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Zamiast wstępu

„Czas, pożerca rzeczy” 
Publius Ovidius Naso

Oddajemy do rąk czytelników publikację, która dla Muzeum Ziemi Nadnoteckiej 

w  Trzciance ma szczególne znaczenie. Jest to pierwsza publikacja stricte archeolo-

giczna wydana przez nasze muzeum. Powstanie niniejszej pracy podyktowane jest nie 

tylko wartością poznawczą prezentowanego stanowiska, ale także upływem czasu – 

zjawiska, o którym Gerard Labuda napisał, że „(…) nie istnieje poza rzeczami, stanowi ich 

immamentną właściwość”. W tym roku upływają już 42 lata od wykopalisk na stanowisku 

Biała 26. Część osób zaangażowanych w te badania bezpowrotnie odeszła, czas zaciera 

pamięć pozostałych uczestników tych wydarzeń. Kurz przykrywa muzealne kartony, 

a tusz na pożółkłych metrykach blaknie. Z reguły jest tak, że trudniej jest opracowywać 

materiały z badań, w których się nie uczestniczyło, jeśli zaś dodatkowo od zakończenia 

prac minie dużo czasu, do zadania takiego należy podejść niezwykle ostrożnie. Przed 

przygotowaniem części opisowej należało uporządkować materiały, w szczególności 

materiały masowe, które przez lata przenosin, przepakowywania itp. zabiegów uległy 

częściowemu przemieszaniu i wymagały uporządkowania. Także dokumentacja badań 

była niepełna. Aby uzyskać całościowy obraz wykopalisk w Białej należało złożyć ze 

sobą materiały, przezrocza i slajdy pochodzące z trzech różnych instytucji. Nie wszyst-

kie uszczerbki spowodowane upływem czasu są możliwe do naprawienia. Niepoweto-

waną stratą jest fakt, że nie zachowały się do naszych czasów szczątki zmarłych odkryte 

na stanowisku w latach 70. XX w. Rozproszeniu uległy także w większości przypadków 

próby węgli drzewnych, które mogłyby być nieocenionym źródłem dla szczegółowych 

studiów nad chronologią analizowanego stanowiska. Pomimo tych przeciwności dzięki 

staraniom powołanej grupy badawczej udało się osiągnąć podstawowy cel, jaki przed 

sobą wyznaczyliśmy – zebranie w  jednym miejscu maksimum dostępnych informacji 

i  archiwaliów dotyczących stanowiska Biała 26. Stanowiska cennego nie tylko z per-

spektywy lokalnego dziedzictwa kulturowego. Możliwość szerszej prezentacji wyników 

tych archiwalnych badań cieszy tym bardziej, że pomimo całego swojego bogactwa 

nadnoteckie materiały archeologiczne w ostatnich latach rzadko są obecne w polskiej 

literaturze archeologicznej. Jako najwygodniejszą formę prezentacji wyników badań  

na stanowisku Biała 26 przyjęto studium przypadku. Metoda ta ma na celu poznanie  
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całościowego charakteru badanego zjawiska – cmentarzyska kultury pomorskiej w Białej. 

Studium przypadku w  przeciwieństwie do klasycznych opracowań monograficznych 

skupia się na indywidualnych zagadnieniach bez analizy ich szerszego kontekstu czy 

charakteru masowego. Podejście to wydaje się właściwe tym bardziej, że liczne grono 

autorów przed nami podejmowało już udane studia nad sytuacją kulturową regionu 

nadnoteckiego w dobie kultury pomorskiej. Mamy nadzieję, że z materiałów zawartych 

na kolejnych stronach skorzystają nie tylko profesjonalni archeolodzy,  ale także zainte-

resowani przeszłością regionu członkowie lokalnej społeczności. Ułatwić to może seria 

krótkich artykułów redaktora, które niejako łączą w spójną całość prezentowane studia 

i analizy. 

Praca niniejsza poświęcona jest pamięci Czesława Strzyżewskiego, nieprzeciętnego 

badacza Wielkopolski, w tym ziemi trzcianeckiej. Archeolog ten odznaczał się niezwy-

kłą elastycznością badawczą, obecnie rzadko już spotykaną. Z  równą swobodą, a co 

ważniejsze na równie wysokim poziomie badał stanowiska reprezentujące całe spek-

trum epok i kultur. Jak wspominali gnieźnieńscy współpracownicy Czesława Strzyżew-

skiego, można go scharakteryzować jako rasowego terenowca. Nieocenioną pomocą 

przy realizacji niniejszej publikacji był kontakt z osobami zaangażowanymi w badania 

nad interesującym nas stanowiskiem. Panem Zbigniewem Żurawskim, pełniącym pod-

czas badań na stanowisku nr 26 w Białej funkcję kierownika wykopalisk, prywatnie wie-

loletniego współpracownika i przyjaciela Czesława Strzyżewskiego. Nie mniej istotne 

były rozmowy oraz materiały, w tym prywatne zdjęcia przesłane do zbiorów Muzeum 

Ziemi Nadnoteckiej w Trzciance przez Panią Marię Nowakowską. W latach studenckich 

uczestniczkę wykopalisk na cmentarzysku w Białej oraz autorkę pierwszego opraco-

wania materiałów z  tychże badań, stanowiącego jej pracę dyplomową. Za owocną 

wymianę korespondencji i wszelkie sugestie oraz materiały pragnę Państwu w tym miej-

scu podziękować. 

Piotr Alagierski 
Trzcianka, listopad 2019 r. 
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In memoriam

• Zbigniew Żurawski 

Wspomnienia o Czesławie Strzyżewskim

Biała – niewielka wieś w pobliżu Trzcianki. Na parę lat miała stać się dla mnie miej-

scem pierwszych poważnych badań mikroregionalnych. Taką propozycję współpracy 

otrzymałem od śp. Czesława Strzyżewskiego. To była dla młodego człowieka wielka 

sprawa…

Dzisiaj, kiedy próbuję sięgnąć do tych dni, widzę, że po niemal 40 latach pamięć 

zachowała jedynie pojedyncze obrazy:

– Mglisty poranek marca, okolice wsi Biała, jesteśmy na powierzchniówkach. W kraj- 

obrazie pól widzę przygiętą postać Czesława, w ręku nieodłączny zeszyt, przez ramiona 

przewieszona torba…

– W przypadającym na mnie obszarze badań pozostało mi jeszcze wybierzysko usy-

tuowane na stoku Karzełczej Góry. W górze spostrzegam skupisko kamieni. Pokonując 

piaszczyste zbocze, docieram na szczyt. Przede mną odsłonięty profil grobu skrzyn-

kowego. Jestem bez jakiegokolwiek sprzętu do kopania, mam jedynie krótki liniał. 

To pierwsza i jedyna w moim życiu eksploracja grobu za pomocą plastikowego liniału…

– Popołudniowa licytacja odkryć, Czesław skrupulatnie notuje w  swoim zeszycie 

wszystkie uwagi…

– Jesteśmy w muzeum w Trzciance – rozmowa z p. Macudzińskim – nasze plany, 

nadzieje na wsparcie…

– Sala wystawowa w Pile – kolejny dzień montujemy wystawę obrazującą „pradzieje” 

ziemi trzcianeckiej…

– Poszukiwania kurhanów w Sarczu k. Trzcianki – las, kilka, kilkanaście różnej wielko-

ści pagórków – kurhany?, kopiemy sondaże… bez rezultatów. Sondaż w największym  
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Zbigniew Żurawski

z  nich, w  jednym końcu głębokość znaczna, może 2,5–3 m, naraz szum!…, stoję 

z nogami zasypanymi piachem z oberwanego profilu…

– Biała, niewielki lasek, brzozy. Weryfikujemy archiwalne dane dotyczące cmentarzy-

ska z okresu wpływów rzymskich – ten okres to konik Czesława. Tym razem szczęście 

nam dopisuje: w sondażu natrafiamy na palenisko – najprawdopodobniej pozostałości 

stosu ciałopalnego…

– Karzełcza Góra – wykopaliska – jeden z ciekawszych obiektów: grób skrzynkowy 

z popielnicą twarzową, twarz zwrócona w stronę zachodnią, zachodnia płyta skrzyni 

grobu z pozostałościami czerwonego barwnika – wszystko wskazuje na obecną tutaj 

symbolikę „odejścia w  zaświaty”  – podobnie jak czerwień zachodzącego słońca lub 

gorejącego stosu pogrzebowego…

Dzisiaj, choć przywołuję postać śp. Czesława w niewielu obrazach, muszę stwier-

dzić, że zawdzięczam Mu wiele: był dla mnie przykładem zaangażowania, odpowie-

dzialności i  sumienności w podejmowanych pracach, archeologia była pasją Jego 

życia…
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Studia i materiały

• Piotr Alagierski

Dział Archeologiczny MZN w Trzciance

Położenie geograficzne i środowisko 
naturalne stanowiska 

Stanowisko Biała 26 (ob. AZP 39-24) położone jest w ujęciu fizjograficznym J. Kondra-

ckiego na Pojezierzu Wałeckim (Kondracki, Richling, 1994), w rejonie jego południowego 

styku z Kotliną Gorzowską. Pojezierze Wałeckie to przede wszystkim obszary wysoczy-

znowe, występują na nich ozy oraz pojedyncze pasma moren czołowych, wykształ-

conych w fazie krajeńskiej ostatniego zlodowacenia (Kondracki, 2014, 80–81). Obszar 

ten poprzecinany jest licznymi rynnami subglacjalnymi o kierunku NW-SE. W pobliżu 

interesującego nas obszaru rynny te do dziś są wykorzystywane przez rzeki Trzciankę 

i Łomnicę (Ratajczak-Szczerba, 2011). Za M. Falkowskim i G. Karłowską można przyjąć, 

że stanowisko Biała 26 położone jest w ciągu piaszczystych wyniesień o genezie polo-

dowcowej, ciągnących się wzdłuż doliny dolnej Noteci, zwanej na tym odcinku „Notecią 

Bystrą” (Kupczyk, 2004, 36–37). Administracyjnie stanowisko położone jest w obrębie 

wsi Biała w gminie Trzcianka, w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim, w województwie 

wielkopolskim. Omawiane stanowisko znajduje się na wyniosłej, piaszczystej kulminacji, 

lokalnie nazywanej Karzełczą Górą.

Teren stanowiska ze względu na swoją lokalizację w sąsiedztwie istniejącej wsi oraz 

budowę geologiczną (dobrej jakości kruszywa) przez okres ostatnich 100 lat podlegał 

licznym przekształceniom antropomorficznym. W ujęciu konserwatorskim stanowisko 

znajduje się na obszarze AZP 39-24 pod numerem 26 i od wpisu do rejestru zabytków 

w marcu 1977 r. stanowi obszar chroniony. Z punktu widzenia archeologii osadnictwa 

cmentarzysko z  Białej wpisuje się w  rozpoznaną i  dobrze czytelną w  skali mikrore-

gionu sieć osadnictwa kultury pomorskiej, koncentrującej się w okolicy styku wypłasz-

czeń z Pradoliną Noteci, szczególnie w rejonie występowania jej dopływów. Najbliższe 

stanowiska kultury pomorskiej znane są z bezpośredniego sąsiedztwa oraz występują  

m.in. na terenie Trzcianki, Radolina, Radolinka, Radosiewa i Stobna. 
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Ryc. 1. Współczesny widok na stanowisko archeologiczne Biała 26. Stan w marcu 2019 r. 
A contemporary view of the Biała 26 archaeological site. March 2019

W rejonie Białej znajdują się bogate, różnorodne biotopy. Bliskość doliny Noteci spra-

wia, że okolice te do dzisiaj należą do terenów cennych przyrodniczo. Obecnie w począt-

kowym odcinku dolnej Noteci występują m.in. 22 gatunki ptaków chronionych, rzadkie 

gatunki ryb, takie jak boleń, piskorz i głowacz białopłetwy, płazy, w tym kumak nizinny, 

oraz chronione gatunki bezkręgowców. Dolinę Noteci oraz okoliczne lasy zamieszkują 

m.in. bobry, wydry, a w rejonie nieodległej Sarbii wilki. Coraz częściej pojawiają się także 

nad Notecią łosie i  rysie. Charakterystycznym elementem krajobrazu w  rejonie Białej 

są zbiorniki astatyczne dające schronienie licznym gatunkom zwierząt. Na zachód od 

cmentarzyska w Białej występują częściowo wyschnięte rynny jezior polodowcowych, 

z których do dziś zachowały się jeziora Moczytko i Bąbilno. 

Jak już wspomniano, omawiane stanowisko położone jest na styku dwóch ekumen. 

Piaszczystej, zalesionej wysoczyzny oraz wielkiej doliny rzecznej. Jest to klasyczna 

lokalizacja, bardzo pożądana przez rozmaite społeczności pradziejowe. Lokaliza-

cja sieci osadniczej, a co za tym idzie także cmentarzysk w takich punktach związana 

była z potrzebami gospodarczymi. Na stosunkowo małym obszarze ówczesna ludność 

mogła korzystać z dobrodziejstw dwóch odmiennych środowisk. W przypadku osadni-

ctwa w rejonie Białej miało to szczególnie ważne znaczenie. Tamtejsze gleby, głównie 

piaski i twory bielicowe nie należą do urodzajnych. Co prawda nie powinno się prze-

nosić obecnych warunków glebowych na czasy przedhistoryczne (Jankuhn, 2004, 61), 

jednak w profilach geologicznych okolicznych terenów brak jest żyznych gleb kopal-

nych, dominują ubogie utwory piaskowe i bielicowe. Zapewne tak samo było w rejo-

nie Białej. W  takiej sytuacji sąsiedztwo doliny, jak wiemy z  obserwacji innych analo-

gicznych stanowisk oraz z danych etnograficznych, zapewniało m.in. zimowe pasze dla 
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zwierząt hodowlanych. Szczególnie użyteczną rośliną paszową wykorzystywaną przez 

społeczności pradziejowe były wierzby, występujące licznie w dolinie rzeki. Tworzyły 

one łęgi, obecnie w dużej mierze wyparte przez łąki (Falkowski, Karłowska, 1957, 431). 

Tereny zalewowe są także atrakcyjne z uwagi na osadzający się po wylewach żyzny muł. 

Ryc. 2. Zbiornik astatyczny w rejonie Białej  
Astatic reservoir in the Biała region 

Cykliczne występowanie wezbranej rzeki z  brzegów dostarczało także ryb, które 

z łatwością mogły być po ustąpieniu wody zbierane z licznych zagłębień i oczek wod-

nych. Obecnie na piaszczystych glebach w okolicy interesującego nas terenu występują 

głównie lasy sosnowe. Pierwotnie znacznie wyższy udział miały zbiorowiska liściaste, 

dąbrowy, buczyny, lasy olchowe, grądy zboczowe i łęgi wierzbowe. W wieku XVIII i XIX 

zaczęto wykorzystywać Noteć gospodarczo, na odcinku od Ujścia do Krzyża rzeka 

została skrócona o 1/3 długości. Pierwotnie Noteć płynęła wieloma korytami, przeci-

skając się pomiędzy licznymi zbiorowiskami roślinnymi i terenami zabagnionymi (Kup-

czyk, 2004, 35–39). W dobie kultury pomorskiej środowisko naturalne w analizowanym 

rejonie było bez wątpienia bogatsze. Jeszcze w wieku XVIII na terenie lasów nadno-

teckich w rejonie Chodzieży występował niedźwiedź brunatny. W 1909 r. Carl Schulz 

w samym tylko nadleśnictwie Trzcianka wymieniał 132 pozycje flory (Grunt, 1961, 41). 

W  czasie gdy funkcjonowało cmentarzysko w  Białej odmienne były także stosunki 

wodne. W dobie, w której użytkowano interesującą nas nekropolię zachodziły zmiany 

klimatyczne okresu subatlantyckiego (Godłowski, 1983, 286–289). Nastąpiło wów-

czas ochłodzenie, zwiększyła się suma opadów i  zawilgotnienie, doszło do pod-

niesienia poziomu wód. Zmiany te na Niżu Polskim poświadczone są obserwacjami  

przyrodniczymi. Na przykład jeziora wielkopolskie osiągnęły wówczas najwyższy  

stan wód w trakcie całego holocenu (Starkel, 2004, 30). Zmiany te przyczyniły się do 
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kryzysu kultury łużyckiej, zaniku wielkich osiedli, rozrzedzenia osadnictwa, a co za tym 

idzie, pojawienia się małych krótkotrwałych osad kultury pomorskiej wraz z mniejszymi 

niż w  kulturze łużyckiej cmentarzyskami (Ostoja-Zagórski, 1993, 43). Wspomniane 

wyżej rozrzedzenie osadnictwa do dzisiaj przysparza pewne trudności interpretacyjne. 

Na  terenie Pojezierza Wielkopolskiego zarejestrowano do tej pory kilkadziesiąt osad 

kultury pomorskiej oraz ponad 500 cmentarzysk (Szamałek, 2005, 153). Zmiany klima-

tyczne ówczesnej doby mogły przyczynić się do zakładania krótkotrwałych osad, które 

są często trudne do uchwycenia metodami archeologicznymi. Nie można jednak zapo-

minać, że w czasie formowania się kultury pomorskiej zmiany klimatyczne zainicjowały 

przekształcenia gospodarczo-społeczne i kulturowe. Możliwe jest, że zmiany te zacho-

dziły stopniowo i nadal zamieszkiwane były osady łużyckie, na których wciąż wytwa-

rzano ceramikę według dawnych łużyckich wzorców, a różnice początkowo zachodziły 

jedynie w obrządku pogrzebowym, obecnie klasyfikowanym jako stanowiska pomorskie 

(Kaczmarek, 1999, 135–172). Jest to spostrzeżenie szczególnie interesujące w kontek-

ście nekropolii w Białej, w której sąsiedztwie występują zarówno rozległe cmentarzyska 

kultury łużyckiej, jak i późnołużyckie stanowiska osadowe. 

Jak więc wyglądało otoczenie cmentarzyska w Białej u schyłku starej ery? Można 

wyrobić sobie obraz ówczesnego środowiska, czytając źródło młodsze od naszej 

nekropolii o 1500 lat, ale wciąż odnoszące się do dzikiej, nieujarzmionej doliny Noteci. 

Dysponujemy opisem tych okolic z początku XII w., sporządzonym podczas misji chry-

stianizacyjnej na Pomorze. Przewodził jej Otton z Bambergu, a jego towarzysz Herbod 

prowadził dziennik podróży. Oddajmy głos kronikarzowi:

Minąwszy zamek Ujście, stojący na rubieży, zagłębiliśmy się w olbrzymią i gęstą knieję, 

która oddziela Polskę od Pomorza. Drogą tą równie ciężko się było poruszać, jak i  ją 

opisać, cud żeśmy na niej nie sczeźli. Lasów onych bowiem nigdy nie przekroczył człek 

śmiertelny (…), szliśmy wtedy (…), ale z wielkim mozołem, a to za sprawą węży i wsze-

lakiego dzikiego zwierza, a  także natręctwa bocianów gnieżdżących się w  koronach 

drzew, które prześladowały nas swoim skrzekiem i  kłapaniem (Fernández-Armesto, 

2008, 120).

Summary

„Biała 26” site is located on the Wałeckie Lakeland, in the region of its southern border with Go- 

rzowska Valley (structural basin). There are two rivers in the area: Trzcianka and Łomnica. The 

site is located in the following administrations: Biała village, Trzcianka borough, Czarnkowsko-

Trzcianecki county, Wielkopolskie voivodship. The site lies on the ascending culmination, 

locally called Karzełcza Góra (Dwarf Hill). The site area has been changed by plenty of anthro-

pomorphic processes for the last 100 years. The point of view of archaeology of settlement 

confirms that the Biała cemetery belongs to the network of Pomerania Culture settlement, 

which is recognised and clear in the scale of the micro-region.
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Stanowisko nr 26 opodal wsi Biała położone jest na wschodnim krańcu Pojezierza 

Wałeckiego wchodzącego w  skład makroregionu Pojezierze Południowopomorskie. 

Pojezierze od wschodu przylega do Doliny Toruńsko-Eberswaldzkiej, oddzielając się 

od niej ponad 40-metrową deniwelacją. Na krawędzi widoczne są małe nieaktywne 

formy osuwiskowe. Badania geologiczne i geomorfologiczne rozpoczęli badacze nie-

mieccy w połowie XIX w. Rozpoznanie stratygrafii jest wynikiem powojennych badań 

poszukiwawczych za złożami węglowodorów, węgli brunatnych oraz kopalin pospo-

litych. Duży wkład wniosły także badania geofizyczne oraz liczne otwory hydrogeolo-

giczne. Rejon leży nad centralnym fragmentem wału kujawsko-pomorskiego o prze-

biegu NW-SE będącego częścią antyklinorium środkowopolskiego. Udokumentowano 

tu obecność skał od paleozoiku poprzez mezozoik, paleogen, neogen do utworów 

czwartorzędowych, tworzących w całości współczesną powierzchnię terenu. Najbliż-

szy obszar stanowiska Biała 26 charakteryzuje się młodoglacjalną rzeźbą wykształconą 

w postaci wysoczyzny morenowej płaskiej oraz równiny wodnolodowcowej. Utwory 

powierzchniowe reprezentowane są przez gliny zwałowe z soczewkami piasków śród-

glinowych oraz piaski i  żwiry fluwioglacjalne odłożone w  okresie stadiału górnego 

zlodowacenia Wisły podczas recesji lądolodu. Krawędź wysoczyzny porozcinana jest 

dolinkami prostopadłymi do doliny Noteci wykształconymi podczas klimatu perygla-

cjalnego. Wypełnienie ich stanowią piaski pylaste, mułki i gliny deluwialne. Nad jedną 

z nich ulokowała się wieś Biała. 

Stanowisko archeologiczne znajduje się na szczycie pagórka oddalonego ok. 1 km 

od centrum wsi. Jego forma jest znacznie zdeformowana w stosunku do pierwotnej. 

Uprawa występujących wokół pól ornych przyczyniła się do niwelacji wypukłych i wklę-

słych form terenu w bezpośredniej bliskości. Od wielu lat z kierunku SW ma miejsce 

niekoncesjonowana eksploatacja kopalin, która zmniejszyła jego objętość o  ok. 30%. 

Z drugiej jego strony w okresie przedwojennym zniwelowano i przekształcono teren 

pod budowę strzelnicy sportowej. Jej pozostałości w  formie rowu ograniczonego 

z obu stron wałami widoczne są do dzisiaj. Szczyt pagórka i część jego zboczy pokryta 

jest szerokopłaszczyznowymi nieregularnymi wkopami do 1,5  m głębokości. Z  tego 
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Ryc. 1. Mapa geomorfologiczna rejonu stanowiska nr 26 w Białej
Geomorphological map archaeological site no. 26 in Biała

powodu trudno określić wielkość oraz kształt pierwotnej formy. Współcześnie wyso-

kość względna wynosi ok. 10 m, nie przekraczając 95 m n.p.m. wysokości bezwzględ-

nej. O pierwotnej morfometrii świadczyć mogą mapy wykonane przez kartografów nie-

mieckich przed II wojną światową, na których owalna forma posiada wymiary ok. 100 

na 200 m przy kierunku wydłużenia NE–SW, co koreluje się z  podobnymi formami 

występującymi w  bezpośrednim otoczeniu, jak i  po przeciwległej stronie wsi Biała.  

Są to ozy w  postaci ciągu wydłużonych pagórków. W  profilu wyrobiska przy stano-

wisku 26 zaobserwować można charakterystyczną dla tego typu form geomorfolo-

gicznych sekwencję utworów. Powstały 

one w  szczelinach lądolodu, któ-

rymi podczas deglacjacji pod 

koniec plejstocenu płynę- 

ły rzeki niosące wody 

o różnym reżimie    

   przepływu, 

 

Ryc. 2. Wizualizacja pierwotnego 
ukształtowania terenu na podstawie 
archiwalnych map przedwojen-
nych. Stanowisko 26 znajduje się na 
szczycie koloru niebieskiego
Visualization of the original terrain.  
Stand 26 is at the top of blue

Równiny wodnolodowcowe

Wysoczyzna morenowa płaska

Równiny torfowe

Dolinki i młode rozcięcia erozyjne

Krawędziaki i stoki wysoczyzny

Biała

Ozy stanowisko 26
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transportujące osady mineralne. Dominują w nim piaski jasnoszare, żółtoszare, drobno- 

i  średnioziarniste, dobrze wysortowane i  obtoczone, miejscami przewarstwione żwi-

rami. Widoczne poziome warstwowanie jest miejscami zaburzone faliście. U podstawy 

pagórka występują pojedyncze eratyki reprezentowane przez granity, porfiry oraz pia-

skowce, których obszar alimentacyjny znajduje się na terenie współczesnej Zatoki Bot-

nickiej oraz wschodniego wybrzeża Szwecji. Denudacja ozu, szczególnie aktywna od 

czasu wytopienia ostatnich bloków lądolodu, ustabilizowała się w momencie wkrocze-

nia roślinności. Współcześnie jedynym procesem degradującym jest działalność ludzka 

powodująca zanikanie tworu powstałego tysiące lat przed pojawieniem się człowieka. 

Summary

The site „Biała 26” is located on the eastern edge of Wałeckie Lakeland, which is a part of 

the macro-region „South-Pomeranian Lakeland”. From the east, the Lakeland is neighbour-

ing the Toruńsko-Eberswaldzka Valley, being separated by the 40-metre height difference. 

The archaeological site is situated on the top of a hill 1 km from the village. Its form is sig-

nificantly distorted compared to the original one. In the direction of S.W., there has been an 

unlicensed minerals exploitation going on for many years. It reduced the volume of the hill 

by about 30%. 
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Dział Archeologii MZN w Trzciance

Z najdawniejszych dziejów badań  
na stanowisku Biała 26

Rejon Białej dzięki swojemu położeniu w sąsiedztwie najdawniejszych naturalnych 

szlaków komunikacyjnych można określić jako obszar bogaty archeologicznie. Kon-

centracja stanowisk archeologicznych reprezentujących różnorodne okresy dziejów 

i kultury może sugerować, że w rejonie tym, pomiędzy Czarnkowem – Białą – Wal-

kowicami istniały strategiczne przeprawy przez dolinę Noteci o znaczeniu komunika-

cyjno-handlowym (Rola, 2009, 261). Specyficzny bieg doliny Noteci, łączący zachód 

ze wschodem, był także dogodną drogą dla przenikania na interesujący nas teren odle-

głych impulsów kulturowych. Poświadczają to nie tylko importy odkryte na cmenta-

rzysku Biała 26, ale także znaleziska z najbliższej okolicy reprezentujące zewnętrzne 

modele kulturowe1. Na terenie samej miejscowości zarejestrowano dotychczas kil-

kadziesiąt stanowisk zarówno osadniczych, jak i sepulkralnych2. Pierwsze amatorskie 

poszukiwania archeologiczne w rejonie Białej prowadzone były już w XVIII w. Zareje-

strowano wówczas istnienie cmentarzyska kurhanowego kultury jastorfskiej, znanego 

w literaturze jako Biała stanowisko 1 (Michałowski, 2006, 183–199). Pojedyncze przy-

padkowe znaleziska miały na pewno miejsce w rejonie Białej już w początkach XX w. 

W notatkach prof. Kostrzewskiego znajdujących się w archiwum Muzeum Archeolo-

gicznego w Poznaniu zachowała się strona poświęcona naczyniom kultury łużyckiej 

i pomorskiej odkrytym w Białej (ryc. 1). Analizując dane AZP, można wydzielić na terenie 

Białej, jak i w jej bezpośrednim sąsiedztwie czytelne sieci osadnicze z różnych okresów 

prahistorii. Wyróżniono między innymi grzebalno-osadnicze kompleksy z epoki brązu 

i żelaza. Tak różnorodne i bogate stanowiska archeologiczne w sposób naturalny przy-

ciągały w okolice Białej badaczy, prehistoryków i regionalistów na przestrzeni ostat-

nich stu lat. Dla nauki polskiej stanowisko Biała 26 zaistniało w roku 1976 w momen-

cie odkrycia przez Zbigniewa Żurawskiego i  Czesława Strzyżewskiego częściowo  

1 Do znalezisk takich należy zaliczyć cmentarzysko w Walkowicach, na którym odkryto datowane na 
I wiek n.e. pochówki w łodziach, analogiczne do znalezisk jutlandzkich (Gajda, 2006, 231–236).

2 Patrz np. sprawozdanie Czesława Strzyżewskiego z badań weryfikacyjnych na terenie gminy Trzcianka 
w 1976 r., Archiwum MZN w Trzciance.
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zniszczonych grobów kultury pomorskiej na terenie wybierzyska piasku, założonego 

na masywie Karzełczej Góry. Czy było to jednak pierwsze odkrycie na tej nekropolii? 

Odpowiedź na to naturalne pytanie przez ostatnie 74 lata spoczywała w muzealnych 

magazynach i archiwach. W zbiorach działu archeologicznego Muzeum Ziemi Nadnote-

ckiej w Trzciance (dalej MZN) znajduje się wiele eksponatów z dawnego muzeum powo-

łanego przy założonym w 1924 r. „Towarzystwie dla Badań Regionalnych i Opieki nad 

Zabytkami w Trzciance”. Placówka ta gromadziła liczne zabytki prahistoryczne pocho-

dzące m.in. z badań Richarda Hesslera. Był to miejscowy pastor ewangelicki, regionali-

sta i archeolog amator. Obecnie na podstawie zachowanych materiałów archiwalnych, 

głównie lokalnych wydawnictw z lat 20. XX w., wiemy, że Hessler rozkopał kilka grobów 

skrzynkowych w okolicy Trzcianki oraz w regionie środkowej Noteci (ryc. 2). Czy wie-

dział on jednak o nekropolii w Białej? Trudno dziś przesądzić. Niestety większość zabyt-

ków pozyskanych przez trzcianeckie muzeum przed 1945 r. nie posiada żadnej doku-

mentacji. Uległa ona zniszczeniu i  rozproszeniu podczas ostatniej wojny. Brak także 

wielu przedwojennych zabytków oraz ksiąg inwentarzowych. Praca z  takimi materia-

łami nie należy do zadań łatwych, jednak poszlakowo można odtworzyć pewne istotne 

z punktu interesującego nas zagadnienia fakty. Sytuacja byłaby prosta, gdyby w Białej 

występowało tylko jedno cmentarzysko kultury pomorskiej. Tymczasem obecnie znamy 

trzy cmentarzyska tej jednostki kulturowej na obszarze Białej. Co prawda stanowiska te 

zostały odkryte w roku 1947 (Sieradzki, 1961, 67; Archiwum Muzeum Archeologicznego 

w Poznaniu, teczka 3403) i 1964 (Kostrzewska, 1966, 269), należy jednak pamiętać, że 

stanowisko 26 w momencie jego zarejestrowania w 1976  r. także potraktowano jako 

odkrycie nowe. Czy możliwe jest jednoznaczne powiązanie archiwalnych, pozbawio-

nych dokumentacji zabytków kultury pomorskiej z Białej, znajdujących się w zbiorach 

MZN w Trzciance, z interesującym nas stanowiskiem ? 

Pomocne są tu pojedyncze, zachowane poniemieckie metryki. Na ich podstawie 

postaram się przedstawić możliwą sekwencję chronologiczną odkryć na stanowisku 

Biała 26 przed 1945 r. 

W pewnym uproszczeniu można wydzielić trzy typy metryk. Pierwszym typem są 

metryki pisane ręcznie, tuszem na rozmaitych fragmentach papieru, ciętych kartkach 

oraz np. drukach reklamowych. Z drobnymi wyjątkami metryki te odnoszą się do znale-

zisk z okresu od początku lat 20. XX w. do ok. 1928 r. Ciekawym przykładem archiwal-

nego znaleziska kultury pomorskiej z Białej jest taśmowaty pierścień brązowy, zdobiony 

serią poprzecznych nacięć (ryc. 4). Zaopatrzony jest on do dzisiaj w metrykę informującą, 

że został odnaleziony w „wielkim grobie skrzynkowym z Białej”. Brak szczegółowego 

opisu lub numeracji stanowisk sugeruje, że ilekroć autorzy metryk pisali o „steingrab von 

Behle”, mieli na myśli jedno konkretne i oczywiste dla nich miejsce pozyskania. Kolejną 

grupą metryk są prostokątne kartoniki oklejone czarną płócienną tasiemką. Nie odkryto 

wśród nich egzemplarzy odnoszących się do znalezisk z Białej. Zbiór tej grupy metryk 

odnosi się do lat 1928–1935. Większość z nich zachowała się luzem, pozbawiona pier-

wotnego kontekstu, nieprzyporządkowana do żadnych zabytków archeologicznych. 
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Informacje znajdujące się na tej grupie metryk również wypisywane były ręcznie, innym 

jednak charakterem pisma. 

Trzecią grupę metryk stanowią prostokątnie cięte papierowe kartki, wypisywane na 

maszynie. Metryki tego typu stanowią najcenniejsze źródło archiwalne dla rekonstruk-

cji dawnych odkryć ze stanowiska Biała 26. Kilka z nich zawiera bardzo szczegółowe 

informacje pozwalające na łączenie towarzyszących im zabytków ze stanowiskiem 26 

(ryc. 3). Wśród materiałów pomocniczych działu archeologicznego MZN w Trzciance 

znajduje się pudełko zawierające 16 fragmentów ceramiki średniowiecznej oraz kultury 

pomorskiej. Zaopatrzono je w metrykę informującą o odkryciu w roku 1937 w trakcie 

prac związanych z  urządzaniem strzelnicy. Relikty tej strzelnicy są widoczne do dziś 

i znajdują się w bezpośrednim otoczeniu stanowiska Biała 26. Kolejną grupę zabytków 

zaopatrzoną w metrykę „steinkistengrab von Behle” stanowią przepalone ozdoby brą-

zowe analizowane na kolejnych stronach przez D. Swata. Ważnym zabytkiem łączonym 

ze stanowiskiem 26 jest duża urna kultury pomorskiej (MT/A/72) zawierająca przepa-

lone szczątki ludzkie. Także w tym przypadku przetrwała metryka pozwalająca na przy-

porządkowanie tego zabytku do analizowanego stanowiska. Na zachowanej metryce 

można przeczytać, że została odkryta w „Birkenwalde bei Behle” (to jest w lesie brzo-

zowym w Białej). Nieocenionym źródłem pozwalającym na przypisanie tego naczynia 

do stanowiska Biała 26 okazały się archiwalne mapy (ryc. 5). Analizując otoczenie Białej, 

można zobaczyć, że dwa pozostałe potencjalne cmentarzyska pomorskie zlokalizo-

wane są na terenie lasów iglastych (sosna). Natomiast teren Karzełczej Góry opisany jest 

jako las liściasty. Obserwacja ta umożliwiła wykonanie pierwszej od lat 70. XX w. analizy 

antropologicznej szczątków kostnych ze stanowiska Biała 26 (patrz analiza antropolo-

giczna poniżej). Ponadto wśród luźnych metryk, pozbawionych zabytków, odkryto kilka 

egzemplarzy opisujących naczynia kultury pomorskiej z Białej. Dziś ciężko rozstrzygnąć, 

czy naczynia te wciąż znajdują się w zbiorach muzeum w Trzciance jako zabytki „bez 

wszelkiej dokumentacji”, czy uległy zniszczeniu w  latach 1945–1947. Interesujących 

danych dostarcza także opis węgli drzewnych pozyskanych przed 1945 r. i zdepono-

wanych w magazynie MZN w Trzciance. Odręczna adnotacja informuje, że pozyskano 

je w trakcie badań w dniach od 13 do 15 sierpnia 1929 r. w Białej. Po analizie 14C uzy-

skano co prawda wynik zaskakujący, jednakże zbieżny z analizą 14C węgli pochodzą-

cych z badań z lat 1976–19773. Jest to kolejny dowód na doraźną eksplorację stanowi-

ska Biała 26 przez badaczy niemieckich. 

Dzięki analizie archiwalnych metryczek krystalizuje się historia badań omawianego 

stanowiska przed 1945 r. Zapewne ze względu na fragmentaryczność archiwaliów pro-

ponowana sekwencja odkryć nie jest pełna, jednakże pozwala sobie wyrobić pewien 

ogląd na historię badań stanowiska 26. Poniżej zawarto propozycję rekonstrukcji odkryć 

na analizowanym cmentarzysku.

•  Do 1909 r. pojedyncze przypadkowe znaleziska, być może związane z pozyskiwa-

niem piasku. 

3 Patrz chronologia stanowiska poniżej.
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•  Około 1920–1929 r. otwarcie „dużego grobu skrzynkowego”, pozyskanie m.in. pier-

ścionka taśmowatego (MT/A/259).

•  13–15 sierpnia 1929 r. badania wykopaliskowe, pozyskanie węgli drzewnych. 

•  1937 r. naruszenie obiektów kultury pomorskiej w trakcie budowy strzelnicy. 

•  2. połowa lat 30. XX w. pozyskanie przepalonych ozdób brązowych i popielnicy.  

Być może prace te prowadzono po informacji o odkryciach na terenie strzelnicy. 

Oprócz powyżej zaprezentowanych materiałów posiadających metryki, w zbiorach 

MZN w Trzciance znajduje się dość znaczna liczba naczyń kultury pomorskiej pozy-

skanych przed 1945 r. na terenie Białej. Naczynia te przedstawione zostały na załączo-

nych poniżej tablicach. Przyjmując, że pozostałe cmentarzyska kultury pomorskiej na 

terenie Białej były przed 1945 r. nieznane, większość z tych materiałów może pocho-

dzić ze stanowisku 26. 

Spis zabytków kultury pomorskiej ze zbiorów MZN w Trzciance pozyskanych na tere-

nie Białej przed 1945 r.

Numer inwentarza Rodzaj zabytku

MT/A/72 popielnica

MT/A/83 naczynie

MT/A/258 fragment naczynia

MT/A/259 brązowe ozdoby i ich fragmenty

MT/A/260 węgle drzewne

MT/A/261 fragment naczynia

MT/A/262 misa

MT/A/267 naczynie

MT/A/268 przystawka

MT/A/269 naczynie

MT/A/275 misa

MT/A/276 misa 

MT/A/277 misa

MT/A/286 fragment naczynia

MT/A/288 naczynie

MT/A/292 fragment naczynia

MT/A/294 misa

MT/A/321 fragment naczynia

MT/A/334 fragment naczynia

MT/A/339 pokrywa popielnicy

MT/A/343 misa

MT/A/358 fragment naczynia
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Z najdawniejszych dziejów badań na stanowisku Biała 26

Ryc. 1. Notatki prof. Kostrzewskiego z 1909 r. dotyczące odkryć w Białej.  
Zbiory Archiwum Muzeum Archeologicznego w Poznaniu

Notes by prof. Kostrzewski from 1909 regarding discoveries in Biała.  
Archives of the Poznań Archaeological Museum

Ryc. 2. Hessler i NN podczas badań grobu skrzynkowego w okolicach  
Trzcianki przed 1924 r., Heimatkalender für den Netzekreis 1925, s. 24

Hessler and NN during examinations of the cist tomb near Trzcianka before 1924
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Ryc. 3. Oryginalne metryki zabytków archeologicznych z Białej, lata 30. XX w.
Original archeological labels from Biała, 1930's, 20th century

Ryc. 4. Brązowy pierścionek taśmowaty odkryty w Białej w latach 30. XX w.,  
kultura pomorska (fot. Pro-Hobby)

A bronze ring discovered in Biała in the 1930’s, Pomeranian culture (photo by Pro-Hobby)
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Z najdawniejszych dziejów badań na stanowisku Biała 26

Ryc. 5. Mapa WIG 1935, teren stanowiska Biała 26 zaznaczony jako las liściasty. Zbiory autora
WIG map 1935, archaeological site no. 26 in Biała marked as deciduous forest. Author's collections
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Ryc. 6. Naczynia kultury pomorskiej z Białej, gm. Trzcianka, pochodzące z prac badawczych 
i znalezisk przypadkowych sprzed 1945 r., łączone ze stanowiskiem Biała 26:  

1 – MT/A/275, 2 – MT/A/276, 3 – MT/A/343, 4 – MT/A/262 (rys. K. Kuczara-Alagierska) 
Pomeranian culture vessels from Biała, borough Trzcianka, from research and accidental  

finds before 1945. Biała 26 stand: 1 – MT/A/275, 2 – MT/A/276, 3 – MT/A/343, 4 – MT/A/262   
(drawing by K. Kuczara-Alagierska) 
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Z najdawniejszych dziejów badań na stanowisku Biała 26

Ryc. 7. Naczynia kultury pomorskiej z Białej, gm. Trzcianka, pochodzące z prac badawczych 
i znalezisk przypadkowych sprzed 1945 r., łączone ze stanowiskiem Biała 26:  

1 – MT/A/83, 2 – MT/A/72 (rys. K. Kuczara-Alagierska)
Pomeranian culture vessels from Biała, borough Trzcianka, from research and accidental  

finds before 1945. Biała 26 stand: 1 – MT/A/83, 2 – MT/A/72 (drawing by K. Kuczara-Alagierska) 
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Ryc. 8. Naczynia kultury pomorskiej z Białej, gm. Trzcianka, pochodzące z prac badawczych 
i znalezisk przypadkowych sprzed 1945 r., łączone ze stanowiskiem Biała 26:  

1 – MT/A/268, 2 – MT/A/269, 3 – MT/A/288 (rys. K. Kuczara-Alagierska) 
Pomeranian culture vessels from Biała, borough Trzcianka, from research and accidental  

finds before 1945. Biała 26 stand: 1 – MT/A/268, 2 – MT/A/269, 3 – MT/A/288   
(drawing by K. Kuczara-Alagierska) 
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Z najdawniejszych dziejów badań na stanowisku Biała 26

Ryc. 9. Naczynia kultury pomorskiej z Białej, gm. Trzcianka, pochodzące z prac badawczych 
i znalezisk przypadkowych sprzed 1945 r., łączone ze stanowiskiem Biała 26:  

1 – 248, 2 – MT/A/54, 3 – MT/A/267 (rys. K. Kuczara-Alagierska) 
Pomeranian culture vessels from Biała, borough Trzcianka, from research and accidental finds before 

1945. Biała 26 stand: 1 – 248, 2 – MT/A/54, 3 – MT/A/267  (drawing by K. Kuczara-Alagierska) 
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Ryc. 10. Fragmenty naczyń kultury pomorskiej z Białej, gm. Trzcianka, pochodzące  
z prac badawczych i znalezisk przypadkowych sprzed 1945 r.,  
łączone ze stanowiskiem Biała 26 (rys. K. Kuczara-Alagierska) 

Pomeranian culture fragments of vessels from Biała, borough Trzcianka, from research  
and accidental finds before 1945. Biała 26 stand (drawing by K. Kuczara-Alagierska) 
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Z najdawniejszych dziejów badań na stanowisku Biała 26

Summary

Thanks to the analysis of archival labels, the research history of the site from before 1945 is 

starting to crystallise. The proposed sequence of discoveries let us make an overview of the 

site 26 research history. Underneath there is a proposal of the reconstruction of discoveries 

on the analysed cemetery. 

• until 1909 single random findings

• in the 1920s opening of the large cist tomb

• 1937 – the violation of the Pomeranian Culture objects while building a shooting range

• the late 1930s – obtaining burnt bronze decorations and an urn.
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Dział Archeologii MZN w Trzciance

Weryfikacyjne badania archeologiczne 
w Białej w roku 1976

W 1976 r. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu przeprowadziło weryfikacyjne bada-

nia stanowisk archeologicznych na terenie gminy Trzcianka. Prace te realizowano przy 

współpracy z WKZ w Pile. W badaniach tych udział wzięli Czesław Strzyżewski, peł-

niący funkcję kierownika zespołu badawczego wraz ze Zbigniewem Żurawskim i Alfre-

dem Szułdrzyńskim. Prace terenowe dobyły się w dniach 5–10 kwietnia 1976 r. Jako 

obszar badań wytypowano naturalnie wyodrębniający się mikroregion w rejonie wsi 

Biała (gm. Trzcianka), zajmujący teren o powierzchni 30 km2. Jest on wyraźnie oddzie-

lony od wschodu rozległą pradoliną i obecnym korytem Noteci, od południa rzeką 

Trzcianką, stanowiącą dopływ Noteci, od północy kolejnym dopływem Noteci – stru-

mieniem Mątnica, a od zachodu ciągiem jezior polodowcowych, obecnie częściowo 

już wyschniętych (Strzyżewski, Żurawski, 1976a, 6). W trakcie badań weryfikacyjnych 

zespół terenowy zarejestrował 35 stanowisk archeologicznych (Strzyżewski, Żurawski, 

1976a, 7), stanowiących ślady aktywności człowieka od epoki kamienia do czasów 

nowożytnych. Z kulturą pomorską łączyć można 9 stanowisk (ryc. 1), które zakwalifi-

kowano jako: osady (5 punktów), stanowiska o funkcji nieokreślonej (2 punkty), stano-

wisko domniemane (1 punkt) oraz jedno cmentarzysko – stanowisko Biała 26. Oczy-

wiście należy zakładać, że wobec ponad 400 lat trwania kultury pomorskiej punkty te 

nie funkcjonowały równocześnie. Spośród ww. stanowisk najbardziej spektakularnym, 

a zarazem wymagającym natychmiastowego zabezpieczenia oraz rozpoczęcia prac 

ratunkowych na szerszą skalę, okazało się cmentarzysko kultury pomorskiej ozna-

czone w trakcie prac jako stanowisko 26. Na ślady tej nekropolii natrafiono na wyso-

kim wyniesieniu, w bliskim sąsiedztwie zabudowań Białej. W tradycji lokalnej wzniesie-

nie to nazywane jest Karzełczą Górą. Stanowi ono wyniosłą formę terenową, różnica 

wysokości pomiędzy podstawą wzgórza a  jego szczytem wynosi od 10 do 11  m. 

Masyw Karzełczej Góry porośnięty jest mieszanym lasem oraz krzewami. W momencie 

odkrycia, na kulminacji wzgórza oraz u  jego podstawy działały piaśnice, stanowiące 

realne zagrożenie dla obiektów archeologicznych (ryc. 2). Ponadto zaobserwowano  



38

Piotr Alagierski

 Stanowisko Biała 26. Studium przypadku 

liczne wkopy oraz ślady po dawnych, często już zarośniętych wybierzyskach piasku. 

Z powodu dość gęstej roślinności obserwacja była utrudniona, dokonano więc lustra-

cji piaśnic i wybierzysk, które – jak się okazało – bardzo szybko dostarczyły materia-

łów zabytkowych. Podczas tej pierwszej lustracji grupa badawcza zarejestrowała dwa 

całkowicie (nr 1 i 4) i dwa częściowo zniszczone groby kultury pomorskiej (nr 2 i 3). 

Znaleziono także 7 fragmentów popielnic oraz luźno porozrzucane fragmenty przepa-

lonych kości ludzkich. W przypadku grobu nr 4 wobec braku materiału zabytkowego 

stwierdzono jego wyrabowanie. W momencie odkrycia grób ten składał się jedynie 

z  rozrzuconej skrzyni kamiennej. Wobec zagrożenia dalszym zniszczeniem podjęto 

decyzję o przeprowadzeniu prac sondażowych. Eksplorację grobów 1–4 przeprowa-

dzono 8 kwietnia, pozyskując liczne fragmenty naczyń, w tym formy całe. Były to misa 

znaleziona w grobie nr 2 oraz duża popielnica jajowata o baniastym brzuścu, zaopa-

trzona w dwa ucha i pokrywę, odkryta w grobie nr 3 (Strzyżewski, Żurawski, 1976b, 4–5).

W przeciągu kilku miesięcy od opisanego powyżej odkrycia zorganizowano na tym 

stanowisku ratownicze badania wykopaliskowe, których wyniki wraz ze szczegółowym 

opisem grobów 1–4 zostały zawarte poniżej w artykule M. Nowakowskiej. 

Przeglądając zachowaną dokumentację, w  oczy rzuca się doskonała organizacja 

badań terenowych, w czasie zaledwie pięciu dni odkryto liczne stanowiska archeolo-

giczne, wytypowano spośród nich zagrożone oraz przeprowadzono badania sonda-

żowe. Należy dodać, że w tak krótkim czasie dokonano lustracji jeszcze kilku innych 

punktów na terenie miasta i  gminy Trzcianka. Przebadano m.in. sondażowo kopce 

ziemne na stanowisku Sarcz 2 (Strzyżewski, 1983, 17) oraz wytypowano do weryfikacji 

w  lasach w rejonie Sarcza kolejne dwa skupiska kopców mogące być grobami kur-

hanowymi. Warto zwrócić uwagę na fakt, że prace te, reprezentujące wysoki poziom 

badań terenowych, przeprowadzono na dwa lata przed rozpoczęciem programu 

Archeologicznego Zdjęcia Polski. 



39Stanowisko Biała 26. Studium przypadku 

Weryfikacyjne badania archeologiczne w Białej w roku 1976

Ryc. 1. Stanowiska kultury pomorskiej odkryte w trakcie badań weryfikacyjnych w 1976 r.  
Mapa za Strzyżewski, Żurawski, 1976b

Sites of Pomeranian culture discovered during research in 1976. Map Strzyżewski, Żurawski, 1976b
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Ryc. 2. Szkic sytuacyjny stanowiska w momencie odkrycia. Za Strzyżewski, Żurawski, 1976b
 A situational sketch of the archaeological site no. 26 in Biała at the time of discovery.  

Strzyżewski, Żurawski, 1976b
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Weryfikacyjne badania archeologiczne w Białej w roku 1976

Summary

In the year of 1976 Archaeological Museum in Poznań conducted verifying research of 

archaeological sites in the area of Trzcianka borough. In the study, participated the following 

individuals: M.A. Czesław Strzyżewski – a director of the research project and his colleagues 

M.A. Zbigniew Żurawski and M.A. Alfred Szułdrzyński. The works took place within the dates 

of 5th – 10th April 1976. While this first examination they found the threatened cemetery of 

the Pomeranian Culture marked as „Biała 26”. It was decided to do some sample works, 

facing the threat of further devastation. Explorations of graves 1–4 were made on 8th April 

and brought a lot of vessels pieces as well as full forms.
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Cmentarzysko ludności kultury 
pomorskiej w Białej, woj. wielkopolskie

Cmentarzysko, będące przedmiotem niniejszego opracowania, usytuowane jest 

w  części NE wsi Biała. Zajmuje piaszczystą kulminację zwaną potocznie Karzełczą 

Górą. Od  strony N, u  podnóża pagórka, usytuowany był wkop starej strzelnicy. Od 

strony SE i E znajduje się nieczynna piaśnica, a od strony SW wzniesienia, w wyniku 

wieloletniego wybierania piasku, powstała druga duża piaśnica, nadal użytkowana. 

Ze  względu na duży stopień zniszczenia kulminacji należy przypuszczać, że szereg 

obiektów na tym stanowisku nie zachował się do naszych czasów, ponadto stanowi-

sko, nie będąc odkryte w całości, kryć może dalsze pochówki.

Pierwsze po II wojnie światowej obiekty na tym cmentarzysku odkryto 8 kwietnia 

1976  r. Odkryto wtedy dwa groby skrzynkowe (1/76, 4/76) oraz dwa groby popielni-

cowe z obstawą kamienną (2/76 i 3/76). Od 1 do 24 lipca 1976 r. przeprowadzono bada-

nia ratownicze, w trakcie których odsłonięto grób popielnicowy z brukiem (5/76), grób 

popielnicowy z obstawą kamienną (6/76), grób skrzynkowy z dodatkowym obwarowa-

niem (7/76), miejsce ciałopalenia oraz niegrobowe skupisko ceramiki (nr 1/76). Prace 

wykopaliskowe kontynuowano od 28 lipca do 27 września 1977  r. W  trakcie badań 

odkryto cztery groby.

Grób nr 1 — skrzynkowy (zniszczony) 

Znajdował się przy N skarpie wybierzyska nr 1 na kulminacji wzniesienia. Zbudowany 

w  kształcie czworo bocznej regularnej skrzyni (usytuowanej na osi NW–SE), wykona-

nej z czterech dużych pła skich kamieni „uszczelnionych” w narożnikach kilkoma śred-

niej i małej wielkości otoczakami. Dno grobu sta nowiła płaska płyta kamienna. Skrzynia 

grobu przy kryta była prawdopodobnie płaskim kamieniem znale zionym w głębi wybie-

rzyska. Wymiary grobu: długość 0,85 m, szerokość 0,75 m, wymiary skrzyni grobowej 

0,40 x 0,37 m. Inwentarz: przepalone kości ludzkie jednego osobnika dorosłego, wiek 

i płeć nieokreślone.
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Ryc. 1–2. Badacze przy pracy 
Archaeologists at work



45Stanowisko Biała 26. Studium przypadku 

Cmentarzysko ludności kultury pomorskiej w Białej, woj. wielkopolskie

Ryc. 3. Biała, gm. Trzcianka, stanowisko 26. Rzut poziomy grobu nr 1/76
Biała, borough Trzcianka, site 26. Plan of the grave no. 1/76

Grób nr 2 — popielnicowy z obstawą kamienną (czę ściowo zniszczony)

Uszkodzony w NW części w czasie wybierania piasku, w części SE wkopem grobu 3. 

Wystąpił na głębokości 0,18–0,20 m pod powierzchnią w postaci kolistej jamy. Na głę-

bokości 0,45–0,58 m odkryto frag menty silnie zniszczonej popielnicy, misy oraz skupi-

sko kości. Popielnica stała na płaskim kamieniu. Całość ota czała nieckowata obstawa 

kamienna zachowana od strony W. Wymiary grobu: średnica zachowana 0,91 m, miąż-

szość 0,50 m. Inwentarz: przepalone kości ludzkie jednego osobnika 30–40 lat, płci 

żeńskiej, 163 fragmenty ceramiki.

Grób nr 3 – popielnicowy z obstawą kamienną (częściowo zniszczony)

Uszkodzony przez liczne korzenie drzew, w  części NW łączył się z  wypełniskiem 

grobu 2/76, w który został wkopany. Wystąpił na głębokości 0,18–0,20 m od powierzchni 

w postaci kolistej jamy. Na głębokości 0,30–0,50 m odkryto w nim trzy skupiska prze-

palonych kości i liczne fragmenty zniszczonych naczyń. Dno popielnicy stało na bruku 

z  średniej i  małej wielkości otoczaków. Całość otaczała nieregular na nieckowata 

obstawa, wymiary grobu: średnica zachowana 0,80 m, miąższość 0,48 m. Inwentarz: 

przepalone kości jednego osobnika w wieku około 30 lat, płci żeńskiej; 99 fragmentów 

silnie zniszczonych naczyń.
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Ryc. 4. Biała, gm. Trzcianka, stanowisko 26. Rzut poziomy grobu nr 2/76, 3/76
Biała, borough Trzcianka, site 26. Plan of the grave no. 2/76, 3/76

Grób nr 4 – skrzynkowy bez dodatkowych obwarowań (zniszczony)

Położony wewnątrz wybierzyska nr 1, na kulminacji wzniesienia. Zbudowany z pięciu 

kamieni polnych w postaci dość regularnej skrzyni usytuowanej na osi NW-SE, wymiary 

niemożliwe do ustalenia.

Grób nr 5 – popielnicowy z brukiem kamiennym (częściowo zniszczony)

Odkryty w pobliżu S skarpy wybierzyska nr 1. Część S–E łączy się z wypełniskiem grobu 

6/76, w który został wkopany. Od strony N grób uszkodzony przez wkop współczesny. 

Na głębokości 0,19–0,36 m wystąpił nieregularny bruk, złożony z  dziesięciu średniej 

wielkości kamieni. W rzucie poziomym kształt nieregularnej kolistej jamy. W profilu grób 

kształtu nieckowatego. Pomiędzy kamieniami w centrum obiektu wystąpiły rozproszone 

przepalone kości i  fragmenty zni szczonych naczyń. Wymiary grobu: średnica zacho-

wana 1,30 x 1,25 m, miąższość 0,45 m. Inwentarz: przepalone kości ludzkie jednego 

osobnika, wiek i płeć nieokreślona, 24 fragmenty ceramiki.
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Grób nr 6 – popielnicowy z obstawą kamienną (częściowo zniszczony)

Uszkodzony w  górnej partii wkopem grobu 5/76. Wystąpił u  spągu warstwy pod-

próchniczej. W nieckowatej obstawie kilkunastu małej wielkości otoczaków znaleziono 

rozproszone, przepalone kości oraz fragmenty silnie zniszczonych naczyń. Wymiary 

grobu: średnica zachowana 0,50 m, miąższość 0,77 m. Inwentarz: przepalone kości jed-

nego osobnika dorosłego, dokładny wiek i płeć nieokreślone, przepalone kości zwie-

rzęce, 59 fragmentów ceramiki, paciorek wykonany ze skały osadowej barwy białej, 

wymiary – wysokość 0,3 cm, średnica 0,6 cm, otwór 0,2 cm.

Ryc. 5. Biała, gm. Trzcianka, stanowisko 26. Rzut poziomy grobu nr 5/76, 6/76
Biała, borough Trzcianka, site 26. Plan of the grave no. 5/76, 6/76
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Grób nr 7/76  – skrzynkowy z dodatkowym obwarowaniem

Wystąpił na głębokości 0,33–0,40 m w postaci nieregularnej owalnej jamy wydłużo-

nej po osi NS. Konstrukcja kamienna w postaci pięciobocznej skrzyni, zbudowanej ze 

średnich i dużych płaskich kamieni, dodatkowo obwarowana kilkudziesięcioma śred-

niej i małej wielkości otoczakami, dno skrzyni stanowił plaski bruk z drobnych kamieni. 

Wymiary grobu: długość NS 1,31 m, szerokość 1,06 m, wymiary skrzyni zewnętrzne 

1,1 m x 1,6 m, wewnętrzne 0,35 x 0,62 m. Inwentarz: pochówek 1 – przepalone kości 

osobnika dorosłego w wieku około 30 lat, płci żeńskiej, naczynie – popielnica 1, ślady 

patyny po niezachowanym przedmiocie brązowym; pochówek 2 – przepalone kości 

jednego osobnika – dziecka, wiek 6–9 miesięcy, naczynie – popielnica 2, pokrywa 

popielnicy, grudka polepy.

Ryc. 6. Biała, gm. Trzcianka, stanowisko 26. Rzut poziomy grobu nr 7/76
Biała, borough Trzcianka, site 26. Plan of the grave no. 7/76
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Ryc. 7. Biała, gm. Trzcianka, stanowisko 26. Grób 7 (zbiory MZN w Trzciance)
Biała, borough Trzcianka, site 26. Grave no. 7 (MZN in Trzcianka collections)

Grób nr 8/77 – popielnicowy bez obstawy kamiennej (silnie zniszczony)

Wystąpił w stropie przemieszanej warstwy podpróchniczej w postaci trzech skupisk 

fragmentów ceramiki, pomiędzy którymi znajdowały się rozproszone, przepalone ko ści 

ludzkie. Wymiary grobu niemożliwe do ustalenia. Inwentarz: przepalone kości ludzkie 

jednego osobnika, dziecka, dokładny wiek i  płeć nieokreślone, fragmenty naczyń  – 

dzban, misa, kubek, fragment nieokreślonego przedmiotu brązowego.

Grób nr 9/77 – popielnicowy bez obstawy kamiennej (silnie zniszczony)

Położony w pobliżu NE skarpy wybierzyska nr 1 na kulminacji wzniesienia, wyodrębnił 

się na głę bokości 0,33 m w postaci kolistej jamy wydłużonej na osi SW. W profilu kształtu 

nieckowatego. Wewnątrz znaleziono przepalone kości i fragmenty ceramiki. W bezpo-

średnim sąsiedztwie od kryto dwa skupiska ceramiki stanowiące wyposażenie grobu. 

Wymiary: długość 0,66 m, szerokość 0,52 m, miąższość 0,52 m. Inwentarz: przepalone 

kości ludzkie osobnika dorosłego, dokładny wiek i płeć nieokreślone; 95 fragmentów 

ceramiki – naczynie kloszowate, dwie misy.
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Ryc. 8. Biała, gm. Trzcianka, stanowisko 26. Rzut poziomy grobu nr 9/77
Biała, borough Trzcianka, site 26. Plan of the grave no. 9/77

Grób nr 10/77 – popielnicowy bez obstawy kamiennej (silnie zniszczony)

Wystąpił na głębokości 0,35 m w postaci kolisto nieckowatej jamy. W bezpośred-

nim sąsiedztwie wystąpiły dwa luźne skupiska ceramiki będące wyposażeniem grobu. 

Wymiary: średnica po osi EW 0,56 m, miąższość 0,55 m. Inwentarz: przepalone kości 

ludzkie jednego osobnika, dziecka, dokładny wiek i płeć nieokreślone, 191 fragmen-

tów ceramiki.
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Ryc. 9. Biała, gm. Trzcianka, stanowisko 26. Rzut poziomy grobu nr 10/77
Biała, borough Trzcianka, site 26. Plan of the grave no. 10/77

Grób nr 11/77 — skrzynkowy z dodatkowym obwarowaniem kamiennym

Wystąpił na głębokości 0,25–0,35 m w postaci obwarowanej prostokątnej skrzyni 

leżącej na osi NW–SE, silnie obwarowanej szczególnie od S średniej i małej wielkości 

otoczakami. Komora grobowa usytuowana w N części obiektu, przykryta dużą płytą 

kamienną, złożona była z pięciu dużych bloków kamiennych uszczelnionych w naroż-

nikach niewielkimi otoczakami. Wewnątrz znaleziono trzy popielnice ustawione na 

luźnym bruku. Na wewnętrznej powierzchni ściany W komory grobowej oraz na nie-

których kamieniach obwarowania (głównie w części S i W) stwierdzono ślady czer-

wono-brunatnego barwnika – ochry? (brak analiz). Wymiary: długość 1,6 m, szerokość 

1,03 m, miąższość 0,93 m. Wymiary skrzyni 1,06 x 0,83 m. Inwentarz: pochówek 1 – 

przepalone kości ludzkie jednego osobnika w  wieku około 25–30 lat, wzrost 155– 

–159 cm, płeć żeńska, naczynia – popielnica twarzowa i pokrywa. Ozdoby metalowe: 

przepalona ozdoba miedziana lub brązowa zachowana w postaci nacieku koloru zie-

lonego na powierzchni żeber, przepalona ozdoba miedziana lub brązowa zachowana 

w  postaci zabarwienia koloru zielonego na wysokości stawu łokciowego, przepa-

lona ozdoba miedziana lub brązowa zachowana w postaci stopionego metalu koloru  
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zielonego na kości skroniowej, kolczyki z  drutu brązowego, kolczyki z  drutu żela-

znego. Ozdoby szklane: przepalona ozdoba szklana zachowana w postaci nacieku na 

kości czaszki, paciorek z niebieskiego szkła. Pochówek 2 – przepalone kości ludzkie 

jednego osobnika w wieku około 40 lat, wzrost 166–170 cm, płeć męska, naczynie – 

popielnica, przepalone kości ptaka, gatunek nieokreślony. Pochówek 3 – przepalone 

kości ludzkie jednego osobnika  – dziecka w  wieku około 5 lat, płeć nieokreślona, 

naczynia: misa, dzban.

Ryc. 10. Biała, gm. Trzcianka, stanowisko 26. Grób nr 11, widok na komorę  
grobową od strony północno-zachodniej 

Biała, borough Trzcianka, site 26. Grave no. 11, view of the burial chamber from the north-west side
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Ryc. 11. Biała, gm. Trzcianka, stanowisko 26. Rzut poziomy grobu nr 11/77
Biała, borough Trzcianka, site 26. Plan of the grave no. 11/77

Grób nr 12/77 – popielnicowy z brukiem

W postaci luźnego bruku kamiennego złożonego z dziewięciu średniej i małej wiel-

kości otoczaków i  kamieni łupanych zalegających w  regularnej nieckowatej jamie 

wydłużonej po osi WE. Wymiary: długość 2,23 m (WE), szerokość 0,92 m (NS), miąż-

szość 0,77 m. Inwentarz: przepalone kości ludzkie jednego osobnika – dziecka, płeć 

i dokładny wiek nieokreślone, 35 fragmentów ceramiki, kubek, misa, naczynie.
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Ryc. 12. Biała, gm. Trzcianka, stanowisko 26. Rzut poziomy grobu nr 12/77
Biała, borough Trzcianka, site 26. Plan of the grave no. 12/77

Grób nr 13/77 – popielnicowy z brukiem kamiennym (silnie zniszczony)

Grób w profilu w kształcie nieregularnej nieckowatej jamy przykryty był nieregu-

larnym brukiem złożonym z  dwóch dużych i  kilku małych otoczaków. W  wypełni-

sku obiektu występowały rozproszone przepalone kości ludzkie i fragmenty ceramiki. 

Wymiary: długość 0,86 m, szerokość 0,40 m, miąższość 0,77 m. Inwentarz: pochó-

wek  1  – przepalone kości ludzkie jednego osobnika, dziecka, płeć i  dokładny wiek 

nieokreślone, 15  fragmentów ceramiki, misa, naczynie grubościenne. Pochówek  

2 – przepalone kości ludzkie jednego osobnika dorosłego, płeć i dokładny wiek nie-

określone, 14 fragmentów ceramiki.
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Ryc. 13. Biała, gm. Trzcianka, stanowisko 26. Rzut poziomy grobu nr 13/77
Biała, borough Trzcianka, site 26. Plan of the grave no. 13/77

Ryc. 14. Biała, gm. Trzcianka, stanowisko 26. Grób 13 i skupisko kamieni 1
Biała, borough Trzcianka, site 26. Grave no. 13 and a cluster of stones (photo by Z. Żurawski)
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Grób nr 14 – popielnicowy bez obstawy kamiennej (zwierzęcy)

Wystąpił pomiędzy dwoma płytkimi, nieckowatymi wkopami, w stropie warstwy pod-

próchniczej w  postaci skupiska przepalonych kości i  fragmentów ceramiki. Wymiary: 

średnica zachowana 1,50 m. Inwentarz: przepalone kości zwierzęce, ze względu na 

fragmenta ryczność materiału gatunku nie określono, 4 fragmenty ceramiki.

Ryc. 15. Biała, gm. Trzcianka, stanowisko 26. Rzut poziomy grobu nr 14/77
Biała, borough Trzcianka, site 26. Plan of the grave no. 14/77

Miejsce ciałopalenia

Położone w pobliżu skarpy w SW części wybierzyska nr 1 – wystąpiło na głębokości 

0,27–0,32 m. W części W wypełniska odkryto bruk złożony z silnie przepalonych kamieni 

zalegających w intensywnej spaleniźnie. Bruk obniżał się łagodnie zgodnie ze skłonem 

terenu, osiągając różnicę poziomów 0,34 m. Pomiędzy kamieniami bruku znaleziono 

przepalone kości i  frag menty ceramiki. Wymiary miejsca ciałopalenia: długość 2,68 m, 

szerokość 1,90 m, miąższość 0,65 m. Wymiary bruku: długość 1,85 m, szerokość 1,75 m. 

Inwentarz: przepalone kości jednego osobnika — dziecka, dokładnego wieku i płci nie 

określono, przepalone kości zwierzęce, gatunku nie określono, 28 fragmentów ceramiki.

Palenisko ofiarne nr 1/77

Wystąpiło bezpośrednio pod warstwą podpróchniczą w postaci nieregularnej koli-

stej jamy. W profilu kształtu nieckowatego. Na głębokości 0,14–0,16 m od powierzchni 

odkryto bruk zbudowany z silnie przepalo nych kamieni. Wymiary: długość 1,05 m, sze-

rokość 0,76 m, miąższość 0,42 m.
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Ryc. 16. Biała, gm. Trzcianka, stanowisko 26. Palenisko ofiarne 1/77
Biała, borough Trzcianka, site 26. Sacrificial hearth no. 1/77 (photo by Z. Żurawski)

Jama nr 1/77

Wystąpiła na głębokości 0,18 m w postaci nieregularnej jamy wydłużonej na osi NE– 

–SW. Wymiary: długość 1,92 m, szerokość 0,60 m, miąższość 0,90 m. Brak wyposażenia.

Jama nr 2/77

Wystąpiła na głębokości 0,40 m w postaci kolistej jamy w profilu nieckowatej. Wymiary: 

długość 0,54 m, szerokość 0,54 m, miąższość 0,68 m. Inwentarz: 1 fragment ceramiki, 

węgielki drzew ne. 

Niegrobowe skupisko ceramiki nr 1/76

Wystąpiło w pobliżu W krawędzi wybierzyska nr 1 w postaci 24 fragmentów ceramiki.

Niegrobowe skupisko ceramiki nr 2/76

Wystąpiło w stropie warstwy II na głębokości 0,20 m w postaci luźnych fragmentów 

ceramiki.

Skupisko kamieni nr 1/77

Nieregularne skupisko otoczaków średniej i małej wielkości wydłużone na osi NS. Między 

kamieniami oraz w  ich bezpośrednim sąsiedztwie, głównie po stronie N i  E, wystąpiły  
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fragmenty ceramiki oraz przepalone kości. Inwentarz: przepalone fragmentaryczne kości 

ludzkie i zwierzęce, 75 fragmentów ceramiki.

Z rozplanowania stanowiska 26 w Białej wynika, że w obrębie cmentarzyska można 

wyróżnić cztery wyraźne skupiska grobów, które reprezentowane są przez różne formy 

pochówków.

Skupisko I

Zlokalizowane w  W części wybierzyska nr 1, należą do niego groby skrzynkowe 

nr 1/76 i 4/76, groby popielnicowe z obstawą kamienną nr 2/76 i 3/76, groby skrzyn-

kowe z dodatkowym obwarowaniem nr 7/76 oraz miejsce ciałopalenia nr 1/76, jama nr 

2/77, niegrobowe skupisko ceramiki nr 1/76.

Skupisko II

Zlokalizowane w SE części wybierzyska nr 1, do którego należą: grób popielnicowy 

z brukiem 5/76, popielnicowy z obstawą kamienną nr 6/76, popielnicowy bez obstawy 

kamiennej nr 14/77 oraz niegrobowe skupisko ceramiki nr 2/77.

Skupisko III

Zlokalizowane w NE części wybierzyska nr 1. Należą do niego groby, które na skutek 

erozji pagórka uległy zniszczeniu i zachowały się w postaci skupisk ceramiki i przepa-

lonych kości ludzkich. Są to groby popielnicowe bez obstawy kamiennej nr 8/77, 9/77 

i 10/77 oraz jama 1/77.

Skupisko IV

Zlokalizowane w pobliżu starej piaśnicy. Należą do niego grób skrzynkowy z dodat-

kowym obwarowa niem nr 11/77, groby popielnicowe z brukiem nr 12/77 i 13/77 oraz 

skupisko kamieni i luźno znalezione naczynko.

Typologia grobów

Ogółem na stanowisku 26 w Białej rozkopano 14 grobów reprezentowanych przez 

trzy rodzaje po chówków.

Typ I – groby skrzynkowe:

• odmiana 1 — bez obwarowania,

• odmiana 2 — z dodatkowym obwarowaniem. 

Typ II – groby popielnicowe z obwarowaniem kamiennym:

• odmiana 1 — z obstawą kamienną,

• odmiana 2 — z brukiem.
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Typ III – groby bez obstawy kamiennej:

• odmiana 1 — popielnicowe,

• odmiana 2 — bezpopielnicowe (brak na stanowi sku).

Groby skrzynkowe bez obwarowa nia

Na stanowisku odkryto dwa groby skrzynkowe bez obstawy kamiennej (nr 1 i  4). 

Groby tej odmiany są charakterystyczne dla kultury pomorskiej i znajdują się na całym 

obszarze jej występowania. Wzrost wielkości skrzyni wiąże się ściśle z ilością popielnic 

w grobie i w zależności od okresu rozwoju kultury pomorskiej kształtuje się następująco: 

w okresie Hallstatt C — budowano małe skrzynie mieszczące 1–3 popielnice, w okresie 

Hallstatt D — wzrasta wielkość skrzyni, równocześnie wzrasta liczba popielnic, w okresie 

przedrzymskim (LaT) — wraz ze zmniejszeniem się wielkości skrzyni, zmniejsza się liczba 

po pielnic (Łuka, 1979, 153).

Groby skrzynkowe z dodatkowym obwarowaniem

Na badanym stanowisku odkryto dwa groby skrzynkowe z dodatkowym obwarowa-

niem (nr 7 i 11). Groby tej odmiany uważane są za formę przejściową od grobu skrzyn-

kowego do popielnicowego z obstawą kamienną.

Groby popielnicowe z obstawą ka mienną

Na stanowisku odkryto trzy groby popielnicowe z  obstawą kamienną (nr 2, 3 i  6). 

Typowe groby tej odmiany budowane są z  kamieni polnych bez dbałości o  kształt. 

Groby te znane są od okresu Hallstatt C i ich liczba wzrasta na przełomie okresu Hall-

statt D i okresu przedrzymskiego. Znane są z całego obszaru zajmowanego przez kul-

turę pomorską (Malinowski, 1969, 40).

Groby popielnicowe z brukiem

Na niniejszym stanowisku odkryto trzy groby po pielnicowe z brukiem (nr 5, 12, 13). 

Groby tej odmiany zbudowane są w formie regularnego bruku. Pojawiają się już w okre-

sie Hallstatt C, jednak powszechnie występują od schyłku okresu Hallstatt D i we wczes-

nym okresie przedrzymskim (Malinowski, 1969, 17–40).

Groby popielnicowe

Na stanowisku odkryto cztery groby popielnicowe (nr 8, 9, 10 i 14). Groby tej odmiany 

zlokalizowane są w niewielkich jamach, wewnątrz których znajdują się naczynia z prze-

palonymi kośćmi. Groby popielnicowe z  wyjątkiem Pomorza pojawiają się na całym 

obszarze zajmowanym przez ludność kultury pomorskiej dopiero od schyłku okresu 

Hallstatt D i w okresie przedrzymskim, tworząc wyraźne skupiska w Wielkopolsce i na 

Śląsku (Łuka, 1979, 153).
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W kulturze pomorskiej obrządek pogrzebowy przejawia się powszechnym zwyczajem 

ciałopalenia. Stanowisko 26 w Białej jest kolejnym tego potwierdzeniem. Na badanym 

stanowisku odkryto groby pojedyncze i zbiorowe. Największą liczbę popielnic (3) odsło-

nięto w grobie nr 11. W grobach nr 7 i 13 znaleziono dwie popielnice. W dziewięciu gro-

bach odkryto po jednej popielnicy. O inwentarzu dwóch grobów (nr 1 i 4) brak danych, 

gdyż zostały one wcześniej zniszczone. Ilość popielnic w grobie zależna jest od etapu 

roz woju kultury pomorskiej (Łuka, 1979, 157). Kolejnym zagadnieniem są groby symbo-

liczne, mimo że nie posiadają inwen tarza kostnego, mają wiele atrybutów normalnego 

po chówku. Interpretacja tego typu znalezisk nie jest jednoznaczna. Na stanowisku Biała 

26, ze względu na duże zniszczenia, trudno bezsprzecznie mówić o grobach bez śladów 

pochówku. Kontrowersyjne może być np. skupisko ceramiki nr 2, z  którego zrekon-

struowano naczynie w kształcie popielnicy. Groby symboliczne pojawiają się w kulturze 

pomorskiej od okresu Hallstatt C. W okresie Hallstatt D ich ilość wzrasta. Na przełomie 

okresu halsztackiego i przedrzymskiego obserwujemy powolny ich zanik (Malinowski, 

1969, 45–46). Kolejnym zjawiskiem obserwowanym na stanowisku Biała 26 jest obec-

ność grobów zwierzęcych. Zjawisko to na stanowiskach cmentarnych kultury pomor-

skiej jest sporadyczne. Jest to spowodowane brakiem szczegółowych analiz materiału 

kostnego z  szeregu stanowisk tej kultury. Na cmentarzysku w  Białej w  drodze analiz 

kostnych ustalono, że w 14 znalezionych tam grobach znajdował się jeden pochówek 

zwierzęcy. Interpretować można go jako grób symboliczny, do którego zamiast kości 

zmarłego złożono przepalone szczątki zwierzęce, zachowując przy tym ogólnie panu-

jące zasady dokonywania obrządku pogrzebowego. 

Jeśli chodzi o orientację grobów według stron świata, na cmentarzysku w Białej na 14 

odkrytych gro bów tylko pochówek nr 12 położony był na osi WE. Groby 2, 3, 5, 6, 7 i 11 

leżały na osi NW–SE. Pozostałe natomiast ze względu na swoją syme tryczną budowę 

nie pozwalały na zorientowanie we dług stron świata. Zróżnicowanie orientacji grobów 

zależne było od etapu rozwoju kultury pomorskiej (Malinowski, 1969, 60–62). 

Kolejnym ważnym zagadnieniem są sposoby zaznaczania grobów. Na stanowisku 

w Białej nie odkryto na powierzch ni śladów oznaczania grobów. Dwa zarejestrowane 

na tym cmentarzysku przypadki wkopania grobu w pochówek chronologicznie starszy 

wydają się zaprzeczać istnienia oznaczeń grobów. Warto zwrócić jednak uwagę na fakt, 

że w obydwu stwierdzonych na stanowisku Biała przypadkach naruszenie grobu star-

szego przez pochówek młodszy miało miejsce po stronie SE, co może jednak po części 

wskazywać na istnienie jakiegoś powierzchniowego sposobu oznaczania grobów. 

Potwierdzeniem na oznaczanie grobów przez ludność kultury pomorskiej są stano wiska, 

gdzie pochówki zaznaczano za pomocą kamieni lub kręgów (Łuka, 1979, 156). Zapobie-

gało to ewentualnemu znisz czeniu grobów przy zakładaniu nowych oraz ułatwia ło ich 

lokalizację przy wkładaniu kolejnej popielni cy.

Na omawianym stanowisku w  pobliżu grobów nr 2, 3 i  7 odsłonięto miejsce cia-

łopalenia. Obiekty takie znane są na cmentarzyskach ludności kultury pomor skiej od 

okresu Hallstatt C do środkowego okresu przedrzymskiego (Malinowski, 1969, 69–70). 
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W NW części cmentarzyska w znacznym oddaleniu od pozostałych obiektów odsłonięto 

palenisko ofiarne, które w świetle najnowszych analiz okazało się obiektem chronolo-

gicznie młodszym, który należy wiązać z okresem wędrówek ludów. Kolejnym zjawi-

skiem trudnym do interpretacji są skupiska ceramiki i  jamy. Ich inwentarze nie wyklu-

czają, że mogą to być pozostałości po „stypie” bądź bliżej nieokreślonych obrzędach. 

Podobne zjawiska obserwuje się na innych cmentarzyskach kultury pomorskiej pocho-

dzących z okresu od Hallstatt C do środkowego okresu przedrzymskiego (Malinowski, 

1969, 69–70). Znaleziona w grobie nr 11 ochra, zarejestrowana w postaci śladów malo-

wania barwnikiem na ścianie skrzyni kamiennej, posiada analogię w grobie skrzynkowym 

z gródkami ochry odkrytym na stanowisku w Czymanowie, gm. Gniewino, woj. gdańskie 

(Teczka Czymanowo nr 1329, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku ).

Po szczegółowym rozpatrzeniu zagadnień związanych z obrządkiem pogrzebowym, 

formami grobów i ich wyposażeniem można uznać, że stanowisko Biała 26 pochodzi 

ze schyłkowej fazy okresu Hallstatt D oraz wczesnego i środkowego okresu przedrzym-

skiego. Stanowisko w Białej leży w rejonie środkowej Noteci, gdzie odkrycia stanowisk 

kultury pomorskiej nie należą do rzadkości. Materiał uzyskany z badanych cmentarzysk 

tej kultury pozwala stwierdzić, że ludność kultury pomorskiej zasiedlała rejon środkowej 

Noteci od okresu Hallstatt C do środkowego okresu przedrzymskiego, a cmentarzysko 

w Białej jest na omawianym terenie przykładem typowego stanowiska tej kultury.

Summary

The cemetery „Biała 26” is situated in the north-east of Biała village. The layout of the site 

tells us that we can distinguish four clusters of graves that are represented by different forms 

of burials. On the site in Biała, there were excavated 14 graves represented by three different 

forms of burials. In the Pomeranian Culture, the common form of the burial is body-burn-

ing. The site 26 in Biała is just another confirmation of that. Material obtained from examined 

cemeteries of this culture confirms that people of the Pomeranian Culture were settling 

the region of the middle Noteć river from the Hallstatt C period to mid-Pre-Roman period. 

The cemetery in Biała is an example of the typical site of this culture in this area.
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1. Wprowadzenie

Wiosną 1976 r. w miejscowości Biała (gm. Trzcianka) przeprowadzone zostały jed-

nodniowe badania sondażowe, które miały na celu ustalenie, czy na znajdującym się 

tam wzgórzu o nazwie Karzełcza Góra występują ślady bytowania ludności pradziejo-

wej. W trakcie jednego dnia prac odkryte zostały dwa groby popielnicowe z obstawą 

kamienną i dwa groby skrzynkowe. Badania kontynuowano w lipcu 1976 r. i wówczas 

odkryto grób popielnicowy z brukiem, grób popielnicowy z obstawą kamienną, grób 

skrzynkowy z  dodatkowym obwarowaniem, miejsce ciałopalenia oraz niegrobowe 

skupisko ceramiki. Na Karzełczą Górę badacze powrócili jeszcze w  sierpniu i  wrześ-

niu 1977 r., odkrywając wówczas cztery groby popielnicowe, kolejny grób skrzynkowy 

z dodatkowym obwarowaniem, dwa groby popielnicowe z brukiem, dwie jamy, palenisko 

ofiarne i niegrobowe skupisko ceramiki, skupisko kamieni (Nowakowska, 1984, 19–21). 

Podczas prac badawczych prowadzący je archeolodzy pozyskali 3 całe lub niemal kom-

pletne naczynia, a  także 2011 fragmentów ceramiki. Podczas prac konserwatorskich 

z tych niejednokrotnie drobnych fragmentów udało się złożyć kolejnych 19 komplet-

nych lub niemal kompletnych naczyń posiadających formy na tyle charakterystyczne, 

że można na ich podstawie wykonać analizy stylistyczne ceramiki. Po przeprowadzeniu 

zabiegów konserwatorskich zbiór fragmentów ceramiki został znacznie uszczuplony 

i obecnie znajdują się w nim głównie materiały pozyskane z warstw stanowiska w liczbie 

380 fragmentów. Materiały ceramiczne pochodzące z dwu sezonów badań na stanowi-

sku 26 w Białej przez lata przechowywane były w Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wik-

tora Stachowiaka w Trzciance. W roku 1980 ceramika ta posłużyła jako materiał do pracy 

magisterskiej pt. Cmentarzysko ludności kultury pomorskiej w Białej gm. Trzcianka stan. 

26 na tle osadnictwa tej kultury w rejonie środkowej Noteci, napisanej przez p. Marię 

Nowakowską pod kierunkiem prof. dr. hab. J. Żaka i złożonej w Katedrze Archeologii 
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Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W roku 1984 ta sama autorka zamieś-

ciła w Fontes Archaeologici Posnanienses (t. 33) artykuł Cmentarzysko ludności kultury 

pomorskiej w  Białej, woj. pilskie. Obecnie, po niemal 42 latach od zakończenia prac 

badawczych na stanowisku Biała 26, materiały ceramiczne pozyskane w  trakcie tych 

badań ponownie poddane zostały analizie, a wyniki tej pracy zamieszczono na kartach 

niniejszej publikacji. 

2. Metodyka pracy

Podstawowym założeniem opracowania było przybliżenie zbioru materiałów cera-

micznych ze stanowiska Biała 26 szerszemu ogółowi odbiorców. Zadanie to wyko-

nane zostało za pomocą zamieszczonego poniżej opisu wspomnianych materia-

łów, ich dokładnej analizy i  zsyntetyzowaniu uzyskanych w  ten sposób informacji, 

co pozwoliło na ustalenie konkretnego rysu badanej ceramiki. Ważnym celem pracy 

z materiałem było uzyskanie możliwie jak najdokładniejszego datowania analizowa-

nego zbioru naczyń, co pozwoliłoby na umieszczenie stanowiska Biała 26 w  kon-

kretnym punkcie chronologii kultury pomorskiej. Aby podjąć się analizy materiałów 

ceramicznych należy w pierwszej kolejności wypracować pewien zestaw cech, które 

z jednej strony będą najbardziej charakterystyczne dla zbioru, z drugiej zaś stanowić 

będą o jego odrębności, której wyłuszczenie pozwoli na ustalenie konkretnego wyniku 

badań. Z literatury przedmiotu wynika, że stosunek badaczy co do wyboru rodzajów 

i  ilości cech szczegółowych naczyń bywa bardzo zróżnicowany. (…) Tę odmienność 

podejścia warunkuje fakt, że każdy wybór cech charakteryzujących dane naczynie jest 

z natury dokonywany arbitralnie. Wynika to stąd, że naczynia podobnie jak inne wyroby 

ręki ludzkiej charakteryzują się nieskończoną liczbą cech (Buko, 1981, 32, cyt.  za 

Clarke, 1968, 32). Opracowanie zespołu ceramicznego pochodzącego z cmentarzy-

ska kultury pomorskiej w Białej 26 przeprowadzono wielotorowo. Analizie poddana 

została technologia naczyń i  ich fragmentów, wykonana została też mikrofotogra-

fia, potwierdzająca wyniki analizy makroskopowej. W trakcie analizy technologicznej 

posłużono się modelem procedury badawczej wypracowanym przez prof. L. Czer-

niaka i prof. A. Kośko (Czerniak, Kośko, 1980, 247–280). W badaniach nad ceramiką 

kultury pomorskiej zagadnieniom technologii ceramiki poświęca się niewiele miejsca, 

między innymi ze względu na specyfikę znalezisk, to znaczy ze względu na fakt, że 

materiały ceramiczne pochodzące z cmentarzysk tej kultury są zwykle w miarę dobrze 

zachowane lub przynajmniej nadają się do zrekonstruowania form (co potwierdzają 

także znaleziska z Białej 26). Z tego względu w poznawaniu ceramiki tej kultury zawsze 

główną rolę odgrywała stylistyka (Czopek, 1992, 50). Wykonanie analizy technologicz-

nej wydaje się być jednak w wypadku badanego zbioru słuszne ze względu na wystę-

pujący w zespole materiał rozdrobniony. Głównym ogniwem niniejszego opracowa-

nia jest analiza stylistyki naczyń określona na podstawie makromorfologii całych lub 

niemal kompletnych form, jak również mikromorfologii ich cech charakterystycznych,  
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takich jak ukształtowanie wylewów, den czy uch. W  opracowaniu zwrócono rów-

nież uwagę na nielicznie występującą w zbiorze ornamentykę. Podczas wykonywania 

analiz tektoniki naczyń, ich makro- i mikromorfologii posłużono się metodyką wypra-

cowaną przez prof. S. Czopka (Czopek, 1992), wykorzystano przede wszystkim stwo-

rzony przez tego badacza system typologiczny, który pozwolił na odpowiednie upo-

rządkowanie analizowanego zbioru naczyń, a także właściwe ich przyporządkowanie. 

3. Opis materiałów ceramicznych

Jak już wspomniano powyżej, w trakcie dwóch sezonów badawczych na stanowi-

sku Biała 26 odkryto 22 naczynia kompletne lub zachowane w formie umożliwiają-

cej sporządzenie opisu ich tektoniki, a także 380 fragmentów ceramiki niemożliwych 

do zrekonstruowania. Aby można było przystąpić do analiz technologicznych czy 

stylistycznych tego zbioru należy najpierw pokrótce przedstawić materiał, jaki pod-

dany zostanie badaniom. Niniejszy wykaz materiału ceramicznego stworzony został 

w  oparciu o  inwentarz materiału źródłowego wykonany przez Czesława Strzyżew-

skiego (Biała, gmina Trzcianka, woj. pilskie, stanowisko 26, Badania wykopaliskowe 

w 1976 r.) oraz w oparciu o inwentarz materiału źródłowego sporządzony przez Zbi-

gniewa Żurawskiego i Elżbietę Podsiadłowską (Biała, gmina Trzcianka, woj. pilskie, sta-

nowisko 26, ratownicze badania wykopaliskowe w 1977 r.).

W grobie nr 2 odnaleziono w  trakcie badań 168 fragmentów ceramiki, będących 

zniszczonymi pozostałościami popielnicy i pokrywy (Strzyżewski, 1976, 2). Z tego mate-

riału zrekonstruowano misę – pokrywę (ryc. 13, rys. 1), natomiast popielnicy ze względu 

na duże zniszczenia i braki nie dało się odtworzyć (występuje ona w inwentarzu jako 156 

fragmentów ceramiki z grobu 2). W przypadku popielnicy jedyną cechą tektoniki tego 

naczynia, jaką udało się zaobserwować, jest płaskie, słabo wyodrębnione dno. Popiel-

nica posiada powierzchnię zewnętrzną wygładzoną, błyszczącą, barwy jasnobrunat-

nej, natomiast powierzchnię wewnętrzną gładką, barwy szarobrunatnej, powierzchnia 

zewnętrzna jest dodatkowo miejscami intencjonalnie chropowacona. Przełomy naczy-

nia są trójbarwne. Popielnica posiada domieszki gruboziarnistego tłucznia kamien-

nego. Średnica dna wynosi 10,5 cm. Misa jest to naczynie średniościenne ze zgrubiałą 

wychyloną na zewnątrz krawędzią wylewu. Dno tego naczynia jest wyodrębnione, 

płaskie. Powierzchnia naczynia jest obustronnie gładka, jasnobrunatna, powierzchnia 

zewnętrzna gładka, niekiedy szorstka, przełomy jednobarwne. Domieszka niewielkich 

ilości drobnoziarnistego tłucznia kamiennego. Wymiary misy: wysokość 5,8–6,5  cm, 

średnica wylewu 16,5 cm, średnica dna 7 cm.

Z grobu nr 3 pochodzi 99 fragmentów ceramiki (Strzyżewski, 1976, 2), które po 

rekonstrukcji okazały się być pozostałościami dużej popielnicy średniościennej (ryc. 13, 

rys.  3), o  nieregularnym kształcie i  krótkiej, słabo wyodrębnionej szyjce zakończo-

nej lekko zgrubiałą, nieznacznie wychyloną na zewnątrz krawędzią wylewu. Najwięk-

sza wydętość brzuśca tej popielnicy znajduje się w  1/2 wysokości naczynia, załom  
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brzuśca jest zaokrąglony, a  ponad nim umieszczone są dwa ucha. Dno tego naczy-

nia jest płaskie, silnie wyodrębnione. Powierzchnie popielnicy są obustronnie szorst-

kie, wygładzone, barwy jednolitej jasnobrunatnej. Przełomy naczynia są jednobarwne. 

Domieszka niewielkich ilości średnioziarnistego tłucznia ceramicznego i kamiennego. 

Wymiary: wysokość 29 cm, średnica wylewu 16 cm, średnica dna 13 cm. Z pozyskanego 

w grobie 3 materiału ceramicznego zrekonstruowano też pokrywę popielnicy (ryc. 13, 

rys. 2) czapkowatą, wpuszczaną, średniościenną. Pokrywa posiada powierzchnie gładkie 

barwy brunatnej i domieszki niewielkich ilości drobnego tłucznia ceramicznego i gru-

boziarnistego tłucznia kamiennego. Wymiary pokrywy: wysokość 5 cm, średnica 16 cm.

W grobie nr 6 pozyskano 54 fragmenty materiału ceramicznego (Strzyżewski, 1976, 1), 

z  którego udało się zrekonstruować częściowo misę średniościenną (ryc. 14, rys. 1) 

o zgrubiałej, prostej, lekko wygiętej na zewnątrz krawędzi wylewu. Powierzchnia naczy-

nia starannie wygładzona, błyszcząca, barwa ceglastobrunatna, przełomy jednolite, 

domieszka niewielkich ilości drobnego tłucznia kamiennego, miki i drobnego żwirku. 

Wymiary niemożliwe do ustalenia. Spośród fragmentów tego zbioru ceramiki wyodręb-

niono także kubek (ryc. 14, rys. 2) średniościenny z wyodrębnioną szyją zwężającą się 

stożkowato ku górze i krawędzią wylewu wychyloną na zewnątrz. Od krawędzi naczynia 

wyprowadzone jest ucho taśmowate sięgające załomu brzuśca. Największa wydętość 

brzuśca znajduje się w 1/3 wysokości naczynia. Dno niewyodrębnione. Powierzchnia 

obustronnie gładka, zewnętrzna dodatkowo wygładzona, ciemnoszara. Przełomy jed-

nolite. Nieliczna, drobna domieszka tłucznia kamiennego. Wymiary: wysokość 6 cm, 

średnica wylewu 8 cm.

W trakcie eksploracji grobu nr 7 natrafiono na dwa kompletne naczynia – popiel-

nice 1 i 2, a także 15 fragmentów ceramiki, z których zrekonstruowano pokrywę popiel-

nicy  nr 2 (Strzyżewski, 1976, 1–2). Popielnica 1 (ryc. 15, rys. 1) to duże, asymetryczne 

naczynie z wyodrębnioną szyją. Brzusiec baniasty, największa wydętość w 2/3 wyso-

kości. Dno płaskie wyodrębnione. Powierzchnia obustronnie wygładzona o barwie od 

jasnobrunatnej do ciemnoszarej. Przełomy trójbarwne, nieliczna domieszka drobnego 

tłucznia kamiennego. Wymiary tego naczynia: wysokość 26 cm, średnica wylewu 17,5 

cm, średnica dna 12,5 cm. Popielnica 2 (ryc. 15, rys. 2) jest to natomiast małe naczynie 

ze słabo wyodrębnioną szyjką, zakończoną nieznacznie zgrubioną, gdzieniegdzie lekko 

wychyloną na zewnątrz krawędzią wylewu. Beczułkowaty brzusiec o największej wydę-

tości w okolicach 1/3 wysokości naczynia, dno płaskie niewyodrębnione. Powierzchnia 

starannie wygładzona o  barwie od jasnobrunatnej do ciemnoszarej. Przełomy barwy 

niejednolitej. Domieszka niewielkich ilości drobnego tłucznia kamiennego. Wymiary: 

wysokość 12,5 cm, średnica wylewu 10 cm, średnica dna 9 cm. Pokrywa popielnicy 

(ryc. 15, rys. 2) jest niewielka, wpuszczana, płaska, o zaokrąglonej krawędzi. Powierzch-

nia naczynia jest starannie wygładzona, o  barwie niejednolitej, od jasnobrunatnej do 

ciemnoszarej. Przełomy o niejednolitej barwie, niewielka domieszka tłucznia kamien-

nego. Wymiary tej pokrywy: wysokość 3 cm, średnica 10 cm, średnica zakładki 8 cm.
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W  grobie nr 8 pozyskano materiał naczyniowy w  postaci trzech luźnych skupisk 

ceramiki (Żurawski, Podsiadłowska, 1977, 1). Z fragmentów tych udało się zrekonstru-

ować trzy naczynia: kubek, misę i dzban. Dzban (ryc. 16, rys. 3) średniościenny posiada 

stożkowatą, wyodrębnioną szyjkę, zwężającą się ku górze i zwieńczoną wychyloną na 

zewnątrz krawędzią. Z  krawędzi wyprowadzone jest taśmowate ucho sięgające naj-

większej wydętości brzuśca. Sam brzusiec jest dwustożkowy o zaokrąglonym załomie, 

największa wydętość umiejscowiona jest w 1/2 wysokości naczynia. Dzban posiada pła-

skie niewyodrębnione dno. Powierzchnia zewnętrzna naczynia jest gładzona, lśniąca, 

o  barwie brunatnej, powierzchnia wewnętrzna jest gładka. Przełomy ścianek są jed-

nolite. Naczynie posiada domieszki drobnoziarnistego tłucznia kamiennego. Wysokość 

dzbana to 11 cm, średnica wylewu 11 cm, średnica dna 7 cm. Kubek (ryc. 16, rys.  2) 

znaleziony w grobie 8 posiada lekko stożkowatą, wyodrębnioną, zwężającą się ku górze 

szyjkę, zakończoną nieznacznie pogrubioną, wychyloną na zewnątrz krawędzią wylewu. 

Z  krawędzi tej wyprowadzone jest ucho taśmowate, pogrubione, sięgające najwięk-

szej wydętości brzuśca. Brzusiec dwustożkowy, zaokrąglony, o najszerszej wydętości 

umiejscowionej nieco poniżej 1/2 wysokości naczynia. Dno płaskie, niewyodrębnione. 

Powierzchnia zewnętrzna naczynia gładka, gładzona, o barwie brunatnej, powierzchnia 

wewnętrzna gładka. Przełomy prawdopodobnie o jednolitej barwie. W masie ceramicz-

nej niewielkie ilości drobnej domieszki tłucznia kamiennego. Wysokość 6 cm, średnica 

wylewu 7 cm, średnica dna 3,5 cm. Misa (ryc. 16, rys. 1) średniościenna z wychyloną na 

zewnątrz lekko zgrubiałą krawędzią, z której wyprowadzono niewielkie ucho taśmowate 

sięgające 2/3 wysokości naczynia. Dno płaskie, nieznacznie wyodrębnione. Powierzch-

nia obustronnie gładka, zewnętrznie także gładzona, błyszcząca, barwy brunatnej. 

Przełom dwubarwny. Domieszki tłucznia kamiennego drobno- i  średnioziarnistego. 

Wymiary: wysokość 6 cm, średnica wylewu 8,5 cm, średnica dna 5,5 cm.

Podczas eksploracji grobu nr 9 odkryto 95 fragmentów ceramiki (Żurawski, Pod-

siadłowska, 1977, 2). Większość z nich stanowiła pozostałości naczynia kloszowatego 

(ryc. 17, rys. 4), średniościennego o lekko wygiętej na zewnątrz prostej krawędzi wylewu 

z delikatnym karbowaniem. Górne partie tego naczynia mają kształt niemal cylindryczny, 

natomiast od 1/2 wysokości naczynie zwęża się ku dołowi. Dno jest niewyodrębnione. 

Powierzchnia zewnętrzna jest intencjonalnie silnie chropowacona, barwy brunatnej. 

Powierzchnia wewnętrzna jest natomiast gładka, wielobarwna, podobnie przełomy 

naczynia. Masa ceramiczna schudzona była w tym wypadku domieszkami gruboziarni-

stego tłucznia kamiennego i średnioziarnistego tłucznia ceramicznego. Wymiary naczy-

nia: wysokość 13,5 cm, średnica wylewu 11 cm, średnica dna 8 cm. W zbiorze ceramiki 

odnalezionym w grobie nr 9 znajdują się także charakterystyczne fragmenty wylewów 

prawdopodobnie dwu mis cienkościennych. Misa 1 (ryc. 17, rys. 2) posiada lekko wyod-

rębnioną szyjkę zakończoną nieznacznie pogrubioną, wychyloną na zewnątrz krawę-

dzią wylewu. Powierzchnia tego fragmentu naczynia jest obustronnie gładka, barwy 

brunatnej, przełom trójbarwny. Domieszka drobnego tłucznia ceramicznego i kamien-

nego. Wymiary naczynia niemożliwe do określenia. Misa 2 (ryc. 17, rys. 3) zwieńczona 
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jest wychyloną na zewnątrz krawędzią. Powierzchnia tego fragmentu ceramiki jest 

obustronnie gładka o barwie brunatnej, przełom również jest jednobarwny, brunatny. 

W masie ceramicznej dominuje domieszka tłucznia ceramicznego. Wymiary naczynia 

są niemożliwe do ustalenia.

W grobie nr 10 odnaleziono silnie rozdrobniony materiał ceramiczny (Żurawski, Pod-

siadłowska, 1977, 2), z którego udało się wyodrębnić fragment wylewu naczynia cien-

kościennego (ryc. 17, rys. 5) o krawędzi wylewu prostej, mocno wychylonej na zewnątrz. 

Powierzchnia tego fragmentu ceramiki jest gładka. Zewnętrzna powierzchnia naczynia 

jest barwy brunatnej, wewnętrzna szarobrunatnej, przełom o barwie jednolitej. W tym 

fragmencie ceramiki dostrzec można domieszkę drobno- i średnioziarnistego tłucznia 

kamiennego. Wymiary naczynia są niemożliwe do ustalenia. 

Grób nr 11 zawierał trzy pochówki zaopatrzone w  szereg naczyń (Żurawski, Pod-

siadłowska, 1977, 3). W pochówku 1 znajdowała się popielnica twarzowa (ryc. 18, rys. 1), 

grubościenna, o  szyjce stożkowatej zakończonej prostą krawędzią wylewu. Naczynie 

posiada kolisty, silnie wydęty brzusiec, a  przejście szyjki w  brzusiec podkreślone jest 

przewężeniem. Najszersza wydętość brzuśca znajduje się w 1/2 wysokości naczynia. Dno 

jest słabo wyodrębnione, płaskie. W górnych partiach naczynia znajduje się wizerunek 

twarzy, przedstawionej w sposób schematyczny. Zaznaczony jest tu zarys nosa i uszy. 

W uszach znajdują się dwie pary kolczyków z brązu i żelaza. Powierzchnia naczynia jest 

gładka, lśniąca, w kolorze czarnym. Na powierzchni naczynia widoczne są niewielkie 

ilości drobnej domieszki tłucznia kamiennego. Wymiary popielnicy: wysokość 26 cm, 

średnica wylewu 13 cm, średnica brzuśca 26,5 cm, średnica dna 12 cm. Popielnica ta 

posiada pokrywę wpuszczaną, z poziomą kryzą o zaokrąglonej krawędzi. Powierzchnia 

pokrywy jest gładka, lśniąca, w kolorze czarnym. Na powierzchni naczynia widoczne 

są niewielkie ilości drobnej domieszki tłucznia kamiennego. Wymiary: wysokość 3 cm, 

średnica 14 cm.

W pochówku 2 znajdowała się niekompletna popielnica (ryc. 18, rys. 2) średniościenna 

o baniastym, mocno wydętym brzuścu i silnie wyodrębnionym dnie. Największa wydę-

tość brzuśca znajduje się w 1/2 wysokości naczynia. Powierzchnia zewnętrzna naczy-

nia jest gładka, wygładzona, o barwie niejednolitej od jasnobrunatnej przez ceglastą po 

ciemnoszarą. Powierzchnia wewnętrzna jest gładka w kolorze szarobrunatnym. Prze-

łom naczynia jest wielobarwny. W masie ceramicznej znajdują się domieszki tłucznia 

kamiennego grubo-, średnio- i drobnoziarnistego. Wymiary popielnicy: średnica brzuśca 

20 cm, średnica dna 14 cm .

Pochówek 3 zaopatrzony był w  misę średniościenną (ryc. 19, rys. 1) z  przewęże-

niem poniżej wychylonej na zewnątrz krawędzi wylewu. Z krawędzi tej wyprowadzone 

jest niewielkie grube ucho, sięgające załomu powierzchni ponad centralnymi partiami 

naczynia. Dno jest niewyodrębnione, płaskie. Powierzchnia naczynia jest obustronnie 

gładka, o barwie jasnobrunatnej. Przełom jednobarwny. W masie ceramicznej dominuje 

domieszka niewielkich ilości średnioziarnistego tłucznia kamiennego. Wymiary naczy-

nia: wysokość 7 cm, średnica wylewu 15 cm, średnica dna 6,5 cm. W pochówku znaj-
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dował się także dzban (ryc. 19, rys. 2) średniościenny z cylindryczną, zwężającą się ku 

górze szyjką, sięgającą niemal do połowy wysokości naczynia. Krawędź wylewu wychy-

lona na zewnątrz, z wyprowadzonym odeń taśmowatym, sięgającym niemal największej 

wydętości brzuśca naczynia, uchem. Brzusiec tego dzbana jest dwustożkowy, najwięk-

sza wydętość brzuśca umiejscowiona w 1/3 wysokości naczynia. Dno niewyodrębnione, 

płaskie. Powierzchnia obustronnie gładka, barwy szarobrunatnej, przełomy ścianek 

o jednolitej barwie, nieliczne domieszki drobnego tłucznia ceramicznego i kamiennego. 

Wysokość 15,5 cm, średnica wylewu 13 cm, średnica brzuśca 20 cm, średnica dna 7 cm.

W grobie nr 12 odnaleziono kubek (ryc. 20, rys. 3) średniościenny o silnie zaznaczonej, 

niemal cylindrycznej szyjce zwieńczonej pogrubioną, wychyloną na zewnątrz krawędzią 

wylewu. Z krawędzi wyprowadzone jest ucho sięgające największej wydętości brzuśca 

naczynia. Brzusiec jest dwustożkowy, największa wydętość znajduje się w 2/3 wyso-

kości naczynia. Dno jest płaskie, niewyodrębnione. Powierzchnia obustronnie gładka, 

miejscami szorstka, o jednolitej jasnobrunatnej barwie. Przełomy jednolite, domieszka 

niewielkich ilości drobnego tłucznia ceramicznego. Wymiary: wysokość 8 cm, średnica 

wylewu 7 cm. Kolejnym naczyniem znalezionym w grobie nr 12 jest misa (ryc. 20, rys. 1) 

średniościenna zachowana niestety jedynie we fragmentach. Misa ta posiada wklęsłą 

szyjkę i nieznacznie wychyloną na zewnątrz krawędź wylewu. Powierzchnia górnych 

partii tego naczynia jest gładka, dolne partie misy są natomiast chropowacone. Barwa 

powierzchni jasnobrunatna do ciemnobrunatnej. Przełomy o  barwie jednolitej. Duże 

ilości gruboziarnistej domieszki tłucznia kamiennego i  miki, dobrze widoczne szcze-

gólnie w  chropowaconych partiach powierzchni. Wymiary niemożliwe do ustalenia. 

W grobie nr 12 odnaleziono jeszcze fragment naczynia (ryc. 20, rys. 2) cienkościennego 

zdobionego odciskanymi dołeczkami. Fragment jest niestety zbyt mały, aby można było 

ustalić jego cechy morfologiczne. Powierzchnia tego fragmentu ceramiki jest obustron-

nie gładka, barwy brunatnej. Przełom jest dwubarwny, domieszka drobno- i średnioziar-

nistego tłucznia ceramicznego. Wymiary naczynia niemożliwe do ustalenia.

Grób nr 13 zawierał dwa pochówki wyposażone w następujące naczynia. W pochówku 

1 odnaleziono 15 fragmentów ceramiki, z których udało się złożyć średniościenną misę 

(ryc. 21, rys. 1) z wklęsłą szyjką, o zgrubiałej wychylonej na zewnątrz krawędzi wylewu. 

Z krawędzi naczynia wyodrębnia się niewielkie plastyczne uszko. Powierzchnia obustron-

nie szorstka o ceglastym zabarwieniu, gdzieniegdzie gładka. Przełom naczynia jednobar-

wny. Duże ilości grubego tłucznia kamiennego. Średnica wylewu 26 cm. Partie przydenne 

zniszczone. W pochówku 1 odnaleziono też 1 fragment ceramiki grubościennej (ryc. 21, 

rys. 2) o powierzchni zewnętrznej chropowaconej intencjonalnie, powierzchni wewnętrz-

nej gładkiej, dwubarwnym przełomie. Masa ceramiczna tego naczynia chudzona była 

domieszką średnioziarnistego tłucznia kamiennego. W pochówku 2 zachowały się nie-

liczne niecharakterystyczne fragmenty naczyń, z  których wyodrębnić można naczynie 

grubościenne, kloszowate?, o powierzchni zewnętrznej intencjonalnie chropowaconej, 

powierzchni wewnętrznej gładkiej, dwubarwnym przełomie. W  ceramice tej dominuje 

domieszka średnioziarnistego tłucznia kamiennego. Wymiary naczynia są niemożliwe 
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do ustalenia. W materiale ceramicznym z pochówku 2 wyróżnić można także naczynie  

grubościenne o powierzchni obustronnie gładkiej. Przełomie dwubarwnym. W tym frag-

mencie ceramiki dominowała domieszka drobnego tłucznia ceramicznego.

Wśród nielicznych materiałów ceramicznych odkrytych w grobie nr 14 udało się zaob-

serwować 2 fragmenty grubościennego naczynia (ryc. 21, rys. 4) baniastego, o wyod-

rębnionej, zagiętej do wnętrza prostej krawędzi wylewu. Najpewniej jest to fragment 

naczynia kloszowatego. Powierzchnia zewnętrzna tego naczynia jest szorstka, chropo-

wata, natomiast powierzchnia wewnętrzna gładka z szorstkimi fragmentami. Przełomy 

ścianek tego naczynia są dwubarwne, domieszki zastosowane w  wytwarzaniu masy 

ceramicznej to w  tym wypadku drobnoziarnisty i  gruboziarnisty tłuczeń ceramiczny. 

W obiekcie znaleziono też fragment wylewu naczynia cienkościennego (ryc. 21, rys. 3) 

o prostej nieznacznie wychylonej krawędzi wylewu. Powierzchnie tego fragmentu cera-

miki są gładkie, widoczne są tu niewielkie ilości drobnej domieszki tłucznia kamiennego. 

Przełomy są jednolite. Wymiary naczynia są niemożliwe do określenia.

Prócz materiałów pozyskanych z grobów, na stanowisku Biała 26 udało się też odna-

leźć ceramikę zalegającą w warstwach kulturowych oraz obiektach niegrobowych. Opis 

tych materiałów zostanie przedstawiony w odniesieniu do arów, na jakich został odkryty. 

Ponieważ mamy w tym przypadku do czynienia głównie z materiałem rozdrobnionym 

i  niecharakterystycznym, zostanie podana jedynie ogólna ilość ceramiki pozyskanej 

z obszaru danego ara i opis morfologii występujących w poszczególnych jednostkach 

materiałów charakterystycznych. Jeśli chodzi o technologię tej grupy ceramiki, problem 

ten przedstawiony zostanie w  tabeli technologicznej zamieszczonej w  odpowiednim 

podrozdziale. 

W obrębie ara 14 pozyskano 13 fragmentów ceramiki, w tym jeden fragment naczy-

nia (ryc. 23, rys. 6) grubościennego z wyodrębnioną szyjką o prostej, nieco odchylonej 

na zewnątrz krawędzi wylewu. Na arze 15 odnaleziono 3 fragmenty ceramiki. Na arze 

22 znaleziono 2 fragmenty ceramiki, na arze 23 – 7 fragmentów. Z ara 24 pochodzą 

3 fragmenty naczyń. W zbiorze tym znajduje się fragment misy średniościennej (ryc. 22, 

rys. 1) o lekko wychylonej na zewnątrz krawędzi wylewu, a także dno naczynia cienkoś-

ciennego (ryc. 24, rys. 11), proste, niewyodrębnione. Z ara 25 pozyskano 28 fragmentów 

ceramiki. W tym 4 fragmenty wylewów naczyń. Wśród tego zbioru znajduje się niewiel-

kie cienkościenne naczynko (ryc. 23, rys. 4) o prostej, wychylonej na zewnątrz krawędzi 

wylewu, można uznać, że jest to fragment misy. Kolejny fragment jest to najpewniej 

wylew naczynia wazowatego (ryc. 23, rys. 8), z wyodrębnioną szyjką, o prostej, zachy-

lonej do wnętrza lekko pogrubionej krawędzi wylewu. Dwa kolejne fragmenty naczyń 

są najpewniej pozostałościami dwóch kloszy (ryc. 23, rys. 5; ryc. 22, rys.  7). Obydwa 

posiadają krawędzie proste, lekko nachylone do wnętrza naczyń. Na krawędzi wylewu 

jednego z nich widoczne jest karbowanie. Na arze 26 odnaleziono 96 fragmentów cera-

miki, w tym fragmenty naczynia średniościennego (ryc. 24, rys. 10) o krawędzi wychylo-

nej na zewnątrz, od której wyprowadzone jest masywne ucho, fragment misy cienkoś-

ciennej (ryc. 22, rys. 3) o krawędzi wylewu wychylonej na zewnątrz i fragment naczynia 
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cienkościennego (ryc. 23, rys. 2) o krawędzi wylewu zachylonej do wnętrza naczynia. 

Jeden fragment ceramiki odnaleziony został na arze 31. W obrębie ara 33 natrafiono 

na 24 fragmenty ceramiki, w tym 4 fragmenty tworzące spory odcinek wylewu naczy-

nia cienkościennego (ryc. 23, rys. 7) z wyodrębnioną cylindryczną szyjką, zwieńczoną 

pogrubioną zewnętrznie prostą krawędzią. Z ara 34 pozyskano 55 fragmentów ceramiki, 

w  tym fragment misy średniościennej (ryc. 22, rys. 2) o krawędzi wylewu wychylonej 

na zewnątrz, fragment naczynia cienkościennego (ryc. 24, rys. 5) o krawędzi wylewu 

zachylonej do wnętrza naczynia i  fragment naczynia grubościennego (ryc. 24, rys. 6) 

z wyodrębnioną szyjką i prostą wychyloną na zewnątrz krawędzią wylewu. W warstwach 

na obszarze ara 36 odnaleziono natomiast 28 fragmentów ceramiki, wśród nich znajdo-

wał się fragment wylewu naczynia średniościennego (ryc. 23, rys. 9) o szyjce stożkowato 

zwężającej się ku górze i prostej krawędzi wylewu, a także fragment wylewu misy śred-

niościennej (ryc. 24, rys. 8) z zachowanymi fragmentami ucha taśmowatego wyprowa-

dzonego z wychylonej na zewnątrz krawędzi wylewu tego naczynia. Z ara 44 pozyskano 

4 fragmenty ceramiki niecharakterystycznej, z ara 45 udało się zebrać 15 fragmentów 

ceramiki, w tym 3 fragmenty wylewu naczynia cienkościennego (ryc. 23, rys. 3) o pro-

stej wychylonej na zewnątrz krawędzi wylewu. Na arze 46 odnaleziono 7 fragmentów 

ceramiki, w tym fragmenty wylewu naczynia grubościennego (ryc. 23, rys. 10) z wyod-

rębnioną szyjką, zapewne fragment popielnicy. Na arze 47 odnaleziono 37 fragmentów 

ceramiki, w tym zbiorze znalazł się między innymi niewielki fragment wylewu naczynia 

grubościennego (ryc. 24, rys. 7) o prostej krawędzi, być może jest to fragment popielnicy. 

Z ara 47 pochodzi też fragment wylewu misy cienkościennej (ryc. 22, rys. 5) o wychy-

lonej na zewnątrz krawędzi. Dodatkowo na arze 47 w pobliżu grobu 11 odnaleziono 

fragmenty ceramiki, z  których udało się odtworzyć naczynie średniościenne (ryc. 19, 

rys. 3) ze stożkowatą zwężającą się ku górze szyjką i prostą krawędzią wylewu. Naczynie 

to posiada baniasty brzusiec o największej wydętości w 1/2 wysokości. Nieco powyżej 

największej wydętości brzuśca usytuowane jest natomiast małe, niemalże plastyczne 

uszko. Na  arze  47 odnaleziono jeszcze fragment wylewu naczynia średniościennego 

(ryc. 24, rys. 1) o prostej wychylonej na zewnątrz krawędzi. Ostatnim przebadanym na 

stanowisku Biała 26 arem jest ar 57, odnaleziono tam 29 fragmentów ceramiki, a wśród 

nich 2 fragmenty wylewu naczynia średniościennego (ryc. 24, rys. 4) o  nieznacznie 

wyodrębnionej szyjce i prostej krawędzi wylewu. Powierzchnia zewnętrzna tego naczy-

nia prócz wygładzonej strefy przywylewowej jest cała pokryta chropowaceniem, naj-

pewniej jest to fragment naczynia kloszowatego. W trakcie prac badawczych pozyskano 

jeszcze materiał ceramiczny ze znajdującego się w samym centrum stanowiska wybie-

rzyska piasku. W ceramice tej w  liczbie 7 fragmentów znajdowały się dwa fragmenty 

wylewów naczyń. Pierwsze z  tych naczyń (ryc. 24, rys. 3) posiada prostą pogrubioną 

od strony wewnętrznej krawędź wylewu ozdobioną karbowaniem. Krawędź drugiego 

naczynia (ryc. 24, rys. 2) jest natomiast zachylona do wnętrza i  lekko pogrubiona od 

strony zewnętrznej.
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Niestety opisane powyżej charakterystyczne fragmenty naczyń, pochodzące spoza 

obiektów grobowych, posiadają jedynie pojedyncze cechy przydatne przy analizie mikro-

morfologicznej, do tego ze względu na niedostatek informacji cechy te są zbyt mało cha-

rakterystyczne, aby ich przyporządkowanie było w pełni prawidłowe. Aby uniknąć błędu 

podczas analiz makro- i mikromorfologicznych zdecydowano, że te fragmenty naczyń 

zostaną włączone do analiz w ograniczonym stopniu jedynie wtedy, gdy dana podlega-

jąca analizie cecha będzie w konkretnym fragmencie w pełni potwierdzona. 

4. Analiza technologiczna ceramiki

Przystępując do analizy technologii ceramiki naczyniowej ze stanowiska Biała 26, 

posłużono się przytoczoną już powyżej metodą datowania technologicznego wypra-

cowaną przez badaczy L. Czerniaka i  A. Kośko, wykorzystując analizę specyfikującą 

modelu tej procedury badawczej (Czerniak, Kośko, 1980, 252). Zgodnie z  tą metodą 

wyodrębnione zostały widoczne makroskopowo cechy ceramiki wynikające z czynno-

ści technologicznych poczynionych w trakcie jej wytwarzania. Te wyodrębnione cechy 

pogrupowane zostały w odpowiednie kategorie, aby ostatecznie utworzyć profil tech-

nologiczny badanego zbioru fragmentów naczyń. Tak zsyntetyzowany wynik, wpisany 

w ogólny obraz technologii ceramiki pomorskiej, powinien dać odpowiedź na posta-

wione we wstępie pytanie odnoszące się do datowania badanego zbioru naczyń. Nie-

stety przeszkodą w precyzyjnym datowaniu zbioru na podstawie technologii ceramiki 

może być jej niewielka zmienność w okresie funkcjonowania kultury pomorskiej. Dodat-

kowo wielu badaczy zajmujących się zagadnieniami związanymi z ceramiką tej kultury 

(Czopek, 1992, 50) wspomina w swych publikacjach o niewystarczającym stanie badań 

w kwestii datowania technologicznego ceramiki pomorskiej. Ze względu na to przepro-

wadzenie pełnej konstrukcji algorytmów datowania technologicznego wydaje się być 

w wypadku analizowanego zbioru ceramiki niemożliwe. Należy mieć jednak nadzieję, 

że przytoczony poniżej opis cech technologicznych badanego zbioru stanie się częścią 

składniową powiększającej się w miarę postępu prac bazy danych i przysłuży się w przy-

szłości poszerzeniu wiedzy na poruszany tu temat. 

W pierwszym etapie procedury badawczej technologii ceramiki wypracować należy 

zestaw cech, które poddane zostaną analizie. Taki zbiór najłatwiej jest przygotować 

w  oparciu o  szereg czynności wykonywanych w  trakcie procesu produkcji naczy-

nia. Główne czynności wykonywane w  trakcie produkcji ceramiki to przygotowanie 

masy ceramicznej, formowanie ścianek naczyń, wypał ceramiki. Czynności te posia-

dają odzwierciedlenie w konkretnych, dostrzeganych makroskopowo cechach naczyń. 

Czynność przygotowania masy ceramicznej odpowiada za cechy widoczne jako rodzaj, 

granulometria i  ilość domieszki, a  także charakter uwarstwienia przełomu naczynia. 

Czynność formowania ścianek odzwierciedla się w grubości ścianek naczyń i wykoń-

czeniu ich powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych. Charakter wypału uwidoczniony 

jest natomiast w barwie przełomu ścianek naczyń. Kolejnym etapem prac jest stworzenie 
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listy stanów cech, czyli typów technicznych, które posłużą do opisania analizowanego 

materiału (Czerniak, Kośko, 1980, 252–254). Po uzyskaniu bazy źródłowej w  postaci 

tabeli ukazującej stan cech ceramiki poddanej analizie należy przeprowadzić redukcję, 

która doprowadzi do wydzielenia elementów systemu technologicznego danej ceramiki 

(Czerniak, Kośko, 1980, 254; cyt. za Sadowski, 1978, 96–102). Z pozyskanych we wstęp-

nej analizie typów wydzielamy na tym etapie te cechy, które nie zostały wytworzone 

intencjonalnie, a także te, które powstały w trakcie użytkowania przedmiotów i postde-

pozycyjne. Tak uzyskujemy typy technologiczne II stopnia. S. Czopek zwrócił uwagę na 

fakt, że największe znaczenie dla rozważań nad technologią ceramiki kultury pomorskiej 

ma charakter jej powierzchni i  zastosowane w produkcji naczyń domieszki schudza-

jące (Czopek, 1992, 50). Dodatkowo nie bez znaczenia pozostaje sposób uwarstwie-

nia przełomu, a ściślej jego barwa. Jeśli chodzi o uformowanie powierzchni zewnętrz-

nych, jak i wewnętrznych ustalono ich 5 rodzajów, to jest: błyszcząca, gładka, szorstka, 

chropowata, intencjonalnie chropowacona. Jeśli chodzi o  granulometrię domieszki, 

możemy wyróżnić domieszki drobnoziarniste, średnioziarniste i gruboziarniste. Pospo-

licie stosowanymi w produkcji naczyń pradziejowych domieszkami są natomiast tłuczeń 

kamienny, tłuczeń ceramiczny, piasek, żwirek, mika, domieszki organiczne. Dla ceramiki 

kultury pomorskiej ważną cechą pozostaje też, jak już wspomniano, barwa przełomu 

ścianek naczyń i wyróżnić można tu przełomy wielobarwne, dwubarwne i jednolite.

Wracając do analizowanej ceramiki z  Białej 26. Całość zbioru wpisana została 

w tabelę technologiczną przygotowaną w oparciu o metodę wypracowaną przez bada-

czy L. Czerniaka i A. Kośko. Czynność ta pozwoliła na usystematyzowanie zaobserwo-

wanych w zbiorze cech i zgrupowanie naczyń o podobnym rysie technologicznym, przy 

wykorzystaniu ilościowej i procentowej sumy poszczególnych uzyskanych typów tech-

nologicznych. Zaznaczyć należy, że w tabelę technologiczną wpisane zostały zarówno 

całe lub niemal całe naczynia, jak też pojedyncze fragmenty ceramiki, w związku z tym 

podjęto decyzję o  zliczaniu typów technologicznych dwutorowo, to znaczy osobno 

dokonywano rachuby naczyń i osobno fragmentów ceramiki. O wyborze takiej metody 

zdecydowano ze względu na fakt, że jedno naczynie nie jest równe jednemu fragmen-

towi ceramiki i potraktowanie ich jako równych sobie jednostek zaburzałoby wypraco-

wany ogląd. Dopiero dane procentowe, wyliczane z osobna dla każdego ze zbiorów, 

pokazują pełny obraz technologii badanej ceramiki. Po wprowadzeniu danych zbioru do 

skonstruowanej na potrzeby analizy tabeli technologicznej uzyskano obraz, z którego 

w łatwy sposób można było sczytać konkretne dane technologiczne zbioru. Dla uła-

twienia wynik przedstawiony został za pomocą tabel, osobno podano wynik ilościowy 

dla grupy naczyń i fragmentów naczyń, a także wynik procentowy w stosunku do cało-

ści zbioru – przedstawiony w nawiasie. 
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Dla cechy domieszka – rodzaj / granulometria / ilość – uzyskano:

Tabela 1. Biała, gm. Trzcianka, stanowisko 26. Technologia ceramiki – domieszki
Biała, borough Trzcianka, site 26. Ceramics technology – temper

Domieszka tłucznia 
kamiennego  

białego i szarego

Niewielka  
ilość domieszki

Domieszka  
w średnich ilościach

Duża  
ilość domieszki

Naczynia Fragmenty Naczynia Fragmenty Naczynia Fragmenty

drobnoziarnista 11 (50%) 54 (14%) 2 (9%) 29 (8%) — 59 (16%)

średnioziarnista 4 (18%) 7 (2%) — 7 (2%) — 13 (3%)

gruboziarnista 2 (9%) 47 (12%) — 18 (5%) 4 (18%) 92 (24%)

Tabela 2. Biała, gm. Trzcianka, stanowisko 26. Technologia ceramiki – domieszki
Biała, borough Trzcianka, site 26. Ceramics technology – temper

Domieszka tłucznia 
ceramicznego

Niewielka  
ilość domieszki

Domieszka  
w średnich ilościach

Duża  
ilość domieszki

Naczynia Fragmenty Naczynia Fragmenty Naczynia Fragmenty

drobnoziarnista 3 (14%) 37 (10%) — 18 (5%) — 28 (7%)

średnioziarnista 1 (5%) 5 (1%) 1 (5%) 15 (4%) — 3 (0,8%)

gruboziarnista — — — 4 (1%) — 11 (3%)

Tabela 3. Biała, gm. Trzcianka, stanowisko 26. Technologia ceramiki – domieszki
Biała, borough Trzcianka, site 26. Ceramics technology – temper

Rodzaj domieszki Naczynia Fragmenty ceramiki

mika 3 (14%) 40 (11%)

żwirek/piasek 2 (9%) 7 (2%)

skaleń? 1 (5%) 84 (22%)

tłuczeń kamienny różowy — 38 (10%)

Dla cech związanych z formowaniem naczyń – grubość ścianek / rodzaj powierzchni 

wewnętrznej / rodzaj powierzchni zewnętrznej – uzyskano:

Tabela 4. Biała, gm. Trzcianka, stanowisko 26. Technologia ceramiki – grubość ścianek naczyń
Biała, borough Trzcianka, site 26. Ceramics technology – wall thickness vessel

Grubość ścianek naczyń Naczynia Fragmenty ceramiki

grubościenne 2 (9%) 120 (32%)

średniościenne 18 (82%) 148 (39%)

cienkościenne 2 (9%) 112 (29%)
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Tabela 5. Biała, gm. Trzcianka, stanowisko 26. Technologia ceramiki – powierzchnia ścianek naczyń
Biała, borough Trzcianka, site 26. Ceramics technology – surface of vessel walls

Rodzaj powierzchni  
wewnętrznej

Naczynia Fragmenty ceramiki

błyszcząca 3 (14%) 26 (7%)

gładka 15 (68%) 208 (55%)

szorstka 4 (18%) 142 (37%)

chropowata — 4 (1%)

Rodzaj powierzchni  
zewnętrznej

Naczynia Fragmenty ceramiki

błyszcząca 10 (46%) 24 (7%)

gładka 6 (27%) 127 (33%)

szorstka 4 (18%) 95 (25%)

chropowata — 41 (11%)

intencjonalnie  
chropowacona

2 (9%) + 3 x dolne partie 
naczyń gładzonych

93 (24%)

Dla cechy: rodzaj przełomu – powiązanej z wypałem naczyń – uzyskano:

Tabela 6. Biała, gm. Trzcianka, stanowisko 26. Technologia ceramiki – przełomy naczyń
Biała, borough Trzcianka, site 26. Ceramics technology – fracture of vessel 

Rodzaj przełomu Naczynia Fragmenty ceramiki

wielobarwny 6 (27%) 68 (18%)

2-barwny 4 (18%) 34 (9%)

jednolity 12 (55%) 270 (71%)

przepalony — 8 (2%)

Jak wynika z zamieszczonych powyżej tabel ukazujących ilościowy i procentowy 

rozkład typów technologicznych ceramiki ze stanowiska Biała 26, w zbiorze przeważa 

domieszka tłucznia kamiennego białego i szarego o różnych stopniach granulome-

trii. Najistotniejszy jest fakt, że niemal w 1/4 zbioru fragmentów ceramiki występuje 

domieszka gruboziarnistego tłucznia kamiennego białego i  szarego dodawana do 

masy ceramicznej w dużych ilościach. Wynik ten jest co prawda zaburzony w odnie-

sieniu do całych naczyń, jednak jest to najpewniej związane z  tym, że wspomniana 

domieszka jest najlepiej widoczna w  przełomach ceramicznych i  jej obserwacja 

w przypadku całych naczyń, nieposiadających przełomów lub posiadających jedynie 
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niewielkie odcinki przełomów, jest znacznie utrudniona (jest to związane z opracowy-

waniem powierzchni naczyń, np. gładzeniem). Domieszka gruboziarnistego tłucznia 

kamiennego białego i szarego jest widoczna jedynie na powierzchniach chropowa-

tych i chropowaconych i to właśnie tam została zauważona w zbiorze naczyń niepo-

siadających przełomów. W związku z tym wynik analizy technologicznej dla naczyń 

w kwestii wspomnianej domieszki jest zapewne zaniżony. W zbiorze całych naczyń 

przeważa domieszka drobnoziarnistego tłucznia kamiennego zaobserwowana w 50% 

zbioru. W  trakcie analizy technologicznej zaobserwowano też obecność tłucznia 

kamiennego różowego i  występuje on w  10% zbioru fragmentów ceramiki, zawsze 

w obecności tłucznia kamiennego białego i szarego. Domieszka tłucznia ceramicz-

nego obserwowana była w zbiorze znacznie rzadziej i stanowi raczej marginalny ele-

ment technologii. Domieszka miki wydaje się w  większości przypadków powiązana 

z obecnością domieszki tłucznia kamiennego i znalazła się w masie ceramicznej nie-

jako przypadkowo, gdyż zapewne tłuczeń kamienny wykonany był z surowców zawie-

rających ten minerał. Być może jednak to właśnie obecność miki sprawiała, że ten a nie 

inny kamień wybierany był jako materiał do wykonania domieszki. Jedynie w dwóch 

przypadkach fragmentów ceramiki mamy do czynienia z domieszką miki o grubszej 

frakcji. Domieszka białych kruchych drobinek, określonych szerokim mianem skalenia, 

znajduje się w badanej ceramice zawsze jako element składniowy domieszki tłucz-

nia kamiennego lub żwirku i zapewne trafiła do masy ceramicznej nieintencjonalnie. 

Domieszka żwirku  – piasku występuje w  badanym zbiorze w  niewielkich ilościach. 

Stosowana jest w  miejsce domieszki tłucznia kamiennego. Poszczególne rodzaje 

domieszek stosowane są również niejednokrotnie wspólnie, szczególnie jeśli chodzi 

o domieszki tłucznia kamiennego o różnej granulometrii czy też, jak już nadmieniono, 

domieszki tłucznia kamiennego w połączeniu z miką i skaleniami. W zbiorze nie zna-

leziono natomiast ani jednego fragmentu ceramiki zupełnie pozbawionego jakich-

kolwiek domieszek do masy ceramicznej. Procentowy rozkład domieszek w  bada-

nym zbiorze jest typowym dla ceramiki kultury pomorskiej występującej w północnej 

części Polski. Chodzi głównie o znaczny udział domieszki tłucznia kamiennego w sto-

sunku do niewielkich ilości domieszki tłucznia ceramicznego. Wydaje się, że wpływ 

na stosowanie takich a nie innych domieszek do masy ceramicznej i obserwowany 

wzrost udziału domieszki tłucznia ceramicznego w miarę przesuwania się na południe 

Polski wiąże się z przejawiającymi się w technologii wytwarzania ceramiki tradycjami 

zaczerpniętymi w tym wypadku z kultury łużyckiej, gdzie stosowanie domieszki sza-

motu uznaje się za typowy dla południowych obszarów tej kultury (Czopek, 1992, 56, 

cyt. za Mogielnicka-Urban, 1984, 54–61).

Jeśli chodzi o grubość ścianek naczyń w zbiorze fragmentów ceramiki, procentowy 

rozkład fragmentów grubo-, średnio- i cienkościennych jest w miarę równomierny, 

z niewielką przewagą fragmentów średniościennych. W grupie całych naczyń, naczy-

nia średniościenne stanowią natomiast zasadniczą część zbioru, podczas gdy naczynia 

cienko- i grubościenne reprezentowane są marginalnie. Wydaje się, że może być to po 
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części związane z tym, że naczynia średniościenne w tym zbiorze ceramiki zachowały 

się w najlepszym stanie, naczynia cienkościenne, jako o wiele delikatniejsze, łatwiej 

ulegają destrukcji, natomiast naczynia grubościenne są w przypadku ceramiki grobo-

wej kultury pomorskiej niezbyt dobrze wypalone, w związku z czym również łatwiej 

ulegają fragmentaryzacji. 

Powierzchnia wewnętrzna naczyń i  ich fragmentów jest w  większości przypad-

ków gładka, w  grupie fragmentów ceramiki istotny procent stanowią też fragmenty 

o powierzchni wewnętrznej szorstkiej, co najpewniej powiązane jest po części ze stop-

niem zniszczenia ceramiki. Niewielki procent badanej ceramiki posiada też powierzch-

nie wewnętrzne błyszczące. Powierzchnie zewnętrzne dla niemal połowy zbioru całych 

naczyń są błyszczące, duży odsetek zajmują też powierzchnie gładkie. Powierzchnie 

chropowacone zastosowane zostały jedynie w przypadku dwóch naczyń kloszowatych, 

a także w dolnych partiach dwóch popielnic i jednej misy. Dane badawcze pochodzące 

z osad i cmentarzysk kultury pomorskiej wskazują na to, że odsetek ceramiki gładkiej 

i błyszczącej jest zawsze wyższy na cmentarzyskach w stosunku do stanowisk osado-

wych (Czopek, 1992, 55–56). Fakt ten w badanym zbiorze jest wyraźnie widoczny i sta-

nowi potwierdzenie przytoczonych tu ustaleń. 

Jedną z najistotniejszych cech technologicznych ceramiki kultury pomorskiej jest 

barwa przełomu naczyń, która świadczy o  charakterze wypału ceramiki. W  zbiorze 

ceramiki z Białej zarówno w grupie całych naczyń, jak i  fragmentów ceramiki prze-

ważają przełomy jednolite, na drugim miejscu klasyfikują się natomiast przełomy wie-

lobarwne. Ważną obserwacją jest to, że przełomy jednolite posiadają głównie naczy-

nia średnio- i cienkościenne, przede wszystkim dzbany i kubki, natomiast przełomy 

wielobarwne dominują w grupie popielnic i naczyń kloszowatych. Przy czym warto 

wspomnieć, że jednolita barwa przełomu świadczy o dobrym wypale naczynia, pod-

czas gdy przełomy o niejednolitej barwie wskazują na wypał niedoskonały, wykonany 

w niższej temperaturze. Obserwacja ta jest bardzo istotna, gdyż wskazuje na istnienie 

jasnego podziału pomiędzy ceramiką stricte grobową i ceramiką użytkową. Znajdu-

jące się w zbiorze kubki i dzbany, mimo tego że znalezione w tym wypadku w obiek-

tach sepulkralnych, mogły być równie dobrze wykorzystywane w życiu codziennym, 

stąd zapewne ich dobry wypał. Ceramika o przeznaczeniu typowo grobowym, to jest 

popielnice i naczynia kloszowate, charakteryzuje się natomiast złym wypałem, jest to 

cecha charakterystyczna ceramiki typowo grobowej, wyraźnie rysująca się w zbiorach 

ceramiki pochodzącej z cmentarzysk kultury pomorskiej (Czopek, 1992, 56–57).

5. Mikrofotografia wybranych fragmentów ceramiki

Mikrofotografia wybranych fragmentów ceramiki pochodzącej ze zbioru naczyń 

ze stanowiska Biała 26 wykonana została jako uzupełnienie makroskopowych analiz 

technologii ceramiki. Mikrofotografie wykonane zostały za pomocą mikroskopu stereo-

skopowego Motic 171 SMZ w świetle spolaryzowanym odbitym, przy powiększeniach 
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15x, 40x, 60x, 100x. Autorem mikrofotografi jest mgr Damian Swat (Pracownia Arche-

ologiczna Archeoskop). Fragmenty ceramiki wytypowane do mikrofotografii wybrane 

zostały w taki sposób, aby pokazać przekrój materiału – widoczne są na nich istotne 

cechy technologii ceramiki kultury pomorskiej. 

Na poniższych fotografiach znajduje się fragment popielnicy z  grobu 2 (nr inw. 

27a/76/Wer). Widoczne jest tu wnętrze popielnicy. W miarę stosowania coraz silniej-

szego powiększenia (15x, 60x oraz 100x) uwidaczniają się coraz mocniej mikrospękania 

powierzchni powstałe najpewniej w trakcie wypału naczynia. Dobrze widoczna jest też 

domieszka białego i szarego tłucznia kamiennego grubo- i drobnoziarnistego.

Ryc. 1. Biała, gm. Trzcianka, stanowisko 26. Mikrofotografia fragmentu popielnicy z grobu 2,  
powierzchnia wewnętrzna, powiększenie 15x, 60x, 100x
Biała, borough Trzcianka, site 26. Micrograph of a fragment of the vessel from grave 2,  
magnification 15x, 60x, 100x

Fragment popielnicy z  grobu 2, powierzchnia zewnętrzna. Na tej mikrofotografi 

widoczne są nieliczne mikrospękania wygładzonej powierzchni, a  także domieszka 

szarego i białego tłucznia kamiennego.

Ryc. 2. Biała, gm. Trzcianka, stanowisko 26. Mikrofoto-
grafia fragmentu popielnicy z grobu 2, powierzchnia 
zewnętrzna, powiększenie 15x
Biała, borough Trzcianka, site 26. Micrograph  
of a fragment of the vessel from grave 2, outer surface,  
magnification 15x

Na kolejnej fotografii widnieje jednolity lekko rozwarstwiony przełom naczynia, nie-

stety niewielki obszar, jaki obejmuje metoda mikrofotografi, nie pozwala w pełni poka-

zać, że przełom ten jest wielobarwny.
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Ryc. 3. Biała, gm. Trzcianka, stanowisko 26. Mikrofoto-
grafia fragmentu popielnicy z grobu 2, przełom naczynia, 
powiększenie 15x
Biała, borough Trzcianka, site 26. Micrograph  
of a fragment of the vessel from grave 2, fracture of vessel, 
magnification 15x

Fragment naczynia, grób 13. Fotografia przedstawia szorstką, zniszczoną powierzch-

nię wewnętrzną naczynia z  wyraźnie widoczną domieszką ceramiczną w  postaci 

tłucznia kamiennego szarego i białego o dużej granulometrii.

Ryc. 4. Biała, gm. Trzcianka, stanowisko 26. Mikrofoto-
grafia fragmentu popielnicy z grobu 13, powierzchnia 
wewnętrzna, powiększenie 15x
Biała, borough Trzcianka, site 26. Micrograph  
of a fragment of the vessel from grave 13, inner surface,  
magnification 15x

Powierzchnia zewnętrzna tego samego naczynia, zachowana w formie pierwotnej. 

Co ważne, mimo tego że w masie ceramicznej, z której naczynie zostało wykonane, 

znajdują się duże ilości gruboziarnistego tłucznia kamiennego, co widać na poprzed-

nim zdjęciu, odpowiednie opracowanie powierzchni spowodowało, że domieszka ta 

nie jest praktycznie widoczna. Problem ten poruszany był już w podrozdziale dotyczą-

cym domieszek ceramicznych stosowanych w technologii produkcji naczyń. Poniższa 

fotografia ilustruje kwestię zaniżenia ilości domieszek w grupie naczyń nieposiadają-

cych przełomów i uszkodzeń powierzchni.

Ryc. 5. Biała, gm. Trzcianka, stanowisko 26. Mikrofoto-
grafia fragmentu popielnicy z grobu 13, powierzchnia 
zewnętrzna, powiększenie 15x
Biała, borough Trzcianka, site 26. Micrograph  
of a fragment of the vessel from grave 13, outer surface,  
magnification 15x
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Kolejne fotografie pokazują wtórnie przepalony fragment ceramiki (nr inw. Ba 26/20/77). 

Powierzchnia wewnętrzna tego fragmentu naczynia pokryta jest porami charaktery-

stycznymi dla przepalonych materiałów ceramicznych. Dodatkowo wyraźnie widoczne 

są ziarna domieszki tłucznia kamiennego.

Ryc. 6. Biała, gm. Trzcianka, stanowisko 26. Mikrofotografia przepalonego fragmentu  
naczynia (nr inw. Ba/26/20/77), powierzchnia wewnętrzna, powiększenie 15x, 40x
Biała, borough Trzcianka, site 26. Micrograph burnt fragment of ceramics 
inner surface, magnification 15x, 40x

Powierzchnia zewnętrzna tego samego fragmentu naczynia jest gładka i nie posiada 

porów ani spękań, widoczne są natomiast ziarna domieszki tłucznia kamiennego. Praw-

dopodobnie ta powierzchnia nie była poddana bezpośredniemu działaniu ognia.

Ryc. 7. Biała, gm. Trzcianka, stanowisko 26.  
Mikrofotografia przepalonego fragmentu naczynia  
(nr inw. Ba/26/20/77), powierzchnia zewnętrzna, 
powiększenie 15x
Biała, borough Trzcianka, site 26. Micrograph burnt  
fragment of ceramics outer surface, magnification 15x

Na poniższym zdjęciu ponownie widzimy wtórnie przepalony fragment ceramiki 

(nr inw. Ba/26/20/77), w tym wypadku jest to przełom naczynia, pory powstałe na tej 

powierzchni w wyniku wtórnego przepalenia ceramiki są tu doskonale widoczne.

Ryc. 8. Biała, gm. Trzcianka, stanowisko 26.  
Mikrofotografia przepalonego fragmentu naczynia  
(nr inw. Ba/26/20/77), przełom naczynia,  
powiększenie 15x
Biała, borough Trzcianka, site 26. Micrograph burnt  
fragment of ceramics fracture of vessel, magnification 15x



81Stanowisko Biała 26. Studium przypadku 

Biała 26 – ceramika grobowa kultury pomorskiej

Fragment ceramiki (nr inw. Ba/26/13/76), z dużą zawartością gruboziarnistej domieszki 

tłucznia kamiennego. Powierzchnia wewnętrzna tego fragmentu jest gładka z  drob-

nymi spękaniami widocznymi przede wszystkim w sąsiedztwie dużych ziaren domieszki 

tłucznia. 

Ryc. 9. Biała, gm. Trzcianka, stanowisko 26.  
Mikrofotografia fragmentu ceramiki (nr inw. Ba/26/13/76) 
z dużą zawartością gruboziarnistej domieszki tłucznia 
kamiennego, powierzchnia wewnętrzna, powiększenie 15x
Biała, borough Trzcianka, site 26. Micrograph fragment of 
ceramics no. Ba/26/13/76 with a high content of stone crushed, 
inner surface, magnification 15x

Ten sam fragment ceramiki, powierzchnia zewnętrzna lekko szorstkawa, gładka, 

widoczne nieliczne drobne spękania i niewielka ilość domieszki.

Ryc. 10. Biała, gm. Trzcianka, stanowisko 26.  
Mikrofotografia fragmentu ceramiki (nr inw. Ba/26/13/76) 
z dużą zawartością gruboziarnistej domieszki tłucznia 
kamiennego, powierzchnia zewnętrzna, powiększenie 15x
Biała, borough Trzcianka, site 26. Micrograph fragment of 
ceramics no. Ba/26/13/76 with a high content of stone crushed, 
outer surface, magnification 15x

Przełom fragmentu ceramiki (nr inw. Ba/26/13/76) – jak widać, naczynie to zawiera 

duże ilości gruboziarnistego tłucznia kamiennego białego i szarego, przełom jest w struk-

turze jednolity, nieznacznie rozwarstwiony.

Ryc. 11. Biała, gm. Trzcianka, stanowisko 26.  
Mikrofotografia fragmentu ceramiki (nr inw. Ba/26/13/76) 
z dużą zawartością gruboziarnistej domieszki tłucznia 
kamiennego, przełom naczynia, powiększenie 15x
Biała, borough Trzcianka, site 26. Micrograph fragment of 
ceramics no. Ba/26/13/76 with a high content of stone crushed, 
fracture of vessel, magnification 15x
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6. Makromorfologia naczyń

Analizując zagadnienia makromorfologii zbioru naczyń pozyskanych podczas prac 

badawczych na stanowisku Biała 26, za podstawę prowadzonych czynności przyjęto 

wypracowaną przez A. Buko zasadę grupowania Rodzin–Form–Naczyń (Buko, 1981, 

128–174). Metodą tą posłużył się S. Czopek, tworząc system morfologiczny naczyń 

kultury pomorskiej. Schemat ten został skonstruowany w  taki sposób, że umieścić 

w nim można wszystkie znane naczynia kultury pomorskiej, pomijając urny domkowe, 

które nie występowały na terenie objętym pracami wspomnianego badacza i w związku 

z tym nie zostały ujęte w schemacie. Ten właśnie system wykorzystany zostanie jako 

kanwa, na której rozmieszczone zostaną formy naczyń pochodzące ze stanowiska 

kultury pomorskiej Biała 26. Wspomniany system opiera się na porównywaniu odpo-

wiednich proporcji pomiędzy średnicami i wysokościami części naczyń, co pozwala 

na ich systematyczne uporządkowanie. Ważne jest to, że naczynia porządkowane są 

w tym wypadku w trzech fazach pracy badawczej. W fazie pierwszej wyodrębniono 

typy bazowe ceramiki, do tych typów należą:

  I – klosze

 II – naczynia wazowate i zbliżone

III – misy

IV – pokrywki

 V – talerze – placki (Czopek, 1992, 31).

Dodatkowo dla ustalenia typów właściwych i podtypów należało wypracować sche-

mat oznaczeń wysokości i średnic naczyń. Taki schemat, zaczerpnięty z wspominanej tu 

już wielokrotnie publikacji S. Czopka, przedstawiony został poniżej.

Ryc. 12. Schemat oznaczeń wysokości i średnic naczyń (za S. Czopek)
Diagram of vessel measurements (by S. Czopek)
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W drugiej fazie prac dla kloszy ustalono typy właściwe uzależnione od stosunku 

pomiędzy wysokościami poszczególnych partii naczynia, w  tym wypadku H2 do H5. 

Następnie w trzeciej fazie ustalono jeszcze podtypy uzależnione od stosunku pomiędzy 

średnicami poszczególnych partii naczynia (R1, R2, R3, R4), a także pomiędzy średni-

cami i wysokościami (R : H). 

W przypadku naczyń wazowatych istotne jest to, że nie wydzielono odrębnych typów 

dla kubków, dzbanów i  innych naczyń wazowatych, nie wyodrębniono też popielnic 

twarzowych. Cechy makromorfologiczne tych naczyń posiadają te same wartości,  

różnice pomiędzy nimi są natomiast przedmiotem analiz mikromorfologii i zdobnictwa, 

gdyż wynikają jedynie z obecności na tych naczyniach uch, ich formie lub braku czy też 

plastycznym przedstawieniu twarzy, co uwzględnione zostało jedynie jako cecha różni-

cująca, niemająca wpływu na podstawową formę naczynia (Czopek, 1992, 31). 

W drugiej fazie prac nad naczyniami wazowatymi typ bazowy podzielony został na 

typy właściwe. Na tym etapie podstawą rozróżnienia było uformowanie brzuśca naczy-

nia: w brzusiec ostro załamany, brzusiec słabo załamany i brzusiec zaokrąglony, a także 

umiejscowienie największej wydętości brzuśca: powyżej 1/2, w połowie lub poniżej 1/2 

wysokości naczynia. Następnie wydzielono podtypy, gdzie główną cechą różnicującą 

stał się stosunek wysokości górnych partii brzuśca (H4) do szyjki naczynia (H3). 

Typ bazowy misa otrzymał typy właściwe zróżnicowane na podstawie ukształtowania 

profilu naczynia, co obrazuje głównie wzajemny stosunek średnic poszczególnych partii 

mis R1 : R2 : R3 : R4. Część typów właściwych wydzielono też ze względu na obecność 

uch. Podtypy wydzielone zostały natomiast w zależności od formy ukształtowania den 

naczyń misowatych, a po części też ze względu na stosunek H do R tych naczyń. 

Kolejny typ bazowy – pokrywka uszczegółowiono typami właściwymi wytworzonymi 

w oparciu o kształt pokryw, natomiast podtyp określono w zależności od ukształtowa-

nia krawędzi naczyń. 

Jako że typ bazowy 5 – placek – talerz nie został zaobserwowany w zbiorze naczyń 

pochodzących z Białej 26, jego cechy zostaną tu pominięte.

W taki sposób wypracowana została lista jednostek systemu taksonomicznego 

(Czopek, 1992, 32–39). Przedstawiwszy pokrótce założenia metodyczne analizy makro-

morfologicznej zbioru naczyń ze stanowiska Biała 26, przejść należy do przyporządko-

wania samego zbioru do odpowiednich jednostek taksonomicznych. 

Jak już wspomniano powyżej, w wyniku prac na stanowisku Biała 26 i późniejszych 

rekonstrukcji naczyń obecnie w zbiorze ceramiki z Białej 26 znajdują się 22 kompletne 

lub niemal kompletne naczynia, a także 8 fragmentów ceramiki naczyniowej posiada-

jącej wyraźne cechy morfologiczne, które można poddać analizie. 

W analizowanym zbiorze znajduje się jedno naczynie kloszowate, które z  całą 

stanowczością można przyporządkować do konkretnej jednostki schematu tak-

sonomicznego. Pozostałe fragmenty wspomniane w  opisie materiałów ceramicz-

nych posiadają niestety zbyt mało cech, aby dało się je odpowiednio przyporządko-

wać. Naczynie kloszowate pochodzące z grobu 9, oznaczone numerem inwentarza  
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muzealnego MT/A/102/6, wpasowuje się w schemacie taksonomicznym w pozycję I 2 

B, gdzie H2 < H5, R3 powyżej 1/2 H1, H1 > R3, R3 ≥ R1. 

Jeśli chodzi o naczynia wazowate, urny, kubki, dzbany, to ten typ bazowy stanowi 

ogromną większość analizowanego zbioru naczyń. Pochodząca z grobu nr 3 popiel-

nica o numerze inwentarza MT/A/102/2-1, a  także popielnica 2 z grobu 7 o nume-

rze inwentarza MT/A/102/4-2 wpisują się w pozycję II 8 C, gdzie występuje brzusiec 

zaokrąglony, R3 w przybliżeniu w 1/2 H1, H3 < H4. Te same parametry posiada popiel-

nica 2 z grobu nr 11 (nr inw. MT/A/102/8-4) – w naczyniu tym nie zachowały się jednak 

górne partie, przez co nie można ustalić stosunku H3 do H4. Zrekonstruowany kubek 

z grobu nr 6, opisany numerem inwentarza MT/A/102/3-3, a także dzban pochodzący  

z grobu 11 o numerze inwentarza MT/A/102/8-2 posiadają cechy opisane jako II 4 A, 

to jest brzusiec słabo załamany, R3 poniżej 1/2 H1, H3 > H1. Popielnica 1 z  grobu 

nr 7 (nr  inw. MT/A/102/4-1) wpisuje się w  schemat jako II 9 C, to znaczy brzusiec 

zaokrąglony, R3 powyżej 1/2 H1, H3 < H4. Kubek z  grobu 8 o  numerze inwentarza 

MT/A/102/5-1 wpisuje się w  schemat jako II 4 C, to znaczy posiada brzusiec słabo 

załamany, R3 poniżej 1/2 H1, H3 < H4. W grobie nr 8 znaleziono także dzban o nume-

rze inwentarza MT/A/102/5-3, który posiada cechy II 5 A, to znaczy brzusiec słabo 

załamany, R3 w połowie H1, H3 > H4. Urna twarzowa z grobu 11 o numerze inwentarza 

MT/A/102/8-1 wpisuje się w listę systemu taksonomicznego jako II 7 A, to jest brzusiec 

zaokrąglony, R3 poniżej 1/2 H1, H3 > H4. Kubek z  grobu 12 o  numerze inwentarza 

MT/A/102/9-2 oznaczyć należy wzorem II 6 B, co daje brzusiec słabo załamany, R3 

powyżej 1/2 H1, H3 = H4. Ostatnim znajdującym się w zbiorze naczyniem wazowatym 

jest naczynie o numerze inwentarza polowego Ba/26/65/77 znalezione na stanowisku 

w obrębie ara 47 poza obiektami grobowymi. Naczynie to wpisuje się w listę jednostek 

systemu jako II 9 B, to jest brzusiec zaokrąglony, R3 powyżej 1/2 H1, H3 = H4. 

Kolejnym typem bazowym dosyć licznie reprezentowanym w  zbiorze naczyń 

pochodzących ze stanowiska Biała 26 są misy. Misę pochodzącą z grobu 2, opisaną 

w inwentarzu muzealnym jako MT/A/102/1, oznaczyć należy jako III 1 A, to jest misa 

o profilu stożkowatym zaokrąglonym, klasyczna. Fragmenty mis o identycznych para-

metrach, nieposiadające den, znajdowały się też w grobie 12 (nr inw. MT/A/102/9-1), 

a także w grobie 9 (nr  inw. Ba/26/10/77). Misa z grobu nr 6 (MT/A/102/3-1) posiada 

niestety zbyt mało cech, żeby można było dokładnie ją przyporządkować, niemniej 

jednak klasyfikuje się jako III 5 E (?), czyli misa o profilu esowatym, gdzie R3 ≥ R1, naj-

pewniej o dużej wartości parametru H1. Te same parametry posiada fragment naczy-

nia znaleziony na arze 34 (nr inw. Ba/26/2/76). Misa z grobu 8 o numerze inwentarza 

MT/A/102/5-2 ze względu na posiadane uszko klasyfikuje się jako III 6 A, to znaczy 

misa o profilu stożkowatym zaokrąglonym, klasyczna, z quasi-uchem. Dwa fragmenty 

misy odnalezione w  grobie 9 (nr  inw. Ba/26/10/77), fragment naczynia oznaczony 

numerem Ba/26/43/77 – pochodzący z ara 24, fragment oznaczony Ba/26/30/77 – 

pochodzący z ara 26, a także fragment Ba/26/106/77 pochodzący z ara 47 oznaczone 

zostały jako III 4, są to więc naczynia misowate o profilu esowatym, gdzie R1 > R3. 
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Fragmenty misy odnalezione w grobie nr 11 (MT/A/102/8-3) oraz 13 (MT/A/102/10-1) 

posiadają cechy III 10, to jest profil esowaty, gdzie R3 ≥ R1, z quasi-uchem. Na arze 

26 pod numerem inw. Ba/26/34/77 wydzielono fragment wylewu o cechach III 8, to 

znaczy naczynie misowate o profilu stożkowatym prostym. Niestety z powodu braku 

dolnych partii wielu z wymienionych tu naczyń, ich przyporządkowanie co do podtypu 

jest niemożliwe.

Ostatnim zaobserwowanym w  zbiorze ceramiki z  Białej 26 typem bazowym są 

pokrywki. Pokrywka znaleziona w grobie 3, o numerze inwentarza MT/A/102/2-2, ide-

alnie wpisuje się w  system taksonomiczny jako IV 2 B, to jest pokrywa obejmująca 

bez uchwytu, z wcięciem krawędzi, niska, wpuszczana, ze słabo wyodrębnioną kryzą. 

Pokrywka z grobu nr 7 (MT/A/102/4-3) za sprawą ukształtowania krawędzi dopasowuje 

się w systemie do pozycji IV 1 A, to znaczy wpuszczana z nieznacznym wcięciem – 

pokrywa ta jest jednak zupełnie płaska, przez co odbiega od wspomnianego typu. 

Pokrywa z grobu nr 11 (MT/A/102/8-1) również nie wpisuje się idealnie w stosowany tu 

system taksonomiczny. Naczynie to zbliżone jest najbardziej do pozycji IV 3 C, posiada 

jednak równocześnie cechy pozycji IV 1 B, to znaczy jest to pokrywa silnie profilowana 

z wcięciem i profilowanym uchwytem, ale równocześnie czapkowata, wypuszczana.

Dla lepszego zobrazowania rozkładu cech taksonomicznych poszczególnych naczyń 

znajdujących się w zbiorze ceramiki z Białej 26 ich zestawienie przedstawiono w tabeli.

Tabela 7. Zestawienie cech taksonomicznych naczyń
Summary of taxonomic features of vessels

Lp. Nr inw. naczynia
Nr  

grobu
Typ  

bazowy
Typ  

właściwy
Podtyp

Cecha  
różnicująca

Rys.

1. MT/A/102/6 9 I 2 B b1

2. MT/A/102/11 14 I ? ? a1

3. MT/A/102/2-1 3 II 8 C a2

4. MT/A/102/3-3 6 II 4 A a1

5. MT/A/102/4-1 7 II 9 C

6. MT/A/102/4-2 7 II 8 C

7. MT/A/102/5-1 8 II 4 C a1
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Lp. Nr inw. naczynia
Nr  

grobu
Typ  

bazowy
Typ  

właściwy
Podtyp

Cecha  
różnicująca

Rys.

8. MT/A/102/5-3 8 II 5 A a1

9. MT/A/102/8-1 11 II 7 A d

10. MT/A/102/8-2 11 II 4 A a1

11. MT/A/102/8-4 11 II 8

12. MT/A/102/9-2 12 II 6 B a1

13. Ba/26/65/77 ar 47 II 9 B b

14. MT/A/102/1 2 III 1 A b2

15. MT/A/102/3-1 6 III 5 E? b2

16. MT/A/102/5-2 8 III 6 A b1

17.

Ba/26/10/77

9 III 4 b2

18. 9 III 1 b2

19. MT/A/102/8-3 11 III 10 b2

20. MT/A/102/9-1 12 III 1 b2

21. MT/A/102/10-1 13 III 10 b2

22. Ba/26/43/77 ar 24 III 4 b1

23. Ba/26/34/77 ar 26 III 8 b1
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Lp. Nr inw. naczynia
Nr  

grobu
Typ  

bazowy
Typ  

właściwy
Podtyp

Cecha  
różnicująca

Rys.

24. Ba/26/30/77 ar 26 III 4 b1

25. Ba/26/2/76 ar 34 III 5 b1

26. Ba/26/106/77 ar 47 III 4 b1

27. MT/A/102/2-2 2 IV 2 B

28. MT/A/102/4-3 7 IV 1 A

29. MT/A/102/8-1 11 IV 3/1 C/B

7. Mikromorfologia 

Mimo tego że podczas analiz morfologicznych mikromorfologia form ceramicz-

nych zajmuje zwykle osobne miejsce, nie ulega wątpliwości, że cechy mikro- i makro-

morfologiczne są ze sobą ściśle powiązane, z  tych dwóch czynników zbudowana 

jest cała i jednolita forma naczynia. W stosowanym powyżej systemie analizy makro-

morfologii cechy mikromorfologiczne niektórych naczyń (przede wszystkim mis) 

miały po części wpływ na zastosowany w  ich opisie kod, gdyż na etapie ustalania 

typów właściwych mis miała znaczenie obecność lub brak uch. W związku z tym misy 

posiadające taki sam kształt profilu (co było podstawą wydzielenia typów właściwych 

w przypadku tego typu bazowego), ale zróżnicowane obecnością bądź nieobecnością 

uch posiadają różne kody, dlatego obecność uch jest w przypadku mis zaznaczona 

już na etapie analizy makromorfologicznej. Pozostałe cechy mikromorfologiczne dla 

wszystkich typów bazowych zostały w systemie sklasyfikowane jako cechy różnicu-

jące lub mikrocechy  – i  tak w  przypadku naczyń kloszowatych (I) jako mikrocechy 

mogące występować we wszystkich podtypach ustalono ukształtowanie krawędzi: 

1a – proste, zagięte do wewnątrz, 2a – pogrubione, zagięte do wewnątrz, 1b – proste, 

proste, 2b – pogrubione, proste, 1c – proste, wygięte na zewnątrz, 2c – pogrubione, 

wygięte na zewnątrz. Jako mikrocechy dla typu bazowego naczynia wazowate (II) 

ustalono: a1  – obecność jednego ucha nośnego, a2  – obecność dwóch uch noś-

nych, b – obecność quasi-uszek, c – listwa plastyczna, d – wizerunek twarzy, e – inne 

cechy. W typie bazowym misy (III) prócz wspomnianego już wcześniej rozróżnienia 

związanego z obecnością uch na etapie typów właściwych, wprowadzono również 
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szereg mikrocech, takich jak: a – obecność guzków poziomych na wylewie (a1, a2, 

a3 – w zależności od ilości guzków), b – sposób ukształtowania krawędzi wylewu – 

b1 – prosty, b2 – pogrubiony, c – obecność nóżek (Czopek, 1992, 33–37). Jeśli chodzi 

o typy mikromorfologiczne ukształtowania den i krawędzi wylewów typów bazowych 

pokrywki (IV) i talerze – placki (V), autor schematu prof. S. Czopek uważa, że cechy te 

w kulturze pomorskiej mają niewielkie znaczenie, dlatego też zostały one w schema-

cie pominięte (Czopek, 1992, 39). 

Po tym krótkim usystematyzowaniu cech mikromorfologicznych, jakich możemy 

spodziewać się w ceramice kultury pomorskiej, przejdźmy do opisu mikrocech zaob-

serwowanych na naczyniach pochodzących ze stanowiska Biała 26. 

Naczynie kloszowate (MT/A/102/6), a także dwa fragmenty naczyń prawdopodobnie 

kloszowatych, znalezione w warstwach kulturowych w obrębie ara 25 (Ba/26/19/76), 

posiadają cechę różnicującą 1b, to jest krawędź wylewu prosta (niepogrubiona), prosta. 

Fragment naczynia kloszowatego (MT/A/102/11) posiada natomiast cechę różnicu-

jącą 1a. Popielnica o numerze inwentarza MT/A/102/2-1 posiada mikrocechę a2, to 

znaczy dwa ucha nośne. Kubki o numerze inwentarza MT/A/102/3-3, MT/A/102/5-1,  

MT/A/102/9-2 oraz dzbany o  numerze inwentarza MT/A/102/5-3 i  MT/A/102/8-2 

posiadają cechę a1  – jedno ucho nośne. Popielnice MT/A/102/4-1 i  MT/A/102/4-2 

w rozumieniu wykorzystywanego tu schematu nie posiadają znaczących mikrocech. 

Urna twarzowa o  numerze inwentarza MT/A/102/8-1 jako jedyna z  całego zbioru 

naczyń z  Białej 26 posiada mikrocechę d, to jest wizerunek twarzy. W  przypadku 

popielnicy o numerze inwentarza MT/A/102/8-4, ze względu na zniszczenia górnych 

partii nie można podjąć próby przypisania cech różnicujących. Naczynie o numerze 

inwentarza Ba/26/65/77 posiada mikrocechę b – jedno quasi-ucho. Misa o numerze 

inwentarza MT/A/102/5-2, a także fragmenty mis znalezione na arach 24, 26, 34, 47  

(Ba/26/34/77, Ba/26/43/77, Ba/26/30/77, Ba/23/2/76 i  Ba/26/106/77) charaktery-

zują się mikrocechą b1  – prosta krawędź wylewu. Misy MT/A/102/1, MT/A/102/3-1,  

MT/A/102/8-3, MT/A/102/9-1, MT/A/102/10-1, a  także fragmenty wylewów dwóch 

mis pochodzących z grobu 9 (Ba/26/10/77) posiadają mikrocechę b2 – pogrubioną 

krawędź wylewu. Dla ułatwienia opisane tu mikrocechy poszczególnych naczyń 

pochodzących z Białej 26 wpisane zostały do znajdującej się powyżej tabeli cech tak-

sonomicznych w kolumnie pod nazwą: cecha różnicująca. Synteza wyników analizy 

makromorfologicznej przedstawiona została natomiast poniżej. 
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Tabela 8. Synteza wyników analizy makromorfologicznej
Synthesis of macromorphological analysis results

Nr inw.  
naczynia

Nr  
grobu

Typ  
bazowy

Cecha  
różnicująca

Kod

MT/A/102/11 14

I

krawędź wylewu niepogrubiona,  
zagięta do wewnątrz

a1

MT/A/102/6 9 krawędź wylewu niepogrubiona,  
prosta

b1
Ba/26/19/76 ar 25

MT/A/102/3-3
MT/A/102/5-1
MT/A/102/5-3
MT/A/102/8-2
MT/A/102/9-2

6
8
8
11
12

II

obecność jednego  
ucha nośnego

a1

MT/A/102/2-1 3 obecność dwóch uch nośnych a2

Ba/26/65/77 ar 47 obecność quasi-uszka b

MT/A/102/8-1 11 wizerunek twarzy d

MT/A/102/4-1
MT/A/102/4-2

7 brak —

MT/A/102/8-4 11 ustalenie niemożliwe —

Ba/26/43/77
Ba/26/34/77
Ba/26/30/77 
Ba/26/2/76 

Ba/26/106/77

ar 24
ar 26
ar 26
ar 34 
ar 47

III 

krawędź wylewu prosta  
(niepogrubiona)

b1

MT/A/102/5-2 8
krawędź wylewu prosta  
(niepogrubiona) + quasi-uszko

b1 
+ quasi-ucho

MT/A/102/1
MT/A/102/3-1
Ba/26/10/77
Ba/26/10/77

MT/A/102/9-1

2
6
9
9
12

III 

krawędź wylewu pogrubiona b2

MT/A/102/8-3
MT/A/102/10-1

11
13

krawędź wylewu pogrubiona  
+ quasi-uszko

b2 
+ quasi-ucho

Ważną cechą różnicującą, która ma wpływ na chronologię materiałów, jest ukształ-

towanie den naczyń, a dokładnie dno wyodrębnione lub dno w sposób łagodny prze-

chodzące w  brzusiec. W  materiałach pochodzących z  badanego stanowiska dna 

wyodrębnione w  mniejszym lub większym stopniu posiadają następujące naczynia: 

popielnica MT/A/102/2-1, popielnica MT/A/102/4-1, popielnica MT/A/102/8-1, popiel-

nica MT/A/102/8-4, misa MT/A/102/5-2, misa MT/A/102/1. Dna proste, nieodznaczające 
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się od dolnych partii brzuśca posiadają natomiast: naczynie kloszowate MT/A/102/6, 

popielnica Ba/26/27a/76/Wer., popielnica MT/A/102/4-2, dzban MT/A/102/5-3, dzban 

MT/A/102/8-2, kubek MT/A/102/5-1, kubek MT/A/102/3-3 i kubek MT/A/102/9-2 oraz 

naczynie cienkościenne Ba/26/43/77.

Jak już wspomniano, w zbiorze ceramiki z Białej 26 mamy do czynienia z mikro-

cechą ceramiki – d, którą jest występujący na jednej z popielnic wizerunek twarzy. 

Przedstawienie to jest mocno schematyczne i według podziału prof. J. Kruka zaliczyć 

je można do wizerunków niezupełnie pełnych, to znaczy takich, gdzie przedstawie-

nie twarzy wykazuje brak jednej lub dwu zasadniczych części, przeważnie oczu lub 

ust, lub wizerunków niepełnych składających się zwykle z dwóch części, to znaczy 

uszu i  nosa, gdzie zaznacza się też schematyzacja ujęcia całości (Kruk, 1969, 99). 

Twarz przedstawiona na naczyniu MT/A/102/8-1 posiada schematyczny prostokątny 

nos i wydatne uszy ozdobione dodatkowo brązowymi i żelaznymi kolczykami. Oczy 

i usta są poniekąd zaznaczone, ale jedynie jako cztery promieniście odchodzące od 

nosa kreski. Dlatego też stwierdzono, że odpowiednim jest pozostawienie wizerunku 

z opisywanej tu popielnicy gdzieś pomiędzy wspomnianymi powyżej typami J. Kruka. 

Poruszając zagadnienia podziału chronologii i genezy popielnic twarzowych, J. Kruk 

wydzielił oparte o metody diagnozy różniczkowej trzy typy popielnic twarzowych – 

A, B, C (Kruk, 1969, 99–110). Typy te wyróżnione zostały poprzez wykonanie kom-

binacji 25 cech charakterystycznych i  równocześnie różnicujących. Urna twarzowa 

z Białej 26 klasyfikuje się w tej typologii na pograniczu grup B i C. Do typu B należą 

urny lekko przysadziste o  dnach płasko-kulistych, o  największej wydętości brzuśca 

w połowie wysokości naczynia. Powierzchnia tych urn jest zwykle gładka, brunatna lub 

czarna. W typie B występuje znaczne zubożenie zdobnictwa, twarze przedstawiane są 

co prawda jeszcze z reguły realistycznie, do pewnego stopnia występuje już jednak 

schematyzacja wizerunku. Do typu C zaliczane są popielnice o brzuścu baniastym lub 

dwustożkowym, z zaokrąglonym załomem i słabo wyodrębnioną cylindryczną bądź 

stożkowatą szyjką. W typie tym przeważnie nie występują zdobienia brzuśca, niekiedy 

jest to jedynie prosty ornament. Przedstawienie twarzy w typie C jest zazwyczaj nie-

pełne, zdegenerowane lub schematyczne. Zarówno w typie B, jak C (z czym akurat 

mamy w wypadku popielnicy z Białej do czynienia) w uszach wizerunku znajdują się 

kolczyki. Urna MT/A/102/8-1, a także znajdujący się na niej wizerunek twarzy posiada 

zestaw cech charakterystyczny zarówno dla typu B, jak i C. Poruszając zagadnienia 

typologii urn twarzowych, J. Kruk stwierdza zresztą, że granice pomiędzy wydzie-

lonymi typami nie są zupełnie wyraźne i podtypy o charakterze przejściowym są jak 

najbardziej akceptowalne.
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8. Ornamentyka 

Znaleziska ceramiczne kultury pomorskiej, szczególnie znaleziska grobowe koja-

rzone są zwykle z  wyjątkowo rozwiniętą ornamentyką. Wysoki poziom wykazuje tu 

zarówno sama technika wykonania ornamentów, jak i stopień rozwoju wątków zdob-

niczych. Zdobnictwo w materiałach ceramicznych z Białej 26 nie jest jednak zbyt silnie 

rozwinięte. Właściwie z ornamentem mamy do czynienia zaledwie w czterech przy-

padkach fragmentów naczyń. Ornament posiada też jedno całe naczynie. Zdobie-

nie krawędzi wylewu zaobserwowano na trzech fragmentach górnych partii naczyń 

w postaci delikatnego karbowania krawędzi wylewu. Na fragmencie kubka pochodzą-

cym z grobu 12 znajdują się natomiast dwa nieregularne, płytkie dołeczki w miejscu 

przejścia szyjki naczynia w  brzusiec. Najbardziej spektakularnym przejawem zdob-

nictwa jest natomiast wspominany już wizerunek twarzy widniejący na jednej z urn 

pochodzących z grobu 11 – ponieważ element ten stanowi równocześnie mikroce-

chę, został już opisany w poprzednim podrozdziale. Poza tym za element do pew-

nego stopnia pełniący funkcje zdobnicze można uznać występowanie w niektórych 

naczyniach wspominanych już kilkakrotnie zredukowanych do wartości stylistycznej 

quasi-uch, będących przejawem ornamentyki plastycznej. Jeśli chodzi o sam rodzaj 

ornamentu, zagadnienie to analizowane było przez L. Krzyżaniaka, który z  licznych 

form ornamentów stosowanych przez ludność kultury pomorskiej wydzielił trzy grupy. 

Wspomniany badacz wyróżnia grupę A, w której umieszcza ornamenty ryte, inkrusta-

cję, ornament jodełkowy, grupę B z ornamentyką plastyczną w postaci guzów i listew 

plastycznych, grupę C, w której występuje karbowanie krawędzi i ornament dołkowy 

(Krzyżaniak, 1971, 203–205; Czopek, 1992, 84). W materiałach pochodzących ze sta-

nowiska Biała 26 ornamenty kwalifikują się właśnie do grupy C wg L. Krzyżaniaka. 

W badanym zespole brak jest natomiast tak charakterystycznych dla kultury pomor-

skiej linii i bruzd rytych czy wałków i guzków plastycznych.

9. Analogie

Chropowacone powierzchnie oraz charakterystyczną karbowaną krawędź naczy-

nia kloszowatego powiązać należy z przeżytkami tradycji łużyckich objawiających się 

w ceramice pomorskiej (Górecki, 1991, 187). Podobne naczynie kloszowate znalezione 

zostało w grobie nr 2 na stanowisku archeologicznym w Świątnikach Wielkich, gm. Mie-

leszyn (Kaczmarek, 2016, 33, 41), a  także na stanowisku w  Rzezianach, pow. turecki 

(Nowakowska, 1980, 44)

Jeśli chodzi o naczynia wazowate, zbiór kubków i dzbanów o delikatnie profilowanych, 

nieco zaokrąglonych załomach brzuśców, z uchami taśmowatymi sięgającymi od wylewu 

aż po załom brzuśca naczynia, o wyodrębnionych stożkowatych szyjkach, stanowi stały 

zestaw przystawek znajdowanych w  grobach kultury pomorskiej. Naczynia tego typu 

znaleziono w Chłapowie, gm. Dominowo (Górecki, 1991, 176–187). Kubek pochodzący 

z grobu 6 ma swoje analogie w naczyniach pochodzących z Młynkowa, gm. Połajewo 
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(Piaszczykowa, 1955, 190) i z Jabłonowa, gm. Ujście (Nowakowska, 1980, 47). Kubki ana-

logiczne do tych odkrytych w grobach 8 i 12 w Białej znalezione były w Jabłonowie, gm. 

Ujście (Nowakowska, 1980, 47). Dzban podobny do pochodzącego z grobu 8 odkryty był 

w Dziekanowicach, pow. gnieźnieński, natomiast dzban z grobu 11 ma swoje analogie 

w naczyniach odkrytych na cmentarzysku w Wymysłowie (Nowakowska, 1980, 44). Ana-

logiczne do urny twarzowej z grobu 11 popielnice z wizerunkiem twarzy klasyfikowane 

do typu B/C ceramiki odkryte były na stanowiskach Piekary Wielkopolskie, pow. legnicki 

(Kruk, 1969, 107). Niemal identyczne egzemplarze popielnic twarzowych odkryte zostały 

też na stanowiskach sepulkralnych kultury pomorskiej w Rębie, gm. Przodkowo (Fudziń-

ski, Rożnowski, 2002, 32) oraz w Zakrzewskiej Osadzie, pow. sępoleński (Szałkowska-Łoś, 

Łoś, 2013). W tym miejscu warto zaznaczyć, że późne urny twarzowe, zwłaszcza pocho-

dzące z okolic wskazujących na możliwość istnienia szlaków handlowych z południa na 

północ, lokowanych na Pomorzu i w dolinie rzeki Noteć, niosą widoczne ślady inspiracji 

etruskich (Dzięgielewski, 2017, 330). Pochodząca ze stanowiska Biała 26 popielnica nr 

1 z grobu 7 znajduje swoje analogie w naczyniach baniastych odkrytych w Gniewko-

wie, pow. inowrocławski. Z tego samego stanowiska pochodzą też naczynia analogiczne 

dla popielnic odkrytych na stanowisku Biała 26 w grobach 3 i 11 (popielnica 2). Odkryta 

w Białej 26 popielnica nr 2 z grobu 7 posiada natomiast analogie w materiałach z Soko-

łowa, pow. kościański (Nowakowska, 1980, 42–43).

Misa analogiczna do typu III 6 A b1 odnaleziona była w grobowcu kultury pomor-

skiej w  Świątkowie 36, gm. Janowiec Wielkopolski (Kopisz, Nowaczyk, Seidel, 2015, 

171–191). W tym samym grobowcu znajdowała się też misa odpowiadająca typowi III 

4 b1, sklasyfikowana według nomenklatury I. Jadczykowej jako typ 3b (Jadczykowa, 

1995, 141). Misy analogiczne do wydzielonego tu typu III 1 b2 znalezione zostały na 

stanowisku Szczecinek 5, gm. loco, w obiektach grobowych nr 12 i 15 (Janocha, 1975, 

96–97) oraz na stanowisku Warszkowo 30, gm. Sławno, w  obiekcie osadowym nr  1 

(Rogalski, 2009/2010, 88–89). Natomiast misy analogiczne do typu III 4 b2 znaleziono 

w obiektach grobowych nr 16 i 19 na stanowisku Szczecinek 5 (Janocha, 1975, 96–97) 

oraz w obiekcie osadowym 1A w Warszkowie 30 (Rogalski, 2009/2010, 88–89). Ogólnie 

misy wydzielone jako typ III 4 oraz III 5, opisywane również jako misy z wklęsłą szyjką, 

należą do najbardziej rozpowszechnionych form kultury pomorskiej i niejednokrotnie 

pełnią rolę pokryw popielnic. Analogiczne naczynia licznie występowały przykładowo 

na cmentarzysku kultury pomorskiej w Chłapowie, gm. Dominowo (Górecki, 1991, 187).

Jeśli chodzi o pokrywy popielnic, to pokrywa pochodząca z grobu 3 znajduje swoje 

analogie na stanowisku Sośnica, pow. krotoszyński. Pokrywa z grobu nr 7 analogiczna 

jest do pokryw znajdowanych na stanowiskach w Studzieńcu, pow. chodzieski, i Morze-

wie, pow. pilski. Pokrywy podobne do tej z grobu 11 znaleziono natomiast na stanowisku 

w Jabłonowie, gm. Ujście (Nowakowska, 1980, 45–46).
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10. Datowanie ceramiki

W zamieszczonych powyżej kilku podrozdziałach przeprowadzono analizę materiału 

ceramicznego pozyskanego w trakcie dwóch sezonów badań na stanowisku Biała 26. 

Analizę przeprowadzono wielotorowo. Z osobna rozpatrywane były zagadnienia zwią-

zane z technologią wykonania naczyń, rozpoczynając od wytworzenia masy ceramicznej 

chudzonej odpowiednimi rodzajami domieszek, poprzez formowanie powierzchni ścia-

nek i nadawanie im odpowiedniego stopnia gładkości tudzież chropowatości po wypał, 

który pozostawił ślad w jedno- lub wielobarwnych przełomach naczyń. Osobno rozpa-

trywano kwestie związane z nadawaniem naczyniom odpowiedniego kształtu, ich ufor-

mowaniem. Na tym etapie szczególnie skupiono się na wzajemnych proporcjach śred-

nic i wysokości poszczególnych partii naczyń, wpisując ich cechy makromorfologiczne 

w postaci odpowiedniego sformalizowanego kodu (Buko, 1981, 31). Równie ważnym 

elementem stylistyki co sama forma naczynia są też stosowane w produkcji ceramiki 

cechy różnicujące, które podobnie jak i występująca w zbiorze w nieznacznym stopniu 

ornamentyka stanowić mogą szczególnie czułą wskazówkę typologiczną. Dzieje się tak 

dlatego, że cechy technologiczne czy forma makromorfologiczna naczynia są w dużym 

stopniu wymuszone przez ograniczenia w wytwarzaniu ceramiki i dyktowane jej prze-

znaczeniem. Technologia to „zespół reguł” (wiedza o technikach) istniejących w umyśle 

wytwórcy i zapewniających mu powodzenie wykonawstwa. Cechy związane z detalami 

stylistycznymi i ornamentyką stanowią za to uzewnętrznienie czynności symbolicznych. 

Czynnikiem określającym kształt wyrobu jest zgodność z systemem znaczeń aprobowa-

nym przez społeczność, która dany przedmiot wytwarzała (Czerniak, Kośko, 1980, 249). 

Już przed przystąpieniem do analiz ceramiki jasne było, że zbiór naczyń ze stanowiska 

Biała 26 wytworzony został przez ludność kultury pomorskiej, głównym zagadnieniem, 

które miało zostać rozwiązane w wyniku wykonanych analiz, było uściślenie datowania 

zbioru naczyń i przyporządkowanie ich, o ile to możliwe, do określonej fazy wspomnia-

nej kultury archeologicznej. Przystępując do pracy ze zbiorem ceramiki, założono, że 

rozpatrując z osobna zagadnienia technologii, tektoniki i zdobnictwa zbioru, a następnie 

porównując wyniki tych trzech prowadzonych równolegle analiz, będzie można stwier-

dzić, czy prace przyniosły zamierzony skutek. Uzyskanie poprawnego wyniku datowania 

można uznać w momencie, gdy rezultaty trzech wspomnianych analiz będą wskazy-

wały ten sam przedział czasowy. 

Datowanie ceramiki kultury pomorskiej w oparciu o technologię wytwarzania naczyń, 

jak już wspomniano wcześniej, nie jest zadaniem łatwym, zarówno ze względu na nie-

wielką bazę danych dotyczących technologii tej ceramiki, jak i  przede wszystkim ze 

względu na małą czułość typów technologicznych naczyń w obrębie tej kultury, nie-

wykazujących zbytniej zmienności na osi czasu (Czopek, 1992, 57). Niemniej jednak 

wydaje się, że pewną wskazówką odnośnie do datowania może być udział ceramiki 

o powierzchniach gładkich w stosunku do powierzchni chropowatych. Wydaje się, że 

na cmentarzyskach kultury pomorskiej dominuje tendencja zwiększania odsetka cera-

miki gładzonej nad chropowatą w  miarę rozwoju tej kultury. Przykładem mogą być 
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cmentarzyska z  terenu Mazowsza, gdzie w materiałach ceramicznych pochodzących 

z cmentarzysk obserwuje się stały w czasie wzrost ilości ceramiki gładzonej i  spadek 

ilości ceramiki chropowatej (Czopek, 1992, 57). W ceramice pochodzącej z Białej 26 

w grupie całych naczyń powierzchnie błyszczące i gładkie stanowią znaczny procent 

zbioru i  jest to 73%, podczas gdy ceramika chropowacona reprezentowana jest przez 

zaledwie 2 naczynia, to jest 9% zbioru. W grupie fragmentów ceramiki ta proporcja nie 

jest już co prawda tak wyraźna, ceramika błyszcząca i gładka zajmuje 40% tego zbioru, 

natomiast ceramika chropowata i chropowacona intencjonalnie 35%, mimo tego także 

w tym wypadku istnieje niewielka przewaga naczyń o powierzchniach gładzonych nad 

chropowatymi. Wydaje się, że taki stan rzecz wskazuje na późną metrykę zbioru cera-

miki grobowej ze stanowiska Biała 26.

Analiza makromorfologii naczyń, przeprowadzona zgodnie z  metodą wypraco-

waną przez prof. S. Czopka, pozwoliła uszeregować poszczególne, badane naczy-

nia w odpowiednich pozycjach schematu typologii. Każde z naczyń otrzymało kod, 

w którym zapisane były jego podstawowe, ale jednocześnie świadczące o dyferencja-

cji w stosunku do reszty zbioru cechy. W kolejnym etapie prac S. Czopek przyporząd-

kował poszczególne kody do odpowiednich faz kultury pomorskiej. Przyporządko-

wanie wypracowane zostało na zasadzie analogii znanych z wydatowanych zbiorów 

ceramiki tej kultury (Czopek, 1992, 40–42). Posługując się tą metodą, wykonano tabelę 

przedstawiającą wynik datowania ceramiki ze stanowiska Biała 26 w oparciu o cechy 

makromorfologiczne. 

Tabela 9. Biała, gm. Trzcianka, stanowisko 26 – datowanie ceramiki w oparciu o cechy 
makromorfologiczne
Biała, borough Trzcianka, site 26 – dating ceramics

Nr inw. naczynia Nr grobu Kod naczynia Datowanie

MT/A/102/6 9 I 2 B faza II

MT/A/102/2-1 3 II 8 C faza II–IV

MT/A/102/3-3 6 II 4 A faza II–III

MT/A/102/4-1 7 II 9 C faza II–IV

MT/A/102/4-2 7 II 8 C faza II–IV

MT/A/102/5-1 8 II 4 C faza II–III

MT/A/102/5-3 8 II 5 A faza II–IV

MT/A/102/8-1 11 II 7 A faza III–IV

MT/A/102/8-2 11 II 4 A faza II–III

MT/A/102/8-4 11 II 8 faza II–IV

MT/A/102/9-2 12 II 6 B faza II–IV

Ba/26/65/77 ar 47 II 9 B faza III–IV
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Nr inw. naczynia Nr grobu Kod naczynia Datowanie

MT/A/102/1 2 III 1 A faza II?

MT/A/102/3-1 6 III 5 E? faza II–III

MT/A/102/5-2 8 III 6 A faza II?

Ba/26/10/77
9 III 4 faza II–III

9 III 1 faza II–III

MT/A/102/8-3 11 III 10 faza II–IV

MT/A/102/9-1 12 III 1 faza II–III

MT/A/102/10-1 13 III 10 faza II–IV

Ba/26/43/77 ar 24 III 4 faza II–III

Ba/26/34/77 ar 26 III 8 faza II–IV

Ba/26/30/77 ar 26 III 4 faza II–III

Ba/26/2/76 ar 34 III 5 faza II–III

Ba/26/106/77 ar 47 III 4 faza II–III

Wyniki przeprowadzonej analizy makromorfologicznej i  dopasowanie wydzielo-

nych typów naczyń do analogicznych form pochodzących z wydatowanych zbiorów 

pokazują, że ceramika z Białej 26 w większej mierze odpowiada II–IV fazie rozwoju 

kultury pomorskiej. W kilku przypadkach datowanie uściśla się do II–III fazy tej kultury. 

Co istotne naczynia pochodzące z  zespołów zwartych posiadają to samo datowa-

nie. Przykładem są naczynia z grobu nr 2 – faza II?, II–III, z grobu nr 6 – faza II–III, 

z grobu 7 – faza II–IV, z grobu 9 – faza II, II–III, z grobu 11 – faza II–IV. W przypadku 

pokryw urn z grobów 3, 7 i 11, jak już wspomniano, pokrywy te nie wpasowują się zbyt 

dobrze w schemat taksonomiczny, w związku z czym ich przyporządkowanie stano-

wiło pewien problem. Z pomocą w wydatowaniu tych naczyń przychodzą tu jednak 

analogiczne materiały pochodzące ze stanowisk Studzieniec, Morzewo, Jabłonowo 

i  Sośnica, gdzie analogiczne do wspomnianych pokrywy datowane były na Ha D – 

wczesny/środkowy LaT (Nowakowska, 1980, 46).

Niestety głównym mankamentem datowania ceramiki kultury pomorskiej w oparciu 

o morfologię form naczyń jest obserwowane w zespołach równoczesne trwanie kilku 

typów naczyń. Fakt ten sprawia, że zmienność chronologiczna nie jest zbyt wyrazi-

sta, co nie pozwala na uściślenie ram chronologicznych (Czopek, 1992, 44). Mimo 

wszystko jedną z  głównych cech, obserwowanych w  aspekcie czasowym rozwoju 

ceramiki kultury pomorskiej, jest przejawiająca się we wszystkich typach bazowych 

zasada stylistyczna, polegająca na przejściu od ostrego profilowania do form bardziej 

zaokrąglonych (Czopek, 1992, 44).
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W uszczegółowieniu datowania ceramiki pochodzącej z Białej 26 posłużono się rów-

nież uporządkowaniem cech mikromorfologicznych zawartych w tych naczyniach. 

Posługując się analogią, przyjąć należy, że dla naczyń o typie bazowym I cechą będącą 

wyróżnikiem chronologicznym jest b2 i cechę tę przyjmuje się jako charakterystyczną dla 

materiałów najmłodszych (Dąbrowska, 1977, 123; Dernoga, Fredrych, 1985, 76), natomiast 

w zbiorze naczyń ze stanowiska Biała 26 ta cecha różnicująca w odniesieniu do naczyń 

kloszowatych nie występuje. Cecha b1, którą posiada naczynie kloszowate z  grobu 9, 

nie może być natomiast traktowana jako wyznacznik chronologiczny (Czopek, 1992, 

44). Niemniej jednak podobne naczynia kloszowate, przykładowo te z Świątnik Wielkich, 

gm. Mieleszyn, czy Rzezian, pow. turecki, datowane są na Ha D – LaT A/LaT B (Kaczma-

rek, 2016, 33, 41; Nowakowska, 1980, 44). Kolejną cechą różnicującą, szeroko obecną 

w materiałach pochodzących z Białej 26, jest mikrocecha a1 w typie bazowym II – jedno 

ucho nośne. Mikrocechę tę obserwujemy w przypadku 5 naczyń, niestety, jak wykazują 

analogie, mikrocecha ta ma głównie znaczenie różnicujące (Czopek, 1992, 44). Podobne 

naczynia, znalezione przykładowo na stanowiskach archeologicznych w  Jabłonowie, 

gm. Ujście (Nowakowska, 1980, 47), Młynkowie, gm. Połajewo (Piaszczykowa, 1955, 190), 

Dziekanowicach, pow. gnieźnieński, Wymysłowie, pow. gostyński (Nowakowska, 1980, 

44), datowane są na Ha D – wczesny i środkowy LaT. Jedno naczynie w typie bazowym II 

posiada natomiast cechę różnicującą a2 (dwa ucha nośne). Ta mikrocecha jest wyznacz-

nikiem chronologicznym najmłodszych materiałów kultury pomorskiej (Dąbrowska, 1977, 

123). Kolejną oznaczoną mikrocechą dla naczyń typu bazowego II, występującą w zbio-

rze ceramiki z Białej, jest b, czyli obecność quasi-uch. Jeśli uzna się te zdegenerowane 

ucha za przejaw ornamentyki plastycznej, można za L. Krzyżaniakiem i S. Czopkiem przy-

porządkować je do materiałów późnych (Krzyżaniak, 1971, 203–205; Czopek, 1992, 84). 

W typie bazowym II występuje jeszcze mikrocecha d – wizerunek twarzy. Jak już wspo-

mniano powyżej, popielnica z wizerunkiem twarzy, pochodząca z grobu 11, w zapropo-

nowanej przez J. Kruka typologii tych naczyń klasyfikuje się do typu B–C. Jasnym jest, że 

u  podstaw zróżnicowania typologicznego urn twarzowych w  kulturze pomorskiej leży 

zmienność form w  czasie, wykazująca coraz silniejsze upraszczanie form (Kruk, 1969, 

110–111). Popielnica z wizerunkiem twarzy z Białej charakteryzuje się taką właśnie pro-

stotą, objawiającą się zarówno w samej formie naczynia, braku zdobień, jak i  schema-

tycznym przedstawieniu twarzy. W związku z tym opisywane naczynie datować można 

na schyłek kultury pomorskiej. Jeśli chodzi o  inne popielnice pochodzące ze stanowi-

ska Biała 26, to jak wskazują analogie z Gniewkowa, pow. inowrocławski, i  Sokołowic, 

pow. kościański, datować można je na Ha D – wczesny LaT (Nowakowska, 1980, 42–43). 

W typie bazowym III obserwujemy trzy przypadki występowania cechy b1 i jeden przypa-

dek połączenia b1 z obecnością quasi-ucha analogiczne, wspomniane powyżej materiały 

ze stanowiska Świątkowo 36, gm. Janowiec Wielkopolski, pochodzą z zespołu datowa-

nego na przełom halsztatu D i wczesnego okresu lateńskiego. Cecha b2 przeważa nato-

miast w opisywanym materiale i odnajdujemy ją w formowaniu krawędzi wylewów pięciu 

naczyń, a także w dwóch przypadkach w połączeniu z quasi-uchem. Niestety pogrubiona 
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krawędź mis w kulturze pomorskiej występuje we wszystkich fazach rozwojowych tej kul-

tury, co nie daje jednoznacznej odpowiedzi co do przynależności chronologicznej mate-

riałów. Jednocześnie stwierdzić należy, że wspominane powyżej znaleziska mis ze Szcze-

cinka 5 i Warszkowa 30, odpowiadające typom III 1 b2 i III 4 b2 datowane są przez autorów 

tamtych badań na schyłek okresu halsztackiego i wczesną fazę okresu przedrzymskiego 

(Janocha, 1975, 120).

Kolejnym zestawem cech mikromorfologicznych, w  których można doszukiwać 

się wyznaczników chronologicznych, jest ukształtowanie den naczyń. Jak już wspo-

mniano powyżej, w zespole ceramiki pochodzącym z Białej 26 znajduje się 6 naczyń 

o dnach w większym lub mniejszym stopniu wyodrębnionych. Natomiast dna proste, 

niewyodrębnione posiada 9 naczyń z tego zbioru. W przypadku pozostałych naczyń 

opisywanych powyżej partie przydenne nie zachowały się. Najprościej rzecz ujmując, 

materiały ceramiczne posiadające wyodrębnione dna uznawane są przez badaczy za 

wcześniejsze (Czopek, 1987, 115). Dna proste, niewyodrębnione spotykane są nato-

miast w materiałach wczesnych, ale ich szersze występowanie charakterystyczne jest 

raczej dla późniejszych faz rozwoju kultury pomorskiej (Czopek, 1987, 115; Dernoga, 

Fredrych, 1985, 76).

Chronologia zespołu ceramicznego z Białej w oparciu o zdobnictwo przedstawia się 

natomiast następująco. Ze względu na bardzo nieliczny jak na kulturę pomorską zbiór 

naczyń zdobionych, to właśnie brak zdobień stanowi podstawowy trop w poszukiwa-

niach wyznaczników chronologicznych. W  badaniach nad kulturą pomorską często-

tliwość ornamentowania naczyń pochodzących ze znalezisk grobowych wydaje się 

posiadać zależność chronologiczną. Procent zespołów zwartych bez ceramiki zdo-

bionej wzrasta znacząco wraz z rozwojem kultury pomorskiej. W zespołach zwartych 

zawierających jedno naczynie zdobione również odnotowuje się tendencję wzrostową 

(Czopek, 1992, 45–47). W zbiorze ceramiki grobowej z Białej 26 mamy do czynienia 

z trzema zespołami zwartymi zawierającymi jedno naczynie zdobione (groby 9, 11, 12) 

oraz z 7 zespołami zwartymi niezawierającymi naczyń ornamentowanych (groby 2, 3, 

6, 7, 8, 13, 14). Pamiętać należy oczywiście, że sam charakter stanowiska do pewnego 

stopnia zaburza ogląd sytuacji, gdyż w  samym centrum cmentarzyska poczynione 

zostały wielkie zniszczenia, które zmieniły całościowy obraz zespołu ceramicznego, 

niemniej jednak w oparciu o posiadane dane można wywnioskować, że niewielki udział 

naczyń ornamentowanych wskazywać może na późną chronologię zespołu (faza IV). 

Datowanie to potwierdza także sam rodzaj występujących w zbiorze ornamentów. Jak 

już wspomniano powyżej, zdobnictwo naczyń pochodzących ze stanowiska Biała 26 

zaliczyć należy do grupy C według L. Krzyżaniaka. Ta grupa ornamentów odnosi się 

do III–IV fazy rozwoju kultury pomorskiej. Dodatkowo uznać można, że występujące 

w kilku przypadkach naczyń zredukowane quasi-ucha również stanowią przejaw zdo-

bienia plastycznego. W takim wypadku zdobienie to można by było poniekąd zaliczyć 

do grupy B według L. Krzyżaniaka, która również datowana jest na III–IV fazę rozwoju 

kultury pomorskiej (Krzyżaniak, 1971, 203–205; Czopek, 1992, 84).
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11. Podsumowanie

Celem niniejszego artykułu było przybliżenie czytelnikowi materiałów ceramicz-

nych pochodzących ze stanowiska Biała 26, ukazanie cech tych materiałów poprzez 

rozłożenie ich struktury na czynniki pierwsze i ostatecznie scalenie uzyskanych w ten 

sposób informacji dla stworzenia całościowego obrazu analizowanych form. Oczy-

wiście jednym z  głównych zadań analiz ceramicznych jest zawsze próba ustalenia 

na podstawie zaobserwowanych cech datowania opracowywanej ceramiki. Jak już 

wspomniano, w kulturze pomorskiej mamy niestety do czynienia z małą zmiennością 

form. Co więcej formy te przeżywają się, co powoduje, że materiały poddawane bada-

niom często wymykają się jednoznacznej klasyfikacji. Równocześnie badacze kultury 

pomorskiej zgadzają się jednak co do postępującej w czasie zmienności, objawiającej 

się głównie w stylistyce poprzez upraszczanie form, rezygnację z bogatego zdobni-

ctwa. Podsumowując wyniki pracy nad ceramiką z cmentarzyska kultury pomorskiej 

w Białej 26, stwierdzić można, że według analizy technologii ceramika ta pochodzi 

raczej z późnych faz kultury pomorskiej. Według analizy makromorfologicznej cera-

mika wpasowuje się w  okres pomiędzy fazami II–IV rozwoju tej kultury. Datowanie 

to uściślają wyniki analizy mikrocech, które wskazują na końcowe etapy funkcjono-

wania kultury pomorskiej (faza III–IV). Podobne wnioski wysnuto w  trakcie opraco-

wywania wyników analizy zdobnictwa. Ważnym jest fakt, że ze względu na specy-

ficzny charakter badanego materiału cechy zdobnictwa i  mikromorfologii silnie się 

ze sobą zazębiają i wręcz przenikają. W zbiorze odnajdujemy co prawda także pewne 

cechy charakterystyczne dla wcześniejszych etapów kultury pomorskiej, takie jak dwa 

ucha nośne, wyodrębnione dna naczyń czy ostrzejsza profilacja niektórych form. Ele-

menty te stanowią jednak niewielki procent całości zbioru. Poza tym należy pamię-

tać, że opisywane materiały ceramiczne pochodzą z silnie zniszczonego cmentarzy-

ska i w związku z tym nie dysponujemy całością zbioru, a jedynie bliżej nieokreśloną 

próbą, na podstawie której ustalono przytoczonych tu fakty.
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Ryc. 13. Biała, gm. Trzcianka, stanowisko 26. Wyposażenie grobu 2 (1) oraz grobu 3 (2–3)
Biała, borough Trzcianka, site 26. Grave 2 equipment (1) and grave 3 (2–3) 
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Ryc. 14. Biała, gm. Trzcianka, stanowisko 26. Wyposażenie grobu 6 (1–2) 
Biała, borough Trzcianka, site 26. Grave 6 equipment (1–2)
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Biała 26 – ceramika grobowa kultury pomorskiej

Ryc. 15. Biała, gm. Trzcianka, stanowisko 26. Wyposażenie grobu 7 (1–2) 
Biała, borough Trzcianka, site 26. Grave 7 equipment (1–2) 
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Ryc. 16. Biała, gm. Trzcianka, stanowisko 26. Wyposażenie grobu 8 (1–3) 
Biała, borough Trzcianka, site 26. Grave 8 equipment (1–3) 
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Biała 26 – ceramika grobowa kultury pomorskiej

Ryc. 17. Biała, gm. Trzcianka, stanowisko 26. Wyposażenie grobu 9 (1–4) oraz grobu 10 (5) 
Biała, borough Trzcianka, site 26. Grave 9 equipment (1–4) and grave 10 (5) 
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Ryc. 18. Biała, gm. Trzcianka, stanowisko 26. Wyposażenie grobu 11 (1–2)
Biała, borough Trzcianka, site 26. Grave 11 equipment (1–2) 
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Biała 26 – ceramika grobowa kultury pomorskiej

Ryc. 19. Biała, gm. Trzcianka, stanowisko 26. Wyposażenie grobu 11 (1–3) 
Biała, borough Trzcianka, site 26. Grave 11 equipment (1–3) 
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Ryc. 20. Biała, gm. Trzcianka, stanowisko 26. Wyposażenie grobu 12 (1–3)
Biała, borough Trzcianka, site 26. Grave 12 equipment (1–3)
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Biała 26 – ceramika grobowa kultury pomorskiej

Ryc. 21. Biała, gm. Trzcianka, stanowisko 26. Wyposażenie grobu 13 (1–2) oraz 14 (3–4) 
Biała, borough Trzcianka, site 26. Grave 13 equipment (1–2) and grave 14 (3–4) 
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Ryc. 22. Biała, gm. Trzcianka, stanowisko 26. Fragmenty naczyń pochodzące  
z warstw kulturowych stanowiska (1–7)

Biała, borough Trzcianka, site 26. Fragments of vessels found in the cultural layers of the site (1–7) 
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Biała 26 – ceramika grobowa kultury pomorskiej

Ryc. 23. Biała, gm. Trzcianka, stanowisko 26. Fragmenty naczyń pochodzące  
z warstw kulturowych stanowiska (1–10) 

Biała, borough Trzcianka, site 26. Fragments of vessels found in the cultural layers of the site (1–10) 
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Ryc. 24. Biała, gm. Trzcianka, stanowisko 26. Fragmenty naczyń pochodzące  
z warstw kulturowych stanowiska (1–11)

Biała, borough Trzcianka, site 26. Fragments of vessels found in the cultural layers of the site (1–11) 
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Biała 26 – ceramika grobowa kultury pomorskiej

Ryc. 25. Biała, gm. Trzcianka, stanowisko 26. Profile naczyń: 1 – popielnica wraz  
z pokrywą (grób 3); 2 – popielnica 1 wraz z pokrywą (grób 11); 3 – popielnica 2 (grób 11);  
4 – popielnica 1 (grób 7); 5 – naczynie kloszowate (grób 9), 6 – naczynie znalezione  

w pobliżu grobu 11; 7 – popielnica 2 wraz z pokrywą (grób 7) 
Biała, borough Trzcianka, site 26 – vessel profiles 
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Ryc. 26. Biała, gm. Trzcianka, stanowisko 26. Profile naczyń: 1 – kubek (grób 12);  
2 – kubek (grób 6); 3 – kubek (grób 8); 4 – dzban (grób 8); 5 – dzban (grób 11) 

Biała, borough Trzcianka, site 26 – vessel profiles 
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Biała 26 – ceramika grobowa kultury pomorskiej

Ryc. 27. Biała, gm. Trzcianka, stanowisko 26. Profile naczyń: 1 – misa (grób 2);  
2 – misa (grób 8); 3 – misa (grób 13) 

Biała, borough Trzcianka, site 26 – vessel profiles
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Summary

The article describes ceramics of the Biała 26 site. The ceramics analysis was going to date 

examined materials. The researchers of the Pomeranian Culture agree with progressing in 

time styling. It is simplifying forms and resigning of rich decoration. Summing up the out-

come of the studies over the ceramics from Biała 26 cemetery, we can write that according 

to technological analysis, morphology and vessels decoration, the ceramics come from the 

turn of periods: Ha D – LaT A. In fact, in the collection we can also find some features typical 

for earlier stages of the Pomeranian Culture, such as two handles emphasised bottoms of 

the vessels or sharper profiles of the forms. However, those elements make a small per cent 

of the total collection.
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Pozostałe zabytki ruchome –  
metal, szkło, kamień 

W trakcie badań wykopaliskowych prowadzonych na stanowisku Biała 26 w  latach 

1976–1977 pozyskano nieliczny inwentarz stanowiący dary grobowe inne niż wyroby 

ceramiczne. W zdecydowanej większości są to wyroby metalowe. W jednym przypadku 

mamy do czynienia z wyrobami szklanymi oraz z przedmiotem kamiennym. 

1. Wyroby metalowe 

Tak jak w przypadku większości analogicz-

nych stanowisk kultury pomorskiej, metalowe 

dary grobowe odkryte w  latach 70. XX  w. 

dzielą się na wyroby z  brązu i  żelaza. Roz-

kład procentowy udziału zabytków metalo-

wych w  wyposażeniu zmarłych z  Białej jest 

stosunkowo niski. Zabytki metalowe wystą-

piły w  trzech grobach, tj. obiektach nr 7/76, 

8/77, 11/77. Przy całkowitej liczbie 14 odkry-

tych pochówków udział tej kategorii zabyt-

ków w  wyposażeniu zmarłych kształtuje się 

na poziomie 21%. Jedynymi dobrze zacho-

wanymi zabytkami metalowymi były kolczyki 

żelazne i brązowe umieszczone w plastycz-

nym przedstawieniu uszu popielnicy twarzo-

wej z  grobu nr 11/77. Pozostałe przedmioty 

odkryte w  grobach 7/76 i  8/77 zachowane 

były jedynie w postaci nacieków na kościach, 

powstałych wskutek przepalenia metalowych 

przedmiotów wraz ze zmarłym na stosie 

Ryc. 1. Biała, gm. Trzcianka, stanowisko 26. 
Pozostałości żelaznego kolczyka umiesz-
czonego w plastycznym przedstawieniu 
ucha popielnicy nr 1 z grobu 11/77 
Biała, borough Trzcianka, site 26. Remains 
of an iron earring from plastic ear of the face 
urn no. 1 from grave 11/77 
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pogrzebowym. Zapewne na podstawie analizy antropologicznej i obserwacji umiejsco-

wienia ww. nacieków zinterpretowano je jako ślady po bransolecie, szpili lub zapince 

i  kolczykach (Nowakowska, 1984, 38). Przy czym wobec braku materiału kostnego 

oraz nieuwzględnieniu przebarwień w inwentarzu materiałów źródłowych nie sposób 

dziś ustalić, w którym z dwóch ww. grobów zaobserwowano konkretne nacieki. Formy 

analogiczne znamy między innymi z Gościeradza, gm. Koronowo oraz Skórcza, pow. 

starogardzki (Andrzejowska, 1981, 185–233).

2. Wyroby szklane 

Zabytki reprezentujące tę kategorię darów grobowych odkryte zostały w popielnicy 

nr 1 z grobu 11/77. Pochówek ten zawierał szczątki młodej kobiety w wieku ok. 25–30 lat 

i  miał formę popielnicy twarzowej zaopatrzonej w  kolczyki. Na jednym z  kolczyków 

odkryto dobrze zachowany paciorek wykonany z niebieskiego szkliwa. 

Tradycyjnie interpretuje się tego typu paciorki 

jako wyroby importowane z Egiptu lub połu-

dniowej Europy (Łuka, 1963, 278). Bez 

względu na proweniencję wyroby tego 

typu są świadectwem istnienia zorga-

nizowanego szlaku handlowego oraz 

pośrednictwa ludności kultury pomor-

skiej w  handlu bursztynem z  połu-

dniową Europą (Hensel, 1988, 389). 

Występowanie zarówno kolczyków, 

jak i  paciorków w  charakterze części 

składowych naczyń grobowych bywa 

różnorodnie interpretowane. Niektó-

rzy badacze dopatrują się w tym zjawisku 

przejawów mistycyzmu i  głębokich treści 

symbolicznych (Kwapiński, 2000, 172). Z drugiej 

strony zjawisko to interpretowane jest jako świa-

dome podkreślenie cech płci zmarłego (Łuka, 1973, 

71). Metalowe kolczyki, często zaopatrzone w paciorki, 

stanowią jedną z ozdób najczęściej umieszczanych na 

naczyniach grobowych kultury pomorskiej (Gąsow-

ski, 2008, 215). Analogiczne egzemplarze, także 

wykonane z niebieskiego szkliwa, odkryto między 

Ryc. 2. Biała, gm. Trzcianka, stanowisko 26.  
Paciorek szklany umieszczony w uchu popielnicy nr 1 
z grobu 11/77
Biała, borough Trzcianka, site 26. Glass bead from ear  
of urn no. 1 from grave 11/77
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innymi w grobie 11 na cmentarzysku kultury pomorskiej w Chłapowie, gm. Dominowo, 

woj. wielkopolskie (Górecki, 1991, 195).

Ponadto formy tego typu znamy z Malentyna, gm. Pruszcz Gdański oraz Dzięciolca, 

pow. wejherowski (Andrzejowska, 1981, 185–233). Warto zaznaczyć, że także wśród 

przepalonych szczątków odkrytych w  omawianej popielnicy zarejestrowano nacieki 

stopionego szkła w obrębie kości czaszki. Najprawdopodobniej jest to ślad po kolejnym 

stopionym paciorku, który towarzyszył zmarłej w trakcie ciałopalenia. 

3. Wyroby kamienne 

Zabytki kamienne należą do rzadkości wśród darów grobowych kultury pomorskiej. 

Podczas badań wykopaliskowych w Białej w grobie z obstawą kamienną nr 6/76 odkryto 

paciorek wykonany z jasnego surowca, który przez B. Nowaczyka określony został jako 

wapienna skała osadowa. Jak podaje M. Nowakowska, brak jest wyraźnych analogii dla 

tego zabytku (Nowakowska, 1984, 38).

Każdorazowo przystępując do analizy darów grobo-

wych badacz staje przed wieloma pytaniami, na które 

z  powodów ograniczeń poznawczych nigdy nie 

uzyska pewnej odpowiedzi. W przypadku wystę-

powania w  grobach rozmaitych naczyń cera-

micznych towarzyszących pochówkom w cha-

rakterze przystawek, ich intencjonalny charakter 

daru nie ulega wątpliwości. Odmienną sytuację 

napotykamy w  przypadku drobnych przedmio-

tów, przepalonych na stosie wraz ze zmarłym. 

Nie ma pewności, czy są to przedmioty świadomie 

dodane jako dar grobowy, czy też oczywiste dla 

żałobników elementy codziennego stroju zmarłego. 

W  tym drugim przypadku należałoby założyć, że 

przedmioty te nie niosą za sobą głębszego podłoża 

wierzeniowego. Przy całkowitym braku źródeł pisa-

nych dotyczących obrzędów pogrzebowych kultury 

pomorskiej jedynych analogii można szukać w szeroko pojętych źródłach antropologicz-

nych. W świetle źródeł tego typu nie można w zasadzie przesądzać nawet o tak podsta-

wowych kwestiach jak to, czy ozdoby znajdowane przy zmarłych stanowiły ich włas-

ność za życia, czy też były wyposażeniem stricte grobowym. Niektórzy badacze zwracają 

uwagę na fakt, że wyposażenia grobów nie można łączyć z pozycją czy też zamożnoś-

cią zmarłych za życia, gdyż mogą one równie dobrze odzwierciadlać status grzebiących 

(Hodder, 1982, 141–146). 

Ryc. 3. Biała, gm. Trzcianka,  
stanowisko 26. Paciorek  
kamienny z grobu 6/76

Biała, borough Trzcianka, site 26.  
Stone bead from grave 6/76
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Kolejnym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę, badając skład, ilość i  jakość 

darów grobowych analizowanego stanowiska jest fragmentaryczność zbioru. W przy-

padku stanowiska w Białej rzuca się w oczy liczba i różnorodność wyrobów metalowych 

odkrywanych przed 1945  r., stojąca w  wyraźnej opozycji do pojedynczych znalezisk 

z lat 70. XX w. Należy wziąć także pod uwagę fakt, że część grobów najprawdopodob-

niej w różnych okresach historycznych została zniszczona lub wyrabowana bez żadnej 

dokumentacji. Nie ma także pewności co do tego, czy na stanowisku wciąż nie znajdują 

się nierozpoznane pochówki. Wszystkie opisane powyżej czynniki sprawiają, że na pod-

stawie wyposażenia grobów nie można na dzisiaj przesądzić o ilości i jakości darów gro-

bowych na analizowanym cmentarzysku, a więc pośrednio o statusie i poziomie życia 

ówczesnej ludności na tle innych zbiorowisk kultury pomorskiej w regionie.

Summary

During excavation works on the site „Biała 26” in years 1976–1977 there was gained a quite 

small inventory consisting of grave gifts other than ceramics. They are mostly metal craft-

works. Only in one case, there are glass craftworks and one stone craftwork. Metal relics 

appeared in three graves, i.e. objects no. 7/76, 8/77, 11/77. On one of the ear-rings, there was 

found a well-preserved bead made of blue glass. Those types of beads are considered to be 

imported from Egypt or southern Europe.
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Na obszarze Polski ciałopalny obrządek pogrzebowy spotykamy już od wczesnego neo-

litu (Czekaj-Zastawny, Przybyła, 2012, 32). W młodszej epoce kamienia jest to jednak, jak 

się wydaje, zwyczaj sporadyczny. W świetle najnowszych odkryć z Modlniczki nie można 

jednak zupełnie wykluczyć istnienia w neolicie obrządku ciałopalnego niepozostawiają-

cego po sobie śladów archeologicznych. Mogły to być np. pochówki warstwowe, prochy 

rozsypywane na polach itp. zabiegi nieuchwytne dla współczesnych badaczy. Zdecydo-

wana większość pochówków z tego okresu to jednak groby szkieletowe. Na przestrzeni 

kolejnych epok – brązu i żelaza ciałopalenie staje się dominującą formą pochówku i trwa 

w  zasadzie aż do wprowadzenia chrześcijaństwa. Przeżytki ciałopalenia w  niektórych 

rejonach kraju notowane są nawet do XII w. (Kowalczyk, 1988, 76), stopniowo zanikając 

wraz z umacnianiem się nowej religii. 

Archiwalna analiza antropologiczna prezentowana w tym artykule została wykonana 

na podstawie szczątkowo zachowanej dokumentacji, często spisanej odręcznie. Nie-

stety do dzisiaj nie zachował się szczegółowy raport z badań antropologicznych. Co 

więcej w trakcie kwerendy źródłowej i archiwalnej przeprowadzonej w Muzeum Arche-

ologicznym w Poznaniu, a także w archiwum WKZ w Pile okazało się, że szczątki kostne 

po wykonaniu analizy antropologicznej zostały zniszczone. Fakt ten uniemożliwił wyko-

nanie ponownych badań antropologicznych. Obecnie na podstawie zachowanej doku-

mentacji możliwe jest jedynie odtworzenie składu populacji oraz przekroju wiekowego 

zmarłych pochowanych na cmentarzysku w Białej. Pomimo braku raportu z archiwalnej 

analizy antropologicznej są to dane niezwykle istotne. Stanowią kolejny przyczynek do 

badań nad strukturą społeczną ludności kultury pomorskiej w północnej Wielkopolsce 

na przełomie halsztatu i okresu lateńskiego. W niniejszym artykule, w miarę możliwości, 

zrekonstruowano metody badawcze zastosowane w latach 70. XX w. 

Wszystkie pochówki odkryte na cmentarzysku w  Białej w  latach 1976–1977 to 

groby ciałopalne. Jest to dominujący sposób chowania zmarłych w kulturze pomor-

skiej. Znaleziska grobów szkieletowych lub zbiorowych birytualnych należą do odkryć 

wyjątkowo rzadkich w  kulturze pomorskiej (przykładowo Górecki, 1991, 165–201). 

Przeprowadzając analizy szczątków kostnych ze stanowiska Biała 26, badacze stanęli  
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przed trudnościami typowymi dla pracy z  przepalonymi materiałami kostnymi. 

Poważne ograniczenia w takich przypadkach stwarza fragmentacja kości, brak antro-

pologa przy wydobywaniu materiału kostnego z popielnic (podyktowany np. warun-

kami terenowymi, stanem zachowania naczynia itp. czynnikami). Problematyczne 

jest także ustalenie płci zmarłych, w  szczególności dzieci młodszych. Na zły stan 

zachowanych szczątków z Białej oraz ich znaczną fragmentację wskazuje duża ilość 

pochowków nieprzypisanych w ramach analizy antropologicznej do konkretnych grup 

wiekowych i płci (Strzałko, Piontek, 1974a, 36–40). Analizując dane z archiwalnej ana-

lizy antropologicznej, rzuca się w oczy znaczna przewaga pochówków kobiecych nad 

męskimi. Nie jest to sytuacja wyjątkowa dla cmentarzysk kultury pomorskiej, można 

nawet stwierdzić, że taka dysproporcja zachodzi stosunkowo często. Nadreprezenta-

cja kobiet wiąże się z jednej strony z ich wysoką śmiertelnością w wieku młodym, np. 

w wyniku komplikacji okołoporodowych. Z drugiej zaś strony antropolodzy zwracają 

uwagę na fakt, że łatwiej jest uznać szczątki męskie za kobiece niż odwrotnie, ozna-

czyć przepalone szczątki kobiece jako męskie (Strzałko, Piontek, 1974a, 93–98).

Wiek dzieci ustala się na podstawie analizy rozwoju kośćca, tj. wieku szkieletowego 

i wieku zębowego (Bochenek, Reicher, 1990). Obecnie badacze przyjmują, że w róż-

nych epokach archeologicznych około 1/3 dzieci nie przeżywała dziesiątego roku 

życia (Lewis, 2007, 81–84). Dane te sugerują, że struktura wieku badanej próby jest 

prawidłowa przy zarejestrowaniu w niej przynajmniej 30% szczątków dzieci poniżej 

10 roku życia. Analizowana próba archiwalna mieści się w tych granicach.

Analizę antropologiczną szczątków kostnych wykonał P. Otocki z Zakładu Antro-

pologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w  Poznaniu. Biorąc pod uwagę miej-

sce wykonania analizy antropologicznej, najpewniej przy rekonstrukcji przyżyciowej 

wysokości ciał zmarłych wykorzystano opracowaną wówczas w Zakładzie Antropolo-

gii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu metodę uwzględniającą stopień 

kurczenia się kości w procesie kremacji oraz zasadę współzależności pomiędzy wiel-

kością nasady kości a jej długością (Piontek, Strzałko, Malinowski, 1974, 31–42). Przy 

rekonstruowaniu wysokości ciał zmarłych w centymetrach wykorzystano prawdopo-

dobnie tabele opracowane przez J. Strzałkę, J. Piontka i A. Malinowskiego w 1974 r. 

Wzrost osobników oraz ich płeć można także określić na podstawie analizy wymiarów 

głów kości udowych, ramiennych i promieniowych. W takich przypadkach uwzględ-

nia się zjawisko kurczenia kości w trakcie kremacji (Strzałko, Piątek, 1974b, 315–326). 

Określenie płci zmarłych wykonano na podstawie cech morfologii pozyskanych frag-

mentów szkieletów (Strzałko, Henneberg, 1975, 126–150).

Wśród spalonych szczątków kostnych znajdowały się: węgle drzewne, fragmenty 

kości zwierzęcych, w tym okazy przepalone, oraz ślady po przetopionych przedmio-

tach z metalu i szkła.
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Ponadto pośród materiałów kostnych z  cmentarzyska w  Białej podczas analizy 

antropologicznej wydzielono jeden pochówek zwierzęcy. Niestety nie wykonano 

szczegółowej analizy archeozoologicznej, przez co nie jest obecnie możliwe ustale-

nie dokładnego gatunku zwierzęcia (Nowakowska, 1980, 62). 

Poniżej zawarto tabele prezentujące wyniki archiwalnej analizy antropologicznej.

Tabela 1. Biała, gm. Trzcianka, stanowisko 26. Wyniki archiwalnych analiz antropologicznych 
Biała, borough Trzcianka, site 26. Results of archival anthropological analyzes 

Nr pochówku Płeć Wiek w latach Wzrost w cm Uwagi

1/76 N dorosły NN

2/76 K 30–40 NN

3/76 K 30 NN

4/76 brak pochówku

5/76 N dorosły NN

6/76 N dorosły NN

7/76/I K 30 NN pochówek zbiorowy

7/76/II N dziecko 6–9 miesięcy NN jw.

8/77 N dziecko NN

9/77 N dorosły NN

10/77 N dziecko NN

11/77/I K 25–30 155–159 pochówek zbiorowy

11/77/II M 40 166–170 jw.

11/77/III N 5 NN

12/77 N dziecko NN

13/77/I N dziecko NN pochówek zbiorowy

13/77/II N dorosły NN jw.

14/77 grób zwierzęcy

1/76 N dziecko NN miejsce ciałopalenia

K – kobieta (woman), M – mężczyzna (male), N – płeć nieokreślona (undetermined sex),  
NN – wzrost nieznany (height unknown) 
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Tabela 2. Biała, gm. Trzcianka, stanowisko 26. Przekrój populacji
Biała, borough Trzcianka, site 26. Section of the population

Skład populacji Liczba obserwacji %

dzieci N 7 41

dorośli

M 1 6

K 4 24

N 5 29

łączna ilość 17 100

K – kobieta (woman), M – mężczyzna (male), N – płeć nieokreślona (undetermined sex),  

Analizowane wyniki archiwalnych badań antropologicznych są zbieżne z wynikami 

z analogicznych stanowisk kultury pomorskiej. Należy jednak pamiętać, że wyniki badań 

z lat 1976–1977 dotyczyły jedynie części szczątków zmarłych pochowanych na nekro-

polii w Białej. Z jednej strony należy się liczyć z tym, że na terenie stanowiska znajdują 

się do dzisiaj kolejne nieodkryte groby, część z  nich na przestrzeni ostatnich 100 lat 

została bezpowrotnie zniszczona w wyniku pozyskiwania kopalin. W większości przy-

padków brakuje także szczątków kostnych pozyskanych przed 1945  r. Na podstawie 

analizy materiałów archiwalnych, w  tym zachowanej przedwojennej metryki udało 

się przyporządkować do stanowiska Biała 26 dwie popielnice, MT/A/72 oraz MT/A/83. 

W jednej z nich (MT/A/72) zachowały się przepalone szczątki ludzkie. Analizę antropo-

logiczną tego pochówku wykonała dr Anna Spinek z Zakładu Antropologii PAN, wyniki 

tych badań przedstawiono poniżej.

Summary 

The archival anthropological analysis presented in this article was conducted based on 

poorly saved documentation. It turned out that the bone remains after the analysis from 

the 1970s were damaged. The anthropological analysis of the bone remains was conducted 

by M.A. P. Otocki from the anthropological department of Adam Mickiewicz University in 

Poznań. The results of the archival study show the age range of the bodies and sex percent-

age are typical for other sites of this culture in this area.
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Analizie antropologicznej poddano materiał osteologiczny pochodzący z  jednego 

grobu ciałopalnego kultury pomorskiej, eksplorowanego w  latach 20. i 30. XX w. na 

stanowisku Biała 26 (gm. Trzcianka, pow. czarnkowsko-trzcianecki, woj. wielkopolskie). 

Celem przeprowadzonych badań było ustalenie minimalnej liczby osobników (MNI), 

do której należały szczątki kostne pochodzące z badanego obiektu, określenie płci, jak 

również przybliżo nego wieku w chwili śmierci osobnika, wykonanie pomiarów osteo-

metrycznych najlepiej zachowanych fragmentów kostnych, analiza ewentualnych 

zmian rozwojowych i  patologicznych widocznych na kościach, a  także stwierdzenie, 

czy na zachowanych fragmentach widoczne są ślady po m.in. metalowych zabytkach 

archeologicznych. Materiał został również przeanalizowany pod kątem obecności kości 

zwierzęcych.

Analizę antropologiczną przepalonych ludzkich szczątków kostnych przeprowa-

dzono zgodnie z opracowaną dla tego typu analiz metodyką (Malinowski 1974, Strzałko 

i Piotek 1974, Buikstra i Ubelaker 1994, Piontek 1999). Posiłkowano się również istotnymi 

informacjami z zakresu budowy i  rozwoju kośćca (Bochenek i Reicher 1952, Buikstra 

i Ubelaker 1994, Piontek 1999, Scheuer i Black 2004, AlQahtani i in. 2010). Uwzględniono 

także charakter pozostałości kostnych (m.in. znaczne rozdrobnienie, odkształcenia ter-

micznie, często również brak istotnych fragmentów diagnostycznych) oraz specyfikę 

tego typu badań (Strzałko i in. 1973, Piontek 2002, Ubelaker 2009).

Stopień przepalenia kości oceniono według 5-stopniowej skali opisowej, gdzie 

1° oznacza nadpalenie lub przepalenie częściowe, 2° – przepalenie słabe, kości posia-

dają ciemne zabarwienie, są nieznacznie popękane, odkształcone i  skurczone, 3° – 

przepalenie średnie, na kościach o  szarym zabarwieniu obserwowane jest większe  
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spękanie i odkształcenia termiczne, 4° – przepalenie silne, widoczne są znaczne pęk-

nięcia, odkształcenia i kruchość kości koloru żółtawo- lub białawoszarego, natomiast 

5° charakteryzuje kości o bardzo silnym przepaleniu (spopieleniu), substancje organiczne 

są całkowicie wypalone, kości mają barwę zbliżoną do kredowobiałej (Malinowski 1974). 

Szczątki kostne wydobyte z  urny wykazywały cechy silnego bądź bardzo silnego 

przepalenia (głównie 4 i  5 stopień przepalenia), posiadały w  większości kremowo-

-beżową barwę. Niewielki odsetek stanowiły szczątki średnio przepalone barwy szarej 

(fragment rzepki, fragment piramidy kości skroniowej). Na większych fragmentach kost-

nych (głównie trzonów kości długich oraz czaszki) widoczne były charakterystyczne 

spękania poprzeczne, podłużne oraz łukowate (Ubelaker 1978, Goncalves, et al. 2011).

Stopień rozdrobnienia kości nie był możliwy do oceny ze względu na stan zacho-

wania przekazanych do analizy materiałów. Materiał osteologiczny został już wcześniej 

wyeksplorowany z popielnicy i przekazany do badań w plastikowej torbie, co niewąt-

pliwie pogorszyło i  tak już nie najlepszy stan zachowania kości. Niekorzystnie wpły-

nął zapewne również długi okres przechowywania poprzedzający wykonanie ekspertyz 

antropologicznych. Podczas eksploracji popielnicy nie uczestniczył prawdopodobnie 

żaden antropolog, nie wyjaśniony pozostanie więc fakt dotyczący ułożenia szczątków 

w obrębie naczynia. Nie jest także znana dokładna procedura wydobywania kości z urny, 

jak również sam proces ich oczyszczania i przesiewania.

Najmniejsza liczba osobników (MNI) w naczyniu ustalona została na podstawie najle-

piej zachowanych fragmentów kości o cechach diagnostycznych, np. części skalistych 

kości skroniowych. Oceny liczby osobników dokonywano również w oparciu o znaczne 

różnice w masywności i budowie morfologicznej kości (Piontek 1999).

Znaczne rozdrobnienie kośćca, spowodowane wydajną kremacją, nie wpłynęło 

wysoce na możliwości oceny MNI, niemniej jednak nie ma podstaw do stwierdzenia, 

że w popielnicy złożono szczątki więcej niż jednego osobnika. Również łączny ciężar 

materiału ciałopalnego, wynoszący ok. 755 g mieści się w zakresie właściwym dla jednej 

osoby dorosłej.

Obok fragmentów szkieletu należących do jednego osobnika znaleziono pojedynczy 

fragment kości sklepienia czaszki o wyraźnie masywniejszej rzeźbie (15 x 31 mm, 7 mm 

grubości), jednak brak większej liczby fragmentów kośćca drugiego osobnika suge-

ruje, że w tym przypadku mamy do czynienia nie tyle z grobem podwójnym, ile raczej 

z domieszką kości.

Prawdopodobny wiek w chwili śmierci osobnika ustalono, analizując stopień skost-

nienia poszczególnych elementów kośćca (Scheuer i  Black 2004; Baker i  in. 2014), 

stopień starcia koron zębowych oraz wykształcenia korzeni zębowych (Ubelaker 1978; 

Van Beek 1983; Scheuer i Black 2004), a także na podstawie stopnia obliteracji szwów 

czaszkowych (Buikstra i Ubelaker 1994; Piontek 1999, White i Folkens 2005). 
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Zgodnie z  kryteriami zaproponowanymi przez Kwiatkowską (2005) wyróżniono 

następujące klasy wieku: 

– infans I  – 1–7 lat; 

– infans II  – 7–15 lat; 

– juvenis  – 15–20 lat; 

– juvenis/adultus  – 18–21 lat; 

– adultus  – 20–35 lat; 

– adultus/maturus  – 30–40 lat, 

– maturus  – 35–50 lat;

– maturus/senilis  – 45–55 lat; 

– senilis  – powyżej 50 lat.

Na podstawie analizy szczątków kostnych ustalono, że mogły one należeć do 

młodego osobnika, prawdopodobnie w wieku juvenis (15–20 lat). Dostępność frag-

mentów o  cechach diagnostycznych była bardzo ograniczona, jednak zachowały 

się fragmenty w pełni wykształconych kości śródstopia oraz paliczków, co pozwo-

liło na ustalenie dolnej granicy wieku na ok. 14–16 rok życia (Scheuer i Black 2004). 

Za młodym wiekiem osobnika przemawiają również zachowane fragmenty mózgo-

czaszki z widocznymi szwami bez śladów obliteracji, korona zęba przedtrzonowego 

z wyraźnie zarysowanymi guzkami (bez oznak starcia), jak również brak fragmentów 

kostnych z widocznymi zmianami inwolucyjnymi.

Ogólny zły stan zachowania przepalonych szczątków: ich obkurczenie, skręcenie 

oraz rozwarstwienie blaszek kostnych, a także praktycznie brak obecności w materiale 

fragmentów diagnostycznych szkieletu, w  znacznym stopniu ograniczyły możliwość 

wnioskowania o płci osobnika, jednak opierając się na dość delikatnej morfologii kośćca 

i niewielkim rozmiarze fragmentu głowy kości promieniowej (Strzałko i in. 1973), można 

przyjąć, choć z dużą dozą ostrożności, że mogła to być kobieta. 

Ze względu na silne rozdrobnienie analizowanego materiału kostnego obliczenie 

przybliżonej przyżyciowej wysokości ciała okazało się niemożliwe.

W analizowanym materiale kostnym nie stwierdzono występowania zmian rozwojowych 

oraz patologicznych, nie zaobserwowano także śladów po zabytkach archeologicznych. 

W przepalonym materiale nie stwierdzono również obecności kości zwierzęcych.

Poniżej zaprezentowano szczegółową charakterystykę ludzkich pozostałości kost-

nych, z podziałem na kości czaszki oraz szkielet postkranialny, w którym zachowały się 

m.in. ułamki kręgów, żeber, fragmenty trzonów kości długich, kości stóp.

Charakterystyka szczątków kostnych:

Liczba osobników: 1.

Płeć: K?

Wiek: juvenis (15–20 lat).
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 Masa: 755 g, w  tym 432 g bardzo silnie rozdrobnionych niecharakterystycznych 

ułamków.

Liczba fragmentów: liczne.

Barwa kości: kremowo-beżowa; nieliczne fragmenty o barwie szarej.

Stopień przepalenia: silny (st. 4 i 5), równomierny.

 Maksymalny rozmiar: mózgoczaszka: 43 x 27 mm bez szwów, 27 x 35 mm ze szwami; 

żebra: 30 mm; trzony kości długich: 30–40 mm.

Kości czaszki:

Sklepienie czaszki: delikatne ułamki grubości 3–4 mm; 11 fragmentów z  wolnymi 

szwami, 48 bez szwów (w tym fragment kości ciemieniowej z brzegiem łuskowym).

Inne: fragment lewej piramidy kości skroniowej o wym. 26 x 15 mm (barwy szaro-

-beżowej, nierównomiernie przepalona), fragment wyrostka sutkowatego, 2 fragmenty 

kości gnykowej.

Żuchwa: 1 fragment trzonu żuchwy z  widocznym kolcem bródkowym, ułamek 

wyrostka zębodołowego z 2 zębodołami zębów trzonowych.

Uzębienie stałe (barwa szara): 2 fragmenty zębów przedtrzonowych żuchwy (w tym 

jeden z zachowaną koroną, niestarty), 2 fragmenty zębów trzonowych szczęki, 5 korzeni 

(1 prawdopodobnie kła żuchwy, 1 prawdopodobnie siekacza żuchwy, 3 korzenie zębów 

trzonowych), 6 ułamków koron.

Kości szkieletu postkranialnego:

Kręgi: 3 fragmenty trzonów kręgów piersiowych, 1 fragment trzonu kręgu szyjnego, 

21 fragmentów kręgów (w tym trzony, wyrostki poprzeczne, wyrostki stawowe).

Żebra: fragment trzonu pierwszego żebra prawego z bruzdą tętnicy podobojczykowej 

(dł. ok. 30 mm), 59 fragmentów trzonów żeber, 3 końce kręgosłupowe żeber prawych.

Obręcz barkowa: fragment wyrostka barkowego łopatki lewej (45 x 15 mm).

Kończyny górne: 1 fragment trzonu kości ramiennej (24 x 18 mm), fragment bloczka 

lewej kości ramiennej, fragment głowy kości promieniowej, fragment trzonu z guzo-

watością kości promieniowej (dł. 20 mm), 7 fragmentów trzonów kości promieniowej, 

fragment prawej kości księżycowatej, 21 fragmentów paliczków ręki (w tym dwa całe – 

jeden dalszy).

Obręcz miednicza: 21 fragmentów miednicy (w tym fragment grzebienia biodro-

wego), fragment pow. uchowatej kości krzyżowej, fragment pierwszego kręgu kości 

ogonowej (?).

Kończyny dolne: 1 fragment nasady dalszej k. udowej, drobne fragmenty głów kości 

udowych/ ramiennych?, 3 fragmenty trzonów k. strzałkowych, 1 fragment nasady bliż-

szej k. piszczelowej, fragment prawej rzepki (barwy szarej), 18 fragmentów kości śród-

stopia (nasady przyrośnięte).

Pozostałe: 132 fragmenty trzonów kości długich.



131Stanowisko Biała 26. Studium przypadku 

Ekspertyza antropologiczna przepalonych ludzkich szczątków kostnych ze stanowiska Biała 26...

Summary

In general bad condition of burnt remains. Their shrinking, torsion, bones stratification and 

practically the lack of diagnostic material of the skeleton, significantly disabled the recogni-

tion of the individual’s gender. However, with a big dose of wariness, we can assume it was 

a woman whose age was estimated as 14–16.
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Wyniki analizy archeozoologicznej 
szczątków kostnych pochodzących  
z badań wykopaliskowych prowadzonych 
w 1977 roku na stanowisku nr 26 w Białej

1. Wstęp

Niniejsze opracowanie prezentuje wyniki badań archeozoologicznych szczątków 

kostnych pochodzących z prac wykopaliskowych prowadzonych w 1977 r. na stano-

wisku nr 26 w Białej. Do badań archeozoologicznych przekazano trzy fragmenty kości 

zwierzęcych odkrytych w  strefie zsypiska bruku lub stropu grobu 13/77, opisanego 

jako pochówek popielnicowy z brukiem. Raport polowy autora badań Czesława Strzy-

żewskiego wymienia ponadto przepalone kości zwierzęce odkryte w grobie 5/76 oraz 

przepalone kości ptaka znalezione w  pochówku numer 2 z  grobu 11/77. Dodatkowo 

na cmentarzysku tym odkryto pojedynczy, rzadki w kulturze pomorskiej popielnicowy 

pochówek zwierzęcy oznaczony numerem 14/77. Niestety wszystkie wyżej wymienione 

materiały uległy zniszczeniu. Strata ta jest tym bardziej dotkliwa, że materiały te nie 

zostały poddane analizie zoologicznej, stąd też nie posiadamy obecnie żadnych infor-

macji, na podstawie których możliwe byłoby przedstawienie pełniejszej rekonstruk-

cji obrządku pogrzebowego kultury pomorskiej na tym stanowisku, w  szczególności 

rodzaju pokarmów w jakie zaopatrywani byli zmarli czy też obecności w obrębie cmen-

tarzyska depozytów szczątków zwierzęcych.

Przekazane do analizy szczątki zwierzęce zostały poddane standardowym procedu-

rom badawczym stosowanym w  archeozoologii. W  oparciu o  materiał porównawczy 

znajdujący się w zbiorach ISEZ PAN w Krakowie została oznaczona przynależność gatun-

kowa poszczególnych kości. Na potrzeby niniejszego opracowania określono skład ana-

tomiczny wydzielonych gatunków zwierząt oraz obliczono podstawowe współczynniki 
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stosowane w badaniach archeozoologicznych (Klein & Cruz-Uribe 1984; Lyman 1994; 

Lasota-Moskalewska 2007). Zespół szczątków kostnych został następnie szczegółowo 

przebadany pod kątem występowania śladów pozostawionych przez człowieka (ślady 

cięcia, rąbania, opiekania) i zwierzęta, głównie ślady gryzienia przez drapieżniki (Binford 

1981; Olsen i Shipman 1988; Lyman 1994; Reitz i Wing. 1999). Nieznaczna liczba szcząt-

ków zwierzęcych odkrytych na stanowisku oraz ich fragmentacja uniemożliwiła prze-

prowadzenie analizy osteometrycznej. 

2. Wyniki badań

Szczątki zwierzęce pochodzące ze stanowiska 26 w Białej odkryte zostały w obrę-

bie grobu popielnicowego z brukiem. Szczątki te są zwietrzałe, aczkolwiek zewnętrzne 

powierzchnie kości nie noszą śladów łuszczenia czy działalności korzeni roślin. Brak 

widocznych śladów działalności człowieka w postaci cięcia, rąbania czy opalenia. Na 

kościach widoczne są świeże przełamania oraz uszkodzenia mechaniczne powstałe 

w czasach nowożytnych, prawdopodobnie w trakcie wydobywania szczątków z osadu. 

Wśród szczątków opisano pojedyncze kości oraz zęby należące do dwóch gatunków 

zwierząt udomowionych (bydła oraz świni) oraz pojedynczego gatunku dziko żyjącego 

(jelenia). Wydzielono tutaj pojedynczy lewy dolny trzeci ząb trzonowy bydła należący do 

młodego osobnika, który w chwili śmierci miał poniżej 2 lat, zachowany w dwóch frag-

mentach dystalny fragment lewej kości piszczelowej świni oraz proksymalny fragment 

prawej kości śródręcza jelenia (ryc. 1). 

Ryc. 1. Biała, stanowisko 26. Szczątki zwierzęce z obiektu 13/77.  
A – trzeci dolny ząb trzonowy bydła, B – dystalny fragment kości piszczelowej świni,  

C – proksymalny fragment kości śródręcza jelenia. Skala 5 cm 
Biała, borough Trzcianka, site 26. Animal remains from the object 13/77.  

A – the third lower molar tooth of cattle, B – distal fragment of the tibia of the pig,  
C – proximal fragment of the metacarpal bone of the deer. 5 cm scale
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3. Wnioski

Zachowany do czasów współczesnych materiał zoologiczny uzyskany w  trakcie 

badań wykopaliskowych prowadzonych na stanowisku numer 26 w Białej jest nieliczny, 

dodatkowo zwietrzały oraz silnie pofragmentowany. Odkrycie szczątków zwierzęcych 

w  kontekście grobowym nasuwa przypuszczenie, iż zespół ten pełnił funkcję darów 

grobowych, a więc stanowił element wyposażenia grobowego. W świetle przeprowa-

dzonej analizy archeozoologicznej możemy jednak stwierdzić, że cały opisany tutaj 

zespół szczątków zwierzęcych stanowił wtórną domieszkę, która dostała się do wypeł-

niska jamy grobowej w  trakcie jej zasypywania. Przemawia za tym odkrycie nielicz-

nego i zróżnicowanego gatunkowo materiału kostnego oraz występowanie szczątków 

pochodzących z  różnych partii tusz zwierzęcych, najczęściej z  tych części szkieletu, 

które posiadają niską wartość konsumpcyjną (ząb bydła, kość śródręcza jelenia). Dlatego 

zachowany do czasów współczesnych uzyskany w  trakcie badań wykopaliskowych 

zespół szczątków zwierzęcych uznać należy za pozostałości starszego lub równocza-

sowego kulturze pomorskiej osadnictwa. Niestety zagubienie pozostałych szczątków 

zwierzęcych z tego cmentarzyska, a w szczególności brak kości z grobu zwierzęcego, 

uniemożliwiło przeprowadzenie jakichkolwiek studiów porównawczych. 

Summary

In light of the conducted archeo-zoological analysis, we can state that the entire described 

collection of animal remains comes from secondary additives that were provided into the 

grave den while backfilling. Animal remains left preserved till nowadays should be consid-

ered as detritus of settlements of the Pomeranian Culture or older.
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Pracownia Archeologiczna Archeoskop

Analiza mikroskopowa przepalonych 
zabytków metalowych

Przedmiotem niniejszego tekstu jest próba analizy zbioru 42 zabytków metalowych 

wykonanych ze stopu miedzi odkrytych w  latach 30. XX w. na stanowisku Biała 26. 

Fragmenty ozdób przechowywane w Muzeum Ziemi Nadnoteckiej w Trzciance trafiły 

w lipcu 2019 r. do pracowni konserwacji zabytków archeologicznych – „Archeoskop”. 

Po wstępnych oględzinach udało się określić, iż były podjęte próby konserwacji obiek-

tów w latach wcześniejszych. Usunięto wtedy częściowo nawarstwienia korozyjne naj-

prawdopodobniej metodami mechanicznymi. Potwierdzają to zdjęcia makroskopowe 

wykonane w pracowni na potrzeby szczegółowej dokumentacji konserwatorskiej oraz 

w celu dobrania właściwej metody konserwacji. Zdjęcia te wykonano przy użyciu mikro-

skopu stereoskopowego Motic SMZ-171 oraz kamery Moticam 10+ w świetle spolary-

zowanym (odbitym i  przechodzącym). Wszystkie przedmioty były poddane działaniu 

wysokiej temperatury związanej z  czynnościami funeralnymi. Konserwacja polegała 

na usunięciu mechanicznym widocznych tlenków miedzi, zabezpieczeniu inhibitorem 

korozji w  postaci benzotriazolu w  alkoholu oraz pokryciu 13% roztworem paraloidu 

B44 w acetonie. Na 42 fragmenty zabytków 6 z nich udało się dopasować i połączyć. 

Na dwóch z nich zachowały się ułamki kości. Dzięki badaniom metalograficznym udało 

się wydzielić z obecnych 36 sztuk 6 różnych zabytków: 

– 1 wisiorek gruszkowaty, 

– 3 elementy paciorków,

– 2 zapinki (zachowane we fragmentach).

Pokrótce chciałbym wyjaśnić, czym różni się metaloznawstwo od metalografii, 

ponieważ te dwa pojęcia są często mylone. Metaloznawstwo jest nauką zajmującą się 

badaniem: struktury, składu chemicznego, właściwości fizycznych i  mechanicznych 

metali i  ich stopów. Natomiast metalografia jest gałęzią metaloznawstwa. Zajmuje się 

ona badaniem tylko struktury metali i ich stopów przy wykorzystaniu m.in. takich metod, 

jak makroskopowe i mikroskopowe badania struktur i wad materiałowych (Łuszczkie-

wicz, Pawłowska, Tabor, 2009, 129). Zadaniem metalografii jest określenie jakościowych 
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i  ilościowych charakterystyk mikrostruktury, które decydują o  fizycznych, chemicz-

nych, mechanicznych, technologicznych i  eksploatacyjnych właściwościach mate-

riałów metalicznych. Mikrostruktura obserwowana i  oceniana ilościowo za pomocą 

mikroskopu zależy od warunków wytopu i krystalizacji, składu chemicznego, procesów 

obróbki plastycznej i  cieplnej, a  także wielkości i  sposobu obciążenia w czasie pracy 

(Wala, 2004, 7–8). Szerszym pojęciem od metaloznawstwa i metalografii jest metalurgia, 

która jest nauką o metalach i stopach oraz procesach ich otrzymywania i kształtowania. 

Wykorzystuje ona metody współczesnej fizyki i chemii. Metalurgia może być również 

rozumiana jako technologia otrzymywania metali i stopów z rud i surowców wtórnych 

(Łuszczkiewicz, Pawłowska, Tabor, 2009, 129).

Ryc. 1. Biała, gm. Trzcianka, stanowisko 26. Zdjęcie całego zbioru zabytków po konserwacji
Biała, borough Trzcianka, site 26. Photograph of a collection of artifacts after conservation

Stopem metali nazywamy substancję metaliczną składającą się z mieszaniny metalu 

podstawowego (składnik, który przeważa masowo) oraz innych składników – dodatków 

stopowych i zanieczyszczeń (Łuszczkiewicz, Pawłowska, Tabor, 2009, 249). Do stopów 

żelaza możemy zaliczyć np. stal czy żeliwo. Do stopów metali nieżelaznych zaliczamy 

np. brąz (stop miedzi z cyną), mosiądz, tombak (stop miedzi z cynkiem) czy spiż (stop 

miedzi, cyny, cynku i ołowiu). Podstawowymi surowcami do produkcji brązu są miedź 

oraz cyna. Miedź występuje w  przyrodzie w  postaci rodzimej oraz w  rudach siarcz-

kowych, np. chalkozynie, bornicie, chalkopirycie czy rudach tlenkowych, np. kuprycie 

(Dobrzański, 2008, 96).
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Ryc. 2. Biała, gm. Trzcianka, stanowisko 26. Makrofotografia fragmentu zagiętej blaszki  
(strona zewnętrzna). Strzałką czerwoną zaznaczono mikroślady „połyskującego metalu”.  
Jest to nic innego jak efekt po dawnej konserwacji. Strzałka żółta pokazuje jasnozielone 

przebarwienia spowodowane dalszą korozją. Strzałka niebieska wskazuje ślad po pęknięciu.  
Powiększenie 15x, światło odbite

Biała, borough Trzcianka, site 26. Macrophotography of bone fragment, 15x magnification,  
transmitted light

Cyna jako metal występuje również w postaci rud siarczkowych, np. stanninie, oraz 

rudach tlenkowych, np. kasyteryt. Jednak należy pamiętać, że w epoce brązu wiele ze 

znanych dzisiaj złóż tych pierwiastków nie mogło być eksploatowanych za pomocą 

technik górniczych. Stąd rozmieszczenie poszczególnych zasobów rud metali miało 

ważny wpływ na geografię i tempo rozwoju cywilizacji kultur epoki brązu.

Opisywany zbiór zabytków z  Białej 26 należy niewątpliwie do stopu metali nieże-

laznych, którego podstawowym składnikiem jest miedź. Wskazuje na to kolor zielony 

odpowiedzialny za obecność tlenków miedzi. Celowo w  tej pracy nie używam poję-

cia „zabytki z brązu”, opisując prezentowane przedmioty, ponieważ nie została prze-

prowadzona analiza składu chemicznego stopu. Często w  literaturze błędnie opisuje 

się przedmioty wykonane praktycznie z czystej miedzi (lub zawierającej dodatek cyny 

poniżej 1%) jako „brązy”. Dlatego właściwszym określeniem dla tego rodzaju zabytków 

będzie stop miedzi.
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Ryc. 3. Biała, gm. Trzcianka,  
stanowisko 26. Makrofotografia  
fragmentu kości (strona 
wewnętrzna) z kawałkiem  
wtopionego metalu, powiększenie 
7,5x, światło przechodzące
Biała, borough Trzcianka, site 26.  
Macrophotography of a bone fragment 
(inner side) with a piece of melted metal,  
7.5x magnification, transmitted light

Ryc. 4. Biała, gm. Trzcianka, stanowisko 26.  
Makrofotografia fragmentu kości (strona 
zewnętrzna). Widoczne pęknięcie, a w nim  
szczelina „zasklepiona” stopionym metalem, 
powiększenie 30x, światło przechodzące
Biała, borough Trzcianka, site 26.  
Macrophotography of bone fragment,  
30x magnification, transmitted light

Ryc. 5. Biała, gm. Trzcianka,  
stanowisko 26. Makrofotografia 
fragmentu ozdoby (1 strona) wraz 
z przepaloną i wtopioną kością, 
powiększenie 10x, światło odbite
Biała, borough Trzcianka, site 26.  
Macrophotography of a fragment 
of the ornament together with the 
burned and fused bone,  
10x magnification, reflected light
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Ryc. 6. Biała, gm. Trzcianka,  
stanowisko 26. Makrofotografia 

fragmentu ozdoby (2 strona) wraz 
z przepaloną i wtopioną kością, 

powiększenie 10x, światło odbite
Biała, borough Trzcianka, site 26.  

Macrophotography of a fragment 
of the ornament together with the 

burned and fused bone,  
10x magnification, reflected light

Dzięki zaawansowanym technologiom możemy zbadać skład chemiczny poszcze-

gólnych zabytków archeologicznych wykonanych z  metalu. Badania, które nam to 

umożliwiają, zwane są w dalszej części badaniami metaloznawczymi. Należy tu pod-

kreślić, że badania zabytków archeologicznych mają swoją specyfikę i  różnią się od 

laboratoryjnych badań metaloznawczych produktów współczesnej techniki. Różnica 

polega na celu badań: badania zabytków archeologicznych mają pozwolić na odtwo-

rzenie technologii ich wytwarzania, podczas gdy zadaniem badań produktów współ-

czesnej techniki jest zazwyczaj określenie stosunku struktury metalu i jego właściwości, 

podyktowanych normami lub wymaganiami. Poza tym o ile w przypadku ostatnich nie 

liczymy się za bardzo z badanym przedmiotem – próbką, o tyle jeżeli chodzi o zabytek 

archeologiczny należy ustalić metodykę badań w taki sposób, aby przy jak najmniej-

szym uszkodzeniu zabytku uzyskać jak największą ilość danych o  jego wytworzeniu 

(Piaskowski, 1957, 284).

Ryc. 7. Biała, gm. Trzcianka,  
stanowisko 26. Makrofotografia  

fragmentu ozdoby (widoczny 
przełom kości) wraz z przepaloną 

i wtopioną kością, powiększenie 
10x, światło odbite

Biała, borough Trzcianka, site 26.  
Macrophotography of a fragment 

of the ornament together with the 
burned and fused bone,  

10x magnification, reflected light
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Przede wszystkim należy zadać sobie pytanie, co archeologowi mogą dać badania 

metaloznawcze. Niewątpliwie badania metaloznawcze zabytków archeologicznych 

pozwalają w przeważającej ilości przypadków na odtworzenie technologii ich wytwa-

rzania, tzn. na ścisłe stwierdzenie sposobu produkcji. Z  tym wiąże się też określenie 

pracochłonności w wykonaniu produktu, będącej miarą jego wartości oraz wydajności 

pracy. Badania te również pozwalają na określenie poziomu techniki wytwórcy przed-

miotu. Ponieważ poziom techniki wiąże się z ogólną ekonomiką, stąd archeolog może 

znaleźć w badaniach metaloznawczych podstawy do oceny poziomu gospodarczego 

danej społeczności. Badania te są również kryterium ułatwiającym datowanie zabytków 

metalowych (Piaskowski, 1957,286).

Ryc. 8. Chłapowo, gm. Dominowo, stanowisko 3. Plan grobu XI (obiekt 51) wraz z częścią 
wyposażenia: 1 – fragmenty kolii z wisiorków; 2 – zapinka Certosa; 3 – pierścionek;  

4 – kółko; 5 – szczypce; 6 – zawieszka; 7 – kolczyk (1–4, 6, 7 – brąz, 5 – żelazo)  
(za Górecki J., 1991, ryc. 10)

Chłapowo, borough Dominowo, stand 3. Plan of the grave XI (object 51) with a piece  
of equipment: 1 – fragments of necklace from pendants; 2 – Certosa fibula; 3 – ring; 4 – circle;  
5 –claws; 6 – pendant; 7 – earring (1–4, 6, 7 – bronze, 5 – iron) (after Górecki J., 1991, fig. 10)
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Bardzo pomocnymi badaniami w  metaloznawstwie są badania rentgenograficzne. 

Mają one dwojakie zastosowanie. Mogą one służyć do stwierdzenia wewnętrznych wad 

w metalu przez prześwietlenie promieniami rentgenowskimi bądź też stosuje się je przy 

badaniach struktury krystalograficznej metali (tylko w przypadku stali obrabianej cieplnie). 

Jeżeli podejrzewamy, że zabytek metalowy został wykonany przez odlanie, warto wyko-

nać badanie RTG. Dotyczy to głównie przedmiotów wykonanych z brązu lub mosiądzu. 

Przedmiot odlany zawiera często kuliste pęcherze gazowe lub jamy skurczowe widoczne 

na rentgenogramie. Obecność takich pęcherzy nieodkształconych przez kucie świadczy, 

iż badany przedmiot wykonany został metodą odlewu (Piaskowski, 1957, 287).

Ryc. 9. Biała, gm. Trzcianka, stanowisko 26. 
Makrofotografia wisiorka gruszkowatego 

(1 strona), powiększenie 5x, światło odbite
Biała, borough Trzcianka, site 26.  

Macrophotography of the pendant (1 side),  
magnification 5x, reflected light 

Ryc. 10. Biała, gm. Trzcianka, stanowisko 26. 
Makrofotografia wisiorka gruszkowatego 

(2 strona), dobrze widoczne kuliste pęcherze 
gazowe, powiększenie 5x, światło odbite

Biała, borough Trzcianka, site 26.  
Macrophotography of the pendant (2 side),  

magnification 5x, reflected light 
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Analogii poszczególnych zabytków można doszukiwać się na kilkunastu stanowi-

skach na obszarze Polski. Wymiary wisiorka z Białej to: wysokość – 1,5 cm, szerokość 

od 1,2 do 1,4 cm.

Wisiorek typu gruszkowatego, zapinka typu Certosa oraz kolczyki/paciorki wystą-

piły w  miejscowości Chłapowo, gm. Dominowo, woj. wielkopolskie na stanowisku 3 

w  grobie  XI (obiekt  51), podczas badań archeologicznych prowadzonych przez pra-

cowników Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy – J. Wrzesińskiego, M. Miśkiewicz, 

B. Twardosz oraz J. Góreckiego (Górecki, 1991, 165, 179).

Ryc. 11. Biała, gm. Trzcianka, stano-
wisko 26. Makrofotografia paciorka 
dwustożkowatego z płasko ścię-
tym załomem, powiększenie 10x, 
światło odbite (obróbka  
graf. A. Stankiewicz)
Biała, borough Trzcianka, site 26.  
Macrophotography of the pendant  
(1 side), magnification 10x, reflected light

Ryc. 12. Biała, gm. Trzcianka,  
stanowisko 26. Makrofotografia 
przełomu paciorka dwustożkowa-
tego z płasko ściętym załomem, 
powiększenie 20x, światło odbite
Biała, borough Trzcianka, site 26.  
Macrophotography of the pendant  
(1 side), magnification 20x, reflected light

Analogie wisiorków gruszkowatych znane z terenów Polski występują również na sta-

nowiskach w miejscowościach Sośnica, gm. Dobrzyca, Bugaj, gm. Miłosław, woj. wiel-

kopolskie, Dzięcielec, gm. Łęczyce, woj. pomorskie (Andrzejowska, 1981, 188, 195, 213, 

214, 223). Wisiorki gruszkowate występują dość powszechnie na stanowiskach kultury 

pomorskiej na całym terenie jej funkcjonowania. Liczne ich znaleziska są również w grupie 

górzyckiej kultury łużyckiej w okresie Ha D oraz LT. Analogii doszukiwać się można także 
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w kulturze jastorfskiej w fazie datowanej na IV w. p.n.e. Występowanie tego rodzaju zabyt-

ków można zaobserwować w kulturze grobów kloszowych i w grupie olsztyńskiej kultury 

kurhanów zachodniobałtyjskich. Wisiorki gruszkowate wywodzą się z kręgu kultury hal-

sztackiej, rozpowszechnione na terenach wschodnio-alpejskich i północno-italskich. Pod 

względem technologii wykonania na obszarze Polski zabytki te występują zarówno pełne, 

puste lub z zachowanym rdzeniem glinianym. Różnią się także kształtem i rodzajem zdo-

bienia. Według T. Węgrzynowicz, która wyróżniła typy tych wisiorków, za „gruszkowate” 

możemy uznać – pełne o lekko owalnej podstawie (znaleziska z Drozdowa, gm. Piątnica, 

woj. podlaskie czy Drohiczyna, gm. loco, woj. podlaskie). Kolejny rodzaj to wisiorki „lejko-

wate” – pełne z korpusem o kształcie spłaszczonego stożka i dużym taśmowatym uchem 

(np. egzemplarz z Sośnicy, gm. Dobrzyca, woj. wielkopolskie). Trzeci rodzaj charakteryzuje 

się cienkim kabłąkowatym uchem, kulistym kształtem, często puste (Bugaj, gm. Miłosław, 

woj. wielkopolskie). Wszystkie ww. typy posiadają czasami zgrubienie (wałeczek) pomię-

dzy uchem i  korpusem. Według M. Andrzejowskiej tylko nieliczne odmiany wisiorków 

mogły być ozdobą w formie kolczyków. Pozostałe egzemplarze należałoby wiązać z ele-

mentami naszyjników (Andrzejowska, 1981, 195).

Prezentowany wisiorek z Białej należałoby wiązać z  typem I, czyli „gruszkowatym” 

(egzemplarz z Dzięcielca). Jest on pełny, o lekko owalnej podstawie, ponadto posiada 

charakterystyczne zgrubienie pomiędzy uchem a korpusem. 

Ryc. 13. Wisiorki gruszkowate z Dzięcielca – (m, n), Sośnicy – (o), Bugaja (p)  
(za Andrzejowska M., 1981, ryc. 1)

Pendants from Dzięcielec – (m, n), Sośnica – (o), Bugaj (p)  
(by Andrzejowska M., 1981, fig. 1)
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Analogiczny wisiorek znaleziono w  miejscowości Mały Garc, gm.  Subkowy, 

woj. pomorskie na stanowisku 3 podczas badań wykopaliskowych w 1996 r. prowa-

dzonych przez J. Andrzejowskiego (Fudziński, 2011, 57, 190–191, 371). 

Oprócz zidentyfikowanego 1 wisiorka gruszkowatego w prezentowanym zbiorze zabyt-

ków z Białej udało się rozpoznać 3 paciorki. Pierwszy z nich (wymiary: 0,2 x 0,7 x 1,1 cm) – 

fragment dwustożkowatego paciorka z płasko ściętym załomem wystąpił we wcześniej 

wspomnianym stanowisku nr 3 w miejscowości Mały Garc, gm. Subkowy, woj. pomorskie 

(ryc. 11). Paciorki tego typu nie są zbyt powszechnym znaleziskiem w kulturze pomorskiej 

(Fudziński, 2011, 57, 190–191, 371).

Ryc. 14. Paciorki (2, 3) i wisiorek gruszkowaty (4) znaleziony w miejscowości Mały Garc,  
gm. Subkowy, woj. pomorskie, na stanowisku 3 (za Fudziński P., 2011, ryc. 69)

Beads (2, 3) and pendant (4) found in Mały Garc, borough Subkowy, province Pomeranian,  
on the archaeological site 3 (by Fudziński P., 2011, fig. 69)

Do pozostałych dwóch fragmentów paciorków z Białej (wymiary: 0,3 x 0,5 x 1 cm oraz 

drugi: 0,2 x 0,5 x 1,3 cm) można znaleźć analogie z  Kielna, gm. Szemud, Komoszewa, 

gm. Wicko, Smoląga, gm. Bobowo, Żelewa, gm. Luzino, woj. pomorskie, Nosocic (obec-

nie dzielnica Głogowa), woj. dolnośląskie (Andrzejowska, 1981, 193, 217, 220, 223, 226).
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Kolejne ozdoby, które udało się zidentyfikować, to najprawdopodobniej dwie fibule. 

Zachowały się fragmentarycznie w postaci 20 elementów. Kształtem 15 z nich przypo-

mina płasko rozklepane i wygięte blaszki o długości od 3,5 do 1 cm, szerokości od 0,4 do 

0,6 cm oraz grubości od 0,1 do 0,2 cm. Na niektórych z nich widać przełom o kształcie 

spłaszczonego trapezu. Blaszki te można przyporządkować do elementów kabłąka lub 

nóżki, natomiast pozostałe 5 fragmentów (w przekroju głównie zaokrąglonych) o dłu-

gości od 0,5 do 4 cm oraz grubości od 0,2 do 0,5 cm to części od igły zapinki. Wśród 

wyróżnionego zbioru dwa fragmenty wskazują na to, iż były to minimum dwie zapinki. 

Obydwa posiadają widoczne „zgrzanie” w wyniku wysokiej temperatury dwóch osob-

nych elementów fibuli. Na dwóch fragmentach kabłąka lub nóżki zauważono ślady 

podłużnego zdobienia w postaci cienko wyrytych prostych linii.

Na podstawie dostępnych danych odnośnie do zapinek z Białej ciężko jednoznacznie 

określić ich typologię. Być może są to zapinki typu Certosa lub fragmenty fibuli z ażuro-

wanym kabłąkiem podobnym do tej z Pierzwina (gm. Nowogród Bobrzański), na której 

są widoczne zdobienia w postaci podłużnych linii (Hensel, 1988, 384). Chronologia tych 

zapinek przypada na okres Ha D oraz LaT A (Kasprzak, Krzysiak, 2010, 151).

Analogii doszukiwać się można również na wspomnianym wcześniej stanowisku nr 3 

w Chłapowie, gm. Dominowo, woj. wielkopolskie (Górecki, 1991, 165, 179), Nadziejewie, 

gm. Środa Wielkopolska, woj. wielkopolskie, Karczyna, gm. Kondratowice, woj. dolno-

śląskie (Woźniak, 2010, 43) .

Na podstawie dostępnych źródeł prezentowany zbiór zabytków metalowych z Białej 

można datować na przełom okresu Ha D oraz Lat A.

Ryc. 15. Biała, gm. Trzcianka, stanowisko 26. Zdjęcie przedstawiające dwa fragmenty fibuli 
z podłużnymi zdobieniami w postaci nacięć na zewnętrznej stronie

Biała, borough Trzcianka, site 26. Two fragments of fibula with ornament
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Ryc. 16. Biała, gm. Trzcianka, stanowisko 26. Fotografia przedstawiająca dwa fragmenty fibul.  
Na każdym z elementów w wyniku działania wysokiej temperatury widać połączone  

ze sobą dwa różne zabytki
Biała, borough Trzcianka, site 26. Two fragments of fibula with ornament

Ryc. 17. Biała, gm. Trzcianka, stanowisko 26. 
Negatyw zdjęcia RTG wybranych zabytków 
z opisywanego zbioru. Doskonale widać, 
iż wszystkie obiekty na zdjęciu są „pełne 
wewnątrz”: 1 – mocno przepalony i nadto-
piony fragment domniemanego drugiego 
wisiorka, pełny w środku, 2 – częściowo 
nadtopiony fragment igły od zapinki, 
widoczne po obydwu stronach ubytki 
w metalu, spowodowane działalnością 
wysokiej temperatury, 3 – fragment ozdoby 
zakwalifikowanej jako paciorek dwustożko-
waty z płasko ściętym załomem, 4– frag-
ment metalu (najprawdopodobniej zapinki) 
z częścią wtopionej kości, 5 – wisiorek 
gruszkowaty, pełny w środku
Biała, borough Trzcianka, site 26. Negative X-ray 
pictures of selected artifacts from the described 
collection

1

2

3

4

5
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Ryc. 18. Biała, gm. Trzcianka,  
stanowisko 26. Zbliżenie zdjęcia RTG  

ukazujące ubytki w metalu po prawej, spo-
wodowane działalnością wysokiej tempera-

tury, po lewej domniemany drugi wisiorek
Biała, borough Trzcianka, site 26.  

Negative X-ray pictures of selected artifacts  
from the described collection

Z prezentowanego zbioru ozdób aż 11 fragmentów należy uznać za silnie przepa-

lone, nienadające się do identyfikacji. Jednakże przynajmniej jeden fragment można 

byłoby wiązać z  kolejnym wisiorkiem. Fragment ten znacznie wyróżnia się ze zbioru 

swoim kształtem i wielkością (1,5 x 1,2 x 1,1 cm). Pozostałe fragmenty należałoby wiązać 

z fragmentami wisiorków, paciorków lub pozostałymi częściami fibul.

Oprócz standardowych metod dokumentacji zastosowano również fotografię rent-

genowską, na której udało się uchwycić niektóre szczegóły technologiczne zabytków.

Ryc. 19. Biała, gm. Trzcianka, stanowisko 26. 
Zdjęcie RTG wybranych zabytków  

z opisywanego zbioru, druga strona
Biała, borough Trzcianka, site 26. Negative X-ray 
pictures of selected artifacts from the described 

collection
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Ryc. 20. Biała, gm. Trzcianka,  
stanowisko 26. Zbliżenie zdjęcia RTG, 
widoczne z prawej strony w czerwo-
nym okręgu fragmenty kości wtopionej 
w metal, z lewej wisiorek gruszkowaty
Biała, borough Trzcianka, site 26. Negative 
X-ray pictures of selected artifacts from  
the described collection

Na podstawie dostępnych danych można przypuszczać, iż zebrane ze stosu pogrze-

bowego zabytki metalowe były silnie przepalone. Wskazuje na to ich wygląd. Większość 

z nich posiada bardzo widoczne ślady topnienia. Brąz topi się w  temperaturze 940– 

–1084 °C w zależności od ilości procentowych dodatków stopowych. Stopień przepale-

nia przedmiotów wskazuje na to, że temperatura stosu mogła wynosić powyżej 1100 °C.

Summary

While the analysis of hardly recast fragments of bronze jewellery, there were distinguished 

two pear beads and a minimum of two breastpins, perhaps type certossa. X-ray photog-

raphy was used during the study, and it allowed to capture some technical details of the 

relics. The degree of the burning of the relics shows that the temperature of the stake could 

exceed 1100 C.
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Chronologia stanowiska

Od samego początku pracy nad archiwalnymi materiałami ze stanowiska Biała 26 

jednym z  priorytetów autorów było pozyskanie dla interesującego nas stanowiska 

szczegółowych dat 14C. Datowanie metodą węgla 14C zaliczane jest obecnie do naj-

dokładniejszych metod datowania przyrodniczego (Walanus, Goslar, 2004). W  tym 

celu w  czerwcu 2019 r. przeprowadzono serię datowań radiowęglowych techniką 

LSC. Badania te oraz zestawienie ich wyników wykonane zostało przez prof. Marka 

Krąpca z Laboratorium Datowań Bezwzględnych w Skale. W celu uzyskania jak najbar-

dziej szczegółowych wyników analizie poddano cztery próby węgli. Trzy z nich zostały 

wydzielone z węgli pochodzących z prac badawczych w Białej w 1976 r. i są to jedyne 

próby z  badań w  latach 1976–1977, jakimi dysponuje MZN w  Trzciance. W  ramach 

weryfikacji założeń dotyczących prac na terenie stanowiska przed 1945  r. analizie 

poddano także próbę pozyskaną w trakcie badań 13–15 sierpnia 1929 r. 

Wynik badań był dużym zaskoczeniem. Poniżej przedstawiono wyniki konwencjonal-

nego datowania BP. 

Lp. Opis próby
Datowanie  

konwencjonalne [BP]
Numer  

laboratoryjny

1
Biała, stanowisko 26, węgle z badań w 1976 r.  
ar 36, ćw. C (1)

1520 ± 35 MKL-4498

2
Biała, stanowisko 26, węgle z badań w 1976 r.  
ar 36, ćw. C (2)

1380 ± 30 MKL-4499

3
Biała, stanowisko 26, węgle z badań w 1976 r.  
ar 36, ćw. C (3)

1750 ± 35 MKL-4500

4
Biała, stanowisko 26, węgle z badań 
13–15.08.1929 r.

1610 ± 50 MKL-4501
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Po kalibracji uzyskano następujące daty:

Ryc. 1. Próby 1–4 po kalibracji według M. Krąpiec, 2019
Samples 1–4 after calibration by M. Krąpiec, 2019

Jak widać, powyższe wyniki są dalekie od dat reprezentujących kulturę pomorską 

i wiązać je trzeba z IV–VI/VII w. n.e. i okresem wędrówek ludów (Michałowski, 2015, 11). 

Pomimo tego że pozornie można uznać uzyskane daty za fiasko początkowych zało-

żeń, niosą one ze sobą dwie bardzo ważne informacje. Węgle drzewne zabezpieczone 

w  trakcie badań stanowią pozostałość aktywności ludzkiej na obszarze stanowiska 

w IV–VI/VII w. n.e. W tym czasie na Karzełczej Górze rozniecony został przez człowieka 

ogień, po którym pozostały analizowane skupiska węgli drzewnych. Równocześnie nie 

zachowały się jednak inne ślady obecności ludzkiej z tego okresu, chociażby w postaci 

ułamków ceramiki. To spowodowało, że badacze powiązali palenisko z okresem kultury 

pomorskiej, której obiekty znaleźli dookoła. Okres wędrówek ludów w dolinie Noteci 

jest słabo rozpoznany i  w  tym ujęciu datowania te wydają się być bardzo interesu-

jące. Istotną informacją jest też to, że datowania wykonane na próbach pochodzących 

z badań z lat 70. XX w. pokrywają się z datowaniem uzyskanym z węgli pobranych w roku 

1929. Fakt ten potwierdza przypuszczenie, że próbka z 1929 r. pobrana została właśnie 

z cmentarzyska Biała 26, a badacz, który ją zabezpieczył, opisał ją jako węgielki kultury 

pomorskiej z tego samego względu, co prowadzący badania w 1976 r.
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Wobec powyższych faktów stanowisko należy datować klasycznymi metodami arche-

ologicznymi, takimi jak typologia materiałów ruchomych, typologia obiektów archeo-

logicznych, stratygrafia. Oczywiście szereg badaczy zwraca uwagę na fakt, że metody 

takie jak termoluminescencja TL czy analiza 14C dostarczają wyników bardziej szcze-

gółowych niż metody tradycyjne oparte na typologii znalezisk archeologicznych i stra-

tygrafii, gdyż metody te mogą prowadzić do błędnych wniosków, szczególnie w przy-

padku stanowisk wielofazowych i o złożonej stratygrafii (Bluszcz, Pazdur, 1994, 192).

Według zawartej powyżej analizy ceramiki odkrytej na stanowisku Biała 26 odkryty 

zespół datować należy następująco: analiza technologii ceramiki wskazuje na późne 

fazy kultury pomorskiej. Analiza makromorfologi naczyń datuje je na okres pomiędzy 

fazami II–IV rozwoju kultury pomorskiej. Analiza mikromorfologii jak również zdobni-

ctwa badanych naczyń uściśla natomiast to datowanie do fazy III–IV omawianej jed-

nostki kulturowej. Datowanie to odpowiada okresom Halsztatt D – LaT A. Identyczne 

datowanie nekropolii z Białej zaproponowała Maria Nowakowska (Nowakowska, 1984, 

40–41) na podstawie szczegółowej analizy zmienności form grobowych oraz analizu-

jąc cechy ceramiki, a w szczególności popielnicy twarzowej (Nowakowska, 1984, cyt. 

za Kruk, 1969, 106). M. Nowakowska ponadto zwróciła uwagę na charakterystyczny 

datownik, występowanie na stanowisku grobów z  dodatkowym obwarowaniem oraz 

fakt, że większość pochówków jest jednostkowa. Cechy te pozwalają łączyć badane 

stanowisko z wczesnym okresem przedrzymskim. 

Summary

Dating by 14C method made in the 14C lab in Skała by Prof. M. Krąpiec provided unexpected 

results. It turned out that both carbons from before-war research and the 1970s pointed to 

periods IV–VIVI/VII century A.D. Because of above, discovered hearths cannot be matched 

to the Pomeranian Culture but come from the time of Migration Period. In this case, the site 

should be dated by classical methods, typology and analogies. Dating of the Pomeranian 

Culture graves refers to periods Halsztatt D – LaT A.
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Ochrona cmentarzyska ludności kultury 
pomorskiej w Białej (gm. Trzcianka) 
w świetle obowiązujących przepisów 
prawnych 

Wstęp

Wśród około 72 tysięcy stanowisk archeologicznych, ujętych w ewidencji wojewódzkiego 

konserwatora zabytków, szczególną rolę zajmuje stanowisko archeologiczne nr 26, ob. AZP 

39-23/20 położone w Białej, w gminie Trzcianka, w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim. 

Cmentarzysko ciałopalne ludności kultury pomorskiej, zlokalizowane w dolinie Noteci, na 

piaszczystym wzniesieniu zwanym Karzełczą Górą do dziś wzbudza zainteresowanie wśród 

osób zajmujących się zawodowo archeologią oraz pasjonatów archeologii nadnoteckiego 

regionu (fot. 1). W chwili wpisania stanowiska Biała 26 do rejestru zabytków kontrolę nad 

jego stanem zachowania powierzono wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków.

Ryc. 1. Biała, gm. Trzcianka, stanowisko 26. Widok od strony zachodniej 
Biała, borough Trzcianka, site 26. View from the west
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Stanowisko w Białej zostało odkryte w kwietniu 1976 r. podczas badań weryfikacyjno-

-powierzchniowych prowadzonych przez Czesława Strzyżewskiego, Zbigniewa Żuraw-

skiego oraz Alfreda Szułdrzyńskiego z Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. W trak-

cie prospekcji terenowej zauważono, że na kulminacji wzgórza na skutek nielegalnego 

wybierania piasku uległy zniszczeniu i wyrabowaniu 2 groby skrzynkowe oraz 2 popiel-

nicowe z obwarowaniem kamiennym (ryc. 2) (Strzyżewski, Żurawski, 1976, 50–53).

Ryc. 2. Biała, gm. Trzcianka, stanowisko 26.  
Wybierzysko 1. Widok od strony wschodniej 

Biała, borough Trzcianka, site 26

Zdając sobie sprawę z powagi sytuacji, podjęto decyzję o przeprowadzeniu ratow-

niczych badań wykopaliskowych. W lipcu 1976 r. na zlecenie Wojewódzkiego Konser-

watora Zabytków w Pile Muzeum Archeologiczne w Poznaniu podjęło kolejne badania 

archeologiczne. Kierowali nimi Czesław Strzyżewski oraz Zbigniew Żurawski. Badania 

te kontynuowano od lipca do września 1977 r. Były finansowane przez Nadnoteckie 

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne w Pile. W trakcie dwóch sezonów badań łącznie 

przebadano powierzchnię 10 arów, odkryto 14 grobów z bogatym materiałem zabyt-

kowym oraz palenisko i obiekty związane z funkcjonowaniem nekropoli (ryc. 3) (Strzy-

żewski, Żurawski, 1976–1982, 10–59).



159Stanowisko Biała 26. Studium przypadku 

Ochrona cmentarzyska ludności kultury pomorskiej w Białej...

Ryc. 3. Biała, gm. Trzcianka, stanowisko 26. Grób nr 7. Widok na popielnice
Biała, borough Trzcianka, site 26. Grave no. 7. View of urn

Ze względu na szczególną wartość stanowiska oraz jego bezpośrednie zagrożenie 

nielegalną eksploatacją kruszywa, Wojewódzki Konserwator Zabytków w Pile rozpoczął 

procedurę wpisu do rejestru zabytków cmentarzyska w Białej, która w marcu 1977  r. 

zakończyła się wydaniem decyzji o wpisie pod numerem 306/A/6. 

Podstawy prawne

Wszystkie zabytki archeologiczne bez względu na stan zachowania oraz kontekst sta-

nowią własność Skarbu Państwa. Kwestię tę regulowała zarówno Ustawa z 15  lutego 

1962 roku o ochronie dóbr kultury (DzU z 1999, nr 98, poz. 1150) jak i obecnie obo-

wiązująca Ustawa z 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  

(DzU z 2018, poz. 2067), która w oparciu o art. 3 ust. 4 definiuje zabytek archeolo-

giczny jako zabytek nieruchomy, będący powierzchniową, podziemną lub podwodną 

pozostałością egzystencji i  działalności człowieka, złożoną z  nawarstwień kulturo-

wych i  znajdujących się w  nich wytworów bądź ich śladów albo zabytek ruchomy, 

będący tym wytworem. Według ustawy zabytek archeologiczny to każdy ślad  
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działalności człowieka zarejestrowany w ziemi, na ziemi lub pod wodą oraz przedmiot, 

którego zachowanie leży w  interesie społecznym, ze względu na posiadaną wartość 

historyczną, artystyczną lub naukową. Pojęcie zabytku rozwinięto ponadto w  art.  6 

ustawy, w którym stwierdzono, że do podlegających ochronie i opiece zabytków należą 

w  szczególności: pozostałości terenowe pradziejowego i  historycznego osadnictwa, 

cmentarzyska, kurhany oraz relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej. 

Ustawodawstwo polskie kładzie nacisk na zachowanie stanowisk archeologicznych 

w  stanie nienaruszonym, tak aby kolejne pokolenia mogły poznawać swoją prze-

szłość, stosując bardziej skuteczne a  jednocześnie mniej inwazyjne metody badaw-

cze. Prawną ochronę dziedzictwa archeologicznego wzmacniają ratyfikowane przez 

Polskę akty prawa międzynarodowego. Pośród nich wiodącym dokumentem w tym 

zakresie jest Europejska konwencja o ochronie dziedzictwa archeologicznego (popra-

wiona), sporządzona w La Valetta 16 stycznia 1992 r. (DzU z 1996, nr 120, poz. 564), 

ratyfikowana przez Polskę w 1995 r. oraz Europejska konwencja krajobrazowa, przyjęta 

we Florencji 20 listopada 2000 r. (DzU z 2006, nr 14, poz. 98). W konwencji z 1992 r. 

za przedmiot ochrony uznaje się wszelkie pozostałości, obiekty i  jakiekolwiek inne 

ślady ludzkości z minionych epok, których zachowanie pomoże prześledzić historię 

ludzkości i  jej stosunek do środowiska naturalnego oraz takie, dla których wykopali-

ska archeologiczne są źródłem informacji (Zeidler, Trzciński, 2009, 136). Kładzie ona 

nacisk na zachowanie stanowisk w niezmienionym stanie dla przyszłych pokoleń, a nie 

na badania archeologiczne, które mimo pogłębiania wiedzy powodują bezpowrotne 

zniszczenie stanowisk. W Europejskiej konwencji krajobrazowej uwzględniono nato-

miast istotę ochrony krajobrazu jako ważnego komponentu dziedzictwa kulturowego, 

którego trwałym elementem pozostaje dziedzictwo archeologiczne i  składające się 

nań zabytki archeologiczne (Trzciński, 2010, 153).

Ponadto przydatne w działaniach konserwatorskich są dokumenty doktrynalne, m.in. 

Międzynarodowa karta konserwacji i  restauracji zabytków i miejsc zabytkowych, czyli 

Karta Wenecka z 1964 r., Karta Lozańska (Międzynarodowa Karta Ochrony i Zarządza-

nia Dziedzictwem Archeologicznym przyjęta przez ICOMOS w 1990 r.), Karta z Burra 

z 1999 r. oraz Karta Krakowska z 2000 r. Według Karty Lozańskiej prawodawstwo kra-

jowe powinno zapewnić ochronę dziedzictwa archeologicznego, odpowiednią dla 

potrzeb, historii i tradycji poszczególnych państw i regionów, służącą ochronie in situ 

oraz potrzebom naukowym i badawczym (Trzciński, 2010, 157). 

Formy ochrony konserwatorskiej 

Najważniejszym polskim aktem prawnym określającym zasady ochrony i opieki nad 

zabytkami, w tym zabytkami archeologicznymi jest wspomniana już Ustawa z 23 lipca 

2003 roku o  ochronie zbytków i  opiece nad zabytkami. Obowiązującymi formami 

ochrony zabytków są: wpis do rejestru zabytków, uznanie za pomnik historii, utworze-

nie parku kulturowego oraz ustalenie ochrony w miejscowym planie zagospodarowania 
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przestrzennego. W praktyce najistotniejszą i najskuteczniejszą formą jest wpis do reje-

stru zabytków, który w możliwie najlepszy i  skuteczny sposób zapobiega zniszczeniu 

stanowisk archeologicznych (Świtoń, 2015, 284). 

W praktyce wpis do rejestru zabytków obejmuje głównie stanowiska archeolo-

giczne o  dużej wartości zabytkowej, zwłaszcza o  wyodrębnionej formie terenowej, 

znajdujące się na terenie danego województwa. Dokonuje się go na podstawie decy-

zji administracyjnej wydanej przez wojewódzkiego konserwatora zabytków zgodnie 

z art. 9 ww. ustawy oraz art. 104 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (DzU 

z  2018, poz.  1257). Decyzję tę uzasadnia się na podstawie merytorycznych i  ściśle 

określonych kryteriów. Warunkiem wpisu do rejestru zabytków jest ocena wartości 

zabytkowej danego zabytku archeologicznego, odzwierciedlenie jego historycznego 

charakteru oraz dokładne określenie granic stanowiska. Jest to uzasadnione z punktu 

widzenia właściciela, który musi wiedzieć, gdzie znajduje się objęte ochroną stanowi-

sko. Obowiązujące przepisy prawne nakazują zawiadomić wszystkie zainteresowane 

strony o wszczęciu procedury wpisu do rejestru. W przypadku cmentarzyska w Białej 

wpis do rejestru zabytków miał na celu głównie zapewnienie odpowiednich warunków 

konserwatorskich zapobiegających zniszczeniu stanowiska. Bezpośrednia i regularna 

ingerencja w stanowisko archeologiczne na skutek wydobywania piasku powodowała 

bezpowrotne straty dla dziedzictwa archeologicznego. Jednakże należy brać pod 

uwagę fakt, że nawet ściśle określone przepisy prawne nie są w stanie w pełni zacho-

wywać i zabezpieczać zabytki archeologiczne. W chwili zagrożenia podejmowane są 

wówczas badania ratownicze, na które należy uzyskać pozwolenie wojewódzkiego 

konserwatora zabytków. Mimo wszystko w polityce konserwatorskiej opierającej się 

na ochronie zabytków archeologicznych in situ, czyli w  miejscu ich pierwotnego 

występowania, badania archeologiczne powinny być ostatecznością. Najcenniejsze 

stanowiska archeologiczne wpisane do rejestru zbytków, zwłaszcza te, które posiadają 

własną formę terenową, są trwałym elementem krajobrazu i bezwzględnie należy je 

chronić w taki sposób, by następne pokolenia mogły z nich korzystać w stanie możli-

wie nienaruszonym (Świtoń, 2015, 285). 

System ochrony zbytków w Polsce wzmocniła zapewne ustawa z 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (DzU z 2018, poz. 1945).  Jednym 

z jej warunków, które powinny być uwzględnione przy planowaniu i zagospodarowa-

niu przestrzennym jest ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej (art. 1 ust. 2 pkt 2 wyżej cytowanej ustawy). W miejscowym planie zago-

spodarowania przestrzennego wyznacza się, w zależności od potrzeb, strefy ochrony 

konserwatorskiej obejmujące obszary, na których znajdują się zabytki archeologiczne. 

Na tym obszarze właściciela lub posiadacza zabytku obowiązują pewne ograniczenia, 

obowiązki, zakazy i nakazy związane z postępowaniem z substancją zabytkową. 

Na terenie gminy Trzcianka obowiązuje ponad 50 miejscowych planów zagospo-

darowania przestrzennego dla poszczególnych miejscowości w gminie, z czego kilka 

obejmuje również tereny we wsi Biała. Na etapie uzgadniania projektów miejscowych 
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planów zagospodarowania przestrzennego, ale również opiniowania studium uwarun-

kowań i kierunków zagospodarowania czy też gminnej ewidencji zabytków, stanowiącej 

podstawę do tworzenia gminnych programów opieki nad zabytkami, służby konserwa-

torskie mają możliwość zapoznania się z ich treścią oraz nałożenia konkretnych zadań 

ochronnych zapobiegających zniszczeniu zabytku. Granice ochrony konserwatorskiej 

wskazuje się na załączniku graficznym dołączanym do planu. Na etapie formułowa-

nia wniosków do planu ważna jest współpraca wojewódzkiego konserwatora zabytków 

z władzami samorządowymi, która może zapewnić właściwą ochronę zabytków arche-

ologicznych. Na obszarze, na którym znajduje się cmentarzysko w Białej nie obowiązuje 

żaden z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Konkretne warunki 

konserwatorskie co do ochrony tego stanowiska zostały uwzględnione wyłącznie w stu-

dium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka, 

przyjętym uchwałą nr XLIX/324/13 przez Radę Miejską Trzcianki 11 lipca 2013 r. Ochroną 

konserwatorską objęte zostały stanowiska archeologiczne wpisane do rejestru zabyt-

ków oraz stanowiska archeologiczne i ich strefy ochrony zaznaczone na rysunkach stu-

dium, które zostały uwzględnione w gminnej ewidencji zabytków i ustaleniach ochrony 

w  miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Cmentarzysko w  Białej 

zostało ujęte w gminnej ewidencji zabytków prowadzonej przez burmistrza Trzcianki, 

dla którego założona została Karta Adresowa Zabytku Nieruchomego (GEZ). 

Stan zachowania zabytku

W oparciu o art. 4 Ustawy z 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami wojewódzki konserwator zabytków powinien zapewnić warunki prawne, orga-

nizacyjne i finansowe umożliwiające trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospoda-

rowanie i  utrzymanie, zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek 

dla wartości zabytków, udaremnianie niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytków, 

kontrolę stanu zachowania i przeznaczenia zabytków, uwzględnianie zadań ochronnych 

w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przy kształtowaniu środowiska. 

Wojewódzki konserwator zabytków, będąc właścicielem obszaru objętego ochroną 

konserwatorską, w tym przypadku w formie wpisu do rejestru zabytków, ma obowią-

zek prowadzenia nadzoru konserwatorskiego. Polega on na monitorowaniu stanowisk 

archeologicznych poprzez liczne interwencje i  kontrolę stanu zachowania stanowisk 

archeologicznych i sposobu ich użytkowania. 

W ciągu ostatnich 10 lat służby konserwatorskie prowadziły oględziny oraz kontrole 

stanowiska archeologicznego w Białej. Nieustannie pojawiał się problem związany z nie-

legalnym pozyskiwaniem piasku na stanowisku i jego zaśmiecaniem, a w ostatnim czasie 

także działaniem poszukiwaczy zabytków, którzy prowadzili nielegalne poszukiwania. 

Trzeba zwrócić uwagę na fakt, iż wpis do rejestru zabytków wywołuje określone skutki 

prawne, a co za tym idzie, właściciel nieruchomości, na której położone jest cmenta-

rzysko, zobowiązany jest podjąć odpowiednie działania związane z zabezpieczeniem 

stanowiska. Ochrona tego stanowiska jednak nie będzie łatwa. Jej skuteczność będzie 
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zależeć nie tylko od znajomości prawa, ale też od zrozumienia, zwłaszcza przez osoby 

postronne, istoty, znaczenia i odpowiedzialności za stan jego zachowania. Na nic się 

zdadzą dobre intencje kontrolowanego, kiedy inni, świadomie bądź nieświadomie będą 

bezpowrotnie niszczyć obiekt zabytkowy. 

Kiedy w trakcie kontroli stanowisk archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków 

zachodzą pewne nieprawidłowości wojewódzki konserwator zabytków może wydać 

zalecenia pokontrolne wskazujące sposób postępowania czy użytkowania obszaru, na 

którym znajduje się stanowisko archeologiczne. Zalecenia te przedstawiają konkretny 

zakres prac, jaki należy wykonać, oraz termin ich wykonalności. W razie niewykonania 

zaleceń pokontrolnych wojewódzki konserwator zabytków w oparciu o art. 107e ustawy 

o  ochronie zabytków i  opiece nad zabytkami może nałożyć na właściciela karę pie-

niężną w wysokości od 500 do 50 000 zł. 

Wnioski

Cmentarzysko ludności kultury pomorskiej w Białej jest cennym obiektem archeo-

logicznym. Po dwóch sezonach badań na stanowisku stwierdzono jednoznacznie, że 

powinno być ono rozpoznane w całości, zanim zostanie całkowicie zniszczone. Dzisiaj 

przed wojewódzkim konserwatorem zabytków, jak i osobami, dla których los tego sta-

nowiska nie jest obojętny, stoi olbrzymie wyzwanie, aby wszelkie działania podejmo-

wane wobec tego stanowiska przyczyniały się do jak najlepszej jego ochrony w nadno-

teckim krajobrazie kulturowym. 

Summary 

The cemetery of the Pomeranian Culture people in Biała is a precious archaeological object. 

After two seasons of the study over the site, it was concluded that it should be examined 

entirely before the total devastation. Today the local heritage conservationist is facing a great 

challenge to keep this precious site preserved in the Noteć Culture landscape.

Akty prawne

Prawo krajowe:

Ustawa z  15 lutego 1962  r. o ochronie dóbr kultury (tekst jednolity DzU z  1999  r., 

nr 98, poz. 1150 z późn. zm.).

Ustawa z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity 

DzU z 2018 r., poz. 2067).

Ustawa z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedno-

lity DzU z 2018 r., poz. 2096).

Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst 

jednolity DzU z 2018 r., poz. 1945).
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Prawo międzynarodowe publiczne:

Europejska konwencja o ochronie dziedzictwa archeologicznego (poprawiona), spo-

rządzona w La Valetta 16 stycznia 1992 r. (DzU z 1996 r., nr 120, poz. 564).

Europejska Konwencja krajobrazowa sporządzona we Florencji 20 października 

2000 r. (DzU z 2006 r., nr 14, poz. 98).

Inne dokumenty

Międzynarodowa karta konserwacji i restauracji zabytków i miejsc zabytkowych (Karta 

Wenecka) z 1964 r.

Międzynarodowa Karta Ochrony i Zarządzania Dziedzictwem Archeologicznym (Karta 

Lozańska) z 1990 r.
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Varia

• Romualda Bartkowiak, Piotr Alagierski

Z najnowszych odkryć grobów 
skrzynkowych kultury pomorskiej  
w północnej Wielkopolsce

Archeologiczne badania ratownicze w Zakrzewie,  
gm. Zakrzewo, pow. złotowski

W lutym 2019 r. do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu, Dele-

gatura w Pile wpłynęło zawiadomienie o odkryciu domniemanego grobu skrzynko-

wego w miejscowości Zakrzewo, gmina Zakrzewo, pow. złotowski, woj. wielkopolskie. 

Po otrzymaniu zgłoszenia w obecności właścicielki terenu pani Agnieszki Paczuły 

z Zakrzewa, archeologa Piotra Alagierskiego z Pracowni Archeologicznej Alagierscy 

z  Chodzieży, geologa Macieja Sokołowskiego oraz archeologa z  Wojewódzkiego 

Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Pile Romualdy Bartkowiak doko-

nano oględzin miejsca odkrycia grobu. We wschodnim profilu skarpy nieczynnej już 

piaśnicy zarejestrowano grób skrzynkowy z obwarowaniem kamiennym. Aby zapobiec 

całkowitemu zniszczeniu grobu, podjęto decyzję o przeprowadzeniu natychmiasto-

wych badań ratowniczych 
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Ryc. 1. Widok na konstrukcję kamienną w profilu skarpy piaśnicy
View of the stone structure in the slope profile

Nowo odkryty grób należy identyfikować z  ludnością kultury pomorskiej. Miej-

sce odkrycia położone jest w odległości około 700 m na wschód od zabudowań wsi 

Zakrzewo, na dość czytelnym w terenie piaszczystym wyniesieniu, łagodnie opadają-

cym od południa w kierunku cieku wodnego łączącego Jezioro Zakrzewskie z Jeziorem 

Borówko. 

Ryc. 2. Mapa z lokalizacją odkrytego grobu w Zakrzewie (oprac. R. Bartkowiak)
Map with the location of the discovered grave in Zakrzewo (by R. Bartkowiak)
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Odsłonięta kamienna skrzynia w rzucie prostokątnym zorientowana jest na linii NE-SW 

i wkopana w piasek calcowy na głębokości 0,60 m poniżej powierzchni terenu.

Ryc. 3. Widok na kamienną skrzynię od strony zachodniej 
View of the stone grave from the west

Komorę grobową o długości 1,6 m i szerokości 0,8 m tworzyły 4 kamienie znacz-

nych rozmiarów, dodatkowo wzmocnione średniej wielkości kamieniami oraz otocza-

kami. Przestrzenie między ścianami uszczelnione były gliną. Pokrywę skrzyni stanowił 

pojedynczy, spłaszczony eratyk o znacznych rozmiarach, a jej dno wyłożono płaskimi 

kamieniami. 

Ryc. 4. Wnętrze grobu w trakcie eksploracji 
Grave during exploration 



168  Stanowisko Biała 26. Studium przypadku 

Romualda Bartkowiak, Piotr Alagierski 

W skrzyni wypełnionej piaskiem i żwirem znajdowała się 1 baniasta popielnica przy-

kryta czapkowatą pokrywką, wewnątrz której złożone były przepalone kości ludzkie. 

Pokrywka była pięknie zdobiona kolistym dołkiem na szczycie, poniżej którego umiesz-

czono rozchodzące się 3 pary ornamentu jodełki. 

Ryc. 5. Popielnica z towarzyszącymi przystawkami 
Urn with accompanying gifts

Popielnicy towarzyszyły 3 przystawki: naczynie baniaste, zdobione plastycznymi koli-

stymi guzkami na granicy przejścia szyjki w brzusiec, czerpak oraz kubek. 

Ryc. 6. Zachowany kubek, odkryty podczas eksploracji grobu 
Cup, discovered during the grave exploration 

Naczynie baniaste przykryte było płaską pokrywką, a w jego wnętrzu znajdowały się 

2 metalowe przedmioty. Popielnica baniasta rozpadła się na drobne fragmenty. Pozo-

stałe naczynia udało się odpowiednio zabezpieczyć przed zniszczeniem. 
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Ryc. 7. Jedna z przystawek towarzyszących baniastej popielnicy,  
w trakcie eksploracji 

Vessels accompanying the urn, during exploration

Po wykonaniu dokumentacji fotograficznej oraz rysunkowej badania zakończono. 

Odkryty grób skrzynkowy oraz pozyskane przedmioty charakterystyczne są dla ludno-

ści kultury pomorskiej, odkryte formy na naszych ziemiach funkcjonowały w V–IV w. p.n.e. 

(Godłowski, Kozłowski, 1976, 91–96). Po przeprowadzeniu kwerendy źródłowej w Woje-

wódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Poznaniu, Delegatura w Pile stwierdzono, że grób 

ten należy wiązać ze znanym już cmentarzyskiem ludności kultury pomorskiej, odkrytym 

w kwietniu 1998 r., które figuruje w ewidencji zabytków jako stanowisko archeologiczne 

nr 38, ob. AZP 31-30/122 (Skrzypek, 1998, 143–189). 

Stanowisko archeologiczne w Zakrzewie w latach 90. XX w. było eksploatowane jako 

wybierzysko piasku. Na skutek tych działań powstała piaśnica, a stanowisko było bez-

powrotnie niszczone. Podjęto wówczas badania archeologiczne, które – patrząc z per-

spektywy czasu – nie zapobiegły zniszczeniu stanowiska. Wskutek zaistnienia nowych 

okoliczności wojewódzki konserwator zabytków będzie zobowiązany podjąć odpo-

wiednie działania zapobiegające zniszczeniu zbytku. 

2. Archeologiczne badania ratownicze w Wyszynach, 
gm. Budzyń, pow. chodzieski 

9 października 2017  r. odkryto w  Wyszynach, gm. Budzyń, pow. chodzieski, gro-

bowiec skrzynkowy kultury pomorskiej. Znalezisko to miało charakter przypadkowy. 

Członkowie ekipy wykopaliskowej pracujący na nieodległych kurhanach z okresu wpły-

wów rzymskich (Wyszyny, stanowisko  26) dostrzegli w  rejonie cmentarza w  Wyszy-

nach ingerencje w warstwy ziemi. Ponieważ teren ten typowany był jako potencjalna 

osada związana z wyszyńskimi kurhanami, dokonano lustracji terenowej. Tak jak prze-

widywano, ujawniono obiekty osadowe z OWR oraz zarejestrowano zniszczone przez 
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ciężki sprzęt skupiska kamieni. Wstępnie wytypowano je jako zniszczone groby kultury 

pomorskiej. Po  niezwłocznym zawiadomieniu WUOZ w  Poznaniu Delegatura w  Pile 

oraz skontaktowaniu się z  właścicielem terenu przeprowadzono ratunkowe badania 

wykopaliskowe. Prace trwały od 13 do 17 października 2017 r. Badaniami kierował Piotr 

Alagierski, ponadto w pracach terenowych udział wzięli M. Sokołowski, D. Swat oraz M. 

Sarbinowski. W wyniku prac ratunkowych odkryto obiekt osadowy łączony z wczesnym 

okresem wpływów rzymskich, atypowy pochówek kultury wielbarskiej oraz rodzinny 

grobowiec kultury pomorskiej. Już po wstępnym oczyszczeniu obiektu okazało się, że 

w wyniku prac ziemnych konstrukcja grobowca została poważnie naruszona, m.in. do 

wnętrza grobu wpadła duża płyta kamienna, pierwotnie przykrywająca konstrukcję.

Ryc. 8. Naruszona konstrukcja grobu skrzynkowego 
Damaged construction of the cist tomb

Ponadto częściowo zapadły się ściany boczne obiektu wskutek najechania przez 

koparkę. W  wyniku tych znacznych ingerencji większość naczyń znajdujących się 

w grobie uległa zniszczeniu. W trakcie eksploracji grobowca wydzielono siedem pochów-

ków składających się z popielnic zaopatrzonych w przykrywki w formie wpuszczanych 

w szyje naczynia czapeczek. Pokrywki te zdobione były pojedynczym odciskiem umiej-

scowionym w centralnej części, analogiczne formy łączy się ze schyłkową fazą kultury 

pomorskiej. Obiekty tego typu, zawierające często większą liczbę popielnic, interpre-

towane są jako grobowce rodzinne (Dobrogowski, 1949, 314). Istnieje także hipoteza 

zakładająca, że szczątki mogły być przechowywane w innym miejscu przed wspólnym 

złożeniem do grobu (Malinowski, 2015, 177). Podczas eksploracji obiektu pozyskano 

kilkaset fragmentów rozbitych i  zmiażdżonych urn kultury pomorskiej. W  większości 

przypadków naczynia te były słabo wypalone, co w znacznym stopniu zwiększyło skalę 

zniszczeń. Z badanego obiektu poza licznymi fragmentami ceramiki udało się pozyskać 

jedynie dwa naczynia, zdeponowane w NE części grobu. Są to: duża urna z pokrywką, 

zachowana częściowo, ale o wciąż czytelnej formie, oraz mała urna z pokrywką czap-

kowatą zachowaną w całości. 
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Ryc. 9. Urny in situ
Urns in situ 

Ponadto pomiędzy rozbitymi urnami pozyskano kolejne dwie zachowane w całości 

pokrywki popielnic oraz dwa kolczyki. Na uwagę zasługuje przepalona i rytualnie zła-

mana szpila brązowa ujawniona in situ w mniejszej popielnicy.
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Ryc. 10. Wnętrze jednej z popielnic bezpośrednio po zdjęciu pokrywy
View of the urn immediately after removing the cover

Konstrukcja grobu, chociaż silnie zaburzona, dostarczyła ciekawego detalu archi-

tektonicznego. W rejonie szybu wejściowego, pierwotnie przykrytego płytą kamienną, 

zarejestrowano rodzaj niszy wykonanej z drobnych płaskich kamieni. 

Ryc. 11. Wnętrze grobu, widoczny oryginalny układ popielnic, posadzka oraz w lewym 
górnym rogu nisza kamienna

View of the grave, original layout of the urns, stone floor, and a stone niche in the upper left corner
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W jej wnętrzu stwierdzono ślady spalenizny i węgla drzewnego. Być może nisza ta 

doświetlała przestrzeń grobu podczas dokładania kolejnych urn bądź ogień zostawiano 

celowo w kulminacyjnym momencie pochówku jako światło dla zmarłych. Dno gro-

bowca wyłożone było drobnymi płaskimi kamieniami, tworzącymi rodzaj posadzki. 

W konstrukcji ścian bocznych przeważały łatwe w obróbce czerwone piaskowce jotni-

ckie, surowiec ten ze względu na swoje właściwości chętnie wybierany był jako mate-

riał konstrukcyjny od starożytności aż po okres średniowiecza. Dostęp do niego był 

stosunkowo łatwy, piaskowce w formie eratyków zbierano na polach i w lasach (Sko-

czylas, 2013, 109). Płyty piaskowca wzmacniano narzutowymi otoczakami. Podczas 

wywiadu przeprowadzonego wśród pracowników cmentarza w Wyszynach okazało się, 

że miejscowy grabarz kilkakrotnie już podczas kopania grobów natrafiał na konstrukcje 

kamienne. W związku z tym należy przypuszczać, że na obszarze cmentarza parafial-

nego w Wyszynach znajduje się większa nekropolia kultury pomorskiej. Na szczególną 

uwagę zasługuje położenie stanowiska. Tak jak w przypadku większości przytaczanych 

na kartach niniejszej publikacji stanowisk, grobowce wyszyńskie położone są na piasz-

czystym wyniesieniu w sąsiedztwie doliny rzecznej. Biorąc pod uwagę istniejące wciąż 

zagrożenie stanowiska, spowodowane rozrastaniem się obecnie użytkowanego cmen-

tarza, na wiosnę 2020 r. zaplanowano szczegółowe badania georadarowe oraz prze-

prowadzenie ratunkowych badań wykopaliskowych na obszarze przeznaczonym pod 

kolejne pochówki.

Summary

In 2017 in Wyszyny (Chodzież borough) and in 2019 in Zakrzewo (Zakrzewo borough) cist 

tombs of the Pomeranian Culture were found. In both cases, the graves constructions were 

damaged by human activity. In Zakrzewo it was unlicensed minerals exploitation and in 

Wyszyny development works. Only thanks to the rapid reaction of heritage protection office 

and archaeologists it was possible to rescue those relics to next generations.
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Symbolika góry  
w świadomości człowieka 

Człowiek od najdawniejszych czasów, podobnie zresztą jak i  dzisiaj, organizował 

wokół siebie przestrzeń tak, aby świat, w którym przyszło mu istnieć, stał się dla niego 

bezpiecznym i zrozumiałym miejscem. W większości systemów mitologicznych i reli-

gijnych mamy do czynienia z wykreowaniem świata z chaosu u zarania dziejów. Tak 

ukształtowany w świadomości człowieka model świata idealnego złożony jest zwykle 

z ośmiu elementów i są nimi: niebo, ziemia i podziemia, kierunki kardynalne E, W, N, S 

oraz punkt centralny. Punkt, w którym narodził się wszechświat, a także człowiek. Miej-

sce, z którego początek swój bierze axis mundi wszechświata, wokół której obraca się 

cały kosmos. Miejsce święte (Bąbel, 2009, 32). Oczywiście dla każdej ludzkiej istoty ten 

punkt kardynalny znajduje się w centrum jej własnego uniwersum. Każda z ludzkich spo-

łeczności aż do XX w. uważała, że żyje w centrum świata (Eliade, 1996, 25–54). Środek 

świata, to swoiste miejsce święte, wyobrażany był na przestrzeni dziejów w  bardzo 

różny sposób. W kulturze ludzkiej mamy do czynienia ze znajdującym się w centrum 

wszechświata drzewem kosmicznym, słupem, kolumną, krzyżem, rozetą, labiryntem. 

Jednym z częściej spotykanych symboli środka wszystkiego jest też Góra kosmiczna. 

To mityczne wyobrażenie, wielokrotnie opisywane przez badaczy antropologii kultury, 

jest ideą uniwersalną występującą w różnych cywilizacjach, kulturach i epokach na całej 

ziemi (Bąbel, 2009, 33, tam dalsza literatura). Góra kosmiczna przedstawiana jest niejed-

nokrotnie w symbolice za pomocą mandali, której podstawą jest krzyż równoramienny 

wpisany w  okrąg.  Góra obrazuje trójpoziomowy kosmos: wierzchołek sięga nieba, 

środek odpowiada strefie ziemi, a pod nim znajduje się świat podziemny. Mandala, czyli 

krąg stanowi zaś ochronną granicę tej świętej przestrzeni (Krzak, 2011, 37).

Pojęcie centrum jako „środka świata” zawsze miało ogromne znaczenie w ducho-

wym i społecznym życiu ludzi. Tak jak psychika ludzka zorganizowana jest wokół Jaźni, 

tak też społeczności archaiczne budowały swoje mikrokosmosy wokół jednoczących 

je świętych punktów – znaków centrum. Ich symbolicznym odwzorowaniem były ele-

menty konstrukcji domów, osad, cmentarzysk, grobowców, pałaców i świątyń. Budowa 

tych obiektów była powtórzeniem boskiego aktu stworzenia świata. Od tego punktu  
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rozpoczynała się organizacja przestrzeni, wytyczenie granic (Bąbel, 2009, 34, cyt. za 

Eliade, 1998, 42–53). Ponadto górę uważa się za symbol życiodajnego centrum świata. 

Jest ona zazwyczaj żeńsko upostaciowiona i związana z początkowym etapem kreacji, 

kiedy to Ziemia wyłania się z Otchłannych Wód i rozwija w zróżnicowaną postać w ukie-

runkowanej przestrzeni (Wierciński, 2011, 42).

Góra jest miejscem umożliwiającym mediację, która w tym momencie oznacza prze-

kraczanie granic zarówno pomiędzy określonymi fragmentami przestrzeni, jak i odcin-

kami czasu bądź sekwencjami życia ludzkiego (Kowalski, 1998, 307). Wejście na „wysoką 

górę” umożliwiało zatem przekroczenie granic między rozdzielonymi strefami wszech-

świata, zwłaszcza gdy dotyczyło to odprowadzania dusz do królestwa zmarłych (Syr-

nicka, 2014, 27). W świetle przytoczonych faktów symbolika góry w kontekście sepul-

kralnym powraca nieustannie w różnych czasach, przestrzeni i kulturach. Nie sposób 

pominąć w  tym miejscu opisywanego w  niniejszej publikacji cmentarzyska ludności 

kultury pomorskiej Biała 26, mieszczącego się na najwyższym w okolicy Białej wznie-

sieniu, górującym ponad rozległą roztaczającą się wokół równiną. Czy usytuowanie 

tego cmentarzyska, a także wielu innych cmentarzysk wspomnianej kultury jest swoistą 

wskazówką w próbie odczytania chociaż niewielkiego fragmentu systemu wierzeń lud-

ności plemion pomorskich, którymi się tutaj zajmujemy? Bezsprzecznie uznać należy, że 

cmentarz, miejsce gdzie zostawiamy swoich zmarłych zawsze pełni wyjątkową funkcję 

w społeczności i często, zarówno w czasach dawnych, jak również i dziś jest jednym 

z głównych elementów spajających wspólnotę. Jest to miejsce święte dla każdego, bez 

względu na religię czy wyznanie z jakim się utożsamia. Cmentarz w krajobrazie kultu-

rowym dzisiejszych społeczeństw lokowany jest co prawda peryferyjnie. Należy jednak 

pamiętać, że jest to znak naszych czasów. Jeszcze w czasach nowożytnych cmentarze 

pełniły funkcje swoistych centrów. W cywilizacji europejskiej umiejscawianie cmentarzy 

poza granicami ludzkich siedzib ma miejsce dopiero od przełomu XVIII  i XIX w. kiedy 

to w  szerokim zakresie uregulowane zostały zasady rozplanowywania przestrzeni za 

pomocą ustaw o pochówku poza granicami zabudowań. Przed tym okresem cmentarze 

znajdowały się w samym centrum osad ludzkich, otaczając kościoły i świątynie. I mimo 

tego, że zawsze były to strefy sacrum oddzielone od ludzkiej codzienności chociażby 

płotem, znajdowały niezmienne centralne miejsce w  krajobrazie. Najwyraźniej ludzie 

zamieszkujący tereny Białej w czasach przełomu okresów halsztackiego i lateńskiego, 

określani dziś mianem kultury pomorskiej, zdecydowali, że ten wyjątkowy święty punkt 

w przestrzeni ulokują właśnie na najwyższym w okolicy wzniesieniu. W miejscu, gdzie 

niebo łączy się z ziemią, w centrum ich małego uniwersum, na ich własnej górze kos-

micznej. I wreszcie w położeniu, gdzie ich zmarli będą mogli przebywać bliżej słońca – 

sądząc po ogniowych aspektach pochówku preferowanych w  omawianej kulturze, 

ważnego przewodnika zmarłych w zaświaty (Kuczara-Alagierska, 2018, 7–14).
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Summary

Each human society until the 20th century thought they live in the centre of the world. The 

middle of the world is an individualistic holy place, and within times it was imagined in many 

different ways including Cosmic Mountain. This mythical image, many a time described by 

researchers of the anthropology of culture, is a universal idea. In many societies, the central 

element bonding the community are cemeteries. They have always been sacrum zones, 

separated from daily routines. However, they were always in the central place of the land-

scape. Clearly, people of Biała area in time of turns Hallstatt and La Tene periods decided 

that they would locate this exceptional holy place on the highest hill of this area. In the 

place where the sky meets the Earth, in the centre of their small Universum, on their cosmic 

mountain. And finally in a place where their dead may be closer to the sun, concluding by 

fire funeral aspects preferred by relevant culture – an important guide of the dead to the 

underworld.
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1. Krajobraz doliny środkowej i dolnej Noteci 
Landscape of the middle and lower Noteć valley
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2–5. Krajobraz doliny środkowej i dolnej Noteci 
Landscape of the middle and lower Noteć valley
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6–8. Biała, gm. Trzcianka, stanowisko 26. Widok na teren badań
Biała, borough Trzcianka, site 26. View of the discovery site
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10. Biała, gm. Trzcianka, stanowisko 26. Prace na stanowisku, 1977 r.
Biała, borough Trzcianka, site 26. Works at site, 1977

9. Biała, gm. Trzcianka, stanowisko 26. Widok na teren badań
Biała, borough Trzcianka, site 26. View of the discovery site
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11. Biała, gm. Trzcianka, stanowisko 26. Prace na stanowisku, 1977 r.
Biała, borough Trzcianka, site 26. Works at site, 1977

12. Biała, gm. Trzcianka, stanowisko 26. Grób 10
Biała, borough Trzcianka, site 26. Grave no. 10
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13. Biała, gm. Trzcianka, stanowisko 26. Grób 10
Biała, borough Trzcianka, site 26. Grave no. 10

14. Biała, gm. Trzcianka, stanowisko 26. Grób 11
Biała, borough Trzcianka, site 26. Grave no. 11
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15–17. Biała, gm. Trzcianka, stanowisko 26. Grób 11
Biała, borough Trzcianka, site 26. Grave no. 11
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18–21. Biała, gm. Trzcianka, stanowisko 26. Grób 11
Biała, borough Trzcianka, site 26. Grave no. 11
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22–25. Biała, gm. Trzcianka, stanowisko 26. Grób 11
Biała, borough Trzcianka, site 26. Grave no. 11
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26–28. Biała, gm. Trzcianka, stanowisko 26. Grób 11
Biała, borough Trzcianka, site 26. Grave no. 11
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29–32. Biała, gm. Trzcianka, stanowisko 26. Grób 11
Biała, borough Trzcianka, site 26. Grave no. 11
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33–36. Biała, gm. Trzcianka, stanowisko 26. Grób 11
Biała, borough Trzcianka, site 26. Grave no. 11



 Stanowisko Biała 26. Studium przypadku 198

Album

37. Biała, gm. Trzcianka, stanowisko 26. Grób 11
Biała, borough Trzcianka, site 26. Grave no. 11

38. Biała, gm. Trzcianka, stanowisko 26. Wyposażenie grobu 11
Biała, borough Trzcianka, site 26. Grave no. 11 equipment
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40. Biała, gm. Trzcianka, stanowisko 26. Grób 12
Biała, borough Trzcianka, site 26. Grave no. 12

39. Biała, gm. Trzcianka, stanowisko 26. Wyposażenie grobu 11
Biała, borough Trzcianka, site 26. Grave no. 11 equipment
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41-42. Biała, gm. Trzcianka, stanowisko 26. Grób 12
Biała, borough Trzcianka, site 26. Grave no. 12
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43–44. Biała, gm. Trzcianka, stanowisko 26. Grób 13
Biała, borough Trzcianka, site 26. Grave no. 13
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45–47. Biała, gm. Trzcianka, stanowisko 26. Grób 13
Biała, borough Trzcianka, site 26. Grave no. 13
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48. Biała, gm. Trzcianka, stanowisko 26. Palenisko 2
Biała, borough Trzcianka, site 26. Hearth 2
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49. Biała, gm. Trzcianka, stanowisko 26. Stanowisko w trakcie prac
Biała, borough Trzcianka, site 26. Works at site

50. Biała, gm. Trzcianka, stanowisko 26. Grób 5
Biała, borough Trzcianka, site 26. Grave no. 5
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52. Biała, gm. Trzcianka, stanowisko 26. Grób 7
Biała, borough Trzcianka, site 26. Grave no. 7

51. Biała, gm. Trzcianka, stanowisko 26. Grób 5
Biała, borough Trzcianka, site 26. Grave no. 5
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53–56. Biała, gm. Trzcianka, stanowisko 26. Grób 7
Biała, borough Trzcianka, site 26. Grave no. 7
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57–60. Biała, gm. Trzcianka, stanowisko 26. Grób 7
Biała, borough Trzcianka, site 26. Grave no. 7
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61–64. Biała, gm. Trzcianka, stanowisko 26. Palenisko 1
Biała, borough Trzcianka, site 26. Hearth 1
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65. Biała, gm. Trzcianka,  
stanowisko 26.  

Wyposażenie grobu 2
Biała, borough Trzcianka, site 26.  

Grave no. 2 equipment

66. Biała, gm. Trzcianka,  
stanowisko 26.  

Wyposażenie grobu 3
Biała, borough Trzcianka, site 26.  

Grave no. 3 equipment
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68. Biała, gm. Trzcianka,  
stanowisko 26.  
Wyposażenie grobu 7
Biała, borough Trzcianka, site 26.  
Grave no. 7 equipment

67. Biała, gm. Trzcianka,  
stanowisko 26.  
Wyposażenie grobu 6
Biała, borough Trzcianka, site 26.  
Grave no. 6 equipment
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69–70. Biała, gm. Trzcianka,  
stanowisko 26.  

Wyposażenie grobu 7
Biała, borough Trzcianka, site 26. 

Grave no. 7 equipment
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71–73. Biała, gm. Trzcianka,  
stanowisko 26.  
Wyposażenie grobu 8
Biała, borough Trzcianka, site 26. 
Grave no. 8 equipment
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74–75. Biała, gm. Trzcianka,  
stanowisko 26.  

Wyposażenie grobu 11
Biała, borough Trzcianka, site 26. 

Grave no. 11 equipment
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76–77. Biała, gm. Trzcianka,  
stanowisko 26.  
Wyposażenie grobu 11
Biała, borough Trzcianka, site 26. 
Grave no. 11 equipment
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78–79. Biała, gm. Trzcianka,  
stanowisko 26.  

Wyposażenie grobu 11
Biała, borough Trzcianka, site 26. 

Grave no. 11 equipment
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80–81. Biała, gm. Trzcianka,  
stanowisko 26.  
Wyposażenie grobu 11
Biała, borough Trzcianka, site 26. 
Grave no. 11 equipment
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82. Biała, gm. Trzcianka, 
stanowisko 26.  

Wyposażenie grobu 12
Biała, borough Trzcianka, site 26. 

Grave no. 12 equipment
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83–84. Biała, gm. Trzcianka,  
stanowisko 26.  
Badania przed 1945 r.  
Pierścionek brązowy
Biała, borough Trzcianka, site 26. 
Archaeological research  
before 1945. A bronze ring



 Stanowisko Biała 26. Studium przypadku 222

Album

85–86. Biała, gm. Trzcianka,  
stanowisko 26.  

Badania przed 1945 r. Metryki
Biała, borough Trzcianka, site 26.  

Archaeological research  
before 1945. Label
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88. Biała, gm. Trzcianka,  
stanowisko 26.  
Badania przed 1945 r.  
Naczynie MT/A/72
Biała, borough Trzcianka, site 26. 
Archaeological research  
before 1945. Vessel MT/A/72

87. Biała, gm. Trzcianka,  
stanowisko 26.  
Badania przed 1945 r.  
Naczynie MT/A/34
Biała, borough Trzcianka, site 26. 
Archaeological research  
before 1945. Vessel MT/A/ 34
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89. Biała, gm. Trzcianka,  
stanowisko 26.  

Badania przed 1945 r.  
Naczynie MT/A/83

Biała, borough Trzcianka, site 26. 
Archaeological research  

before 1945. Vessel MT/A/83

90. Biała, gm. Trzcianka,  
stanowisko 26.  

Badania przed 1945 r.  
Naczynie MT/A/188

Biała, borough Trzcianka, site 26. 
Archaeological research  

before 1945. Vessel MT/A/188
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91–92. Biała, gm. Trzcianka,  
stanowisko 26.  
Badania przed 1945 r.  
Naczynie MT/A/248
Biała, borough Trzcianka, site 26. 
Archaeological research  
before 1945. Vessel MT/A/248
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93–94. Biała, gm. Trzcianka,  
stanowisko 26.  

Badania przed 1945 r.  
Naczynie MT/A/267

Biała, borough Trzcianka, site 26. 
Archaeological research  

before 1945. Vessel MT/A/267
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95. Biała, gm. Trzcianka,  
stanowisko 26.  
Badania przed 1945 r.  
Naczynie MT/A/262
Biała, borough Trzcianka, site 26. 
Archaeological research  
before 1945. Vessel MT/A/262

96. Biała, gm. Trzcianka,  
stanowisko 26.  
Badania przed 1945 r.  
Naczynie MT/A/268
Biała, borough Trzcianka, site 26. 
Archaeological research  
before 1945. Vessel MT/A/268
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97–98. Biała, gm. Trzcianka,  
stanowisko 26. 

Badania przed 1945 r.  
Naczynie MT/A/269

Biała, borough Trzcianka, site 26. 
Archaeological research  

before 1945. Vessel MT/A/269
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100. Biała, gm. Trzcianka,  
stanowisko 26.  
Badania przed 1945 r.  
Naczynie MT/A/276
Biała, borough Trzcianka, site 26. 
Archaeological research  
before 1945. Vessel MT/A/276

99. Biała, gm. Trzcianka,  
stanowisko 26.  
Badania przed 1945 r.  
Naczynie MT/A/275
Biała, borough Trzcianka, site 26. 
Archaeological research  
before 1945. Vessel MT/A/275
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101. Biała, gm. Trzcianka,  
stanowisko 26.  

Badania przed 1945 r.  
Naczynie MT/A/343

Biała, borough Trzcianka, site 26. 
Archaeological research  

before 1945. Vessel MT/A/343

102. Biała, gm. Trzcianka,  
stanowisko 26.  

Badania przed 1945 r.  
Fragment naczynia

Biała, borough Trzcianka, site 26. 
Archaeological research before 

1945. Fragment of ceramics






