 W odniesieniu do klasyfikacji wisiorków kulistych, ale tylko z metali szlachetnych, zaproponowanej przez J. Schustera okaz z kolekcji odpowiadałby 

definicji odmiany Ia (Schuster 2010, 128–134, ryc. 52, 53; 2018, 83–84, ryc. 36).
324 Użyłam tego określenia w celu odróżnienia wisiorków typu Ia i Ib wg A. Kokowskiego od znacznie późniejszych i wykonanych z żelaza okazów typu Ic.

One of the objects (cat. no. 158) included in the said group was probably crescent-shaped and may have been 
used as a belt appliqué fixed with three rivets. A fragment of another one – long, roughly rectangular, ornamented 
and fixed with one rivet (cat. no. 43) – faintly resembles in shape the shanks of some strap ends of type Madyda-Le-
gutko III.6, variant 1 (2011, plate XXIV:4, 5, 9; XXVII:10). However, it is unlikely that its function was similar. As the 
object is incomplete, reliable reconstruction of its original shape is impossible, yet perhaps the damaged end fea-
tured an ornamented field fixed with a rivet320, similar to the preserved one. Another striking example is a lavishly 
adorned fitting with a cast, oval protuberance in the centre (cat. no. 486). It faintly resembles imitations of shield 
bosses known from miniature shields; in these cases, though, the protuberances are generally concave-convex, and 
the shields themselves are of different shapes (cf. Andrzejowski 2000). In consequence, this similarity should be 
regarded as coincidental321. In the case of three artefacts (cat. no. 106, 109, 192), it is difficult to determine whether 
they occurred in the time frame discussed in this monograph, as it was mentioned in the introduction.

 Among “peculiar” artefacts there is a striking object, whose shape resembles an anchor. It has a crosswise per-
foration at the end of the shank, which is fixed with two rivets (cat. no. 220 – Fig. 72). In the catalogue, I have un-
derlined that it is very difficult to determine its function on account of the perforation, which suggests that it was 
used as a hanger, and due to rivets, which indicate that it could have been a fitting, probably of a belt. Leaving aside 
its shape (resembling an anchor), and turning it so that the shank with a perforation points downwards, we can as-
sume that it was a fitting, and the perforation was used for hanging other objects. On the split ends of arms of this 
artefact one can discern stylised images of animal heads322. Nonetheless, the issue of its chronology remains open.

320 Compare footnote 25.
321 Like similarities to some types of fittings of Roman horse’s harnesses, which differ in general shape and the central bulge (cf. Oldenstein 1977, 137, plate 

34:269–272; Bažan 2012a, 106; Kontny, Rudnicki 2020, 526, fig. 14.4:6).
322 A vaguely similar fitting was discovered in Bobrava (Бобрава), in Kursk oblast in Russia (Ahmedov 2019, fig. 12:12). A figure of poor quality makes the 

reconstruction of its fitting impossible. It is terminated with a stylised image of a bird’s head.

Typ
Type

Numer katalogowy i miejscowość
Catalogue number and town

Łącznie
In total

WISIOREK KULISTY
SPHERICAL PENDANT

von Müller typ I / Kokowski typ Ib1 / Schuster odmiana Ia /
von Müller type I / Kokowski type Ib1 / Schuster variant Ia

499 – Ubrodowice 1

PIERŚCIENIOWATA ZAWIESZKA AŻUROWA
ANNULAR OPENWORK PENDANT

Andrzejowski/Kokowski typ Janów (Hansdorf) –Psary / 
Andrzejowski/Kokowski type Janów (Hansdorf) –Psary

527 – Strzelce 1

LUNULA

Gopkalo typ I/1 / type I/1 7 – Cichobórz, stan. 46 / site 46 1

WISIORKI W KSZTAŁCIE TOPORA
AXE-SHAPED PENDANTS

~ Kokowski typ 2 / type 2
~ Kokowski typ 3 / type 3

159 – Gródek, stan. 29 / site 29
540, 541 – miejscowość nieznana – zachodnia Ukraina 
(?) / indeterminate town – west Ukraine (?)

3

SPIRALKA
COIL

– 218 – Gródek, okolice / environs 1

INNE NIETYPOWE
OTHER, UNTYPICAL

Zawieszki (?) / Pendants(?) 105 (? – stopiona / melted) – Gródek, stan. 1C / site 1C
170, 172 – Gródek, stan. 29 / site 29
466 – Obrowiec, stan. 44 / site 44

4

11

Tabela 6. Zestawienie wisiorków i zawieszek opisanych w katalogu. Numery odpowiadają numerom użytym w katalogu oraz na rycinach i tablicach.
Table 6. List of pendants described in the catalogue. Numbers correspond to numbers used in the catalogue, figures and plates.

Ryc. 72. Być może okucie pasa. Gródek – okolice.
Fig. 72. Perhaps a belt fitting. Gródek – environs.
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Schuster 2010, 130, ryc. 53; 2018, 83–84, ryc. 35, 36). W wypadku okazu z kolekcji określenie jego metryki na drugą 
z faz dodatkowo poświadcza zdobienie, zapewne naśladujące ornament pól na przemian chropowaconych i gładzo-
nych charakterystyczny dla ceramiki kultury wielbarskiej wydzielonej w grupę III w klasyfikacji R. Schindlera (1940) 
/ R. Wołagiewicza (1993) i datowanej w zdecydowanej większości na fazę B2/C1–C1a (Wołągiewicz 1993, 13, 21). Taki 
motyw zdobniczy nie znajduje analogii na innych wisiorkach kulistych, ale też jest to grupa zabytków niezwykle 
silnie zróżnicowana w zakresie detali zdobienia, co wręcz uniemożliwia wskazanie dwóch identycznych okazów.

Dotychczas z Lubelszczyzny znane były jedynie dwa złote wisiorki kuliste325 odkryte w grobach 61 i 72 na cmen-
tarzysku kultury przeworskiej w Opoce, pow. puławski (Szarek-Waszkowska 1971, tabl. XXX:4, XXXVI:3; Kokowski 
1991b, 125, ryc. 5:b, 6:l). Okaz z Ubrodowic, pośrednio ze względu na położenie tego stanowiska, a głównie motyw 
zdobniczy, najpewniej należy łączyć z najwcześniejszym etapem osadnictwa kultury wielbarskiej/grupy masłomęc-
kiej326 na Lubelszczyźnie.

Niewątpliwie jednym z najciekawszych zabytków w całym zbiorze jest pierścieniowata zawieszka ażurowa 
znaleziona w Strzelcach (nr kat. 527 – Ryc. 74). Na zawieszki tego typu stosunkowo niedawno zwrócił uwagę J. An-
drzejowski (2014, 27–34, ryc. 5–8; 2017), zestawiając i szczegółowo opisując wszystkie dotychczasowe znaleziska. 
Omówił je również A. Kokowski, w rozdziale poświęconym różnym typom zawieszek ażurowych, opracowanym 
w kontekście ażurowego okazu, ale typu Illerup, znalezionego właśnie na tym stanowisku (Kokowski 2019a, 53–54, 
ryc. 51; 53:2). Pierścieniowate zawieszki ażurowe w literaturze funkcjonują pod nazwą typ Janów (Hansdorf327)–
Psary, zaproponowaną przez J. Andrzejowskiego (Andrzejowski 2014, 34; 2017; Kokowski 2019a). Łączy je sposób 
wykonania – na wosk tracony – oraz obecność poprzecznego żeberkowania, „sznurowego” profilowania obręczy 
i uszek o wolutowych podstawach. Pod względem cech „drugorzędnych” są jednak silnie zróżnicowane i nie można 

325 Jeden stopiony, prawdopodobnie reprezentujący typ 1; drugi z uszkodzonym uszkiem typu Ia.
326 Z grupy masłomęckiej znane są trzy wisiorki kuliste, ale wykonane z żelaza. Pochodzą z grobów 20 i 158 na cmentarzysku w Masłomęczu, przy czym 

pierwszy z nich datowany jest na fazę C2, drugi – C3 okresu rzymskiego (Kokowski 1991b, 121–122, 131–132, ryc. 6:a–c; 1995a, 45).
327 Dawna, niemiecka nazwa Janowa użyta przez A. Kokowskiego w zestawieniu znalezisk ażurowych zawieszek pierścieniowatych.

3. PENDANTS
In contrast to other categories of artefacts presented in the collection, pendants can be considered as sparse. They 
form a highly diverse group of 11 specimens, though four of them (cat. no. 105, 170, 172, 466), due to their untypical 
shape or state of preservation, cannot be unambiguously assigned to this category (cf. Table 6).

Particularly striking is a spherical pendant found in Ubrodowice, lavishly decorated with filigree and granula-
tion (cat. no. 499 – Fig. 73), and corresponding to type I in A. von Müller’s classification (1956). In a detailed division 
by A. Kokowski (1991b), it represents type Ib1323. Spherical pendants are characteristic mostly of the Wielbark cul-
ture, yet they are more and more often found in complexes of the Przeworsk culture, mainly in the eastern. Recently, 
they have also been recorded in Subcarpathia. As a rule, specimens registered in the Przeworsk culture environment 
are regarded as imports from the Wielbark culture area. “Classic”324, gold and electrum spherical pendants – most 
often lavishly decorated and characteristic of the “Baroque trend” – are dated to the final stage of phase B2 and to 
phase B2/C1–C1a (Kokowski 1991b, 115–132, map; Andrzejowski 2001, 70, fig. 11; Madyda-Legutko, Rodzińska-Nowak, 
Zagórska-Telega 2010, 389–391, fig. 2; Schuster 2010, 130, fig. 53; 2018, 83–84, fig. 35, 36). When it comes to the 
specimen from the collection, its dating to the latter phase is additionally confirmed by decoration. It most likely 
imitates ornamentation in the form of alternate rough and smooth fields, typical of pottery of the Wielbark culture 
assigned to group III in the classification by R. Schindler (1940) / R. Wołagiewicz (1993) and dated, in the vast ma-
jority of cases, to phase B2/C1–C1a (Wołągiewicz 1993, 13, 21). This decorative motif is not found on other spherical 
pendants, yet we need to bear in mind that this group of artefacts is extremely diverse in terms of decorative details, 
as a result of which it is impossible to indicate two identical specimens.

323 In the classification of spherical pendants (but only of noble metals) proposed by J. Schuster, the specimen from the collection would meet the definition 
of variant Ia (Schuster 2010, 128–134, fig. 52, 53; 2018, 83–84, fig. 36).

324 I have used this expression in order to distinguish pendants of type Ia and Ib as classified by A. Kokowski from specimens of type Ic – occurring signif-
icantly later and made of iron.

Ryc. 73. Złoty wisiorek kulisty. A. von Müller typ I. Ubrodowice.
Fig. 73. Gold spherical pendant. A. von Müller type I. Ubrodowice.

Ryc. 74. Pierścieniowata zawieszka ażurowa typu Janów (Hansdorf)–Psary. Strzelce.
Fig. 74. Annular openwork pendant of Janów (Hansdorf)–Psary type. Strzelce.
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wskazać dwóch identycznych okazów, przynajmniej spośród kompletnych. Zawieszka ze Strzelec najwięcej cech 
wspólnych znajduje z nieco większym okazem z obwodu chmielnickiego na Ukrainie (Andrzejowski 2017, ryc. 1:6). 
Sposób uformowania podstawy jej uszka wydaje się być unikatowy328, podobnie jak ozdobienie zewnętrznej obręczy 
siedmioma symetrycznie rozmieszczonymi, niewielkimi guzkami.

Pierścieniowate zawieszki ażurowe znane są z terytorium zasiedlonego przez ludność kultury przeworskiej i wiel-
barskiej oraz z Ukrainy, głównie zachodniej. Niestety większość zabytków tego typu to znaleziska luźne, stąd też 
określenie ich metryki jak na razie musi opierać się na nielicznych okazach z zespołów grobowych. Pozwalają one na 
datowanie tych przedmiotów w ramach fazy B2. Kolejne przesłanki, szczegółowo omówione przez J. Andrzejowskiego, 
dają podstawy rozszerzenia ich chronologii także na fazę B2/C1–C1a. W świetle „niepewnej” chronologii pierścieniowa-
tych zawieszek ażurowych trudno jest jednak wskazać „obszar wyjściowy” dla tego typu. Do niedawna stosunkowo 
pewnym wydawało się założenie, że wywodzą się ze wschodniego Pomorza zasiedlonego przez ludność kultury wiel-
barskiej i w wyniku jej ekspansji rozpowszechniły się na południowy wschód. Obecność pierścieniowatych zawieszek 
ażurowych na terenie Ukrainy uważana była tym samym za dowód na penetrację ludności tej kultury oraz kultury 
przeworskiej w kierunku południowo-wschodnim w fazie B2/C1–C1a. Nowe i dość liczne znaleziska z Ukrainy mogą jednak 
sugerować odwrotny kierunek rozprzestrzeniania się znalezisk tego typu (Andrzejowski 2014, 27–34; 2017, 425–426).

Zawieszka ze Strzelec jest co najmniej329 26 okazem typu Janów (Hansdorf)–Psary, pierwszym z Lubelszczy-
zny. Określenie jej przynależności kulturowej jest niemożliwe, choć bardziej prawdopodobne wydaje się łączenie jej 
z kulturą wielbarską.

Kolejną zawieszką w kolekcji jest srebrna lunula z oderwanym uszkiem, znaleziona w Cichobórzu (nr kat. 7 – 
Ryc. 75), odpowiadająca typowi I/1 w klasyfikacji zawieszek kultury czerniachowskiej O.V. Gopkalo (2008). Na ziemiach 
polskich zawieszki półksiężycowate spotykane są stosunkowo nielicznie. W kulturze wielbarskiej najwcześniejsze 
lunule datowane są na fazę B2/C1–C1a

330, choć powszechniej występują dopiero w fazie C3, stąd też uznane zostały 
za jeden z wyznaczników chronologicznych tej fazy (Mączyńska 2019, 56). Najwięcej tego typu zabytków, w tym 
wykonanych ze złota i bogato zdobionych filigranem i granulacją, znanych jest z obrębu kultur czerniachowskiej 
i Sântana de Mureş, gdzie najwcześniejsze egzemplarze datowane są na ostatnią ćwierć III w. po Chr. (Gopkalo 2008, 
59–62, tabl. VII, mapa 29; Bažan 2012a, 52–59). Podsumowując, okres największej popularności tego typu ozdób 
w europejskim Barbaricum przypada na fazy C2–D (por. Werner 1988, 266–277; Tempelmann-Mączyńska 1986).

Lunula z Cichobórza reprezentuje najprostszą formę tego typu zabytków wyciętą z jednego kawałka srebrnej, 
cienkiej blachy. W jej centralnej części – pomiędzy ramionami – znajduje się w przybliżeniu trójkątny występ. O.V. 
Gopkalo cechę tę uważa za charakterystyczną dla lunul kultury czerniachowskiej, jednocześnie odróżniającą je od 
rzymsko-bizantyjskich zawieszek półksiężycowatych (Gopkalo 2008, 62)331. Z Lubelszczyzny lunule – ale wykona-
ne ze stopu miedzi, z podgiętymi brzegami i bez występu w centrum – znane są z grobu 33 w Gródku (Kokowski 

328 Choć być może w zbliżony sposób uformowane były podstawy silnie zdeformowanej zawieszki z Wyszkowa, pow. loco, stan. 11 (Andrzejowski 2014, 
ryc. 5:1a–b).

329 Przynajmniej spośród opublikowanych.
330 Np. Odry, pow. chojnicki, grób 127 (Kmieciński 1968, 61, tabl. XXX); Weklice, pow. elbląski, grób 256 (Natuniewicz-Sekuła, Okulicz-Kozaryn 2011, 76, 

tabl. CVII:5, 6, 7).
331 Specyficzne formy zawieszek półksiężycowatych, w tym wypełnionych emalią, znane są także z kręgu kultur bałtyjskich (por. np. Simniškytė 2002). 

Jedna zawieszka o ewidentnie bałtyjskim pochodzeniu odkryta została w grobie 61 w Gródku (Kokowski 1993b, 47, ryc. 50:21; 1995a, 45–46).

To date, only two gold spherical pendants325 were known from the Lublin region – discovered in graves 61 and 
72 at a cemetery of the Przeworsk culture in Opoka (Puławy district) (Szarek-Waszkowska 1971, plate XXX:4, XXX-
VI:3; Kokowski 1991b, 125, fig. 5:b, 6:l). Due to the decorative motif, but also indirectly because of the location of 
the site, the specimen from Ubrodowice is most likely related to the earliest stage of settlement of the Wielbark 
culture/Masłomęcz group326 in the Lublin region.

An annular openwork pendant discovered in Strzelce (cat. no. 527 – Fig. 74) is undoubtedly one of the most 
striking artefacts in the entire collection. J. Andrzejowski (2014, 27–34, fig. 5–8; 2017), has recently analysed pen-
dants of this type, compiling and producing a comprehensive description of all finds recorded so far. A. Kokowski 
also discussed them in a chapter devoted to various types of openwork pendants, compiled in the context of an 
openwork specimen of the Illerup type found at the same site (Kokowski 2019a, 53–54, fig. 51; 53:2). In literature, 
annular openwork pendants are referred to as type Janów (Hansdorf327)–Psary, the name being proposed by J. An-
drzejowski (Andrzejowski 2014, 34; 2017; Kokowski 2019a). They are similar in terms of method of production (lost-
wax casting), the presence of crosswise grooves, “corded” profiling of hoops, and loops with volute bases. However, 
as regards “secondary” features, they are highly diverse and it is impossible to indicate two identical specimens, at 
least among the intact ones. The pendant from Strzelce bears most similarities to a slightly larger specimen from 
the Khmelnytskyi oblast in Ukraine (Andrzejowski 2017, fig. 1:6). The formation of the base of its loop seems to be 
unique328, as does the ornamentation of the outer hoop in the form of seven, small, symmetrically arranged knobs.

Annular openwork pendants are known from the territory settled by the population of the Przeworsk and Wiel-
bark cultures, and from Ukraine, mainly its western part. Unfortunately, the majority of artefacts of this type are 
stray finds, and, for the time being, they must be dated on the basis of rare specimens recorded in burial complexes, 
which themselves can be assigned to phase B2. Other reasons, discussed exhaustively by J. Andrzejowski, provide 
grounds for extending their chronology to phase B2/C1–C1a. In the light of “uncertain” chronology of annular open-
work pendants, it is difficult to indicate the “starting” area for this type. Until recently, it seemed relatively certain 
that they originated in the east Pomerania, settled by the population of the Wielbark culture, and, as a result of its 
expansion, they spread to the south-east. Therefore, the presence of annular openwork pendants in Ukraine was 
regarded as evidence of the migration of the population of the Wielbark and Przeworsk cultures to the south-east 
in phase B2/C1–C1a. Nevertheless, new and rather numerous finds from Ukraine might suggest the opposite direction 
of distribution of finds of this type (Andrzejowski 2014, 27–34; 2017, 425–426).

The pendant from Strzelce is at least329 the 26th specimen of Janów (Hansdorf)–Psary type, and the first one 
recorded in the Lublin region. It is impossible to establish its cultural affiliation, yet it is more likely that it was re-
lated to the Wielbark culture.

Another pendant in the collection is a silver lunula with a missing loop, found in Cichobórz (cat. no. 7 – Fig. 75), 
and corresponding to type I/1 in the classification of pendants of the Chernyakhov culture by O.V. Gopkalo (2008). 
Crescent-shaped pendants are relatively rare in the Polish lands. In the Wielbark culture, the earliest lunulae are 
dated to phase B2/C1–C1a

330, yet, as they were more common in phase C3, they are regarded as being among the 
chronological indicators of this phase (Mączyńska 2019, 56). Most artefacts of this type, including those made of 
gold and richly decorated with filigree and granulation, were recorded in the area of the Chernyakhov and Sântana 
de Mureş cultures, where the earliest specimens are dated to the last quarter of the 3rd century AD (Gopkalo 2008, 

325 One – melted, probably representing type 1; another – with a damaged hoop of type Ia.
326 We know of three spherical pendants from the Masłomęcz group, yet they are made of iron. They were recorded in graves 20 and 158 at a cemetery 

in Masłomęcz, yet the first one is dated to phase C2, the second one – to phase C3 of the Roman period (Kokowski 1991b, 121–122, 131–132, fig. 6:a–c; 
1995a, 45).

327 The former, German name of Janów used by A. Kokowski in a compilation of annular openwork pendants.
328 It is possible that the bases of a heavily deformed pendant from Wyszków (Wyszków district), site 11 (Andrzejowski 2014, fig. 5:1a–b) were made in 

a similar manner.
329 At least when it comes to the published ones.
330 For example, Odry (Chojnice district) grave 127 (Kmieciński 1968, 61, plate XXX); Weklice (Elbląg district) grave 256 (Natuniewicz-Sekuła, Okulicz-Ko-

zaryn 2011, 76, plate CVII:5, 6, 7).

Ryc. 75. Lunula. Cichobórz, stan. 46.
Fig. 75. Lunula. Cichobórz, site 46.
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1993b, 30; ryc. 25:f). Analogiczne do lunuli z Cichobórza, srebrne okazy zawieszek półksiężycowatych z występem332 
odkryte zostały niedawno w Jaskini Wisielca w Kroczycach-Okupnem, pow. zawierciański, gdzie datowane są na 
schyłek IV – początek V w., a ich obecność w jaskini łączona jest z przybyciem bliżej nieokreślonej grupy ludności 
z Nadczarnomorza lub terenów naddunajskich, w związku z najazdem Hunów (Rudnicki 2017a; 2017b, 81–82; Mą-
czyńska 2020b, 455, ryc. 12.3). Być może podobne pochodzenie i datowanie przypisać należy także lunuli z kolekcji.

W kolekcji znajdują się trzy wisiorki w kształcie topora (nr kat. 159, 540, 541 – Ryc. 76), przy czym jeden odkryty 
został na stanowisku 29 w Gródku, dwa kolejne pochodzą z nieznanej miejscowości prawdopodobnie na zachodniej 
Ukrainie. Odnieść można je do zbliżonych morfologicznie typów 2 i 3 w klasyfikacji A. Kokowskiego (1998a). Wisiorki 
tych typów najpowszechniej występowały w fazie C2 (Kokowski 1998, 101–102), choć nie można wykluczyć także 
nieco późniejszej ich metryki, mieszczącej się w przedziale od fazy C2 po wczesne fazy okresu wędrówek ludów, po-
dobnie jak smuklejszych okazów typu 5 w przywoływanej klasyfikacji. W kulturze wielbarskiej wisiorki w kształcie 
topora uznane zostały za jeden z wyznaczników fazy C3 (Mączyńska 2019, 56), co oczywiście nie wyklucza nieco 
wcześniejszej lub późniejszej metryki przynajmniej części okazów.

Liczba znanych wisiorków w kształcie topora nieustannie rośnie (por. Stojanova 2005; Natuniewicz-Sekuła, Se-
kuła 2018), także na obszarze Lubelszczyzny, gdzie większość z nich pochodzi z obrębu grupy masłomęckiej oraz 
z mikroregionu osadniczego w Ulowie (por. Florek 2008; Kokowski 2009b). W chwili obecnej uznać można je za 
jeden z najpowszechniejszych typów wisiorków u schyłku starożytności.

Z okolic Gródka pochodzi spiralka ze stopu miedzi (nr kat. 18), którą z ogromnym prawdopodobieństwem uznać 
można za element naszyjnika333. Podobne skręty znane są z kilku stanowisk we wschodniej strefie kultury przewor-
skiej. Analogiczne typowe są również dla stroju zachodniobałtyjskiego (Andrzejowski 2001, 69 – tam dalsza litera-
tura). Podobne spiralki bardzo powszechne są także w kulturze zarubinieckiej (por. Kuharenko 1964, s. 40–41, tabl. 
17: 8–10, 27; Kasparova 1972, 97, ryc. 20:16; 22:16–18, 20, 22–23). Okazy znane ze wschodniej Polski łączone są zaś 
z tzw. horyzontem późnozarubinieckim. Wystąpiły m.in. na cmentarzysku w Hryniewiczach Wielkich, pow. bielski 
(Andrzejowski 1999, 20–21, 25, 28, 33, ryc. 3:11/4, 9; 6:24/1–2; 8:25/4, 28/5, 32/1; por. Andrzejowski 2001, 69–70), 
a na Lubelszczyźnie w zniszczonym grobie w Kolonii Husynnem (Banasiewicz 1989b, 23, ryc. 2:3) oraz w Horo-
dysku, pow. chełmski (Niezabitowska-Wiśniewska 2016, 205, 208, ryc. 10:3). Dla okazu w kolekcji przyjąć można 
podobną proweniencję.

Do grupy zawieszek zaliczyć można także cztery nietypowe lub uszkodzone przedmioty (nr kat. 105, 170, 172, 
466 – Ryc. 77). Przetopiony zabytek pochodzący ze stanowiska 1C w Gródku (nr kat. 105) wykonany jest ze sre-
bra. Na jednej z jego powierzchni zachował się fragment perełkowanego drutu, a przy krawędzi być może połowa 
otworu. Niestety odtworzenie pierwotnego kształtu i typu tego przedmiotu jest niemożliwe. Zawieszkami334 mogły 
być także: połowa przedmiotu ze stopu miedzi kształtem zbliżona do półksiężyca z fragmentarycznie zachowanym 

332 Bodajże „najsłynniejsza” lunula z występem w centrum, ale wykonana ze złota oraz ozdobiona rytym wyobrażeniem ryby i motywem geometrycznym, 
pochodzi ze Skierniewic-Ławek, pow. skierniewicki (Andrzejowski 2004, 353, nr kat. 34.1 – tam wcześniejsza literatura)

333 Z pewnością też nie jest to sprężynka zapinki lub jej fragment.
334 Ukształtowanie otworu i obustronne pogrubienie przedmiotu wokół niego wydają się negować możliwość uznania go za aplikację, np. pasa.

59–62, plate VII, map 29; Bažan 2012a, 52–59). To sum up, the greatest popularity of ornaments of this type in the 
European Barbaricum fell on phases C2–D (cf. Werner 1988, 266–277; Tempelmann-Mączyńska 1986).

The lunula from Cichobórz represents the simplest form of artefacts of this type – cut out from a piece of thin, silver 
metal sheet. In its central part – between the arms – is a roughly triangular projection. O.V. Gopkalo considers this feature 
as typical of lunulae of the Chernyakhov culture, which, at the same time distinguishes it from Roman-Byzantine cres-
cent-shaped pendants (Gopkalo 2008, 62)331. As regards the Lublin region, lunulae – but made of copper alloy, with bent 
sides and without a projection in the middle – have been recorded in grave 33 in Gródek (Kokowski 1993b, 30; fig. 25:f). 
Silver, crescent-shaped pendants with a projection332, similar to the lunula from Cichobórz, have recently been discovered 
in Jaskinia Wisielca (Hanging Man Cave) in Kroczyce-Okupne (Zawiercie district). They are dated to between the end of 
the 4th and the beginning of the 5th century, and their presence in the cave is related to the arrival of an unspecified 
population from the Black Sea region or Danubian areas following the Hunnic invasion (Rudnicki 2017a; 2017b, 81–82; 
Mączyńska 2020b, 455, fig. 12.3). Perhaps the provenance and chronology of the lunula from the collection is similar.

The collection features three axe-shaped pendants (cat. no. 159, 540, 541 – Fig. 76) – one was discovered at site 
29 in Gródek, and the other two were recorded in an undetermined town, probably in the west Ukraine. They can 
be related to morphologically similar types 2 and 3 in A. Kokowski’s classification (1998). Pendants of this type were 
most common in phase C2 (Kokowski 1998a, 101–102), though we cannot exclude that they were of later chronology 
– within the period from phase C2 to early stages of the Migration period. More slender specimens of type 5 in the 
said classification could also be related to this period. In the Wielbark culture, axe-shaped pendants are regarded 
as determinants of phase C3 (Mączyńska 2019, 56), yet this does not exclude slightly earlier or later chronology of 
at least some specimens.

The number of recorded axe-shaped pendants is constantly rising (cf. Stojanova 2005; Natuniewicz-Sekuła, Se-
kuła 2018), including in the Lublin region, where most of them come from the Masłomęcz group range and from 
the settlement microregion in Ulów (cf. Florek 2008; Kokowski 2009b). At present, they can be considered to be 
among the most common pendant types at the end of antiquity.

 Gródek environs yielded a coil of copper alloy (cat. no. 18), which, in all probability, was an element of a neck-
lace333. Similar coils have been recorded at several sites in the eastern zone of the Przeworsk culture, and are also 
typical of West Baltic attire (Andrzejowski 2001, 69 – earlier literature there). Moreover, they were very common 
in the Zarubintsy culture (cf. Kuharenko 1964, pp. 40–41, plate 17: 8–10, 27; Kasparova 1972, 97, fig. 20:16; 22:16–
18, 20, 22–23). Specimens from the east of Poland are associated with the late Zarubintsy horizon. They were re-
corded, among others, at a cemetery in Hryniewicze Wielkie (Bielsk Podlaski district) (Andrzejowski 1999, 20–21, 
25, 28, 33, fig. 3:11/4, 9; 6:24/1–2; 8:25/4, 28/5, 32/1; cf. Andrzejowski 2001, 69–70), and in the Lublin region – in 
a destroyed grave in Kolonia Husynne (Banasiewicz 1989b, 23, fig. 2:3) and in Horodysko (Chełm district) (Nieza-
bitowska-Wiśniewska 2016, 205, 208, fig. 10:3). The specimen from the collection could be of similar provenance.

Four untypical or damaged objects can also be included in the assemblage of pendants (cat. no. 105, 170, 172, 
466 – Fig. 77). A melted artefact from site 1C in Gródek (cat. no. 105) is made of silver. On one of its surfaces, a frag-
ment of beaded wire survives, and by the edge there might be half of a perforation. Unfortunately, it is impossible 
to reconstruct the original shape and type of this object. Two other specimens could also have been pendants334. 
These are: half of an object made of copper alloy, resembling a crescent with a partly preserved perforation, record-
ed at site 29 in Gródek (cat. no. 172), and a fragment of an object in the shape of a “tear” with a loop, suspended on 
a link made of wire (cat. no. 170 – Fig. 77).

The most striking artefact is the specimen from site 44 in Obrowiec (cat. no. 466 – Fig. 77). Its shape vaguely 
resembles an anchor or a crescent with a flat field in the middle, which is distinct on two sides. Considering the way 

331 Specific forms of crescent-shaped pendants, including those filled with enamel, are also known from the area of the Baltic cultures (cf., for example, 
Simniškytė 2002). One pendant of evident Baltic origin was discovered in grave 61 in Gródek (Kokowski 1993b, 47, fig. 50:21; 1995a, 45–46).

332 Perhaps the “most famous” lunula with a projection in the middle, but made of gold and decorated with an incised image of a fish and geometrical mo-
tif, was recorded in Skierniewice-Ławki (Skierniewice district) (Andrzejowski 2004, 353, cat. no. 34.1 – earlier literature there).

333 Beyond doubt, it is not a fibula spring or fragment thereof.
334 Considering the form of the perforation and the fact that the object is thicker on both sides of it, it seems that it was not an appliqué of, for example, 

a belt.

Ryc. 76. Wisiorki w kształcie topora. A. Kokowski typ 2 i 3. 159 – Gródek, stan. 29; 540, 541 – miejscowość nieznana (zachodnia Ukraina?).
Fig. 76. Axe-shaped pendants. A. Kokowski type 2 and 3. 159 – Gródek, site 29; 540, 541 – indeterminate town – west Ukraine (?).
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the arms of this object are formed, its closest counterparts are “pendants-lightnings” or “pendants-zigzags”, recently 
obtained in large numbers by metal detector prospectors at sites of the Chernyakhov culture, mainly in the west of 
Ukraine. However, in the majority of cases, their arms are bent outwards in two opposite directions, as a result of 
which they slightly resemble the letter “S”. In the middle, flat part, they have a perforation for suspending, though 
some specimens bear two perforations (Bažan 2011a, 72–79; 2012a, 30–35). This “new” type of pendants was pre-
viously recorded only at a cemetery in Baiv (Баїв), in Volyn oblast in Ukraine. Since the specimen discovered there 
was found in destroyed graves, it is impossible to determine its chronology. Moreover, a ring made of wire with 
a Roman denarius hanging from it is threaded through the perforation (Kuharenko 1975, 60, fig. 10)335. The general 
shape of the pendant from Obrowiec, the form of “inner” edge of arms and the presence of a flat surface with two 
perforations in the middle make it similar to a gold (?) pendant discovered during illegal search in the west Ukraine. 
However, it is known only from photographs featured at an internet auction. It is lavishly decorated in the Sösda-
la-Untersiebenbrunn style, and the endings of its arms are bent upwards and formed in the shape of two stylised 
animal heads (Przybyła 2020, 236–237, fig. 6.2:2). Tu sum up, the specimen from Obrowiec is most probably one 
of the previously unknown types of pendants and should be dated to the late Roman period/early Migration period.

4. BEADS
The collection features 22 glass beads (cat. no. 11, 44, 45, 46, 160, 161, 216, 217, 478, 497, 498, 514, 515, 516, 517, 
518, 519, 520, 521, 522, 523, 524 – Fig. 78), one stone bead (cat. no. 47), and an undetermined number of melted 
beads, including the ones stuck to fragments of pottery (cat. no. 95, 96, 97 – Fig. 79). Perhaps two, small clay spin-
dle whorls (cat. no. 77, 494 – Fig. 100) could also be regarded as beads.

The assemblage of glass beads is highly diverse. It represents the following groups in M. Tempelmann-Mączyńs-
ka’s classification (1986): II, III, X–XII, XIV, XV, XVIII–XXIII, yet most dominant are beads belonging to group XXII. As 
the context of their discovery is unknown, in-depth analysis is very difficult. Their state of preservation indirectly 
suggests that they should be associated with the Wielbark culture/Masłomęcz group. Dating of individual types 
represented in the collection also corroborates this assumption. The beads were most widespread between phase 
B2/C1–C1a and C2. As some of them could still have occurred in phase D, they may be dated to the Masłomęcz group/
Wielbark culture habitation of the Lublin region (cf. Table 7).

I will take the liberty of focusing more closely only on two patterns of beads, which illustrate two different di-
rections of contacts of communities settling the south-east Lublin region. The first pattern is represented by speci-
mens resembling type 91 in M. Tempelmann-Mączyńska’s classification. They are segmented through twisting their 
individual sections on their own axis, as a result of which they correspond to pattern P4 – Callatis, distinguished 
by A. Kokowski (1995a, 16, fig. 4:d). In the collection, they are exemplified by two specimens from the vicinity of 
Siedliszcze (cat. no. 516, 517 – Fig. 78). In the Masłomęcz group, they were found in complexes dated to phase C3

336, 

335 Such a pendant has recently been found in Gozdów (Hrubieszów district) and will soon be published by Anna Mucha, to whom I am grateful for this in-
formation.

336 “Classic” beads of type 91, similar to Callatis pattern, were also considered to be among determinants of phase C3 in the Wielbark culture (Mączyńska 
2019, 56, fig. 9).

Ryc. 77. Nietypowe formy zawieszek. 170 – Gródek, stan. 29; 
466 – Obrowiec, stan. 44.
Fig. 77. Untypical pendants. 170 – Gródek, site 29; 466 – Obrowiec, 
site 44.

otworem ze stanowiska 29 w Gródku (nr kat. 172), a także przedmiot w kształcie „łezki” z uszkiem, zawieszony na 
ogniwie z drutu (nr kat. 170 – Ryc. 77).

Najbardziej interesujący jest jednak zabytek ze stanowiska 44 w Obrowcu (nr kat. 466 – Ryc. 77), kształtem nie-
znacznie przypominający kotwicę lub półksiężyc z obustronnie wyodrębnionym płaskim polem w centrum. Sposób 
uformowania ramion tego przedmiotu najbliższe analogie znajduje wśród tzw. „zawieszek-błyskawic” lub „zawieszek-
-zygzaków”, ostatnio masowo pozyskiwanych przez detektorystów na stanowiskach kultury czerniachowskiej, w tym 
głównie w zachodniej części Ukrainy. Ich ramiona – w zdecydowanej większości wypadków – wywinięte są jednak 
w dwóch różnych kierunkach, stąd też zawieszki te nieznacznie przypominają literę „S”. W płaskiej, środkowej części 
mają pojedynczy otwór do zawieszania, choć zdarzają się też okazy z dwoma otworami (Bažan 2011a, 72–79; 2012a, 
30–35). Ten „nowy” typ zawieszek wcześniej znany był jedynie z cmentarzyska w Baïv (Баїв), w obwodzie Wołyń-
skim na Ukrainie. Odkryty tam okaz pochodzi jednak ze zniszczonych grobów, co nie pozwala na określenie jego 
metryki. Dodatkowo przez jego otwór przewleczono kółko z drutu z zawieszonym denarem rzymskim (Kuharenko 
1975, 60, ryc. 10)335. Ogólny kształt zawieszki z Obrowca, w tym sposób uformowania „wewnętrznej” krawędzi ra-
mion i obecność płaskiej powierzchni z dwoma otworami w centrum, zbliżony jest do złotej (?) zawieszki odkrytej 
podczas nielegalnych poszukiwań także na zachodniej Ukrainie i znanej jedynie ze zdjęć zamieszczonych na jednej 
z aukcji internetowych. Ta jednak jest bogato ornamentowana w stylu Sösdala-Untersiebenbrunn, a końce jej ramion 
są wywinięte ku górze i uformowane na kształt dwóch stylizowanych głów zwierzęcych (Przybyła 2020, 236–237, 
ryc. 6.2:2). Podsumowując, z ogromnym prawdopodobieństwem opisywany zabytek z Obrowca uznać można za je-
den z nieznanych wcześniej typów zawieszek, a jego metrykę umieszczać w późnym okresie rzymskim/wczesnych 
fazach okresu wędrówek ludów.

4. PACIORKI
W kolekcji znajdują się 22 paciorki szklane (nr kat. 11, 44, 45, 46, 160, 161, 216, 217, 478, 497, 498, 514, 515, 516, 
517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524 – Ryc. 78), jeden paciorek kamienny (nr kat. 47) oraz bliżej nieokreślona licz-
ba przetopionych paciorków, w tym przywartych do fragmentów ceramiki (nr kat. 95, 96, 97 – Ryc. 79). Być może 
również za paciorki należałoby uznać dwa, małe przęśliki gliniane (nr kat. 77, 494 – Ryc. 100).

Zbiór paciorków szklanych z kolekcji jest silnie zróżnicowany. Reprezentowane są w nim grupy: II, III, X–XII, XIV, 
XV, XVIII–XXIII w klasyfikacji M. Tempelmann-Mączyńskiej (1986), choć zdecydowanie dominują paciorki grupy XXII. 
Ze względu na brak kontekstu odkrycia szczegółowa analiza tych zabytków jest bardzo trudna. Stan zachowania 
paciorków pośrednio wskazuje, że łączyć należałoby je z kulturą wielbarską/grupą masłomęcką. Taką interpretację 
uwiarygadnia także zestawienie datowania poszczególnych typów reprezentowanych w kolekcji. Okres największej 
popularności większości z nich zawrzeć można w przedziale od fazy B2/C1–C1a do fazy C2. Część mogła występować 
jeszcze w fazie D. Datowanie to tym samym mieści się w ramach chronologicznych kultury wielbarskiej i grupy ma-
słomęckiej na Lubelszczyźnie (por. Tabela 7).

Pozwolę sobie poświęcić nieco więcej uwagi jedynie dwóm wzorom paciorków, obrazującym dwa różne kierunki 
kontaktów społeczności zasiedlających południowo-wschodnią Lubelszczyznę. Jednym z nich są okazy zbliżone do 
typu 91 w klasyfikacji M. Tempelmann-Mączyńskiej, ale segmentowane poprzez skręcenie poszczególnych odcin-
ków wokół własnej osi, stąd też odpowiadające wzorowi P4 – Callatis, wydzielonemu przez A. Kokowskiego (1995a, 
16, ryc. 4:d). W kolekcji reprezentowane są przez dwa egzemplarze z okolic Siedliszcza (nr kat. 516, 517 – Ryc. 78). 
W grupie masłomęckiej znalezione zostały w zespołach datowanych na fazę C3

336, przy czym największa ich kolia, 
licząca 77 paciorków, pochodzi z grobu 138 ze stanowiska 1C w Gródku (Kokowski 1993b, 99, ryc. 121; 1995b, 172, 
ryc. 87). Poza nią paciorki wzoru Callatis występują głównie w obrębie kultury Sântana de Mureş i nieco mniej licz-
nie w kulturze czerniachowskiej337, gdzie mogą przeżywać się także nieco później (Kokowski 1995a, 51; 1997, 725, 

335 Zawieszka taka ostatnio została znaleziona w Gozdowie, pow. hrubieszowski i wkrótce zostanie opublikowana przez Panią mgr Annę Muchę, której 
dziękuję za tę informację.

336 Zbliżone do wzoru Callatis, „klasyczne” paciorki typu 91 także uznane zostały za jeden z wyznaczników fazy C3 w kulturze wielbarskiej (Mączyńska 
2019, 56, ryc. 9).

337 Znacznie rzadziej występują także na innych terenach, w tym w tym bałtyjskich (por. Banyte-Rowell 2018).
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ryc. 55, 824 lista 15a). Na Lubelszczyźnie, poza zasięgiem grupy masłomęckiej, znane są jeszcze między innymi ze 
stanowiska 3 w Ulowie, pow. tomaszowski (Niezabitowska-Wiśniewska 2021b).

Drugim z typów paciorków, na który chciałabym zwrócić uwagę jest typ 183, w kolekcji reprezentowany przez 
dwa okazy (nr kat. 217, 515338 – Ryc. 78). Od podobnych paciorków typu 182 różni je sposób żłobkowania i kształt 
przekroju, w wypadku typu 183 gwiaździsty, nieznacznie przypominający też kilkupłatkowy kwiatek (Tempelmann-
-Mączyńska 1985, 20, 45). Paciorki typu 183 występują głównie w stadium C1b i w fazie C2. Zasięg ich rozprzestrzenie-
nia jest bardzo szeroki, przy czym ich znaleziska koncentrują się głównie w dorzeczu Łaby, z dużym zagęszczeniem 
na pograniczu Turyngii i Saksonii, a także w Danii. Na ziemiach polskich występują głównie w strefie A i D osadnic-
twa kultury wielbarskiej oraz w znacznym rozproszeniu na pozostałych obszarach (Kokowski 2019a, 101–103, ryc. 
94, 217–220 lista 15). Z Lubelszczyzny jak dotąd paciorki typu 183 znane były z dwóch cmentarzysk grupy masło-
męckiej – w Gródku (stan. 1C) i Masłomęczu (stan. 15) (np. Kokowski 1993b, 111–112, ryc. 136:f; zestawienie – por. 
Kokowski 2019a, lista 15 nr 34 i 66).

338 Celowo, głównie ze względu na subiektywność tego typu opisów, nie użyłam rozdzielenia na typ 183a – z ciemnozielonego szkła i typ 183b – z jasnozie-
lonego szkła, choć paciorek z okolic Gródka (nr kat. 217) w moim odczuciu odpowiada pierwszemu z wariantów, a paciorek z okolic Siedliszcza (nr kat. 
515) zdecydowanie drugiemu z nich – 183b.

though the largest necklace, consisting of 77 beads, was discovered in grave 138 at site 1C in Gródek (Kokowski 
1993b, 99, fig. 121; 1995b, 172, fig. 87). Apart from this specimen, beads of Callatis pattern occur mainly within the 
Sântana de Mureş culture and, in slightly smaller number, the Chernyakhov culture337, where they could have oc-
curred a bit later (Kokowski 1995a, 51; 1997, 725, fig. 55, 824 list 15a). As regards the Lublin region, outside of the 
range of the Masłomęcz group, they are also known from, among others, site 3 in Ulów (Tomaszów Lubelski district) 
(Niezabitowska-Wiśniewska 2021b).

Beads of type 183, represented in the collection by two specimens (cat. no. 217, 515338 – Fig. 78), are also note-
worthy. They differ from similar beads of type 182 in the manner of grooving and the section shape – in type 183 it 
is star-shaped, faintly resembling a flower of several petals (Tempelmann-Mączyńska 1985, 20, 45). Beads of type 
183 occurred mainly in subphase C1b and in phase C2. Their distribution is very broad, yet their finds are concen-
trated mainly in the Elbe basin, with large clusters being found on the borderland between Thuringia and Saxony, 
and in Denmark. In Poland, they were recorded mostly in zone A and D of the settlement of the Wielbark culture, 
and were also dispersed in other areas (Kokowski 2019a, 101–103, fig. 94, 217–220 list 15). As regards the Lublin 
region, beads of type 183 have been recorded at two cemeteries of the Masłomęcz group – in Gródek (site 1C) and 
Masłomęcz (site 15) (for example, 1993b, 111–112, fig. 136:f; list – cf. Kokowski 2019a, list 15 no. 34, 66).

On account of its condition, we cannot establish much about the only stone bead from the collection (cat. 
no. 47). It is most probably made of carnelian, and was discovered on the surface of site 1C in Gródek. Recently, 
at the same site, in grave 7/2017 dated to phase C3/D1, 16 beads of carnelian have been discovered. They repre-
sent type LVII.499 as classified by M. Tempelmann-Mączyńska (Hyrchała, Bartecki 2018, 125–126; Niezabitows-
ka-Wiśniewska, Hyrchała, Bartecki 2021, 122). In the Lublin region, beads of this material339, or similar ones, 
are known from other burial complexes of the Masłomęcz group (cf. Kokowski 1995a, 52, 278–281 fig. 70 map 
42), and sites of the Wielbark culture in Swaryczów (Zamość district) (Sadowski 2008, 306, fig. 5:7) and Ulów 
(Tomaszów Lubelski district) (Niezabitowska-Wiśniewska 2021b340). They have also been recorded in other re-
gions of Poland, on the areas of the Przeworsk and Wielbark cultures (cf. Prochowicz 2013, 310–311, fig. 5), yet 
they are most widespread in the Chernyakhov and Sântana de Mureş cultures. Leaving aside debate about the 
origin of beads made of carnelian and similar stones (associated with north Africa, eastern areas and, recently, 
the Carpathian Basin), those occurring in the Black Sea areas have been dated from the 2nd to the 4th century, 
though some of their types occurred as late as the 3rd or even 4th century. They reached Central Europe not 

337 They are much rarer in other areas, including the Baltic ones (cf. Banyte-Rowell 2018).
338 Due to the subjectivity of descriptions of this type, I have intentionally not distinguished between types 183a – of dark green glass, and 183b – of light 

green glass, though the bead from the vicinity of Gródek (cat. no. 217) in my view, corresponds to the former variant, and the bead from Siedliszcze (cat. 
no. 515) to the latter one – 183b.

339 In some cases, due to the fact that the beads are burnt or patinated, it is difficult to accurately determine the kind of stone from which they were made.
340 This publication pertains only to beads from burial complexes at site 3 in Ulów and specimens stuck to melted glass beads. Many more specimens of 

this type – of various shapes – were discovered in a cremation layer at the same site (cf. Niezabitowska 2005b, fig. 6:19; other – unpublished). A single 
bead of carnelian has also been found in what is known as Biała Góra.

Ryc. 78. Paciorki szklane. Odniesienia do typologii M. Tempelmann-Mączyńskiej – por. Tabela 7. 11 – Dziekanów, stan. 10; 44 – Gródek, stan. 1C; 160, 161 – 
Gródek, stan. 29; 216, 217 – okolice Gródka; 478 – Teptiuków, stan. 7; 497, 498 – Ubrodowice, stan. 45; 514–524 – okolice Siedliszcza.
Fig. 78. Glass beads. M. Tempelmann-Mączyńska typology – vide Table 7. 11 – Dziekanów, site 10; 44 – Gródek, site 1C; 160, 161 – Gródek, site 29; 216, 217 – 
Gródek – environs; 478 – Teptiuków, site 7; 497, 498 – Ubrodowice, site 45; 514–524 – Siedliszcze – environs.

Ryc. 79. Przetopione paciorki przywarte do fragmentów ce-
ramiki. Gródek, stan. 1C.
Fig. 79. Melted beads stuck to fragments of ceramics. 
Gródek, site 1C.
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Typ
Type

Numer katalogowy
i miejscowość

Catalogue number
and town

Barwa
Colour

Przezro-
czystość
Transpa-

rency

Łącznie
In total

Datowanie TM.
Dating TM.

Bazowa
Base

Ornament
Ornament

typ
type

grupa
group

PACIORKI SZKLANE / GLASS BEADS

TM. GRUPA II / TM. GROUP II

~ 30b 497 – Ubrodowice, stan. 45 / 
site 45

niebieska / blue – P 1 2 B1–[C1b–C2]–D

42b 45 – Gródek, stan. 1C / site 1C zielona / green – P 1 B1–[C1b–C2]–D

TM. GRUPA III / TM. GROUP III

~ 54 160 – Gródek, stan. 29 / site 29 czerwona / red – N 1 1 B2–[B2/C1–C1a 
–C2]–D

TM. GRUPA X / TM. GROUP X

Kokowski P.4, wzór / 
pattern Callatis
~ TM.X.91

516, 517 – Siedliszcze, okolice / 
environs

granatowa / 
dark blue

– PP 2 2 B2–[C1b –C2]–D

TM. GRUPA XI / TM. GROUP XI

~ 104–107 478 – Teptiuków, stan. 7 / site 7 jasnoniebieska / 
light blue

– P 1 1 C2–D

TM. GRUPA XII / TM. GROUP XII

116 161 – Gródek, stan. 29 / site 29 ciemnozielona / 
dark green

– P 1 1 [B2/C1–C1a – 
C2]–D

TM. GRUPA XIV / TM. GROUP XIV

126 216 – Gródek, okolice / environs niebieska / blue – P 1 1 C1b –[C2]–D

TM. GRUPA XV / TM. GROUP XV

139 514 – Siedliszcze, okolice / en-
virons

jasnożółta / 
light yellow

– PP 1 1 B2/C1–C1a – C2

TM. GRUPA XVIII / TM. GROUP XVIII

183 217 – Gródek, okolice / environs
515 – Siedliszcze, okolice / en-
virons

zielona / green – P 2 2 C1b–C2

TM. GRUPA XIX / TM. GROUP XIX

~ 186 519 – Siedliszcze, okolice / en-
virons

granatowa / 
dark blue

– PP 1 2 [B2–B2/C1–
C1a]–C1b (C2–
D)

~ 189 518 – Siedliszcze, okolice / en-
virons

niebieska / blue – P 1 C2–D

TM. GRUPA XX / TM. GROUP XX

~ 198f 498 – Ubrodowice, stan. 45 / 
site 45

ciemnozielona 
(niemal czar-
na) / dark green 
(nearly black)

biała / żółta 
/ czerwona / 
zielona / turk-
usowa /
white / yellow 
/ red / green / 
turquoise

N 1 1 B2–[C1b–C2]–D

TM. GRUPA XXI / TM. GROUP XXI

~ 221c 522 – Siedliszcze, okolice / en-
virons

zielona / green czerwona / 
biała / czarna 
/ żółta /
red / white / 
black / yellow

N 1 1 B1–[C2–B2/C1– 
C1a]–D

Tabela 7. Zestawienie paciorków opisanych w katalogu. Numery odpowiadają numerom użytym w katalogu oraz na rycinach i tablicach.
Table 7. List of beads described in the catalogue. Numbers correspond to numbers used in the catalogue, figures and plates. Typ

Type
Numer katalogowy

i miejscowość
Catalogue number

and town

Barwa
Colour

Przezro-
czystość
Transpa-

rency

Łącznie
In total

Datowanie TM.
Dating TM.

Bazowa
Base

Ornament
Ornament

typ
type

grupa
group

TM. GRUPA XXII / TM. GROUP XXII

~ XXI.220b/ 
XXII.274

524 – Siedliszcze, okolice / en-
virons

jasnozielona / 
light green

czerwona (n) / 
biała (n) /
red (n) / white 
(n)

P 1 5 TM.220 – B1–
[C2 –B2/C1–
C1a]–D
TM.274 – B2–
[C1b –C2]–D

~ 294b 523 – Siedliszcze, okolice / en-
virons

ciemnozielona / 
dark green

biała / nie-
bieska /
white / blue

N 1 B2/C1–C1a–
[C1b–C2]–D

~ 305/306b 11 – Dziekanów, stan. 10 / site 10 czarna / black biała / white N 1 B2–C1b

323 520 – Siedliszcze, okolice / en-
virons

jasnoniebieska / 
light blue

biała / czer-
wona
white / red

N 1 C1b–D (?)

~ 348 44 – Gródek, stan. 1C / site 1C czarna / black biała / white N 1 B2/C1–C1a – C2

TM. GRUPA XXIII / TM. GROUP XXIII

~ 354c 521 – Siedliszcze, okolice / en-
virons

granatowa / 
dark blue

biała / grana-
towa
white / dark 
blue

P 1 1 B2/C1–[C2–
D] (?)

NIEOKREŚLONE / INDETERMINATE

? 46 – Gródek, stan. 1C / site 1C niebieska / blue – PP 1 1 –

22

PACIORKI KAMIENNE / STONE BEADS

?
z karneolu (?) / of 
carnelian (?)

47 – Gródek, stan. 1C / site 1C obecnie biała 
(przepalony) 
/ at present 
white (burnt)

– N 1 1 późny okres 
rzymski / 
wczesna 
faza okresu 
wędrówek 
ludów /
late Roman pe-
riod / early Mi-
gration period

PACIORKI GLINIANE LUB MAŁE PRZĘŚLIKI – por. Tabela 11
CLAY BEADS OR SMALL SPINDLE WHORLS – cf. Table 11

paciorek – TM. 
LVI.484 /
przęślik – Magome-
dov A112 /
bead – TM. LVI.484 /
spindle whorl – Mag-
omedov A112

77 – Gródek, stan. 1C / site 1C
494 - Trzeszczany

– – – 2 2 okres rzymski / 
Roman period

PRZETOPIONE SZKŁO – PACIORKI (?) / MELTED GLASS – BEADS (?)

?
przywarte do cer-
amiki / stuck to 
a fragment of ce-
ramics

95 – Gródek, stan. 1C / site 1C biaława / niebieska / zielonka-
wa
whitish / blue / greenish

? 1 (?)
3 (?)

okres rzymski / 
Roman period

?
przywarte do cer-
amiki / stuck to 
a fragment of ce-
ramics

96 – Gródek, stan. 1C / site 1C niebieska / biaława
blue / whitish

? 1 (?) okres rzymski / 
Roman period

?
stopione / melted

97 – Gródek, stan. 1C / site 1C ciemna (czarna?) / biaława
dark (black?) / whitish

? 1 (?) okres rzymski / 
Roman period

28 (?)

TM. – Tempelmann-Mączyńska
P – przezroczysty / transparent
PP – półprzezroczysty / translucent
N – nieprzezroczysty / opaque
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O jedynym kamiennym paciorku z kolekcji (nr kat. 47), ze względu na stan zachowania, nie można powiedzieć 
zbyt wiele. Najprawdopodobniej jest on wykonany z karneolu. Pochodzi z powierzchni stanowiska 1C w Gródku. 
Ostatnio, na tym samym stanowisku, w grobie 7/2017 datowanym na fazę C3/D1, odkryto 16 paciorków z tego kamie-
nia, reprezentujących typ LVII.499 w klasyfikacji M. Tempelmann-Mączyńskiej (Hyrchała, Bartecki 2018, 125–126; 
Niezabitowska-Wiśniewska, Hyrchała, Bartecki 2021, 122). Na Lubelszczyźnie paciorki z tego surowca339 lub zbli-
żonych znane są też z innych zespołów grobowych grupy masłomęckiej (por. Kokowski 1995a, 52, 278–281 ryc. 
70 mapa 42) oraz ze stanowisk kultury wielbarskiej w Swaryczowie, pow. zamojski (Sadowski 2008, 306, ryc. 5:7) 
i w Ulowie, pow. tomaszowski (Niezabitowska-Wiśniewska 2021b340). Występują także w pozostałych rejonach Pol-
ski, tak na terytorium kultury przeworskiej, jak i wielbarskiej (por. Prochowicz 2013, 310–311, ryc. 5). Najliczniejsze 
są jednak w kulturach czerniachowskiej i Sântana de Mureş. Abstrahując od dyskusji na temat genezy paciorków 
z karneolu i kamieni zbliżonych – łącznej z Północną Afryką, obszarami wschodnimi lub ostatnio z Kotliną Karpac-
ką – na obszarach nadczarnomorskich datowane są one od II do IV w., choć niektóre z typów pojawiają się dopiero 
w wieku III lub nawet IV. Do Centralnej Europy docierają nie wcześniej niż w fazie C2, ale metrykę zdecydowanej 
większość z nich określić można na fazy C3–D (por. Alekseeva 1982, 17; Tempelmann-Mączyńska 1986, 89; Kokow-
ski 1995a, 52, 278–281 ryc. 70 mapa 42; Gopkalo 2008, 73–76, mapa 34; Prochowicz 2013, 311–312). Ostatnio pa-
ciorki kamienne typu 499 (pryzmatyczne) uznane zostały za jeden z wyznaczników fazy C3 w kulturze wielbarskiej 
(Mączyńska 2019, 56).

5. BRANSOLETY
Bransolety to jedna z najmniej licznych kategorii zabytków w katalogu, reprezentowana jedynie przez trzy egzempla-
rze (nr kat. 221, 419, 451 – Ryc. 80), przy czym dwa zachowane są w stopniu uniemożliwiającym pełną rekonstrukcję.

Fragment bransolety z okolic Kosmowa (nr kat. 419) wykonany jest z grubej taśmy, rozszerzającej się w kierunku 
prosto ściętego końca i bogato zdobiony na całej powierzchni. Trudno do tak małego fragmentu wskazać dokładne 
analogie, a bransolety o podobnych kształtach zakończeń były rozprzestrzenione bardzo szeroko (por. Gopkalo 2020, 
139, ryc. 2:6). Kolejne dwa okazy łączy wykonanie z grubego pręta, okrągłego w przekroju. Mały fragment jednego 
z nich, znaleziony w okolicach Gródka (nr kat. 221), trudno poddać dokładnej analizie. Być może jest to fragment 
bransolety sztabkowatej (por. Andrzejowski 1994, 319–320, ryc. 1). Znacznie bardziej interesujący jest kompletny 
okaz z Mienian (nr kat. 451), wykonany ze srebra, charakteryzujący się przede wszystkim pogrubionymi końcami, 
dodatkowo ornamentowanymi podwójnymi dookolnymi żłobkami. Ta cecha pozwala uznać tę bransoletę za kolbowatą 
(Kolbenarmringe). Srebrne zabytki tego typu pojawiają się w V w., a ich znaleziska rozproszone są w różnych częściach 
środkowo i wschodnioeuropejskiego Barbaricum. Mogą być też związane z genezą proto- i wczesnomerowińskich bran-
solet, które pojawiły się w połowie V w., upowszechniły około 500 r. po Chr., ale były noszone również w wieku VI 
(por. Schuster 2016b, 240–245 – tam szczegółowa analiza). Okaz z Mienian ze względu na lekko pogrubione końce być 
może łączyć należy z początkiem/pierwszą połową V w. Bardzo podobne bransolety pochodzą z grobu 32 ze Smolína, 
okr. Brno-Venkov na Morawach, z grobu 2 z Laa a.d. Thaya w Dolnej Austrii i z grobu w Mád na Węgrzech, datowa-
nych na fazę D2/D3 (Tejral 1973, ryc. 5:11; 1988, 273–286, ryc. 31:8, 12; 32:6; 36:5; 43:2 – tam wcześniejsza literatura). 
Fragmenty zabytków tego typu – ale z fasetowaną obręczą – pochodzą również ze skarbu w Świlczy (ostatnio Schu-
ster 2016b, 231, ryc. 6:A/1, 8). Bransolety kolbowate, jednak znacznie masywniejsze, z silnie rozszerzonymi końcami, 
występują także we wczesnym średniowieczu (od końca VI do VII w., a w niektórych rejonach nawet do VIII w.341).

339 Niekiedy ze względu na przepalenie lub spatynowanie paciorków trudno jest jednoznacznie określić rodzaj kamienia, z którego zostały wykonane.
340 W publikacji tej uwzględniono jedynie paciorki pochodzące z zespołów grobowych ze stanowiska 3 w Ulowie oraz okazy przywarte do przetopionych 

paciorków szklanych. Znacznie więcej tego typu zabytków – o zróżnicowanych kształtach – pochodzi z warstwy ciałopalenia na tym samym stanowi-
sku (por. Niezabitowska 2005b, ryc. 6:19; pozostałe – niepublikowane). Pojedynczy paciorek z karneolu odkryty został także na tzw. Białej Górze.

341 Por. np. Piotrowscy 2010, 76–77, ryc. 1:3–5; Mihailova 2014; Volodarec-Urbanovič 2015 oraz Myzgin, Radûŝ, Lûbičev 2020, 201–202, 211–212, ryc. 5; 
Levada 2010b, 560, 568, 571, 573, 585–596, ryc. 2, 6, 14, 15 – tam o masywnych bransoletach ze strefy leśnej i leśnostepowej Europy Wschodniej da-
towanych na V–VI w.

earlier than in phase C2, though the vast majority of them can be dated to phases C3–D (cf. Alekseeva 1982, 17; 
Tempelmann-Mączyńska 1986, 89; Kokowski 1995a, 52, 278–281 fig. 70 map 42; Gopkalo 2008, 73–76, map 34; 
Prochowicz 2013, 311–312). Recently, stone beads of type 499 (prismatic) have been deemed indicators of phase 
C3 in the Wielbark culture (Mączyńska 2019, 56).

5. BRACELETS
Bracelets form one of the least numerous categories of artefacts presented in the catalogue (cat. no. 221, 419, 451 – 
Fig. 80). Their assemblage consists of only three specimens, though the state of preservation of two of them hinders 
accurate reconstruction.

A fragment of a bracelet from Kosmów (cat. no. 419) is made of a broad band, widening towards the straight 
end and lavishly ornamented on the entire surface. It is difficult to find direct counterparts of such a small frag-
ment, especially as bracelets with very similar endings were remarkably widespread (cf. Gopkalo 2020, 139, fig. 
2:6). Another two specimens are made of a wide, semicircular-sectioned rod. A small fragment of one of them 
was discovered near Gródek (cat. no. 221). It is difficult to subject it to analysis, but it might be a fragment of 
a rod bracelet (cf. Andrzejowski 1994, 319–320, fig. 1). More striking is an intact specimen from Mieniany (cat. 
no. 451), made of silver, with thickened edges ornamented with double, encircling grooves. On account of this 
feature, the bracelet can be considered as a rod bracelet (Kolbenarmringe). Silver artefacts of this type appeared 
in the 5th century, and their finds are scattered across various parts of the central and east European Barbari-
cum. They could also be connected with the origin of proto and early-Merovingian bracelets, which appeared in 
the mid-5th century, and became widespread around 500 AD, but were also worn in the 6th century (cf. Schus-
ter 2016b, 240–245 – comprehensive analysis there). The specimen from Mieniany, on account of its thickened 
edges, could be related to the beginning/first half of the 5th century. Very similar bracelets were recorded in 
grave 32 in Smolína (Brno-Country district) in Moravia, in grave 2 in Laa an der Thaya in Lower Austria, and in 
a grave in Mád in Hungary, all dated to phase D2/D3 (Tejral 1973, fig. 5:11; 1988, 273–286, fig. 31:8, 12; 32:6; 36:5; 
43:2 – earlier literature there). Fragments of artefacts of this type – but with a faceted hoop – were also found 
in a hoard in Świlcza (recently Schuster 2016b, 231, fig. 6:A/1, 8). Rod bracelets, yet more massive, with heavily 
thickened terminals, also occurred in the early Middle Ages (from the end of the 6th to the 7th century, and in 
some areas even to the 8th century341).

341 Cf., for example, Piotrowscy 2010, 76–77, fig. 1:3–5; Mihailova 2014; Volodarec-Urbanovič 2015 and Myzgin, Radûŝ, Lûbičev 2020, 201–202, 211–212, 
fig. 5; Levada 2010b, 560, 568, 571, 573, 585–596, fig. 2, 6, 14, 15 – about massive bracelets from the forest zone, and loesses and steppes of the East-
ern Europe dated to the 5th-6th century.

Ryc. 80. Bransolety. 221 – okolice Gródka; 419 – 
okolice Kosmowa; 451 – Mieniany, stan. 25.
Fig. 80. Bracelets. 221 – Gródek – environs; 419 – 
Kosmów – environs; 451 – Mieniany, site 25.
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II. WEAPONRY

1. SWORD SCABBARD HANGERS/FITTINGS
The collection comprises five sword scabbard hangers/fittings (cat. no. 162, 163, 164, 199, 436 – Table 8). The iron, 
slip-in hanger from site 41 in Matcze (cat. no. 436 – Fig. 81) resembles type VII in P. Kaczanowski’s classification 
(1992, fig. 10:3–5). Specimens of this type are known mainly from sites of the Przeworsk culture, where they can 
be considered as local products (Kaczanowski 1992, 41).

 Other sword scabbard fittings are made of copper alloy; three of them were recorded at site 29 in Gródek (cat. 
no. 162, 163, 164), and the findspot of the fourth can only be narrowed down to the village of Gródek (cat. no. 199). 
They represent two types in W. Menghin’s classification: Nydam-Porskær (cat. no. 164, 199 – Fig. 83) and the sim-
plified form of type Entringen-Blučina342 (cat. no. 162, 163 – Fig. 82).

“Classic” fittings of type Nydam-Porskær, found mostly in the southern Scandinavia (cf. Menghin 1983, map 13; 
Bemmann 2006, 229–230 list 1, fig. 5), most often have two discs on the body – a rectangular and circular one – 
which distinguishes them from an intact specimen from the collection with two rectangular discs. Similar discs are 
also found on sword scabbard fittings from Gródek (Kokowski 2001b, fig. 1:6, 7343), which are stray finds, and on the 
specimen from a grave in Taurapilis, in Lithuania (Kazakâvičûs 1988, 98; cf. Bliujienė et al. 2017, fig. 3:6). We also 
know of two “classic” fittings of Nydam-Porskær type from the Lublin region. They each feature a round and a rectan-
gular disc, and were both discovered in Spiczyn (Łęczna district). Like the specimen from the collection, one of them 
features remains of silver-plating344 (Łuczkiewicz 2008, 223–224, fig. 2; 2009, 172, fig. 3:1, 2). A similar fitting has 
recently been found in Gąski-Wierzbiczany (Inowrocław district) in Kuyavia (Kontny, Rudnicki 2020, 505, fig. 14.1:3).

W. Menghin placed sword scabbard fittings of Nydam-Porskær type in group A of graves with swords, dated to 
the period between approx. mid-5th century to approx. 480 AD (Menghin 1983, 58, fig. 25, 79). J. Bemmann dates 
them to the first and second quarter of the 5th century (Bemmann 2006, 220–221, fig. 4:4–8). A sword scabbard 
fitting recorded in the complex from Taurapilis, which is most often dated to approx. 500 AD (Werner 1977, 87–88), 
is the north-easternmost find of this complex. In this context, and also considering the similarities between fittings 
from Taurapilis and Gródek, it cannot be ruled out the latter occurred in phase D3 or D3/E (cf. Kontny, Rudnicki 2020, 
505–506).

Another two sword scabbard fittings (cat. no. 162, 163 – Fig. 82), roughly spindle-shaped, can be considered 
greatly simplified forms of sword scabbard fittings of Entringen-Blučina type (Menghin 1983, 341). We can cautiously 
assume that panels made of almandine, placed in small, rectangular discs on the bodies of “classic” fittings of this 
type, were “replaced” by flat discs, sometimes with incised ornamentation. Additionally, the said fittings from the 

342 Though in this case we might also discern certain similarities to type Hemmingen-Pleidesheim distinguished by W. Menghin (1983, 341).
343 Further literature – see List 16.
344 Similar ones also occur on specimens found outside of the Polish lands – cf., for example, Bemmann 2006, fig. 4:7.

II. UZBROJENIE

1. ZAWIESZKI/OKUCIA POCHWY MIECZA
W kolekcji znajduje się 5 zawieszek/okuć pochew mieczy (nr kat. 162, 163, 164, 199, 436 – Tabela 8). Żelazna za-
wieszka wsuwana ze stanowiska 41 w Matczu (nr kat. 436 – Ryc. 81) zbliżona jest do typu VII w klasyfikacji P. Ka-
czanowskiego (1992, ryc. 10:3–5). Okazy tego typu znane są głównie ze stanowisk kultury przeworskiej, gdzie można 
uznać je za wyroby lokalne (Kaczanowski 1992, 41).

 Pozostałe okucia pochew mieczy wykonane są ze stopu miedzi, przy czym aż trzy pochodzą ze stanowiska 
29 w Gródku (nr kat. 162, 163, 164); miejsce znalezienia czwartego zawęzić można jedynie do miejscowości Gró-
dek (nr kat. 199). Reprezentują dwa typy w klasyfikacji W. Menghina: Nydam-Porskær (nr kat. 164, 199 – Ryc. 83) 
i uproszczoną formę typu Entringen-Blučina342 (nr kat. 162, 163 – Ryc. 82).

„Klasyczne” okucia typu Nydam-Porskær, występujące głównie w południowej Skandynawii (por. Menghin 1983, 
mapa 13; Bemmann 2006, 229–230 lista 1, ryc. 5), najczęściej mają na korpusie dwie tarczki – prostokątną i okrągłą, 
co odróżnia je od kompletnego okazu z kolekcji zaopatrzonego w dwie, ale prostokątne tarczki. Podobne występu-
ją także na znalezionych luźno okuciach pochew mieczy z Gródka (Kokowski 2001b, ryc. 1:6, 7343) oraz na okuciu 
z grobu w Taurapilis na Litwie (Kazakâvičûs 1988, 98; por. Bliujienė et al. 2017, ryc. 3:6). Z Lubelszczyzny znane 
są także dwa „klasyczne” okucia typu Nydam-Porskær zaopatrzone w okrągłą i prostokątną tarczkę. Oba pochodzą 
ze Spiczyna, pow. łęczyński. Jeden z nich łączą z okazem z kolekcji także pozostałości srebrzenia344 (Łuczkiewicz 
2008, 223–224, ryc. 2; 2009, 172, ryc. 3:1, 2). Podobne okucie znaleziono niedawno w Gąskach-Wierzbiczanach, 
pow. inowrocławski na Kujawach (Kontny, Rudnicki 2020, 505, ryc. 14.1:3).

W. Menghin okucia pochew mieczy typu Nydam-Porskær umieścił w grupie A grobów z mieczami, datowanej 
na okres od około połowy V w. do około 480 r. po Chr. (Menghin 1983, 58, ryc. 25, 79). J. Bemmann umieszcza je 
w pierwszej i drugiej ćwierci V w. (Bemmann 2006, 220–221, ryc. 4:4–8). Zespół z Taurapilis zawierający okucie po-
chwy miecza omawianego typu, będące jednocześnie najdalej na północny wschód wysuniętym jego znaleziskiem, 
najczęściej datowany jest na około 500 r. (Werner 1977, 87–88). W tym kontekście, a także biorąc pod uwagę zbież-

342 Choć w tym wypadku można dopatrywać się także pewnych podobieństw do typu Hemmingen-Pleidesheim w podziale W. Menghina (1983, 341).
343 Dalsza literatura patrz Lista 16.
344 Podobne występują także na okazach spoza ziem polskich – por. np. Bemmann 2006, ryc. 4:7.

Typ
Type

Numer katalogowy i miejscowość
Catalogue number and town

Łącznie
In total

ZAWIESZKI/OKUCIA POCHEW MIECZY
SWORD SCABBARD HANGERS/FITTINGS

~ Kaczanowski typ VII / type VII 	■ 436 – Matcze, stan. 41 / site 41 1

5

Menghin typ Nydam-Porskær / Menghin type Ny-
dam-Porskær

	■ 164 – Gródek, stan. 29 / site 29
	■ 199 – Gródek

2

~ Menghin typ Entringen-Blučina (uproszczona forma) / 
~ typ Hemmingen-Pleidesheim / ~ Menghin type Entrin-
gen-Blučina (simplified form) / ~ type Hemmingen-Plei-
desheim

	■ 162, 163 – Gródek, stan. 29 / site 29 2

Tabela 8. Zestawienie elementów uzbrojenia opisanych w katalogu. Numery odpowiadają numerom użytym w katalogu oraz na rycinach i tablicach.
Table 8. List of elements of weaponry described in the catalogue. Numbers correspond to numbers used in the catalogue, figures and plates.

Ryc. 81. Żelazna zawieszka wsuwana pochwy miecza. Matcze, stan. 41.
Fig. 81. Slip-in sword scabbard hanger. Matcze, site 41.
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collection vaguely resemble those of Hemmingen-Pleidesheim type (Menghin 1983, 341), yet they do not bear cross-
wise grooves on their bodies. Except for the find from Blučina, specimens of both types occur mainly in the Rheine 
basin (Menghin 1983, map 13). W. Menghin assigned Entringen-Blučina type to group A, dated from approx. the mid-
5th century to approx. 480 AD; and type Hemmingen-Pleidesheim – “on the borderline” between group A and B of 
graves with swords, which roughly corresponds to the times of Childeric I and the period until around 520 AD. In 
view of this, sword scabbard fittings recorded in Poland and resembling these two types can be dated to the second 
half of the 5th and the first quarter of the 6th century, particularly when considering their simplified (later?) form 
and findspots – significantly more distant from “native” areas of their occurrence (cf. Menghin 1983, 106, 108, 139, 
fig. 79; cf. Kontny, Rudnicki 2020, 505).

Apart from the specimens from the collection, the Lublin region has yielded other fittings resembling types En-
tringen-Blučina / Hemmingen-Pleidesheim. They were recorded in Gródek (Kokowski 2001b, fig. 1:8), including one 
obtained in the course of excavations345, and Spiczyn (Łuczkiewicz 2009, 174, fig. 2:9). A similar sword scabbard 
fitting was also discovered in Gąski-Wierzbiczany, in Kuyavia (Kontny, Rudnicki 2020, 503–505, fig. 14.1:2).

Thus, the number of “late” types of sword scabbard fittings recorded in the Lublin region is gradually increas-
ing. It is also very striking that they were recorded only in two villages – Gródek and Spiczyn – and are much more 
numerous in the former one (cf. List 15).

345 Unpublished find from 2019, discovered in the course of excavations conducted under my supervision at site 1C in Gródek.

ność formy okuć z Taurapilis i Gródka, nie można wykluczyć, że ostatnie mogą być datowane na fazę D3 lub D3/E 
(por. Kontny, Rudnicki 2020, 505–506).

Kolejne dwa okucia pochew mieczy (nr kat. 162, 163 – Ryc. 82), o w przybliżeniu wrzecionowatym zarysie, uznać 
można za znacznie uproszczoną formę okuć pochew mieczy typu Entringen-Blučina (Menghin 1983, 341). Ostrożnie 
przyjąć można, że wstawki z almandynów umieszczone w małych, prostokątnych tarczkach na korpusie „klasycz-
nych” okuć tego typu, „zastąpione” zostały przez płaskie tarczki, niekiedy z ornamentem rytym. Opisywane okucia 
z kolekcji nieznacznie zbliżone są także do typu Hemmingen-Pleidesheim (Menghin 1983, 341), nie mają jednak po-
przecznych żłobków na korpusie. Okazy obu typów – poza znaleziskiem z Blučiny – występują głównie w dorzeczu 
Renu (Menghin 1983, mapa 13). W. Menghin typ Entringen-Blučina umieszcza w grupie A – datowanej od około po-
łowy V w. do około 480 r. po Chr. – a typ Hemmingen-Pleidesheim „na pograniczu” grupy A i B grobów z mieczami, 
co w przybliżeniu odpowiada czasom panowania Childeryka i okresowi do około 520 roku. Stąd też okucia pochew 
mieczy z ziem polskich zbliżone do tych dwóch typów mogą być datowane na drugą połowę V i pierwszą ćwierć VI 
w., szczególnie biorąc pod uwagę ich uproszczoną (późniejszą?) formę i miejsca znalezienia, znacznie oddalone od 
„rodzimych” obszarów ich występowania (por. Menghin 1983, 106, 108, 139, ryc. 79; por. Kontny, Rudnicki 2020, 505).

Z Lubelszczyzny oprócz okazów z kolekcji okucia zbliżone do typu Entringen-Blučina / Hemmingen-Pleidesheim 
pochodzą z Gródka (Kokowski 2001b, ryc. 1:8), w tym jeden okaz z badań wykopaliskowych345 oraz ze Spiczyna 
(Łuczkiewicz 2009, 174, ryc. 2:9). Podobne okucie pochwy miecza odkryto także w Gąskach-Wierzbiczanach na 
Kujawach (Kontny, Rudnicki 2020, 503–505, ryc. 14.1:2).

Tym samym liczba „późnych” typów okuć pochew mieczy na obszarze Lubelszczyzny stopniowo wzrasta. Nie-
zwykle zastanawiające jest też, że pochodzą jedynie z dwóch miejscowości – Gródka i Spiczyna – przy czym znacznie 
liczniej występują w pierwszej z nich (por. Lista 15).

345 Niepublikowane znalezisko z 2019 r. znalezione w trakcie kierowanych przeze mnie badań wykopaliskowych na stanowisku 1C w Gródku.

Typ
Type

Numer katalogowy i miejscowość
Catalogue number and town

Łącznie
In total

BROŃ DRZEWCOWA / POLE WEAPONS

GROTY / SPEARHEADS

~ Kaczanowski typ VII, odmiana 2 / type VII, variant 2 	■ 546 – zachodnia Ukraina (?) / west Ukraine (?) 1

7

~ Kaczanowski typ X / type X 	■ 431 – Masłomęcz stan. 4 / site 4
	■ 543 – zachodnia Ukraina (?) / west Ukraine (?)

2

~ Kaczanowski typ XII
(542 – odmiana 2) / type XII
(542 – variant 2)

	■ 542, 545 – zachodnia Ukraina (?) / west Ukraine (?) 2

Kaczanowski typ XXIII / type XXIII 	■ 544 – zachodnia Ukraina (?) / west Ukraine (?) 1

? – uszkodzony i intencjonalnie zgięty / ? – damaged 
and intentionally bent

	■ 471 – Prehoryłe, stan. 6 / site 6 1

GROTY Z ZADZIORAMI / SPEARHEADS WITH BARBS

~ Kaczanowski typ L, odmiana 2 / type L, variant 2 	■ 3 – Białoskóry, stan. 4 / site 4 1
3~ Kaczanowski typ C – harpun (?) / type C – harpoon (?) 	■ 5 – Białoskóry

	■ 12 – Dziekanów, stan. 10* / site 10*
2

GROCIK STRZAŁY / ARROWHEAD

z trzonkiem, ostrze czterograniaste / with a shaft, 
blade – quadrangular

	■ 165 – Gródek, stan. 29* / site 29* 1 1

TOPÓR / AXE

~ Kieferling grupa 5, wariant wschodni / ~ Kontny gru-
pa I.2 / ~ Kieferling group 5, eastern variant / ~ Kont-
ny group I.2

	■ 48 – Gródek, stan. 1C* / site 1C* 1
1

12

17

* Być może zabytki wczesnośredniowieczne. / Perhaps early medieval artefacts.

Ryc. 82. Zawieszki/okucia pochew mieczy, zbliżone do typów Entringen-
-Blučina (uproszczona forma) / Hemmingen-Pleidesheim wg W. Menghi-
na. Gródek, stan. 29.
Fig. 82. Sword scabbard hangers/fittings similar to Entringen-Blučina 
type (simplified form) / Hemmingen-Pleidesheim type as distinguished 
by W. Menghin. Gródek, site 29.

Ryc. 83. Zawieszki/okucia pochew mieczy, zbliżone do typu Nydam-Porskær 
wg W. Menghina. 164 – Gródek, stan. 29; 199 – Gródek.
Fig. 83. Sword scabbard hangers/fittings resembling Nydam-Porskær type as 
classified by W. Menghin. 164 – Gródek, site 29; 199 – Gródek.
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2. POLE WEAPONS
2.1. Spearheads
The collection contains 10 iron spearheads, including three with barbs (Fig. 84–86; Table 8). While all barbed spec-
imens were discovered in the Lublin region (Fig. 86), five out of seven leaf-shaped specimens were probably found 
in the west Ukraine (Fig. 85). Leaf-shaped spearheads resemble the following types in P. Kaczanowski’s classifica-
tion (1995): VII, variant 2 (cat. no. 546); X (cat. no. 431, 543); XII (cat. no. 542 – variant 2, 545); XXIII (cat. no. 544). 
The specimen from Prehoryłe (cat. no. 471) is bent – most likely intentionally, and has a partly-preserved socket and 
a damaged blade, which makes it impossible to unambiguously assign it to a particular type.

2. BROŃ DRZEWCOWA
2.1. Groty
W kolekcji znajduje się 10 grotów żelaznych, w tym trzy z zadziorami (Ryc. 84–86; Tabela 8). O ile wszystkie z ostat-
niej grupy pochodzą z Lubelszczyzny (Ryc. 86), to spośród siedmiu grotów z liściowatym ostrzem aż pięć prawdo-
podobnie znaleziona została na zachodniej Ukrainie (Ryc. 85). Groty liściowate zbliżone są do następujących typów 
w klasyfikacji P. Kaczanowskiego (1995): VII, odmiana 2 (nr kat. 546); X (nr kat. 431, 543); XII (nr kat. 542 – odmiana 
2, 545); XXIII (nr kat. 544). Zgięty, zapewne intencjonalnie, okaz z Prehoryłego (nr kat. 471) ma fragmentarycznie 
zachowaną tulejkę oraz uszkodzony liść, co uniemożliwia pewne przyporządkowanie do konkretnego typu.

Groty odmiany 2 typu VII datowane są na rozwinięte stadium fazy B2. Część z nich mogła być używana jeszcze 
w stadium C1a (Kaczanowski 1995, 18). Metrykę grotów typu X również można określić na podobny przedział cza-
sowy. Występują one w stadiach B2b i C1a, choć większość wiązać można z pierwszym z nich (Kaczanowski 1995, 
21). Okazy reprezentujące typ XII, o różnych długościach całkowitych, pojawiają się w rozwiniętym stadium fazy 
B2, ale najbardziej charakterystyczne są dla fazy B2/C1 (Kaczanowski 1995, 22). Najstarsze okazy ostatniego z ty-
pów – XXIII – z wieloboczną w przekroju tulejką oraz z liściem z wyraźnie zaznaczonym żeberkiem, datowane są na 
stadium C1b. Występują jednak do fazy C3–D (Kaczanowski 1995, 27). Nieokreślony typologicznie grot z Prehoryłe-
go najpewniej odnieść można do okresu wzmożonego osadnictwa przeworskiego w Kotlinie Hrubieszowskiej, czyli 
umieścić w przedziale od stadium B2b po fazę B2/C1–C1a (por. Kokowski 2019b, 141, ryc. 4, 5). Zarówno on, jak i okaz 
z Masłomęcza najpewniej łączyć należy właśnie z tą jednostką kulturową.

Znacznie trudniej ustosunkować się do grotów pochodzących z nieznanej/nieznanych miejscowości prawdopo-
dobnie na zachodniej Ukrainie. Być może większość z nich, reprezentujących typy datowane w obrębie faz B2b – B2/
C1–C1a łączyć można z ekspansją kultury przeworskiej w tę część Europy w wyniku naporu ludności kultury wiel-
barskiej (np. Kokowski 2004b, 65–67, ryc. 25). Grot zbliżony do typu XXIII w klasyfikacji P. Kaczanowskiego ma 
jednak znacznie późniejszą chronologię. Okazy o podobnych proporcjach – o ile można wnioskować na podstawie 
schematycznych rysunków – znane są też z inwentarzy kultury czerniachowskiej, w tym z grobu 86 w Kompa-
nijcach (Компанийцы – Nekrasova 2006, 111–112, ryc. 71:3), z grobu 70 w Oselivce (Оселівка – Nikitina 1988, 65, 

Ryc. 84. Groty żelazne. 431 – Masłomęcz stan. 4; 471 – Prehoryłe, stan. 6.
Fig. 84. Iron spearheads. 431 – Masłomęcz, site 4; 471 – Prehoryłe, site 6.

Ryc. 85. Groty żelazne. Miejscowość 
nieznana – zachodnia Ukraina (?).
Fig. 85. Iron spearheads. Undeter-
mined town – west Ukraine (?).
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ryc. 39:21) oraz z Sobar’ w Mołdawii (Rikman 1975, 64–65, ryc. 21:9; por. Kokowski 1993a, ryc. 2:e; Magomedov, 
Levada 1996, 308–309, ryc. 6:3).

Nieliczna grupa grotów z zadziorami jest silnie zróżnicowana (Ryc. 86). Tylko jeden z nich ze stanowiska 4 w Bia-
łoskórach (nr kat. 3) uznać można za „klasyczny” okaz kultury przeworskiej, reprezentujący odmianę 2 typu L 
w klasyfikacji P. Kaczanowskiego. Groty tego typu występują od końca fazy B1 po stadium C1a, przy czym metrykę 
większości okazów określić można na rozwinięte stadium fazy B2 (Kaczanowski 1995, 34). Z wymienioną kulturą 
najpewniej łączyć należy także niewielki grot z tej samej miejscowości, ale nie wiadomo czy z tego samego stano-
wiska (nr kat. 5), zbliżony do typu C w klasyfikacji P. Kaczanowskiego. Skupia on niewielkie groty bardzo rzadko 
spotykane w kulturze przeworskiej, których datowanie jest niezwykle trudne do sprecyzowania (Kaczanowski 1995, 
30). Opisywany grot być może używany był jako harpun (por. Czarnecka 2007, 20, 22, 54, 84, tabl. XLI:4, XLVII:17, 
CXCI:5; Stasiak-Cyran 2016, 44, 77, tabl. CI:10; Niezabitowska-Wiśniewska 2018, 484–485).

Ostatni z grotów z zadziorami (nr kat. 12) jedynie bardzo umownie odnieść można do okresu rzymskiego i typu 
C w podziale P. Kaczanowskiego. Najpewniej pełnił on funkcję harpunu. Niemal identyczne znane są jednak także 
ze stanowisk wczesnośredniowiecznych.

2.2. Grocik strzały
Na stanowisku 29 w Gródku odkryto także mały, żelazny grocik strzały z czterograniastym ostrzem i trzoneczkiem 
(nr kat. 165). Istnieje duże prawdopodobieństwo, że w rzeczywistości datowany jest on na okres wczesnego średnio-
wiecza, choć grociki strzał – ale nie identyczne – niekiedy spotykane są w inwentarzach kultury czerniachowskiej 
(Kokowski 1993a, ryc. 2:k–m, x).

2.3. Topór
Trudne do interpretacji jest także znalezisko żelaznego topora ze stanowiska 1C w Gródku (nr kat. 48 – Ryc. 87). Od-
biega on od większości typów występujących w środkowoeuropejskim Barbaricum (por. Kieferling 1994). Trudno też 
znaleźć podobne w środowisku kultury czerniachowskiej (Kazanski 1994, 456, ryc. 8; Magomedov, Levada 1996, 308, 
ryc. 5). Ostatnie z okazem z kolekcji łączy jedynie asymetryczność wyrażona prosto uformowaną górną krawędzią 
wygiętego ku dołowi żeleźca, ale zupełnie różni kształt osady i obucha. Topór z Gródka najbliższe analogie znajduje 
wśród okazów bałtyjskich, stąd włączyć można go do wariantu wschodniego grupy 5 w podziale G. Kieferlinga (1994, 
343, ryc. 8) i do grupy I.2 w najnowszej klasyfikacji toporów kultur bogaczewskiej i sudowskiej autorstwa B. Kontne-

Spearheads of variant 2 of type VII are dated to the advanced stage of phase B2, though some of them could have 
occurred in subphase C1a (Kaczanowski 1995, 18). Spearheads of type X can also be dated to a similar period. They 
occurred in phases B2b and C1a, yet the majority of them can be related to the former phase (Kaczanowski 1995, 21). 
Specimens representing type XII, of various total lengths, appeared in the advanced stage of phase B2, yet they are 
most typical of phase B2/C1 (Kaczanowski 1995, 22). The oldest specimens of type XXII – with a polygonal-sectioned 
socket and a blade with a pronounced mid-rib, are dated to subphase C1b, though they occurred until phase C3–D 
(Kaczanowski 1995, 27). Typologically undetermined spearhead from Prehoryłe can be related to the period of intense 
habitation of the Przeworsk culture of the Hrubieszów Basin, that is between phase B2b and B2/C1–C1a (cf. Kokowski 
2019b, 141, fig. 4, 5). Along with the specimen from Masłomęcz, it should most likely be associated with the said culture.

It is much more difficult to address spearheads from undetermined town/towns, probably in the west of Ukraine. 
Perhaps most of them, representing types dated to phases B2b – B2/C1–C1a, can be related to the expansion of the 
Przeworsk culture into this part of Europe as a result of intrusion of the Wielbark culture population (for example, 
Kokowski 2004b, 65–67, fig. 25). However, the blade similar to type XXIII in P. Kaczanowski’s classification is of 
much later chronology. Specimens of similar dimensions – as it can be inferred based on schematic drawings – have 
been recorded in inventories of the Chernyakhov culture, including those of grave 86 in Kompanijcy (Компанийцы 
– Nekrasova 2006, 111–112, fig. 71:3), grave 70 in Oselivka (Оселівка – Nikitina 1988, 65, fig. 39:21) and in Sobar’, in 
Moldova (Rikman 1975, 64–65, fig. 21:9; cf. Kokowski 1993a, fig. 2:e; Magomedov, Levada 1996, 308–309, fig. 6:3).

The small group of barbed spearheads is widely diverse (Fig. 86). Only one of them, from site 4 in Białoskóry 
(cat. no. 3), can be considered as a “classic” specimen of the Przeworsk culture, representing variant 2 type L as 
classified by P. Kaczanowski. Spearheads of this type occurred from the end of phase B1 to subphase C1a, yet most 
of the specimens can be dated to the advanced stage of phase B2 (Kaczanowski 1995, 34). A small spearhead was 
discovered in the same town, yet we do not know whether it came from the same site (cat. no. 5). It is most likely 
associated with this culture, and resembles type C in P. Kaczanowski’s classification. This type comprises spearheads 
which were very rare in the Przeworsk culture, and whose dating is very difficult to establish (Kaczanowski 1995, 
30). The said specimen could have been used as a harpoon (cf. Czarnecka 2007, 20, 22, 54, 84, plate XLI:4, XLVII:17, 
CXCI:5; Stasiak-Cyran 2016, 44, 77, plate CI:10; Niezabitowska-Wiśniewska 2018, 484–485).

The last barbed spearhead (cat. no. 12) can be related to the Roman period and type C in P. Kaczanowski’s clas-
sification very provisionally. It was most likely used as a harpoon. Nonetheless, nearly identical specimens are also 
known from early medieval sites.

Ryc. 87. Topór żelazny. Gródek, stan. 1C.
Fig. 87. Iron axe. Gródek, site 1C.

Ryc. 86. Groty żelazne z zadziorami. 3 – Białoskóry, stan. 4; 5 – Białoskóry.
Fig. 86. Iron spearheads with barbs. 3 – Białoskóry, site 4; 5 – Białoskóry.
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go (2018, 71, ryc. 1:I.2; 3; 4). Topory z opuszczonym żeleźcem w kulturze bogaczewskiej, znane ze środkowej i przede 
wszystkim północnej części jej zasięgu, datować można na cały okres wczesnorzymski. W tej kulturze stosowane 
były też najwcześniej, ale stosunkowo szybko rozprzestrzeniły się i zostały zaadoptowane w innych rejonach krę-
gu zachodniobałtyjskiego, w tym głównie na terytorium Litwy oraz w kulturze Finów nad górną i środkową Oką. 
W ostatniej, typ ten uległ dalszym lokalnym transformacjom i rozwijał się do początków IV w. (Kontny 2018, 72–75). 
W tym kontekście, a przede wszystkim biorąc pod uwagę kierunek rozprzestrzeniania się idei konstrukcji toporów 
o opadającym żeleźcu, znalezisko z Gródka jest nieco zadziwiające. Brak znajomości kontekstu odkrycia nie ułatwia 
rozstrzygnięcia jego datowania i pośrednio pochodzenia, choć nie można jednoznacznie negować jego bałtyjskich 
konotacji, szczególnie pamiętając o innych zabytkach o takiej proweniencji znanych z zespołów grobowych grupy 
masłomęckiej, także z wczesnych etapów jej funkcjonowania346.

III. OSTROGI
W analizowanym zbiorze znajduje się 10 ostróg (por. Tabela 9), reprezentujących trzy grupy tego typu przedmiotów. 
Są to ostrogi: kabłąkowe (nr kat. 201, 203, 432, 467, 533 – Ryc. 88); krzesłowate (nr kat. 200, 537 – Ryc. 89) i typu 
Leuna (nr kat. 113, 166, 202 – Ryc. 90). Cztery z nich (nr kat. 200–203) były już publikowane, ale przed konserwa-
cją zabytków ( Juściński 2009).

1. OSTROGI KABŁĄKOWE
Spośród ostróg kabłąkowych dwa żelazne okazy nawiązują do typu 70–71 w klasyfikacji M. Jahna i można je okre-
ślić terminem Knebelsporen ( Jahn 1921, 68, ryc. 70–71), choć różnią się między sobą sposobem uformowania za-
czepów. U ostrogi z Gródka (nr kat. 201) mają one postać poprzecznych, masywnych wałeczków. Ostroga z Matcza 
(nr kat. 432) ma zaczepy przypominające poprzeczne, ale jednostronne wałeczki, do tego wygięte naprzemianlegle. 
Pozostałe cechy obu ostróg także znacznie je od siebie odróżniają, co uwidacznia się w odniesieniach do klasyfika-
cji J. Ginalskiego. Ostroga z Gródka (nr kat. 201) zbliżona jest do typu F2, ale tak sklasyfikowane okazy mają wy-
sokie i silnie wygięte kabłąki (Ginalski 1991, 66). Kabłąk u opisywanej ostrogi zdecydowanie bliższy jest natomiast 
okazom grupy E, choć wśród niej także trudno wskazać konkretny typ347 (por. Juściński 2009, 322–323, ryc. 1:2), 
szczególnie biorąc pod uwagę wydzieloną, prostokątną podstawę bodźca u ostrogi z Gródka348. Tym samym okaz 
z kolekcji najwięcej cech wspólnych znajduje z ostrogą ilustrującą typ 71 w klasyfikacji M. Jahna, według którego 
ostrogi z zaczepami w postaci poprzeczek pojawiają się w końcu II w. i charakterystyczne są dla wieku III ( Jahn 
1921, 67–69, ryc. 71). J. Ginalski typ F2 datuje na stadium C1a (Ginalski 1991, 66).

Ostroga z Matcza (nr kat. 432) – poza samą formą zaczepów – łączy cechy typów C2 i D w klasyfikacji J. Ginal-
skiego, choć wydaje się nieco bliższa pierwszemu z nich. Jak zaznaczył jej autor ostrogi typu D, przypominające pod 
względem ukształtowania kabłąków okazy typu C2, mogły być ich kontynuacją. Metryka typu C2 określona została 
na fazę B1, ale na podstawie datowania jednego zawierającego ją zespołu grobowego. Ostrogi typu D J. Ginalski da-
tuje na fazę B2, zaznaczając jednocześnie, iż w lekko zmienionej formie mogły występować jeszcze we wczesnych 
fazach okresu późnorzymskiego (Ginalski 1991, 58 – 59, ryc. 7:6, 7; 9). Najbliższą analogią do okazu z Matcza wydaje 
się być ostroga z zaczepami w postaci poprzecznych wałeczków z grobu 44A w Nadkolu, pow. węgrowski, opisana 
jako podobna do typu C2. Sam grób łączony jest z fazą 2b tego cmentarzyska, synchronizowaną z młodszą częścią 
stadium B2a i większością stadium B2b w kulturze przeworskiej (Andrzejowski 1998, 26, 74–75, 108, tabl. XXXIII:9).

346 Na przykład zabytki zdobione emalią, w tym wspomniana już zawieszka półksiężycowata z grobu 61 na stanowisku 1C w Gródku datowanego na sta-
dium C2a, czy też zapinka podkowiasta z grobu 294 z fazy B2/C1 w Masłomęczu oraz inne zabytki, już późniejsze chronologicznie, na przykład wisiorki 
kuliste typu Ic w podziale A. Kokowskiego (Kokowski 1995a, 45–46, 268–269 ryc. 65; 1995b, 188, ryc. 31, 43, 45; por. przypis 331 i Bitner-Wróblewska 
1989, 161–165).

347 J. Ginalski zaznacza, że niektóre ostrogi typu E2 i E3 – datowane na fazy B2 – B2/C1–C1a – mogą mieć zaczepy w postaci poprzeczek (1991, 61–62). Pozo-
stałe ich cechy nie znajdują jednak odniesienia do okazu z Gródka.

348 Kabłąki płytkowato poszerzone w częściach środkowych mają okazy zakwalifikowane do typu E1 i datowane na rozwinięte stadium fazy B2. Poszerze-
nie to ma jednak klepsydrowaty kształt (Ginalski 1991, 59, ryc. 11:1–3).

2.2. Arrowhead
Site 29 in Gródek also yielded a small, iron arrowhead with a quadrangular blade and shaft (cat. no. 165). It very 
likely that it is dated to the early Middle Ages, though arrowheads – but not identical – are sometimes recorded in 
inventories of the Chernyakhov culture (Kokowski 1993a, fig. 2:k–m, x).

2.3. Axe
An iron axe recorded at site 1C in Gródek (cat. no. 48 – Fig. 87) is another find whose interpretation poses problems. 
It diverges from the majority of types occurring in the central European Barbaricum (cf. Kieferling 1994). It is also 
difficult to find similar specimens in the Chernyakhov culture environment (Kazanski 1994, 456, fig. 8; Magomedov, 
Levada 1996, 308, fig. 5) – the only thing they have in common with the specimen from the collection is the asymmetry 
expressed in the straight top edge of the bearded axe head. They markedly differ in the shape of the haft and butt. As 
the axe from Gródek has most direct counterparts among Baltic specimens, it can be assigned to the eastern variant 
of group 5 as classified by G. Kieferling (1994, 343, fig. 8), and to group I.2 in the latest classification of axes of the 
Bogaczewo and Sudovian cultures by B. Kontny (2018, 71, fig. 1:I.2; 3; 4). In the Bogaczewo culture, bearded axes are 
known from the central and, above all, northern part of its range, and can be dated to the early Roman period. They 
were first used in this culture, but spread relatively fast and were adopted in other regions of the West Baltic circle, 
mainly in what is now Lithuania, and in the Finns culture on the Upper and Middle Oka river. In the latter, this type 
underwent further local transformations and continued to be developed until the beginnings of the 4th century (Kont-
ny 2018, 72–75). In view of this, and considering the direction of distribution of bearded axes, the find from Gródek 
is rather startling. The unknown context of discovery hinders precise determination of its dating and, indirectly, its 
provenance, though one cannot dispute its Baltic connotations. We should particularly bear in mind other artefacts 
of such origin known from burial complexes of the Masłomęcz group, including the early stages of its functioning346.

 III. SPURS
The analysed collection contains 10 spurs (cf. Table 9), representing three groups: heel band spurs (cat. no. 201, 203, 
432, 467, 533 – Fig. 88); chair-shaped spurs (cat. no. 200, 537 – Fig. 89) and those of Leuna type (cat. no. 113, 166, 
202 – Fig. 90). Four of them (cat. no. 200–203) have already been published, but before conservation ( Juściński 2009).

1. HEEL BAND SPURS
Two iron heel band spurs correspond to type 70–71 in M. Jahn’s classification and can be referred to as Knebelsporen 
( Jahn 1921, 68, fig. 70–71). However, they differ in the form of the catches; in the specimen discovered in Gródek (cat. 
no. 201) they are in the form of massive, crosswise rolls, while in the spur from Matcze (cat. no. 432) they resemble 
crosswise, yet one-sided rolls bent in opposite directions. Both spurs differ significantly in other features as well, 
which can be seen in references to J. Ginalski’s classification. The spur from Gródek (cat. no. 201) resembles type F2, 
yet thus-classified specimens have high and prominently arched heel bands (Ginalski 1991, 66). The heel band of the 
said spur is significantly more similar to specimens from group E, yet it is still difficult to relate it to a specific type347 
(cf. Juściński 2009, 322–323, fig. 1:2), especially considering its accentuated, rectangular goad base348. Thus, the 
specimen from the collection has most common features with the spur exemplifying type 71 in M. Jahn’s classifica-
tion. According to him, spurs with catches in the form of crosswise rolls appeared at the end of the 2nd century, and 
are typical of the 3rd century ( Jahn 1921, 67–69, fig. 71). J. Ginalski dates type F2 to subphase C1a (Ginalski 1991, 66).

346 For example, specimens decorated with enamel, including the crescent-shaped pendant from grave 61 at site 1C in Gródek dated to subphase C2a, a horse-
shoe brooch fibula from grave 294 from phase B2/C1 in Masłomęcz, and other, later artefacts, for instance spherical pendants of type Ic as classified 
by A. Kokowski (Kokowski 1995a, 45–46, 268–269 fig. 65; 1995b, 188, fig. 31, 43, 45; cf. footnote 331 and Bitner-Wróblewska 1989, 161–165).

347 J. Ginalski indicates that some spurs of type E2 and E3 – dated to phases B2 – B2/C1–C1a – could have catches in the form of crosswise rolls (1991, 61–62). 
Their other features cannot be related to the specimen from Gródek.

348 Specimens assigned to type E1 and dated to the advanced stage of subphase B2 have heel bands with the middle part widening to form a plate. This 
widening, however, is hourglass-shaped (Ginalski 1991, 59, fig. 11:1–3).
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Z Lubelszczyzny znana jest jeszcze jedna ostroga z zaczepami w postaci poprzeczek, odkryta w grobie ciałopal-
nym we Wronowicach-Paprzycy, pow. hrubieszowski i datowana na stadium C1a (Gajewski 1980, ryc. 1; Kokowski 
1991a, 187). Od okazów z Gródka i Matcza różni ją jednak forma tak samych zaczepów, jak i pozostałych elementów.

Bez większych wątpliwości obie ostrogi z kolekcji z zaczepami w postaci poprzeczek łączyć należy z kulturą 
przeworską. Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe informacje, bardzo ostrożnie ich metrykę określić można na 
przedział od schyłku fazy B2 po fazę B2/C1–C1a, co też pokrywa się z datowaniem osadnictwa przeworskiego w Ko-
tlinie Hrubieszowskiej.

Kolejne dwie ostrogi kabłąkowe wykonane są ze stopu miedzi i także silnie różnią się między sobą. U małego 
i „delikatnego” okazu z Obrowca (nr kat. 467), uwagę zwracają przede wszystkim zaczepy w postaci dużych, niemal 
kwadratowych tarczek. Ukształtowanie nisko wysklepionego kabłąka zbliża tę ostrogę do grupy E w klasyfika-
cji J. Ginalskiego, przede wszystkim do typu E2 i E5a, choć w ogólnym odbiorze także do niektórych egzemplarzy 
grupy D (Ginalski 1991, ryc. 9:1; 11:4–9; 14–17). Jej bodziec jest jednak smukły, stożkowaty i czworokątny w przekroju 
oraz stosunkowo wysoki, szczególnie przyjmując za punkt odniesienia ogólne proporcje ostrogi, co z kolei znajduje 
lepsze analogie w grupie C349 wspomnianego podziału. Pomimo pewnych różnic najlepszymi analogiami do ostrogi 

349 J. Ginalski czworoboczne w przekroju bodźce, występujące głównie na ostrogach grupy B w jego klasyfikacji, uważa za charakterystyczne dla młodsze-
go okresu przedrzymskiego i okresu przejściowego do okresu wczesnorzymskiego. Takie przekroje bodźców, choć znacznie rzadziej i w połączeniu ze 

The spur discovered in Matcze (cat. no. 432) – apart from the form of the catches – combines features of types C2 and 
D as classified by J. Ginalski, though it seems to be closer to the first type. As the author of this division indicated, spurs 
of type D, whose heel bands resemble specimens of type C2, could have been their developed forms. Type C2 was dat-
ed to phase B1, yet only on the basis of dating of one burial complex which contained it. J. Ginalski dated spurs of type 
D to phase B2, though he indicated that they could have occurred in a slightly altered form in early phases of the late 
Roman period (Ginalski 1991, 58 – 59, fig. 7:6, 7; 9). A spur with catches in the form of crosswise rolls from grave 44A in 
Nadkole (Węgrów district), described as resembling type C2, seems to be the closest counterpart to the specimen from 
Matcze. The grave itself is associated with phase 2b of the cemetery, which coincides with the later part of subphase 
B2a and the greater part of subphase B2b in the Przeworsk culture (Andrzejowski 1998, 26, 74–75, 108, plate XXXIII:9).

The Lublin region has yielded another spur with catches in the form of crosswise rolls. It was discovered in 
a cremation grave in Wronowice-Paprzyca (Hrubieszów district) and is dated to subphase C1a (Gajewski 1980, fig. 1; 
Kokowski 1991a, 187). This specimen, however, differs from spurs from Gródek and Matcze in the form of catches 
and other elements.

Typ
Type

Surowiec
Raw material

Numer katalogowy i miejscowość
Catalogue number and town

Łącznie
In total

KABŁĄKOWE / HEEL BAND

~ Jahn typ 70–71 (Knebelsporen) /
~ Ginalski typ F2 /
~ Jahn type 70–71 (Knebelsporen) /
~ Ginalski typ F2

żelazo / iron 201 – Gródek

5

~ Jahn typ 70–71 (Knebelsporen) /
~ Ginalski typ C2/D /
~ Jahn type 70–71 (Knebelsporen) /
~ Ginalski type C2/D

żelazo / iron 432 – Matcze, stan. 40 / site 40

Kabłąk ~ Ginalski typ E2/E5a /
Heel band ~ Ginalski type E2/E5a

stop miedzi / cop-
per alloy

467 – Obrowiec, stan. 44 / site 44

Ginalski typ E2/E5a / type E2/E5a stop miedzi / cop-
per alloy

533 – Wolica Uchańska, stan. 11 / site 11

? żelazo / iron 203 – Gródek*

KRZESŁOWATE / CHAIR-SHAPED

~ Roman grupa I / group I żelazo / iron 537 – miejscowość nieznana (pow. hrubieszowski?) 
/ indeterminate town (Hrubieszów district?) 2

~ Roman grupa IIc / group IIc żelazo / iron 200 – Gródek

TYPU LEUNA / TYPE LEUNA

Tylko kolec
~ Giesler forma 2/4, wariantu D /
Only prick
~ Giesler form 2/4, variant D

bodziec i trzpień – 
żelazo;
nakładka – stop 
miedzi / goad and 
tang – iron;
attachment – cop-
per alloy

113 – Gródek, stan. 3 / site 3

3

Giesler wariant D/D’ / variant D/D’ stop miedzi / cop-
per alloy

166 – Gródek, stan. 29 / site 29

Giesler wariant F / Kokowski grupa III /
Giesler variant F / Kokowski group III

żelazo / iron 202 – Gródek

10

* Być może ostroga wczesnośredniowieczna / Perhaps an early medieval spur.

Tabela 9. Zestawienie ostróg opisanych w katalogu. Numery odpowiadają numerom użytym w katalogu oraz na rycinach i tablicach.
Table 9. List of spurs described in the catalogue. Numbers correspond to numbers used in the catalogue, figures and plates.

Ryc. 88. Ostrogi kabłąkowe. 201 – Gródek; 432 – Matcze, stan. 40; 467 – Obrowiec, stan. 44; 533 – Wolica Uchańska, stan. 11.
Fig. 88. Heel band spurs. 201 – Gródek; 432 – Matcze, site 40; 467 – Obrowiec, site 44; 533 – Wolica Uchańska, site 11.
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z Obrowca wydaje się być para ostróg z grobu 30/1938 z cmentarzyska kultury przeworskiej w Tarnowie, zaliczona 
do typu E2 w klasyfikacji J. Ginalskiego (Godłowski, Szadkowska 1972, 200, tabl. XXIX:6, 7; por. Ginalski 1991, 61, 
ryc. 11:4). Mają one zaczepy w postaci prostokątnych tarczek. Dodatkowo ich bodźce są u podstawy czworoboczne, 
a ogólne proporcje – pomimo różnicy w wymiarach – także nawiązują do okazu z kolekcji.

Trudniej odnieść się do proweniencji ostrogi z Obrowca. Według J. Ginalskiego wszystkie ostrogi typu E2 wy-
konane są z żelaza, ale uwaga ta dotyczy okazów z kultury przeworskiej. Ostrogi zbliżone do tego typu i wykonane 
ze stopu miedzi dość licznie występują także w kulturze wielbarskiej. W obu kulturach ostrogi typu E2 datowane 
są podobnie – od późnego odcinka fazy B2 po stadium C1a, przy czym w wypadku kultury wielbarskiej charaktery-
styczne są głównie dla fazy B2/C1–C1a (Ginalski 1991, 62–63; Kontny, Natuniewicz-Sekuła 2010, 333). Przyjmując 
powyższe uwagi i mając na względzie surowiec z jakiego wykonano ostrogę z Obrowca, bardzo ostrożnie można 
łączyć ją z kulturą wielbarską i równocześnie z najwcześniejszą fazą jej osadnictwa na Lubelszczyźnie.

Wykonana ze stopu miedzi ostroga z Wolicy Uchańskiej (nr kat. 533) jest masywna i ma bogato zdobioną pod-
stawę bodźca. Zbliżona jest też do typów E2/E5a w klasyfikacji J. Ginalskiego. Jej datowanie określić można na po-
dobny przedział czasowy jak opisanej wyżej ostrogi z Obrowca i z bardzo dużym prawdopodobieństwem łączyć 
należy ją z kulturą wielbarską (por. Kontny, Natuniewicz-Sekuła 2010, 333). W dość enigmatycznie objaśnionym 
podziale ostróg tej kultury autorstwa E. Smółki odpowiadałaby ona typowi II.B, datowanemu przez tę autorką tylko 
na stadium C1a (Smółka 2014, 50, ryc. 1:IIB).

Ostatniej z ostróg kabłąkowych (nr kat. 203), z uwagi na zły stan zachowania, nie można przyporządkować do kon-
kretnego typu. Nie można wykluczyć też, że jest to okaz wczesnośredniowieczny (por. Juściński 2009, 324, ryc. 2:2).

2. OSTROGI KRZESŁOWATE
W kolekcji znajdują się dwie, wykonane z żelaza ostrogi krzesłowate (nr kat. 200, 537 – Ryc. 89), silnie różniące się 
między sobą i trudne do pewnego przyporządkowania typologicznego. Ostatni fakt wiąże się z postulowanym już 
w literaturze brakiem uaktualnionej klasyfikacji tego typu ostróg, opartej na obecnie dostępnych źródłach (por. np. 
Kontny, Rudnicki 2002, 148; Smółka 2016; Kontny 2021, 61).

Kształt podstawy ostrogi z Gródka (nr kat. 200) nieznacznie zbliżony jest do podstaw ostróg typów 23 i przede 
wszystkim 24 w klasyfikacji M. Jahna, choć pozostałe ich cechy, w tym charakterystyczny dla ostatniego z nich 
bodziec z wyraźnie wyodrębnioną szyjką nie znajdują odniesienia w okazie z kolekcji ( Jahn 1921, 26 ryc. 23, 24). 
Ostroga z Gródka w przybliżeniu odpowiada też grupie IIc w klasyfikacji E. Roman, datowanej przez nią na fazy 
B1–B2 (1998, 169–171; por. Juściński 2009, 321–322, ryc. 1:1). B. Kontny i M. Rudnicki opisując ostrogę z Pełczysk, 

wzrostem stopnia ich masywności, spotykane są jednak także w późniejszych typach ostróg, np. E5a, E6 (Ginalski 1991, 55–57, 62–63).

Without doubt, both spurs from the collection with catches in the form of rolls should be associated with the 
Przeworsk culture. In view of the aforementioned facts, they can be cautiously dated to the period from the end 
of phase B2 to phase B2/C1–C1a, which coincides with dating of the Przeworsk settlement in the Hrubieszów Basin.

Another two heel band spurs are made of copper alloy and differ significantly from each other. What is striking 
about the small and “delicate” specimen from Obrowiec (cat. no. 467) is catches in the form of large, nearly square 
discs. Considering its slightly arched heel band, it resembles group E in J. Ginalski’s classification, particularly types 
E2 and E5a, though in general it might also be related to some specimens of group D (Ginalski 1991, fig. 9:1; 11:4–9; 
14–17). Its goad, however, is slender, conical, quadrilateral in section and relatively high, especially when referring 
to general proportions of the spur, which makes it correspond to group C349 in the said classification. Despite cer-
tain differences, a pair of spurs recorded in grave 30/1938 at a cemetery of the Przeworsk culture in Tarnów, and 
assigned to type E2 as classified by J. Ginalski, seem to be the closest counterpart of the specimen from Obrowiec 
(Godłowski, Szadkowska 1972, 200, plate XXIX:6, 7; cf. Ginalski 1991, 61, fig. 11:4). They have catches in the form 
of rectangular discs, their goads are quadrilateral at the base, and the general proportions – despite differences in 
dimensions – also correspond to the specimen from the collection.

The provenance of the spur from Obrowiec is more difficult to address. According to J. Ginalski, all spurs of type 
E2 are made of iron, yet this comment pertains to specimens from the Przeworsk culture. Spurs resembling this 
type and made of copper alloy are quite numerous, including in the Wielbark culture. In both cultures, spurs of type 
E2 are dated similarly – from the late stage of phase B2 to subphase C1a, though in the case of the Wielbark culture 
they are mostly characteristic of phase B2/C1–C1a (Ginalski 1991, 62–63; Kontny, Natuniewicz-Sekuła 2010, 333). 
Based on the above-mentioned observations and the raw material used for the production of the spur from Obrowiec, 
we can tentatively associate it with the earliest stage of settlement of the Wielbark culture in the Lublin region.

The copper-alloy spur discovered in Wolica Uchańska (cat. no. 533) is massive, and has a lavishly ornamented 
goad base. It also resembles type E2/E5a in J. Ginalski’s classification. It could be dated to a similar period as the 
above-mentioned spur from Obrowiec, and is most likely associated with the Wielbark culture (cf. Kontny, Natunie-
wicz-Sekuła 2010, 333). In a rather enigmatic division of spurs of this culture by E. Smółka, it would correspond to 
type II.B, dated by the author only to subphase C1a (Smółka 2014, 50, fig. 1:IIB).

The last heel band spur (cat. no. 203), due to its state of preservation, cannot be assigned to a particular type. It 
cannot be excluded, though, that it is an early medieval object (cf. Juściński 2009, 324, fig. 2:2).

2. CHAIR-SHAPED SPURS
The collection contains two iron, chair-shaped spurs (cat. no.200, 537 – Fig. 89), which differ from each other sig-
nificantly. Since the classification of specimens of this type does not consider currently available data, it is difficult 
to assign them to a particular type (cf., for example, Kontny, Rudnicki 2002, 148; Smółka 2016; Kontny 2021, 61).

The shape of the base of the spur from Gródek (cat. no. 200) vaguely resembles that of spur bases of type 23 and, 
above all, 24 as classified by M. Jahn. However, their other features, including a goad with a distinctly accentuat-
ed neck characteristic of the latter type, are not found in the specimen from the collection. The spur from Gródek 
also roughly corresponds to group IIc in E. Roman’s classification, who dated it to phases B1–B2 (1998, 169–171; cf. 
Juściński 2009, 321–322, fig. 1:1). However, according to B. Kontny and M. Rudnicki, there are no reliable grounds 
to date it to this period. In their description, the spur recorded in Pełczyska (Pińczów district) has a similar base 
and manner of fixing, yet the goad is formed in a different way. It also resembles group IIc in the said classification, 
yet the authors are of the opinion that it is most likely dated to the early Roman period, though not its latest stage 
(Kontny, Rudnicki 2002, 148).

Another spur from the collection, found in an indeterminate town, probably in the Hrubieszów district (cat. no. 
537 – Fig. 89), is most similar to type 25 as classified by M. Jahn (1921, 26 fig. 25). In the division by E. Roman, it 

349 In J. Ginalski’s classification, quadrilateral-sectioned goads found mainly in spurs of group B are typical of the later pre-Roman period and the transition-
al period leading to the early Roman period. Goads with such sections (though more massive) are also found, though much more rarely, in later types 
of spurs, such as E5a, E6 (Ginalski 1991, 55–57, 62–63).

Ryc. 89. Ostrogi krzesłowate. 200 – Gródek; 537 – miejscowość nieznana (pow. hrubieszowski?).
Fig. 89. Chair-shaped spurs. 200 – Gródek; 537 – indeterminate town (Hrubieszów district?).
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pow. pińczowski, o podobnym kształcie podstawy i sposobie mocowania, ale inaczej uformowanym bodźcu, także 
zbliżoną do grupy IIc w przywołanej klasyfikacji, nie znajdują wiarygodnych podstaw takiego datowania. Uznają 
też, że datowanie tej ostrogi zamknąć można najprawdopodobniej we wczesnym okresie rzymskim, ale raczej nie 
w najmłodszym jego odcinku (Kontny, Rudnicki 2002, 148).

Druga z ostróg z kolekcji, pochodząca z nieznanej miejscowości prawdopodobnie w powiecie hrubieszowskim 
(nr kat. 537 – Ryc. 89), najbliższa jest typowi 25 w klasyfikacji M. Jahna (1921, 26 ryc. 25). W podziale E. Roman 
odnieść można ją do grupy I, datowanej przez nią na fazy B2–B2/C1 z możliwością występowania do końca fazy 
C1 (Roman 1998, 169–171).

Ostrogi krzesłowate z kolekcji z dużym prawdopodobieństwem łączyć należy z kulturą przeworską, nawet bio-
rąc pod uwagę wątpliwości co do pewnego datowania poszczególnych typów i fakt większej popularności okazów 
tego typu, ale wykonanych ze stopu miedzi, w kulturze wielbarskiej (por. Kontny 2021, 68). Są one też pierwszymi 
okazami krzesłowatymi z Lubelszczyzny350.

3. OSTROGI TYPU LEUNA
Trzy ostrogi zaliczone do typu Leuna (nr kat. 113, 166, 202 – Ryc. 90) są niestety uszkodzone i niekompletne. Wszyst-
kie też pochodzą z różnych części Gródka.

Najlepiej zachowany żelazny okaz (nr kat. 202) przyporządkować można do wariantu F ostróg tego typu wy-
dzielonego przez U. Giesler (1978, 54). W podziale A. Kokowskiego umieścić należy ją w grupie III datowanej na 
fazy C2–C3, ze wskazaniem na drugą z nich (Kokowski 1993a, 337–338; por. 2001c, 118–120, ryc. 7; Juściński 2009, 
323–324, ryc. 2:1).

 Kolec ostrogi ze stanowiska 3 w Gródku (nr kat. 113) i fragment kolejnego okazu ze stanowiska 29 w tej miej-
scowości (nr kat. 166), najbliższe wydają się być do wariantu D w klasyfikacji U. Giesler (1978, 12–13, ryc. 2), nazy-
wanego również zachodnioprowincjonalnorzymskim. Kształt kolca pierwszej z ostróg zbliżony jest do wydzielonej 
przez nią formy 2/4 charakterystycznej dla części okazów wariantu D (Giesler 1978, 17, ryc. 2). Drugą z ostróg (nr kat 
166) od „klasycznych” egzemplarzy tego wariantu odróżnia brak wyraźnie fasetowanego kabłąka i zakończenia ra-
mion w formie płytki do nitów. Kształt jej prosto zakończonego ramienia i sposób mocowania spotykane są jednak 
wśród ostróg wariantu D’. Do tego wariantu U. Giesler zaliczyła również ostrogę z grobu 322 z Opatowa, pow. loco, 
przez J. Ginalskiego wydzieloną w grupę H, o podobnym do okazu z kolekcji ukształtowaniu i mocowaniu ramion 
(Giesler 1978, 52; Ginalski 1991, 70–71, ryc. 17:1). Stąd też bardzo ostrożnie założyć można, że okaz z Gródka jest 
„uproszczoną” („zbarbaryzowaną”?) formą wariantu D ostróg typu Leuna. Datowanie tego wariantu jest dosyć sze-
rokie i zawiera się w przedziale od drugiej połowy III do początków V w. po Chr. (Giesler 1978, 23). Wspomniany już, 
podobny okaz z Opatowa (grób 322) datowany jest na fazę D (Madyda-Legutko, Rodzińska-Nowak, Zagórska-Telega 
2011a, 88; 2011b, tabl. CXIII/322:2a–b).

Z ogromnym prawdopodobieństwem ostrogi typu Leuna z Gródka łączyć należy z późną fazą osadnictwa gru-
py masłomęckiej. Z tej miejscowości znany jest jeszcze jeden fragment ostrogi wariantu D, zdecydowanie bardziej 
przypominający jego „klasyczne” okazy (archiwum A. Kokowskiego).

350 Pomijam tutaj nietypową ostrogę z Opoki, pow. puławski, którą tylko pod pewnymi względami i bardzo ostrożnie łączyć należy z grupą ostróg krzesło-
watych (por. Kokowski 1994).

could be related to group I, dated by the author to phases B2–B2/C1, with the possibility that it could occur until the 
end of phase C1 (Roman 1998, 169–171).

Chair-shaped spurs from the collection are most likely associated with the Przeworsk culture, even considering 
doubts about accurate dating of individual types, and the popularity of specimens of this type, yet made of copper alloy, 
in the Wielbark culture (cf. Kontny 2001, 68). They are also the first chair-shaped spurs recorded in the Lublin region350.

3. SPURS OF LEUNA TYPE
Three spurs included in the Leuna type (cat. no. 113, 166, 202 – Fig. 90) are unfortunately damaged and incomplete. 
Moreover, they were all recorded in different parts of Gródek.

The best-preserved iron specimen (cat. no. 202) can be assigned to variant F of spurs of this type distinguished 
by U. Giesler (1978, 54). In the division by A. Kokowski, it should be categorised as group III, dated to phases C2–C3, 
with emphasis on the latter one (Kokowski 1993a, 337–338; cf. 2001c, 118–120, fig. 7; Juściński 2009, 323–324, fig. 2:1).

The prick of the spur from site 3 in Gródek (cat. no. 113) and a fragment of another specimen from site 29 in the 
same town (cat. no. 166), seem to be closest to variant D in U. Giesler’s classification (1978, 12–13, fig. 2), which is 
also referred to as west Roman provincial. The shape of the prick of the first spur resembles form 2/4 characteristic 
of some specimens of variant D (Giesler 1978, 17, fig. 2). The other one (cat. no. 166), unlike “classic” specimens of 
this variant, does not have a distinctly faceted heel band or arms’ terminals in the form of a rivet plate. Nevertheless, 
its arm with a straight end and method of fixing are found among spurs of variant D’. U. Giesler also assigned the 
spur from grave 322 from Opatów (Opatów district) to this variant. J. Ginalski distinguished it as group H, which is 
characterised by the arms being shaped and fixed in a similar way to that of the specimen from the collection (Gies-
ler 1978, 52; Ginalski 1991, 70–71, fig. 17:1). Thus, we can very cautiously assume that the specimen from Gródek is 
a “simplified” (“barbarised”?) form of variant D of spurs of Leuna type. It is dated to a rather broad period between 
the second half of the 3rd and the beginnings of the 5th century AD (Giesler 1978, 23). The above-mentioned, sim-
ilar specimen discovered in Opatów (grave 322) is dated to phase D (Madyda-Legutko, Rodzińska-Nowak, Zagórs-
ka-Telega 2011a, 88; 2011b, plate CXIII/322:2a–b).

In all probability, spurs of Leuna type from Gródek are related to the late stage of settlement of the Masłomęcz 
group. This town yielded another fragment of a spur of variant D, much more resembling its “classic” specimens (the 
archive of A. Kokowski).

350 I have excluded an untypical spur from Opoka (Puławy district), which can be associated with chair-shaped spurs only in certain respects, and with 
a very low degree of confidence.

Ryc. 90. Ostrogi typu Leuna lub ich fragmenty.
113 – Gródek, stan. 3; 166 – Gródek, stan. 29; 202 – 
Gródek.
Fig. 90. Leuna type spurs or fragments thereof.
113 – Gródek, site 3; 166 – Gródek, site 29; 202 – 
Gródek.
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IV. PRZEDMIOTY CODZIENNEGO UŻYTKU I NARZĘDZIA
Większość przedmiotów codziennego użytku i narzędzi – nie licząc przęślików – reprezentowana jest w kolekcji 
pojedynczo lub jedynie w kilku egzemplarzach. Tylko w wyjątkowych wypadkach zabytki te można też odnieść do 
konkretnych klasyfikacji. W niniejszej części nieco więcej uwagi poświęcę więc jedynie wybranym przedmiotom, 
informacje o pozostałych umieszczając w tabeli (por. Tabela 10).

IV. ARTICLES OF EVERYDAY USE AND TOOLS
Most articles of everyday use and tools from the collection – excluding spindle whorls – are single objects, or occur in 
groups of several items. Only few artefacts can be referred to particular classifications. In this part, I will focus more 
closely only on selected items, and the information about other articles have been included in a table (cf. Table 10).

1. METAL OBJECTS
1.1. Knives
The collection includes five iron knives (cat. no. 49, 50, 51, 204, 531). Except for one specimen, they are character-
ised by hilt tangs distinct on two sides. One knife also bears remains of incised ornament (cat. no. – Fig. 91). The 
only thing we can determine about this category of artefacts is that they occurred in the Roman period. Only one 
knife from site 1C in Gródek (cat. no. 49 – Fig. 91) – with the blunt edge of the blade being arched and smoothly 
turning into a wide, rectangular hilt tang distinct on one side – might be associated with the later pre-Roman period.

1.2. Scissors
Scissors have been recorded at two sites (cat. no. 4, 52 – Fig. 92). In both cases, they are fragmentarily preserved. 
The large specimen from site 4 in Białoskóry (cat. no. 4) can be cautiously associated with the Przeworsk culture. 
As mentioned before, this site also yielded a barbed spearhead (cat. no. 3) and a fibula of type A.68 (cat. no. 2), 
which might indicate the existence of a cemetery of this cultural unit. Scissors are commonly recorded at cemeter-
ies related to the Przeworsk culture, though they often occur in graves with male grave-furnishing (cf., for example, 
Niezabitowska-Wiśniewska 2018, 490).

Site 1C in Gródek yielded a fragment of miniature scissors (cat. no. 52 – Fig. 92), corresponding to variant B of 
type I as classified by I. Beilke-Voight (1998, 12–13, fig. 6:b). In Poland, they were recorded in burial complexes of 
the Przeworsk, Luboszyce and Wielbark cultures, though in each case they were rather rare. The issue of miniatur-
isation of tools, articles of everyday use and shields has been widely discussed in literature (cf. Beilke-Voight 1998, 
12–15, 258–270; Andrzejowski 2000; Madyda-Legutko, Rodzińska-Nowak, Zagórska-Telega 2004; Florkiewicz 2011 – 
earlier literature there). Leaving aside “gut feeling” interpretations which are difficult to explain logically, miniature 
objects of various types are most often connected with children. This is indirectly manifested by grave inventories of 
this age group, though this is not a rule351. In the Masłomęcz group, miniature scissors were recorded in a symbolic 
grave 253 in Masłomęcz, dated to phase C2 (Kokowski 1995b, 190; cf. Florkiewicz 2011, 332, 336, 345 no. 9) and in 

351 Compare, for instance, the catalogue of features containing miniature scissors in Florkiewicz 2011, 343–346. Among 15 such finds included there, only 
two were recorded in children’s graves. However, the majority of burials in the compilation have not undergone anthropological analysis.

Rodzaj / Funkcja
Type/ Function

Numer katalogowy i miejscowość
Catalogue number and town

Uwagi
Comments

Łącznie
In total

NARZĘDZIA I PRZEDMIOTY CODZIENEGO UŻYTKU
TOOLS AND ARTICLES OF EVERYDAY USE

ZABYTKI METALOWE / METAL ARTEFACTS

Noże / Knives 49, 50, 51 – Gródek, stan. 1C / 
site 1C
204 – Gródek
531 – Skibice

– nr kat. 49 – trzpień rękojeści wyodrębniony jednos-
tronnie / cat. no. 49 – hilt tang distinct on one side
– pozostałe – trzpień rękojeści wyodrębniony obustron-
nie / others – hilt tang distinct on two sides
– nr kat. 204 – ślady ornamentu rytego / cat. no. 204 – 
traces of incised ornament

5

Nożyce / Scissors 4 – Białoskóry, stan. 4 / site 4
52 – Gródek, stan. 1C / site 1C

– nr kat. 52 – nożyce miniaturowe (Beilke-Voight war-
iant B) / cat. no. 52 – miniature scissors (Beilke-Voight 
variant B)

2

Szczypczyki / Tweezers 489 – Terebiń, stan. 70 / site 70 – kształt jak Beilke-Voight typ III szczypczyków minia-
turowych / shape as in Beilke-Voight type III of minia-
ture scissors

1

Igła / Needle 191 – Gródek, za Huczwą / on the 
other side of the Huczwa

– 1

Szpila z haczykowatą 
główką – zatyczka / Pin 
with a hooked head – yarn 
plug

13 – Dziekanów, stan. 10 / site 10 – Beckmann typ VIb / type VIb

1

Szydła (?) / Awls (?) 433 – Matcze, stan. 40 / site 40
452 – Mieniany, stan. 25 / site 25

– 2

Krzesiwa iglicowe (?) / Nee-
dle-shaped fire-steels (?)

437, 438 – Matcze, stan. 41 / site 
41

– 2

? 53 – Gródek, stan. 1C / site 1C – krzesiwo (?), przekłuwacz (?) / fire-striker (?), perfo-
rator (?) 1

OKUCIA I ELEMENTY INNYCH PRZEDMIOTÓW
FITTINGS AND ELEMENTS OF OTHER OBJECTS

Nity / Rivets 54, 55 – Gródek, stan. 1C / site 1C – 2

Oprawa / Fitting 169 – Gródek, stan. 29 / site 29 – 1

Okucie dolne/końcówka 
rogu do picia (?) / Bottom 
fitting/tip of a drinking 
horn (?)

167 – Gródek, stan. 29 / site 29 –

1

Kółka / Rings 168 – Gródek, stan. 29 / site 29
434 – Matcze, stan. 40 / site 40

– 2

Trzon rękojeści (?) / Handle 
shaft (?)

56 – Gródek, stan. 1C / site 1C – 1

ZABYTKI Z POROŻA / ANTLER ARTEFACTS

Grzebień – fragment / Comb 
– fragment

118 – Gródek, stan. 1C / site 1C – Thomas grupa B / group B 1

ZABYTKI GLINIANE – patrz Tabela 11 / CLAY ARTEFACTS – see Table 11

23

Tabela 10. Zestawienie narzędzi i przedmiotów codziennego użytku oraz ich elementów opisanych w katalogu (zabytki metalowe i z poroża). Numery od-
powiadają numerom użytym w katalogu oraz na rycinach i tablicach.
Table 10. List of tools, articles of everyday use and elements thereof described in the catalogue (metal and antler artefacts). Numbers correspond to num-
bers used in the catalogue, figures and plates.

Ryc. 91. Noże żelazne. 49 – Gródek, stan. 1C; 204 – Gródek.
Fig. 91. Iron knives. 49 – Gródek, site 1C; 204 – Gródek.
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1. PRZEDMIOTY METALOWE
1.1. Noże
W kolekcji znajduje się 5 noży żelaznych (nr kat. 49, 50, 51, 204, 531). Poza jednym okazem cechuje je obustron-
ne wyodrębnienie trzpienia rękojeści. Na jednym też zachowały się pozostałości ornamentu rytego (nr kat. 204 – 
Ryc. 91). Tej kategorii zabytków, poza stwierdzeniem, że występowały w okresie rzymskim, nie sposób dokładnie 
datować. Jedynie jeden z noży ze stanowiska 1C w Gródku (nr kat. 49 – Ryc. 91) – z tępą krawędzią ostrza łukowato 
wygiętą i płynnie przechodzącą w szeroki, prostokątny trzpień rękojeści, wyodrębniony jednostronnie – być może 
łączyć należałoby z młodszym okresem przedrzymskim.

1.2. Nożyce
Nożyce wystąpiły na dwóch stanowiskach (nr kat. 4, 52 – Ryc. 92). W obu wypadkach też zachowane są fragmenta-
rycznie. Duży okaz ze stanowiska 4 w Białoskórach (nr kat. 4) ostrożnie można łączyć z kulturą przeworską. Jak już 
wspomniałam, na tym samym stanowisku odkryto jeszcze grot z zadziorami (nr kat. 3) i zapinkę typu A.68 (nr kat. 
2), co może wskazywać na istnienie tam cmentarzyska tej jednostki kulturowej. Nożyce na cmentarzyskach łączo-
nych z kulturą przeworską są bardzo powszechnym znaleziskiem, przy czym często występują w grobach o męskim 
charakterze wyposażenia (por. np. Niezabitowska-Wiśniewska 2018, 490).

Ze stanowiska 1C w Gródku pochodzi natomiast fragment nożyc miniaturowych (nr kat. 52 – Ryc. 92), zbliżo-
nych do wariantu B typu I w klasyfikacji I. Beilke-Voight (1998, 12–13, ryc. 6:b). Na ziemiach polskich wchodziły one 
w skład zespołów grobowych tak kultury przeworskiej, jak i luboszyckiej czy wielbarskiej, choć w każdym wypadku 
niezbyt często. Problematyce miniaturyzacji narzędzi i przedmiotów codziennego użytku, ale też tarcz poświęcono 
w literaturze już wiele miejsca (por. Beilke-Voight 1998, 12–15, 258–270; Andrzejowski 2000; Madyda-Legutko, Ro-
dzińska-Nowak, Zagórska-Telega 2004; Florkiewicz 2011 – tam wcześniejsza literatura). Pomijając trudne do logicz-
nego wytłumaczenia interpretacje magiczne wysuwane w odniesieniu do różnego rodzaju miniaturek przedmiotów, 
najczęściej są one wiązanie z dziećmi, co pośrednio znajduje potwierdzenie w inwentarzach grobowych tej grupy 
wiekowej, choć jak się wydaje nie jest to regułą351. W grupie masłomęckiej miniaturowe nożyce wystąpiły w grobie 
symbolicznym 253 w Masłomęczu, datowanym na fazę C2 (Kokowski 1995b, 190; por. Florkiewicz 2011, 332, 336, 
345 nr 9) oraz w grobie dziecka (obiekt 35/2021) na stanowisku 1C w Gródku, datowanym na fazę C3

352. Wspomnia-
ne okazy wykonane są ze stopu miedzi, co odróżnia je od miniaturowych nożyc z kolekcji.

1.3. Szczypczyki
Ze stanowiska 70 w Terebiniu pochodzą szczypczyki wykonane ze stopu miedzi (nr kat. 489 – Ryc. 93). Odnieść 
można je do typu III w klasyfikacji I. Beilke-Voight, choć pamiętać należy, że dotyczy ona przedmiotów zminiatury-
zowanych, z reguły o długości poniżej 4 cm (1998, 22–24, ryc. 27:III), co nie znajduje odniesienia do okazu z kolek-
cji. Tej kategorii zabytków – poza pęsetami kultur oksywskiej i przeworskiej z młodszego okresu przedrzymskiego 
(por. Kostrzewski 1919, 142–145; Strobin 2006) – nie poświęcono w literaturze zbyt wiele miejsca, często omawiając 
jedynie konkretne okazy z konkretnych stanowisk. Na ziemiach polskich szczypczyki występują także w kulturach 
bogaczewskiej (por. Szymański 2000, 260) i wielbarskiej (por. Strobin 2006, 135353). Okaz z kolekcji bez większych 
wątpliwości odnieść można do ostatniej z nich, za czym przemawia surowiec z jakiego zostały wykonane oraz po-
średnio fakt znalezienia na tym samym stanowisku zapinki typu A.172 (nr kat. 488). Obecność na szczypczykach 
z Terebinia obejmy („suwaka”) wykonanej z szerokiej taśmy z nałożonymi na siebie końcami również znajduje analogie 
wśród okazów znanych z kultury wielbarskiej, choć znacznie częściej opaska zaciskowa wykonywana była z cien-
kiego drutu (Strobin 2006, 135 – tam dalsza literatura). Szczypczyki występują także w kulturze czerniachowskiej 

351 Por. chociażby katalog obiektów zawierających miniaturowe nożyce w: Florkiewicz 2011, 343–346. Spośród skatalogowanych tam 15 znalezisk takich 
przedmiotów tylko dwa pochodzą z grobów dzieci, ale też w zestawieniu dominują pochówki bez analizy antropologicznej.

352 Niepublikowane odkrycie z sierpnia 2021 r. z prowadzonych pod moim kierunkiem badań wykopaliskowych południowej części cmentarzyska w Gród-
ku.

353 Tam też zestawienie szczypczyków z kultury wielbarskiej.

a child’s grave (feature 35/2021) at site 1C in Gródek, dated to phase C3
352. Both specimens are made of copper alloy, 

which makes them different from miniature scissors from the collection.

1.3. Tweezers
Site 70 in Terebiń yielded tweezers made of copper alloy (cat. no. 489 – Fig. 93). They can be related to type III in the 
classification by I. Beilke-Voight, though it should be remembered that this division pertains to miniature articles, as 
a rule no longer that 4 cm (1998, 22–24, fig. 27:III), and the length of the specimen from the collection is greater than 
that. Except for tweezers from the Oksywie and Przeworsk cultures from the later pre-Roman period (cf. Kostrzewski 
1919, 142–145; Strobin 2006), this category of artefacts has not been discussed extensively in the literature, with 
only particular specimens from specific sites being explored. In what is now Poland, tweezers also occurred in the 

352 Unpublished find made in August 2021 during excavations in the southern part of the cemetery in Gródek conducted under my supervision.

Ryc. 92. Nożyce i nożyce miniaturowe. 4 – Białoskóry, stan. 4; 52 – Gródek, stan. 1C.
Fig. 92. Scissors and miniature scissors. 4 – Białoskóry, site 4; 52 – Gródek, site 1C.

Ryc. 93. Szczypczyki. Terebiń, stan. 70.
Fig. 93. Tweezers. Terebiń, site 70.



342       Analiza 343       Analysis

i również w niej spotykane są okazy z obejmą354 (Magomedov 2001, 83–84, ryc. 77:7). Ta kategoria zabytków naj-
częściej uznawana jest za wyróżnik płci męskiej w grobach, choć analiza przeprowadzona dla kultury wielbarskiej 
wykazała podobną częstotliwość występowania szczypczyków także w grobach kobiecych (Skóra 2015, 89–90, 
tab. 27). W kulturze czerniachowskiej szczypczyki w większości wypadków także wystąpiły w grobach kobiecych, 
z reguły zmarłych w podeszłym wieku (por. Gopkalo 2011a, 68, tabela 2; 2011b).

1.4. Igła i szpila z haczykowatą główką – zatyczka
Bardzo powszechnym elementem wyposażenia grobów w okresie rzymskim, głównie kobiecych, są natomiast igły355 
i szpile haczykowate – tzw. zatyczki. Spośród zabytków z kolekcji pierwszą z kategorii reprezentuje okaz znaleziony 
„za Huczwą” w Gródku (nr kat. 191 – Ryc. 94); drugą – zatyczka z tordowanym trzpieniem ze stanowiska 10 w Dzieka-
nowie (nr kat. 13 – Ryc. 95), zbliżona do typu VIb w klasyfikacji B. Beckmanna (1966, tabl. 3/VIb). Oba przedmioty 
wykonane są ze stopu miedzi. Oba też najprawdopodobniej łączyć można z kulturą wielbarską/grupą masłomęcką. 
W ostatniej zatyczki356 występowały szczególnie liczne, głównie w grobach kobiecych, często też w towarzystwie 
igieł i/lub przęślików357.

1.5. Pozostałe narzędzia
Określenie funkcji innych przedmiotów metalowych uznanych za narzędzia jest znacznie trudniejsze, tym bardziej, 
że część z nich mogła być wielofunkcyjna. W tym wypadku brak znajomości kontekstu odkrycia w zasadzie unie-
możliwia pewne powiązanie ich z wykonywaniem konkretnej czynności, nie mówiąc już o określeniu ich metryki. 
Prawdopodobnie dwa przedmioty żelazne uznać można za szydła (nr kat. 433, 452). Kolejne dwa być może były 
krzesiwami iglicowymi (nr kat. 437, 438), choć równie dobrze mogły być wykorzystywane do czynności niezwiąza-
nych z krzesaniem ognia. Nie można też wykluczyć, że są wczesnośredniowieczne. Za bliżej nieokreślone narzędzie 
uznać można także przedmiot (nr kat. 53) nieznacznie przypominający krzesiwa-narzędzia typu Żerniki Wielkie (np. 

354 Np. Rikman 1967, ryc. 36:15.
355 Por. Schuster 2018, 89–90 – tam też o różnych funkcjach igieł.
356 Zupełnie pomijam tutaj dyskusję na temat przeznaczenia/zastosowania szpil z haczykowatą główką, choć najczęściej przyjmuje się, że były częścią 

drewnianych wrzecion (por. Maik 2012, 57–59).
357 Np. Gródek, stan. 1C, groby 47, 73, 79, 82 i wiele innych (Kokowski 1993b, ryc. 37:d; 66:d; 71:e; 74:b).

Bogaczewo culture (cf. Szymański 2000, 260) and the Wielbark culture (cf. Strobin 2006, 135353). Considering the 
raw material used for the production of the specimen from the collection and, indirectly, the fact that the same site 
yielded a fibula of type A.172 (cat. no. 488), the object could with high confidence be attributed to the latter culture. 
The clamping ring (”zip”) on tweezers from Terebiń, made of a wide band, the ends of which are overlapping, has co-
unterparts among specimens known form the Wielbark culture, though the ring was more often made of thin wire 
(Strobin 2006, 135 – earlier literature there). Tweezers, including specimens with a clamping ring, also occurred in 
the Chernyakhov culture354 (Magomedov 2001, 83–84, fig. 77:7). This category of artefacts is most often regarded 
as a determinant of male graves, though analysis conducted for the Wielbark culture indicated a similar frequency 
of tweezers in female graves (Skóra 2015, 89–90, table 27). In the Chernyakhov culture, the majority of tweezers 
were recorded in female graves, as a rule, of women who died in advanced age (cf. Gopkalo 2011a, 68, table 2; 2011b).

1.4. Needle and a pin with a hooked head – yarn plug
Needles355 and pins with a hooked head, referred to as yarn plugs, are very common elements of grave furnishings 
in the Roman period, mainly of female graves. In the collection, the first category is exemplified by a specimen dis-
covered on the other side of the Huczwa river in Gródek (cat. no. 191 – Fig. 94); the second category – by a yarn 
plug with a twisted shaft from site 10 in Dziekanów (cat. no. 13 – Fig. 95), resembling type VIb in B. Beckmann’s 
classification (1966, plate 3/VIb). Both articles are made of copper alloy, and are most probably associated with the 
Wielbark culture/Masłomęcz group. They were particularly widespread in the latter356, being found mostly in female 
graves, often accompanied by needles and/or spindle whorls357.

1.5. Other tools
It is much more difficult to determine the purpose of other metal objects regarded as tools, especially as some of 
them could have been multifunctional. In this case, due to the unknown context of discovery, it is impossible not 
only to connect them unambiguously with a particular activity, but also to determine their dating. It is probable that 
two iron articles are awls (cat. no. 433, 452). Another two objects could have been needle-shaped fire strikers (cat. 
no. 437, 438), yet it cannot be excluded that they were used for activities unconnected with striking fire. Moreover, 
we cannot rule out that they are early medieval objects. An object (cat. no. 53) slightly resembling fire strikers/tools 
of the Żerniki Wielkie type (e.g. Kokowski 2009a, 202–204, fig. 16; Piotrowski, Dąbrowski 2009) / perforators of 
Dresden-Dobritz/Żerniki Wielkie type has also been regarded as indeterminate (Schuster 2011)358.

1.6. Fittings and elements of other articles of everyday use
This group comprises single artefacts, which were most probably elements of unidentified articles of everyday use. 
Among them are two iron rivets, including one with the head covered with bronze “foil” (cat. no. 54, 55 – Fig. 96). 
Rivets could have been used for various purposes. For example, they could have fixed decorative fittings of wooden 
boxes (cf. Czarnecka 2020, 173–183), or could have been connected with weaponry, yet in the case of fittings from 
the collection this possibility should rather be excluded.

Another striking object is in the form of thin and coiled metal sheet, lavishly ornamented with “wolf’s teeth” (cat. 
no. 169 – Fig. 97). Perhaps it was a clamping ring of an undetermined object, possibly made of wood or bone. The 
ornament itself resembles that of the group of artefacts from the end of the Roman period and early phase of the 
Migration Period, including those from the analysed collection (for example, tongue-shaped strap ends).

353 There – compilation of tweezers of the Wielbark culture.
354 For example, Rikman 1967, fig. 36:15.
355 Cf. Schuster 2018, 89–90 – there, about various functions of needles.
356 I have left aside debate about the purpose/use of pins with a hooked head, though it is most commonly assumed that they were parts of wooden spin-

dles (cf. Maik 2012, 57–59).
357 For example, Gródek – site 1C, graves 47, 73, 79, 82 and many others (Kokowski 1993b, fig. 37:d; 66:d; 71:e; 74:b).
358 Comments on this object – see footnotes 28 and 29 in the catalogue.

Ryc. 94. Igła. Gródek, za Huczwą.
Fig. 94. Needle. Gródek, on the other side of the Huczwa.

Ryc. 95. Szpila z haczykowatą główką – zatyczka. Dziekanów, stan. 10.
Fig. 95. Pin with a hooked head – yarn plug. Dziekanów, site 10.
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Kokowski 2009a, 202–204, ryc. 16; Piotrowski, Dąbrowski 2009) / przekłuwacze typu Dresden-Dobritz/Żerniki 
Wielkie (Schuster 2011)358.

1.6. Okucia i elementy innych przedmiotów codziennego użytku
W tak zdefiniowanej grupie mieszczą się pojedyncze zabytki, które najprawdopodobniej są elementami najczęściej 
bliżej nieokreślonych przedmiotów codziennego użytku. Są wśród nich dwa nity żelazne, w tym jeden z nałożo-
ną na główkę cienką, brązową „folią” (nr kat. 54, 55 – Ryc. 96). Spektrum możliwości wykorzystywania nitów jest 
ogromne. Mogły na przykład mocować dekoracyjne okucia drewnianych szkatułek (por. Czarnecka 2020, 173–183), 
lub też mieć związek z uzbrojeniem, choć w wypadku okuć z kolekcji taką możliwość raczej należałoby wykluczyć.

Uwagę przykuwa też przedmiot w postaci zwiniętej i cienkiej blaszki, bogato zdobionej ornamentem tzw. „wil-
czych zębów” (nr kat. 169 – Ryc. 97). Prawdopodobnie była to oprawa/obejma bliżej nieokreślonego przedmiotu, 
być może drewnianego lub kościanego. Sam ornament znajduje analogie głównie w grupie zabytków ze schyłku 
okresu rzymskiego i wczesnej fazy okresu wędrówek ludów, w tym także znajdujących się w analizowanej kolekcji 
(np. języczkowate okucia końca pasa).

 Kolejny, masywny przedmiot ze stopu miedzi znaleziony na stanowisku 29 w Gródku z dużym prawdopodobień-
stwem uznać można za okucie dolne/końcówkę rogu do picia (nr kat. 167 – Ryc. 98), choć nie znajduje on dokładnych 
analogii w klasyfikacji J. Andrzejowskiego359. W ogólnym schemacie przypomina okucia typu A.2b (Andrzejowski 
1991, 14–15, ryc. 1:o, p). Te jednak mają stopki, której brak u okazu z kolekcji360. Są też datowane na fazy A3–A3/B1, 
co w wypadku okucia z Gródka jest raczej mało prawdopodobne, tym bardziej w świetle innych, licznych znalezisk 
z tego stanowiska, chronologicznie mieszczących się w przedziale od (stadium C2b) fazy C3 do drugiej połowy/końca 
V w. po Chr. (faza D3/E). W tym okresie zwyczaj deponowana rogów w grobach – poza Skandynawią i środowiskiem 
bałtyjskim – występował już sporadycznie (Andrzejowski 1991, 64–68, por. mapy 31–33). Nie neguje to jednak lo-
kalnego (?) wytwarzania uproszczonych form.

Z pozostałych przedmiotów wymienić można dwa lite kółka ze stopu miedzi (nr kat. 168, 434) o niewielkich i zbli-
żonych średnicach – 2,5 i 2,8 cm. Mogły pełnić one różne funkcje – od związanych z konstrukcją pasa, po uchwy-
ty przedmiotów, w tym na przykład drewnianych szkatułek (por. Prochowicz, Rakowski 2013, 198–200, ryc. 2:2; 
Czarnecka 2020, 163–164, 171–173). W pierwszym wypadku mogły być zaopatrzone w skuwki tak jak omówione 
już zabytki o nr kat. 157, 481.

Jeden z zabytków ze stanowiska 1C w Gródku (nr kat. 56) w postaci długiej i szerokiej sztabki żelaznej zaopa-
trzonej w trzy obustronne nity umieszczone w rzędzie i w zbliżonych odległościach jeden od drugiego, być może 
jest pozostałością trzonu rękojeści większego przedmiotu, pierwotnie obustronnie obłożonego materiałem organicz-
nym w rodzaju drewna lub kości/poroża. Jej pierwotną grubość wyznaczają długości nitów wynoszące około 2 cm.

358 Uwagi na temat tego przedmiotu – patrz przypisy 28 i 29 w części katalogowej.
359 W tym miejscu serdecznie dziękuję Panu dr. hab. Jackowi Andrzejowskiemu za podzielenie się jego ogromną wiedzą na temat tej kategorii zabytków.
360 Okucie rogu do picia pozbawione wyraźnej stopki i o niemal identycznej długości, co okucie z kolekcji, pochodzi z grobu 119 na cmentarzysku kultury 

przeworskiej w Spicymierzu, pow. poddębicki, datowanego na druga połowę II – 1 połowę III w. po Chr. Jest ono jednak zupełnie inaczej profilowane 
(Kietlińska, Dąbrowska 1963, 160, 199, tabl. XVI:14).

 Another massive object of copper alloy, discovered at site 29 in Gródek, was most probably a bottom fitting/tip 
of a drinking horn (cat. no. 167 – Fig. 98), yet it does not have direct counterparts in J. Andrzejowski’s classification359. 
In general, it resembles fittings of type A.2b (Andrzejowski 1991, 14–15, fig. 1:o, p). These, however, unlike the spec-
imen from the collection, have feet360. They are dated to phases A3–A3/B1, which is unlikely in the case of the fitting 
from Gródek, especially in the light of other, numerous finds from this site, which are dated from (subphase C2b of) 
phase C3 to the second half/end of the 5th century AD (phase D3/E). In this period, the custom of depositing horns in 
graves – outside of Scandinavia and the Baltic environment – was practised sporadically (Andrzejowski 1991, 64–68, 
cf. maps 31–33). This, however, does not exclude the local (?) production of simplified forms.

Among other objects are two cast rings of copper alloy (cat. no. 168, 434) of small and similar diameters – 2.5 and 
2.8 cm. They could have had various functions. For example, they might have been elements of belts, or handles of 
different objects such as wooden boxes (cf. Prochowicz, Rakowski 2013, 198–200, fig. 2:2; Czarnecka 2020, 163–164, 
171–173). In the first case, they could have had ferrules, like artefacts cat. no. 157, 481.

One of the artefacts recorded at site 1C in Gródek (cat. no. 56), in the form of a long and wide iron bar, has three 
double-sided rivets, arranged in a row and similarly spaced apart. It might be the remaining part of a handle shaft 
of a larger object, originally covered on both sides with organic material, such as wood or bone/antler. Its original 
thickness is determined by the length of rivets, which amounts to approx. 2 cm.

2. OBJECTS OF ANTLER
Artefacts made of antler are represented only by a fragment of a comb in the form of a single plate with damaged 
teeth and a rivet of copper alloy, found at site 6 in Gródek (cat. no. 118 – Fig. 99). Without doubt, it is the remaining 
part of a three-layer comb of group B as classified by S. Thomas (1960). Such combs occurred in large numbers in 
the entire Barbaricum, including the Masłomęcz group (cf., for example, Kokowski 1995a, 15, fig. 3). We know of the 
existence of a horn workshop functioning within this group, the remains of which were discovered at a settlement 
in Hrubieszów-Podgórze (Banasiewicz 1989a, 59, fig. 11).

359 In this place, I express my gratitude to Dr Jacek Andrzejowski for sharing his extensive knowledge about this category of artefacts.
360 The drinking horn fitting – without a distinct foot and of nearly identical length to the specimen from the collection, was recorded in grave 119 at a cem-

etery of the Przeworsk culture in Spicymierz (Poddębice district), dated to the second half of the 2nd – the first half of the 3rd century AD. However, it 
is profiled in a completely different way (Kietlińska, Dąbrowska 1963, 160, 199, plate XVI:14).

Ryc. 96. Nity. Gródek, stan. 1C.
Fig. 96. Rivets. Gródek, stan. 1C.

Ryc. 97. Oprawa/obejma bliżej nieokreślonego przedmiotu. Gródek, stan. 29.
Fig. 97. Fitting/clamping ring of an indeterminate object. Gródek, site 29.

Ryc. 98. Okucie dolne/końcówka rogu do picia (?). 
Gródek, stan. 29.
Fig. 98. Bottom fitting/tip of a drinking horn (?).
Gródek, stan. 29.

Ryc. 99. Fragment grzebienia z poroża. Gródek, stan. 6.
Fig. 99. Fragment of a comb made of antler. Gródek, site 6.
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2. PRZEDMIOTY Z POROŻA
Zabytki z poroża reprezentuje jedynie fragment grzebienia w postaci pojedynczej płytki z uszkodzonymi zębami 
i nitem ze stopu miedzi, znaleziony na stanowisku 6 w Gródku (nr kat. 118 – Ryc. 99). Z całą pewnością jest to po-
zostałość grzebienia trójwarstwowego grupy B w klasyfikacji S. Thomas (1960). Grzebienie takie licznie występo-
wały w całym Barbaricum, w tym w grupie masłomęckiej (por. chociażby Kokowski 1995a, 15, ryc. 3). W jej obrębie 
funkcjonował też warsztat rogowniczy, którego pozostałości odkryto na osadzie w Hrubieszowie-Podgórzu (Bana-
siewicz 1989a, 59, ryc. 11).

3. PRZEDMIOTY GLINIANE I KAMIENNE
3.1. Przęśliki
W kolekcji znajduje się 43 (nr kat. 14, 15, 57–76, 78–85, 119, 120, 456–461, 472, 490, 495, 496, 503, 538, 539 – Ryc. 
100, 101) lub 45 przęślików glinianych, jeśli zaliczymy do tej grupy małe okazy, które – o czym już pisałam – mogły 
też pełnić funkcję paciorków (nr kat. 77, 494 – Ryc. 100). W opisie przęślików zastosowałam klasyfikację B. Mago-
medova (2015), stworzoną dla kultury czerniachowskiej, ale w chwili obecnej będącą jedynym tak kompleksowym 
opracowaniem tej kategorii zabytków z okresu rzymskiego. Z powodzeniem można ją też wykorzystywać w odnie-
sieniu do przęślików z innych części Barbaricum, tym bardziej, że w wypadku tej kategorii zabytków to funkcja de-
terminowała ich kształt. W niektórych wypadkach odniosłam się też do podziału przęślików grupy masłomęckiej, 
zaproponowanego przez A. Kokowskiego (1995a, 16, ryc. 5).

W całym zbiorze zdecydowanie dominują przęśliki dwustożkowate, a wśród nich okazy z płasko ściętymi wierz-
chołkami (Magomedov typ A121). Przęśliki dwustożkowate z obustronnymi wklęśnięciami przy otworze (Magome-
dov typy A111, A112) reprezentowane są zdecydowanie rzadziej. Jeszcze mniej liczne są okazy innych form, w tym 
przęśliki stożkowate, krążkowe, czy też zbliżone do trapezowatych (Magomedov grupy B, D, E i F). Omówienie ich 
wszystkich dalece wykracza poza ramy niniejszego opracowania, stąd też najistotniejsze dane zestawione zostały 
w tabeli (por. Tabela 11).

Na szczególną uwagę zasługują dwa okazy – z ornamentem plastycznym (nr kat. 78 – Ryc. 101) i z ornamentem 
rytym (nr kat. 459 – Ryc. 101). Ornament plastyczny jest stosunkowo często spotykany na przęślikach kultury czer-
niachowskiej. Wśród nich znaleźć można też okazy niemal identyczne jak zabytek z kolekcji (Magomedov 2015, 
31–32, rys. 14:2, 4, 8–10). Do drugiego przęślika z ornamentem rytym, również dosyć często wykorzystywanym 
do ozdabiania tej kategorii zabytków, trudno doszukiwać się konkretnych analogii. Jest to ewidentnie wyraz indy-
widualnej ekspresji twórczej jego „producenta”. Być może za pozostałość zdobienia uznać można także załamaną, 
głęboką linię na przęśliku ze stanowiska 1C w Gródku (nr kat. 82 – Ryc. 101).

Dwa przęśliki wykonane są z opoki/wapienia (nr kat. 16, 85). Okazy z takiego surowca spotykane są w okresie 
rzymskim stosunkowo rzadko. W porównaniu z przęślikami glinianymi są też lekkie, co budzi uzasadnione wątpli-
wości odnośnie ich efektywności w obciążaniu wrzeciona.

Ogromna liczba przęślików znanych ze stanowisk osadowych z całego Barbaricum, szczególnie w porównaniu 
do znacznie rzadziej spotykanych ciężarków tkackich, najczęściej tłumaczona jest niestarannym wykonaniem tych 
drugich, często jedynie suszonych, a nie wypalanych i co za tym idzie ich nikłą szansą na przetrwanie (np. Słom-
ska 2015; Żychlińska 2016, 134–135). Czasami ta dysproporcja łączona jest również z funkcjonowaniem na osadach 
większej liczby przędzalni niż tkalni. Tłumaczone jest to faktem, że przędzenie było zajęciem stosunkowo prostym 
i niewymagających skomplikowanego oprzyrządowania, natomiast tkactwo wykazuje już cechy specjalizacji za-
wodowej (np. Skowron 2016, 63–64). Przęśliki też bardzo często wchodzą w skład wyposażenia grobów, z reguły 
kobiecych, co może dowodzić, że to one zajmowały się przędzeniem. W kulturze wielbarskiej uchwycono jednak 
stosunkowo duży odsetek grobów męskich z przęślikami (Skóra 2015, 88 – 92, tab. 27361).

361 Tam też interpretacja obecności przęślików w grobach męskich.

3. CLAY AND STONE ARTICLES
3.1. Spindle whorls
The collection comprises 43 (cat. no. 14, 15, 57–76, 78–85, 119, 120, 456–461, 472, 490, 495, 496, 503, 538, 539 – 
Fig. 100, 101) or 45 clay spindle whorls – if we include small specimens which might have been beads (cat. no. 77, 
494 – Fig. 100). Describing spindle whorls, I have applied the classification by B. Magomedov (2015) – even though 
it was produced for the Chernyakhov culture, it is now the only such a comprehensive compilation of this catego-
ry of artefacts from the Roman period. It can also be successfully applied with reference to spindle whorls from 
other parts of Barbaricum, especially as in the case of these artefacts it was the function that determined their 
shape. In some instances, I have also referred to the division of spindle whorls of the Masłomęcz group proposed 
by A. Kokowski (1995a, 16, fig. 5).

Most dominant in the entire collection are biconical spindle whorls, including specimens with flat, truncated 
peaks (Magomedov type A121). Much less numerous are biconical specimens with double-sided hollows by the hole 
(Magomedov types A111, A112). Specimens of other forms, including conical, disc-shaped or roughly trapezoid ones 
(Magomedov groups B, D, E and F), are even less common. As the scope of this publication does not allow exhaus-
tive description of all of them, the most important data are presented in a table (cf. Table 11).

Two spindle whorls are particularly noteworthy; one – with moulded ornament (cat. no. 78 – Fig. 101) and another 
one – with incised ornament (cat. no. 459 – Fig. 101). Moulded ornament is relatively frequent on spindle whorls of 
the Chernyakhov culture. Among them are specimens which are nearly identical to the artefact from the collection 
(Magomedov 2015, 31–32, fig. 14:2, 4, 8–10). It is difficult to find counterparts to the spindle whorl with incised orna-
ment, which is common decoration of this category of artefacts. Obviously, it is manifestation of individual, creative 
expression of its “manufacturer”. Perhaps the deep, bent line visible on the spindle whorl from site 1C in Gródek is 
also residual ornamentation (cat. no. 82 – Fig. 101).

Two spindle whorls are made of gaize/limestone (cat. no. 16, 85). Specimens of this raw material occurred in the 
Roman period relatively rarely. Unlike clay spindle whorls they are light, which raises reasonable doubts about their 
effectiveness in weighting spindles.

A very large number of spindle whorls known from settlement sites of the entire Barbaricum, especially when 
compared to much rarer loom weights, is most often explained by the careless production of the latter – often only 
dried, not fired, as a result of which they had little chances of surviving (for example, Słomska 2015; Żychlińska 
2016, 134–135). Sometimes, this disproportion is also associated with the existence of many more spinning mills 
than weaving mills, the explanation being that spinning was a relatively simple activity, not requiring complicated 
tooling, while weaving can be regarded as professional activity (for example, Skowron 2016, 63–64). Spindle whorls 
are often recorded in grave furnishing, usually female, which might prove that it was women who attended to spin-
ning. In the Wielbark culture, however, a relatively high proportion of male graves with spindle whorls has been 
recorded (Skóra 2015, 88 – 92, table 27361).

3.2. Loom weights or sinkers
Disc-shaped weights – their shape resembling large spindle whorls – which could have been used as loom weights or 
sinkers, are an underrated category of artefacts. The collection contains six objects of this type (cat. no. 17, 430, 462, 
491, 492, 493 – Fig. 102; Table 11), three of which have already been published (Niezabitowska-Wiśniewska 2020, 
161, table 6, fig. 7:9–11). As I have recently produced a lengthy article about disc-shaped weights, in this publication 
I have included only the most relevant information (cf. Niezabitowska-Wiśniewska 2020 – earlier literature there). 
These objects are known mainly from the Luboszyce culture/the Elbe circle, where they were recorded in features 
dated to phases C2–D. They also occurred, though in smaller numbers, in the Przeworsk and Wielbark cultures, the 
Masłomęcz group, and other areas of Barbaricum – also in the Middle Ages and early modern period. In the first 
culture they are found along with materials dated to from phase C1 to the early phase of the Migration Period. In the 
Wielbark culture, they can be generally dated to the period between phase B2/C1 and C2 and D. The chronology of 

361 There, also interpretation of spindle whorls in male graves.
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Typ
Type

Numer katalogowy i miejscowość
Catalogue number and town

Łącznie
In total

PRZĘŚLIKI GLINIANE / CLAY SPINDLE WHORLS

DWUSTOŻKOWATE – Magomedov grupa A
BICONICAL – Magomedov group A

Typ A111 / Type A111 	■ 57, 58, 59 – Gródek, stan. 1C / site 1C 3

34

Typ 111a / Type 111a 	■ 119 – Gródek, stan. 6 / site 6
	■ 538 – miejscowość nieznana (pow. hrubieszowski?) / indetermi-

nate town (Hrubieszów district?)

2

W generaliach typ A111a – przęślik z ornament-
em plastycznym / In general type A111a – spin-
dle whorl with moulded ornament

	■ 78 – Gródek, stan. 1C / site 1C 1

Typ A111a/A13 / Type A111a/A13 	■ 70 – Gródek, stan. 1C / site 1C 1

Typ A112 / Type A112 	■ 76 – Gródek, stan. 1C / site 1C 1

Typ A121a / Type A121a 	■ 62, 63, 64, 68 – Gródek, stan. 1C / site 1C
	■ 120 – Gródek, stan. 6 / site 6
	■ 458 – Moroczyn, stan. 44 / site 44
	■ 472 – Sławęcin, stan. 21 / site 21
	■ 496 – Turkołówka, stan. 8 / site 8
	■ 503 – Wronowice, stan. 18 / site 18

9

Typ A121a /
~ Kokowski typ wysokie / Type A121a /
~ Kokowski type high

	■ 60, 61 – Gródek, stan. 1C / site 1C 2

Typ A121b / Type A121b 	■ 66, 67 – Gródek, stan. 1C / site 1C
	■ 490 – Terebiń, stan. 71 / site 71

3

~ A121b / ~ Kokowski typ niskie dwustożkowe / 
~ A121b / ~ Kokowski type low biconical

	■ 539 – miejscowość nieznana (pow. hrubieszowski?) / indetermi-
nate town (Hrubieszów district?)

1

Typ A121a/A122 / Type A121a/A122 	■ 65 – Gródek, stan. 1C / site 1C 1

Typ A132 / Type A132 	■ 71, 72, 73 – Gródek, stan. 1C / site 1C 3

Grupa A1, zniszczony / Group A1, damaged 	■ 75 – Gródek, stan. 1C / site 1C 1

Typ A212 /
~ Kokowski typ trójczłonowe / Type A212 / ~ 
Kokowski type tripartite

	■ 456 – Moniatycze, stan. 6 / site 6 1

Typ A212 i zbliżone / Type A212 and similar 	■ 15 – Dziekanów, stan. 10 / site 10
	■ 69 – Gródek, stan. 1C / site 1C

2

? – uszkodzone / ? – damaged 	■ 14 – Dziekanów, stan. 10 / site 10
	■ 457 – Moroczyn, stan. 13 / site 13
	■ 461 – Moroczyn

3

Magomedov grupa B / group B

~ typ B121b – w przybliżeniu krążkowy / ~ type 
B121b – roughly disc-shaped

	■ 83, 84 – Gródek, stan. 1C / site 1C 2

5
~ typ B121/B122 – trapezowaty / ~ type B121/
B122 – trapezoid

	■ 81 – Gródek, stan. 1C / site 1C 1

Typ B122b – stożkowaty, ornamentowany / Type 
B122b – conical, ornamented

	■ 459 – Moroczyn 1

Typ B212/B221 / Type B212/B221 	■ 74 – Gródek, stan. 1C / site 1C 1

INNE – Magomedov grupa D, E, F
OTHER – Magomedov group D, E, F

Typ D1 / Type D1 	■ 460 – Moroczyn 1

4

~ typ D2 – ze śladami ornamentu (?) / ~ type D2 
– with traces of ornament (?)

	■ 82 – Gródek, stan. 1C / site 1C 1

~ typ E / ~ type E 	■ 80 – Gródek, stan. 1C / site 1C 1

~ typ F1 / ~ type F1 	■ 79 – Gródek, stan. 1C / site 1C
	■ 495 – Turkołówka, stan. 7 / site 7

1

Tabela 11. Zestawienie przęślików i ciężarków tkackich lub grzęzideł opisanych w katalogu. Numery odpowiadają numerom użytym w katalogu oraz na ry-
cinach i tablicach.
Table 11. List of spindle whorls and loom weights/sinkers described in the catalogue. Numbers correspond to numbers used in the catalogue, figures and 
plates.

Ryc. 100. Przęśliki gliniane i małe przęśliki lub paciorki gliniane (77, 494). Odniesienia do typologii B. Magomedova – por. Tabela 11. 58, 61, 66, 67, 69, 71, 
72, 76, 77, 79, 80, 83, 84 – Gródek, stan. 1C; 456 – Moniatycze, stan. 6; 460 – Moroczyn; 472 – Sławęcin, stan. 21; 490 – Terebiń, stan. 71; 494 – Trzeszcza-
ny; 495 – Turkołówka, stan. 7; 496 – Turkołówka, stan. 8.
Fig. 100. Clay spindle whorls and small spindle whorls or clay beads (77, 494). B. Magomedov typology – vide Table 11. 58, 61, 66, 67, 69, 71, 72, 76, 77, 79, 
80, 83, 84 – Gródek, site 1C; 456 – Moniatycze, site 6; 460 – Moroczyn; 472 – Sławęcin, site 21; 490 – Terebiń, site 71; 494 – Trzeszczany; 495 – Turkołów-
ka, site 7; 496 – Turkołówka, site 8.
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Typ
Type

Numer katalogowy i miejscowość
Catalogue number and town

Łącznie
In total

MAŁE PRZĘŚLIKI LUB PACIORKI – por. Tabela 7
SMALL SPINDLE WHORLS OR BEADS – cf. Table 7

Przęślik – typ A112 /
Paciorek – TM. LVI.484 / Spindle whorl – type 
A112 /
Spindle whorl – TM. LVI.484

	■ 77 – Gródek, stan. 1C / site 1C
	■ 494 – Trzeszczany

2

2

GLINIANE / CLAY 43* 
lub / 
or 45

PRZĘŚLIKI KAMIENNE Z OPOKI/WAPIENIA
STONE SPINDLE WHORLS OF GAIZE/LIMESTONE

Krążkowy, płaski / Disc-shaped, flat 	■ 16 – Dziekanów, stan. 10 / site 10 1
2

Dwustożkowaty / Biconical 	■ 85 – Gródek, stan. 1C / site 1C 1

CIĘŻARKI TKACKIE LUB GRZĘZIDŁA – gliniane
LOOM WEIGHTS OR SINKERS – clay

Krążkowe / Disc-shaped 	■ 17 – Dziekanów, stan. 10 / site 10
	■ 430 – Małków
	■ 462 – Moroczyn
	■ 491, 492, 493 – Terebiń, stan. 71 / site 71

6

6

* 43 – uznając małe przęśliki za paciorki / regarding small spindle whorls as beads.

3.2. Ciężarki tkackie lub grzęzidła
Niedocenianą kategorią zabytków są ciężarki krążkowe kształtem zbliżone do dużych przęślików, które mogły 
pełnić funkcję ciężarków tkackich lub grzęzideł. W kolekcji znajduje się sześć takich przedmiotów (nr kat. 17, 430, 
462, 491, 492, 493 – Ryc. 102; Tabela 11), przy czym trzy z nich były już publikowane (Niezabitowska-Wiśniewska 
2020, 161, tabela 6, ryc. 7:9–11). Ostatnio ciężarkom krążkowym poświęciłam obszerny artykuł, stąd też zawrę tutaj 
tylko najważniejsze informacje (por. Niezabitowska-Wiśniewska 2020 – tam dalsza literatura). Znane są one głów-
nie z kultury luboszyckiej/kręgu nadłabskiego, gdzie występują w obiektach datowanych na fazy C2–D. W nieco 
mniejszej ilości ciężarki takie występują w kulturach przeworskiej i wielbarskiej, w grupie masłomęckiej oraz w in-
nych częściach Barbaricum, ale także w średniowieczu i w czasach nowożytnych. W pierwszej z kultur znajdowane 
są z materiałami datowanymi od fazy C1 po wczesną fazę okresu wędrówek ludów. W kulturze wielbarskiej ogólnie 
datować można je na okres od fazy B2/C1 do fazy C2 i D. Metryki ciężarków z grupy masłomęckiej nie można uści-
ślić, choć prawdopodobnie użytkowane były przez cały okres jej funkcjonowania. Ciężarki krążkowe, niezależnie od 
okresu czy obszaru występowania, mają bardzo zbliżone parametry metryczne. W zależności od okoliczności mogły 
być wykorzystywane zarówno jako ciężarki tkackie, jak i jako grzęzidła. Kluczową rolę w powiązaniu konkretnych 
zabytków z tkactwem lub rybołówstwem odgrywa znajomość kontekstu odkrycia, choć zdecydowanie łatwiej po-
twierdzić ich związek z pierwszą z dziedzin gospodarki362 (Niezabitowska-Wiśniewska 2020).

362 Np. obiekt 17 w Herzsprung, Lkr. Uckermark zawierający 52 ciężarki krążkowe (Schuster 2004, 15–178), których rozmieszczenie ewidentnie dowodzi 
ich związku z warsztatem tkackim (por. Niezabitowska-Wiśniewska 2020, ryc. 9:1).

Ryc. 101. Przęśliki gliniane z ornamentem plastycznym (78) i rytym (82?, 459). 78, 82 – Gródek, stan. 1C; 459 – Moroczyn.
Fig. 101. Clay spindle whorls with moulded ornament (78) and incised ornament (82?, 459). 78, 82 – Gródek, site 1C; 459 – Moroczyn.

Ryc. 102. Ciężarki tkackie i/lub grzęzidła. 430 – Małków; 491 – Terebiń, stan. 71.
Fig. 102. Loom weights and/or sinkers. 430 – Małków; 491 – Terebiń, stan. 71.



352       Analiza 353       Analysis

V. FRAGMENTY NACZYŃ SZKLANYCH
W katalogu uwzględniłam także 9 fragmentów naczyń szklanych, w tym jeden przetopiony (nr kat. 86–94) i to 
głównie ze względu na fakt odkrycia ich na powierzchni stanowiska 1C w Gródku, w obszarze cmentarzyska gru-
py masłomęckiej (por. przypis 33). Stan ich zachowania oraz brak wyraźnych cech dystynktywnych wykluczają 
sensowność jakiejkolwiek szczegółowej analizy. Można jedynie stwierdzić, że większość z fragmentów pochodziła 
z cienkościennych naczyń z przezroczystego szkła – bezbarwnego lub zielonkawego. Bardzo ostrożnie też można 
je łączyć ze wspomnianym cmentarzyskiem grupy masłomęckiej.

VI. CERAMIKA
Jak już wspomniałam, w katalogu nie uwzględniono – poza jednym wyjątkiem – niezwykle licznych fragmentów ce-
ramiki znanych z badań powierzchniowych w całej Kotlinie Hrubieszowskiej, które wymagają zupełnie odrębnego 
opracowania. Stąd też ta kategoria zabytków reprezentowana jest przez zachowane w około połowie naczynie gli-
niane odkryte w Wołajowicach (nr kat. 501 – Ryc. 103). Jest to bezuchy garnek ze słabo wyodrębnionym wylewem 
i największą wydętością brzuśca w górnej połowie naczynia. Umieścić można go w typie IB w klasyfikacji naczyń 
kultury wielbarskiej R. Wołągiewicza363 (1993) i łączyć z tą jednostką kulturową. Bezuche garnki tego typu wystę-
powały w fazach B1–B2/C1, ale zbliżone mogły sporadycznie występować jeszcze w fazie D (Wołągiewicz 1991, 26). 
W wypadku Lubelszczyzny zapewne naczynie to można datować najwcześniej na fazę B2/C1.

Wspomnianym wyjątkiem jest fragment stopki naczynia glinianego znaleziony na stanowisku 1C w Gródku (nr kat. 
98). Ta nietypowa forma znajduje swoje dalekie odpowiedniki wśród naczyń dackich (por. np. Florkiewicz 2006, 2008), 
choć oczywiście ze względu na stan jej zachowania nie można tego stwierdzenia traktować w kategorii bezdyskusyjnych.

VII. INNE LUB NIEOKREŚLONE
W kolekcji znajduje się też grupa przedmiotów nie mieszczących się w już omówionych kategoriach oraz zabytki, 
które trudno jednoznacznie zinterpretować, głównie ze względu na stan zachowania, ale też niespotykaną, niekiedy 
wręcz „dziwną” formę (Ryc. 105). Tego rodzaju artefakty ujęłam w tabeli, niekiedy zawierającej także próbę inter-
pretacji (por. Tabela 12). Wyłączyłam z niej część przedmiotów już wcześniej z mniejszym lub większym prawdopo-
dobieństwem przyporządkowanych do innych kategorii zabytków.

W tej grupie znajdują się dwa zabytki, które z pewną dozą ostrożności łączyć należy z uprzężą końską364 (nr kat. 
468, 482 – Ryc. 104). Pierwszy z nich – pochodzący ze stanowiska 44 w Obrowcu (nr kat. 468) i wykonany ze srebra 
– składa się z w przybliżeniu trapezowatej, cienkiej blaszki, zakończonej masywnym guzem z częściowo zatartym 
ornamentem. Prawdopodobnie jest to wtórnie przerobione okucie365, być może od uprzęży końskiej. Podobną funk-
cję, jak się wydaje, przypisać można także silnie profilowanemu okuciu rzemienia ze stanowiska 36 w Teptiukowie 
(nr kat. 482), wykonanemu ze stopu miedzi. Pomimo dalekiego podobieństwa do niektórych okuć końca pasa włą-
czonych do typu 2 w klasyfikacji R. Madydy-Legutko (2011, tabl. VIII:1–5; X:2, 4, 7), nie można zaliczyć go tej grupy 
przedmiotów. Największe zestawy okuć związanych z uprzężą końską znane są z Illerup. Sposobem profilacji odbie-
gają one jednak od okucia z kolekcji (Ilkjær 1993a, 1993b; von Carnap-Bornheim, Ilkjaer 1996a, 1996b).

Zagadkowy jest też przedmiot ze stopu miedzi kształtem przypominający dzwonek z długim, w przybliżeniu czwo-
robocznym „kielichem” z cienkiej blaszki, zaopatrzony w masywną, litą kulkę (nr kat. 171 – Ryc. 105). W pierwszym 
odbiorze przypomina dzwonki – elementy uprzęży końskiej znane z tzw. Volnikovskiego „skarbu” (Волниковский 
„клад”), obl. Kurska, Rosja. Te jednak – pomijając oczywiste różnice w stylu zdobienia – zakończone są pierścieniem 

363 W katalogu użyłam zapisu Schindler/Wołągiewicz, co ma związek z ogólnie znanym faktem bazowania R. Wołągiewicza na wcześniejszej klasyfikacji 
naczyń kultury wielbarskiej autorstwa R. Schindlera (1940).

364 Wrócę tutaj do wzmiankowanej już trudności w odróżnieniu okuć związanych z pasem od podobnych, a czasami wręcz identycznych, związanych 
z uprzężą końską, szczególnie w wypadku braku znajomości kontekstu ich odkrycia. Tym samym uznanie za ostatnie z nich opisanych tutaj przedmio-
tów traktować należy z dużą dozą ostrożności.

365 Być może zbliżone do typu 2 w klasyfikacji R. Madydy-Legutko (2011, tabl. VI:6–8; IX:1, 2).

weights from the Masłomęcz group can be specified, yet they were probably used throughout the entire period of 
its functioning. Disc-shaped weights, regardless of the period or area of occurrence, are of very similar dimensions. 
Depending on the circumstances, they could have been used as loom weights or sinkers. The context of discovery 
is the key determinant of whether such artefacts are associated with weaving or fishery, though it is much easier 
to relate them to the first area of economy362 (Niezabitowska-Wiśniewska 2020).

V. FRAGMENTS OF GLASS VESSELS
In the catalogue, I have also considered nine fragments of glass vessels (cat. no. 86–94), including one melted spec-
imen. I have decided to do so on account of the fact that they were discovered on the surface of site 1C in Gródek, 
at the cemetery of the Masłomęcz group (cf. footnote 33). Their state of preservation and the lack of distinctive 
features hinder any detailed analysis. It can only be stated that most of these fragments were parts of thin-walled 
vessels of transparent – colourless or greenish – glass. We can very carefully associate them with the above-men-
tioned cemetery of the Masłomęcz group.

VI. POTTERY
As already mentioned, the catalogue – with one exception – does not cover very numerous fragments of pottery 
recorded in the course of surface surveys conducted in the entire Hrubieszów Basin. These require an entirely sepa-
rate investigation. Thus, this category of artefacts is represented by a half-preserved clay vessel discovered in Woła-
jowice (cat. no. 501 – Fig. 103). It is a pot without the handle, with a rather indistinct rim, its belly most prominent 
in the top part. It can be assigned to type IB in the classification of vessels of the Wielbark culture by R. Wołągie-

362 For instance, feature 17 in Herzsprung (Lkr. Uckermark) containing 52 disc-shaped weights (Schuster 2014, 15–178), whose distribution evidently cor-
roborates their connection with a weaving shop (cf. Niezabitowska-Wiśniewska 2020, fig. 9:1).

Ryc. 103. Naczynie gliniane. Wołajowice.
Fig. 103. Clay vessel. Wołajowice.
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wicz363 (1993) and associated with this cultural unit. Pots without handles of this type occurred in phases B1–B2/C1, 
yet similar ones could have sporadically appeared in phase D (Wołągiewicz 1991, 26). As regards the Lublin region, 
this vessel can most likely be dated to phase B2/C1 at the earliest.

The said exception is a fragment of a foot of a clay vessel recorded at site 1C in Gródek (cat. no. 98). This untyp-
ical form has indirect counterparts among Dacian vessels (cf., for example, Florkiewicz 2006, 2008), yet due to the 
state of its preservation we cannot treat this assumption as certain.

VII. OTHER OR INDETERMINATE
The collection also contains a group of articles which do not match any of the categories mentioned so far, and 
those which cannot be unambiguously interpreted, mainly due to their state of preservation, but also their untypi-
cal, sometimes even “peculiar” form (Fig. 105). Artefacts of this type have been included in a table, in certain cases 
with an attempt at interpretation (cf. Table 12). I have excluded some objects which – with a higher or lower degree 
of confidence – have already been assigned to other categories of artefacts.

This group comprises two artefacts, which can be tentatively associated with a horse’s harness364 (cat. no. 468, 
482 – Fig. 104). The first one – from site 44 in Obrowiec (cat. no. 468) and made of silver – consists of a thin, rough-
ly trapezoid sheet terminated with a massive knob, and with partly-effaced ornament. Probably, it is an altered 
fitting365, perhaps that of a horse’s harness. A strongly profiled fitting of a leather strap from site 36 in Teptiuków 
(cat. no. 482), made of copper alloy, could also have been used for the same purpose. Despite bearing some loose 
similarity to some strap ends included in type 2 in R. Madyda-Legutko’s classification (2011, plate VIII:1–5; X:2, 4, 7), 
they cannot be assigned to this group of objects. The largest sets of fittings connected with a horse’s harness are 
known from Illerup. However, their profiling differs from the that of the specimen from the collection (Ilkjær 1993a, 
1993b; von Carnap-Bornheim, Ilkjaer 1996a, 1996b).

363 In the catalogue, I have referred to “Schindler/Wołągiewicz”, as it is commonly known that R. Wołągiewicz based his classification on the earlier divi-
sion of pottery of the Wielbark culture by R. Schindler (1940).

364 As already been mentioned, it is difficult to differentiate between belt fittings and similar, sometimes even identical fittings connected with a horse’s 
harness, especially when the context of their discovery is unknown. Thus, treating the above-mentioned objects as the latter category is very uncertain.

365 Perhaps resembling type 2 in R. Madyda-Legutko’s classification (2011, plate VI:6–8; IX:1, 2).

Ryc. 104. Okucia rzemieni – elementy uprzęży końskiej (?). 468 – Obrowiec, 
stan. 44 (wtórnie przerobione); 482 – Teptiuków, stan. 36.
Fig. 104. Leather-strap fittings – elements of a horse’s harness (?). 468 – 
Obrowiec, site 44 (altered leather strap fitting); 482 – Teptiuków, site 36.

Funkcja
Function

Numer katalogowy i miejscowość
Catalogue number and town

Uwagi
Comments

Łącznie
In total

INNE LUB NIEOKREŚLONE / OTHER OR INDETERMINATE

Elementy uprzęży 
końskiej (?) / 
Ele ments of a 
horse’s harness (?)

	■ 468 – Obrowiec, stan. 44 / site 44
	■ 482 – Teptiuków, stan. 36 / site 36

– nr kat. 468 – wtórnie przerobione okucie rzemienia 
(?) / cat. no. 468 – altered leather strap fitting (?)
– nr kat. 482 – okucie rzemienia / cat. no. 482 – 
leather strap fitting

2

? 	■ 171 – Gródek, stan. 29 / site 29 – kształt dzwonka – element uprzęży końskiej (?), 
oprawa nieokreślonego przedmiotu (?) / in the 
shape of a bell – element of a horse’s harness (?)

1

? 	■ 219 – Gródek, okolice / environs – tarczka ze stopu miedzi / disc of copper alloy 1

? 	■ 8 – Cichobórz, stan. 46 / site 46 – ze stopu miedzi, pozłacany; kształtem przypomi-
nający sprzączkę / of copper alloy, gilded; shape re-
sembling a buckle

1

? 	■ 102 – Grodek, stan. 1C / site 1C – cienka i płaska blaszka / thin and flat metal sheet 1

? 	■ 103 – Grodek, stan. 1C / site 1C – zawieszka (?), okucie (?) / pendant (?), fitting (?) 1

Nakładka (?) / 
At tachment (?)   

	■ 121 – Gródek, stan. 6 / site 6 – zwinięta w okrąg wąska, gładka taśma / narrow, 
smooth and coiled band

1

? 	■ 122 – Gródek, stan. 6 / site 6 – sztabka / bar 1

Oprawa (?) / 
Fit ting (?)

	■ 173 – Gródek, stan. 29 / site 29 1

? 	■ 174 – Gródek, stan. 29 / site 29 – zwinięta blaszka z fragmentem otworu / rolled 
metal sheet with a partly intact perforation

1

? 	■ 222 – Gródek, okolice / environs – sztabka z trapezowatą płytką, przypominająca 
kolec sprzączki / bar with a trapezoid plate, resem-
bling a buckle pin

1

? 	■ 420 – Kosmów, okolice / environs – wygięta taśma / bent band 1

Fragment / element 
ozdoby (?) / 
Frag ment / element 
of an ornament (?)

	■ 425 – Łuszków, stan. 5 / site 5 – w kształcie płaskiego grocika / in the shape of a 
flat arrowhead

1

? 	■ 454 – Mieniany, stan. 25 / site 25 – powyginana taśma / bent band 1

? 	■ 487 – Terebiń, stan. 41 / site 41 – zagięta blaszka z profilowanym trzpieniem – frag-
ment większego przedmiotu (?) / bent metal sheet 
with a profiled tang – fragment of a larger object (?)

1

? 	■ 104 – Gródek, stan. 1C / site 1C
	■ 175, 176 – Gródek, stan. 29 / site 29
	■ 469, 470 – Obrowiec, stan. 44 / site 44

– przedmioty stopione i odkształcone / melted and 
deformed objects
– nr kat. 104 – stopiona nóżka zapinki z pełną 
pochewką (?) / cat. no. 104 – melted foot of a fibula 
with a full catch-plate (?)

4

21

Tabela 12. Zestawienie pozostałych przedmiotów (nieuwzględnionych w tabelach 1–11) oraz zabytków lub ich fragmentów o nieokreślonej funkcji.
Numery odpowiadają numerom użytym w katalogu oraz na rycinach i tablicach.
Table 12. List of other objects (not included in Tables 1–11), artefacts or their elements of indeterminate function. Numbers correspond to numbers used in 
the catalogue, figures and plates.

Ryc. 105. Bliżej nieokreślone zabytki metalowe. 8 – Cichobórz, stan. 46; 
103 – Gródek, stan. 1C; 171 – Gródek, stan. 29; 487 – Terebiń, stan. 41.
Fig. 105. Indeterminate metal objects. 8 – Cichobórz, site 46; 103 – Gródek, 
site 1C; 171 – Gródek, site 29; 487 – Terebiń, site 41.

Ryc. 106. Tarczka. Gródek – okolice.
Fig. 106. Disc. Gródek – environs.
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Another puzzling artefact is an object made of copper alloy, its shape resembling a bell, with a roughly quadrilat-
eral “goblet” made of thin metal sheet, with a massive, cast knob (cat. no. 171 – Fig. 105). At first glance it resembles 
bells – elements of a horse’s harness known from the “Volnikovka treasure” (Волниковский „клад”), Kursk oblast, 
in Russia. These, however (leaving aside obvious differences in the manner of ornamentation), are terminated with 
a ring used for fixing the ferrule with the thong (Radûš, Ŝeglova 2014, 20, 167–169). In the case of the specimen 
from the collection, the lack of the “fixing point” raises doubts about using it in a horse trapping. As there are no 
traces of a clapper, this object cannot be regarded as a bell. Leaving aside the said associations and turning the 
object so that the massive knob points downwards, it can be interpreted in another way – it could have been the 
(bottom?) binding or fitting of an undetermined object, for example, wooden.

Another object of undetermined function is a disc made of copper alloy (cat. no. 219 – Fig. 106), ornamented 
with concentric grooves. Its manner of production and original edges preserved in places, does not allow to classify 
it as a bottom of a metal vessel.

służącym do zaczepienia skuwki mocującej je do rzemienia (Radûš, Ŝeglova 2014, 20, 167–169). W wypadku okazu 
z kolekcji brak „punktu mocowania” poddaje w wątpliwość możliwość użytkowania go w rzędzie końskim. Brak ja-
kichkolwiek śladów po sercu/języku nie pozwala natomiast na uznanie tego przedmiotu za dzwonek. Odrzucając po-
wyższe skojarzenia i odwracając przedmiot masywną kulką w dół, „zyskujemy” kolejną możliwość jego interpretacji, 
pozwalającą na łączenie go z oprawą (dolną?) lub okuciem bliżej nieokreślonego przedmiotu, na przykład drewnianego.

Z innych przedmiotów o niejasnym przeznaczeniu wymienić można wykonaną ze stopu miedzi tarczkę (nr kat. 
219 – Ryc. 106), ozdobioną koncentrycznymi żłobkami. Sposób jej wykonania oraz zachowane miejscami pierwotne 
krawędzie, nie pozwalają uznać jej za dno naczynia metalowego.
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CO Z TEGO WYNIKA CZYLI ZAKOŃCZENIE (?)

Obszar Lubelszczyzny, jak już wielokrotnie wzmiankowałam, ze względu na swoje położenie bez wątpienia jest 
niezwykle istotny, często kluczowy dla odtworzenia procesów osadniczych i genezy wielu zjawisk kulturowych 
w młodszym okresie przedrzymskim oraz w okresach rzymskim i wędrówek ludów. Z jednej strony wykazuje on 
silne związki z Mazowszem i Podlasiem i dalej z północną Polską, z drugiej stanowi swoistą bramę na wschód łą-
cząc tereny ziem polskich z obszarami dzisiejszej Ukrainy i Białorusi. Nie można też zapominać o oddziaływaniach 
z południa, wywodzących się ze środowiska celtyckiego i dackiego, sarmackich Jazygów z Wielkiej Niziny Węgier-
skiej czy też z prowincji rzymskich. Ostatnie najlepiej obrazuje ogromna liczba importów o takiej proweniencji znana 
z Lubelszczyzny (Gładysz-Juścińska, Kokowski, Niezabitowska-Wiśniewska 2021). Ta niezwykła rola tej części ziem 
polskich została już udowodniona między innymi w opublikowanej w 1991 roku pracy autorstwa Andrzeja Kokow-
skiego pt. Lubelszczyzna w młodszym okresie przedrzymskim i w okresie rzymskim. Od momentu jej ukazania się 
minęło jednak dokładnie 30 lat, a przyrost bazy źródłowej wymusza uzupełnienie danych na temat sytuacji kultu-
rowej mającej miejsce na Lubelszczyźnie we wspomnianym przedziale czasowym. Tę potrzebę częściowo spełnia 
kolekcja zabytków zaprezentowana w niniejszym opracowaniu.

Kluczową rolę w rekonstrukcji specyficznej dynamiki przemian kulturowych oraz zasięgu i charakteru kontak-
tów interkulturowych odgrywa Kotlina Hrubieszowska i obszary bezpośrednio z nią sąsiadujące, z których pochodzi 
część zabytków uwzględnionych w niniejszym opracowaniu. Obecność wielu z nich uwidacznia też ogrom problemów 
i pytań, na które w dalszym ciągu nie znamy odpowiedzi. Do niedawna większość archeologów zafascynowana była 
coraz liczniej pojawiającymi się zabytkami z późnej starożytności, także licznie reprezentowanymi w opisanej ko-
lekcji. Nie negując ich znaczenia, w wypadku wschodniej Lubelszczyzny jeszcze bardziej enigmatyczny jest jednak 
wczesny okres rzymski i początek okresu późnorzymskiego. Nałożenie się tradycji zarubinieckich i postzarubieckich, 
przeworskich, a później także wielbarskich powoduje ogromne trudności w rekonstrukcji obrazu kulturowego na 
tym obszarze, w wielu wypadkach niemieszczącego się w „klasycznym” podziale kulturowym. Doskonale obrazują 
to niektóre typy zabytków, np. zapinki A.68, oczkowate serii pruskiej, typu Husynne, wariantu Topornica, ale też 
A.129 i pozostałe 8 serii V grupy, które na innych obszarach ziem polskich o „ustabilizowanej” sytuacji kulturowej 
bez większego problemu łączone są bądź z kulturą przeworską, bądź wielbarską. W Kotlinie Hrubieszowskiej i na 
terenach bezpośrednio z nią sąsiadujących nie jest to już aż tak oczywiste, także ze względu na ogromny przyrost 
takich materiałów na zachodniej Ukrainie, zupełnie „zaburzający” dotychczasowe ustalenia. Zaprezentowana kolekcja 
jest zbiorem zabytków luźnych i jej analiza, co oczywiste, nie pozwala na pełną rekonstrukcję wzajemnych relacji 
pomiędzy wspomnianymi jednostkami kulturowymi na wschodnim krańcu Lubelszczyzny. Wskazuje jednak kierunek 
przyszłych badań i niekiedy wręcz dokładne miejsca, które w przyszłości należałoby rozpoznać wykopaliskowo.

Wracając jeszcze do schyłku starożytności w Kotlinie Hrubieszowskiej, to zabytki z kolekcji jedynie potwierdzają 
już wcześniej wzmiankowany fakt, że jej obszar po zaniku grupy masłomęckiej nie był krainą pustą i zapomnianą. 
Jest też bardziej niż prawdopodobne, że w dalszym ciągu zamieszkiwała ją bliżej nieokreślona grupa ludności ger-
mańskiej, która pozostała i/lub powróciła na te tereny, spokojnie „doczekując” przybycia Słowian.

CONCLUSIONS AND REFLECTIONS: AFTERWORD

As I have repeatedly mentioned, the Lublin region – on account of its location – is undoubtedly of vital impor-
tance to the reconstruction of settlement processes and the origin of many cultural phenomena emerging in the 
pre-Roman, Roman and Migration periods. On the one hand, it has strong connections with Mazovia, Podlachia 
and the areas further to the north of Poland; on the other hand, it is a gateway to the east as it connects Polish 
lands with what is now Ukraine and Belarus. Moreover, we cannot ignore influences from the south, originating 
in the Celtic and Dacian environments, Sarmatian Iazyges from the Great Hungarian Plain, or the Roman provinc-
es. The latter are manifested by an enormous number of imports of such provenance known in the Lublin region 
(Gładysz-Juścińska, Kokowski, Niezabitowska-Wiśniewska 2021). The unique role of this part of Poland has al-
ready been proven by, for instance, Andrzej Kokowski in his Lubelszczyzna w młodszym okresie przedrzymskim 
i w okresie rzymskim (The Lublin region in late pre-Roman period and Roman period). Nevertheless, it has been 
exactly 30 years since its publication, and due to an increase in the number of sources, data about the cultural 
situation of the Lublin region in the said period have to be supplemented. The collection of artefacts presented 
here partly addresses this need.

The Hrubieszów Basin and neighbouring areas, which yielded some of the artefacts included in the catalogue, 
play a vital role in the reconstruction of the unique dynamics of cultural transformations, as well as the scope and 
character of intercultural contacts. Many of these artefacts also reveal the enormousness of problems and questions 
which still remain unanswered. Until recently, the majority of archaeologists were mostly fascinated by increasingly 
numerous late ancient artefacts, which make up a large part of the said collection. Their importance is unquestion-
able, though in the case of the Lublin region, the early Roman period and the beginning of the late Roman period 
are even more enigmatic. The overlapping of the Zarubintsy, post-Zarubintsy, Przeworsk and, later, also Wielbark 
traditions, poses great difficulties in the reconstruction of the cultural image of this area, in many cases not match-
ing the “classic” cultural division. This is best exemplified by some types of artefacts, such as fibulae of type A.68, 
eye fibulae of the Prussian series, brooches of Husynne type, Topornica variant and type A.129, and other fibulae 
of series 8, group V, the occurrence of which, in other parts of Poland, where the cultural situation does not raise 
any doubts, is easily associated with the Przeworsk or Wielbark culture. In the Hrubieszów Basin and neighbour-
ing areas it is not that obvious, partly due to the large number of such materials recorded in the west of Ukraine, 
which casts serious doubt about current findings. The presented collection consists of stray finds and, obviously, its 
reconstruction does not allow exhaustive reconstruction of mutual relations between the said cultural units on the 
eastern periphery of the Lublin region. This, however, indicates a direction for future research and in some cases 
even exact locations, which should undergo excavations in the future.

As regards the end of antiquity in the Hrubieszów Basin, the artefacts from the collection only corroborate the 
fact that, after the decline of the Masłomęcz group, this area was not an empty or forsaken land. It is also very likely 
that it was still inhabited by an undetermined Germanic population, which remained there and/or returned to these 
areas, patiently “awaiting” the arrival of Slavs.  
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Znacznie upraszczając powyższe uwagi zaryzykuję stwierdzenie, że o ile o stabilizacji osadniczej w Kotlinie Hru-
bieszowskiej w czasach funkcjonowania grupy masłomęckiej wiemy już naprawdę bardzo dużo, to zarówno początek 
historii tego regionu we wczesnym okresie rzymskim, jak i koniec przypadający na okres wędrówek ludów – i to nie 
tylko na jego wczesną fazę – w dalszym ciągu przedstawiają się dość tajemniczo. Pośrednio to samo spostrzeżenie 
odnieść można do młodszego okresu przedrzymskiego. Niezależnie od tego czy uznamy za słuszne wydzielenie tzw. 
grupy czerniczyńskiej, czy też nie, w dalszym ciągu na wschodzie Lubelszczyzny mamy do czynienia z nakładającymi 
się różnymi tradycjami kulturowymi – przeworską, jastorfską i zarubiniecką, ale też w dalszym ciągu nie potrafimy 
zdefiniować ich wzajemnych zależności.

Z całą pewnością też nie jest to koniec naszych działań. W zbiorach Muzeum w Hrubieszowie na opracowanie „cze-
ka już” kolejnych kilkadziesiąt zabytków, że o kolekcjach z innych Muzeów Lubelszczyzny nie wspomnę. Nie można 
ich pominąć, ale też konieczne jest znalezienie czasu – i pieniędzy – na zintensyfikowanie badań wykopaliskowych 
pozwalających na poznanie kontekstu odkrywanych zabytków. Na koniec posłużę się więc zdaniem wypowiedzia-
nym przez Winstona Churchila, oczywiście w zupełnie innych okolicznościach366, ale doskonale oddającym zakoń-
czenie pewnego etapu w badaniach nad młodszym okresem przedrzymskim oraz okresami rzymskim i wędrówek 
ludów w Kotlinie Hrubieszowskiej – To nie jest koniec, to nawet nie jest początek końca, to dopiero, być może, koniec 
początku (Now this is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is, perhaps, the end of the beginning).

366 Mowa po brytyjskim zwycięstwie nad Afrika Korps pod El-Alamein, 10 listopada 1942.

In very simple terms, I will hazard a guess that, while we know a lot about the settlement stability of the Hru-
bieszów Basin at the time of the functioning of the Masłomęcz group, the early history of this region in the early 
Roman period, and its end (which fell in the Migration period, and not only on its early phase) is still rather puz-
zling. This finding can also be indirectly applied to the later pre-Roman period. Irrespective of whether we agree 
with the distinction of the Czerniczyn group, we do not only deal with overlapping cultural traditions in the east 
of the Lublin region – the Przeworsk, Jastorf and Zarubintsy ones – it is also true that we still cannot define their 
mutual relations. 

With absolute certainty, it is not the end of our activity. The collection of the Museum in Hrubieszów comprises 
another several dozen artefacts waiting to be analysed, not to mention collections of other museums from the Lu-
blin region. They cannot be ignored, yet more time – and money – is needed to intensify excavations which would 
enable the determination of the context of discovered artefacts. To conclude, let me quote a sentence by Winston 
Churchill, of course uttered in completely different circumstances366, but which best expresses the completion of 
a stage of the research into the later pre-Roman, Roman and Migration periods in the Hrubieszów Basin – Now this 
is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is, perhaps, the end of the beginning.

366  Speech delivered after the British victory over Afrika Korps at the Battle of El Alamein, on 10 November 1942. 
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5. Gródek, pow. hrubieszowski, stan. 6 – ZL, 2021 r. – 
NP.; IA UMCS.

6. Kosmów, pow. hrubieszowski – ZL – nr kat. 226, 
w tym tomie.

7.1.–7.2. Masłomęcz, pow. hrubieszowski, stan. 15 – 
×2 Ag – grób 300 – Kokowski 1995b369, 74 ryc. 50; 
181 ryc. 112; 180 nr. 3354–3355; Schuster 2006, 
115 nr 89; Mączyńska 2009, 262 lista 3 nr 88; Ko-
kowski, Gładysz-Juścińska 2021, 185–186. 

8.1.–8.2. Ochoża, pow. chełmski – ZL ×2 (?) – NP; infor-
macja T. Mazurek; MCH.

369 Tam informacje o wcześniejszych wzmiankach w literaturze.
370 Por. http://mzch.pl/zbiory2/archeologia/index.html 

9. Swaryczów, pow. zamojski – ZL, 2003 r. – NP.; por. 
Naworol 2020; IA UMCS.

10.1.–10.2. Wołczyny, pow. włodawski – ZL ×2 – NP.; 
por. Naworol 2020; IA UMCS.

11. Gmina Komarów-Osada, pow. zamojski – ZL – NP.; 
informacja S. Sadowskiego.

12. Gmina Tyszowce, pow. tomaszowski – ZL – NP.; in-
formacja S. Sadowskiego.

13. Gmina Werbkowice, pow. hrubieszowski – ZL – NP.; 
informacja S. Sadowskiego.

LISTA 2
A. ZAPINKI SERII PRUSKIEJ III GRUPY O. ALMGRENA

~ A.III.57

1. Janowice, pow. puławski – ZL – informacja P. Lisa; 
MNK; W* Niezabitowska-Wiśniewska 2017a, 
476 ryc. 1A.

2. Opole Lubelskie, pow. opolski – ZL – Dąbrowska 
1963b, 318–319, ryc. 1:b; Niezabitowska 2005a, 
494 nr 8, ryc. 3:2.

3. Staw, pow. chełmski – ZL – NP.; MCH (nr inw. 
9873)370.

A.III.59 i zbliżone 

1. Depułtycze Królewskie, pow. chełmski – ZL, prawdo-
podobnie z kurhanu – Kokowski 1991a, 55, ryc. 21; 
Niezabitowska 2005a, 494 nr 1, ryc. 3:1.

2. Stare Stulno, pow. włodawski – ZL – Niezabitowska-
-Wiśniewska 2009b, 333–334, ryc. 1:1.

3. Strzyżów – Horodło, pow. hrubieszowski – ZL – Nie-

zabitowska 2005a, 494 nr 11, fot. 1.  

4. Szpikołosy, pow. hrubieszowski, stan. 12 – ZL – 
nr kat. 473, w tym tomie; W* Niezabitowska-Wi-
śniewska 2017a, 476 ryc. 1A.

A.III.60

1. Spiczyn, pow. łęczyński – ZL – informacja P. Łucz-
kiewicza; W* Niezabitowska-Wiśniewska 2017a, 
476 ryc. 1A.

2. Wolica, pow. hrubieszowski, stan. 3 – ZL – nr kat. 
500, w tym tomie. 

A.III.60/61, A.III.61 i prawdopodobnie tych typów

1. Dub, pow. zamojski – ZL – W* Niezabitowska-Wi-
śniewska 2017a, 476 ryc. 1A.

2. Czermno, pow. tomaszowski – ZL – W* Niezabitow-
ska-Wiśniewska 2017a, 476 ryc. 1A.

3. Czermno – okolice, pow. tomaszowski – ZL – NP.; in-
formacja J. Bagińskiej; MT (nr inw. 1678/13/A). 

4. Czyżówka – Olszanka, pow. zamojski – ZL – NP.; in-
formacja J. Kuśnierza.

5. Gródek, za Huczwą, pow. hrubieszowski – ZL – 
nr kat. 187, w tym tomie; Niezabitowska 2005a, 
494 nr 4, ryc. 1:4. 

6. Kotlice, pow. zamojski – ZL – W* Niezabitowska-Wi-
śniewska 2017a, 476 ryc. 1A.

7. Kosmów – okolice, pow. hrubieszowski – ZL – nr kat. 
233, w tym tomie.

8. Łaszczów, pow. tomaszowski – ZL – Niezabitowska 
2005a, 494 nr 6, ryc. 1:2.

9. Macoszyn Wielki (ob. Macoszyn Duży), pow. wło-
dawski – ZL – Niezabitowska-Wiśniewska 2009b, 
334, ryc. 1:2.

10. Matcze, pow. hrubieszowski, stan. 41 – ZL – nr kat. 
435, w tym tomie.

11. Nowodwór, pow. lubartowski – ZL – NP.; informa-
cja M. Stasiak-Cyran.

12. Perespa, pow. tomaszowski, stan. 54 – na złożu 
wtórnym w obiekcie 2A kultury trzcinieckiej – Nie-
zabitowska 2005a, 494 nr 9, ryc. 2:3.

13.1.–13.3. Swaryczów, pow. zamojski – ZL ×3 – Niezabi-
towska 2005a, 494 nr 12, ryc. 2:1, 2, 4.

LISTY WYBRANYCH TYPÓW ZABYTKÓW Z LUBELSZCZYZNY367

367 Składam serdeczne podziękowania wszystkim, którzy podzielili się ze mną informacjami na temat zabytków niepublikowanych w osobach: Jolanta Ba-
gińska, Monika Gładysz-Juścińska, Anna Hyrchała, Teresa Mazurek, Anna Mucha, Marta Stasiak-Cyran, Wiesław Koman, Jerzy Kuśnierz, Paweł Lis, Piotr 
Łuczkiewicz i Sylwester Sadowski. Szczególne podziękowania kieruję w stronę prof. dr. hab. Andrzeja Kokowskiego za możliwość skorzystania z jego 
archiwum rysunków zabytków niepublikowanych. 

368 https://pl-pl.facebook.com/permalink.php?story_fbid=751141692946028&id=109996943727176&__tn__=K-R 

LISTA 1 
ZAPINKI A.II.41

J. Schuster pododmiana X1

1. Dokudów Pierwszy, pow. bialski – ZL – W* Bienia, 
Myzgin 2021, 102–103.

2.1.–2.2. Masów, pow. rycki – ×2 – groby 11 i 45 – Olędz-
ki 1992, 66, ryc. 7:8, 9 (tam jako A.41b); Schuster 
2006, 115 nr 90. 

3. Osówka, pow. lubelski – ZL – Kuzioła 2020, 385, ryc. 
2:a.

J. Schuster pododmiana X2 i prawdopodobnie podod-

miana X2

1. Czemierniki, pow. radzyński – ZL – NP.; por. strona 
Facebook WUOZ w Lublinie368. 

2. Gródek, pow. hrubieszowski, stan. 1C – ZL – nr kat. 
20, w tym tomie. 

3. Gródek, pow. hrubieszowski, stan. 1C lub 6 – ZL – Ko-
kowski 2009a, ryc. 9:a.

4. Gródek, pow. hrubieszowski, stan. 3 – ZL – X2 (?) – 
nr kat. 110, w tym tomie.

LEGENDA:
ZL – znalezisko luźne
Ag – zabytek srebrny; Fe – zabytek żelazny; jeśli nie zaznaczono – zabytek ze stopu miedzi
NP. – niepublikowane 
W* – wzmiankowane w literaturze, bez publikacji opisu/rysunku
IA UMCS – Instytut Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
MCH – Muzeum Ziemi Chełmskiej im. W. Ambroziewicza w Chełmie
MH – Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie
MNK – Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym
MT – Muzeum Regionalne im. dr. J. Petera w Tomaszowie Lubelskim
MZ – Muzeum Zamojskie w Zamościu
WUOZ – Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie

LISTS OF SELECTED TYPES OF ARTEFACTS FROM THE LUBLIN REGION

http://mzch.pl/zbiory2/archeologia/index.html
https://pl-pl.facebook.com/permalink.php?story_fbid=751141692946028&id=109996943727176&__tn__=K-R
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14. Topornica, pow. zamojski – ZL – Kuśnierz 2005, 
tabl. 236, II:F; Niezabitowska 2005a, 494 nr 13.

15. Tuczapy, pow. hrubieszowski – ZL – W* Niezabitow-
ska-Wiśniewska 2017a, 476 ryc. 1A.

16. Tyszowce, pow. tomaszowski – ZL – W* Niezabitow-
ska-Wiśniewska 2017a, 476 ryc. 1A.

17. Wieprzec, pow. zamojski – ZL – Niezabitowska 
2005a, 495 nr 15, ryc. 1:3.

18.1.–18.2. Wronowice, pow. hrubieszowski – ZL ×2 – 
W* Niezabitowska-Wiśniewska 2017a, 476 ryc. 1A.

19. Zastawie, pow. włodawski, stan. 1 – ZL – NP.; MCH 
(nr inw. 9968)371.

20. Miejscowość nieznana, woj. lubelskie – ZL – NP.; 
MCH (nr inw. 10075)372.

Nieokreślone – zabytek zachowany fragmentarycznie 

lub znany autorce jedynie z informacji ustnych

1. Chodywańce, pow. tomaszowski – ZL – informa-
cja J. Bagińskiej; W* Niezabitowska-Wiśniewska 
2017a, 476 ryc. 1A.

2.1.–2.2. Czermno, pow. tomaszowski – ZL ×2 – W* Nie-
zabitowska-Wiśniewska 2017a, 476 ryc. 1A.

3.1.–3.3. Gościeradów, pow. kraśnicki – ×3 – groby 1, 
2 i 11 – Niewęgłowski 1982, 64, 75, 85–86; Niezabi-
towska 2005a, 494 nr 3.

4. Kostomłoty, pow. bialski – ZL – W* Bienia, Kokowski, 
Myzgin 2021, 145.

5. Opoka, pow. puławski – grób 3 – Kokowski 1991a, 
96, 106 109, ryc. 48:a; Niezabitowska 2005a, 
494 nr 7, ryc. 3:6.

371 Por. przypis 370. 
372 Por. przypis 370. 

6.1.–6.2. Pniówek, pow. zamojski – ZL ×2 – W* Niezabi-
towska-Wiśniewska 2017a, 476 ryc. 1A.

7. Siedliszcze, pow. chełmski – ZL – W* Niezabitowska-
-Wiśniewska 2017a, 476 ryc. 1A.

8. Szopinek, pow. zamojski – ZL – W* Niezabitowska-
-Wiśniewska 2017a, 476 ryc. 1A.

9. Tuczapy, pow. hrubieszowski – ZL – W* Niezabitow-
ska-Wiśniewska 2017a, 476 ryc. 1A.

10. Wieprzec, pow. zamojski – ZL – W* Niezabitowska-
-Wiśniewska 2017a, 476 ryc. 1A.

11. Wronowice, pow. hrubieszowski – ZL – W* Niezabi-
towska-Wiśniewska 2017a, 476 ryc. 1A.

B. Zapinki typu Husynne

1. (?) Gródek, pow. hrubieszowski, stan. 1C – ZL – 
nr kat. 21, w tym tomie.

2. Husynne, pow. hrubieszowski, stan. 2 – ZL – nr kat 
223, w tym tomie; Niezabitowska 2005a, 491–
492, 494 nr 5, ryc. 1:1; Niezabitowska-Wiśniewska 
2017a, 475–479, 482, 487, ryc. 2:1; 3:1.

3. (?) Perespa, pow. tomaszowski – ZL – NP.; W* Nieza-
bitowska-Wiśniewska 2017a, 481 przypis 10.

4. Suchawa, pow. włodawski, stan. 12 – ZL – Niezabi-
towska-Wiśniewska 2017a, 476–482, 487, ryc. 2:2; 
3:2.

5. Tuczapy, pow. hrubieszowski, stan. 34 (dawniej Mo-
łożów Kolonia, stan. 35) – ZL – Niezabitowska-Wi-
śniewska 2017a, 476–482, 487, ryc. 2:3; 3:3 ( jako 
Mołożów Kolonia).

LISTA 3
ZAPINKI A.IV.67 I A.IV.68

A.IV.67

1. Derło, pow. bialski, stan. 16 – ZL – Bienia 2021b, 101.
A.IV.67 lub A.IV.68

1. Wola Uhruska, pow. włodawski – ZL – Kokowski, My-
zgin 2021, 322.

A.IV.68 i zbliżone

1. Andrzejów, pow. chełmski – ZL – Hordejuk, Mazurek, 
Ruszkowska 2007, 57 ryc. 99; Kokowski, Mazurek 
2021, 95. 

2. Białoskóry, pow. hrubieszowski, stan. 2 – ZL – 
nr kat. 2, w tym tomie.

3.1.–3.2. Czułczyce, pow. chełmski, stan. 2 – ZL ×2 – Ko-
kowski 2021a, 101.

4. Dratów (obecnie Zagłoba), pow. opolski (lubelski) – 
poza grobami – Chotyński 1911, 53, ryc. 137; Nosek 
1957, 313–314, tabl. XLII:3; Mączyńska 2001, 173. 

5. Gródek, pow. hrubieszowski – ZL – NP.; MZ (nr inw. 
311/A).

6. Kosmów – okolice, pow. hrubieszowski – ZL – nr kat. 
234, w tym tomie.

7. Krzymowskie, pow. bialski, stan. 1 – ZL – Bienia 
2021a, 151.

8. Łasków, pow. hrubieszowski, stan. 10 – ZL (dwu-
dzielna) – nr kat. 422, w tym tomie.

9. Masów, pow. rycki, stan. 1 – ZL – Mączyńska 2001, 
173; Kokowski 2021b, 208.

373 Zabytek niekonserwowany; być może wariant Topornica.

10. Sobieszyn, pow. rycki, stan. 1 – ZL – Łuczkiewicz 
2015, 389, 394, ryc. 7:9.

11. Strzelce, pow. chełmski, stan. 19 – ZL – nr kat 526, 
w tym tomie.

LISTA 4
ZAPINKI IV GRUPY O. ALMGRENA – T. DĄBROWSKA, ODMIANA MAZOWIECKA

T. Dąbrowska odmiana mazowiecka – typ 1

1. Annopol, pow. hrubieszowski, stan. 11 – ZL – nr kat. 1, 
w tym tomie.

2. Czerniczyn, pow. hrubieszowski, stan. 9 – ZL – 
nr kat. 9, w tym tomie.

3. Kraśnik-Piaski, pow. kraśnicki – ZL – NP.; por. Wi-
chrowska 2007, 46, 76, tabl. XLV:12; Andrzejowski 
2009, 522 lista 5B nr 13.

4.1.–4.2. Lublin-Dąbrowa, pow. lubelski – ZL ×2 – Kloss 
1991, 8 ryc. 4; Dąbrowska 1994, 29 lista III:13 (tam 
jako Lublin-Zemborzyce, stan. 4); Andrzejowski 
2009, 522 lista 5B nr 15.1.

5. Masów, pow. rycki, stan. 1 – grób 27 – Dąbrowska 
1994, 29 lista III:15, ryc. 4:g; Andrzejowski 2009, 
522 lista 5B nr 17.

6.1.–6.2. Puławy-Włostowice, pow. puławski, stan. 
3 – ×2 – groby 1 i 26 – Niezabitowska-Wiśniewska 
2018, 417, 441, 479, ryc. 18, tabl. I/1:2; XXXII/26:3.

7. Topornica, pow. zamojski – ZL – Kuśnierz 2005, 235, 
tabl. IID; Andrzejowski 2009, 522 lista 5B nr 28.4.

8.1.–8.2. Tuczapy, pow. hrubieszowski, stan. 34 – ZL 
×2 – NP.; informacja A. Hyrchały; MH (nr inw. 
A/6065, A/6066).

9.1.–9.3. Swaryczów, pow. zamojski – ZL ×3 – NP.; por. 
Andrzejowski 2009, 524 lista 5B nr 60.3, 60.4.

10. Szychowice, pow. hrubieszowski, stan. 12 – ZL – 
nr kat. 474, w tym tomie.

11. Gmina Tyszowce, pow. tomaszowski – ZL – NP.; in-
formacja S. Sadowskiego.

T. Dąbrowska, odmiana mazowiecka – typ 2

1. Czerniczyn, pow. hrubieszowski, stan. 32 – ZL – 
nr kat. 10, w tym tomie.

2. Gródek, pow. hrubieszowski, stan. 1C – ZL – NP.; por. 
Andrzejowski 2009, 525 lista 5B nr 73.

3. Gródek, pow. hrubieszowski, stan. 6 – ZL – Kokowski 
2009a, ryc. 9:b; por. Andrzejowski 2009, 525 lista 
5B nr 74.2.

4. Leszczany, pow. chełmski, stan. 45 – ZL – Banasie-
wicz-Szykuła 2004, tabl. IV:4 (tam jako Leszczyny); 
Mazurek, Mazurek 2006, 99, fot. 23; Hordejuk, Ma-
zurek, Ruszkowska 2007, 58 ryc. 102; Andrzejow-
ski 2009, 524 lista 5B nr 55.

5. Łaziska, pow. opolski (lubelski), stan. 13 – ZL – W* 
Stasiak-Cyran 2021, 159.

6. Sajczyce, pow. chełmski – ZL – NP.; informacja T. Ma-
zurek; MCH; por. Andrzejowski 2009, 524 lista 5B 
nr 59.1.

7.1.–7.2. Swaryczów, pow. zamojski – ZL ×2 – NP.; por. 
Andrzejowski 2009, 524 lista 5B nr 60.1, 60.2.

8. Topornica, pow. zamojski – ZL – Kuśnierz 2005, 236, 
tabl. III:B (tam jako A.84); Andrzejowski 2009, 
522 lista 5B nr 28.3. 

9. Zamłynie, powiat tomaszowski – ZL – NP.; informa-
cja W. Komana.

10. (?) Gmina Komarów-Osada373, pow. zamojski – ZL – 
NP.; informacja S. Sadowskiego.

J. Andrzejowski – wariant Topornica (T. Dąbrowska, od-

miana mazowiecka, typ 2) 

1. Czułczyce, powiat chełmski – ZL – NP.; informa-
cja T. Mazurek; MCH; por. Andrzejowski 2009, 
523 lista 5B nr 50.

2. Drążgów, pow. rycki, stan. 1 – obiekt 21/24 – Ko-
kowski 1990a, 27–28, ryc. 1:e; Andrzejowski 2009, 
521 lista 5B nr 4.

3. Gozdów, pow. hrubieszowski, stan. 28 – ZL – NP.; in-
formacja A. Muchy; MH (nr inw. A/9769).

4. Gródek, pow. hrubieszowski, stan. 6 – ZL – Kokowski 
2009a, ryc. 9:h; por. Andrzejowski 2009, 525 lista 
5B nr 74.1 .
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5. Gródek, pow. hrubieszowski – ZL – NP.; archi-
wum A. Kokowskiego.

6. Kosmów, pow. hrubieszowski – ZL – nr kat. 227, 
w tym tomie.

7. Machnów Stary, pow. tomaszowski, stan. 42 – ZL – 
NP.; informacja J. Bagińskiej; MT.

8. Obrowiec, pow. hrubieszowski, stan. 44 – ZL – nr kat. 
463, w tym tomie.

9. Sajczyce, pow. chełmski – ZL – NP.; informacja T. Ma-
zurek; MCH; por. Andrzejowski 2009, 524 lista 5B 
nr 59.2.

10. Tarkawica, powiat lubartowski – ZL – Juściński 
2004, 88, ryc. 3; 2008, 331 ryc. 4:2; Kłosińska, 
Juściński 2005, 109, ryc. 9:5; Andrzejowski 2009, 
522 lista 5B nr 27.

11.1–11.2. Topornica, powiat zamojski – ZL ×2 – NP.; por. 
Andrzejowski 2009, 522 lista 5B nr 28.1.

11.3–11.6. Topornica, powiat zamojski – ZL ×4 – Ku-
śnierz 2005, 235–237, tabl. I:C, II:C, E; III:H (tam 

374 Witoroż: Szukają dzwonów. Znaleźli radiostację z II wojny światowej, ślady Gotów i Unitów - Dziennik Wschodni
375 W podpisie do ryciny 9 omyłkowo podano, że większość zilustrowanych na niej zapinek pochodzi z Gródka. W rzeczywistości część z nich odkryto 

w Masłomęczu, w tym okaz typu A.127 z grobu 294 w tej miejscowości (Kokowski 2009a, ryc. 9:g).
376 Tam omyłkowo zamiast grób 294 jest 292.
377 Bez podania numeru grobu.
378 Nr 13 – prawdopodobnie A.124/128.

jako zapinki odmiany sarmackiej); Andrzejowski 
2009, 522 lista 5B nr 28.2.

11.7. Topornica, powiat zamojski – ZL – NP.; archi-
wum A. Kokowskiego.

12.1–12.4. Gmina Komarów-Osada, pow. zamojski – ZL 
×4 – NP.; informacja S. Sadowskiego. 

13. Gmina Mircze, pow. hrubieszowski – ZL – NP.; infor-
macja S. Sadowskiego. 

Bez możliwości określenia typu

1. (?) Puławy-Włostowice, pow. puławski, stan. 3 – 
grób 33 – Niezabitowska-Wiśniewska 2018, 447, 
479, ryc. 18, tabl. XXXV/33:2.

2. Witoroż, pow. bialski, stan. 5 – ZL – prawdopodobnie 
typ 1 – NP.; informacja na podstawie zdjęcia ze stro-
ny internetowej „Dziennika Wschodniego”374.

LISTA 5
ZAPINKI 8 SERII V GRUPY O. ALMGRENA

A. Zapinki A.V/8.127 (Machajewski forma 5a, 5a/6; Ko-

kowski wzór ZM–137)

1. Gródek, pow. hrubieszowski, stan. 6 – ZL – Kokowski 
2009a375, 188 ryc. 9:m; Niezabitowska-Wiśniewska 
2021a, 295, ryc. 5:5.

2. Kosmów – okolice, pow. hrubieszowski – ZL – nr kat. 
237, w tym tomie; Niezabitowska-Wiśniewska 
2021a, 296, ryc. 6:1.

3. Masłomęcz, pow. hrubieszowski, stan. 15 – ×8 – gro-
by 5, 137 (×3 Ag), 294 (×2 Ag), 465; ZL (Ag) – Ko-
kowski 1990b, 42, ryc. 2; 1990c, 38; 1993c, 13; 
1995a, 34, ryc. 46 – mapa 2376; 1995b, 185–186, 
188, nr kat. 3996–3998, 4467–4468, ryc. 31, 45, 
59, 115; 1998b, 127; Machajewski 1998, 194; Mą-
czyńska 2009, 284 nr 68, ryc. 23; Niezabitow-
ska-Wiśniewska 2021a, 295, ryc. 5:1–4; Kokowski, 
Gładysz-Juścińska 2021, 174, 184, 196.

4. Obrowiec, pow. hrubieszowski, stan. 44 – ZL (Ag) – 
nr kat. 464, w tym tomie.

B. Zapinki A.V/8.128 i zbliżone (Machajewski forma 3b, 

5a/6, 5b, 6)

1. (?) Gródek, pow. hrubieszowski, stan. 6 – ZL – Ko-
kowski 2009a, 188 ryc. 9:r; Niezabitowska-Wi-
śniewska 2021a, 295, ryc. 5:6.

2.1.–2.5. Kraśnik-Piaski, pow. kraśnicki, stan. 2 – ×5 – 
groby 2, 70; ZL (×3; Fe) – Wichrowski 1997, 113, 
ryc. 3:4; 2000, 103; Wichrowska 2007, 7–8, 38–39, 
45, 47, 77, tabl. II:2; XXXIX:7; XLIV:13; XLVII:9, 10; 
Mączyńska 2009, 288 nr 90, ryc. 24; Machajew-
ski 1998377, 194; Niezabitowska-Wiśniewska 2021a, 
292–294, ryc. 2:8–10, 12, 13378; Gładysz-Juścińska 
2021, 150.

3. Mieniany, pow. hrubieszowski, stan. 25 – ZL – nr kat. 
440, w tym tomie.

4. Puławy-Włostowice, pow. puławski, stan. 3 – grób 
14 (Fe) – Niezabitowska-Wiśniewska 2018, 429–
430, 479, ryc. 18, tabl. XIX:5; 2021a, 294, ryc. 2:11.

5.1.–5.2. Wieprzec, pow. zamojski, „Figarnia” – ZL ×2 – 
Naworol 2020; Niezabitowska-Wiśniewska 2021a, 
296, ryc. 6:2.

Półwytwory

6.1.–6.2. Kosmów, pow. hrubieszowski – ZL ×2 – nr kat. 
228, 229, w tym tomie; Niezabitowska-Wiśniewska 
2021a, 295–296, ryc. 6:4, 5.

A.V/8.128/130
7. Jeleniec, pow. łukowski, stan. 5 – ZL (Ag) – W* Bienia 

2021c. 

A.V/8.124/128

8. Jakubowice, pow. kraśnicki – ze zniszczonego grobu 
– Dąbrowska 1963a, 316–318, ryc. 2:h; Niezabitow-
ska-Wiśniewska 2021a, 296.

C. Zapinki A.V/8.129 (Machajewski forma 8)

1. Gozdów, pow. hrubieszowski, stan. 13 – ZL – NP.; in-
formacja A. Muchy; MH. 

2. Kosmów – okolica, pow. hrubieszowski – ZL – nr kat. 
236, w tym tomie; Niezabitowska-Wiśniewska 
2021a, 292, ryc. 2:7.

3.1.–3.5. Kraśnik-Piaski, pow. kraśnicki, stan. 2 – ×5 – 
groby 15 (×2), 17, 19, 75 (Fe) – Wichrowski 1998, 
104; Mączyńska 2009, 289 nr 28, ryc. 25; Wi-
chrowska 2007, 14–17, 41, 77, tabl. XII:2, 3; XIV:2, 8; 
XXXVIII:8; Niezabitowska-Wiśniewska 2021a, 293, 
ryc. 2:1–5; Gładysz-Juścińska 2021, 149.

4. Opoka, pow. puławski, stan. 1 – ZL – Szarek-Wasz-
kowska 1971, 110, tabl. XLVIII:9; Kokowski 1991a, 
103, 110, ryc. 55:a; Niezabitowska-Wiśniewska 
2021a, 294, ryc. 2:6.

D. Pozostałe zapinki 8 serii V grupy

A.V/8.120 (Machajewski forma 1)

1. Opoka, pow. puławski, stan. 1 – ×2 (?) – groby 13 (? Fe 
– być może A.123), 26 – Szarek-Waszkowska 1971, 
84–85, 89, 119–120, tabl. VIII:15; XVII:13; Macha-
jewski 1998, 194; Mączyńska 2009, 281 nr 151, ryc. 
22; Niezabitowska-Wiśniewska 2021a, 294 nr 4, 
ryc. 3:5, 7.

379 Por. przypis 368. 
380 Zapinka błędnie przypisana do grobu 37.

2. Zahajki, pow. bialski – ZL – Bienia 2018, 49, fot. 
64 (na dole); Niezabitowska-Wiśniewska 2021a, 
296, ryc. 6:6.

A.V/8.123 (Machajewski forma 2)

1. Gościeradów, powiat kraśnicki, stan. 1 – grób 7 (Fe) 
– Niewęgłowski 1982, 73, 86, ryc. 8:r (tam jako 
A.120); Machajewski 1998, 194; Niezabitowska-Wi-
śniewska 2021a, 292, ryc. 3:4. 

2. Opoka, pow. puławski, stan. 1 – ×2 – grób 5 (Fe); 
ZL (Fe) – Szarek-Waszkowska 1971, 109, 110, tabl. 
XLVIII:6, 11 (zapinka z grobu 5 opisana wśród mate-
riałów luźnych); Kokowski 1991a, 96, 103, 110, ryc. 
55:b, c (przypisana do grobu 5); Niezabitowska-Wi-
śniewska 2021a, 294, ryc. 3:1, 2.

3. Puławy-Włostowice, pow. puławski, stan. 3 – grób 
16 (Fe) – Niezabitowska-Wiśniewska 2018, 432–
433, 479, ryc. 18, tabl. XXII:3; 2021a, 294, ryc. 3:3.

~ A.V/8.124 (Machajewski forma 7a/7b)

1. Sobieszyn, powiat rycki, stan. 1 – ZL – Łuczkiewicz 
2015, 384, 389, 394–395, ryc. 7:10; Niezabitowska-
-Wiśniewska 2021a, 294, ryc. 3:6.

A.V/8.125 (Machajewski forma 4)

1. Wieprzec, pow. zamojski, „koło Topornicy” – ZL – Nie-
zabitowska-Wiśniewska 2021a, 296, ryc. 6:3.

A.V/8.125/127 (Machajewski froma 4/5a)

1. Witoroż, pow. bialski, stan. 5 – ZL – Bienia 2018, 
22–23, fot. 14; Niezabitowska-Wiśniewska 2021a, 
295, ryc. 5:8. 

~ A.V/8.126

1. Czemierniki, pow. radzyński – ZL – NP.; por. strona 
Facebook WUOZ w Lublinie379

A.V/8.130 (Machajewski forma 9a)

1. Witoroż, pow. bialski, stan. 5 – ZL – Bienia 2018, 
22–23, fot. 14; Niezabitowska-Wiśniewska 2021a, 
295, ryc. 5:7.

A.V/8 – zoomorficzna, ze stylizowaną głową byka

1. Kraśnik-Piaski, pow. kraśnicki, stan. 2 –  grób 9 – 
Wichrowski 1998, 104, ryc. 4; 2004, 321; Andrze-
jowski, Cieśliński 2007, 295–299, ryc. 19:d380; 

https://www.dziennikwschodni.pl/biala-podlaska/szukaja-dzwonow-znalezli-radiostacje-z-ii-wojny-swiatowej-slady-gotow-i-unitow,n,1000200146.html
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Wichrowska 2007, 11–12, 77, tabl. VII:3; Mączyńska 
2009, 50–51, 274 lista 10, ryc. 21; Niezabitowska-
-Wiśniewska 2021a, 293, ryc. 4.

A.V/8 – bez możliwości określenia typu

1. Kraśnik-Piaski, pow. kraśnicki, stan. 2 – ZL (Fe) – Wi-
chrowska 2007, 46, 77, tabl. XLVI:11; Niezabitow-
ska-Wiśniewska 2021a, 294, ryc. 3:8.

381 Zabytek nieuwzględniony w opracowaniu cmentarzyska w Opoce autorstwa E. Szarek-Waszkowskiej (1971).

2. Opoka, pow. puławski, stan. 1 – ZL (Fe) – Kokow-
ski 1991a, 106, 110, ryc. 55:l381; Niezabitowska-Wi-
śniewska 2021a, 294, ryc. 3:9.

3. Swaryczów, pow. zamojski, stan. 1 – ze zniszczonego 
grobu – W* Niezabitowska-Wiśniewska 2021a, 295; 
Sadowski 2021a, 253.

LISTA 6
ZAPINKI KOLANKOWATE (GRUPA V O. ALMGRENA)

A.V.132 i zbliżone

1. Gozdów, pow. hrubieszowski, stan. 13 – ZL – NP.; in-
formacja A. Muchy; MH. 

2. Gródek, pow. hrubieszowski, stan. 1C lub 6 – ZL – Ko-
kowski 2009a, ryc. 9:f.

3. Małków, pow. hrubieszowski, stan. 42 – ZL – nr kat. 
427, w tym tomie.

4. Masłomęcz, pow. hrubieszowski, stan. 15 – grób 
217 – Kokowski 1991c, 155, 157; Kokowski, Gładysz-
-Juścińska 2021, 179.

5. Puławy-Włostowice, pow. puławski, stan. 3 – grób 
30/31 (Fe) – Niezabitowska-Wiśniewska 2018, 445, 
479, tabl. XXXIV/30/31:5.

6. Gmina Tyszowce, pow. tomaszowski – ZL – NP.; infor-
macja S. Sadowskiego. 

~ A.V.137

1.1.–1.2. Gródek, pow. hrubieszowski – ZL ×2 – NP.; ar-
chiwum A. Kokowskiego.

2. Jarczów, pow. tomaszowski – ZL (Fe?) – NP.; informa-
cja J. Kuśnierza. 

3. Tuczapy, pow. hrubieszowski, stan. – ZL – NP.; infor-
macja A. Hyrchały; MH (nr kat. A/6062).

Hybrydy A.V.132/A.V.137 i/lub innych typów

1. Kraśnik-Piaski, pow. kraśnicki, stan. 2 – ZL – Wi-
chrowski 2000, 103; Wichrowska 2007, 47, 78, 
tabl. XLVII:8; Niezabitowska-Wiśniewska 2021a, 
296, ryc. 7:1.

2. Topornica, pow. zamojski – ZL – NP.; archiwum A. Ko-
kowskiego.

3.1. Tuczapy, pow. hrubieszowski – ZL (Fe) – Niezabi-
towska-Wiśniewska 2021a, 296, ryc. 7:3.

3.2. Tuczapy, pow. hrubieszowski, stan. – ZL – NP.; in-
formacja A. Hyrchały; MH (nr kat. 6061).

LISTA 7
ZAPINKI A.VI.172 (● – OKAZY Z GUZKIEM NA GŁÓWCE)

1.1.–1.2. Czermno – okolice, pow. tomaszowski – ZL ×2 – 
nr kat. 528, 529, w tym tomie.

2.1.–2.2. Czułczyce, pow. chełmski, stan. 2 – ZL ×2 (1●) 
– NP.; informacja T. Mazurek; MCH.

3.1–3.4. Gozdów, pow. hrubieszowski, stan. 28 – ZL 
×4 (1●) – NP.; informacja A. Muchy; MH (nr inw. 
A/9765/1–3).

4.1.–4.3. Gródek, pow. hrubieszowski, stan. 1C – ×3 – 
groby 28 (2●), 108 – Kokowscy 1987, 13–14, ryc. 3:1, 
2; Kokowski 1993b, 25–26, 80–81, ryc. 21:c, d; 99:d; 
1995a, 272; 1995b, 63, 182, ryc. 41; Schuster 2001, 
98; Szter, Wiśniewska, Woźniak 2018, 180 nr 44.

4.4.–4.5. Gródek, pow. hrubieszowski, stan. 1C – ×2 – 
obiekt (grób) 29 – NP.; badania B. Niezabitowskiej-
-Wiśniewskiej w 2021 r.

4.6. Gródek, pow. hrubieszowski, stan. 1C – ZL – nr kat. 
27, w tym tomie.

5. Gródek, pow. hrubieszowski – okolice stan. 1C – ZL● 
– NP.; archiwum A. Kokowskiego.

6. Gródek, pow. hrubieszowski, stan. 3 – ZL● – nr kat. 
112, w tym tomie.

7.1.–7.4. Gródek, pow. hrubieszowski, stan. 6 – ZL 
×4 (×2●) – Kokowski 2003b, 33:a, b, h; 2005c, 371, 
ryc. 123; Niezabitowska-Wiśniewska 2009a, ryc. 

5:1–4; Szter, Wiśniewska, Woźniak 2018, 180 nr 45, 
ryc. 8:8; 9:7, 8. 

7.5.–7.8. Gródek, pow. hrubieszowski, stan. 6 – ZL 
×4 (×1●) – NP.; archiwum A. Kokowskiego; W* Ko-
kowski 1995a, 49, 272; Niezabitowska-Wiśniewska 
2009a, 200 przypis 17; Szter, Wiśniewska, Woź-
niak 2018, 180 nr 45.

8.1.–8.4. Gródek, pow. hrubieszowski, stan. 29 –ZL ×4 – 
nr kat. 130, 131, 132, 133, w tym tomie.

9.1. Gródek, pow. hrubieszowski – ZL – NP.; MZ (nr inw. 
286/A). 

9.2. Gródek, pow. hrubieszowski – ZL – NP.; archi-
wum M. Gładysz-Juścińskiej.

10. Hrubieszów-Antonówka, pow. hrubieszowski – grób 
1● – Kokowski 1988b, 17–18, ryc. 1; 1991a, 139–141, 
143, ryc. 70:b; 1995a, 272; Schuster 2001, 98, ryc. 
3:9; Niezabitowska-Wiśniewska 2009a, ryc. 6:12; 
Szter, Wiśniewska, Woźniak 2018, 180 nr 46, ryc. 
9:9.

11.1.–11.5. Kosmów – okolice, pow. hrubieszowski – ZL 
×5 – nr kat. 359, 360, 361, 362, 363, w tym tomie.

12. Łaziska, pow. opolski (lubelski), stan. 13 – ZL – NP.; 
informacja M. Stasiak-Cyran.

13. Łęczna, pow. łęczyński – grób 3● – Kokowski 1991a, 
129–130, 132, ryc. 65:d; Kokowski 1995a, 272; 
Schuster 2001, 98, ryc. 3:11; Niezabitowska-Wi-
śniewska 2009a, ryc. 9:4; Szter, Wiśniewska, Woź-
niak 2018, 178 nr 14, ryc. 11:9. 

14. Matcze, pow. hrubieszowski, stan. 43 – ZL● – 
nr kat. 439, w tym tomie.

15. Mieniany, pow. hrubieszowski, stan. 25 – ZL● – 
nr kat. 444, w tym tomie.

16. Nowosiółki Kolonia, pow. chełmski – ZL – NP.; infor-
macja T. Mazurek; MCH.

17. Obrowiec, pow. hrubieszowski, stan. 44 – ZL – 
nr kat. 465, w tym tomie.

18. Ochoża Kolonia, pow. chełmski – ZL – NP.; informa-
cja T. Mazurek; MCH.

19.1. Spiczyn, pow. łęczyński, stan. 53 – ZL – Łuczkie-
wicz 2009, 172, ryc. 2:2; Szter, Wiśniewska, Woź-
niak 2018, 180 nr 31, ryc. 8:7. 

19.2. Spiczyn, pow. łęczyński – ZL – NP.; informa-
cja P. Łuczkiewicza.

20. Starosiele, pow. chełmski – ZL – nr kat. 525, w tym 
tomie.

382 Referat Barbarzyński meeting point nad Sieniochą u schyłku starożytności? Młodsze cmentarzysko z późnego okresu rzymskiego i początku 
okresu wędrówek ludów na st. 1 w Swaryczowie, pow. zamojski, woj. lubelskie, wygłoszony na XXXVI Lubelskiej Konferencji (27 maja 2021 r.).

21.1.–21.2. Swaryczów, pow. zamojski, stan. 1 – cmen-
tarzysko kultury wielbarskiej, co najmniej ×2 – NP.; 
informacja na podstawie referatu S. Sadowskiego382.

13.1. Swaryczów, pow. zamojski – ZL● – nr kat. 532, 
w tym tomie; W* Niezabitowska-Wiśniewska 
2009a, 203; 2010, 417; Szter, Wiśniewska, Woź-
niak 2018, 180 nr 33.

13.2. Swaryczów, pow. zamojski – ZL – NP.; kolekcja 
prywatna; W* Niezabitowska-Wiśniewska 2009a, 
203. 

14. Terebiń, pow. hrubieszowski, stan. 70 – ZL – nr kat. 
488, w tym tomie.

15. Topornica, pow. zamojski – ZL – Kuśnierz 2005, 
236, 242, 245, tabl. II:H; Szter, Wiśniewska, Woź-
niak 2018, 180 nr 36.

16.1.–16.7. Ulów, pow. tomaszowski, stan. 3 – ×7 – gro-
by 46, 50, 54, 55; warstwa (×3) – Niezabitowska 
2005b, 112, 119–120, ryc. 6:8; 7/B:6; 2005c, 90–91, 
ryc. 7:8; 11:6; 2007, 644–649, ryc. 3:1; 4; 13:3–5; 
Niezabitowska-Wiśniewska 2007, ryc. 9, 15, 16; 
2009a, ryc. 21; 2021b, 276–278; Szter, Wiśniewska, 
Woźniak 2018, 180 nr 38, ryc. 5:1; 7:13–18.

16.8. Ulów, pow. tomaszowski, stan. 3, tzw. kolekcja 
ulowska – ZL – NP.; MT (nr inw. 1039/12/A).

17. Ulów, pow. tomaszowski, stan. 9 (?), tzw. kolekcja 
ulowska – ZL (Fe) – NP.; W* Niezabitowska 2007, 
645; Szter, Wiśniewska. Woźniak 2018, 180 nr 38; 
MT (nr inw. 1033/33/A).

18. Wieprzec – okolice, pow. zamojski – ZL – NP.; IA 
UMCS. 

19. Żurawce, pow. tomaszowski – ZL● – MZ (nr inw. 
287/A); W* Szter, Wiśniewska, Woźniak 2018, 
180 nr 43. 

20.1.–20.2. Gmina Komarów-Osada, pow. zamojski – ZL 
– ×2 (1●) – NP.; informacja S. Sadowskiego. 

21.1.–21.2. Gmina Tyszowce, pow. tomaszowski – ZL 
×2 – NP.; informacja S. Sadowskiego.

22. Gmina Werbkowice, pow. hrubieszowski – ZL – NP.; 
informacja S. Sadowskiego. 

Z uszkodzoną pochewką – być może A.172

1. Mieniany, pow. hrubieszowski, stan. 25 – ZL● – 
nr kat. 443, w tym tomie.
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2. Ulów, pow. tomaszowski, stan. 3 – grób 7● – Niezabi-
towska 2007, ryc. 13:2; Niezabitowska-Wiśniewska 
2021b, 276.

383 Lub A.170.
384 Dwie z zapinek w pracy A. Kokowskiego z 1996 r. (153, ryc. 1:a, c) opisane zostały jako pochodzące ze stanowiska 6 w Gródku.
385 Nr 12 – zapinka w pracy: Kokowski 1996 (154, ryc. 1:b) określona jako pochodząca ze stanowiska Pol’onka na zachodniej Ukrainie; w rzeczywistości 

Gródek, stan. 1C. 

LISTA 8
ZAPINKI A.VI.185

1.1. Czermno – okolice, pow. tomaszowski – ZL – nr kat. 
530, w tym tomie.

1.2. Czermno – okolice, pow. tomaszowski – ZL – NP.; 
MT (nr inw. 1678/5/A).

2. (?) Mieniany, pow. hrubieszowski, stan. 25 – ZL – 
nr kat. 449, w tym tomie383.

3. Gmina Komarów-Osada, pow. zamojski – ZL – NP.; 
informacja S. Sadowskiego.

4. Gmina Tyszowce, pow. tomaszowski – ZL – NP.; infor-
macja S. Sadowskiego.

LISTA 9
ZAPINKI A.VI.171 (RAUPENFIBELN)

1.1. Gozdów, pow. hrubieszowski, stan. 28 – ZL – NP.; 
informacja A. Muchy; MH (nr inw. A/9760).

2.1. Gródek, pow. hrubieszowski, stan. 1C – grób 69 – 
Kokowski 1993b, 55, ryc. 61:a.

2.2. Gródek, pow. hrubieszowski, stan. 1C – ZL – nr kat. 
29, w tym tomie.

3. Gródek, pow. hrubieszowski, stan. 6 – ZL ×2 – NP.; 
archiwum A. Kokowskiego.

4. Gródek, pow. hrubieszowski – ZL – NP.; archi-
wum A. Kokowskiego.

5. Ulów, pow. tomaszowski, stan. 3 – warstwa – NP.; ba-
dania B. Niezabitowskiej-Wiśniewskiej.

LISTA 10
ZAPINKI ZBLIŻONE DO A.VI.182, TZW. BLASZANE Z PÓŁOKRĄGŁĄ PŁYTKĄ  

NA GŁÓWCE I ROMBOWATĄ NÓŻKĄ
1. Gródek, pow. hrubieszowski, stan. 1A – ZL – Gładysz, 

Kokowski 2002, 284, tabl. VI:6; Niezabitowska-Wi-
śniewska 2009a, ryc. 5:8.

2.1.–2.2. Gródek, pow. hrubieszowski, stan. 1C – ×2 – 
obiekt (grób) 7/2017 – W* Hyrchała, Bartecki 2018, 
125–126; Niezabitowska-Wiśniewska, Hyrchała, 
Bartecki 2021. 

2.3.–2.6. Gródek, pow. hrubieszowski, stan. 1C384 – ZL 
×4 – Gładysz, Kokowski 2002, 284, tabl. VI:9–12385; 
Niezabitowska-Wiśniewska 2009a, ryc. 5: 9–12. 

3.1.–3.2. Gródek, pow. hrubieszowski, stan. 29 – ZL ×3 – 
nr kat. 140, 141, 142, w tym tomie.

4. Gródek, pow. hrubieszowski, w pobliżu Huczwy – ZL 
– nr kat. 179, w tym tomie.

5. Gródek, pow. hrubieszowski – ZL – NP.; archi-
wum A. Kokowskiego.

6.1.–6.4. Kosmów – okolice, pow. hrubieszowski – ZL 
×4 – nr kat. 388, 389, 390, 391, w tym tomie.

7. Masłomęcz, pow. hrubieszowski, stan. 15 – warstwa 
ciałopalenia – Kokowski 1996, 153, ryc. 1:d; Niezabi-
towska-Wiśniewska 2009a, ryc. 5:7.

8. Posadów (Kolonia Zabudy), pow. tomaszowski – ZL 
(Ag) – Kokowski 2001a, ryc. 14; 2001b, 113, ryc. 1:3; 
2005a, 167, ryc. 1:g; 2005b, ryc. 21; Niezabitowska-
-Wiśniewska 2009a, ryc. 24:6.

9. Gmina Komarów-Osada, pow. zamojski – ZL (Ag) – 
NP.; informacja S. Sadowskiego. 

10. Powiat hrubieszowski – ZL (Ag) – NP.; informa-
cja A. Hyrchały; MH.

LISTA 11
ZAPINKI DRUGIEJ SERII VI GRUPY Z TARCZKĄ NA SZCZYCIE KABŁĄKA

Andrzejowski et al. wariant I – Skorbicze (Kokowski 

wzór ZG–47) i prawdopodobnie zapinki tego wariantu

1. Gozdów, pow. hrubieszowski, stan. 28 – ZL – NP.; in-
formacja A. Muchy; MH (nr inw. A/9766).

2.1.–2.4. Gródek, pow. hrubieszowski, stan. 6 (dawniej 
1D) – ZL ×4 – Kokowski 2003b, ryc. d; Andrzejow-
ski, Prochowicz, Rakowski 2008, 51 nr 1, ryc. 2:c, d, 
g, h; Niezabitowska-Wiśniewska 2009a, ryc. 5:5, 6.

2.5. Gródek, pow. hrubieszowski, stan. 6 (dawniej 1D) – 
ZL – NP.; archiwum A. Kokowskiego.

3.1.–3.4. Gródek, pow. hrubieszowski, stan. 29 – ZL ×4 – 
nr kat. 144, 145, 146, w tym tomie.

4.1.–4.2. Kosmów – okolice, pow. hrubieszowski – ZL 
×2 – nr kat. 392, 393, w tym tomie.

5. Masłomęcz, pow. hrubieszowski, stan. 15 – grób 85 – 
Kokowscy 1987, 14, ryc. 3:3; Andrzejowski, Procho-
wicz, Rakowski 2018, 52 nr 3, ryc. 2:a; Kokowski, 
Gładysz-Juścińska 2021, 169.

6. Stulno, pow. włodawski, stan. 3 – ZL – NP.; MH 
(nr inw. 9697).

7.1.–7.2. Ulów, pow. tomaszowski, stan. 3 – ×2 – groby 
2 i 83 – Niezabitowska 2005b, 113, ryc. 5:1; 2007, 
646–647, ryc. 6:1; 10:1; Niezabitowska-Wiśniew-
ska 2007, ryc. 5, 12; fot. 28; 2008, 73, 76, ryc. 4:1; 
2009a, ryc. 19:1; Andrzejowski, Prochowicz, Rakow-
ski 2008, 52 nr 7, ryc. 2:b, f; Niezabitowska-Wi-
śniewska 2021b, 275, 280.

8. Szychowice, pow. hrubieszowski, stan. 54 – ZL – 
nr kat. 475, w tym tomie.

9. Zwierzyniec – okolice, pow. zamojski – ZL – Nieza-
bitowska 2007, 647; Andrzejowski, Prochowicz, 
Rakowski 2008, 52–53 nr 8, ryc. 2:e; Niezabitow-
ska-Wiśniewska 2009a, ryc. 26:3.

10. Gmina Komarów-Osada, pow. zamojski – ZL – NP.; 
informacja S. Sadowskiego. 

11. Gmina Werbkowice, pow. hrubieszowski – ZL – NP.; 
informacja S. Sadowskiego.

Andrzejowski et al. wariant II – Gródek (Kokowski 

wzór ZG–47)

1. (?) Gozdów, pow. hrubieszowski, stan. 28 – ZL – NP.; 
informacja A. Muchy; MH.

2.1.–2.2. Gródek, pow. hrubieszowski, stan. 1C – ×2 – 
grób 47 – Kokowski 1993b, 38, ryc. 38:f, g; 1995b, 
ryc. 84; Andrzejowski, Prochowicz, Rakowski 2008, 
53 nr 11, ryc. 4:a, b; Niezabitowska-Wiśniewska 
2021b, 274.

3.1.–3.2. Ulów, pow. tomaszowski, stan. 3 – ×2 – groby 
1 i 80 – Niezabitowska 2005b, 112, ryc. 3:9; 2007, 
646–647, ryc. 9:1; Niezabitowska-Wiśniewska 2007, 
ryc. 8, fot. 27; Andrzejowski, Prochowicz, Rakowski 
2008, 54 nr 16, ryc. 4:c, d.  

Andrzejowski et al. wariant I lub II 

1. Czemierniki, pow. radzyński – ZL – NP.; por. strona 
Facebook WUOZ w Lublinie

2. Gródek, pow. hrubieszowski, w pobliżu Huczwy – ZL 
– nr kat. 180, w tym tomie. 

3. Jeleniec, pow. łukowski, stan. 5 – ZL – W* Bienia 
2021c. 

Inne

1. Krasnystaw, pow. loco – ZL – Kokowski 1991a, 248, 
ryc. 6:e; Andrzejowski, Prochowicz, Rakowski 
2008, 58 nr 44, ryc. 7:j; Niezabitowska-Wiśniewska 
2009a, ryc. 9:7.

LISTA 12
ZAPINKI VII GRUPY ODMIANY SARMACKIEJ

1.1.–1.3. Gozdów, pow. hrubieszowski, stan. 28 – ZL 
×3 – NP.; informacja A. Muchy; MH. (nr inw. A/9761; 
A/9768).

2. Gródek, pow. hrubieszowski, stan. 6 (dawniej 1D) 
– Liana, Piętka 1958, ryc. 7; Mączyńska 2009, 
304 nr 75.

3.1.–3.2. Gródek, pow. hrubieszowski stan. 1C lub 6 – 
ZL×2 – Kokowski 2009a, ryc. 9:k, n.

4.1.–4.5. Kosmów – okolice, pow. hrubieszowski – ZL 
×5 – nr kat. 402, 403, 404, 405, 406, w tym tomie.

5. Małków, pow. hrubieszowski, stan. 42 – ZL – nr kat. 
429, w tym tomie.

6. Masłomęcz, pow. hrubieszowski, stan. 15 – warstwa 
ciałopalenia – Kokowski 1984, ryc. 29:d; Mączyńska 
2009, 304 nr 76.
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7. Opoka, pow. puławski – grób 31 – Szarek-Wasz-
kowska 1971, 91, tabl. XX:3; Mączyńska 2009, 
305 nr 96.

386 Por. przypis 375.  
387 Por. przypis 21 w katalogu.

8. (?) Witoroż, pow. bialski, stan. 5 – ZL (kolankowata) 
– NP.; na podstawie zdjęcia ze strony internetowej 
„Dziennika Wschodniego”386.

LISTA 13
DZIOBOWATE OKUCIA KOŃCA PASA (MADYDA-LEGUTKO TYP 11) I ZBLIŻONE

1. Chełm, pow. loco – ZL – Kisiel, Kokowski, Mazurek 
2020, 83, ryc. 1:b; 2:b.

2. Czermno – okolice, pow. tomaszowski – ZL – Kisiel, 
Kokowski, Mazurek 2020, 82–83, ryc. 1:a; 2:a.

3. Gródek, pow. hrubieszowski, stan. 1C – obiekt (grób) 
7/2017 – W* Hyrchała, Bartecki 2018, 125–126; Ki-
siel, Kokowski, Mazurek 2020, 83; Niezabitowska-
-Wiśniewska, Hyrchała, Bartecki 2021.

4. Gródek, pow. hrubieszowski, stan. 6 (dawniej 1D) – 
ZL ×3 – Kokowski 1999a, ryc. 4:2; 2005a, ryc. 3:a, 
g, h; 2006, ryc. 17:m; 2009a, ryc. 10:m, p; Procho-
wicz 2005, 76 nr 9, ryc. 3:9; Niezabitowska-Wi-
śniewska 2009a, ryc. 15:7–9; Madyda-Legutko 
2011, 159 nr 14.

5. Gródek, pow. hrubieszowski, stan. 29 – ZL – nr kat. 
155, w tym tomie.

6. Gródek, pow. hrubieszowski, za Huczwą – ZL – 
nr kat. 190, w tym tomie; Kokowski 2001a, 48 fot. 
23; Niezabitowska-Wiśniewska 2009a, 200 przy-

pis 17, ryc. 15:10; Kisiel, Kokowski, Mazurek 2020, 
83 (tam jako Husynne387).

7. Spiczyn, pow. łęczyński, stan. 53 – ZL – Prochowicz 
2005, 77 nr 26; Łuczkiewicz 2009, 174, ryc. 2:11; 
Madyda-Legutko 2011, 159 nr 27. 

8. Swaryczów, pow. zamojski, stan. 1 – ZL – Sadowski 
2008, 312, ryc. 11; Madyda-Legutko 2011, 159 nr 31.

9. Ślipcze – Kosmów, pow. hrubieszowski – ZL – nr kat. 
476, w tym tomie; W* Kisiel, Kokowski, Mazurek 
2020, 84.

10.1.–10.2. Ulów, pow. tomaszowski, tzw. kolekcja 
ulowska – ZL ×2 – Bagińska, Niezabitowska 2003, 
410–411; 2004, 284; Kokowski 2005a, ryc. 3:e; 
Prochowicz 2005, 77 nr 30; Niezabitowska-Wi-
śniewska 2007, 18, fot. 9; 2009a, ryc. 17:3, 4; 
2017c; Madyda-Legutko 2011, 159 nr 33.

11.1.–11.2. Ulów, pow. tomaszowski, stan. 3 – ×2 – groby 
57, 96 – W* Kisiel, Kokowski, Mazurek 2020, 84; 
Niezabitowska-Wiśniewska 2021b, 283–284.

LISTA 14
JĘZYCZKOWATE OKUCIA KOŃCA PASA (MADYDA-LEGUTKO TYP 12) I ZBLIŻONE

1. (?) Czermno – okolice, pow. tomaszowski – ZL – NP.; 
por. Naworol 2020; IA UMCS.

2.1.–2.4. Gozdów, pow. hrubieszowski, stan. 28 – ZL 
×4 – NP.; informacja A. Muchy; MH (nr inw. A/9739, 
A/9740).  

3.1.–3.2. Gródek, pow. hrubieszowski, stan. 1C – ×2 – 
groby 30, 64 – Kokowski 1993b, ryc. 22:b; 53:b; 
Niezabitowska-Wiśniewska 2009a, ryc. 2:2; 3:1; 
Madyda-Legutko 2011, 161 nr 21.

3.3. Gródek, pow. hrubieszowski, stan. 1C – ZL – nr kat. 
42, w tym tomie.

4.1.–4.7. Gródek, pow. hrubieszowski, stan. 6 (dawniej 
1D) – ZL ×7 – Kokowski 1999a, ryc. 3:b–e; 2001b, 
ryc. 1:2; 2005a, ryc. 3:b, c, i; 2006, ryc. 17:f, o, r, y; 
2009a, ryc. 10:f, o, r, s, y; Niezabitowska-Wiśniew-

ska 2009a, ryc. 15:1–6; Madyda-Legutko 2011, 
161 nr 22.  

5.1.–5.2. Gródek, pow. hrubieszowski, stan. 29 – ZL ×2 – 
nr kat. 153, 154, w tym tomie. 

6. Gródek, pow. hrubieszowski, za Huczwą – ZL – 
nr kat. 189, w tym tomie; Kokowski 2001a, 48 fot. 
23; Niezabitowska-Wiśniewska 2009a, 200 przypis 
17, 227 ryc. 15:10.

7.1.–7.4. Gródek, pow. hrubieszowski – ZL ×4 – nr kat. 
195, 196, 197, 198, w tym tomie.

8.1.–8.3. Gródek – okolice, pow. hrubieszowski – ZL ×3 – 
nr kat. 210, 211, 212, w tym tomie.

9. Łuszczacz, pow. tomaszowski – ZL – Niezabitowska-
-Wiśniewska 2009a, 203, ryc. 26:1.

10.1.–10.2. Masłomęcz, pow. hrubieszowski, stan. 
15 – ×2 – groby 140, 478 – Kokowski 1999a, ryc. 
3; 1999b, 123, tabl. 55:3; Niezabitowska-Wiśniew-
ska 2009a, 197, ryc. 4:3; Madyda-Legutko 2011, 
161 nr 31.

11.1.–11.3. Spiczyn, pow. łęczyński, stan. 53 – ZL ×3 – 
Łuczkiewicz 2008, 222, ryc. 4; 2009, ryc. 2:4, 12, 
13; Madyda-Legutko 2011, 162 nr 47.

12. Stefankowice, pow. hrubieszowski – ZL – Gajewski, 
Gurba 1973; Niezabitowska-Wiśniewska 2009a, 
ryc. 10:2.

13.1.–13.2. Ulów, pow. tomaszowski, tzw. kolekcja 
ulowska – ZL ×2 – Bagińska, Niezabitowska 2003, 

410–411; 2004, 284–285; Kokowski 2005a, ryc. d, 
f; Niezabitowska-Wiśniewska 2007, fot. 10; 2009a, 
ryc. 17:1, 2; Madyda-Legutko 2011, 163 nr 52.

14.1.–14.2. Ulów, pow. tomaszowski, stan. 3 – ×3 – gro-
by 25, 68; warstwa – Niezabitowska-Wiśniewska 
2007, ryc. 14; 2009a, ryc. 19:8; 2021b, 279; Mady-
da-Legutko 2011, 163 nr 52.

15. Uśmierz, pow. hrubieszowski, stan. 1 – ZL – Gajew-
ski, Gurba 1975, ryc. 4; Bitner-Wróblewska, Wró-
blewski 1992, 61, ryc. 1; Niezabitowska-Wiśniewska 
2009a, ryc. 10:1; Madyda-Legutko 2011, 163 nr 53.

LISTA 15
ZAWIESZKI/OKUCIA POCHEW MIECZY 

W. Menghin typ Nydam-Porskær

1. Gródek, pow. hrubieszowski, stan. 29 – ZL – nr kat. 
164, w tym tomie.

2.1.–2.2. Gródek, pow. hrubieszowski – ZL ×2 – Kokow-
ski 2001a, ryc. 15; 2001b, ryc. 6, 7; 2005a, ryc. 
24:a, b; 2007c, ryc. 10:1, 2; 2009a, ryc. 12:a, b; Nie-
zabitowska-Wiśniewska 2009a, ryc. 14:3, 4; Quast 
2010, 123, ryc. 4:2, 3.

2.3.–2.4. Gródek, pow. hrubieszowski – ZL ×2 – NP.; ar-
chiwum A. Kokowskiego.

2.5. Gródek, pow. hrubieszowski – ZL – nr kat. 199, 
w tym tomie.

3.1.–3.2. Spiczyn, pow. łęczyński, stan. 53 – ZL ×2 – 
Bemmann 2006, 230 nr 16; Łuczkiewicz 2008, 
222–223, ryc. 2; 2009, 172, ryc. 3:1, 2; Quast 2010, 
123, ryc. 4:1.  

~ W. Menghin typ Entringen-Blučina (uproszczona for-

ma) / ~ typ Hemmingen-Pleidesheim 

1. Gródek, pow. hrubieszowski, stan. 1C – obiekt 
12 (rów) – NP.; badania B. Niezabitowskiej-Wiśniew-
skiej w 2019 r.

2.1.–2.2. Gródek, pow. hrubieszowski, stan. 29 – ZL ×2 – 
nr kat. 162, 163, w tym tomie.

3.1. Gródek, pow. hrubieszowski – ZL – Kokowski 
2001a, ryc. 15; 2001b, ryc. 1:8; 2005b, ryc. 24:c; 
2007c, ryc. 10:3; 2009a, ryc. 12:c; Niezabitowska-
-Wiśniewska 2009a, ryc. 14:2; Quast 2010, 123, ryc. 
4:4.

3.2. Gródek, pow. hrubieszowski – ZL – NP.; archi-
wum M. Gładysz-Juścińskiej. 

Uszkodzone, być może ~ W. Menghin typ Entringen-

-Blučina (uproszczona forma) / ~ typ Hemmingen-Ple-

idesheim 

1. Gródek, pow. hrubieszowski – ZL – Kokowski 2001a, 
ryc. 15; 2001b, ryc. 1:9; 2005b, ryc. 24:d; 2007c, 
ryc. 10:4; 2009a, ryc. 12:d; Niezabitowska-Wiśniew-
ska 2009a, ryc. 14:1; Quast 2010, 123, ryc. 4:5.

2. Spiczyn, pow. łęczyński, stan. 53 – ZL – Łuczkiewicz 
2009, 174, ryc. 2:9.
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ANEKS 
 
WYNIKI ANALIZ METALOGRAFICZNYCH  
WYBRANYCH ZABYTKÓW NIEMONETARNYCH

Do wykonania analiz metalograficznych wybrano 37 zabytków o zróżnicowanej chronologii i funkcji, znajdujących 
się w zbiorach Muzeum w Hrubieszowie na początkowym etapie realizacji projektu. Określenie składu chemicznego 
tych przedmiotów wykonano z wykorzystaniem spektrometru fluorescencji rentgenowskiej Artax (czas pomiaru 
100s, ewaluacja w oparciu o kalibrację wzorców BCS, wyniki w % wagowych). Badania przeprowadził Paweł Gan 
w Laboratorium Bio- i Archeometrii PAN w Warszawie. Wyniki pokazują szerokie spektrum stopów miedzi budo-
wanych przede wszystkim z wykorzystaniem rud cynku, niemniej jego zawartość jest stosunkowo niska, rzadko 
przekracza 10% udział w stopie co może wskazywać wielokrotny przetop surowca. Tak przygotowywany materiał 
był uzupełniany przez dodatki cyny i ołowiu, przy czym częściej stosowano dodatek cyny. Zidentyfikowano również 
odmienną kompozycję stopową opartą na brązie ołowiowym wykorzystywanym do produkcji większości okuć pasa, 
rogu i kilku fibul. Zaobserwowano ślady technik zdobniczych z wykorzystaniem folii opartych na amalgamacie zło-
ta. Pozostałości osadu cynowego na fibuli (nr kat. 237) należy łączyć bądź z niskostopowym lutem bądź powłoką, 
która po wybłyszczeniu mogła imitować srebrną barwę.

Szczegółowe omówienie uzyskanych wyników dalece wykracza poza ramy niniejszego opracowania – zwłaszcza 
przy tak dużym zróżnicowaniu chronologicznym i typologicznym zabytków. Wymaga też przeprowadzenia analizy 
porównawczej na szerokim tle, uwzględniającej wyniki badań przeprowadzonych dla analogicznych zabytków z in-
nych części ziem polskich, czy chociażby z innych rejonów Lubelszczyzny. Stąd też wyniki badań przedstawiono 
w tabeli, uzupełniając ją o informacje na temat datowania poszczególnych przedmiotów i określenia typologiczne. 
Poniższe zestawienie już samo w sobie stanowi doskonały punkt wyjścia dla przyszłych badań, w tym też ukierun-
kowanych na określenie proweniencji przynajmniej niektórych typów zabytków.     

APPENDIX 
 
RESULTS OF METALLOGRAPHIC ANALYSIS  
OF SELECTED NON-MONETARY ARTEFACTS

Metallographic analysis involved a selection of 37 artefacts of various chronology and function, which were part 
of the collection of the Museum in Hrubieszów at the preliminary stage of the implementation of the project. The 
chemical composition of these objects was determined using an Artax X-ray fluorescence spectrometer (measure-
ment time – 100 seconds, evaluation based on calibration of BCS standards, results expressed in weight percentages). 
The analysis was conducted by Paweł Gan at the Bio- and Archaeometric Laboratory of PAN in Warsaw. The results 
indicate a broad spectrum of copper alloys, composed primarily of zinc ores, though the content of this element is 
relatively low, rarely exceeding 10% of the alloy, which might indicate that the metal was repeatedly remelted. Ma-
terial prepared in this manner was supplemented with admixtures of tin and lead, with the former being used more 
frequently. The analysis also revealed a different alloy composition based on leaded bronze, which was used for the 
production of most belt and horn fittings and several fibulae. Evidence of decorative techniques involving foil based 
on gold amalgam was also observed. Remains of tin residues on the fibula (cat. no. 237) should be associated with 
a low-alloy solder or a coating, which, after becoming glossy, could have imitated silver colour.

Exhaustive analysis of the results far exceeds the scope of this monograph – especially as the artefacts are widely 
diverse in terms of chronology and typology. It also requires comparative analysis conducted against a broad back-
drop, taking into consideration results of analysis carried out for analogical artefacts from other areas of Poland, or 
the Lublin region. In view of this, the results are presented in a table supplemented with information about dating 
of individual objects and typological data. The compilation presented below is itself an excellent point of departure 
for future research, including investigations aimed at determination of the cultural provenance of at least some ar-
tefact types.



376       Tabela ze składem chemicznym metalu w układzie chronologicznym zabytków 377       Results of metallographic analysis of selected non-monetary artefacts

N
r C

L 
CL

 n
o.

N
r k

at
.

Ca
t. 

no
.

N
r i

nw
.

In
v.

 n
o.

O
pi

s
D

es
cr

ip
ti

on
D

at
ow

an
ie

 
D

at
in

g
A

l
Si

P
S

Fe
N

i
Cu

Zn
A

s
Sn

Sb
P

b
B

i
A

g
A

u

U
w

ag
i /

m
ie

js
ce

 p
ob

ra
ni

a 
pr

ób
ki

 
Co

m
m

en
ts

 /
se

ct
io

n 
sa

m
pl

ed

20
67

3
23

1
M

H
/A

/8
63

2
za

pi
nk

a 
o 

ko
ns

tr
uk

cj
i 

w
cz

es
no

la
te

ńs
ki

ej
gr

up
y 

D
uc

hc
ov

  /
fib

ul
a 

of
 e

ar
ly

 L
a 

Tè
ne

 
co

ns
tr

uc
tio

n,
 D

uc
hc

ov
 

gr
ou

p

Lt
B 2

a
×

×
×

×
0.

08
0.

14
89

0
0.

33
6.

76
0.

85
2.

82
0.

05
×

×
ka

bł
ąk

  /
 b

ow

20
66

8
22

4
M

H
/A

/8
59

9
za

pi
nk

a 
o 

ko
ns

tr
uk

cj
i  

śr
od

ko
w

ol
at

eń
sk

ie
j,

tz
w

. z
ar

ub
in

ie
ck

a 
/

fib
ul

a 
of

 m
id

dl
e 

La
 T

èn
e 

co
ns

tr
uc

tio
n,

 –
 

“Z
ar

ub
in

ts
y 

fib
ul

a”

1s
t c

en
tu

ry
 A

D
×

×
1.

03
×

0.
16

0.
16

86
.2

0
0.

13
9.

93
0.

24
2.

17
0.

02
×

×
ka

bł
ąk

 / 
bo

w

×
×

0.
56

×
0.

11
0.

19
97

.4
0

0.
04

1.
05

0.
31

0.
36

0.
01

×
×

ob
ej

m
a 

(m
ie

js
ce

 
na

pr
aw

y)
/ c

la
m

p 
(re

-
pa

ire
d 

fr
ag

m
en

t)

20
65

0
2

M
H

/A
/6

16
0

za
pi

nk
a 

A.
IV

.6
8 

/
fib

ul
a 

A.
IV

.6
8

B 1
b

×
×

×
×

0.
91

0.
09

84
.5

13
.9

0.
02

0.
21

0.
31

0.
06

0.
02

×
×

po
ch

ew
ka

 / 
ca

tc
h-

pl
at

e

20
65

6
47

3
M

H
/A

/6
55

5
za

pi
nk

a 
A.

III
.5

9 
/

fib
ul

a 
A.

III
.5

9
B 2

a –
 (B

2b
)  

0.
39

0.
46

1.
45

0.
21

0.
87

0.
09

81
.3

3.
83

0.
13

10
.5

0.
22

0.
5

0.
04

×
×

ka
bł

ąk
 n

ie
oc

zy
sz

cz
on

y 
/ 

un
tr

ea
te

d 
bo

w
  

20
67

2
22

3
M

H
/A

/8
82

0
za

pi
nk

a 
ty

p 
H

us
yn

ne
 /

fib
ul

a 
of

 H
us

yn
ne

 ty
pe

B 2
b l

ub
 B

2/
C 1

–
C 1

a /
B 2

b o
r B

2/
C 1

–C
1a

0.
33

0.
23

×
×

0.
24

0.
13

81
.6

13
.6

0.
04

3.
25

0.
52

0.
07

0.
02

×
×

ka
bł

ąk
 / 

bo
w

 

20
66

2
47

9
M

H
/A

/8
50

1
za

pi
nk

a 
A.

IV
/V

II 
–

Sc
hu

lte
 V

II 
2,

 fo
rm

a 
8,

 
ty

p 
G

ne
is

t/
K

ni
s 

 /
fib

ul
a 

A.
IV

/V
II 

–
Sc

hu
lte

 V
II 

2,
 fo

rm
 8

, 
ty

pe
 G

ne
is

t/
K

ni
s

B 2
b l

ub
 b

yć
 

m
oż

e 
B 2

/C
1 
/

B 2
b o

r p
er

ha
ps

 
B 2

/C
1

×
×

×
×

0.
2

0.
14

82
.9

1.
25

0.
16

8.
91

0.
22

6.
14

0.
06

×
×

po
ch

ew
ka

 / 
ca

tc
h-

pl
at

e

20
65

1
22

8
M

H
/A

/5
36

6
pó

łw
yt

w
ór

 z
ap

in
ki

 
A.

V/
8 

– 
do

ce
lo

w
o 

A.
12

8 
/

ha
lf-

pr
od

uc
t o

f a
 fi

bu
la

 
A.

V/
8 

– 
in

te
nd

ed
 to

 b
e 

A.
12

8

B 2
b –

 B
2/

C 1
–C

1a
0.

34
0.

22
0.

87
0.

99
0.

13
0.

06
64

.1
1.

98
0.

38
7

0.
28

23
.4

0.
18

×
×

m
od

el
 

/ p
oc

he
w

ka
  /

 m
od

el
 

/ c
at

ch
-p

la
te

20
65

2
22

9
M

H
/A

/5
36

7
za

pi
nk

a 
A.

V/
8 

– 
ni

e-
do

ko
ńc

zo
na

, d
oc

el
ow

o 
A.

12
8 

/
fib

ul
a 

A.
V/

8 
– 

un
fin

-
is

he
d,

 in
te

nd
ed

 to
 b

e 
A.

12
8

B 2
b –

 B
2/

C 1
–C

1a
0.

45
0.

27
1.

41
0.

22
0.

25
0.

12
86

.8
6.

92
0.

05
2.

94
0.

42
0.

18
0.

03
×

×
po

ch
ew

ka
 / 

ca
tc

h-
pl

at
e

N
r C

L 
CL

 n
o.

N
r k

at
.

Ca
t. 

no
.

N
r i

nw
.

In
v.

 n
o.

O
pi

s
D

es
cr

ip
ti

on
D

at
ow

an
ie

 
D

at
in

g
A

l
Si

P
S

Fe
N

i
Cu

Zn
A

s
Sn

Sb
P

b
B

i
A

g
A

u

U
w

ag
i /

m
ie

js
ce

 p
ob

ra
ni

a 
pr

ób
ki

 
Co

m
m

en
ts

 /
se

ct
io

n 
sa

m
pl

ed

20
64

4
10

M
H

/A
/8

24
5

za
pi

nk
a 

A.
IV

 –
T. 

D
ąb

ro
w

sk
a 

od
m

ia
na

 
m

az
ow

ie
ck

a,
 ty

p 
2 

/
fib

ul
a 

A.
IV

 –
T. 

D
ąb

ro
w

sk
a 

M
az

ov
ia

n 
va

ria
nt

, t
yp

e 
2

(B
2b

) –
 B

2/
C 1

–
C 1

a

0.
26

0.
25

1.
51

0.
17

0.
4

0.
14

88
.4

7.
11

0.
06

1.
15

0.
4

0.
17

0.
02

×
×

po
ch

ew
ka

  /
 c

at
ch

-p
la

te

20
64

5
11

0
M

H
/A

/7
04

4
za

pi
nk

a 
A.

II.
41

 / 
fib

ul
a 

A.
II.

41
 

(B
2b

) –
 B

2/
C 1

–
C 1

a

×
×

1.
1

0.
16

0.
34

0.
14

89
.8

5.
81

0.
07

2.
04

0.
24

0.
29

0.
03

×
×

ka
bł

ąk
 / 

bo
w

20
65

3
42

7
M

H
/A

/8
21

5
za

pi
nk

a 
~ 

A.
V.

13
2 

/
fib

ul
a 

~ 
A.

V.
13

2
B 2

/C
1

0.
2

0.
14

0.
67

0.
12

0.
19

0.
11

87
9.

13
0.

04
1.

72
0.

33
0.

36
0.

02
×

×
po

ch
ew

ka
 / 

ca
tc

h-
pl

at
e

20
67

5
23

7
M

H
/A

/8
63

6
za

pi
nk

a 
A.

V.
12

7 
/

fib
ul

a 
A.

V.
12

7
B 2

/C
1–

C 1
a

×
×

×
×

0.
2

0.
1

93
.9

0
0.

03
5.

46
0.

18
0.

12
0.

02
×

×
po

ch
ew

ka
 / 

ca
tc

h-
pl

at
e

×
×

×
×

0.
59

0.
09

67
.4

0
0.

26
30

.2
0.

81
0.

62
0.

05
×

×
os

ad
 –

 c
yn

a 
/ r

es
id

ue
 –

 ti
n 

20
67

4
23

6
M

H
/A

/8
63

5
za

pi
nk

a 
A.

V.
12

9 
/

fib
ul

a 
A.

V.
12

9
B 2

/C
1–

C 1
a

×
×

×
×

0.
42

0.
13

91
.4

1.
4

0.
08

4.
83

0.
16

1.
5

0.
04

×
×

nó
żk

a 
/ f

oo
t 

×
×

×
×

×
×

1.
26

×
×

16
.8

0.
16

0.
36

0.
01

81
.1

0.
3

fo
lia

 / 
fo

il

20
66

1
49

9
M

H
/A

/8
16

4
w

is
io

re
k 

ku
lis

ty
 –

 A
. 

vo
n 

M
ül

le
r t

yp
 I 

/ A
. 

Ko
ko

w
sk

i t
yp

 Ib
1 

/
sp

he
ric

al
 p

en
da

nt
 –

 A
. 

vo
n 

M
ül

le
r t

yp
e 

I /
 A

. 
Ko

ko
w

sk
i t

yp
e 

Ib
1

B 2
/C

1–
C 1

a
×

×
×

×
0.

07
1.

91
0.

91
20

.6
76

.5
an

al
iz

a 
ja

ko
śc

io
w

a 
/ q

ua
li-

ta
tiv

e 
an

al
ys

is

20
65

4
46

7
M

H
/A

/8
22

6
os

tr
og

a 
ka

bł
ąk

ow
a

~ 
J. 

Gi
na

ls
ki

 E
2 

i E
5a

 /
he

el
 b

an
d 

sp
ur

~ 
J. 

Gi
na

ls
ki

 E
2 

an
d 

E5
a

B 2
/C

1–
C 1

a (
?)

0.
44

0.
3

1.
34

×
0.

23
0.

13
86

.6
6.

99
0.

04
3.

62
0.

19
0.

09
0.

03
×

×
ra

m
ię

, p
od

 b
od

źc
em

 / 
ar

m
, b

el
ow

 th
e 

go
ad

20
66

0
48

9
M

H
/A

/4
77

2
sz

cz
yp

cz
yk

i /
tw

ee
ze

rs
ok

re
s 

rz
ym

sk
i /

Ro
m

an
 p

er
io

d
×

×
0.

88
×

0.
1

0.
14

88
.8

6.
52

0.
12

1.
35

0.
22

1.
85

0.
02

×
×

ra
m

ię
 / 

ar
m

×
×

0.
46

×
0.

15
0.

14
90

.2
6.

31
0.

1
1.

38
0.

06
1.

21
0.

03
×

×
ob

ej
m

a 
 / 

cl
am

pi
ng

 ri
ng

20
68

2
40

2
M

H
/A

/8
80

3
za

pi
nk

a 
A.

VI
I –

 o
dm

ia
na

 
sa

rm
ac

ka
 /

fib
ul

a 
A.

VI
I –

 S
ar

m
at

ia
n 

va
ria

nt

B 2
/C

1–
C 1

a –
 C

1b
 

×
×

×
×

0.
21

0.
16

94
.3

0
0.

07
2.

78
0.

23
2.

19
0.

03
×

×
po

ch
ew

ka
 / 

ca
tc

h-
pl

at
e

20
67

7
33

0
M

H
/A

/8
72

7
za

pi
nk

a 
A.

VI
.1

61
/1

62
 

– 
A.

 K
ok

ow
sk

i w
zó

r 
ZM

–1
03

 /
fib

ul
a 

A.
VI

.1
61

/1
62

 –
 

A.
 K

ok
ow

sk
i p

at
te

rn
 

ZM
–1

03

C 2
 – 

(C
3) 

×
×

1.
15

0.
24

0.
12

0.
11

80
.7

0
0.

27
15

.5
0.

4
1.

46
0.

05
×

×
ka

bł
ąk

 / 
bo

w



378       Tabela ze składem chemicznym metalu w układzie chronologicznym zabytków 379       Results of metallographic analysis of selected non-monetary artefacts

N
r C

L 
CL

 n
o.

N
r k

at
.

Ca
t. 

no
.

N
r i

nw
.

In
v.

 n
o.

O
pi

s
D

es
cr

ip
ti

on
D

at
ow

an
ie

 
D

at
in

g
A

l
Si

P
S

Fe
N

i
Cu

Zn
A

s
Sn

Sb
P

b
B

i
A

g
A

u

U
w

ag
i /

m
ie

js
ce

 p
ob

ra
ni

a 
pr

ób
ki

 
Co

m
m

en
ts

 /
se

ct
io

n 
sa

m
pl

ed

20
67

6
35

7
M

H
/A

/8
68

0
za

pi
nk

a 
A.

VI
.1

68
 /

fib
ul

a 
A.

VI
.1

68
C 2

b –
 (C

3)
×

×
1.

09
0.

16
0.

22
0.

09
85

.6
3.

97
0.

09
5.

26
0.

37
3.

09
0.

03
×

×
po

ch
ew

ka
 / 

ca
tc

h-
pl

at
e

20
65

9
48

8
M

H
/A

/4
77

1
za

pi
nk

a 
A.

VI
.1

72
 /

fib
ul

a 
A.

VI
.1

72
C 3

×
×

×
0.

18
0.

09
0.

14
98

0.
27

0.
03

0.
52

0.
29

0.
46

0.
02

×
×

ka
bł

ąk
 / 

bo
w

 

20
65

5
46

5
M

H
/A

/8
22

7
za

pi
nk

a 
A.

VI
/1

72
 /

fib
ul

a 
A.

VI
/1

72
C 3

0.
17

0.
21

0.
68

0.
27

0.
03

0.
09

87
.6

8.
06

0.
07

2.
33

0.
23

0.
22

0.
03

×
×

ka
bł

ąk
 / 

bo
w

 

20
67

1
53

2
M

H
/A

/8
63

1
za

pi
nk

a 
A.

VI
.1

72
 /

fib
ul

a 
A.

VI
.1

72
C 3

×
×

×
×

×
0

1.
08

×
×

0.
11

0.
34

0.
18

0.
03

98
.1

0.
1

ko
rp

us
 / 

bo
dy

×
×

×
×

×
0.

02
0.

44
×

×
0.

78
×

0.
96

×
80

17
.8

fo
lia

 –
 a

na
liz

a 
ja

ko
śc

io
w

a;
 

pi
ki

 rt
ęc

i /
 fo

il 
– 

qu
al

ita
-

tiv
e 

an
al

ys
is

; 
m

er
cu

ry
 p

ea
ks

20
66

9
29

M
H

/A
/8

61
1

za
pi

nk
a 

A.
VI

.1
71

 (R
au

-
pe

nfi
be

ln
) /

fib
ul

a 
A.

VI
.1

71
 (R

au
-

pe
nfi

be
ln

)

C 3
0.

19
0.

27
1.

5
0.

24
0.

25
0.

11
76

.5
2.

73
0.

1
12

.8
0.

22
5.

03
0.

08
×

×
ka

bł
ąk

 / 
bo

w

20
67

9
37

5
M

H
/A

/8
78

7
za

pi
nk

a 
A.

VI
/2

 –
 

O.
 P

et
ra

us
ka

s 
ty

p 
4 

/
fib

ul
a 

A.
VI

/2
 –

 
O.

 P
et

ra
us

ka
s 

ty
pe

 4

(C
3) 

– 
D

1
×

×
×

0.
45

0.
13

0.
11

81
.2

0
0.

06
11

.9
0.

3
5.

77
0.

05
×

×
po

ch
ew

ka
 / 

ca
tc

h-
pl

at
e

20
64

9
15

9
M

H
/A

/8
30

7
za

w
ie

sz
ka

 w
 k

sz
ta

łc
ie

 
to

po
ra

 /
ax

e-
sh

ap
ed

 p
en

da
nt

pó
źn

y 
ok

re
s 

rz
ym

sk
i /

 
w

cz
es

na
 

fa
za

 o
kr

es
u 

w
ęd

ró
w

ek
 

lu
dó

w
 /

la
te

 R
om

an
 

pe
rio

d 
/ e

ar
ly

 
ph

as
e 

of
 th

e 
M

ig
ra

tio
n 

pe
-

rio
d

0.
48

0.
36

0.
84

0.
2

0.
62

0.
13

83
.1

12
0.

06
0.

21
0.

15
1.

76
0.

03
×

×
ka

bł
ąk

 / 
bo

dy

20
64

8
16

7
M

H
/A

/8
30

5
ok

uc
ie

/k
oń

có
w

ka
 ro

gu
 

do
 p

ic
ia

  /
fit

tin
g/

tip
 o

f a
 d

rin
k-

in
g 

ho
rn

pó
źn

y 
ok

re
s 

rz
ym

sk
i /

 
w

cz
es

na
 

fa
za

 o
kr

es
u 

w
ęd

ró
w

ek
 

lu
dó

w
 (?

) /
la

te
 R

om
an

 
pe

rio
d 

/ e
ar

ly
 

ph
as

e 
of

 th
e 

M
ig

ra
tio

n 
pe

ri-
od

 (?
)

×
×

1.
43

×
0.

9
0.

05
33

.3
0.

13
1.

67
35

.4
1.

62
25

0.
23

0.
32

×
ka

bł
ąk

 / 
bo

dy

×
×

1.
42

×
2.

63
0.

04
35

.9
0.

1
1.

57
32

.7
1.

11
24

.1
0.

24
0.

12
×

ni
t /

 ri
ve

t

N
r C

L 
CL

 n
o.

N
r k

at
.

Ca
t. 

no
.

N
r i

nw
.

In
v.

 n
o.

O
pi

s
D

es
cr

ip
ti

on
D

at
ow

an
ie

 
D

at
in

g
A

l
Si

P
S

Fe
N

i
Cu

Zn
A

s
Sn

Sb
P

b
B

i
A

g
A

u

U
w

ag
i /

m
ie

js
ce

 p
ob

ra
ni

a 
pr

ób
ki

 
Co

m
m

en
ts

 /
se

ct
io

n 
sa

m
pl

ed

20
65

8
48

6
M

H
/A

/4
76

6
ok

uc
ie

 p
as

a 
/

be
lt 

fit
tin

g
pó

źn
y 

ok
re

s 
rz

ym
sk

i /
 

w
cz

es
na

 
fa

za
 o

kr
es

u 
w

ęd
ró

w
ek

 
lu

dó
w

 (?
) /

la
te

 R
om

an
 

pe
rio

d 
/ e

ar
ly

 
ph

as
e 

of
 th

e 
M

ig
ra

tio
n 

pe
ri-

od
 (?

)

×
×

×
0.

36
0.

12
0.

19
92

.3
0

0.
16

2.
07

1.
64

3.
15

0.
05

×
×

po
w

ie
rz

ch
ni

a 
ty

ln
a,

 w
 p

o-
bl

iż
u 

ni
tu

 / 
ba

ck
 s

ur
fa

ce
, 

ne
ar

 th
e 

riv
et

20
67

0
39

M
H

/A
/8

62
6

ra
m

a 
sp

rz
ąc

zk
i –

 
R.

 M
ad

yd
a-

Le
gu

tk
o 

H
.2

5/
26

 /
bu

ck
le

 fr
am

e 
– 

R.
 M

ad
yd

a-
Le

gu
tk

o 
H

.2
5/

26

pó
źn

y 
ok

re
s 

rz
ym

sk
i /

 
w

cz
es

na
 

fa
za

 o
kr

es
u 

w
ęd

ró
w

ek
 

lu
dó

w
 /

la
te

 R
om

an
 

pe
rio

d 
/ e

ar
ly

 
ph

as
e 

of
 th

e 
M

ig
ra

tio
n 

pe
-

rio
d

0.
23

0.
19

0.
9

0.
32

0.
1

0.
12

89
.1

0.
7

0.
1

6.
02

0.
19

1.
99

0.
04

×
×

pr
ze

dn
ia

 c
zę

ść
 ra

m
y 

/ 
fr

on
t p

ar
t o

f t
he

 fr
am

e

20
66

5
19

6
M

H
/A

/8
58

3
ję

zy
cz

ko
w

at
e 

ok
uc

ie
 

ko
ńc

a 
pa

sa
 –

 R
. M

ad
y-

da
-L

eg
ut

ko
 ty

p 
12

 /
to

ng
ue

-s
ha

pe
d 

st
ra

p 
en

d 
– 

R.
 M

ad
yd

a-
Le

gu
t-

ko
 ty

pe
 1

2

C 3
–D

×
×

×
×

0.
12

0.
11

78
.4

0
0.

32
7.

86
0.

99
12

.1
0.

13
×

×
po

w
ie

rz
ch

ni
a 

ty
ln

a 
/ b

ac
k 

su
rf

ac
e

20
66

4
19

0
M

H
/A

/8
57

9
dz

io
bo

w
at

e 
ok

uc
ie

 k
oń

-
ca

 p
as

a 
– 

R.
 M

ad
yd

a-
Le

gu
tk

o 
ty

p 
11

 /
be

ak
-s

ha
pe

d 
st

ra
p 

en
d 

– 
R.

 M
ad

yd
a-

Le
gu

tk
o 

ty
pe

 1
1

C 3
–D

×
×

1.
06

×
0.

71
0.

14
83

11
.3

0.
1

0.
19

0.
17

3.
26

0.
06

×
×

po
w

ie
rz

ch
ni

a 
ty

ln
a 

/ b
ac

k 
su

rf
ac

e

×
×

0.
74

×
0.

28
0.

16
86

.7
11

.1
0.

06
0.

16
0.

2
0.

56
0.

03
×

×
ni

t /
 ri

ve
t

20
64

6
14

0
M

H
/A

/8
26

0
za

pi
nk

a 
~ 

A.
VI

.1
82

, 
tz

w
. b

la
sz

an
a 

/
fib

ul
a 

~ 
A.

VI
.1

82
, 

“s
he

et
 fi

bu
la

” 

C 3
0.

23
0.

17
0.

94
0.

4
0.

16
0.

12
80

8.
88

0.
17

3.
62

0.
39

4.
88

0.
06

×
×

nó
żk

a 
/ f

oo
t 



380       Tabela ze składem chemicznym metalu w układzie chronologicznym zabytków

N
r C

L 
CL

 n
o.

N
r k

at
.

Ca
t. 

no
.

N
r i

nw
.

In
v.

 n
o.

O
pi

s
D

es
cr

ip
ti

on
D

at
ow

an
ie

 
D

at
in

g
A

l
Si

P
S

Fe
N

i
Cu

Zn
A

s
Sn

Sb
P

b
B

i
A

g
A

u

U
w

ag
i /

m
ie

js
ce

 p
ob

ra
ni

a 
pr

ób
ki

 
Co

m
m

en
ts

 /
se

ct
io

n 
sa

m
pl

ed

20
68

0
38

8
M

H
/A

/8
79

0
za

pi
nk

a 
~ 

A.
VI

.1
82

, 
tz

w
. b

la
sz

an
a 

/
fib

ul
a 

~ 
A.

VI
.1

82
, 

“s
he

et
 fi

bu
la

”

C 2
b–

C 3
0.

23
×

0.
69

×
0.

43
0.

14
90

5.
92

0.
19

1.
37

0.
26

0.
71

0.
03

×
×

nó
żk

a 
/ f

oo
t 

20
67

8
39

2
M

H
/A

/8
78

5
za

pi
nk

a 
A.

VI
/2

 –
 

J. 
An

dr
ze

jo
w

sk
i e

t a
l. 

w
ar

ia
nt

 I 
– 

Sk
or

bi
cz

e 
/

fib
ul

a 
A.

VI
/2

 –
 

J. 
An

dr
ze

jo
w

sk
i e

t a
l. 

va
ria

nt
 I 

– 
Sk

or
bi

cz
e 

w
cz

es
ny

 o
d-

ci
ne

k 
fa

zy
 D

 /
ea

rly
 s

ta
ge

 o
f 

ph
as

e 
D

×
×

0.
91

×
0.

1
0.

13
87

.7
8.

53
0.

04
0.

22
0.

12
2.

19
0.

04
×

×
po

ch
ew

ka
 / 

ca
tc

h-
pl

at
e

20
66

3
20

8
M

H
/A

/8
55

4
bu

ck
le

 p
in

 –
 

R.
 M

ad
yd

a-
Le

gu
tk

o 
gr

ou
p 

H

D
2

×
×

×
×

0.
11

0.
18

97
.6

0.
37

0.
03

1.
05

0.
31

0.
37

0.
01

×
×

za
cz

ep
 / 

ca
tc

h

×
×

×
×

1.
44

0.
04

72
.2

2.
43

1.
73

2.
71

19
.4

fo
lia

 –
 a

na
liz

a 
ja

ko
śc

io
w

a;
pi

ki
 rt

ęc
i  

/ f
oi

l –
 q

ua
lit

a-
tiv

e 
an

al
ys

is
;

m
er

cu
ry

 p
ea

ks

20
66

6
19

9
M

H
/A

/8
58

6
za

w
ie

sz
ka

/o
ku

ci
e 

po
ch

-
w

y 
m

ie
cz

a 
– 

~ 
W

. M
en

gh
in

 ty
p 

N
y-

da
m

-P
or

sk
æ

r 
 / 

sw
or

d 
sc

ab
ba

rd
 h

an
g-

er
/fi

tt
in

g 
– 

~ 
W

. M
en

gh
in

 ty
pe

 N
y-

da
m

-P
or

sk
æ

r

D
3 l

ub
 D

3/
E 

 / 
D

3 o
r D

3/
E

0.
2

0.
26

1.
06

×
0.

15
0.

14
83

.1
7.

39
0.

2
0.

53
0.

21
6.

7
0.

04
×

×
po

w
ie

rz
ch

ni
a 

ty
ln

a 
/ b

ac
k 

su
rf

ac
e

20
64

7
16

2
M

H
/A

/8
27

0
za

w
ie

sz
ka

/o
ku

ci
e 

po
ch

-
w

y 
m

ie
cz

a 
– 

~ 
W

. M
en

gh
in

 ty
p 

En
-

tr
in

ge
n-

Bl
uč

in
a 

(u
p-

ro
sz

cz
on

a 
fo

rm
a)

 / 
~ 

ty
p 

H
em

m
in

ge
n-

Pl
ei

-
de

sh
ei

m
 / 

sw
or

d 
sc

ab
ba

rd
 h

an
g-

er
/fi

tt
in

g 
– 

~ 
W

. M
en

gh
in

 ty
pe

 E
n-

tr
in

ge
n-

Bl
uč

in
a 

(s
im

-
pl

ifi
ed

 fo
rm

) /
 ~

 ty
pe

 
H

em
m

in
ge

n-
Pl

ei
-

de
sh

ei
m

  

dr
ug

a 
po

ło
w

a 
V 

– 
pi

er
w

sz
a 

ćw
ie

rć
 V

I w
. /

 
th

e 
se

co
nd

 h
al

f 
of

 th
e 

5t
h 

– 
th

e 
fir

st
 q

ua
r-

te
r o

f t
he

 6
th

 
ce

nt
ur

y

0.
24

0.
3

0.
45

0.
15

1.
07

0.
15

85
.6

10
.3

0.
05

0.
35

0.
21

1.
13

0.
03

×
×

tr
zp

ie
ni

ow
at

y 
ko

ni
ec

 –
 

po
w

ie
rz

ch
ni

a 
ze

w
nę

tr
zn

a 
/ 

ta
ng

ed
 e

nd
 –

 o
ut

er
 s

ur
fa

ce

20
65

7
48

5
M

H
/A

/4
82

2
aż

ur
ow

e 
ok

uc
ie

 p
as

a 
z 

gł
ów

ka
m

i o
rł

ów
 (?

) /
 

op
en

w
or

k 
be

lt 
fit

tin
g 

w
ith

 e
ag

le
 h

ea
ds

 (?
) 

ok
re

s 
w

ęd
ró

w
ek

 
lu

dó
w

 (?
) /

 M
i-

gr
at

io
n 

pe
ri-

od
 (?

)

×
×

×
0.

63
0.

08
0.

12
80

.6
0

0.
19

8.
61

0.
31

9.
36

0.
07

×
×

ko
rp

us
 –

 p
ow

ie
rz

ch
ni

a 
ty

l-
na

 / 
bo

dy
 –

 b
ac

k 
su

rf
ac

e



382       Bibliografia 383       Bibliography

Ahmedov I.R. (Ахмедов И.Р.) 2014: Nekotorye indykatory 
kul’turnyh vzaimodejstvij v drevnostâh râzano-
okskih finnov vtoroj poloviny V – načala VI vv., in: 
A.M. Oblomskij (ed.), Problemy vzaimodejstviâ naseleniâ 
Vostočnoj Evropy v epohu Velikogo pereseleniâ narodov, 
Ranneslavânskij mir. Arheologiâ Slavân i ih sosedej 
15, Moskva, 143–183. / Некоторые индикаторы 
культурных взаимодействий в древностях рязано-
окских финнов второй половины V – начала VI вв., в: 
А.М. Обломский (ред.), Проблемы взаимодействия 
населения Восточной Европы в эпоху Великого 
переселения народов, Раннеславянский мир. 
Археология Славян и их соседей 15, Москва, 143–183. /

Ahmedov I.R. (Ахмедов И.Р.) 2019: O nekotoryh „dunajskich” 
èlementah v kul’turah okskih finnov vo vtoroj polovine 
V v., in: I.O. Gavrituhin, S. Trifunoviћ (eds.), Balkany, 
Podunav’e i Vostočnaâ Evropa v rimskoe vremâ i v 
rannem srednevekov’e, Novi Sad, 289–317. / О некоторых 
«дунайских» элементах в культурах окских финнов 
во второй половине V в., в: И.О. Гавритухин, С. 
Трифунович (ред.), Балканы, Подунавье и Восточная 
Европа в римское время и в раннем средневековье, 
Нови Сад, 289–317. /

Alekseenko N.A., Levada M.E. (Алексеенко Н.А., Левада М.E.) 
2011: Klad u sela Mošny, in: O.V. Šarov (ed.), Peterburgskij 
apokryf. Poslanie ot Marka, Biblioteka Stratum plus, 
Sankt-Peterburg–Kišinev, 373–395. / Клад у села 
Мошны, в: О.В. Шаров (ред.), Петербургский апокриф. 
Послание от Марка, Библиотека Stratum plus, Санкт-
Петербург–Кишинeв, 373–395. / 

Alekseeva E.M. (Алексеева Е.М.) 1982: Antičnye busy Severnogo 
Pričernomor’â, Arheologiâ SSSR, Svod Arheologičeskih 
Istočnikov G1–12, Moskva. / Античные бусы 
Северного Причерноморья, Археология СССР, Свод 
Aрхеологических Источников Г1–12, Москва. /

Almgren O. 1923: Studien über Nordeuropäische 
Fibelformen der ersten nachchristlichen Jahrhundert 
mit Berücksichtigung der provinzial-römischen und 
südrussischen Formen, Mannus-Bibliothek 32, Leipzig.

Ambroz A.K. (Амброз А.К.) 1966: Fibuly Ûga Evrapejskoj 
časti SSSR II v. do n.è.–IV v. n.è., Arheologiâ SSSR, Svod 
Arheologičeskih Istočnikov D1–30, Moskva. / Фибулы 
Юга Европейской части СССР II в. до н.э. – IV в. н.э., 
Археология СССР. Свод Aрхеологических Источников 
Д1–30, Москва. /

Antoniewicz W. 1928: Archeologja Polski. Zarys czasów 
przedhistorycznych i wczesnodziejowych ziem Polski, 
Warszawa.

Andrzejowski J. 1991: Okucia rogów do picia z „młodszego” 
okresu przedrzymskiego i okresu wpływów rzymskich 
w Europie Środkowej i Północnej (próba klasyfikacji 
i analizy chronologiczno-terytorialnej), „Materiały 
Starożytne i Wczesnośredniowieczne” VI, 7–120. 

Andrzejowski J. 1994: Powiązania kultur przeworskiej 
i wielbarskiej w świetle znalezisk bransolet, in: J. Gurba, 
A. Kokowski (eds.) Kultura przeworska I, Lublin, 317–341.

Andrzejowski J. 1998: Nadkole 2. A Cemetery of the Przeworsk 
Culture in Eastern Poland, Monumenta Archaeologica 
Barbarica V (ed. A. Bitner-Wróblewska), Kraków.

Andrzejowski J. 1999: Hryniewicze Hryniewicze Wielkie 
– cmentarzysko z pogranicza dwóch światów, in: 
J. Andrzejowski (ed.), COMHLAN. Studia z archeologii 
okresu przedrzymskiego i rzymskiego w Europie 
Środkowej dedykowane Teresie Dąbrowskiej w 65. 
rocznicę urodzin, Warszawa, 17–59.

Andrzejowski J. 2000: Wczesnorzymska miniaturka tarczy 
z Nadkola nad Liwcem, in: R. Madyda-Legutko, T. Bochnak 
(eds.), Superiores barbari. Księga ku czci Profesora 
Kazimierza Godłowskiego, Kraków, 23–47.

Andrzejowski J. 2001: Wschodnia strefa kultury przeworskiej 
– próba definicji, „Wiadomości Archeologiczne” LIV (1995–
1998), 59–87.

Andrzejowski J. 2004: Skierniewice Ławki, in: J. Andrzejowski, 
A. Kokowski, Ch. Leiber (eds.), Wandalowie – strażnicy 
bursztynowego szlaku. Katalog wystawy w Państwowym 
Muzeum Archeologicznym, Lublin–Warszawa, 353. 

Andrzejowski J. 2009: Nekropola w Modle a późna faza kultury 
przeworskiej na północnym Mazowszu – unpubl. PhD, 
Intitute of Archaeology, University of Warsaw.

Andrzejowski J. 2014: Ze studiów nad związkami przeworsko-
wielbarskimi na wschodnim Mazowszu – cmentarzysko 
w Wyszkowie nad Bugiem, in: J. Andrzejowski (ed.), 
In medio Poloniae barbaricae. Agnieszka Urbaniak in 
memoriam, Monumenta Archaeologica Barbarica, Series 
Gemina III, Warszawa, 19–43.

Andrzejowski J. 2017: Ad vocem: Pierścieniowata zawieszka 
ażurowa z Podola, in: J. Andrzejowski, C. von Carnap-
Bornheim, A. Cieśliński, B. Kontny (eds.), Orbis 
barbarorum. Studia ad archaeologiam Germanorum et 
Baltorum temporibus Imperii Romani pertinentia Adalberto 

Nowakowski dedicate, Monumenta Archaeologica 
Barbarica, Series Gemina VI, Warszawa–Schleswig, 421–
430. 

Andrzejowski J. 2018: Jartypory-type brooches – traces 
of a ‘living culture’ or just a research construct, in: 
A. Michałowski, J. Schuster (eds.), Kulturkonzepte und 
konzipierte Kulturen. Aussagemöglichkeiten und Grenzen 
einer systematischen Erfassung archäologischer Funde 
des eisenzeitlichen Mittel- und Nordeuropas. Akten 
des Internationalen Colloquiums anlässlich des 100. 
Jahrestages des Erscheinens des Fundkataloges von Erich 
Blume im Jahr 1915, Puszczykowo 2015, 6.–9. Mai, Bonn, 
99–127.

Andrzejowski J. 2020: The Eastern Zone of the Przeworsk 
culture – and what it comprehends, „Acta Archaeologica 
Carpathica” LV, 9–38.

Andrzejowski J., Bursche A. 1987: Archeologia biblioteczna. 
Cmentarzyska kultury wielbarskiej w Krośnie, stanowisko 
1 i w Wielbarku, woj. elbląskie, in: A. Pawłowski (ed.), 
Badania archeologiczne w woj. elbląskim w latach 1980–
83, Malbork, 233–277.

Andrzejowski J., Cieśliński A. 2007: Germanie i Bałtowie 
u schyłku starożytności. Przyjazne związki czy wrogie 
sąsiedztwo?, in: A. Bitner-Wróblewska (ed.), Kultura 
bogaczewska w 20 lat później. Materiały z konferencji, 
Warszawa, 26-27 marca 2003, Seminarium Bałtyjskie I, 
Warszawa, 279–319.

Andrzejowski J., Maciałowicz A. 2017: Między Północą 
a Południem. Zespół osadniczy z późnej epoki żelaza 
w Jarnicach nad Liwcem w świetle dalekosiężnych 
powiązań, „Wiadomości Archeologiczne” LXVIII, 179–234.

Andrzejowski J., Prochowicz R., Rakowski T. 2008: Brooches 
Type Gródek 47 and their dating, in: B. Niezabitowska-
Wiśniewska, M. Juściński, P. Łuczkiewicz, S. Sadowski 
(eds.), The turbulent epoch. New materials from the Late 
Roman Period and the Migration Period I, Monumenta 
Studia Gothica V, Lublin, 39–61. 

Andrzejowski J., Żórawska A. 2002: Cmentarzysko kultury 
wielbarskiej na stan. 1 w Nadkolu, woj. mazowieckie, in: 
J. Andrzejowski, R. Prochowicz, A. Żórawska (eds.), Varia 
Barbarica. Zenoni Woźniak ab amicis dicata, Monumenta 
Archaeologica Barbarica, Series Gemina I, Warszawa–
Lublin, 29–80.

Bagińska J., Niezabitowska B. 2003: Ulów, Ldkr. Tomaszów 
Lubelski, Woi. Lubelskie, in: A. Kokowski, Ch. Leiber (eds.), 
Die Vandalen. Die Könige – die Eliten – die Krieger – die 
Handwerker. Ausstellungskatalog, Bevern, 410–411.

Bagińska J., Niezabitowska B. 2004: Katalog – Ulów, pow. 
tomaszowski, woj. lubelskie, in: J. Andrzejowski, 
A. Kokowski, Ch. Leiber (eds.), Wandalowie – strażnicy 
bursztynowego szlaku. Katalog wystawy w Państwowym 
Muzeum Archeologicznym, Lublin–Warszawa, 284–286.

Banasiewicz E. 1989a: Kompleks osadniczy grupy masłomęckiej 
w Hrubieszowie-Podgórzu w woj. zamojskim, in: J. Gurba, 
A. Kokowski (eds.), Kultura wielbarska w młodszym 
okresie rzymskim (materiały z konferencji) II, Lublin, 
47–61.

Banasiewicz E. 1989b: Interwencja archeologiczna na 
zniszczonym cmentarzysku kultury zarubinieckiej w Kol. 
Husynne, in: Sprawozdania z badań terenowych w woj. 
zamojskim. 1989 r., Zamość, 23–28.

Banasiewicz E. 1990: Sprawozdanie z prac ratowniczych 
na stan. 4 w kol. Husynne, in: Sprawozdania z badań 
terenowych w woj. zamojskim w 1990 roku, Zamość, 36–
38.

Banasiewicz-Szykuła E. 2004: Sprawozdanie z badań 
Archeologicznego Zdjęcia Polski w woj. lubelskim 

w 2003 roku, in: Wiadomości Konserwatorskie 
Województwa Lubelskiego. Rok 2004, Lublin, 39–46. 

Banytė-Rowell R. 2018: Glass beads of the Callatis type in West 
Lithuanian Cemeteries, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, 
P. Łuczkiewicz, S. Sadowski, M. Stasiak-Cyran, M. Erdrich 
(eds.), Studia Barbarica. Profesorowi Andrzejowi 
Kokowskiemu w 65. rocznicę urodzin I, Lublin 2018, 364–
379.

Bartecki B. 2018: Srebrny naszyjnik z miejscowości Podhorce, 
in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, P. Łuczkiewicz, 
S. Sadowski, M. Stasiak-Cyran, M. Erdrich (eds.), Studia 
Barbarica. Profesorowi Andrzejowi Kokowskiemu w 65. 
rocznicę urodzin II, Lublin 2018, 282–299.

Bažan I.A. (Бажан И.А.) 2011–2015: Korpus slučajnyh 
arheologičeskih nahodok (KSAN), Moskva. / Корпус 
случайных археологических находок (КСАН), Москва. /

Bažan I.A. (Бажан И.А.) 2011a: Arheologičeskie predmety 
iz slučajnyh nahodok na territorii Vostočnoj Evropy 
2009–2011 gg. Al’bom drevnostej, Korpus slučajnyh 
arheologičeskih nahodok (KSAN) 1, Moskva. / 
Археологические предметы из случайных находок на 
территории Восточной Европы 2009–2011 гг. Альбом 
древностей, Корпус случайных археологических 
находок (КСАН) 1, Москва. /

Bažan I.A. (Бажан И.А.) 2011b: Dvuhplastinčatye, pal’čatye 
i zooantropomorfnye fibuly iz slučajnyh nahodok 
na territorii Vostočnoj Evropy (2009–2011 gg), 
Korpus slučajnyh arheologičeskih nahodok (KSAN) 
3, Moskva. / Двухпластинчатые, пальчатые и 
зооантропоморфные фибулы из случайных находок 
на территории Восточной Европы (2009–2011 гг), 
Корпус случайных археологических находок (КСАН) 3, 
Москва. /

Bažan I.A. (Бажан И.А.) 2011c: Dvuhplastinčatye, pal’čatye 
i zooantropomorfnye fibuly iz „slučajnyh” nahodok 
na territorii Vostočnoj Evropy 2009–2011 gg. Čast’ 2, 
Korpus slučajnyh arheologičeskih nahodok (KSAN) 
6, Moskva. / Двухпластинчатые, пальчатые и 
зооантропоморфные фибулы из „случайных” находок 
на территории Восточной Европы 2009–2011 гг. Часть 
2, Корпус случайных археологических находок (КСАН) 
6, Москва. /

Bažan I.A. (Бажан И.А.) 2012a: Ojum (gotskaâ Aujom, „rečnaâ 
oblast’”, „strana vod”). Čast’ 1. Al’bom drevnostej ètih 
mest, Korpus slučajnyh arheologičeskih nahodok (KSAN) 
4, Moskva. / Ойум (готская Aujom, „речная область”, 
„страна вод”). Часть 1. Альбом древностей этих 
мест, Корпус случайных археологических находок 
(КСАН) 4, Москва. /

Bažan I.A. (Бажан И.А.) 2012b: Dvuhplastinčatye, pal’čatye 
i zooantropomorfnye fibuly iz „slučajnyh” nahodok 
na territorii Vostočnoj Evropy 2009–2011 gg. Čast’ 3, 
Korpus slučajnyh arheologičeskih nahodok (KSAN) 
7, Moskva. / Двухпластинчатые, пальчатые и 
зооантропоморфные фибулы из „случайных” находок 
на территории Восточной Европы 2009–2012 гг. 
Часть 3. Корпус случайных археологических находок 
(КСАН) 7, Москва. /

Beckmann B. 1966: Studien über die Metallnadeln der 
römischen Kaiserzeit im freien Germanien, „Saalburg 
Jahrbuch” XXIII, 1–105.

Beilke-Voight I. 1998: Frühgeschichtliche Miniaturobjekte 
mit Amulettcharakter zwischen Britischen Inseln 
und Schwarzem Meer, Universitätsforschungen zur 
prähistorischen Archäologie 51, Schriften zur Archäologie 
der germanischen und slawischen Frühgeschichte 3, 
Bonn.

BIBLIOGRAFIA / BIBLIOGRAPHY



384       Bibliografia 385       Bibliography

Belocerkovskaâ I.V., Ahmedov I.R. (Белоцерковская И.В., 
Ахмедов И.Р.) 2009: Raboty arheologičeskih èkspedicij 
GIM na Oke: Nekotorye itogi i perspektivy izučeniâ râzano-
okskih mogil’nikov III–VII vv. n.è., in: N.A. Makarov (ed.), 
Arheologičeskie otkrytiâ 1991–2004 gg. Evrapejskaâ 
Rossiâ, Moskva, 283–298. / Работы археологических 
экспедиций ГИМ на Оке: Некоторые итоги и 
перспективы изучения рязано-окских могильников 
III–VII вв. н.э., в: Н. А. Макаров (ред.), Археологические 
открытия 1991–2004 гг. Европейская Россия, Москва, 
283–298. /

Bemmann J. 2006: Eine völkerwanderungszeitliche Bestattung 
aus Epöl, kom. Esztergom, in: V. Mihailescu-Bîrliba, 
C. Hriban, I. Munteanu (eds.), Miscellanea romano-
barbarica in honorem septagenarii magistri Ion Ioniţă 
oblata, Bucureşti, 217–246. 

Bemmann J., Hahne G. 1995: Waffenführende Grabinventare der 
jüngeren römischen Kaiserzeit und Völkerwanderungszeit 
in Skandinavien. Studie zur zeitlichen Ordnung anhand der 
norwegischen Funde, „Bericht der Römisch-Germanischen 
Kommission” 75 (1994), 283–653.

Bienia M. 2018: Pradzieje i wczesne średniowiecze gminy 
Drelów, in: B. Wetoszka, M. Bienia (eds.), Monografia 
gminy Drelów, Drelów, 17–68.

Bienia M. 2021a: Krzymowskie, Gem. Biała Podlaska, Kr. 
Biała Podlaska, in: M. Gładysz-Juścińska, A. Kokowski, 
B. Niezabitowska-Wiśniewska, Corpus der römischen 
Funde im europäischen Barbaricum – Polen – Band 4: 
Lublinerland, Kraków–Lublin, 151 (LB–1–3/1.1).

Bienia M. 2021b: Derło, Gem. Rokitno, Kr. Biała Podlaska, in: 
M. Gładysz-Juścińska, A. Kokowski, B. Niezabitowska-
Wiśniewska, Corpus der römischen Funde im europäischen 
Barbaricum – Polen – Band 4: Lublinerland, Kraków–
Lublin, 101 (LBI–10–1/16.1).

Bienia M. 2021c: Jeleniec, Gem. Stanin, Kr. Łuków, in: 
M. Gładysz-Juścińska, A. Kokowski, B. Niezabitowska-
Wiśniewska, Corpus der römischen Funde im europäischen 
Barbaricum – Polen – Band 4: Lublinerland, Kraków–
Lublin, 139–140 (LLU–5–1/5.1).

Bienia M., Kokowski A., Myzgin K. 2021: Kostomłoty, Gem. 
Kodeń, Kr. Biała Podlaska, in: M. Gładysz-Juścińska, 
A. Kokowski, B. Niezabitowska-Wiśniewska, Corpus der 
römischen Funde im europäischen Barbaricum – Polen – 
Band 4: Lublinerland, Kraków–Lublin, 145 (LBI–4–1/77.1).

Bienia M., Myzgin K. 2021: Dokudów Pierwszy, Gem. Biała 
Podlaska, Kr. Biała Podlaska, in: M. Gładysz-Juścińska, 
A. Kokowski, B. Niezabitowska-Wiśniewska, Corpus der 
römischen Funde im europäischen Barbaricum – Polen – 
Band 4: Lublinerland, Kraków–Lublin, 102–103 (LB–1–2/0.1).

Bitner-Wróblewska A. 1989: Elementy bałtyjskie w kulturze 
wielbarskiej, in: J. Gurba, A. Kokowski (eds.), Kultura 
wielbarska w młodszym okresie rzymskim (materiały 
z konferencji) II, Lublin, 161–177.

Bitner-Wróblewska A., Wróblewski W. 1992: Próba nowego 
spojrzenia na chronologię i proweniencję okucia 
końca pasa z Uśmierza, woj. zamojskie, „Wiadomości 
Archeologiczne” LII/1 (1991–1992), 61–65.

Bliujienė A., Steponaitis V., Šatavičius E., Grižas G. 2017: 
Concentration of authority and power in east Lithuania, 
between Tauragnas Lake and the middle reaches of the 
Žeimena river, during the Migration period, „Estonian 
Journal of Archaeology” 21/2, 117–147.

Boruch P. 1985: Ceramika toczona z osady z okresu wpływów 
rzymskich w Gródku nad Bugiem, woj. zamojskie z badań 
1982 i 1983 r., in: J. Gurba (ed.), Lubelskie Materiały 
Archeologiczne, Lublin, 103–108.

Bursche A., Okulicz-Kozaryn J. 1999: Groby z monetami 
rzymskimi na cmentarzysku kultury wielbarskiej 

w Weklicach koło Elbląga, in: J. Andrzejowski (ed.), 
COMHLAN. Studia z archeologii okresu przedrzymskiego 
i rzymskiego w Europie Środkowej dedykowane Teresie 
Dąbrowskiej w 65. rocznicę urodzin, Warszawa, 141–163.

Buszewicz J. 1988: Sprawozdanie z badań osady neolitycznej 
w Gródku Nadbużnym, stan. 1C, in: Sprawozdania z badań 
terenowych w województwie zamojskim w 1988 roku, 
Zamość, 14–18.

Buszewicz J. 1989: Badania wykopaliskowe w Gródku 
Nadbużnym, stan. 1C w 1989 roku, in: Sprawozdania 
z badań terenowych w województwie zamojskim 
w 1989 roku, Zamość, 14.

Buszewicz J. 1990: Trzeci sezon badań osady neolitycznej 
w Gródku Nadbużnym, stan. 1C, in: Sprawozdania z badań 
terenowych w województwie zamojskim w 1990 roku, 
Zamość, 5–8.

von Carnap-Bornheim C., Ilkjaer J. 1996a: Illerup Ådal 5. Die 
Prachtausrüstungen. Textband, Jutland Archaeological 
Society Publications XXV:5, Moesgârd. 

von Carnap-Bornheim C., Ilkjaer J. 1996b: Illerup Ådal 5. Die 
Prachtausrüstungen. Tafelband, Jutland Archaeological 
Society Publications XXV:7, Moesgârd. 

Chilińska-Drapella A. 2010: Próba nowego spojrzenia na „pasy 
sambijskie”, „Wiadomości Archeologiczne” LXI, 3–79. 

Chilińska-Früboes A. 2020: Fibel, Tracht und Interkulturalität 
Die Dollkeim/Kovrovo-Kultur der älteren Römischen 
Kaiserzeit im nördlichen Ostpreußen, Studien zur 
Siedlungsgeschichte und Archäologie der Ostseegebiete 
18/1: Text, Mainz. 

Chilińska-Früboes A., Kontny B. 2018: Po jantar! Rzymski trop 
w dalekim kraju albo raz jeszcze o znaleziskach z dawnego 
Ilischken, „Światowit”. Rocznik Instytutu Archeologii 
Uniwersytetu Warszawskiego XIII–XIV (LIV–LV) (2015–
2016), Fasc. A/B, 73–106. 

Chotyński A. 1911: Zabytki przedhistoryczne z Dratowa, 
Trzcińca, Żmijowisk i innych wsi w powiecie Puławskim, 
„Światowit” 9, 47–60.

Cieśliński A., Hoffman M.J., Sobieraj R. 2015: Dwa dziobowate 
okucia końca pasa z południowo-zachodnich Mazur i ziemi 
lubawskiej, in: B. Kontny (ed.), Ubi tribus faucibus fluenta 
Vistulae fluminis ebibuntur. Jerzy Okulicz-Kozaryn in 
memoriam, Barbaricum 11, Warszawa, 115–122. 

Cieśliński A., Rau A. 2017: Ermland und Oberland in 
der späten römischen Kaiserzeit und der frühen 
Völkerwanderungszeit im Licht neuer Erwerbungen 
des Museums für Ermland und Masuren in Olsztyn, in: 
J. Andrzejowski, C. von Carnap-Bornheim, A. Cieśliński, 
B. Kontny (eds.), Orbis barbarorum. Studia ad 
archaeologiam Germanorum et Baltorum temporibus 
Imperii Romani pertinentia Adalberto Nowakowski 
dedicate, Monumenta Archaeologica Barbarica, Series 
Gemina VI, Warszawa–Schleswig, 327–341.

Cieśliński A., Rau A. 2019: Bügelknopffibeln mit polyedrischem 
Knopf östlich der Oder. Hinweise auf Kommunikation 
entlang der südlichen 47 Ostseeküste in der frühen 
Völkerwanderungszeit, in: A. Cieśliński, B. Kontny 
(eds.), Interacting Barbarians Contacts, Exchange and 
Migrations in the First Millennium AD, Neue Studien 
zur Sachsenforschung 9, Warszawa–Braunschweig–
Schleswig, 47–60. 

Ciugudean D. 2017: Roman bronze Military Equipment and 
Harness in the Collections of the Alba Iulia Museum. I. Belt 
and Baldric Plates, „Acta Mvsei Apvlensis. Apulum” LIV, 
341–408.

Cociş S., Bârcă V. 2012: Ateliere şi producţia de fibule de tip 
„sarmatic” (Almgren grupa VII, seria I), „Revista Bistriţei” 
XXVI, 89–104.

Cociș S., Bârcă V. 2020: Brooches of type Almgren Group VII, 
Series I, Variation with Headknob and Vertical Catchplate, 
from East and South-East Romania (the Barbarian World), 
„Ephemeris Napocensis” XXX, 137–180. 

Czarnecka K. 2007: Oblin. Ein Gräberfeld der Przeworsk-Kultur 
in Südmasowien, Monumenta Archaeologica Barbarica 
XIII (ed. R. Madyda-Legutko), Warszawa.

Czarnecka K. 2020: Zamki i klucze kultury przeworskiej: 
działanie, zastosowanie, znaczenie symboliczne, 
Warszawa.

Dąbrowska T. 1963a: Cmentarzysko z okresu rzymskiego 
w Jakubowicach, pow. Kraśnik, „Wiadomości 
Archeologiczne” XXIX/3, 316–318.

Dąbrowska T. 1963b: Znaleziska z okresu rzymskiego z Opola 
Lubelskiego, „Wiadomości Archeologiczne” XXIX, 318–319.

Dąbrowska T. 1974: Cmentarzysko kultury czerniachowskiej 
w Gródku Nadbużnym, pow. Hrubieszów, „Wiadomości 
Archeologiczne” XXXIX/2, 229–236.

Dąbrowska T. 1988: Wczesne fazy kultury przeworskiej. 
Chronologia – zasięg – powiązania, Warszawa.

Dąbrowska T. 1992: Die späten kräftig profilierten Fibeln 
(Almgren Typ 84) in Polen, in: K. Godłowski, R. Madyda-
Legutko (eds.), Probleme der relativen und absoluten 
Chronologie ab LatPnezeit bis zum Frühmittelalter. 
Materialien des III. Internationalen Symposiums: 
Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im 
nördlichen Mitteldonaugebiet, Kraków, 103–109.

Dąbrowska T. 1994: Późne odmiany fibul silnie profilowanych 
w Polsce, „Wiadomości Archeologiczne” LIII/1, 1993–1994, 
3–34. 

Dąbrowska T. 1998: Die kräftig profilierten Fibeln Almgren 
Gruppe IV, Fig. 74–84 (Trompetenfibeln) – mit einem 
Ausblick auf die östlichen Formen, in: J. Kunow (ed.), 
100 Jahre Fibelformen nach Oscar Almgren, Forschungen 
zur Archäologie im Land Brandenburg 5, Wünsdorf, 149–
156. 

Dąbrowska T. 2002: Cmentarzysko kultury przeworskiej 
w Kołaczu, stan. 2, gm. Mrozy, pow. Mińsk Mazowiecki, 
woj. mazowieckie, in: J. Andrzejowski, R. Prochowicz, 
A. Żórawska (eds.), Varia Barbarica. Zenoni Woźniak 
ab amicis dicata, Monumenta Archaeologica Barbarica, 
Series Gemina I, Warszawa–Lublin, 219–262.

Demetz S. 1999: Fibeln der Spätlatène- und frühen römischen 
Kaiserzeit in den Alpenländern, Frühgeschichtliche und 
Provinzialrömische Archäologie 4, Rahden/Westf.

Domański G. 1979: Kultura luboszycka między Łabą a Odrą w II–
IV wieku, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk.

Drewko M. 1921: Sprawozdanie z działalności Państwowego 
Urzędu Konserwatorskiego na okręg lubelski, 
„Wiadomości Archeologiczne” VI, 180–184.

Drewko M. 1957: Sprawozdanie z badań przeprowadzonych 
w 1955 r. na wczesnośredniowiecznym cmentarzysku 
kurhanowym we wsi Lipsko, pow. zamojski, 
„Sprawozdania Archeologiczne” III, 165–168.

Droberjar E. 1997: Studien zu den germanischen Siedlungen 
der älteren römischen Kaiserzeit in Mähren, Fontes 
Archaeologici Pragenses 21, Praha.

Droberjar E. 2012: Nová varianta spony typu Almgren 
132 z Jevíčka. K přechodným formám Almgrenovy V. 
skupiny ve stupni B2/C1, in: G. Březinová, V. Varsik (eds.), 
Archeológia na prahu histórie. K životnému jubileu Karola 
Pietu, Nitra 2012, 235–245.

Dyrda K., Kontny B., Mączyńska M. 2014: Niezwykłe odkrycie 
grobu wojownika z wczesnego okresu wędrówek ludów 
w Juszkowie, gm. Pruszcz Gdański, in: R. Madyda-Legutko, 
J. Rodzińska-Nowak (eds.), Honoratissimum assensus 
genus est armis laudare. Studia dedykowane Profesorowi 

Piotrowi Kaczanowskiemu z okazji siedemdziesiątej 
rocznicy urodzin, Kraków, 111–134.

Ebert M. 1923: Neuerwerbungen des Prussia-Museums, 
„Prussia” 24 (1909–1922), 149–172.

Eggers H.J., Stary P.F. 2001: Funde der Vorrömischen Eisenzeit, 
der Römischen Kaiserzeit und der Völkerwanderungszeit 
in Pommern, Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte 
Mecklenburg-Vorpommerns 38, Lübstorf.

Florek M. 2008: Nowe znaleziska zawieszek w kształcie 
miniaturowego topora z okresu rzymskiego, „Archeologia 
Polski Środkowowschodniej” X, 249–252.

Florkiewicz I. 2006: Elementy dackie w kulturze przeworskiej 
we wczesnym okresie wpływów rzymskich, „Analecta 
Archaeologica Ressoviensia” I, 195–237.

Florkiewicz I. 2008: Dakische Elemente in der frühen Römischen 
Kaiserzeit in der Przeworsk-Kultur auf dem Gebiet Polens, 
in: E. Drobrejar, B. Komoróczy, D. Vachůtová, D. (eds.), 
Barbarská sídliště. Chronologické aspekty jejich vývoje 
ve světle nových archeologických výzkumů (Archeologie 
barbarů 2007), Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 
37, Brno, 279–303. 

Florkiewicz I. 2011: Miniaturowe nożyce w inwentarzach 
grobowych kultury przeworskiej, wielbarskiej 
i luboszyckiej w okresie rzymskim, in: E. Droberjar (ed.) 
Archeologie Barbarů 2010. Hroby a pohřebiště Germánů 
mezi Labem a Dunajem. Sborník příspěvků ze VI. 
Protohistorické konference hradec Králové, 6.–9. září 2010, 
Studia Archaeologica Suebica I, Olomouc, 329–353. 

Fudzińska E., Fudziński P. 2013: Wielokulturowe cmentarzysko 
w Nowym Targu, stan. 6, gm. Nowy Targ, Malbork.

Gajewski L. 1980: Zniszczony grób ciałopalny z późnego okresu 
wpływów rzymskich we Wronowicach-Paprzycy, woj. 
zamojskie, „Wiadomości Archeologiczne” XLV, 248–249. 

Gajewski L., Gurba J. 1973: Metalowa końcówka pasa znaleziona 
w miejscowości Stefankowice, pow. Hrubieszów, 
„Wiadomości Archeologiczne” XXXVIII/1, 109. 

Gajewski L., Gurba J. 1975: Nowe znalezisko metalowej 
końcówki pasa w pow. hrubieszowskim, „Wiadomości 
Archeologiczne” XL/3, 426–427.

Gajewski L., Gurba J., Kokowski A. 1981: Zubowice. Civilisation 
de Przeworsk dans la région de Lublin, Inventaria 
Archaeologica. Pologne, Fasc. XLV: PL 274.

Gądzikiewicz M. 1956: Sprawozdanie tymczasowe z badań 
prowadzonych w 1954 r. na stanowisku 2 (Podgrodzie) 
w Gróodku Nadbuznym, pow. Hrubieszów, „Sprawozdania 
Archeologiczne” 2, 69 –74. 

Gavritukhin I. 2002: On the study of double-plate fibulas of 
the first subgroup, „A Nyíregyházi Jósa András múzeum 
évkönyve” XLIV, 113–184.

Giesler U. 1978: Jüngerkaiserzeitlische Nietknopfsporen mit 
Dreipunkthalterung vom Typ Leuna, „Saalburg Jahrbuch” 
XXXV, 5–56.

Ginalski J. 1991: Ostrogi kabłąkowe kultury przeworskiej. 
Klasyfikacja typologiczna, „Przegląd Archeologiczny” 38, 
53–84.

Gładysz-Juścińska M. 2021: Kraśnik-Piaski, Gem. Kraśnik, 
Kr. Kraśnik, in: M. Gładysz-Juścińska, A. Kokowski, 
B. Niezabitowska-Wiśniewska, Corpus der römischen 
Funde im europäischen Barbaricum – Polen – Band 4: 
Lublinerland, Kraków–Lublin, 140–150. 

Gładysz M., Kokowski A. 2002: Gródek nad Bugiem 
– cmentarzysko ludności grupy masłomęckiej 
z „Zamczyska”, in: J. Andrzejowski, R. Prochowicz, 
A. Żórawska (eds.), Varia Barbarica. Zenoni Woźniak 
ab amicis dicata, Monumenta Archaeologica Barbarica, 
Series Gemina I, Warszawa–Lublin, 277–299.

Gładysz-Juścińska M., Kokowski A., Niezabitowska-Wiśniewska 
B. 2021: Corpus der römischen Funde im europäischen 



386       Bibliografia 387       Bibliography

Barbaricum – Polen – Band 4: Lublinerland, Kraków–
Lublin.

Godłowski K. 1970: The Chronology of the Late Roman 
and Early Migration Periods in Central Europe, Prace 
Archeologiczne 11, Kraków.

Godłowski K. 1974: Chronologia okresu późnorzymskiego 
i wczesnego okresu wędrówek ludów w Polsce północno-
wschodniej, „Rocznik Białostocki” XII, 9–109.

Godłowski K. 1981: Kultura przeworska, in: J. Wielowiejski (ed.), 
Późny okres lateński i okres rzymski, Prahistoria Ziem 
Polskich V, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk, 57–135.

Godłowski K. 1985: Przemiany kulturowe i osadnicze 
w południowej i środkowej Polsce w młodszym okresie 
przedrzymskim i w okresie rzymskim, Prace Komisji 
Archeologicznej 23, Wrocław–Warszawa–Kraków–
Gdańsk–Łódź.

Godłowski K. 1994: Vorrömische Eisenzeit und Römische 
Kaiserzeit im östlichen Mitteleuropa und in Osteuropa, 
in: Fibel und Fibeltracht, Reallexikon der Germanischen 
Altertumskunde 8:5/6, Berlin–New York, 478–496.

Godłowski K., Szadkowska L. 1972: Cmentarzysko z okresu 
rzymskiego w Tarnowie, powiat Opole, Opolski Rocznik 
Muzealny V, Kraków, 5–246.

Godłowski K., Woźniak Z. 1981: Chronologia, in: J. Wielowiejski 
(ed.), Późny okres lateński i okres rzymski, Prahistoria 
Ziem Polskich V, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk, 
51–57.

Gopkalo O.V. (Гопкало О.В.) 2008: Busy i podveski černâhovskoj 
kul’tury, Kiev. / Бусы и подвески черняховской 
культуры, Киев. /

Gopkalo O.V. 2011a: Male and Female Dress Accessories in the 
Chernyakhiv Culture, „Ukrainian Archaeology” 2011, 65–
80.

Gopkalo O.V. (Гопкало О.В.) 2011b: Mužskoj i ženskij 
černâhovskij kostûm (po dannym pogrebenij s 
antropologičeskimi opredeleniâmi), in: Evrapejskaâ 
Sarmatiâ i Hersonec, „Stratum plus” 4/2011, 179–207 / 
Мужской и женский черняховский костюм (по данным 
погребений с антропологическими определениями), 
в: Европейская Сарматия и Херсонес, „Stratum plus” 
4/2011, 179–207. / 

Gopkalo O.V. (Гопкало, О.В.) 2016: Pogrebennâ kul’tury 
Černâhov – Syntana-de-Mureš s dvuplastinčatymi fibulami: 
opyt sociologičeskogo analiza grupy, in: O.V. Petrauskas, 
O.V. Gopkalo, S.A. Gorbanenko (eds.), Černâhìvs’ka 
kul’tura: do 85-rìččâ vìd dnâ narodžennâ I.S. Vinokura, 
OIUM 5, Kiïv, 29–40. / Погребения культуры Черняхов 
– Сынтана-де-Муреш с двупластинчатыми 
фибулами: опыт социологического анализа группы, 
в: О.В. Петраускас, О.В. Гопкало, С.А. Горбаненко 
(рeд.), Черняхівська культура: до 85-річчя від дня 
народження І.С. Винокура, OIUM 5, Київ, 29–40.

Gopkalo O. 2018: Double-plate fibula from a warrior’s grave of 
the Chernyakhov – Sîntana-de-Mureş culture cemetery in 
Kompaniytsy: a man’s brooch which gave rise to a women’s 
fashion or a woman’s gift?, in: B. Niezabitowska-
Wiśniewska, P. Łuczkiewicz, S. Sadowski, M. Stasiak-
Cyran, M. Erdrich (eds.), Studia Barbarica. Profesorowi 
Andrzejowi Kokowskiemu w 65. rocznicę urodzin I, Lublin 
2018, 564–569.

Gopkalo O. V. (Гопкало О.В.) 2020: Kol’ca, visočnye kol’ca, 
braslety, ser’gi, grivny – redkie aksessuary pogrebal’nogo 
ubora kul’tury Černâhov – Syntana-de-Mureš, in: 
R.A. Rabinovič, N.P. Tel’nov (eds.), „Na odno krylo – 
serebrânaâ, Na drugoe – zolotaâ…”. Sbornik statej 
pamâti Svetlany Râbcevoj, Kišinev, 135–146. / Кольца, 
височные кольца, браслеты, серьги, гривны — редкие 
аксессуары погребального убора культуры Черняхов 

– Сынтана-де-Муреш, в: Р.А. Рабинович, Н.П. Тельнов 
(рeд.), «На одно крыло – серебряная, На другое – 
золотая...». Сборник статей памяти Светланы 
Рябцевой, Кишинев, 135–146. /

Gorohovskij E.L. (Гороховский Е.Л.) 1988: Hronologiâ 
černjahovskih mogil’nikov Lesostepnoj Ukrainy, in: Trudy 
V Meždunarodnogo Kongressa Arheologov-Slavistov 4, 
Kiev, 34–46. / Хронология черняховских могильников 
Лесостепной Украины, в: Труды V Международного 
конгресса археологов-славистов 4, Киев, 34–46.

Gorohovskij E.L., Gopkalo O.V. (Гороховский Е.Л., Гопкало 
О.В.) 2004: Fibuly VII gruppy O. Al’mgrena w areale 
černâhovskoj kul’tury, in: D.N. Kozak (ed.), Arheologìja 
davnìh Slov’ân. Doslìdžennâ ì materìali, Kiïv, 103–
130. / Фибулы VII группы О. Альмгрена в ареале 
черняховской культуры, в: Д.Н. Козак (рeд.), 
Археологія давніх Слов’ян. Дослідження і матеріали, 
Київ, 103–130. /

Grądzikiewicz M. 1956: Sprawozdanie tymczasowe z badań 
prowadzonych w 1954 r. na stanowisku 2 (Podgrodzie) 
w Gródku Nadbużnym, pow. Hrubieszów, „Sprawozdania 
Archeologiczne” 2, 69–74.

Gurba J. 1971: Środkowolateńska fibula żelazna z Jaszczowa, 
pow. Lublin, „Wiadomości Archeologiczne” XXXVI, 226–
227. 

Gurba J., Zakościelna A. 1995: Badania wykopaliskowe na 
terenie Strzyżowa i okolic w roku 1994, in: Sprawozdania 
z badań archeologicznych w woj. zamojskim w 1994 roku, 
Zamość, 9–13.

Hahuła K., Cieśliński A. 2003: Sprawozdanie z badań 
wykopaliskowych na cmentarzysku z okresu rzymskiego 
w Nowym Łowiczu, pow. Drawsko Pomorskim, w latach 
2000–2001. Kurhan 34, in: M. Fudziński, H. Paner (eds.), 
XIII Sesja Pomorzoznawcza, vol. 1: Od epoki kamienia do 
okresu rzymskiego, Gdańsk, 210–235.

Homâkova O.A. (Хомякова О.А.) 2020: Dvučlennye podvâznye 
fibuly tipa „bol’šie arbaletovidnye” Ûgo-Vostočnoj 
Pribaltiki po danym ženskogo ubora sambijsko-
natangijskoj kul’tury, in: A.M. Oblomskij (ed.), Istoriâ 
veŝej – istoriâ i veŝi. K 60-letnemu ûbileû I. O. Gavrituhina, 
Ranneslavânskij mir. Arheologiâ Slavân i ich sosedej 20, 
Moskva, 125–132, 299–302. / Двучленные подвязные 
фибулы типа «большие арбалетовидные» Юго-
Восточной Прибалтики по данным женского 
убора самбийско-натангийской культуры, в: 
А.М. Обломский (ред.), История вещей – история 
и вещи. К 60-летнему юбилею И. О. Гавритухина, 
Раннеславянский мир. Aрхеология Славян и их 
соседей 20, Москва, 125–132, 299–302. /

Hordejuk E., Mazurek T., Ruszkowska U. 2007: Strój 
i ozdoby stroju, in: A. Bronicki, B. Dobosz, E. Hordejuk, 
T. Mazurek, U. Ruszkowska, Powrót do przeszłości. Dzieje 
tradycyjnej kultury regionu chełmskiego, Chełm, 51–74.

Hyrchała A., Bartecki B. 2015: Wstępne badania 
weryfikacyjne na wielokulturowym stanowisku 
nr 35 w Mołożowie Kolonii, gm. Mircze, w 2013 i 2014 roku, 
in: A. Zakościelna (ed.), Badania archeologiczne w Polsce 
środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie 
w roku 2014: streszczenia referatów XXXI konferencji, 
Lublin, 42–43.

Hyrchała A., Bartecki B. 2018: Hrubieszów. Opowieść 
o małym muzeum – współpraca profesora Andrzeja 
Kokowskiego z hrubieszowskim muzeum i Wioską Gotów 
w Masłomęczu, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, 
P. Łuczkiewicz, S. Sadowski, M. Stasiak-Cyran, M. Erdrich 
(eds.), Studia Barbarica. Profesorowi Andrzejowi 
Kokowskiemu w 65. rocznicę urodzin I, Lublin 2018, 114–
127.

Ilkjær J. 1990: Illerup Ådal 1. Die Lanzen und Speere. Textband, 
Jutland Archaeological Society Publications XXV:1, 
Moesgârd.

Ilkjær J. 1993a: Illerup Ådal 3. Die Gürtel. Bestandteile und 
Zubehör. Textband, Jutland Archaeological Society 
Publications XXV:3, Moesgård. 

Ilkjær J. 1993a: Illerup Ådal 4. Die Gürtel. Bestandteile und 
Zubehör. Tafelband, Jutland Archaeological Society 
Publications XXV:4, Moesgård.

Jahn M. 1921: Der Reitersporn seine Entstehung und Früheste 
Entwicklung, Mannus-Bibliothek 21, Leipzig.

Jakubczyk I. 2014: Die eingliederigen Fibeln der Almgrens VI. 
Gruppe in der Przeworsk-Kultur – Fibeln des Typs A 158, 
„Recherches Archéologiques” NS 5–6 (2013–2014), 113–218.

Jakubczyk I., Strobin A. 2016: Zapinki VI grupy Oscara 
Almgrena z osady kultury wielbarskiej w Lipiankach, pow. 
kwidzyński, stan. 3, „Pomorania Antiqua” XXV, 151–188.

Jastrzębski S. 1983: Gródek, stan. 1C, gm. Hrubieszów, woj. 
zamojskie, in: Sprawozdania z badań terenowych Katedry 
Archeologii UMCS i Archeologicznego Ośrodka Badawczo-
Konserwatorskiego w Lublinie w 1983 roku, Lublin, 9–11.

Jastrzębski S. 1984: Gródek nad Bugiem, stan. 1C, gm. 
Hrubieszów, woj. zamojskie, in: Sprawozdanie z badań 
terenowych Katedry Archeologii UMCS i Archeologicznego 
Ośrodka Badawczo-Konserwatorskiego w Lublinie 
w 1984 roku, Lublin, 7–8.

Jastrzębski S. 1985: Gródek nad Bugiem, stan. 1C, gm. 
Hrubieszów, woj. zamojskie, in: Sprawozdanie z badań 
terenowych Katedry Archeologii UMCS i Archeologicznego 
Ośrodka Badawczo-Konserwatorskiego w Lublinie 
w 1985 roku, Lublin, 4–8.

Jażdżewski K. 1958: Uwagi ogólne o osadzie neolitycznej 
w Gródku Nadbużnym w powiecie hrubieszowskim 
(stanowisko 1C), „Archeologia Polski” 2/2, 279–286.

Juściński M. 2004: Pierwsza „zagroda” kultury przeworskiej. 
Tarkawica, pow. Lubartów, woj. lubelskie, stan. 5, 
in: J. Andrzejowski, A. Kokowski, Ch. Leiber (eds.), 
Wandalowie – strażnicy bursztynowego szlaku. Katalog 
wystawy w Państwowym Muzeum Archeologicznym, 
Lublin–Warszawa, 86–89.

Juściński M. 2008: Tarkawica, st. 5 – osada kultury przeworskiej 
ze środkowego okresu rzymskiego na Lubelszczyźnie 
(Polska), in: E. Drobrejar, B. Komoróczy, D. Vachůtová, 
D. (eds.), Barbarská sídliště. Chronologické aspekty 
jejich vývoje ve světle nových archeologických výzkumů 
(Archeologie barbarů 2007), Spisy Archeologického 
ústavu AV ČR Brno 37, Brno, 327–344. 

Juściński M. 2009: Ostrogi z Gródka nad Bugiem, in: H. Taras, 
A. Zakościelna (eds.), Hereditas praeteriti. Additamenta 
archaeologica et historica dedicata Ioanni Gurba 
Octogesimo Anno Nascendi, Lublin, 321–325.

Kaczanowski P. 1992: Importy broni rzymskiej na obszarze 
europejskiego Barbaricum, Kraków.

Kaczanowski P. 1995: Klasyfikacja broni drzewcowej kultury 
przeworskiej z okresu rzymskiego, Klasyfikacje zabytków 
archeologicznych I, Kraków. 

Kaczmarek 1995: Późnorzymskie zapinki z wysoką pochewką 
na Pomorzu, „Folia Praehistorica Posnaniensia” VII, 237–
273.

Kasparova K.V. (Каспарова К.В.) 1972: Zarubineckij 
mogil’nik Velemiči II, „Arheologičeskij Sbornik” 14, 
53–111. / Зарубинецкий могильник Велемичи II, 
„Археологический сборник” 14, 53–111. /

Kasprzak A., Kraszczuk R. 2018: Dziobowate okucie końca 
pasa z miejscowości Radolin nad środkową Notecią, 
in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, P. Łuczkiewicz, 
S. Sadowski, M. Stasiak-Cyran, M. Erdrich (eds.), Studia 

Barbarica. Profesorowi Andrzejowi Kokowskiemu w 65. 
rocznicę urodzin II, Lublin 2018, 536–541.

Kazakâvičûs V. (Казакявичюс В.) 1988: Oružie baltskih 
plemen II–VIII vekov na territorii Litvy, Vil’nûs. / Оружие 
балтских племен II–VIII веков на территории Литвы, 
Вильнюс. / 

Kazanski M. 1994: Les éperons, les umbo, les manipules de 
boucliers et les haches de l’époque romaine tardive dans 
la region pontique: origine et diffusion, in: C. von Carnap-
Bornheim (ed.), Beiträge zu römischer und barbarischer 
Bewaffnung in den ersten vier nachchristlichen 
Jahrhunderten. Marburger Kolloquium 1994, Marburg–
Lublin, 429–485. 

Kieferling G. 1994: Bemerkungen zu Äxten der römischen 
Kaiserzeit und der frühen Völkerwanderungszeit im 
mitteleuropäichen Barbaricum, in: C. von Carnap-
Bornheim (ed.), Beiträge zu römischer und barbarischer 
Bewaffnung in den ersten vier nachchristlichen 
Jahrhunderten. Marburger Kolloquium 1994, Marburg–
Lublin, 335–356.

Kietlińska A., Dąbrowska T. 1963: Cmentarzysko z okresu 
rzymskiego we wsi Spicymierz, powiat Turek, „Materiały 
Starożytne” IX, 143–254.

Kisiel N., Kokowski A., Mazurek T. 2020: Nowe dziobowate 
okucia końców pasa z Lubelszczyzny, in: A.M. Oblomskij 
(ed.), Istoriâ veŝej – istoriâ i veŝi. K 60-letnemu ûbileû 
I. O. Gavrituhina, Ranneslavânskij mir. Arheologiâ 
Slavân i ich sosedej 20, Moskva, 82–88, 282–283. / в: 
А.М. Обломский (ред.), История вещей – история 
и вещи. К 60-летнему юбилею И. О. Гавритухина, 
Раннеславянский мир. Aрхеология Славян и их 
соседей 20, Москва, 82–88, 282–283. /

Khomiakova 2012: Sambian-Natangian Culture Ring Decoration 
style as an Example of Comunication between Local 
Elites in the Baltic Region in the Late Roman Period, 
in: A. Bliujienė (ed.), People at the crossroads of space 
and time (footmarks of societies in ancient Europe) II, 
„Archaeologia Baltica” 18, Klaipėda, 147–166.

Kloss A. 1991: Badania archeologiczne w Zemborzycach-
Dąbrowie, woj. lubelskie, w latach 1984–1985, „Studia 
i Materiały Lubelskie” 13 (1988), 7–11.

Kłosińska E., Juściński M. 2005: Wstępne wyniki badań 
archeologicznych w Tarkawicy, stan. 5, pow. 
Lubartów, w latach 2001–2002, „Archeologia Polski 
Środkowowschodniej” VII, 102–110.

Kmieciński J. 1968 (red.): Odry, cmentarzysko kurhanowe 
z okresu rzymskiego w powiecie chojnickim, „Acta 
Archaeologica Lodziensia” 15, Łódź.

Koch R. 1974: Spätkaiserzeitliche Fibeln aus 
Südwestdeutschland, in: G. Kossack, G. Ulbert (eds.), 
Studien zur vor- und frühgeschichtlichen Archäologie 
[Festschr. J. Werner]. Teil 1. Allgemeines, Vorgeschichte, 
Römerzeit, Münchner Beiträge zur Vor- und 
Frühgeschichte Ergänzungsband 1/I, München, 227–246.

Kokowscy E., A. 1987: Osadnictwo wczesnośredniowieczne 
w mikroregionie pomiędzy Huczwą, Bugiem i Bukową na 
tle osadnictwa grupy masłomęckiej z młodszego okresu 
rzymskiego, Zamość.

Kokowski A. 1982: Dalsze badania na terenie gminy 
Hrubieszów, in: Sprawozdania z badań terenowych 
Zakładu Archeologii UMCS i Archeologicznego Ośrodka 
Badawczo-Konserwatorskiego w Lublinie w 1982 roku, 
Lublin, 10–14.

Kokowski A. 1983a: Badania nad okresem wpływów rzymskich 
w gm. Hrubieszów, in: Sprawozdania z badań terenowych 
Zakładu Archeologii UMCS i Archeologicznego Ośrodka 
Badawczo-Konserwatorskiego w Lublinie w 1983 roku, 
Lublin, 19–22.



388       Bibliografia 389       Bibliography

Kokowski A. 1983b: Période romaine tardive civilisation de 
Černjachov, Inventaria Archaeologica. Pologne, Fasc. L: 
PL 302–306.

Kokowski A. 1984: Cmentarzysko z młodszego okresu 
wpływów rzymskich w Masłomęczu, „Rocznik Zamojski” 
I, 265–292.

Kokowski A. 1988a: Zagadnienie osadnictwa ludności kultury 
wielbarskiej na Lubelszczyźnie, in: J. Gurba, A. Kokowski 
(eds.), Kultura wielbarska w młodszym okresie rzymskim 
(materiały z konferencji) I, Lublin, 241–257.

Kokowski A. 1988b: Hrubieszów-Antonówka, stan. 1, gm. 
Hrubieszów, woj. zamojskie, in: Sprawozdania z badań 
terenowych Katedry Archeologii UMCS w 1988 roku, 
Lublin, 17–18.

Kokowski A. 1990a: Trzeci sezon badań stanowiska 
nr 1 w Drążgowie, woj. lubelskie, in: Sprawozdania z badań 
terenowych Katedry Archeologii UMCS w 1990 roku, 
Lublin, 26–29. 

Kokowski A. 1990b: Badania Katedry Archeologii UMCS 
w Kotlinie Hrubieszowskiej w sezonie 1990, in: 
Sprawozdania z badań terenowych w województwie 
zamojskim w 1990 roku, Zamość, 39–44.

Kokowski A. 1990c: Dwunasty sezon badań stanowiska 
nr 15 w Masłomęczu, woj. zamojskie, in: Sprawozdania 
z badań terenowych Katedry Archeologii UMCS 
w 1990 roku, Lublin, 34–39.

Kokowski A. 1991a: Lubelszczyzna w młodszym okresie 
przedrzymskim i w okresie rzymskim, Lublin.

Kokowski A. 1991b: Grób wojownika kultury przeworskiej 
z Orońska w woj. radomskim, „Folia Archaeologica” 12, 
105–133.

Kokowski A. 1991d: Kontakty ludności grupy masłomęckiej 
ze światem antycznym, in: Lubelskie Materiały 
Archeologiczne V, Lublin, 153–165.

Kokowski A. 1992a: Das Problem der Wiederöffnung der 
Gräber in den Friedhöfen der Masłomęcz-Gruppe (aus 
den Studienüber die Kulturveränderungen bei den 
Gotenwährend ihrer Wanderun), Peregrinatio Gothica III, 
Oslo, 115–132. 

Kokowski A. 1992b: Neue Materialsien aus dem oberen 
Buggebiet, in: K. Godłowski, R. Madyda-Legutko (eds.), 
Probleme der relativen und absoluten chronologie ab 
Latènezeit bis zum Frühmittelalter, Kraków, 213–226.

Kokowski A. 1993a: L’art militaire des Goths à l’époque romain 
tardive (d’après les données archéologiques), in: F. Vallet, 
M. Kazanski (eds.), L’Armée Romaine et les Barbares du 
IIIe a VIIe siècle, Mémoires de l’Association française 
d’archéologie mérovingienne 5, Condé-sur-Noireau, 335–
354.

Kokowski A. 1993b: Gródek nad Bugiem. Cmentarzysko grupy 
masłomęckiej, Lublin.

Kokowski A. 1993c: Trzynasty sezon badań stanowiska 
nr 15 w Masłomęczu, gm. Hrubieszów, in: Sprawozdania 
z badań terenowych Katedry Archeologii UMCS 
w 1992 roku, Lublin, 9–14.

Kokowski A. 1994: Ostroga z cmentarzyska kultury 
przeworskiej w Opoce, in: M. Stasiak, Ceramika 
z cmentarzyska kultury przeworskiej w Opoce, Kultura 
Przeworska 2, Lublin, 167–169.

Kokowski A. 1995a: Grupa masłomęcka. Z badań nad 
przemianami kultury Gotów w młodszym okresie 
rzymskim, Lublin.

Kokowski A. 1995b: Schätze der Ostgoten, Stuttgart.
Kokowski A. 1996: O tak zwanych blaszanych fibulach 

z półokrągłą płytą na główce i rombowatą nóżką, in: 
A. Kokowksi (ed.), Studia Gothica I, Lublin, 153–184.

Kokowski A. 1997: Die Masłomęcz-Gruppe. Ihre Chronologie und 
Beziehungen innerhalb des gotischen Kulturkreises – Ein 

Beispiel für den kulturellen Wandeln der Goten im Verlauf 
ihrer Wanderung, „Bericht der Römisch-Germanischen 
Kommission” 78 (1998), 641–833.

Kokowski A. 1998a: Metalowe wisiorki w kształcie topora 
na terenie Barbaricum na północ i północny-wschód od 
limesu rzymskiego, w okresie rzymskim i we wczesnym 
okresie wędrówek ludów, in: J. Ilkjær, A. Kokowski (eds.), 
20 lat archeologii w Masłomęczu I. Weterani, Lublin (1997), 
99–116.

Kokowski A. 1998b: Osiemnasty sezon badań na cmentarzysku 
ludności grupy masłomęckiej w Masłomęczu, stan. 15, woj. 
zamojskie, „Archeologia Polski Środkowowschodniej” III, 
125–129.

Kokowski A. 1999a: La fin de la civilisation de Wielbark et ses 
conséquences, in: J. Tejral, Ch. Pilet, M. Kazanski (eds.), 
L’occident romain et l’Europe Centrale á l’époque des 
grandes migrations, Spisy AU AV ČR Brno 13, 309–326.

Kokowska A. 1999b: Zapinki typu Hăneşti. Z badań nad młodszą 
fazą dziejów kultur kręgu gockiego, „Światowit NS”, I, 
Fasc. B, 123–127, Pl. 54–56.

Kokowski A. 1999c: Archeologia Gotów. Goci w Kotlinie 
Hrubieszowskiej, Lublin. 

Kokowski A. 2000a: „S“-förminge Schließhaken mit 
„Drachenköpfen“ aus der Völkerwanderungszeit, in: 
J. Bouzek, H. Friesinger, K. Pieta, B. Komoróczy (eds.), 
Gentes, Regens und Rom. Auseinandersetzung für Jaroslav 
Tejral zum 60. Geburtstag, Spisy AU AV ČR Brno 16, 237–
243.

Kokowski A. 2000b: Hrubieszowskie w dobie panowania Gotów, 
Biuletyn Informacyjny 5, Polska Akademia Nauk, Oddział 
w Lublinie, Lublin, 22–36.

Kokowski A. 2000c: Zu der fibel aus Teptiuków-Kolonia – die 
jüngste besiedlungsstufe in Hrubieszów-Becken in der 
Völkerwanderungszeit, in: M. Mączyńska, T. Grabarczyk 
(eds.), Die spätrömische Kaiserzeit und die frühe 
Völkerwanderungszeit in Mittel- und Osteuropa, Łódź, 
334–344.

Kokowski A. 2001a: Dzieje badań okresu rzymskiego w Kotlinie 
Hrubieszowskiej, in: A. Kokowski (ed.), Rzymskie dzieje 
Kotliny Hrubieszowskiej, Lublin, 19–53. 

Kokowski A. 2001b: Peredslov’âns’kij gorizont znahìdok 
z teritorìï maslomenckoï grupi, in: V.D. Baran et al. (eds.), 
Etnogenez ta rannâ ìstorìâ Slov’ân: novì naukovì koncepcìï 
na zlamì tisâčolit’. Materìali Mìžnarodnoï naukovoï 
arheologìčnï konferencji 30–31 bereznâ 2001 roku, L’vìv, 
110–119. / Передслов’янський горизонт знахiдок з 
територіï масломенцкої групи, в: В.Д. Бaрaн et al. 
(ред.), Етногенез та рання історія Слов’ян: новi 
науковi концепціï нa зламі тисячоліть. Матеріали 
Міжнароднoï науковоï археологічнoï конференціï 30–
31 березня 2001 рoку, Львів, 110–119. / 

Kokowski A. 2001c: Ramy chronologiczne osadnictwa 
kultury przeworskiej w południowo-wschodniej Polsce, 
„Wiadomości Archeologiczne" LIV (1995–1998), 109–128.

Kokowski A. 2003a: Utracone – odzyskane – zaskakujące, 
„Z Otchłani Wieków”. Archeologia Lubelszczyzny, rocznik 
58/1–4, 12–18.

Kokowski A. 2003b: Zamojska archeologia jako element 
europejskiego dziedzictwa kulturowego, Wykłady otwarte 
Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu, 
z. 20, Zamość.

Kokowski A. 2003c: Zu einem Fund aus Lindtorf, Ldkr. Stendal, 
„Jahresschrift für Mitteldeutsche Vorgeschichte” 86, 191–
198.

Kokowski A. 2003d: Zur Geschichte der gotisch-sarmatischen 
Beziehungen im Licht der Masłomęcz-Gruppe und der 
Kulturen des Gotes-Kreises, in: C. von Carnap-Bornheim 
(ed.), Kontakt – Kooperation – Konflikt. Germanen und 

Sarmaten zwischen dem 1. und dem 4. Jahrhundert nach 
Christus. Internationales Kolloquium des Voreschichtlichen 
Seminars der Philipps-Universität Marburg, 12.–16. Februar 
1998, Schriften des Archäologischen Landesmuseums 
Erg.-Reihe 1 = Veröffentlichungen des Vorgeschichtlichen 
Seminars Marburg, Sonderbd. 13, Neumünster, 275–301.

Kokowski A. 2004a: Die Kontakte zwischen der Masłomęcz-
Gruppe und dem Mitteldonauraum aufgrund der 
Verbreitung ausgewählter Importe, in: H. Friesinger, 
A. Stuppner (eds.), Zentrum und Peripherie – 
Gesellschaftliche Phänomene in der Frühgeschichte. 
Materialen des 13. Internationalen Symposiums 
„Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im 
mittleren Donauraum“, Zwettl, 4.–8. Dezember 2000, Wien, 
177–194. 

Kokowski A. 2004b: Kultura przeworska – zarys dziejów, 
in: J. Andrzejowski, A. Kokowski, Ch. Leiber (eds.), 
Wandalowie – strażnicy bursztynowego szlaku. Katalog 
wystawy w Państwowym Muzeum Archeologicznym, 
Lublin–Warszawa, 25–85.

Kokowski A. 2005a: Zanik południowych kultur kręgu gockiego, 
in: P. Kaczanowski, M. Parczewski (eds.), Archeologia 
o początkach Słowian, Kraków, 165–179. 

Kokowski A. 2005b: Dwie „bitwy” o Kotlinę Hrubieszowską 
u schyłku starożytności, Zamość.

Kokowski A. 2005c: Starożytna Polska. Od III w. Przed 
Chrystusem do schyłku starożytności, Warszawa.

Kokowski A. 2006: Hrubieszowskie w dobie późnej epoki brązu 
i w epoce żelaza, in: R. Szczygieł (ed.), Dzieje Hrubieszowa, 
t. I, Od pradziejów do 1918 roku, Hrubieszów, 49–69.

Kokowski A. 2007a: Ein extraordinärer Fund aus der späten 
Völkerwanderungszeit im südöstlichen Polen, „Acta 
Praehistorica et Archaeologica” 39. Wilfried Menghin zum 
65. Geburtstag, 25–33.

Kokowski A. 2007b: Niecodzienne znalezisko z późnego okresu 
wędrówek ludów z okolic Niska, „Archeologia Polski 
Środkowowschodniej” IX, 291–298.

Kokowski A. (Коковський A.) 2007c: Dvì bitvi za Grubešìvs’ku 
Ulogovinu na shilku starožitnostì, „Arheologìčnì 
Doslìdžennâ L’vìvs’kogo Unìversitetu” 10, 60–91. / 
Дві битви за Грубешівську Улоговину на схилку 
старожитності, „Aрхеологічні Дослідження 
Львівського Університету” 10, 60–91. /

Kokowski A. 2009a: Kontinuität und Diskontinuität der 
Besiedlung in der jüngeren vorrömischen Eisenzeit und 
in der römischen Kaiserzeit am Beispiel des Hrubieszów-
Beckens, „Přehled výzkumů” 50, 181–212.

Kokowski A. 2009b: Jeszcze raz w kwestii metalowych 
wisiorków w kształcie topora, in: A. Bitner-Wróblewska, 
G. Iwanowska (eds.), Bałtowie i ich sąsiedzi. Marian 
Kaczyński in memoriam, Warszawa, 767–771.

Kokowski A. 2019a: Illerup Ådal 15. Kleinfunde zivilen 
Charakters, Jutland Archaeological Society Publications 
XXV:15, Moesgârd.

Kokowski A. 2019b: „Erstes Ende” der Przeworsk-Kultur im 
Lublinerland, „Acta Archaeologica Carpathica” LIV, 129–
158.

Kokowski A. 2021a: Czułczyce, Gem. Sawin, Kr. Chełm, in: in: 
M. Gładysz-Juścińska, A. Kokowski, B. Niezabitowska-
Wiśniewska, Corpus der römischen Funde im europäischen 
Barbaricum – Polen – Band 4: Lublinerland, Kraków–
Lublin, 101 (LCH–12–1/2.1).

Kokowski A. 2021b: Masów, Gem. Dęblin, Kr. Ryki, in: 
M. Gładysz-Juścińska, A. Kokowski, B. Niezabitowska-
Wiśniewska, Corpus der römischen Funde im europäischen 
Barbaricum – Polen – Band 4: Lublinerland, Kraków–
Lublin, 208 (LRY–1–1/I.1).

Kokowski A., Gładysz-Juścińska M. 2021: Masłomęcz, Gem. 
Hrubieszów, Kr. Hrubieszów, Fpl. 15, in: M. Gładysz-
Juścińska, A. Kokowski, B. Niezabitowska-Wiśniewska, 
Corpus der römischen Funde im europäischen Barbaricum 
– Polen – Band 4: Lublinerland, Kraków–Lublin, 161–207.

Kokowski A. Mazurek T. 2021: Andrzejów, gem. Kamień, 
Kr. Chełm, in: M. Gładysz-Juścińska, A. Kokowski, 
B. Niezabitowska-Wiśniewska, Corpus der römischen 
Funde im europäischen Barbaricum – Polen – Band 4: 
Lublinerland, Kraków–Lublin, 95 (LCH – 7 – 1/0.1).

Kokowski A., Myzgin K. 2021: Wola Uhruska – Umgebung, Gem. 
Wola Uhruska, Kr. Włodawa, in: M. Gładysz-Juścińska, 
A. Kokowski, B. Niezabitowska-Wiśniewska, Corpus der 
römischen Funde im europäischen Barbaricum – Polen – 
Band 4: Lublinerland, Kraków–Lublin, 322 (LWL–6–4/0.3).

Kontny B. 2018: Topory w kulturach bogaczewskiej 
i sudowskiej, in: S. Wadyl, M. Karczewski, M. Hoffmann 
(eds.), Materiały do Archeologii Warmii i Mazur 2, 
Warszawa–Białystok–Olsztyn, 69–97. 

Kontny B. 2021: Historia, stan i potrzeby badań nad 
uzbrojeniem z ziem polskich okresów rzymskiego 
i wędrówek ludów. Spojrzenie subiektywne (pomimo 
dobrych chęci), in: B. Kontny (ed.), Wojna w pradziejach 
i średniowieczu, Barbaricum 13, Warszawa, 55–84. 

Kontny B., Natuniewicz-Sekuła M. 2010: Jeździec bez głowy” 
et alii, czyli znaleziska ostróg z cmentarzyska kultury 
wielbarskiej w Weklicach, in: A. Urbaniak, R. Prochowicz, 
J. Schuster, M. Levada (eds.), Terra barbarica. Studia 
ofiarowane Magdalenie Mączyńskiej w 65. rocznicę 
urodzin, Monumenta Archaeologica Barbarica, Series 
Gemina II, Łódź–Warszawa, 333–345.

Kontny B., Rudnicki M. 2002: Ostrogi z Pełczysk, pow. 
Pińczowski. Nowe oblicze stanowiska z okresu lateńskiego 
i okresu wpływów rzymskich, „Światowit” IV (XLV), Fasc. 
B, 145–157.

Kontny B., Rudnicki M. 2020: Roman Origin and Migration 
Period Military Equipment from Kujawy, in: A. Bursche, 
J. Hines, A. Zapolska (eds.), The Migration Period between 
the Oder and the Vistula, Volume 2, East Central and 
Eastern Europe in the Middle Ages, 450–1450, 59/2, 
Leiden–Boston, 500–538.

Kontny B., Okulicz-Kozaryn J., Pietrzak M. 2011: Nowinka, site 
1. The cemetery from the late Migration Period in the 
northern Poland, Gdańsk–Warszawa. 

Kordowska M., Kowalska K. 2018: Łęgonice Małe, stan. II. 
Cmentarzysko kultury przeworskiej nad dolną Pilicą, 
Monumenta Archaeologica Barbarica, Series Gemina VII, 
Warszawa.

Korzuhina G.F. / Корзухина Г.Ф. / 1978: Predmety ubora s 
vyemčatymi èmalâmi V – pervoj poloviny VI v. n.è. 
v Srednem Podneprov’e, Arheologiâ SSSR, Svod 
Arheologičeskih Istočnikov E1–43, Moskva. / Предметы 
убора с выемчатыми эмалями V – первой половины VI 
в. н. э. в Среднем Поднепровье, Археология СССР, Свод 
Aрхеологических Источников Е1–43, Москва. / 

Kostrzewski J. 1919: Die ostgermanische Kultur der 
Spätlatènezeit, Mannus-Bibliothek 18–19, Leipzig-
Würzburg. 

Kowalczyk J. 1956: Osada kultury pucharów lejkowatych 
w miejscowości Gródek Nadbużny, pow. Hrubieszów, 
w świetle badań 1954 roku, „Wiadomości Archeologiczne” 
XXIII/1, 23–48.

Kropotov V.V. (Кропотов В.В.) 2010: Fibuly sarmatskoj èpohi, 
Kiev. / Фибулы сарматской эпохи, Киев. /

Kruta V. 1971: Le trésor de Duchcov dans les collections 
Tchécoslovaques, Ústí nad Labem.

Kuharenko Û.V. (Кухаренко Ю.В.) 1964: Zarubineckaâ kul’tura, 
Arheologiâ SSSR, Svod Arheologičeskih Istočnikov D1–19, 



390       Bibliografia 391       Bibliography

Moskva. / Зарубинецкая культура, Археология СССР, 
Свод Aрхеологических Источников Д1–19 Москва. /

Kuharenko Û.V. (Кухаренко Ю.В.) 1975: Baïvs’kij mogil’nik 
(Za materiałami rozkopok V. P. Petrova ì A. P. Kalìŝuk), 
„Arheologìâ” 18, 51–61. / Баївський могильник (За 
матеріалами розкопок В. П. Петрова і А. П. Каліщук), 
„Археологія”, 51–61. /

Kuśnierz J. 2005: Nieznana kolekcja zabytków z młodszego 
okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek 
ludów z Topornicy stanowiska 21 i 22, in: P. Łuczkiewicz, 
M. Gładysz-Juścińska, M. Juściński, B. Niezabitowska, 
S. Sadowski (eds.), Europa Barbarica. Ćwierć wieku 
archeologii w Masłomęczu, Monumenta Studia Gothica IV, 
2004, Lublin, 233–247.

Kuśnierz J. 2018a: Gródek upon the Bug River, site 2. The results 
of the excavations in the years 1952–1954, in: M. Wołoszyn 
(ed.), The early settlement complex at Gródek upon 
the Bug River in the light of resulta from past research 
(1952–1955) / Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy 
w Gródku nad Bugiem w świetle wyników badań dawnych 
(1952–1955), U źródeł Europy Środkowo-Wschodniej / 
Frühzeit Ostmitteleuropa 4, Kraków–Leipzig–Rzeszów–
Warszawa, 801–841. 

Kuśnierz J. 2018b: Gródek upon the Bug River, site 3. The 
results of the excavayions in the years 1952–1953, in: 
M. Wołoszyn (ed.), The early settlement complex at 
Gródek upon the Bug River in the light of resulta from past 
research (1952–1955) / Wczesnośredniowieczny zespół 
osadniczy w Gródku nad Bugiem w świetle wyników 
badań dawnych (1952–1955), U źródeł Europy Środkowo-
Wschodniej / Frühzeit Ostmitteleuropa 4, Kraków–
Leipzig–Rzeszów–Warszawa, 843–859.

Kuzioła A. 2020: Nowe materiały z okresu wpływów rzymskich 
z Osówki, pow. lubelski, „Wiadomości Archeologiczne” 
LXXI, 384–388.

Levada M.E. (Левада М.Е.) 2007: Ob osobennostâh pružinnogo 
aparata nekototyh tipov fibul (fibuly so «srednej» 
tetivoj), „Bosporskie issledovaniâ” XVI, 239–258. / Об 
особенностях пружинного аппрата некоторых типов 
фибул (фибулы со «средней» тетивой), „Боспорские 
исследования” XVI, 239–258. /

Levada M. 2010a: Scandinavian Infuence in the Crimea and on 
the Roman-Barbarian Borderland in the Fifth Century, 
in: International conference “Inter ambo maria. Contacts 
between Scandinavia and Crimea in the Roman Period”. 
October, 21 – 25, 2010, Gaspra, Crimea, Ukraine. Abstracts, 
Simferopol, 73–86. 

Levada M.E. (Левадa М.Е.) 2010b: Suhonosivka / Сухоносивка 
/, in: A. Urbaniak, R. Prochowicz, J. Schuster, M. Levada 
(eds.), Terra barbarica. Studia ofiarowane Magdalenie 
Mączyńskiej w 65. rocznicę urodzin, Monumenta 
Archaeologica Barbarica, Series Gemina II, Łódź–
Warszawa, 557–594.

Levada M. 2011: To Europe via the Crimea: on possible migration 
routes of the northern people in the Great Migration 
period, in: I. Khrapunov, F.-A. Stylegar (eds.), Inter Ambo 
Maria. Contacts between Scandinavia and the Crimea in 
the Roman Period, Kristiansand–Simferopol, 115–137.

Levada M.E. 2018: A buckle from Szabadbattyán (County Fejér, 
Hungary) and its parallels, in: A. Korom (ed.), Relationes 
rerum – Régészeti tanulmányok Nagy Margit tiszteletére, 
Studia ad Archaeologiam Pazmaniensia 10, Budapest, 
373–392.

Levada M., Looijenga T. 2019: A recently found belt buckle with 
rune-like signs from Ukraine, „Journal of Archaeology and 
Ancient History” 25, 3–18.

Liana T. 1970: Chronologia względna kultury przeworskiej 
we wczesnym okresie rzymskim, „Wiadomości 
Archeologiczne” XXXV, 429–491.

Liana T., Piętka T. 1958: Osada z okresu wpływów rzymskich 
w Gródku Nadbużnym, pow. Hrubieszów, „Wiadomości 
Archeologiczne” XXV/4, 373–382.

Łuczkiewicz P. 2008: Ein völkerwanderungszeitliches Grab (?) 
aus Spiczyn bei Lublin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, 
M. Juściński, P. Łuczkiewicz, S. Sadowski (eds.), The 
turbulent epoch. New materials from the late Roman 
Period and the Migration Period I, Monumenta Studia 
Gothica V, Lublin, 219–226.

Łuczkiewicz P. 2009: Neues zur ausgehenden Kaiserzeit und der 
Völkerwanderungszeit im mittleren Ostpolen: Spiczyn, Fst. 
53, in: Barbaricum 8, Warszawa, 171–182.

Łuczkiewicz P. 2015: Sobieszyn, stan. 1. Zniszczone 
cmentarzysko kultury przeworskiej z młodszego okresu 
przedrzymskiego i okresu rzymskiego, in: B. Kontny (ed.), 
Ubi tribus faucibus fluenta Vistulae fluminis ebibuntur. 
Jerzy Okulicz-Kozaryn in memoriam, Barbaricum 11, 
Warszawa, 383–400.

Łuczkiewicz P., Sadowski S. 2019: Zwei Duxer Fibeln von 
Neverwhere… keltischem Einfuhrgut in Ostpolen auf der 
Spur, in: H. Baitinger, M. Schönfelder (eds.), Hallstatt und 
Italien. Festschrift für Markus Egg, Monographien des 
RGZM 154, Mainz, 631–644.

Machajewski H. 1992: Z badań nad chronologią dębczyńskiej 
grupy kulturowej w dorzeczu Parsęty, Poznań.

Machajewski H. 1998: Die Fibeln der Gruppe V, Serie 8, im 
östlichen Teil Mitteleuropas, in: J. Kunow (ed.), 100 Jahre 
Fibelformen nach Oscar Almgren, Forschungen zur 
Archäologie im Land Brandenburg 5, Wünsdorf, 187–196. 

Madyda-Legutko R. 1978: The Buckles with imprint 
Ornamentation, „Wiadomości Archeologiczne” XLIII/1, 
3–16.

Madyda-Legutko R. 1983: Próba rekonstrukcji 
pasów z metalowymi częściami na obszarze 
środkowoeuropejskiego Barbaricum w okresie wpływów 
rzymskich i we wczesnej fazie okresu wędrówek ludów, 
„Przegląd Archeologiczny” 31 (1984), 91–133. 

Madyda-Legutko R. 1986: Die Gürtelschnallen der Römischen 
Kaiserzeit und der frühen Völkerwanderungszeit im 
mitteleuropäischen Barbaricum, „British Archaeological 
Report”, International Series 360 (1987), Oxford. 

Madyda-Legutko R. 2011: Studia nad zróżnicowaniem 
metalowych części pasów w kulturze przeworskiej. Okucia 
końca pasa, Kraków.

Madyda-Legutko R. 2016: Funkcje użytkowe niektórych 
elementów wystroju pasów ludności kultury przeworskiej. 
Casus kabłączków, zawieszek, skuwek z pierścieniem, 
„Wiadomości Archeologiczne” LXVII, 65–110.

Madyda-Legutko R., Rodzińska-Nowak J., Zagórska-Telega J. 2004: 
Pochówki dzieci z cmentarzyska kultury przeworskiej 
w Opatowie, stan. 1, woj. śląskie – próba interpretacji, in: 
W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński (eds.), Dusza maluczka 
a strata ogromna, Funeralia Lednickie. Spotkanie 6. 
Poznań, 199–215.

Madyda-Legutko R., Rodzińska-Nowak J., Zagórska-Telega 
J. 2010: Złote wisiorki z cmentarzyska ludności kultury 
przeworskiej w Prusieku, stan. 25, gm. Sanok, in: 
A. Urbaniak, R. Prochowicz, J. Schuster, M. Levada 
(eds.), Terra barbarica. Studia ofiarowane Magdalenie 
Mączyńskiej w 65. rocznicę urodzin, Monumenta 
Archaeologica Barbarica, Series Gemina II, Łódź–
Warszawa, 387–395.

Madyda-Legutko R., Rodzińska-Nowak J., Zagórska-Telega 
J. 2011a: Opatów Fpl. 1. Ein Gräberfeld der Przeworsk-
Kultur im nordwestlichen Kleinpolen (Katalog), Monunenta 

Archaeologica Barbarica XV/1 (ed. J. Andrzejowski), 
Warszawa–Kraków.

Madyda-Legutko R., Rodzińska-Nowak J., Zagórska-Telega 
J. 2011b: Opatów Fpl. 1. Ein Gräberfeld der Przeworsk-
Kultur im nordwestlichen Kleinpolen (Tafeln), Monunenta 
Archaeologica Barbarica XV/2 (ed. J. Andrzejowski), 
Warszawa–Kraków.

Madyda-Legutko R., Wojenka M. 2020: A Rediscovered 
Decorative Strap-end from Ciemna Cave in Ojców, 
„Wiadomości Archeologiczne” LXXI, 389–399.

Magomedov B. (Магомедов Б.) 2001: Černâhovskaâ kul’tura. 
Problema ètnosa / Черняховская культура. Проблема 
этноса /, Monumenta Studia Gothica I, Lublin. 

Magomedov B.V. (Магомедов Б.В.) 2015: Keramičeskie prâslica 
černâhovskoj kul’tury, Kiev. / Керамические пряслица 
черняховской культуры, Киев. /

Magomedov B.V., Levada M.E. (Магомедов, Б.В., Левада, 
М.Е.) 1996: Oružie černâhovskoj kul’tury, „Materialy po 
arheologii, istorii i etnografii Tavrii” V, 304–323. / Оружие 
черняховсой культуры, „Мaтериалы по археологии, 
истории и этнографии Тaврии” V, 304–323. /

Maik J. 2012: Włókiennictwo kultury wielbarskiej, Łódź. 
Mazurek T., Mazurek W. 2006: Plemiona barbarzyńskie 

wśród poleskich błot, in: E. Banasiewicz-Szykuła (ed.), 
Badania archeologiczne na Polesiu Lubelskim, Skarby 
z przeszłości, Lublin, 87–104.

Mączyńska M. (Мончыньска М.) 1999: O tak nazyvaemyh 
„sarmatskih” fibulah v Srednej i Vostočnoj Evrope, in: 
M. Levada (ed.), Sto let černâhovskoj kul’tury. Sbornik 
naučnyh statej, Kiev, 87–111. / О так называемых 
«сарматских» фибулах в Средней и Восточной 
Европе, в: М. Левада (рeд.) Сто лет Черняховской 
культуре. Сборник научных статей, Киев, 87–111. / 

Mączyńska M. 2001: Das Verbreitungsbild der Fibeln 
A. 67/68 und A. 68 im Barbaricum, „Slovenská Archeológia” 
XLIX, (2002), 165–179.

Mączyńska M. 2003: Die sogennanten „sarmatischen” Fibeln 
in Mittel-und Osteuropa, in: C. von Carnap-Bornheim 
(ed.), Kontakt – Kooperation – Konflikt. Germanen und 
Sarmaten zwischen dem 1. und dem 4. Jahrhundert nach 
Christus. Internationales Kolloquium des Voreschichtlichen 
Seminars der Philipps-Universität Marburg, 12.–16. Februar 
1998, Schriften des Archäologischen Landesmuseums 
Erg.-Reihe 1 = Veröffentlichungen des Vorgeschichtlichen 
Seminars Marburg, Sonderbd. 13, Neumünster, 303–332.

Mączyńska M. 2005: Dwie zapinki z Gródka nad Bugiem – 
o fibulach A.VI.181 i pochodnych, in: P. Łuczkiewicz, 
M. Gładysz-Juścińska, M. Juściński, B. Niezabitowska, 
S. Sadowski (eds.), Europa Barbarica. Ćwierć wieku 
archeologii w Masłomęczu, Monumenta Studia Gothica IV, 
2004, Lublin, 489–495.

Mączyńska M. 2006: Uwagi o niektórych typach zapinek II 
grupy, serii wschodniej Oscara Almgrena, „Wiadomości 
Archeologiczne” LVIII, 159–184.

Mączyńska M. 2009: Der frühvölkerwanderungszeitliche 
Hortfund aus Łubiana, Kreis Kościerzyna (Pommern), 
„Bericht der Römisch-Germanischen Kommission” 
90 (2011), 7–481. 

Mączyńska M. 2019: Faza C3 w kulturze wielbarskiej – próba 
wyróżnienia, „Wiadomości Archeologiczne”, LXX, 43–63.

Menghin W. 1988: Das Schwert im frühen Mittelalter. 
Chronologisch-typologische Untersuchungen zu 
Langschwertern aus germanischen Gräbern des 5. bis 
7. Jahrhunderts n. Chr., Wissenschaftliche Beibände 
zum Anzeiger des Germanischen Nationalmuseums 1, 
Stuttgart.

Meyer E. 1960: Die Bügelknopffibel, „Arbeits- und Forschungs-
berichte zur Sächsischen Bodendenkmalpflege” 8, 216–
349.

Mihajlova E.R. (Михайлова E.Р.) 2014: Braslety s utolŝennymi 
koncami v germanskih i vostočnoevropejskih drevnostâh, 
in: T.A. Šrader (ed.), Skandinavskie čteniâ 2012 goda. 
Ètnografičeskie i kul’turno-istoričeskie aspekty, Sankt-
Peterburg, 16–22. / Браслеты с утолщенными концами 
в германских и восточноевропейских древностях, в: 
Т.А. Шрадер (ред.), Скандинавские чтения 2012 года. 
Этнографические и культурно-исторические 
аспекты, Санкт-Петербург, 16–22. / 

Milaševskij A.S. (Милашевский А.C.) 2015: Fibuly s 
ispol’zovaniem zernennoj kol’cevoj garnitury v 
černâhovskoj kul’ture (po materialam rannego i razvitogo 
ètapov), „Drevnosti” 2014–2015, 228–243. / Фибулы с 
использованием зерненной кольцевой гарнитуры в 
черняховской культуре (по материалам раннего и 
развитого этапов), „Древности” 2014–2015, 228–243. /

Milaševskij A.S. (Милашевский А.C.) 2020: Fibuly s 
ispol’zovaniem zernennoj kol’cevoj garnitury, in: 
O.A. Radûŝ (ed.), Germania–Sarmatia III, Moskva, 398–418. 
/ Фибулы с использованием зерненной кольцевой 
гарнитуры, в: О.А. Радюш (рeд.), Germania–Sarmatia III, 
Москва, 398–418. / 

Milaševs’kij O.S., Priŝepa B.A., Vojtûk P.P. (Милашевський 
О.С., Прищепа Б.А., Войтюк О.П.) 2018: Pohovannâ 
vel’bars’koï kul’turi bìlâ s. Samostrìli na Rìvnenŝinì / 
Поховання вельбарської культури біля с. Самостріли 
на Рівненщині /, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, 
P. Łuczkiewicz, S. Sadowski, M. Stasiak-Cyran, M. Erdrich 
(eds.), Studia Barbarica. Profesorowi Andrzejowi 
Kokowskiemu w 65. rocznicę urodzin I, Lublin 2018, 202–
211. 

Moskal-del Hoyo M., Krąpiec M., Niezabitowska-Wiśniewska 
B. 2017: The chronology of site 3 in Ulów (Tomaszów 
Lubelski district, East Poland): the relevance of 
anthracological analysis for radiocarbon dating at 
a multicultural site, „Radiocarbon” 59/5, 1399–1413. 

Mucha A. 2021a: Gródek nad Bugiem, Gem. Hrubieszów, Kr. 
Hrubieszów, in: M. Gładysz-Juścińska, A. Kokowski, 
B. Niezabitowska-Wiśniewska, Corpus der römischen 
Funde im europäischen Barbaricum – Polen – Band 4: 
Lublinerland, Kraków–Lublin, 129 (LHR–3–5/29.1).

Mucha A. 2021b: Teptiuków, Gem. Hrubieszów, Kr. Hrubieszów, 
in: M. Gładysz-Juścińska, A. Kokowski, B. Niezabitowska-
Wiśniewska, Corpus der römischen Funde im europäischen 
Barbaricum – Polen – Band 4: Lublinerland, Lublin, 
261 (LHR–3–17/7.1).

Mucha A. 2021c: Ubrodowice, Gem. Hrubieszów, Kr. Hrubieszów, 
in: M. Gładysz-Juścińska, A. Kokowski, B. Niezabitowska-
Wiśniewska, Corpus der römischen Funde im europäischen 
Barbaricum – Polen – Band 4: Lublinerland, Kraków–
Lublin, 273 (LHR–3–18/45.1).

von Müller A. 1956: Die birnen- und kugelförmigen Anhänger 
der älteren römischen Kaiserzeit, „Offa” 15, 93–114.

Myzgin K.V., Radûŝ O.A., Lûbičev M.V. (Мызгин К.В., Радюш 
О.А., Любичев М.В.) 2020: Novye dannye k voprosu 
o pozdnej date veŝej kruga „vyemčatyh Èmalej” na 
territorii Podneprov’â, in: O.A. Radûŝ (ed.), Germania–
Sarmatia III, Moskva, 198–218. / Новые данные к вопросу 
о поздней дате вещей круга «выемчатых эмалей» 
на территории Поднепровья, в: О.А. Радюш (рeд.), 
Germania–Sarmatia III, Москва, 198–218. / 

Nagy M. 2002: Die gepidischen Adlerschnallen und ihre 
Beziehungen, „Budapest Régiségei” XXXVI, 363–392. 

Natuniewicz-Sekuła M., Okulicz-Kozaryn J. 2011: Weklice. 
A Cemetery of the Wielbark Culture on the Eastern Margin 



392       Bibliografia 393       Bibliography

of Vistula Delta (Excavations 1984–2004). Monumenta 
Archaeologica Barbarica XVII (ed. A. Bitner-Wróblewska), 
Warszawa.

Natuniewicz-Sekuła M., Sekuła M. 2018: Kolejne odkrycie 
wisiorka w kształcie miniaturowego topora z miejscowości 
Majdan, stan. 8, gm. Wiązowna, pow. otwocki, woj. 
mazowieckie, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, 
P. Łuczkiewicz, S. Sadowski, M. Stasiak-Cyran, M. Erdrich 
(eds.), Studia Barbarica. Profesorowi Andrzejowi 
Kokowskiemu w 65. rocznicę urodzin II, Lublin 2018, 512–
520.

Naworol A. 2020: Kolekcja zabytków metalowych z okresu 
rzymskiego i wczesnej fazy okresu wędrówek ludów 
ze zbiorów Instytutu Archeologii UMCS w Lublinie. 
Manuskrypt pracy licencjackiej, Lublin – archiwum 
Instytutu Archeologii UMCS w Lublinie.

Nekrasova A.N. (Некрасова А.Н.) 2006: Pamâtniki černâhovskoj 
kul’tury dneprovskogo levoberež’â, in: R.V. Terpilovskij 
(ed.), Goty i Rim. Sbornik naučnyh statej, Kiev, 86–200. / 
Памятники черняховской культуры днепровского 
левобережья, в: Р.В. Терпиловский (ред.), Готы и Рим. 
Сборник научных статей, Киев 86–200. /

Niedźwiedź J. 1994: Dokumentacja z badań wykopaliskowych 
na stan. 6 w Grodku nad Bugiem, gm. Hrubieszów, 
Hrubieszów – archiwum Muzeum im. ks. St. Staszica 
w Hrubieszowie.

Niedźwiedź J., Panasiewicz W. 1995: Badania na osadzie 
wielokulturowej w Gródku nad Bugiem stan. 6, in: 
Sprawozdania z badań archeologicznych w województwie 
zamojskim w 1994 roku, Zamość, 15–18. 

Niedźwiedź J., Panasiewicz W. 1996: Badania archeologiczne 
na stan. 7 w Teptiukowie, stan. 7, gm. Hrubieszów, 
„Archeologia Polski Środkowowschodniej” I, 147–150.

Niewęgłowski A. 1982: Cmentarzysko kultury przeworskiej 
z okresu rzymskiego w Gościeradowie, gm. loco, woj. 
Tarnobrzeg, „Sprawozdania Archeologiczne” XXXIII, 61–
98. 

Niezabitowska B. 2005a: Nowe znaleziska fibul oczkowatych 
z terenu Polski południowo-wschodniej, in: P. Łuczkiewicz, 
M. Gładysz-Juścińska, M. Juściński, B. Niezabitowska, 
S. Sadowski (eds.), Europa Barbarica. Ćwierć wieku 
archeologii w Masłomęczu, Monumenta Studia Gothica IV, 
2004, Lublin, 489–495. 

Niezabitowska B. 2005b: Prace sondażowe i pierwszy sezon 
badań w Ulowie, stan. 3, pow. Tomaszów Lubelski, 
„Archeologia Polski Środkowowschodniej” VII, 111–122.

Niezabitowska B. 2005c: Zanim przyszli Słowianie czyli 
Roztocze u schyłku starożytności, in: E. Banasiewicz-
Szykuła (ed.), Archeologia Roztocza. Krajobraz 
przyrodniczo-kulturowy, Skarby z przeszłości, Lublin, 
73–101.

Niezabitowska B. 2007: „Gockie“ osadnictwo z późnego okresu 
rzymskiego w Ulowie, stan. 3, gmina Tomaszów Lubelski, 
w świetle znalezisk fibul, in: M. Fudziński, H. Paner (eds.), 
Nowe materiały i interpretacje. Stan dyskusji na temat 
kultury wielbarskiej, Gdańsk, 643–665.

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2007: Ulów – tajemnica 
starożytnego Roztocza, in: A. Kokowski (ed.), Ulów – 
tajemnica starożytnego Roztocza; siódma wystawa 
Instytutu Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-
Skłodowskiej w Muzeum UMCS, Lublin, 5–38.

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2008: Kompleks osadniczy 
w Ulowie, powiat tomaszowski – wstępne podsumowanie 
sześcioletnich badań wykopaliskowych, „Archeologia 
Polski Środkowowschodniej” X, 67–93. 

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2009a: Archaeology, History and 
the Heruls. The Lublin Region in Late Roman Period and 
Migration Period, in: Barbaricum 8, Warszawa, 195–239.

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2009b: Kolejne znaleziska fibul 
oczkowatych z Lubelszczyzny, in: H. Taras, A. Zakościelna 
(eds.), Hereditas praeteriti. Additamenta archaeologica 
et historica dedicata Ioanni Gurba Octogesimo Anno 
Nascendi, Lublin, 333–338.

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2010: Klamerka esowata z okolic 
Swaryczowa, gm. Komarów-Osada, pow. Zamość, in: 
A. Urbaniak, R. Prochowicz, J. Schuster, M. Levada 
(eds.), Terra barbarica. Studia ofiarowane Magdalenie 
Mączyńskiej w 65. rocznicę urodzin, Monumenta 
Archaeologica Barbarica, Series Gemina II, Łódź–
Warszawa, 417–422.

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2016: Osadnictwo z okresu 
rzymskiego, in: T. Dzieńkowski (ed.), Horodysko. Od epoki 
kamienia do wczesnego średniowiecza. Badania 2004–
2005, Lublin, 196–223.

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2017a: Zapinki typu Husynne 
z Lubelszczyzny, in: J. Andrzejowski, C. von Carnap-
Bornheim, A. Cieśliński, B. Kontny (eds.), Orbis 
barbarorum. Studia ad archaeologiam Germanorum et 
Baltorum temporibus Imperii Romani pertinentia Adalberto 
Nowakowski dedicate, Monumenta Archaeologica 
Barbarica, Series Gemina VI, Warszawa–Schleswig, 475–
493.

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2017b: Archaeological research 
results of the settlement micro-region in the area of Ulów 
in Middle Roztocze in the light of the project “Roztocze 
– the ancient terra incognita?...”, „Folia Quaternaria” 85, 
5–47.

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2017c: 26 – Brązowe dziobowate 
okucie końca pasa znalezione w Ulowie (pow. 
tomaszowski, woj. lubelskie); 27 – Brązowe dziobowate 
okucie końca pasa znalezione w Ulowie (pow. Tomaszów 
Lubelski, woj. lubelskie), in: A. Bursche, K. Kowalski, 
B. Rogalski (eds.), Barbarzyńskie tsunami Okres 
Wędrówek Ludów w dorzeczu Odry i Wisły, Warszawa–
Szczecin, 98–99. 

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2018: Cmentarzysko kultury 
przeworskiej, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, Puławy-
Włostowice. Wielokulturowe stanowisko z zachodniej 
Lubelszczyzny, Lublin, 408–571.

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2020: Circular weights in 
Przeworsk culture – fishnet sinkers or elements of a looms. 
An attempt of interpretation, „Acta Archaeologica 
Carpathica” LV, 137–196.

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021a: Zapinki 8 serii V grupy 
Oscara Almgrena z Lubelszczyzny, in: A. Michałowski, 
M. Brzostowicz, M. Kaczmarek, A. Strobin (eds.), Ze 
świata dawnych barbarzyńców. Studia pradziejowe 
i wczesnodziejowe. Księga dedykowana Profesorowi 
Henrykowi Machajewskiemu z okazji 70. urodzin 
i 50 lat pracy archeologicznej, Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. Seria Archeologia 60, Poznań 
2021, 277–300. 

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021b: Ulów, Gem. Tomaszów 
Lubelski, Kr. Tomaszów Lubelski, Fpl. 3, in: M. Gładysz-
Juścińska, A. Kokowski, B. Niezabitowska-Wiśniewska, 
Corpus der römischen Funde im europäischen Barbaricum 
– Polen – Band 4: Lublinerland, Kraków–Lublin, 274–306.

Niezabitowska-Wiśniewska B., Hyrchała A. 2021a: Gródek nad 
Bugiem – Umgebung, Gem. Hrubieszów, Kr. Hrubieszów, 
in: M. Gładysz-Juścińska, A. Kokowski, B. Niezabitowska-
Wiśniewska, Corpus der römischen Funde im europäischen 
Barbaricum – Polen – Band 4: Lublinerland, Kraków–
Lublin, 131 (LHR–3–5/0.7).

Niezabitowska-Wiśniewska B., Hyrchała A. 2021b: Siedliszcze 
– Umgebung, Gem. Dubienka, Kr. Chełm, in: M. Gładysz-
Juścińska, A. Kokowski, B. Niezabitowska-Wiśniewska, 

Corpus der römischen Funde im europäischen Barbaricum 
– Polen – Band 4: Lublinerland, Kraków–Lublin, 241 (LCH–
5–3/0.1).

Niezabitowska-Wiśniewska B., Hyrchała A., Bartecki B. 2021: 
Gródek nad Bugiem, Gem. Hrubieszów, Kr. Hrubieszów, 
in: M. Gładysz-Juścińska, A. Kokowski, B. Niezabitowska-
Wiśniewska, Corpus der römischen Funde im europäischen 
Barbaricum – Polen – Band 4: Lublinerland, Kraków–
Lublin, 122 (LHR–3–5/1C.55).

Nikitina G.F. (Никитина Г.Ф.) 1988: Mogil’nik u s. Oselivka 
Kel’meneckogo rajona Černovickoj obl., in: V.V. Kropotkin 
(ed.), Mogil’niki černâhovskoj kul’tury, Moskva, 
5–97. / Могильник у с. Оселивка Кельменецкого 
района Черновицкой обл., в: В.В. Кропоткина (ред.), 
Могильники черняховской культуры, Москва, 5–97. /

Nosek S. 1957: Materiały do badań nad historią starożytną 
i wczesnośredniowieczną międzyrzecza Wisły i Bugu, 
„Annales UMCS”, sectio F, VI (1951), Lublin–Kraków.

Nowakowski W. 1989: Kultura wielbarska a zachodniobałtyjski 
krąg kulturowy, in: J. Gurba, A. Kokowski (eds.), Kultura 
wielbarska w młodszym okresie rzymskim (materiały 
z konferencji) II, Lublin, 143–159.

Nowakowski W. 1995: Od Galindai do Galinditae. Z badań nad 
pradziejami bałtyjskiego ludu z Pojezierza Mazurskiego, 
Barbaricum 4, Warszawa.

Nowakowski W. 1996: Das Samland in der römischen 
Kaiserzeit und seine Verbindungen mit dem römischen 
Reich und der barbarischen Welt, Veröffentlichung des 
orgeschichtlichen Seminars Marburg, Sonderband 10, 
Marburg–Warszawa.

Nowakowski W. 1998: Die Nebenformen Almgren 133 und 
137 aus heutiger Sicht, in: J. Kunow (ed.), 100 Jahre 
Fibelformen nach Oscar Almgren, Forschungen zur 
Archäologie im Land Brandenburg 5, Wünsdorf, 197–201.

Nowakowski W. 2000a: Eir römischer silberbecher (?) aus dem 
Samland, „Sborník Národního Muzea v Praze / Acta Musei 
Nationalis Pragae” LIV/2000/1–4, 143–150.

Nowakowski W. 2000b: Die Olsztyn-Gruppe (masurgermanische 
Kultur) in der Völkerwanderungszeit. Das Problem 
ihrer chronologischen und territorialen Grenzen, in: 
M. Mączyńska, T. Grabarczyk (eds.), Die spätrömische 
Kaiserzeit und die frühe Völkerwanderungszeit in Mittel- 
und Osteuropa, Łódź, 168–180. 

Nowakowski W. 2001: Żelazne zapinki kuszowate z podwiniętą 
nóżką w europejskim Barbaricum, „Wiadomości 
Archeologiczne” LIV (1995–1998), 129–146. 

Oblomskij A.M. (Обломский А.М.) 1986: Opyt klassifikacii 
i hronologii fibul s trehugol’nym ŝitkom na nožke (tak 
nazyvaemyh zarubineckih), „Kratkie Soobŝeniâ Instituta 
Arheologii” 186, 50–56. / Опыт классификации и 
хронологии фибул с треугольным щитком (так 
называемых зарубинецких), „Краткие сообщения 
Института археологии” 186, 50–56. /

Oblomskij A.M., Terpilovskij R.V. (Обломский А.М., 
Терпиловский Р.В.) 2007: Predmety ubora s vyemčatymi 
èmalâmi na territorii lesostepnoj zony Vostočnoj 
Evropy (Dopolnenie svodov F.F. Korzuhinoj, I.K. Frolova 
i E.L. Gorohovskogo, in: A.M. Oblomskij (ed.), Pamâtniki 
kievskoj kul’tury v lesostepnoj zone Rossii (III – načalo 
V v. n.è.), Ranneslavânskij mir. Arheologija Slavân 
i ich sosedej 10, Moskva, 113–141. / Предметы убора с 
выемчатыми эмалями на территории лесостепной 
зоны Восточной Европы (дополнение сводов Г.Ф. 
Корзухиной, И.К. Фролова и Е.Л. Гороховского) в: А.М. 
Обломский (ред.), Памятники киевской культуры 
в лесостепной зоне России (III – начало V в. н.э.), 
Раннеславянский мир. Археология Славян и их 
соседей 10, Москва, 113−141. /

Okulicz J. 1973: Pradzieje ziem „pruskich” od późnego paleolitu 
do VII w. n.e., Wrocław.

Oldenstein J. 1977: Zur Ausrüstung römischer Auxiliareinheiten. 
Studien zu Beschlägen und Zierat an der Ausrüstung 
der römischen Auxiliareinheiten des obergermanisch-
raetischen Limesgebietes aus dem zweiten und dritten 
Jahrhundert n. Chr., „Bericht der Römisch-Germanischen 
Kommission” 57 (1976), 51–284.

Olędzki M. 1992: Uwagi o niektórych odmianach fibul 
kapturkowych serii wschodniej jako przyczynek do 
zagadnienia kwalifikacji kulturowej wschodnich obszarów 
kultury przeworskiej, „Przegląd Archeologiczny” 40, 49–
70.

Olędzki M., Ziętek J. 2014: Fibule typu A.162 na obszarze kultury 
przeworskiej, in: A. Jaszewska, M. Olędzki (eds.), Kultura 
przeworska. Odkrycia – Interpretacje – Hipotezy 3, Zielona 
Góra, 113–151.

Olędzki M., Ziętek J. 2017: Typologia, chronologia 
i rozprzestrzenienie fibul typu A.162 na terytorium kultury 
przeworskiej, in: E. Droberjar, B. Komoróczy (eds.), 
Římské a germánské spony ve střední Evropě (Archeologie 
barbarů 2012), Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 
53, Brno, 363–383.

Oniŝuk Â.Ì. (Онищук Я.І.) 2018: Naselennâ Zahìdnoї Volinì ta 
Zahìdnogo Podìllâ u peršìj polovinì І tis. n. e.: kul‘turno-
ìstoričnij aspekt. Monografiâ, L’vіv. / Населення Західної 
Волині та Західного Поділля у першій половиніІ тис. н. 
е.: культурно-історичнийаспект: монографія, Львів. /

Pačkova S.P. 1988: Fìbuli zarubinec’kogo tipu, „Arheologìâ” 62, 
10–24. / Фібули зарубинецького типу, „Археологія” 62, 
10–24.

Pačkova S.P. 2004: Puti formirovaniâ fibul’nogo kompleksa 
zarubineckoj kul’tury, in: D.N. Kozak (ed.), Arheologìâ 
davnìh Slov’ân. Doslìdžennâ ì materìali, Kiïv, 9–38. / Пути 
формирования фибульного комплекса зарубинецкой 
культуры, в: Д.Н. Козак (рeд.), Археологія давніх 
Слов’ян. Дослідження і матеріали, Київ, 9–38. /

Pačkova S.P. 2006: Zarubineckaâ kul’tura i latenizirovannye 
kul’tury Evropy, Kiev. / Зарубинецкая культура и 
латенизированные культуры Европы, Киев. /

Peškař I. 1972: Fibeln aus der römischen Kaiserzeit in Mähren, 
Praha.

Petersen E. 1944: Bekannte und unbekannte germanische 
Funde der frühen Völkerwanderungszeit aus dem Osten, 
Posener Jahrbuch für Vorgeschichte 1, Posen, 75–86. 

Petrauskas O.V. (Петраускас О.В.) 2010: Fìbuli voïns’kogo tipu 
černâhìvs’koï kul’turi (Za materiałami pam’âtok Ukraïni), 
„Arheologìâ ì davnâ ìstorìâ Ukraïni” 2010/2, Kiïv, 191–207. 
/ Фібули воїнського типу черняхівської культури (За 
матеріалами пам’яток України), „Археологія і давня 
історія України” 2010/2, Київ, 191–207. /

Petrauskas O.V. (Петраускас О.В.) 2020: Šarnìrnì prâžki 
černâhìvs’koï kul’turi (za materiałami pam’âtok Ukraïni) 
/ Шарнірні пряжки черняхівської культури (за 
матеріалами пам’яток України) /, in: M. Ljubičev, 
K. Myzgin (eds.), Inter Orientem et Occidentem. 
Sammelband zum 65. Geburtstag von Frau Doktor 
Erdmute Schultze und 20 Jahre der Germanisch-Slawischen 
archäologischen Expedition, Ostrogothica-Serie: Bände 3, 
Charkiw, 237–269.

Petrauskas O.V., Sinica E.V. (Петраускас О.В., Синица Е.В.) 2010: 
Fibuly «ŝitkovogo tipa» černâhovskoj kul’tury, in: 
O. Ŝeglova, M. Kazanskij, V. Novakovskij (eds.), Germania–
Sarmatia II, Kaliningrad–Kursk, 113–132. / Фибулы 
«щиткового типа» черняховской культуры, в: 
О. Щеглова, М. Казански, В. Новаковский (рeд.), 
Germania–Sarmatia II, Калининград–Курск. /



394       Bibliografia 395       Bibliography

Pietrzak M. 1988: Cmentarzyska z Pruszcza Gdańskiego 
w młodszym okresie rzymskim, in: J. Gurba, A. Kokowski 
(eds.), Kultura wielbarska w młodszym okresie rzymskim 
(materiały z konferencji) I, Lublin, 51–65. 

Pietrzak M. 1997: Pruszcz Gdański Fundstelle 10. Ein 
Gräberfeld der Oksywie- und Wielbark-Kultur in 
Ostpommern, Monumenta Archaeologica Barbarica IV (ed. 
M. Mączyńska), Kraków.

Pietrzak M., Cymek L., Rożnowski F. 2015: Pruszcz Gdański. 
Stanowisko 5. Cmentarzysko z późnego okresu wpływów 
rzymskich i wędrówek ludów, Gdańsk.

Pietrzak M., Rożnowski F., Cymek L. 2008: Doppelkörpergräber 
in der Wielbark-Kultur am Beispiel des Gräberfeldes 
in Pruszcz Gdański, Fdst. 5, in: B. Niezabitowska-
Wiśniewska, M. Juściński, P. Łuczkiewicz, S. Sadowski 
(eds.), The turbulent epoch. New materials from the late 
Roman Period and the Migration Period II, Monumenta 
Studia Gothica V, Lublin, 241–253.

Pietrzak M., Tuszyńska M. 1988: Période romaine tardive 
(Pruszcz Gdański 7), Inventaria Archaeologica. Pologne, 
Fasc. LX: PL 369–373.

Piotrowski M., Dąbrowski G. 2009: Krzesiwa i krzesaki 
– przyczynek do badań nad krzesaniem ognia 
w starożytności oraz średniowieczu (na marginesie 
badań archeologicznych na stan. 22 w Łukawicy, pow. 
lubaczowski), „Archeologia Polski Środkowowschodniej” 
IX (2007), 231–242.

Piotrowcy P. and M. 2010: Średniowieczne depozyty, in: 
E. Banasiewicz-Szykuła (ed.), Skarby Lubelszczyzny, 
Skarby z przeszłości XI, Lublin, 73–111.

Prochowicz R. 2003: Rzadki wariant zapinek typu 
A.68 z cmentarzyska kultury przeworskiej w Sobieniach 
Biskupich, pow. Otwock, in: A. Bursche, R. Ciołek (eds.), 
Antyk i barbarzyńscy. Księga dedykowana profesorowi 
Jerzemu Kolendo w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, 
Warszawa, 331–333.

Prochowicz R. 2005: Znalezisko dziobowatego okucia końca 
pasa z Przeradowa, pow. makowski, „Wiadomości 
Archeologiczne” LVII (2004–2005), 73–79.

Prochowicz R. 2013: Carnelian Beads in the Cemetery of the 
Wielbark Culture at Szelków Nowy, Poland – “Souvenirs 
from the Black Sea?”, in: I. Khrapunov, F.-A. Stylegaar 
(eds.), Inter Ambo Maria. Northern Barbarians from 
Scandinavia Towards the Black Sea, Kristiansand–
Simferopol, 303–316.

Prochowicz R., Rakowski T. 2013: Sieluń, pow. makowski. Nowe 
stanowisko kultury wielbarskiej na północnym Mazowszu, 
„Wiadomości Archeologiczne” LXIV, 198–210.

Przybyła M. 2020: Sösdala-Untersiebenbrunn Syle, in: 
A. Bursche, J. Hines, A. Zapolska (eds.), The Migration 
Period between the Oder and the Vistula, Volume 1, East 
Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450–1450, 
59/1, Leiden–Boston, 228–255.

Quast D. 2010: Ortbandzwinge der Goldgriffspathen-Gruppe 
aus Topornica bei Zamość (woj. lubelskie), in: A. Urbaniak, 
R. Prochowicz, J. Schuster, M. Levada (eds.), Terra 
barbarica. Studia ofiarowane Magdalenie Mączyńskiej 
w 65. rocznicę urodzin, Monumenta Archaeologica 
Barbarica, Series Gemina II, Łódź–Warszawa, 119–129. 

Raddatz K. 1999: Der Dowesee bei Braunschweig, ein Opferplatz 
der frühen Völkerwanderungszeit in Niedersachsen, „Neue 
Ausgrabungen und Forschungen in Niedersachsen” 21, 
Neumünster, 169–230.

Radûš O.A., Ŝeglova O.A. (Радюш О.А. Щеглова О.А.) 2014: 
Volnikovskij „klad”. Kompleks snarâženiâ konâ i vsadnika 
1-j poloviny V v. n. è., Moskva. / Волниковский «клад». 
Комплекс снаряжения коня и всадника 1-й половины V 
в. н. э. Каталог коллекции, Москва. /

Rau A. 2010a: Jernalderen i Nordeuropa. Nydam Mose. 1. Die 
personengebundenen Gegenstände. Grabungeb 1989–1999. 
Text, Høbjerg.

Rau A. 2010b: Jernalderen i Nordeuropa. Nydam Mose. 2. Die 
personengebundenen Gegenstände. Grabungeb 1989–1999. 
Listen. Katalog. Literatur. Konkordanz. Tafeln. Pläne, 
Høbjerg. 

Reszczyńska A. 2003: Badania na wielokulturowym stanowisku 
1C w Gródku nad Bugiem, pow. Hrubieszów, woj. lubelskie, 
„Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka 
Archeologicznego” XXIV, 337–344.

Rikman È.A. (Рикман Э.А.) 1967: Pamâtnik èpohi velikogo 
pereseleniâ narodov. Po raskopkam poseleniâ i mogil’nika 
černâhovskoj kul’tury u sela Budešty, Kišinev. / 
Памятник эпохи Великого переселения народов. По 
раскопкам поселения и могильника черняховской 
культуры у села Будешты, Кишинев. /

Rikman È.A. (Рикман Э.А.) 1975: Pamâtniki Sarmatov i plemen 
černâhovskoj kul’tury, Arheologičeskaâ karta Moldavskoj 
SSR 5, Kišinev. / Памятники Сарматов и племя 
черняховской культуры, Археологическая карта 
Молдавской ССР 5, Кишинев. /

Roman E. 1998: Ostrogi krzesłowate z terenu ziem polskich, 
in: J. Ilkjær, A. Kokowski (eds.), 20 lat archeologii 
w Masłomęczu I. Weterani, Lublin (1997), 165–188.

Rudnicki M. 2017a: Wandalskie ostatki. Germanie na ziemiach 
Polski na przełomie starożytności i średniowiecza (V–VII 
w.) / The Vandal stragglers. Germanic communities in 
the territory of Poland between 5th and 7th centuries, in: 
A. Bursche, K. Kowalski, B. Rogalski (eds.), Barbarzyńskie 
tsunami Okres Wędrówek Ludów w dorzeczu Odry i Wisły, 
Warszawa–Szczecin, 51–57. 

Rudnicki M. 2017b: Monety, ozdoby i części stroju oraz 
naczynia gliniane odkryte w jaskini Wisielec (Kroczyce-
Okupne, pow. zawierciański, woj. śląskie), in: A. Bursche, 
K. Kowalski, B. Rogalski (eds.), Barbarzyńskie tsunami 
Okres Wędrówek Ludów w dorzeczu Odry i Wisły, 
Warszawa–Szczecin, 81–82. 

Rustoiu A. 1997: Fibulele din Dacia preromană (sec. II î.e.n. - 
I e.n.), Bibliotheca Thracologica XXII, Bucureşti.

Sadowski S. 2007: Na progu historii. Germańscy barbarzyńcy 
w południowo-wschodniej Lubelszczyźnie, in: 
E. Banasiewicz-Szykuła (ed.), Pradzieje południowo-
wschodniej Lubelszczyzny, Skarby z przeszłości, Lublin, 
133–172.

Sadowski S. 2008: The youngest phase of Wielbark Culture 
cemetery in Swaryczów, site 1 (Komarów-Osada commune, 
Zamość district, Lublin province), in: B. Niezabitowska-
Wiśniewska, M. Juściński, P. Łuczkiewicz, S. Sadowski 
(eds.), The turbulent epoch. New materials from the late 
Roman Period and the Migration Period II, Monumenta 
Studia Gothica V, Lublin, 303–314.

Sadowski S. 2021: Swaryczów, Gem. Komarow-Osada, 
Kr. Zamość, in: M. Gładysz-Juścińska, A. Kokowski, 
B. Niezabitowska-Wiśniewska, Corpus der römischen 
Funde im europäischen Barbaricum – Polen – Band 4: 
Lublinerland, Kraków–Lublin, 252–258.

Salin B. 1904: Die altgermanische Thierornamentik. 
Typologische Studie über germanische Gegenstände aus 
dem IV. bis IX. Jahrhundert, nebst einer Studie über irische 
Ornamentik, Stockholm.

Schindler R. 1940: Die Besiedlungsgeschichte der Goten 
und Gepiden im unteren Weichselraum auf Grund der 
Tongefäße, Leipzig. 

Schulte L. 2011: Die Fibeln mit hohem Nadelhalter (Almgren 
Gruppe VII), Göttinger Schr. Vor- u. Frühgesch. 32, 
Neumünster 2011.

Schulze M. 1977: Die spätkaiserzeitlichen Armbrustfibeln mit 
festem Nadelhalter (Gruppe Almgren VI, 2), Antiquitas. 
Serie 3: Abhandlungen zur Vor- und Frühgeschichte, zur 
klassischen und provinzial-römischen Archäologie und 
zur Geschichte des Altertums 19, Bonn.

Schuster J. 1998: Die „klassischen” Fibeln Almgren Fig. 181, in: 
J. Kunow (ed.), 100 Jahre Fibelformen nach Oscar Almgren, 
Forschungen zur Archäologie im Land Brandenburg 5, 
Wünsdorf, 249–253.

Schuster J. 2001: Untersuchungen zu den spätkaiserzeitlichen 
Fibelformen Almgren 185 und 172 und deren gegenseitigem 
Verhältnis, „Veröffentlichungen zur brandenburgischen 
Landesarchäologie” 35 (2004), 85–102. 

Schuster J. 2004: Herzsprung. Eine kaiserzeitliche bis 
völkerwanderungszeitliche Siedlung in der Uckemark, 
Berliner Archäologische Forschungen 1, Berlin.

Schuster J. 2006: O późnych zapinkach kapturkowych (A II 41), 
„Wiadomości Archeologiczne” LVIII, 101–126.

Schuster J. 2010: Lübsow. Älterkaiserzeitliche Fürstengräber 
im nördlichen Mitteleuropa, Bonner Beiträge zur Vor- und 
Frühgeschichtlichen Archäologie 12, Bonn. 

Schuster J. 2011: Przekłuwacze typu Dresden-Dobritz/ Żerniki 
Wielkie. Uwagi na temat narzędzi z późnego okresu 
rzymskiego i wczesnej fazy okresu wędrówek ludów, 
„Wiadomości Archeologiczne” LXII, 65–82.

Schuster J. 2016a: Masse, Klasse, Seltenheiten. Kaiserzeitliche 
und völkerwanderungszeitliche Detektorfunde aus 
Schleswig-Holstein, Schleswig. 

Schuster J. 2016b: The Świlcza Hoard. An Extraneous 5th 
Century AD Complex from the Northern Carpathian 
Foreland, „Wiadomości Archeologiczne” LXVII, 227–263.

Schuster J. 2017a: Fibeln vom Typ Dybäck / Independenţa als 
Beispiel weitreichender Kontakte zwischen Nord- und 
Südosteuropa an der Schwelle zur Völkerwanderungszeit, 
in: Z. Měřínský, H. Sedláčková (eds.), Na hranicích 
impéria – Extra Fines Imperii. Jaroslavu Tejralovi k 80. 
narozeninám, Brno, 371–380. 

Schuster J. 2017b: Eine osteuropäische Variante der 
Bügelknopffibeln von Seerappen/Lûblino auf der 
Sambischen Halbinsel als Beispiel überregionaler 
Kontakte an der Schwelle zur Völkerwanderungszeit, in: 
J. Andrzejowski, C. von Carnap-Bornheim, A. Cieśliński, 
B. Kontny (eds.), Orbis barbarorum. Studia ad 
archaeologiam Germanorum et Baltorum temporibus 
Imperii Romani pertinentia Adalberto Nowakowski 
dedicate, Monumenta Archaeologica Barbarica, Series 
Gemina VI, Warszawa–Schleswig, 215–221.

Schuster J. 2018: Czarnówko, stan. 5. Osiem grobów okazałych 
– narodziny nowych elit w II wieku po Chr. w basenie 
Morza Bałtyckiego, Monumenta Archaeologica Barbarica, 
Series Gemina VIII, Lębork–Warszawa. 

Skowron J. 2016: Relikty warsztatów rzemieślniczych 
w kulturze przeworskiej. Zarys problematyki, in: 
A. Michałowski, M. Teska, M. Żółkiewski (eds.), Viator 
per devia scientiae itinera. Studia nad problematyką 
okresów przedrzymskiego, rzymskiego, wędrówek ludów 
i wczesnego średniowiecza. Professori Thaddeo Makiewicz 
septuagenario amici et socii, Poznań, 51–70.

Skóra K. 2015: Struktura społeczna ludności kultury 
wielbarskiej, Łódź.

Simniškytė A. 2002: Roman Period Metal Half-moon 
Shaped Pendants with Knobs in Eastern Baltic Region, 
„Archaeologica Baltica” 5, 95–122. 

Słomska J. 2015: Słów kilka o krośnie pionowym w kulturze 
przeworskiej, in: L. Tyszler, E. Droberjar (eds.), Barbari 
Superiores et Inferiores. Archeologia Barbarzyńców 2014. 
Procesy integracji środkowoeuropejskiego Barbaricum. 

Polska – Czechy – Morawy – Słowacja, Łódź–Wieluń, 451–
457.

Smółka E. 2014: The presence of spurs in the south-eastern 
Baltic area in the Roman Iron Age and Migration period – 
some remarks, „Archaeologia Lituana” 15, 47–64.

Smółka-Antkowiak E. 2016: Ostrogi krzesłowate w okresie 
wpływów rzymskich – stan i potrzeby badań, „Acta 
Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica” 31, 19–34.

Stasiak-Cyran M. 2016: Nieszawa Kolonia stanowisko 5, powiat 
Opole Lubelskie. Interdyscyplinarna monografia osady 
z okresu rzymskiego, Lublin.

Stasiak-Cyran M. 2021: Łaziska, Gem. Łaziska, Kr. Opole 
Lubelskie, in: M. Gładysz-Juścińska, A. Kokowski, 
B. Niezabitowska-Wiśniewska, Corpus der römischen 
Funde im europäischen Barbaricum – Polen – Band 4: 
Lublinerland, Kraków–Lublin, 159 (LOP–4–1/13.1).

Stoânova A.A. (Стоянова А.А.) 2005: Metalevì pìdvìski u formì 
sokirok ìz Krimu, „Arheologìâ” 2005/2, 47–54. / Металеві 
підвіски у формі сокирок із Криму, „Археологія” 2005/2, 
47–54. /

Strobin A. 2006: Pęsetka brązowa z cmentarzyska kultury 
oksywskiej w Wyczechowie, pow. kartuski, „Wiadomości 
Archeologiczne” LVIII, 127–143.

Strocen’ B. (Строцень Б.) 2008: Černâhìvs’ka kul’tura Zahìdnogo 
Podìllâ, Ternopìl’. / Черняхівська культура Західного 
Поділля, Тернопіль. /

Strzyż P. 2006: Uzbrojenie we wczesnośredniowiecznej 
Małopolsce, „Acta Archaeologica Lodziensia” 52, 7–272.

Sulimirski T. 1966: Znalezisko z Zamościa i jego tło, „Archeologia 
Polski” XI, 118–173.

Szałkowska-Łoś J., Łoś J. 2013: Zakrzewska Osada. 
Cmentarzysko kultury pomorskiej i wielbarskiej 
na Pojezierzu Krajeńskim, Ocalone Dziedzictwo 
Archeologiczne 2, Bydgoszcz–Pękowice. 

Szarek-Waszkowska E. 1971: Cmentarzysko kultury 
przeworskiej w miejscowości Opoka, pow. Puławy, „Studia 
i Materiały Lubelskie” 5, 79–185. 

Szela A. 2011: Brudnice, st. V, woj. mazowieckie. Badania 
w roku 2011, Światowit IX (L/B), (2012), 281–286.

Szter I., Wiśniewska A., Woźniak M. 2018: Zapinka Almgren 
172 z Wąsosza, w powiecie grajewskim, na tle 
innych fibul tego typu z obszaru kultury wielbarskiej 
i zachodniobałtyjskiego kręgu kulturowego, in: S. Wadyl, 
M. Karczewski, M. Hoffmann (eds.), Materiały do 
Archeologii Warmii i Mazur 2, Warszawa–Białystok–
Olsztyn, 153–192.

Szymański P. 2000: Bransoleta z mazurskiego cmentarzyska 
w Wyszemborku – ślad kontaktów z kulturą przeworską 
na Mazowszu?, „Światowit” II (XLIII), Fasc. B, 258–266.

Tejral J. 1973: Mähren im 5. Jahrhundert. Die Stellung des 
Grabes XXXII aus Smolín im Rahmen der donauländischen 
Entwicklung zu Beginn der Völkerwanderungszeit, Studie 
Archeologického ústavu ČSAV v Brně I, 3, Praha. 

Tejral J. 1988: Zur Chronologie der frühen 
Völkerwanderungszeit im mittleren Donauraum, 
„Archaeologia Austriaca“ LXXII, 223–304.

Tejral J. 1999: Archäologisch-kulturelle Entwicklung im 
norddanubischen Raum am Ende der Spätkaiserzeit und 
am Anfang der Völkerwanderungszeit, in: J. Tejral, Ch. 
Pilet, M. Kazanski (eds.), L’occident romain et l’Europe 
Centrale á l’époque des grandes migrations, Spisy AU AV 
ČR Brno 13, 205–271.

Tempelmann-Mączyńska M. 1985: Die Perlen der 
römischen Kaiserzeit und der frühen Phase der 
Völkerwanderungszeit im mitteleuropäischen Barbaricum, 
Römisch-Germanische Forschungen 43, Mainz am Rhein.

Tempelmann-Mączyńska M. 1986: Der Goldfund aus dem 5. 
Jahrhundert n. Chr. aus Granada-Albaicín und seine 



397       Wykaz skrótów użytych w katalogu / List of abbreviations used in the catalogue396       Bibliografia 

Beziehungen zu Mittel- und Osteuropa, „Madrider 
Mitteilungen” 27, 375–388.

Thomas S. 1960: Studien zu den germanischen Kämmen der 
römischen Kaiserzeit, „Arbeits- und Forschungsberichte 
zur Sächsischen Bodendenkmalpflege” 8, 54–215.

Tuszyńska M. 1988: O zapinkach z gąsiennicowatym kabłąkiem 
w obrębie kultury wielbarskiej, in: J. Gurba, A. Kokowski 
(eds.), Kultura wielbarska w młodszym okresie rzymskim 
(materiały z konferencji) I, Lublin, 157–176.

Tuszyńska M. 2005: Ulkowy. Cmentarzysko kultury wielbarskiej 
na Pomorzu Gdańskim, Gdańsk.

Uzarowiczowa A. 1964: Wyniki badań we wsi Gródek 
Nadbużny, pow. Hrubieszów w 1961 roku, „Wiadomości 
Archeologiczne” XXX/1–2, 429–460.

Vasil’yev A. 2011: Druzhnoye and Thorsberg: some aspects 
of the study of belt sets from the Late Roman period, in: 
I. Khrapunov, F.-A. Stylegar (eds.), Inter Ambo Maria. 
Contacts between Scandinavia and the Crimea in the 
Roman Period, Kristiansand–Simferopol, 236–246.

Volodarec’-Urbanovič Â.V. (Boлoдapeць-Уpбaнoвич, Я.B.) 2015: 
Braslety V – peršoï polovini VIII st. z Poltavŝini: novì 
znahìdki, „Arheologìâ” 2015/2, 92–107. / Браслети V – 
першої половини VIІI ст. з Полтавщини: нові знахідки, 
„Археологія” 2015/2, 92–107. /

Voroncov A.M., Stolârov E.V. (Воронцов А.М., Столяров Е.В.) 
2020: Vostočnoevropejskie sil’no profilirovannye fibuly s 
territorii Oksko-Donskogo vodorazdela, in: A.M. Oblomskij 
(ed.), Istoriâ veŝej – istoriâ i veŝi. K 60-letnemu ûbileû 
I. O. Gavrituhina, Ranneslavânskij mir. Arheologiâ Slavân 
i ich sosedej 20, Moskva, 67–75. / Восточноевропейские 
сильно профилированные фибулы с территории 
Окско-Донского водораздела, в: А.М. Обломский (ред.), 
История вещей – история и вещи. К 60-летнему 
юбилею И. О. Гавритухина, Раннеславянский мир. 
Aрхеология Славян и их соседей 20, Москва, 67–75. /

Voß H.U. 1998: Die Bügelknopffibeln. Almgren Gruppe VI,2, Fig. 
185 und 186, in: J. Kunow (ed.), 100 Jahre Fibelformen nach 
Oscar Almgren, Forschungen zur Archäologie im Land 
Brandenburg 5, Wünsdorf, 271–282.

Waluś A. 1992: Zabytki metalowe kultury lateńskiej 
z Rembielina, woj. ostrołęckie, in: Barbaricum 2, 
Warszawa, 89–101.

Werner J. 1988: Dančeny und Brangstrup. Untersuchungen zur 
Černjachov- Kultur zwischen Sereth und Dnestr und zu den 
’Reichtumszentren‘ auf Fünen, „Bonner Jahrbücher“ 188, 
241–286.

Wichrowska A.O. 2007: Kraśnik-Piaski, stan. 2. Cmentarzysko 
kultury przeworskiej z okresu wpływów rzymskich. 
Manuskrypt pracy magisterskiej, Lublin – archiwum 
Instytutu Archeologii UMCS w Lublinie.

Wichrowski Z. 1997: Cmentarzysko kultury przeworskiej 
w Kraśniku-Piaskach, stan. 2, „Archeologia Polski 
Środkowowschodniej” II, 113–116.

Wichrowski Z. 1998: Badania archeologiczne na cmentarzysku 
kultury przeworskiej w Kraśniku-Piaskach, stan. 2, woj. 
lubelskie, „Archeologia Polski Środkowowschodniej” III, 
104–108.

Wichrowski Z. 2000: Badania ratownicze na cmentarzysku 
kultury przeworskiej w Kraśniku-Piaskach, stan. 2, woj. 
lubelskie, „Archeologia Polski Środkowowschodniej” V, 
96–104. 

Wichrowski Z. 2004: Kraśnik-Piaski, pow. kraśnicki, woj. 
lubelskie, stan. 2, grób 9, in: J. Andrzejowski, A. Kokowski, 
Ch. Leiber (eds.), Wandalowie – strażnicy bursztynowego 
szlaku. Katalog wystawy w Państwowym Muzeum 
Archeologicznym, Lublin–Warszawa, 321.

Wołągiewicz R. 1993: Ceramika kultury wielbarskiej między 
Bałtykiem a Morzem Czarnym, Szczecin.

Woźniak M. 2019: Nowe materiały ze schyłku okresu wpływów 
rzymskich i początków okresu wędrówek ludów 
z okolic Wyszogrodu, w pow. płockim, „Wiadomości 
Archeologiczne” LXX, 246–249.

Woźniak Z. 2010: Kontakty mieszkańców ziem polskich ze 
światem celtyckim u schyłku okresu halsztackiego i we 
wczesnym okresie lateńskim, „Przegląd Archeologiczny” 
58, 39–104.

Zakościelna A., Gurba J. 1995: Badania cmentarzysk kultury 
wołyńsko-lubelskiej ceramiki malowanej na Grzędzie 
Horodelskiej, in: Sprawozdania z badań terenowych KA 
UMCS w 1994 r., Lublin, 3–7.

Zawiślak P. 2013: Obiekty neolityczne ze stanowiska 1C 
w Gródku, pow. Hrubieszów (z badań w latach 1983–
1985 Sławomira Jastrzębskiego), in: A. Pozikhovski, 
J. Rogoziński, M. Rybicka (eds.), Na pograniczu kultury 
pucharów lejkowatych i kultury trypolskiej, Collectio 
Archaeologica Ressoviensis XXVI, Rzeszów, 109–214.

Żurowski K., Mikołajczyk G. 1955: Sprawozdanie z badań 
kurhanu we wsi Husynne w pow. hrubieszowskim 
w 1954 roku, „Sprawozdania Archeologiczne” 1, 251–256.

Żychlińska J. 2016: Kilka uwag o warsztatach tkackich ludności 
kultury łużyckiej, „Materiały Zachodniopomorskie”, Nowa 
Seria XII, 133–148.

WYKAZ SKRÓTÓW UŻYTYCH W KATALOGU 
LIST OF ABBREVIATIONS USED IN THE CATALOGUE

AZP – Archeologiczne Zdjęcie Polski / Polish Archaeological Record
KESA (obecnie KEZAL) – Karta Ewidencji/Ewidencyjna Stanowiska Archeologicznego (obecnie Karta Ewidencyjna 

Zabytku Archeologicznego Lądowego) / (at present KEZAL) – Record Card of the Archaeological Site (at present 
Record Card of the Inland Archaeological Feature)

IHKM Warszawa (obecnie IAiE PAN) – Instytut Historii Kultury Materialnej w Warszawie (obecnie Instytut Archeologii 
i Etnologii Polskiej Akademii Nauk) / (at present IAiE PAN) – Institute of History of Material Culture in Warsaw 
(at present Institute of Archeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences)

KA UMCS Lublin (obecnie IA UMCS Lublin) – Katedra Archeologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
(obecnie Instytut Archeologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) / (at present IA UMCS Lublin) – 
Department of Archaeology, Maria Curie Skłodowska University in Lublin (at present Institute of Archaeology, 
Maria Curie Skłodowska University in Lublin)

UŁ – Uniwersytet Łódzki / University of Lodz
WOA-K Zamość – Wojewódzki Ośrodek Archeologiczno-Konserwatorski w Zamościu / Provincial Centre for Archaeo-

logy and Conservation in Zamość
WUOZ – Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków / Provincial Heritage Monuments Protection Office

Nota od redakcji

W książce przyjęta została transliteracja cyrylicy zgodna z normą międzynarodową ISO 9. Nie transliterowano tyl-
ko nazw własnych kultur, krain geograficznych i rzek pozostawiając zapisy powszechnie stosowane w językach 
polskim i angielskim. 
Editor’s note

In the book, Cyrillic has been transliterated into Latin characters following the international standard ISO 9. The proper 
names of cultures, geographical regions and rivers have been provided in the commonly-used Polish and English 
format.

Adres autorki / Address of the author:
Barbara Niezabitowska-Wiśniewska
Instytut Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Institute of Archaeology, Maria Curie-Skłodowska University in Lublin
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4
20-031 Lublin
e-mail: barbara.niezabitowska-wisniewska@mail.umcs.pl, baica@poczta.onet.pl
ORCID 0000-0001-7557-4488

https://orcid.org/0000-0001-7557-4488


ZABYTKI Z MŁODSZEGO OKRESU PRZEDRZYMSKIEGO 
ORAZ OKRESÓW RZYMSKIEGO I WĘDRÓWEK LUDÓW

ARTEFACTS FROM THE LATE PRE-ROMAN, 
ROMAN AND MIGRATION PERIODS

TABLICE PLATES
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Tabl. I. 1 - Annopol, stan. 11; 2-4 - Białoskóry, stan. 4.  (1, 2 - stop miedzi; 3, 4 - żelazo).
Pl. I. 1 - Annopol, site 11; 2-4 - Białoskóry, site 4. (1, 2 - copper alloy; 3, 4 - iron).

Tabl. II. 5 - Białoskóry; 6-8 - Cichobórz, stan. 46; 9 - Czerniczyn, stan. 9; 10 - Czerniczyn, stan. 32; 11-14 - Dziekanów, stan. 10. (5, 12 - żelazo; 6, 9, 10, 13 - 
stop miedzi; 7 - srebro; 8 - stop miedzi, pozłacany; 11 - szkło; 14 - glina).
Pl. II. 5 - Białoskóry; 6-8 - Cichobórz, site 46; 9 - Czerniczyn, site 9; 10 - Czerniczyn, site 32; 11-14 - Dziekanów, site 10. (5, 12 - iron; 6, 9, 10, 13 - copper al-
loy; 7 - silver; 8 - copper alloy, gilded; 11 - glass; 14 - clay).
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Tabl. III. 15-17 - Dziekanów, stan. 10; 18-23 - Gródek, stan. 1C. (15, 17 - glina; 16 - opoka/wapień; 18-23 - stop miedzi).
Pl. III. 15-17 - Dziekanów, site 10; 18-23 - Gródek, site 1C. (15, 17 - clay; 16 - gaize/limestone; 18-23 - copper alloy).

Tabl. IV. 24-31 - Gródek, stan. 1C. (24-31 - stop miedzi).
Pl. IV. 24-31 - Gródek, site 1C. (24-31 - copper alloy).
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Tabl. V. 32-42 - Gródek, stan. 1C. (32-37, 39-42 - stop miedzi; 38 - żelazo).
Pl. V. 32-40 - Gródek, site 1C. (32-37, 39-42 - copper alloy; 38 - iron).

Tabl. VI. 43-48 - Gródek, stan. 1C. (43 - stop miedzi; 44-46 - szkło; 47 - kamień/karneol (?); 48 - żelazo).
Pl. VI. 43-48 - Gródek, site 1C. (43 - copper alloy; 44-46 - glass; 47 - stone/carnelian (?); 48 - iron).
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Tabl. VII. 49-56 - Gródek, stan. 1C. (49-53, 56 - żelazo; 54 - żelazo + stop miedzi;  55 - stop miedzi).
Pl. VII. 49-56 - Gródek, site 1C. (49-53, 56  - iron; 54 - iron + copper alloy; 55 - copper alloy).

Tabl. VIII. 57-64 - Gródek, stan. 1C. (57-64 - glina).
Pl. VIII. 57-64 - Gródek, site 1C. (57-64 - clay).
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Tabl. IX. 65-73 - Gródek, stan. 1C. (65-73 - glina).
Pl. IX. 65-73 - Gródek, site 1C. (65-73 - clay).

Tabl. X. 74-82 - Gródek, stan. 1C. (74-82 - glina).
Pl. X. 74-82 - Gródek, site 1C. (74-82 - clay).
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Tabl. XI. 83-98 - Gródek, stan. 1C. (83, 84, 98 - glina; 85 - opoka/wapień; 86-95 - szkło; 96, 97 - szkło + glina).
Pl. XI. 83-98 - Gródek, site 1C. (83, 84, 98 - clay; 85 - gaize/limestone; 86-95 - glass; 96, 97 - glass + clay).

Tabl. XII. 99-106 - Gródek stan. 1C; 107-109 - Gródek, stan. 2, 110-113 - Gródek, stan. 3. (99-104, 106-112 - stop miedzi; 105 - srebro; 113 - stop miedzi + żelazo).
Pl. XII. 99-106 - Gródek, site 1C; 107-109 - Gródek, site 2; 110-113 - Gródek, site 3. (99-104, 106-112 - copper alloy; 105 - silver; 113 - copper alloy + iron).
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Tabl. XIII. 114-122 - Gródek, stan. 6; 123, 124 - Gródek, stan. 29. (114-117, 121, 122-124 - stop miedzi; 118 - poroże + stop miedzi; 119, 120 - glina).
Pl. XIII. 114-122 0 Gródek, site 6; 123, 124 - Gródek, site 29. (114-117, 121, 122-124 - copper alloy; 118 - antler + copper alloy; 119, 120 - clay).

Tabl. XIV. 125-136 - Gródek, stan. 29. (125-136 - stop miedzi).
Pl. XIV. 125-136 - Gródek, site 29. (125-136 - copper alloy).
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Tabl. XV. 137-148 - Gródek, stan. 29. (137-148 - stop miedzi).
Pl. XV. 137-148 - Gródek, site 29. (137-148 - copper alloy).

Tabl. XVI. 149-165 - Gródek, stan. 29. (149-159, 162, 163 - stop miedzi; 160, 161 - szkło; 164 - stop miedzi + srebro; 165 - żelazo).
Pl. XVI. 149-165 - Gródek, site 29. (149-159, 162, 163 - copper alloy; 160, 161 - glass; 164 - copper alloy + silver; 165 - iron).
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Tabl. XVII. 166-176 - Gródek, stan. 29; 177-179 - Gródek, w pobliżu Huczwy. (166-179 - stop miedzi).
Pl. XVII. 166-176 - Gródek, site 29; 177-179 - Gródek, near the Huczwa river. (166-179 - copper alloy).

Tabl. XVIII. 180-186 - Gródek, w pobliżu Huczwy; 187-192 - Gródek, za Huczwą; 193-195 - Gródek. (180, 182-195 - stop miedzi; 181 - srebro + żelazo).
Pl. XVIII. 180-186 - Gródek, near the Huczwa river; 187-192 - Gródek, on the other side of the Huczwa river; 193-195 - Gródek. (180, 182-195 - copper alloy; 
181 - siver + iron).
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Tabl. XIX. 196-203 - Gródek. (196-199 - stop miedzi; 200-203 - żelazo).
Pl. XIX. 196-203 - Gródek. (196-199 - copper alloy; 200-203 - żelazo).

Tabl. XX. 204 - Gródek; 205-215 - Gródek, okolice. (204 - żelazo; 205-207, 209-215 - stop miedzi; 208 - stop miedzi, pozłacany).
Pl. XX. 204 - Gródek; 205-215 - Gródek, environs. (204 - iron; 205-207, 209-215 - copper alloy; 208 - copper alloy, gilded).
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Tabl. XXI. 216-222 - Gródek, okolice; 223 - Husynne, stan. 2. (216, 217 - szkło; 218-223 - stop miedzi).
Pl. XXI. 216-222 - Gródek, environs; 223 - Husynne, site 2. (216, 217 - glass; 218-223 - copper alloy).

Tabl. XXII. 224 - Husynne Kolonia, stan. 4; 225 - Korytyna, stan. 1; 226, 227 - Kosmów. (224-227 - stop miedzi).
Pl. XXII. 224 - Husynne Kolonia, site 4; 225 - Korytyna, site. 1; 226, 227 - Kosmów. (224-227 - copper alloy).
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Tabl. XXIII. 228-230 - Kosmów; 231-235 - Kosmów, okolice. (228-235 - stop miedzi).
Pl. XXIII. 228-230 - Kosmów; 231-235 - Kosmów, environs. (228-235 - copper alloy).

Tabl. XXIV. 236-247 - Kosmów, okolice. (236 - stop miedzi + srebro; 237 - stop miedzi + cyna; 238-247 - stop miedzi).
Pl. XXIV. 236-247 - Kosmów, environs. (236 - copper alloy + silver; 237 - copper alloy + tin; 238-247 - copper alloy).
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Tabl. XXV. 248-257 - Kosmów, okolice. (248-257 - stop miedzi).
Pl. XXV. 248-257 - Kosmów, environs. (248-257 - copper alloy).

Tabl. XXVI. 258-269 - Kosmów, okolice. (258-269 - stop miedzi).
Pl. XXVI. 258-269 - Kosmów, environs. (258-269 - copper alloy).
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Tabl. XXVII. 270-285 - Kosmów, okolice. (270-285 - stop miedzi).
Pl. XXVII. 270-285 - Kosmów, environs. (270-285 - copper alloy).

Tabl. XXVIII. 286-301 - Kosmów, okolice. (286-301 - stop miedzi).
Pl. XXVIII. 286-301 - Kosmów, environs. (286-301 - copper alloy).
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Tabl. XXIX. 302-319 - Kosmów, okolice. (302-319 - stop miedzi).
Pl. XXIX. 302-319 - Kosmów, environs. (302-319 - copper alloy).

Tabl. XXX. 320-335 - Kosmów, okolice. (320-335 - stop miedzi).
Pl. XXX. 320-335 - Kosmów, environs. (320-335 - copper alloy).
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Tabl. XXXI. 336-349 - Kosmów, okolice. (336-349 - stop miedzi).
Pl. XXXI. 336-349 - Kosmów, environs. (336-349 - copper alloy).

Tabl. XXXII. 350-360 - Kosmów, okolice. (350-360 - stop miedzi).
Pl. XXXII. 350-360 - Kosmów, environs. (350-360 - copper alloy).
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Tabl. XXXIII. 361-377 - Kosmów, okolice. (361-377 - stop miedzi).
Pl. XXXIII. 361-377 - Kosmów, environs. (361-377 - copper alloy).

Tabl. XXXIV. 378-391 - Kosmów, okolice. (378-391 - stop miedzi).
Pl. XXXIV. 378-391 - Kosmów, environs. (378-391 - copper alloy).
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Tabl. XXXV. 392-403 - Kosmów, okolice. (392-403 - stop miedzi).
Pl. XXXV. 392-403 - Kosmów, environs. (392-403 - copper alloy).

Tabl. XXXVI. 404-420 - Kosmów, okolice; 421 - Kozodawy, stan. 14; 422 - Łasków, stan. 10; 423-425 - Łuszków, stan. 5; 426 - Łuszków; 427, 428 - Małków, 
stan. 42. (404-428 - stop miedzi).
Pl. XXXVI. 404-420 - Kosmów, environs; 421 - Kozodawy, site 14; 422 - Łasków, site 10; 423-425 - Łuszków, site 5; 426 - Łuszków; 427, 428 - Małków, site 
42. (404-428 - copper alloy).
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Tabl. XXXVII. 429 - Małków stan. 42; 430 - Małków. (429 - stop miedzi; 430 - glina).
Pl. XXXVII. 429 - Małków stan. 42; 430 - Małków. (429 - copper alloy; 430 - clay).

Tabl. XXXVIII. 431 - Masłomęcz, stan. 4; 432-434 - Matcze stan. 40; 435-438 - Matcze stan. 41. (431-433, 436-438 - żelazo; 434, 435 - stop miedzi).
Pl. XXXVIII. 431 - Masłomęcz, site 4; 432-434 - Matcze site 40; 435-438 - Matcze site 41. (431-433, 436-438 - iron; 434, 435 - copper alloy).
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Tabl. XXXIX. 439 - Matcze, stan. 43; 440-449 - Mieniany, stan. 25. (439-449 - stop miedzi).
Pl. XXXIX. 439 - Matcze, site 43; 440-449 - Mieniany, site 25. (439-449 - copper alloy).

Tabl. XL. 450-454 - Mieniany, stan. 25; 455 - Mircze, stan. 43; 456 - Moniatycze, stan. 6; 457 - Moroczyn, stan. 13; 458 - Moroczyn stan. 44; 459 - Moro-
czyn. (450, 452-455 - stop miedzi; 451 - srebro; 456-459 - glina).
Pl. XL. 450-454 - Mieniany, site 25; 455 - Mircze, site 43; 456 - Moniatycze, site 6; 457 - Moroczyn, site 13; 458 - Moroczyn site 44; 459 - Moroczyn. (450, 
452-455 - copper alloy; 451 - silver; 456-459 - clay).
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Tabl. XLI. 460-462 - Moroczyn. (460-462 - glina).
Pl. XLI. 460-462 - Moroczyn. (460-462 - clay).

Tabl. XLII. 463-470 - Obrowiec, stan. 44; 471 - Prehoryłe, stan. 6. (463, 465-467, 469, 470 - stop miedzi; 464, 468 - srebro; 471 - żelazo).
Pl. XLII. 463-470 - Obrowiec, site 44; 471 - Prehoryłe, site 6. (463, 465-467, 469, 470 - copper alloy; 464, 468 - silver; 471 - iron).
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Tabl. XLIII. 472 - Sławęcin, stan. 21; 473 - Szpikołosy, stan. 12; 474 - Szychowice, stan. 12; 475 - Szychowice, stan. 54; 476 - Ślipcze-Kosmów; 477 - Świersz-
czów, stan. 3; 478 - Teptiuków, stan. 7; 479 - Teptiuków, stan. 10; 480, 481 - Teptiuków, stan. 13. (472 - glina; 473-477, 479-480 - stop miedzi; 478 - szkło).
Pl. XLIII. 472 - Sławęcin, site 21; 473 - Szpikołosy, site 12; 474 - Szychowice, site 12; 475 - Szychowice, site 54; 476 - Ślipcze-Kosmów; 477 - Świerszczów, 
site 3; 478 - Teptiuków, site 7; 479 - Teptiuków, site 10; 480, 481 - Teptiuków, site 13. (472 - clay; 473-477, 479-480 - copper alloy; 478 - glass).

Tabl. XLIV. 482 - Teptiuków, stan. 36; 483-487 - Terebiń, stan. 41; 488, 489 - Terebiń stan. 70; 490, 491 - Terebiń stan. 71. (484-489 - stop miedzi; 490, 491 - glina).
Pl. XLIV. 482 - Teptiuków, site 36; 483-487 - Terebiń, site 41; 488, 489 - Terebiń site 70; 490, 491 - Terebiń site 71. (484-489 - copper alloy; 490, 491 - clay).
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Tabl. XLV. 492, 493 - Terebiń stan. 71. (492, 493 - glina).
Pl. XLV. 492, 493 - Terebiń stan. 71. (492, 493 - clay).

Tabl. XLVI. 494 - Trzeszczany; 495 - Turkołówka, stan. 7; 496 - Turkołówka, stan. 8; 497, 498 - Ubrodowice, stan. 45; 499 - Ubrodowice; 500 - Wolica, stan. 
3; 501 - Wołajowice. (494-496, 501 - glina; 497, 498 - szkło; 499 - złoto; 500 - stop miedzi).
Pl. XLVI. 494 - Trzeszczany; 495 - Turkołówka, stan. 7; 496 - Turkołówka, stan. 8; 497, 498 - Ubrodowice, stan. 45; 499 - Ubrodowice; 500 - Wolica, stan. 
3; 501 - Wołajowice. (494-496, 501 - clay; 497, 498 - glass; 499 - gold; 500 - copper alloy).
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Tabl. XLVII. 502 - Wólka Poturzyńska, stan. 23; 503 - Wronowice, stan. 18; 504-513 - Siedliszcze, okolice. (502, 504-513 - stop miedzi; 503 - glina).
Pl. XLVII. 502 - Wólka Poturzyńska, stan. 23; 503 - Wronowice, stan. 18; 504-513 - Siedliszcze, okolice. (502, 504-513 - copper alloy; 503 - clay).

Tabl. XLVIII. 514-524 - Siedliszcze, okolice; 525 - Starosiele; 526 - Strzelce, stan. 19; 528-530 - Czermno; 531 - Skibice. (514-524 - szkło; 525, 526, 529, 
530 - stop miedzi; 531 - żelazo).
Pl. XLVIII. 514-524 - Siedliszcze, environs; 525 - Starosiele; 526 - Strzelce, site 19; 528-530 - Czermno; 531 - Skibice. (514-524 - glass; 525, 526, 529, 530 - 
copper alloy, 531 - iron).
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Tabl. XLIX. 527 - Strzelce. (527 - stop miedzi).
Pl. XLIX. 527 - Strzelce. (527 - copper alloy).

Tabl. L. 532 - Swaryczów; 533 - Wolica Uchańska, stan. 11; 534-539 - powiat hrubieszowski (?). (532 - srebro, złota folia; 533-536 - stop miedzi; 537 - żela-
zo; 538, 539 - glina).
Pl. L. 532 - Swaryczów; 533 - Wolica Uchańska, stan. 11; 534-539 - powiat hrubieszowski (?). (532 - silver, gold foil; 533-536 - copper alloy; 538, 539 - clay).
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Tabl. LI. 540-543 - zachodnia Ukraina (?). (540, 541 - stop miedzi; 542, 543 - żelazo).
Pl. LI. 540-543 - west Ukraine (?). (540, 541 - copper alloy; 542, 543 - iron).

Tabl. LII. 544, 545 - zachodnia Ukraina (?). (544, 545 - żelazo).
Pl. LII. 544, 545 - west Ukraine (?). (544, 545 - iron).
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Tabl. LIII. 546 - zachodnia Ukraina (?). (546 - żelazo).
Pl. LIII. 546 - west Ukraine (?). (546 - iron).
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Kyrylo Myzgin 

NIEOPUBLIKOWANE DOTYCHCZAS MONETY ANTYCZNE 
ZE ZBIORÓW MUZEUM IM. KS. STANISŁAWA STASZICA 
W HRUBIESZOWIE (NABYTKI Z LAT 2008–2020)*

W poprzednich latach opublikowana została zaledwie część monet antycznych znajdujących się w zbiorach Muzeum 
im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie. Należą do nich: 97 denarów rzymskich ze skarbu znalezionego w Wilko-
wie, gm. Werbkowice, powiat hrubieszowski (Opozda 1970; Krasnodębska 1971; Kaczanowski, Margos 2002, 243–346, 
nr 846); aureus cesarza Postumusa znaleziony w Kosmowie, gm. Hrubieszów, powiat hrubieszowski (Degler 2017, 724, 
ryc. 2); platerowane złotem naśladownictwo monety rzymskiej z Ruszczyzny, gm. Komarów-Osada, powiat zamojski 
(Bursche 2008, 401, ryc. 6; Bursche 2009, 189–190, ryc. 11; pierwotnie podana nieprawidłowa lokalizacja znaleziska 
– Gródek (powiat hrubieszowski), zweryfikowana w: Więcek 2019, 246); oraz naśladownictwo silikwy Anastazjusza 
z Podhorzec, gm. Werbkowice, powiat hrubieszowski (Gennari 2017, 37, ryc. 27). Celem niniejszej publikacji jest wpro-
wadzenie do obiegu naukowego monet antycznych będących w zbiorach Muzeum, a dotychczas nieopublikowanych.

Monety, którym poświęcony jest ten tekst, mają różną proweniencję. Do najbardziej wiarygodnych znalezisk na-
leżą monety pozyskane w trakcie badań archeologicznych w okolicach Gródka (powiat hrubieszowski). Należą do 
nich zabytki znalezione w trakcie badań Instytutu Archeologii UMCS w 2019 r. na stanowisku 1C (nr kat. 4, 5) i sta-
nowisku 6 (nr kat. 6-9) oraz w trakcie badań prowadzonych przez Muzeum na stanowiskach 29 (nr kat. 10–21) i 1С 
(nr kat. 1–3) w tym samym roku. Każda z tych monet posiada precyzyjną lokalizację miejsca znalezienia (za pomocą 
GPS), co czyni je wartościowym źródłem informacji, z uwagi na możliwość określenia kontekstu, w którym zalegały. 
Do najbardziej wiarogodnych znalezisk należy zaliczyć także monetę z Husynnego (nr kat. 30), znalezioną podczas 
poszukiwań na miejscu domniemanej szarży Policji Państwowej 24 września 1939 r., prowadzonych w trakcie reali-
zacji programu telewizyjnego „Poszukiwacze historii”. W przypadku tej monety nie tylko określona jest jej dokładna 
lokalizacja, ustalona przez GPS, ale też istnieje wideo z momentu jej znalezienia.

Monety odkryte przypadkowo przez okolicznych mieszkańców i przekazane do Muzeum mają mniejszą wartość 
poznawczą jako źródła archeologiczne. W odniesieniu tylko do niektórych z nich posiadamy informacje albo o dokład-
nej lokalizacji w ramach stanowiska, na którym zostały odkryte (Hrubieszów, stan. 25, nr kat. 28; Husynne, nr kat. 
30; Teptiuków, stan. 35, nr kat. 66–67), albo o stanowisku, na którym je znaleziono (Mieniany, nr kat. 31–65). Tym sa-
mym pod względem wartości informacyjnej niewiele ustępują zabytkom odkrytym podczas badań archeologicznych, 
jednakże w ich przypadku trzeba wierzyć odkrywcy na słowo, co niesie za sobą ryzyko błędnej analizy w oparciu 

Kyrylo Myzgin 

UNPUBLISHED ANCIENT COINS FROM THE COLLECTION  
OF REV. STANISŁAW STASZIC MUSEUM IN HRUBIESZÓW  
(ACQUISITIONS FROM 2008-2020)*

Of all ancient coins in the collection of the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów only some have been pub-
lished. These include 97 Roman denarii from the hoard found in Wilków (Werbkowice commune, Hrubieszów district) 
(Opozda 1970; Krasnodębska 1971; Kaczanowski, Margos 2002, 243–346, no. 846), an aureus of Emperor Postumus 
found in Kosmów (Hrubieszów commune, Hrubieszów district) (Degler 2017, 724, fig. 2), a gold-plated imitation of 
a Roman coin from Ruszczyzna (Komarów-Osada commune, Zamość district) (Bursche 2008, 401, fig. 6; Bursche 2009, 
189–190, fig. 11; originally with incorrect findspot of Gródek (Hrubieszów district), verified in: Więcek 2019, 246), 
and an imitation of a siliqua of Anastasius found in Podhorce (Werbkowice commune, Hrubieszów district) (Gennari 
2017, 37, fig. 27). The aim of this publication is to introduce unpublished ancient coins from the museum collection 
in scientific circulation.

The coins examined in this text are of various origins. The most credible finds are coins yielded by archaeological 
explorations conducted near Gródek (Hrubieszów district). These include finds acquired in 2019 in the course of re-
search carried out by the Institute of Archaeology of UMCS at site 1C (cat. no. 4, 5) and site 6 (cat. no. 6–9), and dur-
ing investigations conducted by the Museum at site 29 (cat. no. 10–21) and 1C (cat. no. 1–3). As their findspots have 
been identified precisely (using GPS), which makes it possible to determine the context in which they occurred, they 
are a valuable source of information. Among the most credible finds is a coin from Husynne (cat. no. 30) discovered 
while prospecting the place of the alleged charge of the State Police on 24 September 1939. The search took place 
while filming of the TV programme “Poszukiwacze historii” (History prospectors). Its precise location was determined 
using GPS, and the moment of finding it was recorded by camera.

Coins accidentally found by local inhabitants and handed over to the Museum are of lower scientific value as 
archaeological sources. Only some of them have yielded information, either about their precise location within the 
site where they were discovered (Hrubieszów, site 25, cat. no. 28; Husynne, cat. no. 30; Teptiuków, site 35, cat. no. 
66–67), or about the site where they were found (Mieniany, cat. no. 31–65). Thus, as regards their informative value, 
they are not much inferior to finds discovered in the course of archaeological explorations. However, in this case we 
have to take their finders’ word, which entails the risk of erroneous conclusions based on manipulated data. Coins 
with very general information about their location, for instance that they were found near Hrubieszów (cat. no. 29) 

* Serdecznie dziękuję za pomoc w opracowaniu i analizie monet prof. J. Bodzkowi, dr. hab. A. Dymowskiemu, A. Kaspierowiczowi i T. Poniewierce.
* I would like to express my sincere gratitude to Prof. J. Bodzek, Dr A. Dymowski, A. Kaspierowicz and T. Poniewierka for their assistance in organising 

and analysing the coins.
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o zmanipulowane dane. Znacznie mniejszą wartość naukową mają monety, o których wiemy, że na przykład zosta-
ły odkryte gdzieś w okolicach Hrubieszowa (nr kat. 29). Takie dane o lokalizacji zabytków są zbyt ogólne, by mogły 
przedstawiać dużą wartość poznawczą dla numizmatyków i archeologów.

Sytuacja jest jeszcze bardziej skomplikowana w przypadku prywatnych kolekcji monet przekazanych Muzeum: 
zbiorów W. Panasiewicza i J. Krzyżewskiego. W przypadku zbioru W. Panasiewicza, oddanego do Instytutu Archeologii 
UMCS w 2008 r., zachowały się notatki właściciela, które dostarczają tylko bardzo ogólnych informacji o lokalizacji 
znalezisk: Gródek (nr kat. 22–23) oraz okolice Gródka (nr kat. 24–27). Jednak także w odniesieniu do nich pojawiają 
się pewne wątpliwości. Na przykład dwa okazy z Gródka (nr kat. 22–23) z kolekcji W. Panasiewicza są niezwykle 
rzadkimi znaleziskami dla Lubelszczyzny i mimo intensywnych, wieloletnich badań na stanowiskach z okresu rzym-
skiego w tej okolicy, w tym z użyciem detektorów metali, dotąd pozostają jedynymi okazami tego typu. Nie oznacza 
to, że nie mogą pochodzić z terenu Lubelszczyzny, trudno jednak uwierzyć w wyjątkowe szczęście W. Panasiewicza 
lub jego kontrahenta. Mogą to być monety przywiezione z innego miejsca i zgłoszone jako lokalne znaleziska, na co 
wskazuje zwłaszcza fakt, że jedną z tych monet jest brąz z Chersonezu. Z kolei w przypadku monet z kolekcji J. Krzy-
żewskiego (nr kat. 68–76) wiemy jedynie, że miały one pochodzić z terenu Lubelszczyzny.

Analizowana w tym tekście część zbioru numizmatycznego liczy łącznie 76 egzemplarzy, zaliczających się do 
następujących kategorii: monety emitowane w centralnej mennicy w Rzymie w I–III w. (62 egz.: аsy – 1 egz., denary 
– 60 egz., antoniniany – 1 egz.), wyroby prowincjonalno-rzymskich mennic z II–III w. (4 egz.), późnorzymskie monety 
brązowe z IV w. (4 egz.), a także monety produkcji nieoficjalnej: kopie odlewane (4 egz.) i subaeraty (2 egz.). W dalszej 
części tekstu przyjrzyjmy się każdej z wymienionych kategorii. W trakcie analizy wykorzystywane będą także wyniki 
badań stopu metali, z których wytwarzano monety (Tabl. 1: przeanalizowano 31 monet ze zbioru), przeprowadzonych na 
urządzeniu Tescan Vega I przez specjalistów z Laboratorium Bio- i Archeometrii Instytutu Archeologii i Etnologii PAN.

MONETY Z I–III WIEKU EMITOWANE W CENTRALNEJ MENNICY W RZYMIE
W tej kategorii jest tylko jedna moneta, należąca do niskich nominałów rzymskiego systemu monetarnego. Chodzi 
o as Marka Aureliusza, wybity w centralnej mennicy w Rzymie w latach 174–175 (nr kat. 22). Stan zachowania okazu 
jest bardzo słaby: widoczne jest silne zużycie powierzchni, szczególnie na rewersie. Głównym metalem stopu mo-
nety jest miedź (79,95%), inne pierwiastki stopowe to cyna (11,09%), ołów (4,35%), cynk (1,72%), żelazo (1,7%), zare-
jestrowano także drobne domieszki w postaci arsenu, srebra, antymonu i bizmutu. Generalnie jest to dość typowa 
kompozycja pierwiastkowa dla nominałów z brązu bitych w mennicy w Rzymie za czasów dynastii Antoninów (por. 
Awianowicz, Musiela, Sylwestrzak 2017, 103–105), chociaż uwagę zwraca nieco obniżony procent miedzi i odpowied-
nio nieco zwiększony procent cyny.

Moneta pochodzi z kolekcji W. Panasiewicza, więc trudno uznać znalezisko za całkowicie wiarygodne (zob. wyżej). 
W każdym razie do   tej pory na terenie Lubelszczyzny nie natrafiono na znaleziska wczesnych rzymskich monet brą-
zowych (por. Kokowski 1981–1982; Kokowski 1984), a na terenie kultury wielbarskiej skoncentrowane są one przede 
wszystkim na Pomorzu (Dymowski 2011, 67).

Znaczną część monet z omawianego zbioru stanowią denary – główny nominał systemu monetarnego Cesarstwa 
Rzymskiego w okresie od I do początku III w. Są to egzemplarze wybite w okresie panowania różnych cesarzy: Wespa-
zjana (2 egz., w tym jeden dla Tytusa), Tytusa (2 egz.), Domicjana (2 egz.), Trajana (4 egz.), Hadriana (10 egz., w tym 
2 dla Sabiny), Antoninusa Piusa (15 egz., w tym jeden dla Marka Aureliusza i 5 ku pamięci Faustyny I), Marka Aure-
liusza (15 egz., w tym 3 dla Lucjusza Werusa, 2 dla Lucilli, 1 dla Kommodusa, 3 dla Faustyny II), Kommodusa (5 egz.), 
Klodiusza Albinusa (1 egz.), Septymiusza Sewera (2 egz. z portretem Julii Domny) oraz Karakalli (1 egz.). Najstarsze 
monety w zbiorze powstały za czasów Wespazjana w 76 r.; najmłodszą monetą jest denar pochodzący z okresu pa-
nowania Karakalli, wybity w roku 208.

Ogólnie monety reprezentują dość powszechne typy. Należy też zaznaczyć, że ich stan zachowania jest różny: stan 
zachowania większości denarów jest dość dobry (nieznaczne zużycie spowodowane obiegiem i minimalna korozja), czę-
ści monet – bardzo dobry (np. nr kat. 60, 67, 68), a części – bardzo słaby (np. nr kat. 13, 33, 38, 48, 49) (por. Diagram 1).

Wyniki analizy składu pierwiastkowego 19 denarów również wskazują na dość typowe dla tego nominału skład-
niki stopu (por. Myzgin, Dymowski, Chemuranov 2020, 382–383), tj. wysoką zawartość srebra (оd 92,58 do 98,72%), 
а także domieszki miedzi (od 0,54 do 5,82%), ołowiu (od 0,11 do 1,06%), złota (оd 0,02 dо 0,4%) i in.

are of significantly lower scientific value. Such data are too general to have high informative value for numismatists 
and archaeologists.

The situation is even more complex when we look at two private collections of coins handed over to the museum 
by W. Panasiewicz and J. Krzyżewski. The one of W. Panasiewicz, donated to the Institute of Archaeology of UMCS 
in 2008, includes owner’s notes, yet they provide only very general information about the coins’ findspots: Gródek 
(cat. no. 22–23) and its environs (cat. no. 24–27). However, they still raise certain doubts. As an example, two speci-
mens from Gródek (cat. no. 22–23) are exceptionally rare finds in the Lublin region. Despite intense, long-lasting re-
search conducted at Roman period sites in this area (including with the use of metal detectors) they remain the only 
specimens of this type. This does not mean they could not have originated in the Lublin region, yet it is difficult to 
believe in the extraordinary luck of W. Panasiewicz or his supplier. The coins could have been brought from another 
location and declared to be local finds, which is indicated by the fact that one of them is a bronze from Chersonessos. 
As regards coins from J. Krzyżewski’s collection (cat. no. 68–76), the only information we have is that they allegedly 
come from the Lublin region.

Part of the numismatic collection subjected to analysis in this text comprises a total of 76 specimens repre-
senting the following categories: coins struck at the central mint in Rome in the 1st-3rd century (62 specimens: 
asses – one specimen, denarii – 60 specimens, antoniniani – one specimen), Roman Provincial coins from the 2nd-
3rd century (four specimens), late Roman bronze coins from the 4th century (four specimens), and unofficial coins: 
cast copies (four specimens) and subaerati (two specimens). The following part of the paper explores each catego-
ry. The review also involves results of analysis of metal alloys used for the production of coins (Table 1: 31 coins 
from the collection underwent analysis) conducted with the use of device Tescan Vega I by specialists from Bio- 
and Archeometric Laboratory of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences.

COINS FROM THE 1ST-3RD CENTURY STRUCK AT THE CENTRAL MINT IN ROME
The only specimen representing lower denominations of the Roman coinage system in this category is an as of Marcus 
Aurelius struck at the central mint in Rome in 174–175 (cat. no. 22). The state of preservation of the specimen is very 
poor: the surface is heavily worn, particularly on the reverse. The main metal is copper (79.95%), other alloy elements 
being tin (11.09%), lead (4.35%), zinc (1.72%) and iron (1.7%). Small admixtures of arsenic, silver, antimony and bismuth 
have also been recorded. Generally speaking, this chemical composition is quite typical of bronze denominations struck 

No 
in Catalogue

Cu As Ag Sn Sb Au Pb Bi Zn Fe Other

4 2,90 0,01 96,40 0,02 0,11 0,20 0,36 0,01 0,00 0,26 Hg peak

5 61,93 0,01 0,07 33,74 0,03 0,00 3,35 0,02 0,00 0,86

6 2,81 0,01 96,60 0,02 0,04 0,10 0,38 0,03 0,00 0,25 Hg peak

7 2,59 0,01 96,43 0,02 0,03 0,04 0,38 0,12 0,00 0,38 Hg peak

8 1,29 0,04 97,31 0,02 0,00 0,10 1,01 0,03 0,00 0,21 Hg peak

9 95,43 0,18 0,05 0,18 0,17 0,00 0,68 0,03 3,28 0,00

10 3,19 0,19 96,14 0,02 0,02 0,19 0,24 0,03 0,00 0,10 Hg peak

11 3,26 0,13 95,23 0,02 0,12 0,02 1,13 0,08 0,00 0,00

12 2,89 0,06 96,55 0,02 0,04 0,07 0,26 0,12 0,00 0,00

13 2,89 0,02 95,95 0,04 0,16 0,07 0,77 0,11 0,00 0,00

15 3,53 0,12 95,29 0,04 0,04 0,29 0,50 0,01 0,18 0,00

16 2,51 0,01 96,75 0,03 0,06 0,32 0,32 0,01 0,00 0,21 Hg peak

17a 58,18 0,00 0,06 32,07 0,26 0,00 3,02 0,01 6,40 0,00

17b 32,96 0,06 0,10 59,51 0,10 0,00 4,07 0,02 3,18 0,00

18 4,02 0,23 93,47 0,04 0,10 0,12 0,66 0,01 1,37 0,00

20 2,89 0,00 95,70 0,02 0,07 0,07 1,06 0,21 0,00 0,00

21 5,01 0,04 94,20 0,02 0,09 0,09 0,51 0,06 0,00 0,00

Tabela 1. Wyniki badań stopu metali monet metodą XRF (Tescan Vega I) wykonanych w Laboratorium Bio- i Ar cheometrii IAE PAN.
Table 1. Results of analysis of metal alloys using XRF method (Tescan Vega I).
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Na osobną analizę zasługuje denar Marka Aureliusza z portretem Lucjusza Werusa (nr kat. 18), z nietypowo dużym 
udziałem cynku w stopie (1,37%), co może być przyczyną porowatej powierzchni monety. Odnotowano również obec-
ność rtęci w przypadku kilku monet (nr kat. 4, 6, 7, 8, 10, 16, 24). Wreszcie dość ciekawy jest denar Antoninusa Piusa 
znaleziony w okolicach Gródka (nr kat. 26): przy wyjątkowo wysokiej zawartości srebra (98,72%) jego powierzchnia 
jest dość niejednorodna, co uwidoczniło się już na podstawowym etapie procesu konserwacji monety (tylko mycie 
wodą). Być może w tym przypadku doszło do zakłócenia w trakcie technicznego procesu wytwarzania denara.

Denary to najpowszechniejsza kategoria znalezisk numizmatycznych z okresu rzymskiego w Barbaricum, gdzie 
występują licznie zarówno wśród pojedynczych znalezisk, jak i wśród skarbów (por. Dymowski et al. 2020, 193–194). 
Napływ rzymskiego srebra w takich ilościach do plemion barbarzyńskich miał różne przyczyny, jednak wiązał się 
przede wszystkim z działalnością militarną i polityczną (zob. Bursche 1994; Erdrich 2001; Dymowski 2013; Dymow-
ski, Myzgin 2014). Stan zachowania (średni lub wysoki stopień zużycia powierzchni) oraz strukturę chronologicz-
ną (większość to monety z czasów rządów w Imperium Romanum Hadriana, Antoninusa Piusa i Marka Aureliusza) 
przedstawionych denarów można nazwać typowymi zarówno dla środkowego, jak i dla wschodniego Barbaricum 
(por. Dymowski, Myzgin 2014, 49–54).

Jedynym okazem srebrnym nienależącym do powyższej grupy jest główny nominał rzymskiego systemu mone-
tarnego w III w. – antoninian. Jest to moneta z portretem Decjusza, wybita w latach 249–251 w Rzymie (nr kat. 63). 
Zabytek charakteryzują niewielkie ślady zużycia powierzchni, ale nosi on za to znaczące ślady korozji. Analiza meta-
loznawcza monety nie została przeprowadzona, jednak wiadomo, że za panowania Decjusza antoniniany były bite ze 
stopu o ok. 35-procentowej zawartości srebra (por. Bland 2012, 517). Na terenie Barbaricum znaleziska antoninianów 
są znacznie rzadsze niż denarów. W szczególności dotyczy to obszarów kultury wielbarskiej i przeworskiej. Przy czym 
na terenie kultury wielbarskiej antoniniany Decjusza, wraz emisjami Gordiana III i Filipa Araba, to jedne z częściej 
spotykanych monet (Dymowski 2012, 95–97)1.

MONETY NIEOFICJALNEJ PRODUKCJI
Osobną interesującą grupę stanowią monety nieoficjalnej produkcji. Reprezentują je dwa typy znalezisk: subaeraty 
oraz kopie odlewane2.

Subaeraty (lub denarii subaerati) to monety mające zwykle miedziany rdzeń, ale pokryte cienką warstwą sre-
bra lub złota. Warstwa powstała na skutek platerowania często, zwłaszcza jeśli jest bardzo cienka, nie zachowuje 

1 Na przykład na obszarze kultury czerniachowskiej są one spotykane częściej, również w skarbach (Myzgin 2017).
2 Obie te kategorie są obecnie badane w ramach projektu Barbarian Fakers. Manufacturing and use of counterfeit Roman Imperial denarii in East-

-Central Europe in antiquity, realizowanego na Wydziale Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego i finansowanego ze środków Narodowego Centrum 
Nauki (projekt nr 2018/31/B/HS3/00137, kierownik – dr hab. A. Dymowski).

at the mint in Rome at the time of the Antoninian dynasty (cf. Awianowicz, Musiela, Sylwestrzak 2017, 103–105), yet 
a slightly lower percentage of copper and a slightly higher percentage of tin are striking.

Given that the coin is part of W. Panasiewicz’s collection, it cannot be considered to be a fully credible find (see 
above). In any case, no early Roman bronze coins have been found in the Lublin region so far (cf. Kokowski 1981–
1982; Kokowski 1984), and in the area of the Wielbark culture they are concentrated predominantly in Pomerania 
(Dymowski 2011, 67).

A significant part of the collection in question is made up of denarii, the basic denomination of the monetary sys-
tem in the Roman Empire between the 1st century and the early the 3rd century. These specimens were struck under 
the rule of various emperors: Vespasian (two specimens, including one for Titus), Titus (two specimens), Domitian (two 
specimens), Trajan (four specimens), Hadrian (10 specimens, including two for Sabina), Antoninus Pius (15 specimens, 
including one for Marcus Aurelius and five for Faustina I), Marcus Aurelius (15 specimens, including three for Lucius 
Verus, two for Lucilla, one for Commodus and three for Faustina II), Commodus (five specimens), Clodius Albinus (one 
specimen), Septimius Severus (two specimens with an image of Julia Domna) and Caracalla (one specimen). The oldest 
coins were minted under Vespasian, in the year 76, and the youngest one is a denarius produced under Caracalla, in 208.

In general, the coins represent quite common types. It should also be noted that their state of preservation is 
different: that of most of the denarii is quite good (little wear due to circulation and minimal corrosion), the state of 
some of them is very good (e.g. cat. no. 60, 67, 68), and that of other coins – very poor (e.g. cat. no. 13, 33, 38, 48, 49) 
(see Diagram 1).

Chemical analysis of 19 denarii indicated that alloying elements used in their production are quite typical of this de-
nomination (cf. Myzgin, Dymowski, Chemuranov 2020, 382-383), namely high silver content (from 92.58% to 98.72%), 
and admixtures of copper (from 0.54% to 5.82%), lead (from 0.11% to 1.06%), gold (from 0.02% to 0.4%) and others.

A denarius of Marcus Aurelius with a head of Lucius Verus (cat. no. 18) deserves separate analysis – it has unu-
sually high tin content (1.37%), which might have contributed to the rough coin surface. Additionally, in several coins 
(cat. no. 4, 6, 7, 8, 10, 16, 24) mercury has been detected. A striking example is a denarius of Antoninus Pius found 
near Gródek (cat. no. 26): while it has an unusually high silver content (98.72%), its surface is quite composite, which 
could be observed at an early stage of the conservation process (rinsing with water). This could mean that the tech-
nological process of producing a denarius might have been disturbed.

The denarius is the most common type of numismatic finds from the Roman period in the Barbaricum, where they 
occur in large numbers both as single finds and among hoards (cf. Dymowski et al. 2020, 193–194). The inflow of 
Roman silver into barbaric tribes in such amounts was caused by various factors, yet it was mainly connected with 
military and political activity (see also Bursche 1994; Dymowski 2013; Erdrich 2001; Dymowski, Myzgin 2014). Their 
state of preservation (moderate or heavy wear of the surface) and chronological structure (most of them are coins 
issued under the rule of Hadrian, Antoninus Pius and Marcus Aurelius) of the discussed denarii can be regarded as 
typical of both middle and east Barbaricum (cf. Dymowski, Myzgin 2014, 49–54).

The only silver specimen not belonging to this group is an antoninianus – the main denomination of the Roman 
coinage system in the 3rd century. It is represented by a coin with a bust of Decius, struck in 249–251 in Rome (cat. 
no. 63). While it shows only faint wear of the surface, it bears significant traces of corrosion. The coin did not under-
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22 79,95 0,12 0,08 11,09 0,96 0,00 4,35 0,02 1,72 1,70

23 27,71 0,00 0,09 3,80 0,55 0,00 65,84 0,38 0,00 1,67

24 1,25 0,01 98,04 0,01 0,06 0,20 0,42 0,02 0,00 0,16 Hg peak

25 60,48 0,13 0,14 32,72 0,29 0,00 5,28 0,03 0,73 0,22

26 0,54 0,35 98,72 0,02 0,08 0,16 0,11 0,03 0,00 0,00

27 83,65 0,00 0,07 15,40 0,12 0,00 0,67 0,01 0,00 0,08

28 6,17 0,00 93,18 0,02 0,07 0,06 0,27 0,02 0,00 0,24

29 58,68 2,81 33,40 0,67 0,12 0,10 2,82 0,04 0,00 1,37

30 61,58 0,01 0,07 35,72 0,38 0,00 2,03 0,01 0,21 0,00

66 72,58 0,09 1,28 23,45 0,31 0,01 1,77 0,13 0,00 0,35

68 2,44 0,66 96,14 0,01 0,01 0,40 0,22 0,00 0,00 0,12

69 2,78 0,50 96,42 0,02 0,04 0,03 0,21 0,02 0,00 0,00

73 5,82 0,04 92,58 0,04 0,03 0,25 0,77 0,02 0,45 0,00

75 88,27 0,30 0,75 4,57 0,12 0,01 5,09 0,05 0,00 0,85

76 95,86 0,13 0,02 1,51 0,15 0,00 2,04 0,03 0,00 0,26

Diagram 1. Stopnie zachowania (zużycia i korozji) denarów 
produkcji oficjalnej publikowanych w artykule (stopnie zu-
życia i korozji oceniane na postawie standardów opubliko-
wanych w Bulletin IFS ITMS IRMS 2/1995 Supplément).
Diagram 1. The state of preservation (wear and corrosion) of 
officially produced denarii published in the article (wear and 
corrosion extent estimated based on standards published in 
Bulletin IFS ITMS IRMS 2/1995 Supplément).
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się i w takim przypadku pozostaje tylko rdzeń monety. Wśród analizowanego materiału znajdują się rdzenie dwóch 
subaeratów, których pierwowzorami były denar Marka Aureliusza (dla Lucjusza Werusa) (nr kat. 27) i nieokreślony, 
zaopatrzony w otwór, denar z epoki Antoninów (nr kat. 66). Oba egzemplarze są wykonane ze stopu na bazie miedzi 
i cyny (nr kat. 27 – 83,65% miedzi i 15,4% cyny; nr kat. 66 – 72,58% miedzi i 23,45% cyny). Prawdopodobnie 1,28% 
srebra w egzemplarzu nr kat. 66 jest związane z pozostałościami po platerowaniu tej monety.

A. Bursche (1996a) swego czasu zwrócił uwagę na powszechne występowanie denarii subaerati wśród znalezisk 
numizmatycznych z okresu rzymskiego na obszarze Barbaricum, w tym w Polsce. W ostatnich latach liczba takich 
znalezisk znacznie wzrosła, jednak kwestia miejsca ich wytworzenia nadal pozostaje dyskusyjna (zob. np. Peter 
2011 i dalsza literatura). Ostatnie badania dostarczyły wystarczających argumentów, by stwierdzić, że mogły one 
powstać na obszarze kultury czerniachowskiej (Dymowski 2020, 113).

Inną kategorię monet nieoficjalnych stanowią kopie denarów, wykonane techniką odlewniczą. Takie monety zwy-
kle wykonywano ze stopów bez zawartości srebra (chociaż są wyjątki). Często jakość ich wykonania była dość wyso-
ka: tylko doświadczony numizmatyk może określić ślady odlewu na monecie – niekiedy takie monety mylnie można 
uznać za oryginalne, choć skorodowane. W tym przypadku decydujący jest skład pierwiastkowy monety. Dobrym 
przykładem jest kopia odlewana denara Trajana (nr kat. 30): na pierwszy rzut oka moneta nie odbiega od oryginału, 
ale po bliższym przyjrzeniu się dostrzeżemy, że pole monety, a także charakter legendy i wizerunki noszą wyraźne 
ślady odlewania. Ponadto analiza metaloznawcza monety wskazuje, że okaz nie był wykonany ze srebra, ale z tzw. 
białego brązu – stopu miedzi (61,58%) i cyny (35,72%), z nieznaczną zawartością ołowiu (2,03%). Ten stop nie jest tak 
elastyczny jak na przykład srebro (patrz: Dymowski 2020, 112, nota 12), dlatego, prawdopodobnie, gdy w monecie 
zrobiono otwór, jej fragment się odłamał (mogło się to również zdarzyć podczas noszenia monety). Odlewane kopie 
denarów Antonina Piusa (nr kat. 25: miedź 60,48%, cyna 32,72%, ołów 5,28%) i Marka Aureliusza (nr kat. 5: miedź 
61,93%, cyna 33,74%, ołów 3,35%) mają bardzo podobny skład metalu, natomiast kolor powierzchni każdego z nich 
różni się w istotny sposób. Ciekawe wyniki dały badania składu pierwiastkowego kopii denara, prawdopodobnie 
Marka Aureliusza (nr kat. 17). Zawartość miedzi i cyny w środku monety (na przełomie) i na jej powierzchni diame-
tralnie się różniła: odpowiednio 58,18% i 32,96% miedzi oraz 32,07% i 59,51% cyny, przy zbliżonych zawartościach 
ołowiu – odpowiednio 3,02% i 4,07%, oraz cynku – odpowiednio 6,4% i 3,18% (w trzech poprzednich egzemplarzach 
kopii denarów cynk był obecny w znikomych ilościach). Prawdopodobnie jest to w jakiś sposób związane z techno-
logią ich wytwarzania.

Do niedawna uważano, że produkcja takich wyrobów związana była głównie z prowincjami rzymskimi (Boon 
1988; Chameroy 2007; Pîslaru 2009, 64–66; Găzdac, Oargă, Alföldy-Găzdac 2015), a tylko w nieznacznym stopniu 
z Barbaricum (Holmes, Hunter 2011), w związku z czym powszechne stało się nazywanie ich denarami limesowymi 
lub – zwłaszcza w terminologii łacińskiej – limes falsa. Dziś jednak jest oczywiste, że na terenie Barbaricum, szczegól-
nie w jego wschodniej i środkowej części, były one znacznie bardziej rozpowszechnione (Myzgin 2019, 37; Dymow-
ski 2021, 112), a ponadto na terenie kultury czerniachowskiej zachowały się ślady kilku warsztatów do ich produkcji 
(Nadvìrnâk, Pogorìlec’ 2018). Fakt, że trzy z czterech takich monet zostały znalezione podczas prac archeologicznych, 
czyni je ważnym źródłem do badania tego zjawiska na terytorium obecnej Polski.

MONETY PROWINCJONALNO-RZYMSKIE Z II–III WIEKU
Ta grupa jest reprezentowana przez cztery egzemplarze: emisje Chersonezu, Philippopolis, Deultum oraz Viminacium.

Miedziana moneta z pseudoautonomicznej emisji Chersonezu (nr kat. 23)3, według V. Anohina związana jest z pa-
nowaniem Marka Aureliusza, a wybita została pomiędzy 161 a 180 r. (Anohin 1977, 154, nr 271). Nominał takich monet 
został określony przez V. Anohina jako „dupondius” (Anohin 1977, 82), chociaż – moim zdaniem – bardziej poprawne 
byłoby użycie wzoru „AE18” (moneta miedziana, średnica 18 mm). V. Anohin zwrócił uwagę także na „schematyczność 
i prymitywizm” ikonograficzny tej emisji. Ponadto „zbarbaryzowany” styl budził wątpliwości badacza co do mennicy 
w Chersonezie jako miejsca jej wybicia (mogła to być bowiem nieoficjalna emisja) (Anohin 1977, 83). Jednak najpraw-
dopodobniej przyczyną takiego stanu rzeczy jest masowy charakter tej emisji. To z kolei wskazuje, że mogła mieć ona 

3 Bicie monet Chersonezu w okresie antycznym rozpoczęło się ok. 390 r. p.n.e. i trwało do 268 r. n.e. (Anohin 1977, 13).

go chemical analysis, yet we know that during the rule of Decius antoniniani were struck using an alloy with approx. 
35% silver content (cf. Bland 2012, 517). In the area of the Barbaricum antoniniani finds are considerably rarer than 
denarii, particularly in the areas of the Wielbark and Przeworsk cultures. However, in the area of the Wielbark cul-
ture antoniniani of Decius, together with issues of Gordian III and Philip the Arab, are one of the most common coins 
(Dymowski 2012, 95–97)1.

UNOFFICIAL COINS
Another interesting group comprises unofficial coins, represented by two types of finds: subaerati and cast copies2.

Subaerati (or denarii subaerati) typically consist of a copper core plated with a thin layer of silver or gold. As the 
plated layer is often not preserved, especially when it was very thin, only the core remains. The analysed material in-
cludes cores of two subaerati, the prototypes of which were a denarius of Marcus Aurelius (for Lucius Verus) (cat. no. 
27) and an unidentified denarius with a hole from the Antoninian dynasty (cat. no. 66). Both specimens were made 
from copper and tin alloy (cat. no. 27 – 83.65% copper and 15.4% tin; cat. no. 66 – 72.58% copper and 23.45% tin). In 
all probability, the silver (1.28%) detected in the specimen marked cat. no. 66 is plating residues.

A. Bursche (1996a) once indicated the widespread occurrence of denarii subaerati among Roman coin finds from 
the area of the Barbaricum, including present-day Poland. Recent years have seen a substantial rise in the number of 
such finds, yet the question of where they were produced remains debatable (see Peter 2011 and further literature). 
The latest research has yielded sufficient arguments to conclude that they might have originated in the area of the 
Chernyakhiv culture (Dymowski 2020, 113).

Another type of unofficial coins comprises cast copies of denarii. These were typically produced from alloys not 
containing silver (though there are exceptions). In many cases their workmanship quality is rather high: only an ex-
perienced numismatist can determine traces of cast on the coin – sometimes such coins can be incorrectly regarded 
as original even if they are corroded. In such cases elemental composition of a coin is a deciding factor. A good ex-
ample is a cast copy of a denarius of Trajan (cat. no. 30): at first glance the coin does not differ from the original, yet 
on closer inspection it can be observed that its face, as well as the legend and images, bear clear traces of casting. 
In addition, chemical analysis of the specimen reveals that it was not produced from silver but from what we refer 
to as white bronze – an alloy of copper (61.58%) and tin (35.72%), with low lead content (2.03%). This alloy is not as 
elastic as, for instance, silver (see Dymowski 2020, 112, note 12). Therefore, it is probable that when a hole was made 
in the coin, its fragment broke off (it could also have happened while wearing a coin). Cast copies of denarii of Anton-
inus Pius (cat. no. 25: copper 60.48%, tin 32.72%, lead 5.28%) and of Marcus Aurelius (cat. no. 5: copper 61.93%, tin 
33.74%, lead 3.35%) are similar in metal composition, yet they differ significantly in the colour of the surface. Analysis 
of elemental composition of a copy of denarius presumably of Marcus Aurelius (cat. no. 17) yielded interesting find-
ings. Whereas copper and tin content in the core and the outer layer differed markedly (58.18% and 32.96% copper 
and 32.07% and 59.51% tin respectively), that of lead (3.02% and 4.07% respectively), and tin (6.4% and 3.18%) was 
comparable (in three previous denarii copies zinc occurred in trace amounts). This might be somehow connected with 
the production technology.

Until recently it was assumed that production of such articles was associated mainly with Roman provinces (Boon 
1988; Chameroy 2007; Pîslaru 2009, 64–66; Găzdac, Oargă, Alföldy-Găzdac 2015), and only minimally with the Bar-
baricum (Holmes, Hunter 2011). Thus, it has become common to refer to them as limes denarii or, particularly in Latin 
terminology, limes falsa. Today, however, it is obvious that they were much more common in the Barbaricum, particu-
larly in its eastern and central part (Myzgin 2019, 37; Dymowski 2021, 112). Besides, in the area of the Chernyakhiv 
culture there are traces of several workshops producing them (Nadvìrnâk, Pogorìlec’ 2018). The fact that three out 
of four such coins were discovered during archaeological surveys makes them an important source in the analysis of 
this phenomenon in present-day Poland.

1 As an example, they are more common in the area of the Chernyakhiv culture, also in hoards (Myzgin 2017).
2 Both categories are currently under investigation as part of the project “Barbarian Fakers. Manufacturing and use of counterfeit Roman Imperial de-

narii in East-Central Europe in antiquity”, undertaken by the Faculty of Archaeology of the University of Warsaw and financed by the National Science 
Centre (project no. 2018/31/B/HS3/00137, project leader – Dr A. Dymowski).
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związek ze stacjonowaniem oddziałów rzymskich w mieście (por. Anohin 1977, 83; zob. Zubar’ 2003, 137). Moneta 
zachowała się w wyjątkowo złym stanie, a ponadto posiada otwór do jej zawieszenia. Z analizy metaloznawczej zabyt-
ku wynika, że   został on wykonany ze stopu ołowiu (65,84%) i miedzi (27,71%), charakterystycznego dla monet Cher-
sonezu, z niewielkim dodatkiem cyny (3,8%), żelaza (1,67%) oraz innych nieznacznych domieszek antymonu i srebra.

Niestety nie ma pewności, że moneta jest znaleziskiem wiarygodnym – pochodzi z kolekcji W. Panasiewicza (zob. 
wyżej). Na terenie Polski do   tej pory nie znaleziono żadnych monet Chersonezu4. Byłby to więc wyjątkowy przypa-
dek, który rodzi szereg pytań na temat czasu i okoliczności pojawienia się monety na tym obszarze. Z jednej strony 
otwór w monecie może świadczyć o jej autentyczności – wtórne użycie monet jako wisiorka było dość powszechne 
w świecie barbarzyńców (por. Myzgin 2010 i dalsza literatura), z drugiej strony pewne wątpliwości budzi rzekome 
odkrycie tej monety wraz z innym rzadkim w regionie okazem – asem Marka Aureliusza (nr kat. 22; zob. wyżej).

Pozostałe trzy monety pochodzą z mennic bałkańskich prowincji Cesarstwa Rzymskiego. Najwcześniejszą z nich 
jest AE29 z portretem Karakalli, wybita w latach 211–217 w mennicy trackiego miasta Philippopolis (nr kat. 61). Pierw-
sze emisje tego miasta miały miejsce w roku 87, w czasie rządów Domicjana, ostatnie pochodzą z 220 roku, czyli 
z okresu panowania Heliogabala (Varbanov 2019, 113–117). Z rządami Karakalli wiąże się jeden z najbardziej aktyw-
nych okresów mennictwa w Philippopolis, z dość obfitą ilością typów zarówno awersów, jak i rewersów (por. Varba-
nov 2019, 84–96). Stan zachowania monety Karakalli z Mienian jest na tyle słaby, że trudno określić jej typ, chociaż 
legenda nie pozostawia wątpliwości co do jej pochodzenia właśnie z mennicy w Philippopolis. Odnotuję tylko, że na 
razie nie udało mi się odnieść tego okazu do odpowiedniego typu: rewers z postacią Apollona z lirą nie znajduje ana-
logii w połączeniu z charakterystycznym przedstawieniem cesarza zwróconego w lewo na awersie. Inną osobliwością 
tej monety jest otwór na 9 godzinie na awersie, dla zrobienia którego moneta została nieco zdeformowana. Bardzo 
słaby stan zachowania monety (wysoki stopień zużycia) wskazuje na to, że po zrobieniu w niej otworu dość długo 
pełniła ona wtórną funkcję zawieszki (co dla znalezisk prowincjonalnych monet jest dość rzadkim zjawiskiem). Ana-
lizy chemicznej zabytku nie przeprowadzono, ale zazwyczaj monety prowincjonalne mają bardzo wysoką zawartość 
miedzi (patrz niżej).

Następną monetą produkcji prowincjonalnej jest AE23 z portretem Gordiana III, wybita w latach 238–244 w trac-
kim mieście Deultum (nr kat. 9). W historii mennictwa autonomicznego tego miasta, które faktycznie rozpoczęło się 
za panowania Septymiusza Sewera, a zakończyło się pod rządami Filipa Araba ( Jurukova 1973, 22–25), najliczniejsze 
były emisje monet właśnie z okresu panowania Gordiana III, co ma odbicie w istnieniu ogromnej ilości różnorodnych 
typów ich rewersów ( Jurukova 1973, 24; por. Draganov 2007, nr 846–1459). Rewers omawianej monety przedstawia 
fasadę świątyni, wzniesionej na cześć Geniusza miasta ( Jurukova 1973, 6). Pomimo dość znacznej korozji, moneta 
zachowała się w stosunkowo dobrym stanie. Analiza składu chemicznego numizmatu wykazała, że   został on wytwo-
rzony ze stopu na bazie miedzi (95,43%) z niewielkimi domieszkami cynku (3,28%), ołowiu (0,68%), a także antymonu, 
cyny, arsenu, srebra i bizmutu.

Ostatnia moneta prowincjonalna to AE29 z portretem Filipa I, wybita w 244 r. w centrum Górnej Mezji – Viminacium 
(nr kat. 62). Bicie monet w tym mieście rozpoczęło się za Gordiana III w 239 r. i trwało do panowania Galliena, do lat 
254–255 (Martin 1992, 21, 83). Rewers emisji tego miasta zawsze zawierał wizerunek kobiecej postaci – personifika-
cję prowincji Górnej Mezji, a także wizerunki: po lewej stronie byka, po prawej – lwa (odpowiednio emblematy Legio 
VII i Legio IIII Flavia Felix stacjonujących w mieście), oraz legendę P M S COL VIM (Provincia Moesia Superior Colonia 
Viminacium) i oznaczenie roku bicia od początku emisji tych monet (AN I – lata 239–240, AN XVI – lata 254–255) (Mar-
tin 1992, 13–15). W przypadku omawianej monety rok jej wybicia to AN V, czyli 243–244 r., co zbiega się z okresem 
panowania Filipa Araba, przedstawionego na awersie. Moneta zachowała się w dość słabym stanie (znaczne zużycie 
powierzchni), jednak jest w pełni czytelna. Badania składu pierwiastkowego tej monety nie zostały przeprowadzone, 
ale wiadomo, że podstawą stopu jest miedź (do 75–80%)5.

4 Dziękuję za tę cenną informację profesorowi M. Mielczarkowi.
5 Por. z wynikami analiz monet Viminacium z typem rewersu PMS COL VIM: http://www.hourmo.eu/51_Sigma_&_XRF-Analysis/Index_Sigma_&_XRF-A-

nalysis_Coin_Data.html, nr. SHH 4816, SHH 4892, SHH 4817.

ROMAN PROVINCIAL COINS FROM THE 2ND-3RD CENTURIES
This group is exemplified by four specimens: issues from Chersonessos, Philippopolis, Deultum and Viminacium.

According to V. Anohin, a copper coin from a pseudo-autonomous issue from Chersonessos (cat. no. 23)3, is con-
nected with the rule of Marcus Aurelius, and was struck between 161 and 180 (Anohin 1977, 154, no. 271). V. Anohin 
described the denomination of such coins as “dupondius” (Anohin 1977, 82), though, in my opinion, it would be more 
correct to label them “AE18” (copper coin, diameter 18 mm). The author also pointed out the “conventionality and icono-
graphic primitivism” of this issue. Moreover, its “barbarised” style raised his doubts about the mint in Chersonessos as 
the place where it was struck (after all, it could have been an unofficial issue) (Anohin 1977, 83). However, the most 
probable explanation is that the issue was mass-produced. This, in turn, indicates that it could have been connected 
with Roman units stationed in the city (cf. Anohin 1977, 83; see Zubar’ 2003, 137). The coin is in an exceptionally 
poor condition and has a hole for threading it. Elemental analysis revealed that it had been produced from lead and 
copper alloy (65.84% and 27.71% respectively), characteristic of coins from Chersonessos, with a small admixture of 
tin (3.8%), iron (1.67%) and faint admixtures of antimony and silver.

Unfortunately, it is not certain whether the coin is a credible discovery, after all it comes from W. Panasiewicz’s 
collection (see above). Given that no coins from Chersonessos have been found in Poland4, it would be a unique case 
raising numerous questions about the time and circumstances of the occurrence of the coin in this area. On the one 
hand, the hole in the coin might attest to its authenticity – using coins as pendants was quite common in the barbaric 
world (cf. Myzgin 2010 and further literature). On the other hand, the alleged occurrence of this coin with another 
rare specimen in this region, an as of Marcus Aurelius (cat. no. 22, cf. above), raises certain doubts.

The other three coins were struck in mints in the Balkan provinces of the Roman Empire. The earliest of them is 
AE29 with an image of Caracalla, struck in 211–217 in a mint in the Thracian city of Philippopolis (cat. no. 61). The 
first coins were issued in the city in 87, during the rule of Domitian, the last ones being from 220, that is the period 
of the rule of Heliogabalus (Varbanov 2019, 113–117). The rule of Caracalla coincides with one of the most active peri-
ods of coin-minting in Philippopolis, with numerous types of both obverses and reverses (cf. Varbanov 2019, 84–96). 
Due to the poor state of preservation of the coin of Caracalla found in Mieniany it is difficult to determine its type, 
though the legend was undoubtedly struck at a mint in Philippopolis. In this place I need to point out that I have not 
so far managed to relate this specimen to a specific type: a reverse with an image of Apollo holding a lyre does not 
have analogy with a characteristic image of an emperor, head left, on the obverse. Another striking feature of this 
coin is a hole on 9h on the obverse, the making of which resulted in slight deformation of the coin. Very poor state 
of preservation of the coin (heavy wear) indicates that, after piercing, it was used as a pendant for quite a long time 
(which is a rare phenomenon in the case of provincial coins). The specimen has not been subjected to chemical anal-
ysis, though Provincial coins are typically characterised by very high copper content (see below).

Another Provincial coin is AE23 with a bust of Gordian III, struck in the Thracian city of Deultum in 238–244 (cat. 
no. 9). Most numerous in the history of autonomous coin-minting in this city, which started during the rule of Septimius 
Severus and ended under Philip the Arab ( Jurkova 1973, 22–25), were coins issued under the rule of Gordian III, which 
is reflected in a wide variety of reverse types ( Jurukova 1973, 24; cf. Draganov 2007, nos. 846–1459). The reverse of 
the coin bears the facade of a temple erected in honour of Genius ( Jurukova 1973, 6). Despite quite advanced corro-
sion, the coin is in a relatively good condition. Chemical analysis revealed that it had been produced from a copper 
alloy (95.43%) with small admixtures of zinc (3.28%), lead (0.68%), as well as antimony, tin, arsenic, silver and bismuth.

The last Provincial coin is AE29 with an image of Philip I, struck in 244 in the centre of Moesia Superior – Vimi-
nacium (cat. no. 62). Coin-striking began in the city under the rule of Gordian III, in 239, and lasted until 254–255, 
during the rule of Gallienus (Martin 1992, 21, 83). The reverse of coins from this city always depicted a woman – a per-
sonification of Moesia Superior, and two images: a bull on the left and a lion on the right (and, accordingly, emblems 
of Legio VII and Legio IIII Flavia Felix stationed in the city). They also included a legend P M S COL VIM (Provincia 
Moesia Superior Colonia Viminacium) and the mint date from the beginning of their issue (AN I – years 239–240, AN 

3 Striking coins in Chersonessos in the ancient period started in approx. 390 BC and lasted until 268 AD (Anohin 1977, 13).
4 I express my thanks to Prof. M. Mielczarek for this valuable information.

http://www.hourmo.eu/51_Sigma_&_XRF-Analysis/Index_Sigma_&_XRF-Analysis_Coin_Data.html
http://www.hourmo.eu/51_Sigma_&_XRF-Analysis/Index_Sigma_&_XRF-Analysis_Coin_Data.html
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Na terytorium Polski natrafiono na znaleziska monet bałkańskich prowincji Cesarstwa Rzymskiego (Bursche 
1984; 1996, 92–94; Bodzek, Jellonek, Zając 2019) przede wszystkim te emitowane w Viminacium (Bursche 1996, 93; 
Bodzek, Jellonek, Zając 2019, 56–57). Monety Deultum i Philippopolis nie były do tej pory notowane wśród znalezisk 
numizmatycznych w Polsce (por. Bodzek, Jellonek, Zając 2019, 59, nota 89)6. Wagi temu znalezisku dodaje fakt, że 
odkrycia dokonano podczas badań archeologicznych.

PÓŹNORZYMSKIE EMISJE BRĄZOWE Z IV WIEKU
Wśród analizowanych monet znajdują się również cztery okazy wybite w IV w. Wszystkie należą do tzw. małych 
brązów lub AE3 (o średnicy od 14 do 18 mm i wadze od 1,5 do 4 g). Tylko jedna z nich została wybita w okresie pa-
nowania w Imperium dynastii konstantyńskiej (nr kat. 75), reszta – w okresie dynastii walentyniańskiej (nr kat. 64, 
65, 76). Monety te, które były wytworem różnych mennic zachodniego i wschodniego Cesarstwa Rzymskiego, były 
emitowane w ogromnych ilościach (por. Moorhead 2012, 615–616), ponadto – w przeciwieństwie do wcześniejszego 
mennictwa prowincjonalno-rzymskiego – niezależnie od miejsca produkcji posiadały identyczne legendy i ikonogra-
fię, jednak od czasów reformy Dioklecjana zaczęła je różnić jedna podstawowa cecha – oznaczenie odpowiedniej 
mennicy w odcinku monety na jej rewersie. W przypadku naszych znalezisk jedna moneta – AE3 Konstansa (nr kat. 
75) – została wybita w mennicy w Tesalonice, druga – AE3 Walensa (nr kat. 64) – w Konstantynopolu, kolejna zaś – 
AE3 Walentyniana I (nr kat. 76) – w Siscii. Późnorzymskie monety brązowe zazwyczaj zawierały duży procent miedzi: 
od 75 do 97% (por. King, Metcalf, Northover 1992, 69). Potwierdzają to wyniki analizy składu pierwiastkowego mo-
net AE3 Konstansa (nr kat. 75) (88,27% miedzi, 5,09% ołowiu, 4,57% cyny) i AE3 Walentyniana I (nr kat. 76) (95,86% 
miedzi, 2,04% ołowiu, 1,51% cyny).

Na terenie Polski znaleziska późnorzymskich monet brązowych również są dość dobrze znane i uważane za waż-
ne źródło do badania intensywności i kierunku kontaktów rzymsko-barbarzyńskich (por. Bursche 1996b, 92–94, 
129–134), które to możemy odczytać bezpośrednio z oznaczeń konkretnych mennic na monetach. O ile dla terenów 
północno-zachodnich Polski i części wschodnich Niemiec (kultura luboszycka, nadłabski krąg kulturowy) charaktery-
styczne są znaleziska monet wyemitowanych w warsztatach menniczych Cesarstwa Zachodniorzymskiego (Bursche 
1996b, 92), o tyle dla innych obszarów związanych z kulturą wielbarską i przeworską znajdowane są głównie monety 
wyprodukowane przez warsztaty wschodnie Cesarstwa Rzymskiego (Bursche 1996b, 94)7. Pozostaje to w korelacji 
z analizowanymi monetami, bitymi w Tesalonice, Siscii i Konstantynopolu (patrz wyżej).

* * *
Podsumowując, można stwierdzić, że pomimo średniego lub słabego stanu zachowania większości opublikowanych 
monet (a więc dalekiego od wyglądu ekspozycyjnego) zbiór ten stanowi jednak wspaniały przekrój znalezisk numi-
zmatycznych z czasów rzymskich na terenie Lubelszczyzny. Odzwierciedla on nie tylko wszystkie główne kategorie 
znalezisk monet rzymskich, spotykane w środkowym Barbaricum (ilustrując lub potwierdzając naszą wiedzę o ich 
proporcjach w regionie), ale także znacznie poszerza bazę wiarygodnych źródeł dla ich dalszych badań. Sprawia to, 
że ich publikacja w niniejszym artykule może stanowić nową podstawę do badania szeregu zjawisk zachodzących 
na terenie Lubelszczyzny w pradziejach, w tym zwłaszcza jako przyczynek do badań nad występowaniem na tym 
terenie kopii denarów rzymskich, oraz do badań porównawczych składników obiegu monetarnego na tym terenie 
w kontekście chronologii monet, które do niego trafiały.

6 Chociaż są one dobrze znane, na przykład na terenie kultury czerniachowskiej (Myzgin 2018, 90).
7 To samo dotyczy kultury czerniachowskiej, gdzie późnorzymskie monety brązowe związane są z mennicami wschodniorzymskimi (Voroncov, Myzgin 

2019, 250–251).

XVI – years 254–255) (Martin 1992, 13–15). The coin in question was struck in AN V, that is years 243–244, which 
coincides with the rule of Philip the Arab, who is depicted on the obverse. Even though the condition of the coin is 
quite poor (heavy wear of the surface), it is fully legible. The specimen did not undergo elemental analysis, yet it is 
known that the basic component is copper (up to 75–80%)5.

Coin finds from the Balkan provinces of the Roman Empire have been encountered in Poland (Bursche 1984; 1996, 
92–94; Bodzek, Jellonek, Zając 2019), mostly those issued in Viminacium (Bursche 1996, 93; Bodzek, Jellonek, Zając 
2019, 56–57). Coins from Deultum and Philippopolis have not been recorded among numismatic finds in Poland (cf. 
Bodzek, Jellonek, Zając 2019, 59, note 89)6. What makes this discovery more significant is the fact that it was made 
during archaeological research.

LATE ROMAN BRONZE ISSUES FROM THE 4TH CENTURY
Among the analysed coins are four specimens minted in the 4th century. All of them are what we refer to as small 
bronze coins, or AE3 (with a diameter ranging from 14 to 18 mm and weight between 1.5 and 4 g). One of them was 
struck under the Constantinian dynasty (cat. no. 75) and the others were minted during the rule of the Valentinian dy-
nasty (cat. no. 64, 65, 76). The coins, struck in various mints of the western and eastern Roman Empire, were issued in 
enormous numbers (cf. Moorhead 2012, 615–616). Unlike earlier Provincial Roman articles they bore identical legends 
and iconography, regardless of the place of production. However, from the time of Diocletian reforms they started to 
differ in one basic feature – mint signature in exergue, on the reverse. In the case of our finds one coin – AE3 of Con-
stans (cat. no. 75) – was struck at a mint in Thessalonica, one – AE3 of Valens (cat. no. 64) – in Constantinople, and 
the other one – AE3 of Valentinian I (cat. no. 76) in Siscia. Late Roman bronze coins were normally characterised by 
high copper content – from 75 to 97% (cf. King, Metcalf, Northover 1992, 69). This has been confirmed by elemental 
analysis of AE3 of Constans (cat. no. 75) (88.27% copper, 5.09% lead, 4.57% tin) and AE3 of Valentinian I (cat. no. 76) 
(95.86% copper, 2.04% lead, 1.51% tin).

Late Roman bronze coins are quite well-known in the area of Poland and are regarded as an important source in 
the analysis of intensity and directions of Roman-Barbarian contacts (cf. Bursche 1996b, 92–94, 129–134), which can 
be directly deciphered from mint signatures on coins. While coins issued in mint workshops of the Western Roman 
Empire are typically found in north-west Poland and eastern Germany (the Luboszyce culture, the Elbe Germans) 
(Bursche 1996b, 92), other areas connected with the Wielbark culture and the Przeworsk culture abounded mostly 
in coins produced in eastern workshops of the Roman Empire (Bursche 1996b, 94)7. This correlates with analysed 
coins struck in Thessalonica, Siscia and Constantinople (see above).

* * *
To sum up, it can be stated that, despite the moderate or poor state of preservation of the majority of published coins 
(the quality of which are insufficient for exhibition) the collection is a splendid representation of numismatic finds 
from Roman times discovered in the Lublin region. Not only does it reflect all of the main categories of Roman coin 
finds occurring in central Barbaricum (thus illustrating or confirming our knowledge about their distribution in the 
region), it also significantly enriches the database of credible sources for further research. As a result, their publi-
cation in this paper can be a new basis for analysis of a wide range of phenomena occurring in the Lublin region in 
ancient times. It can also be a valuable contribution to the research into the occurrence of copies of Roman denarii 
in this area, and to the comparative analysis of elements of coin circulation in this area in the context of chronology 
of coins which entered it.

5 Compare with the results of analysis of coins from Viminacium with the reverse type PMS COL VIM: http://www.hourmo.eu/51_Sigma_&_XRF-Analysis/
Index_Sigma_&_XRF-Analysis_Coin_Data.html, no. SHH 4816, SHH 4892, SHH 4817.

6 Though they are well-known in, for instance, the area of the Chernyakhiv culture (Myzgin 2018, 90).
7 This also concerns the Chernyakhiv culture, where late Roman bronze coins are connected with east Roman mints (Voroncov, Myzgin 2019, 250–251).
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GRÓDEK, STAN. 1C / GRÓDEK, SITE 1C
Znaleziska z badań Muzeum im. ks. S. Staszica w 2020 r. odkryte podczas czyszczenia oraniny przed badaniami 
geofizycznymi. Monety posiadają dokładną lokalizację za pomocą GPS.
Finds yielded by the research conducted by the Rev. S. Staszic Museum in 2020, discovered while prospecting the 
ploughed field before geophysical analysis. Coins’ locations have been determined precisely using GPS.

1. Denarius, AR; Marcus Aurelius (for Lucius Verus), Rome, 161–162 AD (RIC III 482).
Weight 2.81 g; diameter 17 mm; axes 6 h; wear/corrosion 2/1 – 2/18.
Inv. no. MH/A/9103
Obv.: IMPLAVRELVERVSAVG: Head of Lucius Verus, bare, right.
Rv.: PROVDEORTRPIICOSII: Providentia, draped, standing left, holding globe on exten-
ded right hand and cornucopiae in left hand.

2. Denarius, AR; Marcus Aurelius (for Faustina II), Rome, 161–175 AD (RIC III 715).
Weight 2.02 g, diameter 18 mm, axes 6 h, wear/corrosion 5/4 – 5/4.
Inv. no. MH/A/9257
Obv.: FAVSTINA AVGVSTA: Bust of Faustina II, bare-headed, hair waved and fastened 
in a bun on back of head, draped, right.
Rv.: SA [LVS]: Salus, draped, standing left, feeding out of patera in right hand snake 
coiled round altar and holding rudder sceptre in left hand.

3. Denarius, AR; Marcus Aurelius, Rome, 169–170 (RIC III 225).
Weight 1.98 g; diameter 18 mm; axes 12 h; wear/corrosion 2/2 – 2/2 (fragmented, 1/3 part 
is missed: between 12 h and 5 h on obverse).
Inv. no. MH/A/9241
Obv.: MANTONINVS [AVGTRPXXIIII]: Head of Marcus Aurelius, laureate, right.
Rv.: [VICT AV]G COSII: Victory, winged, draped, advancing left, holding wreath in exten-
ded right hand and trophy held upward by left shoulder, in left hand.

8 Stan monet (awers/rewers) określany wg Usure et Corrosion. Tables de reference pour la determination de trouvailles monétaires / Abnutzung und Kor-
rosion. Bestimmungtaffeln zur Bearbeitung von Fundmünzen, Bulletin IFS ITMS IRMS 2/1995 Supplément.

 The state of preservation of coins (obverse/reverse) according to Usure et Corrosion. Tables de reference pour la determination de trouvailles monétaires 
/ Abnutzung und Korrosion. Bestimmungtaffeln zur Bearbeitung von Fundmünzen, Bulletin IFS ITMS IRMS 2/1995 Supplément.

GRÓDEK, STAN. 1C / GRÓDEK, SITE 1C
Monety pochodzą z badań Instytutu Archeologii UMCS w Gródku w 2019 r. na stanowisku 1C. Każda moneta posiada 
dokładną lokalizację za pomocą GPS.
Coins yielded by the research conducted by the Institute of Archaeology of UMCS at site 1C in Gródek, in 2019. Each 
coin’s location has been determined precisely using GPS.

4. Denarius, AR; Domitianus, Rome, 92–94 AD (RIC II.12 735, or 739, or 761, or 766).
Weight 2.75 g; diameter 19 mm; axes 7 h; wear/corrosion: 2/2 – 2/2.
Inv. no. MH/A/8615
Obv.: IMPCAESDOMITAVG GERM[PMTRPXII (XIII or XIIII)]: Head of Domitian, laureate, 
right.
Rv.: IMPXXII[COS]XVICENSPPP: Minerva advancing right, holding spear and shield.

5. Cast copy of denarius, AE+; prototype: denarius, AR; Marcus Aurelius, Rome, 170–171 AD (RIC III 228).
Weight 2.48 g; diameter 18 mm; axes 6 h; wear/corrosion: 3/2 – 3/2.
Inv. no. MH/A/8610
Obv.: IMPMANTONINVS AVGTRPXXV: Head of Marcus Aurelius, laureate, right.
Rv.: COS III: Jupiter, naked to waist, seated left on low seat, holding thunderbolt, nearly 
horizontal, in right hand and vertical sceptre in left hand.

GRÓDEK, STAN. 6 / GRÓDEK, SITE 6
Monety pochodzą z badań Instytutu Archeologii UMCS w Gródku w 2019 r. na stanowisku 6. Każda moneta posiada 
dokładną lokalizację za pomocą GPS.
Coins yielded by the research conducted by the Institute of Archaeology of UMCS at site 6 in Gródek, in 2019. The 
location of each coin has been determined precisely using GPS.

6. Denarius, AR; Antoninus Pius, Rome, 140–143 AD (RIC III 102b).
Weight 2.7 g; diameter 16 mm; axes 6 h; wear/corrosion: 2/1 – 2/1.
Inv. no. MH/A/8620
Obv.: ANTONINVSAVG [PIVSPPTRPCOS]III: Head of Antoninus Pius, laureate, right.
Rv.: VIRTVS [AVG]: Virtus (or Roma), helmeted, in military dress, standing, front, head left 
holding vertical spear reversed in right hand and parazonium, upright at shoulder, in left.

7. Denarius, AR; Marcus Aurelius, Rome, 168 AD (RIC III 191).
Weight 1.83 g; diameter 17 mm; axes 7 h; wear/corrosion: 3/2 – 3/2 (missed of 1/4 of 
coin: from 7 h to 12 h).
Inv. no. MH/A/8628
Obv.: [MANTONINVSAVGARM] PARTHM[AX]: Head of Marcus Aurelius, laureate, right.
Rv.: [TRPXXII] IMP V COSII: Aequitas, draped, seated left on low seat, holding scales in 
right hand and cornucopiae in left hand.
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8. Denarius, AR; Marcus Aurelius, Rome, 174–175 AD (RIC III 314).
Weight 2.56 g; diameter 18 mm; axes 6 h; wear/corrosion: 2/1 – 2/1.
Inv. no. MH/A/8619
Obv.: MANTONINVS AVGTRPXXIX: Head of Marcus Aurelius, laureate, right.
Rv.: IMPVII COSII: Felicitas, draped, standing front, head left, holding long caduceus, 
vertical, in right hand and cornucopiae in left hand.

9. AE23; Gordian III, Deultum, 238–244 AD (Draganov 1368–9; Jurukova, Deultum 303).
Weight 6.26 g; diameter 24 mm; axes 6 h; wear/corrosion: 2/3 – 2/3.
Inv. no. MH/A/8627
Obv.: IMP C M ANT GORDIANVS AVG: Laureate, draped and cuirassed bust of Gordian 
III, right, seen from rear.
Rv.: COL FL PAC DEVLT: Temple with four columns enclosing Genius standing left, hol-
ding patera over altar and cornucopia.
Notes: same type in RPC VII.2, ID 48900 (https://rpc.ashmus.ox.ac.uk/type/48900).

GRÓDEK, STAN. 29 / GRÓDEK, SITE 29
Monety pochodzą z badań Muzeum ks. S. Staszica w Gródku w 2019 r. na stanowisku 29 (prospekcja oraniny 
z wykrywaczem metali). Każda moneta posiada dokładną lokalizację, ustaloną przez GPS.
Coins yielded by the research conducted by the Rev. S. Staszic Museum at site 29 in Gródek, in 2019 (prospecting the 
ploughed field using a metal detector). The location of each coin has been determined precisely using GPS.

10. Denarius, AR; Hadrian, Rome, 133–135 AD (RIC II.32 1995).
Weight 2.72 g; diameter 18 mm; axes 6 h; wear/corrosion: 2/3 – 2/3.
Inv. no. MH/A/8263
Obv.: HADRIANVS AVGCOSIIPP: Head of Hadrian, laureate, right.
Rv.: FELICI TAS AVG: Hadrian standing right, holding scroll and clasping hands with 
Felicitas, standing left, holding caduceus.

11. Denarius, AR; Antoninus Pius (for Diva Faustina I), Rome, after 141 AD (RIC III 348a).
Weight 2.17 g; diameter 18 mm; axes 6 h; wear/corrosion: 4/3 – 4/3.
Inv. no. MH/A/8206
Obv.: [DI]V[A] FAVSTI[NA]: Bust of Faustina I, draped, right, hair elaborately waved in 
several loops round head and drawn up and coiled on top.
Rv.: [AE]TE[R NIT]AS: Fortuna, veiled, draped, standing left, holding globe on extended 
right hand and vertical rudder, close to side, in left.

12. Denarius, AR; Antoninus Pius (for Diva Faustina I), Rome, after 141 AD (RIC III 351a).
Weight 2.67 g; diameter 17 mm; axes 12 h; wear/corrosion: 2/3 – 2/3.
Inv. no. MH/A/8271
Obv.: DIVA FAVSTINA: Bust of Faustina I, draped, right, hair elaborately waved in se-
veral loops round head and drawn up and coiled on top.
Rv.: AETE R NITAS: Providentia (?), veil blown out in round behind head, standing left, 
holding globe on extended right hand with left hand on veil.

13. Denarius, AR; Antoninus Pius (for Diva Faustina I), Rome, after 141 AD (RIC III 378a).
Weight 2.72 g; diameter 18 mm; axes 6 h; wear/corrosion: 4/3 – 4/3.
Inv. no. MH/A/8301
Obv.: DIVA FAVSTINA: Bust of Faustina I, draped, right, hair elaborately waved in se-
veral loops round head and drawn up and coiled on top.
Rv.: [CE] RES: Ceres, veiled, draped, standing left, holding two corn-ears downwards in 
right hand and lighted torch, nearly vertical, in left.

14. Denarius, AR; Marcus Aurelius, Rome, 161 AD (RIC III 2).
Weight 3.02 g; diameter 18 mm; axes 6 h; wear/corrosion: 2/2 – 2/2.
Inv. no. MH/A/8268
Obv.: IMPMAVRELANTONINVSAVG: Head of Marcus Aurelius, bare, right.
Rv.: CONCORDAVGTRPXV: Concordia, draped, seated left on low seat, holding patera in 
extended right hand and resting left elbow on statuette of Spes: under seat, a cornu-
copiae; COS III in exergue.

15. Denarius, AR; Marcus Aurelius, Rome, 163–164 AD (RIC III 81).
Weight 2.47 g; diameter 16 mm; axes 6 h; wear/corrosion: 3/2 – 3/2.
Inv. no. MH/A/8280
Obv.: ANTONINVSAVG ARMENIACVS: Head of Marcus Aurelius, laureate, right.
Rv.: PMTRPXVIIIIMPIICOSII: Armenia, seated left on ground in mournful attitude; before 
her, vexillum and shield; left hand rests on bow; ARMEN in exergue.

16. Denarius, AR; Marcus Aurelius, Rome, 169–170 AD (RIC III 218).
Weight 2.91 g; diameter 18 mm; axes 6 h; wear/corrosion: 2/3 – 2/3.
Inv. no. MH/A/8279
Obv.: MANTONINVSAVG TRPXXIIII: Head of Marcus Aurelius, laureate, right.
Rv.: FELICITAS AVGCOSII: Felicitas, draped, standing front, head left, holding caduceus 
upward in right hand and vertical sceptre in left hand.

17. Cast copy of denarius, AE+; prototype: denarius, AR; Marcus Aurelius, Rome, 138–161 AD (RIC III ?).
Weight 2.12 g; diameter 17 mm; axes 6 h; wear/corrosion: 3/3 – 3/5 (broken into 4 pieces, 
1/8 part is missed).
Inv. no. MH/A/8302
Obv.: M ANTONINVS AVG TR P XXV: Head of Marcus Aurelius, laureate, right.
Rv.: […]I, seated figure, right?

18. Denarius, AR; Marcus Aurelius (for Lucius Verus), Rome, 162–163 AD (RIC III 491).
Weight 2.05 g; diameter 18 mm; axes 6 h; wear/corrosion: 2/3 – 2/3.
Inv. no. MH/A/8259
Obv.: IMPLVERVSAVG: Head of Lucius Verus, bare, right.
Rv.: PROV DEORTRPIIICOSII: Providentia, draped, standing left, holding globe on exten-
ded right hand and cornucopiae in left hand.

https://rpc.ashmus.ox.ac.uk/type/48900
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19. Denarius, AR; Marcus Aurelius (for Lucilla), Rome, 164–180 AD (RIC III 786).
Weight 2.26 g; diameter 18 mm; axes 6 h; wear/corrosion: 2/2 – 2/2.
Inv. no. MH/A/8294
Obv.: LVCILLA AVGVSTA: Bust of Lucilla, bare-headed, hair waved and fastened in a bun 
on back of head, draped, right.
Rv.: VEN VS VICTRIX: Venus, draped with right breast bare, standing left, holding Vic-
tory in extended right hand and resting left hand on shield set on ground.

20. Denarius, AR; Commodus, Rome, 190 AD (RIC III 222a).
Weight 2.49 g; diameter 18 mm; axes 12 h; wear/corrosion: 2/2 – 2/2.
Inv. no. MH/A/8262
Obv.: MCOMMANTPFELAVGBRITPP: Head of Commodus, laureate, right.
Rv.: MINAVGPMTRP[XVICOSVI]: Minerva, helmeted, draped, advancing right, head 
turned back to left, wearing shield on left arm, and holding branch in right hand and 
spear in left hand.

21. Denarius, AR; Commodus, Rome, 192 AD (RIC III 234).
Weight 2.89 g; diameter 17 mm; axes 12 h; wear/corrosion: 2/3 – 2/3.
Inv. no. MH/A/8292
Obv.: LAELAVRELCO MMAVGPFEL: Head of Commodus, laureate, right.
Rv.: PMTRPXVII IMPVIIICO[SVIIPP]: Fides Militum, standing left, holding standard in 
right hand and cornucopiae in left hand; in field, star.

GRÓDEK (KOLEKCJA W. PANASIEWICZA) / GRÓDEK (W. PANASIEWICZ COLLECTION)
Monety pochodzą z kolekcji W. Panasiewicza. Określenie „Gródek” pochodzi z jego zapisków. Zbiór został przeka-
zany w 2008 r. do Instytutu Archeologii UMCS, a w 2020 r. do Muzeum.
Coins from W. Panasiewicz’s collection. The name “Gródek” comes from his notes. The collection was handed over 
to the Institute of Archaeology of UMCS in 2008, and in 2020 handed over to the Museum.

22. As, AE; Marcus Aurelius, Rome, 174–175 AD (RIC III 1135).
Weight 12.35 g; diameter 26 mm; axes 12 h; wear/corrosion: 5/4 – 5/4.
Inv. no. MH/A/8592
Obv.: [MANTONINVSAVG GE]RM[TRPXXIX]: Head of Marcus Aurelius, laureate, right.
Rv.: IM[PVIICOSII] [S–C]: Annona, draped, standing left, holding corn-ears and poppy 
in right hand and cornucopiae in left hand; at her feet, modius.

23. AE18; time of Marcus Aurelius, Tauric Chersonessos, 161–180 AD (Anohin/1977 271; Anohin/2011 894; 
RPC IV.1 3714).

Weight 3.25 g; size 16 x 18 mm; axes 10 h; wear/corrosion: 5/4 – 5/4.
Inv. no. MH/A/8593
Obv.: ΧΕΡ; bull standing, left, lowering head.
Rv.: Maiden advancing, left, holding bow (?), striking downwards with spear at stag, 
kneeling, left.
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GRÓDEK, OKOLICE (KOLEKCJA W. PANASIEWICZA)  
/ GRÓDEK ENVIRONS (W. PANASIEWICZ COLLECTION)
Monety pochodzą z kolekcji W. Panasiewicza. Określenie „okolice Gródka” pochodzi z jego zapisków. Zbiór został 
przekazany w 2008 r. do Instytutu Archeologii UMCS, a w 2020 r. do Muzeum.
Coins from W. Panasiewicz’s collection. The name “Gródek environs” comes from his notes. The collection was hand-
ed over to the Institute of Archaeology of UMCS in 2008, and in 2020 handed over to the Museum.

24. Denarius, AR; Trajan, Rome, 103–111 AD (RIC II 142).
Weight 2.51 g; diameter 18 mm; axes 6 h; wear/corrosion: 3/1 – 3/1.
Inv. no. MH/A/8572
Obv.: IMP[TRAIA]NOAVGGER[DACPMTRP]: Bust of Trajan, laureate, draped on left 
shoulder, right.
Rv.: COSVPPSPQROPTIM[OPRINC]: Arabia, draped, standing left, holding branch in right 
hand extended over camel walking left before her and bundle of cinnamon upright in left.

25. Cast copy of denarius, AE+; prototype: denarius, AR, Antoninus Pius, Rome, 138 AD (RIC III 9a)
Weight 2.13 g; diameter 18 mm; axes 6 h; wear/corrosion: 4/3–4/3.
Inv. no. MH/A/8569
Obv.: IMPTAELCAESHADRI ANTONINVS: Head of Antoninus Pius, bare right.
Rv.: AVGPIVSPMTRPCOSDESII: Minerva, helmeted, draped, standing left, holding Victo-
ry on right hand and resting left on shield set on ground; spear rests against left arm.

26. Denarius AR; Antoninus Pius, Rome, 160–161 AD (RIC III 311a).
Weight 2.68 g; diameter 16 mm; axes 6 h; wear/corrosion: 1/1 – 1/1.
Inv. no. MH/A/8571
Obv.: ANTONINVSAVGPIVSPPTRPXXIIII: Head of Antoninus Pius, laureate, right.
Rv.: LIBERALITASAVGVIIIICOSIII: Liberalitas, draped, standing right, emptying coins 
out of cornucopiae, held in both hands.
Notes: before the conservation coin was in perfect condition; but during the conserva-
rion process top surface was destroyed. In the same time XRF-analisys of coin showed 
high quantity of silver – 98,72%.

27. Subaeratus, AR+AE; prototype: AR, denarius, Marcus Aurelius (for Lucius Verus), Rome, 166 AD (RIC III 561)
Weight 2.65 g; diameter 18 mm; axes 6 h; wear/corrosion: 5/5 – 5/5.
Inv. no. MH/A/8570
Obv.: LVERVSAVGARM PART[HMAX]: Head of Lucius Verus, laureate, right.
Rv.: TRPVIIMPIIIICOSII: Pax, draped, standing left, holding olive-branch downwards in 
right hand and cornucopiae in left hand; PAX in exergue.
Notes: only copper-core of coin is preserved.

HRUBIESZÓW, STAN. 25 / HRUBIESZÓW, SITE 25
Moneta została przekazana przez przypadkowego znalazcę w 2020 r. Znalezisko zweryfikowane, posiada dokładną 
lokalizację za pomocą GPS.
The coin was handed over by an accidental finder in 2020. Verified find, the findspot has been identified precisely 
using GPS.

28. Denarius, AR; Marcus Aurelius (for Commodus), Rome, 179 AD (RIC III 666).
Weight 2.5 g; diameter 18 mm; axes 11 h; wear/corrosion: 3/3 – 3/3.
Inv. no. MH/A/8521
Obv.: LAVRELCOM MODVSAVG: Head of Commodus, laureate, right.
Rv.: TRPIIIIIMP IIICOSIIPP: Victory, winged, draped, seated left on low seat, holding 
patera in extended right hand and palm, sloped over left shoulder, in left hand.

HRUBIESZÓW, OKOLICE / HRUBIESZÓW ENVIRONS
Moneta została przekazana przez Sąd Rejonowy w Hrubieszowie w 2010 r. w wyniku jej zarekwirowania poszukiwaczo-
wi działającemu w okolicach Hrubieszowa.
The coin was handed over by the District Court in Hrubieszów in 2010 after its confiscation from a prospector op-
erating in Hrubieszów environs.

29. Denarius, AR; Septimius Severus (for Julia Domna), Rome, 196–11 AD (RIC IV 544).
Weight 2.44 g; diameter 18 mm; axes 12 h; wear/corrosion 2/4 – 2/4.
Inv. no. MH/A/5232
Obv.: IVLIA AVGVSTA: Bust of Julia Domna, hair waved and coiled at back, draped, right.
Rv.: ANTONINVS PIVSAVG: Bust of Caracalla, laureate, draped, right

HUSYNNE, STAN. 29/ HUSYNNE, SITE 29
Moneta znaleziona podczas badań prowadzonych przez Olafa Popkiewicza na miejscu domniemanej szarży Policji 
Państwowej w dniu 24 września 1939 r. w okolicach Husynnego, związanych z realizacją programu „Poszukiwacze 
historii” w sierpniu 2018 r. Posiada dokładną lokalizację za pomocą GPS.
A coin discovered in the course of investigations conducted by Olaf Popkiewicz in Husynne in the place of the al-
leged charge of the State Police on 24 September 1939. The search took place in connection with filming of the TV 
programme “Poszukiwacze historii” in 2018. Its precise location was determined using GPS.

30. Cast copy of denarius, AE+; prototype: denarius, AR; Trajan, Rome, 112–114 AD (RIC II 291).
Weight 2.39 g; diameter 19 mm; axes 8 h; wear/corrosion 1/1 – 1/1 (small part between 
10 h and 12 h on obverse is missed – trace of hole?)
Inv. no. MH/A/8821
Obv.: IMPTRAIANOA[VGGER]DACPMTRPCOSVIPP: Bust of Trajan, laureate, draped, 
right.
Rv.: S·P·Q·R·OPTIMOPRINCIPI: Trajan on horseback left, holding long spear reversed 
in right hand and sword in left.
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MIENIANY, STAN. 25/ MIENIANY SITE 25
Monety zostały przekazane przez przypadkowego znalazcę w 2020 r. Lokalizacja na stanowisku pewna.
The coins were handed over by an accidental finder in 2020. Location at the site verified.

31. Denarius, AR; Vespasian, Rome, 76 AD (RIC II.12 849).
Weight 2.91 g; diameter 19 mm; axes 6 h; wear/corrosion 4/2 – 4/2.
Inv. no. MH/A/8851
Obv.: IMPCAESARVESPASIANVSAVG: Head of Vespasian, laureate, right.
Rv.: IOVIS CVSTOS: Jupiter, bearded, naked, standing facing, sacrificing out of patera in 
right hand over low garlanded altar and holding long vertical sceptre in left.

32. Denarius, AR; Vespasian (for Titus), Rome, 76 AD (RIC II.12 874).
Weight 3.03 g; diameter 18 mm; axes 6 h; wear/corrosion 2/2 – 2/2.
Inv. no. MH/A/8852
Obv.: TCAESARIMPVESPASIAN: Head of Titus, laureate, right.
Rv.: IOVIS CVSTOS: Jupiter, bearded, naked, standing facing, sacrificing out of patera in 
right hand over low garlanded altar and holding long vertical sceptre in left.

33. Denarius, AR; Titus, Rome, 80 AD (RIC II.12 124).
Weight 2.87 g; diameter 18 mm; axes 6 h; wear/corrosion 4/3 – 5/3.
Inv. no. MH/A/8853
Obv.: [IMPTITVS]CAESVESPASIANAVG[PM]: Head of Titus, laureate, right.
Rv.: T[R]PIXIMP[XVCOS]VIIIPP: Square seat draped, three crescents in triangular frame 
with palmettes or corn-ears or both.

34. Denarius, AR; Titus, Rome, 80 AD (RIC II.12 129).
Weight 2.93 g; diameter 18 mm; axes 6 h; wear/corrosion 2/2 – 2/2.
Inv. no. MH/A/8854
Obv.: IMPTITVSCAESVESPASIANAVGPM: Head of Titus, laureate, left.
Rv.: TRPIXIMPXV COSVIIIPP: Tripod with fillets; dolphin above.

35. Denarius, AR; Trajan, Rome, 103–111 AD (RIC II 118).
Weight 2.77 g; diameter 18 mm; axes 7 h; wear/corrosion 2/2 – 2/2.
Inv. no. MH/A/8855
Obv.: IMPTRAIANOAVGGERDACPMTRP: Bust of Trajan, laureate, draped, right.
Rv.: COSVPPSPQROPTIMOPRINC: Aequitas, draped, standing left, holding scales in 
right hand and cornucopiae in left.

36. Denarius, AR; Trajan, Rome, 103–111 AD (RIC II 128).
Weight 3.04 g; diameter 18 mm; axes 7 h; wear/corrosion 3/3 – 3/3.
Inv. no. MH/A/8856
Obv.: IMPTRAIANOAVGGERDAC[PMTRP]: Bust of Trajan, laureate, right, draped on 
left shoulder.
Rv.: COSVPPSPQROPTIMOPRINC: Victory, naked to hips, standing left, holding up wre-
ath in right hand and palm in left.

37. Denarius, AR; Trajan, Rome, 103–111 AD (RIC II 130).
Weight 2.94 g; diameter 20 mm; axes 7 h; wear/corrosion 2/2 – 2/2.
Inv. no. MH/A/8857
Obv.: IMPTRAIANOAVGGERDAC[PMTRP]: Bust of Trajan, laureate, right, draped on 
left shoulder.
Rv.: COSVPPSPQROPTIMOPRINC: Victory, naked to hips, standing right, left foot set 
on a step, inscribing [DACICA] on shield attached to palm-tree.

38. Denarius, AR; Hadrian, Rome, 121–123 AD (RIC II.32 541).
Weight 2.67 g; diameter 18 mm; axes 6 h; wear/corrosion 4/3 – 4/3 (part of coin is missed 
– between 3 and 6 h; punched behind the head, from the obverse side).
Inv. no. MH/A/8858
Obv.: IMPCAESARTRAI[ANHADRIANVSAVG]: Head of Hadrian, laureate, right.
Rv.: PMT[RP COSII]: Roma seated left, usually on pile of arms, holding Victory and 
sceptre.

39. Denarius, AR; Hadrian, Rome, 124–125 AD (RIC II.32 714).
Weight 3.18 g; diameter 19 mm; axes 6 h; wear/corrosion 3/2 – 3/2.
Inv. no. MH/A/8859
Obv.: HADRIANVS AVGVSTVS: Head of Hadrian, laureate, right.
Rv.: COS III: Spes advancing left, holding flower and lifting robe.

40. Denarius, AR; Hadrian, Rome, 126–127 AD (RIC II.32 864).
Weight 2.26 g; diameter 17 mm; axes 5 h; wear/corrosion 3/3 – 3/3 (1/3 part of coin is 
missed – between 1 and 5 h; slightly deformed (concave)).
Inv. no. MH/A/8860
Obv.: HADRIANVS [AVGVSTVS]: Head of Hadrian, laureate, right.
Rv.: COS [III]: Star within crescent.

41. Denarius, AR; Hadrian, Rome, 128–129 AD (RIC II.32 948).
Weight 2.83 g; diameter 18 mm; axes 6 h; wear/corrosion 3/3 – 3/3.
Inv. no. MH/A/8861
Obv.: HADRIANVS AVGVSTVSPP: Head of Hadrian, laureate, right.
Rv.: CLEMEN TIA AVG: Clementia standing left, holding patera and sceptre, COS III in 
exergue.

42. Denarius, AR; Hadrian, Rome, 133–135 AD (RIC II.32 2048).
Weight 2.52 g; diameter 17 mm; axes 6 h; wear/corrosion 2/2 – 2/2.
Inv. no. MH/A/8862
Obv.: HADRIANVS AVGCOSIIPP: Bare head of Hadrian, right.
Rv.: SALVS AVG: Salus standing right, holding patera; to right, altar with snake coiled 
around.
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43. Denarius, AR; Hadrian (for Sabina), Rome, 133–135 AD (RIC II.32 2548).
Weight 2.17 g; diameter 18 mm; axes 6 h; wear/corrosion 3/3 – 3/3.
Inv. no. MH/A/8863
Obv.: SABINA AVGVSTA: Bust of Sabina, diademed, wearing stephane with hair in qu-
eue, draped, right.
Rv.: CONCOR DIAAVG: Concordia seated left, holding patera and sceptre; below seat, 
cornucopia.

44. Denarius, AR; Hadrian (for Sabina), Rome, 133–135 AD (RIC II.32 2548).
Weight 3.24 g; diameter 18 mm; axes 6 h; wear/corrosion 2/2 – 2/2.
Inv. no. MH/A/8864
Obv.: SABINA AVGVSTA: Bust of Sabina, diademed, wearing stephane with hair in qu-
eue, draped, right.
Rv.: CONCOR DIAAVG: Concordia seated left, holding patera and sceptre; below seat, 
cornucopia.

45. Denarius, AR; Antoninus Pius, Rome, 138 AD (RIC III 7a).
Weight 1.1 g; diameter 18 mm; axes 6 h; wear/corrosion 2/2 – 2/2 (1/3 part of coin is 
preserved).
Inv. no. MH/A/8865
Obv.: [IMPTAELC]AESHADRI A[NTONINVS]: Head of Antoninus Pius, bare, right.
Rv.: AVGPI[VSPM TRPCOS]DESII: Diana, draped, standing right, holding arrow in in 
lowered right hand and bow raised in left.

46. Denarius, AR; Antoninus Pius, Rome, 140–143 AD (RIC III 97).
Weight 3.1 g; diameter 17 mm; axes 6 h; wear/corrosion 3/2 – 3/2.
Inv. no. MH/A/8866
Obv.: ANTONINVS [AVGPIVS]PP: Head of Antoninus Pius, laureate, right.
Rv.: TRP OT CO SIII: Clasped hands holding winged caduceus and two corn-ears.

47. Denarius, AR; Antoninus Pius, Rome, 143–144 AD (RIC III 117).
Weight 2.92 g; diameter 18 mm; axes 6 h; wear/corrosion 2/2 – 2/2.
Inv. no. MH/A/8867
Obv.: ANTONINVS AVGPIVSPP: Head of Antoninus Pius, laureate, right.
Rv.: COS III DES IIII: Pax, draped, standing left, holding branch downwards in extended 
right hand and cornucopiae in left.

48. Denarius, AR; Antoninus Pius, Rome, 157–58 AD (RIC III 277).
Weight 2.66 g, diameter 18 mm, axes 6 h, wear/corrosion 5/3 – 5/3.
Inv. no. MH/A/8868
Obv.: ANTONINVSAVG PIVSPPIM[PII]: Head of Antoninus Pius, laureate, right.
Rv.: [TRPOTXXI COSII]I: Fortuna, draped, standing left, holding rudder in right hand 
and cornucopiae in left.

49. Denarius, AR; Antoninus Pius, Rome, 143–144 AD (RIC III 111a).
Weight 2.26 g; diameter 17 mm; axes 6 h; wear/corrosion 4/4 – 4/4.
Inv. no. MH/A/8869
Obv.: ANTONINVSAVGPI VSPPTRPCOSIII: Head of Antoninus Pius, bare, right.
Rv.: [IMPER] A [TOR]II: Victory, winged, draped, standing left, holding wreath in exten-
ded right hand and palm in left.

50. Denarius, AR; Antoninus Pius (for Marcus Aurelius), Rome, 156–157 AD (RIC III 472).
Weight 2.9 g; diameter 16 mm; axes 12 h; wear/corrosion 3/4 – 4/4.
Inv. no. MH/A/8870
Obv.: AVRELIVSCAES [ANTONAVGPIIFIL]: Head of Marcus Aurelius, bare, right.
Rv.: TR P[OT XI COS] II: Securitas, standing left, leaning on column, raising right hand 
and holding sceptre.

51. Denarius, AR; Antoninus Pius (for Diva Faustina I) Rome, after 141 AD (RIC III 509).
Weight 2.99 g; diameter 18 mm; axes 6 h; wear/corrosion 2/2 – 3/2.
Inv. no. MH/A/8871
Obv.: DIVA FAVSTINA: Bust of Faustina I, draped, right, hair elaborately waved in se-
veral loops round head and drawn up and coiled on top.
Rv.: AETER NITAS: Aeternitas, draped, standing left, holding phoenix on extended right 
hand and raising fold of skirt with left.

52. Denarius, AR; Marcus Aurelius, Rome, 175 or 175–176 AD (RIC III 325 or 348).
Weight 3.07 g; diameter 19 mm; axes 6 h; wear/corrosion 3/2 – 4/2.
Inv. no. MH/A/8872
Obv.: MANTONINVSAVG GERMSARM: Head of Marcus Aurelius, laureate, right.
Rv.: SECVRITPVBTR[PXXI]X (or XXX) IMPVIIICOSII: Securitas, draped, seated left on 
low seat, holding sceptre in right hand and resting left elbow on arm of chair.

53. Denarius, AR; Marcus Aurelius (for Faustina II), Rome, 161–175 AD (RIC III 694–696).
Weight 2.23 g; diameter 17 mm; axes 6 h; wear/corrosion 5/3 – 5/3 (pierced on 9 h on 
obverse).
Inv. no. MH/A/8873
Obv.: [FAVSTIN]A [AVGVSTA]: Bust of Faustina II, bare-headed, hair waved and fastened 
in a bun on back of head, draped, right.
Rv.: [IVNONI] RE[GINAE]: Juno, veiled, draped, standing left, holding patera in extended 
right hand and sceptre in left hand; at left, peacock.

54. Denarius, AR; Marcus Aurelius (for Lucius Verus), Rome, 163–164 AD (RIC III 509).
Weight 2.69 g; diameter 17 mm; axes 6 h; wear/corrosion 2/2 – 2/2.
Inv. no. MH/A/8874
Obv.: LVERVSAVGARMENIACVS: Head of Lucius Verus, bare, right.
Rv.: [TRP]IIIIIMPIICOSI: Armenia seated left on ground, surrounded by arms, resting 
left hand on bow and quiver; before her, standard; ARMEN in exergue.
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55. Denarius, AR; Marcus Aurelius (for Lucilla), Rome, 164–180 AD (RIC III 775).
Weight 2.88 g; diameter 17 mm; axes 6 h; wear/corrosion 2/3 – 2/3.
Inv. no. MH/A/8875
Obv.: LVCILLAEAVG ANTONINIAVGF: Bust of Lucilla, bare-headed, hair waved and fa-
stened in a bun on back of head, draped, right.
Rv.: [PI E] TAS: Pietas, veiled, draped, standing left, raising right hand above lighted 
altar left and holding perfume box in left hand.

56. Denarius, AR; Commodus, Rome, 190 AD (RIC III 209).
Weight 2.88 g; diameter 17 mm; axes 12 h; wear/corrosion 3/2 – 3/2.
Inv. no. MH/A/8876
Obv.: MCOMMANTPFEL AVGBRITPP: Head of Commodus, laureate, right.
Rv.: TEMPFELICPMTRPXVCOSVI: Winged caduceus between crossed cornucopia.

57. Denarius, AR; Commodus, Rome, 191–192 AD (RIC III 254a).
Weight 2.83 g; diameter 17 mm; axes 6 h; wear/corrosion 2/3 – 2/3.
Inv. no. MH/A/8877
Obv.: LAELAVRELCOM MAVGPFEL: Head of Commodus, laureate, right.
Rv.: HERCVLIR OMANOAVG: Hercules, wearing lion-skin, holding club in left hand and 
crowning with right hand a trophy.

58. Denarius, AR; Clodius Albinus, Rome, 193–195 AD (RIC IV 11).
Weight 2.74 g; diameter 18 mm; axes 12 h; wear/corrosion 3/2 – 4/2.
Inv. no. MH/A/8878
Obv.: DCLSEPTAL BINCAES: Head of Clodius Albinus, bare, right.
Rv.: [RO]MA[E] A E TERNAE: Roma, helmeted, draped, seated left on shield, holding 
palladium in outstretched right hand and sceptre in left hand.

59. Denarius, AR; Septimius Severus (for Julia Domna), Rome, 193–196 AD (RIC IV 536).
Weight 2.5 g; diameter 18 mm; axes 12 h; wear/corrosion 3/3 – 3/3.
Inv. no. MH/A/8879
Obv.: IVLIADO MNAAVG: Bust of Julia Domna, hair waved and coiled at back, draped, 
right.
Rv.: VENERI VICTR: Venus, with drapery falling below hips, standing with back turned, 
head right, holding apple in extended right hand and palm sloped to the left in left 
hand, resting left elbow on column.

60. Denarius, AR; Caracalla, Rome, 208 AD (RIC IV 108).
Weight 3.02 g; diameter 19 mm; axes 12 h; wear/corrosion 1/2 – 1/2.
Inv. no. MH/A/8880
Obv.: ANTONINVS PIVSAVG: Head of Caracalla, laureate, right.
Rv.: PONTIFTRP XICOSII: Caracalla, in military attire, on horse galloping right, holding 
raised spear in hand; before, captive; PROF in exergue.

61. AE29; Caracalla, Philippopolis, 211–217 AD (the type is not exactly defined)
Weight 13.12 g; diameter 29 mm; axes 1 h; wear/corrosion 5/5 – 5/5 (pierced on 9 h on 
obverse)
Inv. no. MH/A/8886
Obv.: AV[T K M AVP CEVH] ΑΝΤΩΝΕΙ[ΝΟC]: Laureate and cuirassed heroic bust right, 
seen from behind, wearing aegis.
Rv: MHTPO[ΦIΛIΠΠO]ΠOΛEΩ: Apollo standing facing, head left, holding patera and 
resting hand upon lyre set upon palm tree to right; to left, eagle standing left, head right.

62. AE29; Philip I, Viminacium, 243–244 AD (Martin 2.09.1; Varbanov 132).
Weight 16.34 g; diameter 29 mm; axes 6 h; wear/corrosion 4/4 – 4/4.
Inv. no. MH/A/8881
Obv.: IMPMIVL[PHILIPPVS]AVG: laureate, draped and cuirassed bust right.
Rv.: PMSC OLVIM: Moesia standing facing, head left; to left, bull standing right; to right, 
lion standing left; AN V in exergue.

63. Antoninianus, AR; Trajan Decius, Rome, 249–251 AD (RIC IV 28).
Weight 3.94 g; diameter 23 mm; axes 6 h; wear/corrosion 2/3 – 2/5.
Inv. no. MH/A/8882
Obv.: IMPCMQTRAIANVSDECIVSAVG: Bust of Trajan Decius, radiate, draped, cuiras-
sed, right.
Rv.: VBERITASAVG: Uberitas, draped, standing left, holding purse in right hand and 
cornucopiae in left hand.

64. AE3; Valens, Constantinople, 344 AD (RIC IX Cons 21b-s or 42b).
Weight 1.66 g; diameter 16 mm; axes 7 h; wear/corrosion 4/3 – 4/3.
Inv. no. MH/A/8883
Obv.: DNVALEN SP[FAVG]: Pearl-diademed, draped and cuirassed bust of Valens right.
Rv.: SECVRITAS REIPVBLICAE: Victory advancing left, holding wreath and palm branch; 
CONS[…] in exergue.
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65. AE3; Arcadius, mint: unidentified, 395–408 AD (RIC ?).
Weight 1.04 g; diameter 15 mm; axes 6 h; wear/corrosion 5/5 – 5/5 (pierced on 3 h on 
obverse).
Inv. no. MH/A/8884
Obv.: [DN]ARCA[D IVSPFAVG]: Bust of Arcadius right.
Rv.: G[LORIARO MANORVM]: Emperor advancing right, holding labarum and grasping 
captive; mintmark in exergue are invisible.

TEPTIUKÓW, STAN. 35 / TEPTIUKÓW, SITE 35
Monety zostały przekazane przez przypadkowego znalazcę w 2018 r. Znaleziska zweryfikowane, posiadają dokładną 
lokalizację, ustaloną przez GPS.
The coins were handed over by an accidental finder in 2018. Verified finds, location determined precisely using GPS.

66. Subaeratus, AE+AR; prototype: denarius, AR, Antoninian dynasty, 2nd c. AD (RIC III ?).
Weight 1.84 g; diameter 17 mm; axes ?; wear/corrosion 5/5 – 5/5 (hole on 1 h on obverse).
Inv. no. MH/A/7082
Obv.: Legend is unpreserved: Bust of emperor, right.
Rv.: Unidentified.
Notes: copper core of the subaeratus.

67. Denarius, AR; Commodus, Rome, 183 AD (RIC III 61).
Weight 2.48 g; diameter 18 mm; axes 12 h; wear/corrosion 1/2 – 1/2.
Inv. no. MH/A/7084
Obv.: MCOMMODVS ANTONAVGPIVS: Head of Commodus, laureate, right.
Rv.: TRPVIII IMPVICOSIIIPP: Felicitas, draped, standing left, holding caduceus in right 
hand and sceptre in left hand.

KOLEKCJA J. KRZYŻEWSKIEGO / J. KRZYŻEWSKI COLLECTION
Kolekcja przekazana do Muzeum w 2020 r. Znaleziska z terenów Lubelszczyzny, brak informacji o dokładnej lokalizacji 
znalezisk.
Collection handed over to the Museum in 2020. Finds from the area of the Lublin region, no information about the 
precise location of finds.

68. Denarius, AR; Domitian, Rome, 87 AD (RIC II.12 517).
Weight 3.08 g; diameter 19 mm; axes 6 h; wear/corrosion 1/1 – 1/1.
Inv. no. MH/A/8469
Obv.: IMPCAESDOMITAVGGERMPMTRPVII: Head of Domitian, laureate, right.
Rv.: IMP·XIIIICOSXIIICENS·P·P·P: Minerva advancing right, holding spear and shield.

69. Denarius, AR; Hadrian, Rome, 120–121 AD (RIC II.32 387).
Weight 2.73 g; diameter 18 mm; axes 6 h; wear/corrosion 2/2 – 2/2.
Inv. no. MH/A/8474
Obv.: IMPCAESARTRAIAN HADRIANVSAVG: Bust of Hadrian, laureate, traces of dra-
pery on far shoulder, right.
Rv.: PMTRP COSII: Aequitas-Moneta standing left, holding scales and cornucopia.

70. Denarius, AR; Hadrian, Rome, 121–123 AD (RIC II.32 542).
Weight 3.33 g; diameter 18 mm; axes 7 h; wear/corrosion 2/2 – 2/2.
Inv. no. MH/A/8471
Obv.: IMPCAESARTRAIANHADRIANVSAVG: Bust of Hadrian, laureate, drapery on far 
shoulder, right.
Rv.: PMTR P CO S·III: Roma seated left, usually on pile of arms, holding Victory and 
sceptre.

71. Denarius, AR; Antoninus Pius, Rome, 143–144 AD (RIC III 111b).
Weight 2.76 g; diameter 18 mm; axes 6 h; wear/corrosion 2/2 – 2/2.
Inv. no. MH/A/8470
Obv.: ANTONINVSAVGPIVS PPTRPCOSII: Head of Antoninus Pius, laureate, right.
Rv.: IMPER A TOR II: Victory, winged, draped, standing left, holding wreath in extended 
right hand and palm in left.

72. Denarius, AR; Antoninus Pius, Rome, 159–160 AD (RIC III 303).
Weight 3.11 g; diameter 18 mm; axes 6 h; wear/corrosion 2/2 – 2/2.
Inv. no. MH/A/8468
Obv.: ANTONINVSAVGPIVSPPTRPXXIII: Head of Antoninus Pius, laureate, right.
Rv.: ROMA COSIII: Roma, helmeted, draped, seated left, on throne, holding Victory on 
right hand and vertical spear in left.

73. Denarius, AR; Antoninus Pius (for Diva Faustina I), Rome, after 141 AD (RIC III 358).
Weight 2.87 g; diameter 18 mm; axes 6 h; wear/corrosion 2/2 – 2/2.
Inv. no. MH/A/8473
Obv.: DIVA FAVSTINA: Bust of Faustina I, draped, right, hair elaborately waved in se-
veral loops round head and drawn up and coiled on top.
Rv.: AVG[V S]TA: Ceres, veiled, draped, standing right, holding vertical sceptre in right 
hand and two corn-ears, downward, in left.
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74. Denarius, AR; Marcus Aurelius (for Faustina II), Rome, 161–176 AD (RIC III 677).
Weight 3.28 g; diameter 19 mm; axes 6 h; wear/corrosion 2/2 – 2/2.
Inv. no. MH/A/8472
Obv.: FAVSTINA AVGVSTA: Bust of Faustina II, bare-headed, hair waved and fastened 
in a bun on back of head, draped, right.
Rv.: FECVNDITAS: Fecunditas, draped, standing right, holding sceptre in right hand 
and infant in left hand.

75. АЕ3; Constans, Thessalonica, 335–341 AD (RIC VII Thes 225).
Weight 1.39 g; diameter 16 mm; axes 6 h; wear/corrosion 2/3 – 2/3.
Inv. no. MH/A/8476
Obv.: CONSTANSNOBCAES: Bust of Constans, laureate, draped and cuirassed, right
Rv.: GLORI AEXER CITVS: Two soldiers standing facing, each holding a spear and shield, 
a single standard between them, SMTSΔ in exergue.

76. АЕ3; Valentinian I, Siscia, 367–375 AD (RIC IX Sis 15a).
Weight 2.39 g; diameter 18 mm; axes 6 h; wear/corrosion 2/2 – 2/2.
Inv. no. MH/A/8475
Obv.: DNVALENTINI ANVSPFAVG: Bust of Valentinian I, pearl-diademed, draped and 
cuirassed, right.
Rv.: SECVRITAS REIPVBLICAE: Victory advancing left, holding wreath and palm; ΔSISC 
in exergue.

A. Nominały / Denominations
Denary / Denarii: nos. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 67, 68, 
69, 70, 71, 72, 73, 74

As / As: no. 22
Kopie odlewane / Cast copies: nos. 5, 17, 25, 30
Subaeraty / Subaerati: nos. 27, 66
Antoninian / Antoninianus: no. 63
Brązowe monety prowincjonalne / Provincial bronze coins: 

nos. 9, 23, 61, 62
Brązowe monety późnorzymskie / Late Roman bronze co-

ins: nos. 64, 65, 75, 76

B. Emitenci / Issuers1
Vespasian: no. 31
Vespasian (Titus): no. 32
Titus: nos. 33, 34
Domitian: nos. 4, 68
Trajan: nos. 24, 30, 35, 36, 37
Hadrian: nos. 10, 38, 39, 40, 41, 42, 69, 70

1 Z uwzględnieniem prototypów kopii denarów / Prototypes of copies of denarii are also included.

Hadrian (Sabina): nos. 43, 44
Antoninus Pius: nos. 6, 25, 26, 45, 46, 47, 48, 49, 71, 72
Antoninus Pius (Marcus Aurelius): no. 50
Antoninus Pius (Diva Faustina I): nos. 11, 12, 13, 51, 73
Marcus Aurelius: nos. 2, 3, 5, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 52
Marcus Aurelius (Lucius Verus): nos. 1, 18, 27, 54
Marcus Aurelius (Lucilla): nos. 19, 55
Marcus Aurelius (Commodus): no. 28
Marcus Aurelius (Faustina II): nos. 53, 54, 74
Commodus: nos. 20, 21, 56, 57, 67
Antoninian dynasty: no. 66
Clodius Albinus: no. 58
Septimius Severus ( Julia Domna): nos. 29, 59
Caracalla: nos. 60, 61
Trajanus Decius: no. 63
Philipp I: no. 62
Gordian III: no. 9
Constans: no. 75
Valens: no. 64
Valentinian I: no. 76
Arcadius: no. 65
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Nonetheless, after re-examining “second-class” arte-

facts, it turned out that despite their imperfections, 

they provided extensive statistical, typological, techno-

logical and chronological data that cannot be ignored. 

This is even more evident when a collection of such ar-

tefacts from a small administrative area such as a town, 

commune or district, amounts to hundreds of items. 
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