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Zusammenfassung

Die Fundstelle in Lipianki liegt im Tal der unteren Weichsel
in der Nähe von Kwidzyn. Während der großflächigen Ret-
tungsgrabung im Jahr wurden insgesamt Gräber
und Siedlungsbefunde von der jüngeren vorrömischen Eisen-
bis zur Völkerwanderungszeit registriert. Die Untersuchung
der zahlreichen Gefäßscherben zeigt eindeutig, dass die Sied-
lung in der Stufe A2 der jüngeren vorrömischen Eisenzeit
entstand. Bemerkenswert ist die Anwesenheit von kerami-
schen Formen, die in der Przeworsk-Kultur beheimatet sind,
was auf enge Verbindungen des Unterweichselgebietes zu die-
ser benachbarten Kulturzone verweist. Festzustellen ist dabei
die Fortsetzung der ‚Oksywie‘-Stilistik bei der Keramik, die
in die Übergangszeit zwischen der jüngeren vorrömischen
Eisenzeit und der Römischen Kaiserzeit (A3/B1) datiert sowie
bei einigen Gefäßen der Wielbark-Kultur.
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vorrömische Eisenzeit; frühe Römische Kaiserzeit.

Podsumowanie

Stanowisko nr w Lipiankach położone jest w Dolinie Dol-
nej Wisły, w mikroregionie kwidzyńskim. W trakcie szeroko-
płaszczyznowych ratowniczych prac archeologicznych prowa-
dzonych w r. zarejestrowano obiektów osadniczych
i sepulkralnych, datowanych od młodszego okresu przedrzym-
skiego po wędrówki ludów. Początki osady w Lipiankach na-
leży umieścić na podstawie analizy ceramiki w fazie A2 młod-
szego okresu przedrzymskiego. Uwagę zwraca obecność form
naczyń powszechnie łączonych z warsztatem kultury przewor-
skiej, co wskazuje na wyraźne związki terenów Dolnego Po-
wiśla i sąsiedniej kultury. Ceramika z obiektów datowanych
na fazę przejściową (A3/B1) wskazuje na kontynuację stylisty-
ki ‚oksywskiej’; przeżywanie się tej tradycji widoczne jest także
na niektórych naczyniach z okresu rzymskiego (kultura wiel-
barska).

Keywords: Pomorze; osada; kultura oksywska; młodszy okres
przedrzymski; wczesny okres rzymski.
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Die Fundstelle in Lipianki, Kr. Kwidzyn, liegt im Tal
der Unteren Weichsel in der Nähe von Kwidzyn1 auf
einer inselartigen Geländeerhebung im Bereich einer
Haffterrasse. Die Siedlung ist etwa km östlich vom
rechten Weichselufer und etwa km westlich vom lin-
ken Ufer der Liwa entfernt. Es handelt sich um zwei
große Flüsse, die in der Nähe von Kwidzyn parallel zu-
einander nach Norden fließen.2

Die durch einen Straßenbau veranlassten Rettungs-
grabungen an der Fundstelle wurden von August bis
Mitte Dezember unter der Leitung von Adam
Ostasz und Zdzisława Ratajczyk vom Archäologischen
Museum in Gdańsk durchgeführt. Auf der untersuchten
Fläche von a wurden Gräber und Siedlungs-
befunde von der jüngeren vorrömischen Eisen- bis zur
Völkerwanderungszeit sowie punktuelle Nachweise für
mittelalterliche und neuzeitliche Besiedlung dokumen-
tiert.

Keramik aus der jüngeren
vorrömischen Eisenzeit

In Befunden wurden Keramikfragmente der
Oksywie-Kultur aus der jüngeren vorrömischen Eisen-
zeit entdeckt. Weitere Befunde bargen Frag-
mente aus der Übergangsstufe zwischen der jüngeren
vorrömischen Eisenzeit zur Römischen Kaiserzeit und
aus der Römischen Kaiserzeit. Das keramische Material
war stark zerscherbt, dennoch war es nach der Rekon-
struktion möglich, über ein Dutzend Gefäßtypen zu
bestimmen.

Die Töpfe mit abgerundetem, gerautem Bauch des
Typs I.E3 stammen aus einer Grube (Ob. : Taf. .
) und aus dem Hausbefund (Taf. . ). Auf den

Gräberfeldern der Oksywie-Kultur sind solche Formen
(meist aber mit glatten bzw. geglätteten Oberflächen)
häufig anzutreffen, vorwiegend als Urnen in Inventaren
aus den Stufen A2 und A3.4 Geraute Oberflächen ge-
hören dagegen zu typischen Merkmalen der Töpfe, die
aus den Grabkomplexen der Wielbark-Kultur stammen
und der Gruppe I nach R. Wołągiewicz zugerechnet
werden.5 Ein Indiz für eine längere Gebrauchszeit des

1 Kondracki , – , Abb. .
2 Wesołowski , .
3 Typologische Gliederung der Keramik der Oksywie-Kultur: Strobin .
4 Strobin , , , Liste , Karte .
5 Klassifikation der Keramik der Wielbark-Kultur: Wołągiewicz .

Stanowisko w Lipiankach, pow. Kwidzyn, położone
jest w Dolinie Dolnej Wisły, w mikroregionie kwidzyń-
skim.1 Obiekt znajduje się na wyspowym wyniesieniu
w obrębie terasy zalewowej doliny, która otacza go od
zachodu, południa, wschodu i północy. Szczyt wynie-
sienia, na którym rozpościera się stanowisko archeolo-
giczne, oddalony jest około km na wschód od prawego
brzegu Wisły i około km na zachód od lewego brzegu
rzeki Liwy; są to dwie główne rzeki płynące pod Kwidzy-
nem równolegle na północ.2

Ratownicze prace archeologiczne na stanowisku
prowadzone były od sierpnia do połowy grudnia
roku. Do badań przeznaczono teren bezpośrednio zagro-
żony budową drogi. Pracami kierował mgr Adam Ostasz
oraz Zdzisława Ratajczyk z Muzeum Archeologicznego
w Gdańsku. Łącznie przebadano arów i zarejestro-
wano obiektów osadniczych i sepulkralnych, da-
towanych od młodszego okresu przedrzymskiego po
okres wędrówek ludów, oraz niewielką ilość materiałów
datowanych na wczesne i późne średniowiecze i okres
nowożytny.

Ceramika z młodszego okresu
przedrzymskiego

W obiektach osadowych znaleziono fragmenty
ceramiki kultury oksywskiej z młodszego okresu prze-
drzymskiego, w kolejnych obiektach odkryto
fragmentów naczyń o chronologii określonej na fazę
przejściową między młodszym okresem przedrzymskim
a okresem rzymskim, a także na okres rzymski. Materiał
ceramiczny charakteryzował się silnym rozdrobnieniem,
przy czym po rekonstrukcji możliwe było określenie kil-
kunastu typów naczyń.

Garnki o baniastym, chropowaconym brzuścu typu
I.E3 pochodzą z jamy (ob. ; tabl. . ) i z obiektu
mieszkalnego (tabl. . ). Na cmentarzyskach kultu-
ry oksywskiej analogiczne formy, z reguły jednak o po-
wierzchniach gładkich lub wyświecanych, spotykane są
licznie (zazwyczaj jako popielnice) w zespołach z faz A2

i A3.4 Chropowacenie brzuśców jest cechą typową dla
garnków odkrywanych na nekropolach kultury wielbar-

1 Kondracki , – , ryc. .
2 Wesołowski , .
3 Klasyfikacja ceramiki kultury oksywskiej – Strobin .
4 Strobin , , , lista , mapa .
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Typs I.E liefern einige Befunde aus der Übergangsstufe
A3–B1.

Zu den großen Formen wurde auch ein dreiglied-
riges Gefäß mit umgekehrt birnenförmigem Profil und
zylindrischem, kurzem Hals gerechnet, das aus einer
Wirtschaftsgrube (Ob. ) stammt (Taf. . ). Derartige
Exemplare sind in der Klassifikation der Keramik der
Oksywie-Kultur als Töpfe vom Typ II.D– bezeichnet.
Ihre Verbreitung weist einen klaren Schwerpunkt am
rechten Ufer der Weichsel auf; mehrfach wurden sie auf
dem Gräberfeld in Podwiesk, Kr. Chełmno6 belegt, zwei
weitere Exemplare tauchen im naheliegenden Bystrzec
(ehem. Weißhof) auf.7 In Grabinventaren der Oksywie-
Kultur werden sie in die Stufe A2 und in den Anfang
der Stufe A3 datiert. Zweifelsfrei bestehen morpholo-
gische Ähnlichkeiten mit den in der Przeworsk-Kultur
üblichen, umgekehrt birnenförmigen Krügen mit stark
ausladenden Rändern.8

Zur Gruppe der vasenförmigen Gefäße, vermut-
lich vom Typ V.B (mit abgerundetem Bauch), gehört
ein streifenverziertes Stück aus dem Befund (Taf. .
). Es war vergesellschaftet mit einem Glättestein und

einem Knochenglätter aus der Rippe eines Säugetie-
res (eines Pferdes?; Taf. . – ).9 Die Datierung solcher
Formen umfasst die Zeit seit dem Beginn der jüngeren
vorrömischen Eisenzeit bis zur Stufe A3; ein Schwer-
punkt deutet sich am Ende der Stufe A1 und in der
Stufe A2 an. Die Verbreitung umfasste vor allem das
Unterweichselgebiet, punktuelle Nachweise sind auch
in Mittelpommern zu registrieren.10

Becher treten in der Siedlung in Lipianki zahlreich
auf. Den Typ VI.B (Taf. . ) mit abgerundetem Bauch
und leicht abgesetztem Boden entdeckte man in einem
sekundär vermischten Inventar (Ob. ), das aus einer
Bronzefibel A. ,11 einem Messer, einem Eisenhaken
und zwei Glasperlen (vom Typ und mutmaßlich
vom Typ nach Tempelmann-Mączyńska)12 bestand
(Taf. . – ). Zwei weitere (weitmündige) Becher vom

6 Vgl. Bokiniec .
7 Vgl. Heym ; Żórawska .
8 Dąbrowska , , , Taf. I ; II ; Strobin , , , Liste a, Kar-

te .
9 Die Auswertung der Tierknochen aus der Fundstelle in Lipianki: PD

Dr. D. Makowiecki (Institut für Archäologie der Mikołaj-Kopernik-
Universität Toruń).

10 Strobin , – , , Liste , Karte .
11 Almgren .
12 Tempelmann-Mączyńska , , , – , – , Taf. . ; . ;

, .

skiej i zaliczonych do grupy I wg R. Wołągiewicza.5 Na
możliwość dłuższego używania typu I.E wskazują obiek-
ty o chronologii przypadającej na fazę przejściową A3–
B1.

Również do dużych form zaliczono trójczłonowe
naczynie o brzuścu odwrotnie gruszkowatym i cylin-
drycznej, krótkiej szyjce, pochodzące z jamy gospo-
darczej (ob. ; tabl. . ). Analogiczne egzemplarze
określone są w klasyfikacji ceramiki kultury oksywskiej
jako garnki typu II.D– . Ich rozprzestrzenienie związa-
ne jest przede wszystkim z prawobrzeżną Wisłą. Większą
serię takich form odnotowano na cmentarzysku w Pod-
wiesku, pow. Chełmno,6 a kolejne dwa egzemplarze w
nieopodal położonym Bystrzcu, pow. Kwidzyn (d. We-
ißhof, Kr. Marienwerder).7 W materiale sepulkralnym
kultury oksywskiej datowane są na fazę A2 i początek
fazy A3. Bez wątpienia kształt tych naczyń wskazuje na
podobieństwo do powszechnych w kulturze przewor-
skiej dzbanów odwrotnie gruszkowatych, nawiązuje do
nich także silnie wychylony na zewnątrz wylew o face-
towanej krawędzi.8

Do naczyń wazowatych, najpewniej typu V.B o za-
okrąglonym brzuścu, zaliczono egzemplarz zdobiony
pasmem rytego ornamentu, odkryty w obiekcie miesz-
kalnym (tabl. . ) wraz z gładzikiem kamiennym
i kościanym, wykonanym z żebra ssaka, być może ko-
nia (tabl. . – ).9 Datowanie tej formy jest szerokie i
obejmuje czas od początków młodszego okresu prze-
drzymskiego aż po fazę A3, choć najliczniej występuje
ona u schyłku fazy A1 i w fazie A2. Rozprzestrzenie-
nie opisywanych naczyń obejmuje głównie rejon dolnej
Wisły, pojedyncze znaleziska znane są także z Pomorza
Środkowego.10

Na osadzie w Lipiankach liczniej reprezentowane są
kubki. Typ VI.B (tabl. . ), o zaokrąglonym brzuścu i
delikatnie wydzielonym dnie, odkryto w skupisku zabyt-
ków o niespójnej chronologii (ob. ), pochodzącym ze
zniszczonych zespołów. Poza ceramiką znalazły się tu-
taj: zapinka brązowa typu A. ,11 nóż i haczyk z żelaza,

5 Klasyfikacja ceramiki kultury wielbarskiej – Wołągiewicz .
6 Por. Bokiniec .
7 Por. Heym ; Żórawska .
8 Dąbrowska , , , tabl. I ; II ; Strobin , , , lista a, ma-

pa .
9 Analizę zwierzęcego materiału kostnego dla stanowiska w Lipiankach

wykonał dr hab. Daniel Makowiecki (Instytut Archeologii, Uniwersytet
Mikołaja Kopernika w Toruniu).

10 Strobin , – , , lista , mapa .
11 Almgren .



besprochenem Typ entdeckte man in einer Wirtschafts-
grube (Ob. ; Taf. . ) und in einem Hausbefund
(Ob. ; Taf. . ). Die Datierung dieser Form umfasst
die gesamte jüngere vorrömische Eisenzeit und Anfänge
der Römischen Kaiserzeit, am häufigsten tritt sie aber
in Fundverbänden der Stufen A2 und A3 auf. Zu den
spätesten Nachweisen gehört ein fragmentarisch erhal-
tenes, ritzverziertes Stück aus dem übergangszeitlichen
Befund (Taf. . ). Die Verbreitung der behandelten
Becher deckt sich mit dem räumlichen Vorkommen der
Oksywie-Kultur.13

Die ebenfalls auf dem ganzen Gebiet der Oksywie-
Kultur auftretenden, fassförmigen Becher vom Typ VI.C
vertritt ein Exemplar aus dem Hausbefund (Taf. .
), in dem ein Eisenbarren (mit deutlichen Hackspuren

an einem Ende), das Fragment eines Knochenpfriems
und ein Wetzstein gefunden wurden (Taf. . – ). Die
Becher von diesem Typ werden in die Stufen A2 und A3

der jüngeren vorrömischen Eisenzeit datiert.14 Ein blu-
mentopfförmiges Stück vom Typ VI.J (Taf. . ) stammt
wiederum aus einer Fundkonzentration (Ob. : I: ).
Neben der sowohl vorrömischen als auch frühkaiserzeit-
lichen Keramik (Taf. . – ) befand sich hier ein halb-
kugeliger Spinnwirtel aus dem Kopf des Oberschenkel-
knochens eines Rindes (Taf. . ). Die Becher vom Typ
VI.J treten in der Oksywie-Kultur (hauptsächlich auf den
Gräberfeldern östlich von der Weichsel)15 während der
gesamten vorrömischen Eisenzeit auf. Analoge Formen
erschienen in der Przeworsk-Kultur bereits in ihrer ältes-
ten Stufe. Benutzt wurden sie auch in der Stufe A2.16

Relativ zahlreich vertreten sind die Schalen. In
Grabinventaren der Oksywie-Kultur kommen sie über-
wiegend in der Stufe A2 vor, vereinzelt treten sie aber
auch in früheren und späteren Kontexten auf. Ihr Ver-
breitungsgebiet beschränkt sich auf das rechte Weich-
selufer.17 Dem eiförmigen Typ VII.A wurde u. a. ein
Exemplar aus dem Befund (Taf. . ) zugeordnet.
In diesem Komplex stieß man auch auf eine zweite
Schale (Taf. . ), möglicherweise des analogen Typs
bzw. mit verjüngtem unterem Teil (Typ VII.L), ferner
auf Fragmente einer breitmündigen Fußschale vom Typ
XbA nach R. Wołągiewicz (Taf. . ).18 Die letztgenannte

13 Strobin , , Liste , Karte .
14 Strobin , – , Liste , Karte .
15 Strobin , , Liste , Karte .
16 Dąbrowska , , , Beil. , tabl. I ; vgl. auch Strobin , – .
17 Strobin , – , , Tabelle , Karte .
18 Wołągiewicz , , , Liste b.

a także dwa paciorki szklane typów i przypuszczalnie
wg Tempelmann-Mączyńskiej (tabl. . – ).12 Kolej-

ne dwa kubki tego typu, ale szerokootworowe, odkryto
w jamie gospodarczej ob. (tabl. . ) oraz w obiekcie
mieszkalnym nr (tabl. . ). Okres ich występowa-
nia jest szeroki, od fazy A1 po fazę B1, najczęściej jed-
nak pojawiają się w grobach z fazy A2 i A3: ich rozprze-
strzenienie obejmuje cały zasięg kultury oksywskiej.13

Na długie używanie wspominanego typu wskazuje frag-
mentarycznie zachowana, jednoczłonowa forma o brzu-
ścu zdobionym głębokimi liniami rytymi, pochodząca z
obiektu (tabl. . ), datowanego na okres przejścio-
wy między młodszym okresem przedrzymskim a okre-
sem rzymskim.

Występujące na całym obszarze kultury oksywskiej
kubki VI.C, o brzuścu beczułkowatym, reprezentowane
są przez okaz z obiektu mieszkalnego (tabl. . ),
w którym odkryto również żelazną sztabkę z wyraźny-
mi śladami odcinania na jednym z końców, fragment
szydła kościanego oraz osełkę kamienną (tabl. . – ).
Chronologia kubków tego typu przypada na fazy A2 i A3

młodszego okresu przedrzymskiego.14 Typ VI.J (tabl. .
), o doniczkowatym kształcie brzuśca, pochodzi z kolej-

nego skupiska zabytków (ob. ), zwierającego oprócz
ceramiki datowanej na młodszy okres przedrzymski i
okres wpływów rzymskich (tabl. . – ) także półkulisty
przęślik kościany, wykonany z głowy kości udowej bydła
(tabl. . ). W kulturze oksywskiej kubki VI.J notowane
są przez cały młodszy okres przedrzymski. Znajdowane
są głównie na cmentarzyskach położonych po prawej
stronie Wisły.15 Analogiczne formy kubków powszech-
ne są w ceramice kultury przeworskiej już od najstarszej
fazy, przy czym ich używanie potwierdzone jest również
w fazie następnej.16

Stosunkowo licznie reprezentowane są misy. W ma-
teriałach sepulkralnych kultury oksywskiej misy znane
są przede wszystkim z fazy A2, sporadycznie występu-
ją jednak zarówno we wcześniejszych jak i późniejszych
zespołach, głównie na stanowiskach położonych na pra-
wym brzegu Wisły.17 Do typu VII.A o tzw. jajowatym
brzuścu zaliczono w Lipiankach okazy z kilku jam, w

12 Tempelmann-Mączyńska , , , – , – , tabl. . ; . ;
, .

13 Strobin , , lista , mapa .
14 Strobin , – , lista , mapa .
15 Strobin , , lista , mapa .
16 Dąbrowska , , , zest. , tabl. I ; por. także Strobin , – .
17 Strobin , – , , tab. , mapa .
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Form taucht in den Grabinventaren der Wielbark-Kultur
in den Stufen B2–C1b auf, im behandelten Befund ist sie
also eher sekundär niedergelegt. Fragmente von Schalen
des Typs VII.A (Taf. . ) bzw. VII.L (Taf. . ) wur-
den in zwei Hausbefunden (Nr. und ) aus der
ausgehenden jüngeren vorrömischen Eisenzeit und der
Römischen Kaiserzeit entdeckt. Aus einem ähnlich da-
tierten Hausbefund (Nr. ) stammt eine Schale VII.G
mit nahezu zylindrischem oberen und kegelförmigem
unteren Teil (Taf. . ). Dem blumentopfförmigen Typ
VII.J wurde eine Schale zugeordnet, die in einem Ofen
(Ob. ; Taf. . ) gefunden wurde. Ein doppelkoni-
sches Exemplar aus dem Objekt (Taf. . ) gehört
dem Typ VII.K an.

Im Befund (Herdstelle) wurde Keramik gebor-
gen, die anhand der morphologischen Merkmale in die
Übergangsstufe A3/B1 zu setzen wäre. Aus diesem Be-
fund stammt auch ein Miniaturgefäß vom Typ VIII.L
(Taf. . ) mit verjüngtem unteren Teil. Sehr ähnliche
Exemplare werden hauptsächlich in der Stufe A der
jüngeren vorrömischen Eisenzeit registriert.19 Auf eine
kontinuierliche Verwendung dieser Formen in der Rö-
mischen Kaiserzeit können die kleinen Becher vom Typ
XIIIC nach R. Wołągiewicz hindeuten, die in den Grab-
komplexen der Wielbark-Kultur in die Stufen B1–B2a

datiert werden.20

Eine besondere Gruppe bilden Siebgefäße und ih-
re Fragmente (Taf. . ). Nur äußerst selten sind sie in
Grabinventaren vertreten,21 viel häufiger kommen sie in
den Siedlungen vor.22

Mikromorphologie

Die Beschreibung der Gefäßmündungen stützt sich auf
die üblichen Schemata, die für Siedlungskeramik der
vorrömischen Eisenzeit und der Römischen Kaiserzeit
ausgearbeitet worden sind (Taf. ).23 Ungefähr %
der Keramik aus der jüngeren vorrömischen Eisenzeit
in Lipianki weist unfacettierte Ränder der Varianten a
und b auf, die in der Regel an der Innenseite verdickt

19 Strobin , , Liste .
20 Wołągiewicz , , , Liste C; Wiśniewska , – , Taf. V ,

, ; Strobin , .
21 Machajewski , , Taf. VII / .
22 Machajewski , , Abb. . ; Rogalski , , Abb. . .
23 Machajewski und Pietrzak , ; Jurkiewicz und Machajewski ,

.

tym z obiektu (tabl. . ). W tym zespole znalazła
się także druga misa (tabl. . ), być może analogicznego
typu, lub o podciętej dolnej części brzuśca (typ VII.L), a
także fragmenty pochodzące od szerokootworowej misy
na nóżce typu XbA wg R. Wołągiewicza (tabl. . ).18

To ostatnie naczynie, na podstawie inwentarzy grobo-
wych kultury wielbarskiej, datowane jest na fazy B2–C1b

i znalazło się tu najpewniej na złożu wtórnym. Fragmen-
ty mis typu VII.A (tabl. . ) lub VII.L (tabl. . ) od-
kryto także w dwóch obiektach mieszkalnych (ob.
i ), datowanych na schyłek młodszego okresu prze-
drzymskiego i okres rzymski.

Z obiektu mieszkalnego nr , o analogicznej chro-
nologii, pochodzi misa typu VII.G, o prawie cylindrycz-
nej górnej części i stożkowatej dolnej (tabl. . ). Do
typu VII.J – o brzuścu doniczkowatym – zaliczono mi-
sę odkrytą w piecu (ob. ; tabl. . ), a do typu VII.K
egzemplarz o dwustożkowatym brzuścu z obiektu
(tabl. . ).

Ceramika o cechach fazy przejściowej A3/B1, wraz
z naczyniem miniaturowym o podciętej dolnej partii
brzuśca typu VIII.L (tabl. . ), znalazła się w obiekcie

(palenisko). Bardzo podobne okazy odnotowywane
są głównie w fazie A3 młodszego okresu przedrzymskie-
go.19 Na kontynuację takich form w okresie rzymskim
wskazują pucharki typu XIIIC, datowane w zespołach
grobowych kultury wielbarskiej na fazy B1–B2a.20

Osobną grupę stanowią naczynia sitowate (tabl. .
), tylko wyjątkowo reprezentowane w materiałach se-

pulkralnych,21 dużo powszechniejsze zaś na osadach.22

Mikromorfologia

Przy opisie wylewów i brzegów przyjęto system stoso-
wany dla ceramiki osadowej z okresu przedrzymskiego
i wpływów rzymskich (tabl. ).23 Dla ceramiki z młod-
szego okresu przedrzymskiego w Lipiankach typowe
są krawędzie niefacetowane odmiany a i b ( %), z
reguły pogrubione od strony wewnętrznej ( , %), naj-
częściej o wylewach wygiętych łukowato na zewnątrz

18 Wołągiewicz , , , lista b.
19 Strobin , , lista .
20 Wołągiewicz , , , lista C; Wiśniewska , – , tabl. V ,

, ; Strobin , .
21 Machajewski , , tabl. VII / .
22 Machajewski , , ryc. . ; Rogalski , , ryc. . .
23 Machajewski i Pietrzak , ; Jurkiewicz i Machajewski , .



sind ( , %). Die Mündungen sind meist ausgebogen
(Untertyp – %), seltener schräg (Untertyp – %)
oder zylinderförmig (Untertyp – %) gestaltet. Ins Au-
ge fällt eine etwas geringere Häufigkeit von Rändern
der Varianten c, d und e (jeweils mit dem Anteil von

% bis %). Die Mündungen waren in diesen Fällen
meist schräg gestaltet (Untertyp – %) bzw. ausgebo-
gen (Untertyp – %), selten zylinderförmig geformt
(Untertyp – %). Der Anteil der Ränder der Varianten
a und b in den Objekten aus der jüngeren vorrömischen
Eisenzeit, Römischen Kaiserzeit und aus der Übergangs-
stufe stellt sich ganz ähnlich dar,24 sie sind aber seltener
verdickt (ca. %). Nicht so häufig sind hingegen profi-
lierte Ränder präsent, namentlich im Fall der Varianten c
und d, da der Anteil der Variante e verhältnismäßig hoch
ist (über %). Bemerkenswert ist, dass an den Fund-
stellen, wo ausschließlich die Keramik der Wielbark-
Kultur entdeckt wurde, weiterhin die verdickten Ränder
der Varianten a und b vertreten sind; den überwiegen-
den Anteil hat jedoch die unverdickte Ausprägung. Im
Fundstoff wurden auch facettierte (Variante d) und von
innen abgestrichene Ränder (Variante e) registriert. In
der Fachliteratur wurde schon darauf hingewiesen, dass
die oben genannten Merkmale der vorrömischen Eisen-
zeit bei der Siedlungskeramik der Wielbark-Kultur bis
zum Übergang der Stufen B1 und B2 (und sogar später)
spürbar sind.25 Solche ,archaischen‘ Merkmale (verdick-
te und profilierte Gefäßränder) wiesen in der Siedlung
Lipianki einige Fragmente der Wielbark-Keramik auf,
darunter dreigliedrige Terrinen (Typ IVA; Taf. . ; .
), scharf profilierte kleine Becher (Typ XIIIA u. XIIIA/B;

Taf. . ; . ), S-förmige Miniaturgefäße (Typ XIVB;
Taf. . ) sowie unbestimmte Gefäßfragmente (Taf. .
– ; . , ; . – ; . ).

Unter dem Material aus Befunden der jüngeren
vorrömischen Eisenzeit dominieren flache Böden. Der
Übergang des Bauches in den Boden ist am häufigsten
bogenförmig gestaltet (z. B. Taf. . ; . – ; . ), viel
seltener kommen Formen mit einem abgesetzten Boden
(Taf. . ) vor. Die letztgenannten treten in verschiede-
nen Abarten häufiger bei keramischen Formen aus der
Römischen Kaiserzeit auf (Taf. . ).

Die Henkel von Gefäßen der Oksywie-Kultur sind
meist in der Mitte verjüngt (Taf. . ), seltener sind Hen-
kel mit rechteckigem Profil (Taf. . ), nur sporadisch be-

24 Objekte Nr. , , , , , , , , , , .
25 Machajewski , .

(podtyp – %), rzadziej skośnych (podtyp – %)
i cylindrycznych (podtyp – %). Zwraca uwagę nie-
co mniejsza frekwencja krawędzi odmian c, d i e, w
zbliżonych proporcjach (od % do %), których
wylewy uformowane były najczęściej skośnie (podtyp
– %) lub łukowato (podtyp – %), rzadko cylin-

drycznie (podtyp – %). Wśród obiektów datowanych
na młodszy okres przedrzymski, fazę przejściową i okres
rzymski24 udział krawędzi odmian a i b jest podobny.
Nadal, choć mniej licznie, występują tendencje do ich
pogrubiania (ok. %). Mniej natomiast zanotowano
brzegów profilowanych; dotyczy to odmian c i d, udział
odmiany e jest bowiem znaczny (ponad %). Pod-
kreślić należy, że w obiektach, gdzie odkryto jedynie
materiały ceramiczne kultury wielbarskiej, w dalszym
ciągu występują pogrubione brzegi odmian a i b, choć
zdecydowanie przeważają te pozbawione pogrubiania.
Notuje się również krawędzie facetowane (odmiana d)
i ścięte od wewnątrz (odmiana e). Na przeżywanie się
wyżej wymienionych cech okresu przedrzymskiego w
osadowej ceramice kultury wielbarskiej z wczesnego
okresu rzymskiego po przełom faz B1 i B2, a nawet póź-
niej, zwracano już uwagę w literaturze.25 W przypadku
osady w Lipiankach te ,archaiczne’ tradycje, wyrażające
się w pogrubianiu i profilowaniu brzegów, zaobser-
wowano w określonych formach ceramiki wielbarskiej,
m.in. na trójdzielnych wazach typu IVA (tabl. . ; . ),
ostro profilowanych pucharkach typów XIIIA (tabl. . )
i XIIIA/B (tabl. . ), naczyńkach o esowatym profilu
typu XIVB (tabl. . ), a także na fragmentach naczyń
(tabl. . – ; . , ; . – ; . ).

Wśród den w obiektach z młodszego okresu prze-
drzymskiego dominują te o podstawie płaskiej. Wśród
nich najliczniej odnotowano formy łagodnie połączone
z brzuścem (np. tabl. . ; . – ; . ), rzadziej zaobser-
wowano dna wydzielone (tabl. . ). Te ostatnie są licz-
niejsze w materiałach z okresu rzymskiego (tabl. . ).

Ucha naczyń zaliczonych do kultury oksywskiej są
głównie przewężone w środku (tabl. . ), mniej licznie
występują ucha o zarysie prostokątnym (tabl. . ), spora-
dycznie zaś spotyka się przewężone i facetowane (tabl. .
). W okresie rzymskim tendencja ta zostaje utrzymana,

przy czym najliczniejszy procent stanowią ucha przewę-
żone w części środkowej.

24 Obiekty nr , , , , , , , , , , .
25 Machajewski , .
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gegnet man verjüngten und facettierten Henkeln (Taf. .
). Diese Tendenz blieb in der Kaiserzeit aufrechterhal-

ten; die größte Gruppe bilden dabei Gefäße mit in der
Mitte verjüngten Henkeln.

Verzierung der Gefäße

Die Menge der verzierten Gefäßfragmente, die in Be-
funden aus der jüngeren vorrömischen Eisenzeit und
aus der Übergangsstufe zur Römischen Kaiserzeit ent-
deckt wurden, ist sehr gering und variiert um % am
jeweiligen Gesamtanteil. Auf dem Bauch sind vor allem
tief eingeritzte, in der Regel diagonale, voneinander
deutlich entfernte Linien (Taf. . ) angebracht. In der
Systematik der Gefäße der Oksywie-Kultur entspricht
eine solche Verzierung dem Motiv B. .d. In den Grab-
funden kommt dieses Motiv zunächst auf den Bechern
vor; ein Stück ist sicher in die Stufe A2/A3 datiert.26

Ein so verziertes Gefäß war im Fundstoff aus Lipian-
ki mit einer Fibel Kostrzewski Var. G vergesellschaftet,
die zu den Leitfunden der Stufe A2 gehört (Taf. . ).
Eine deutliche Entwicklung dieses Ornaments erfolgte
in der Römischen Kaiserzeit, aus geritzten Linien schuf
man damals viel kompliziertere Muster (Taf. . – ;
. ; . ; . ). Ein Teil von ihnen (Taf. . ) wurde

wohl mit Hilfe eines mehrzackigen Gerätes aus Hirsch-
geweih ausgeführt (Taf. . ),27 das in einer Grube
der Wielbark-Kultur (Ob. ) entdeckt wurde. Die an-
deren Verzierungsmotive kommen nur vereinzelt zum
Vorschein. Als Motiv B. .a wurde die Verzierung in
Form eines schmalen, mit kurzen Einschnitten (Taf. .
) bzw. Dreiecken (Taf. . ) gefüllten Streifens am obe-

ren Teil des Bauches bezeichnet. In der Oksywie-Kultur
begegnet man derartig verzierten Gefäßen auf den Ne-
kropolen am rechten Ufer der Weichsel und an ihrer
Mündung, vor allem in der Stufe A2 und (seltener) spä-
ter.28 Diese Verzierung gehört zu üblichen Motiven der
Przeworsk-Kultur bereits in ihrem Entstehungshorizont,
noch zahlreicher kommt sie jedoch in der Stufe A2 zum
Ausdruck.29 Verzeichnet wurden ebenfalls Elemente des
vielgestaltigen segmentären Motivs B. (Taf. . ),30 das

26 Strobin , , Liste .
27 Vgl. Wolanin u. a. .
28 Strobin , – , Liste , Karte .
29 Marciniak , Taf. XC; Dąbrowska , – , Taf. III , ; vgl.

auch Strobin , – .
30 Strobin , – , Liste , Karte ; Strobin .

Zdobnictwo

Ilość ornamentowanych fragmentów naczyń odkrytych
w obiektach z młodszego okresu przedrzymskiego i z
fazy przejściowej do okresu rzymskiego jest bardzo nie-
wielka i nieznacznie przekracza %. Najczęściej brzuś-
ce pokrywano stosunkowo głębokimi liniami rytymi, w
wyraźnych odstępach, z reguły w układzie diagonalnym
(tabl. . ). W systematyce naczyniowej kultury oksyw-
skiej powyższe zdobienie odpowiada wątkowi B. .d. W
materiałach grobowych omawiany ornament występo-
wał na kubkach; jeden z nich można pewnie datować na
fazę A2/A3.26 W materiale z Lipianek naczynie tak deko-
rowane współwystąpiło z zapinką odmiany G, datowaną
na fazę A2 (tabl. . ).Wyraźny rozwój tego zdobienia
następuje jednak w ciągu okresu wpływów rzymskich;
wówczas to linie ryte tworzą bardziej rozbudowane ukła-
dy (tabl. . – ; . ; . ; . ). Część z nich (tabl. . )
mogła być wykonana za pomocą specjalnego, zaopatrzo-
nego w ząbki narzędzia z poroża jelenia (tabl. . ),27

które odkryto w jamie gospodarczej (ob. ). Pozostałe
wątki pojawiają się tylko sporadycznie. Do wątku B. .a
zaliczono zdobienie w postaci wąskiego pasma umiesz-
czonego w górnej partii brzuśca, wypełnionego krótki-
mi nacięciami (tabl. . ) lub trójkątami (tabl. . ). W
kulturze oksywskiej tak dekorowane naczynia spotykane
są na nekropolach położonych na prawym brzegu Wisły
i u jej ujścia, przede wszystkim w fazie A2, natomiast rza-
dziej później.28 Analogiczny ornament powszechny jest
w ceramice kultury przeworskiej już od najstarszej fazy,
częściej pojawia się jednak w fazie następnej.29 Odnoto-
wano także elementy bogato urozmaiconego wątku seg-
mentowego B. (tabl. . ),30 typowego dla zdobnictwa
ceramiki kultury oksywskiej w fazie A3, znacznie mniej
popularnego w fazie przejściowej A3/B1. Na kontynu-
ację tego zdobienia w okresie rzymskim wskazuje mo-
tyw ,szachownicy’ obecny na wazach kultury wielbar-
skiej (por. tabl. . ).31 Do wspomnianego wątku B. na-
wiązuje ornament wypełniony ,kopertą’, umieszczony na
naczyniu wazowatym (tabl. . ). Zwraca jednak uwagę

26 Strobin , , lista .
27 Por. Wolanin i in. .
28 Strobin , – , lista , mapa .
29 Marciniak , tabl. XC; Dąbrowska , – , tabl. III , ; por.

także Strobin , – .
30 Strobin , – , lista , mapa ; Strobin .
31 Wołągiewicz , – , ; Wiśniewska , , ryc. . – ; . ;

Strobin , .



für das Musterspektrum der Oksywie-Kultur in der Stu-
fe A3 charakteristisch ist und (weniger häufig) auch in
der Übergangsstufe A3–B1 anzutreffen war. Ein Indiz
für die weitere Verwendung dieser Verzierung in der
Römischen Kaiserzeit ist das Schachbrettmuster, das an
vasenförmigen Gefäßen der Wielbark-Kultur (Taf. . )
vorkommt.31 Eine Anknüpfung an das erwähnte Mo-
tiv B. stellt das Ornament am vasenförmigen Gefäß
(Taf. . ) dar, das ein ,Kuvert‘ enthält. Bemerkens-
wert ist allerdings die schmale Breite des Streifens, die
eher dem Musterspektrum der Przeworsk-Kultur eigen
ist.32 Das umlaufende Tannenzweigornament über dem
Bauchumbruch schmückt ein Fragment eines kleinen
Gefäßes aus dem Befund (Taf. . ).

Zusammenfassung

Die Untersuchung der Keramik zeigt eindeutig, dass die
Siedlung in Lipianki in der Stufe A2 der jüngeren vorrö-
mischen Eisenzeit bestand. Darauf verweist das Vorkom-
men von dreigliedrigen Gefäßen (Typ II.D– ) und va-
senförmigen Formen vom Typ V.B, die Anwesenheit der
Becher des Typs VI.B und VI.C, der Schalen, ferner die
Verzierungsart der Gefäße (Motive B. .d, B. .a). Kenn-
zeichnend für den Fundstoff der jüngeren vorrömischen
Eisenzeit ist ein stärkerer Anteil facettierter Ränder der
Varianten c und d sowie von innen abgestrichener (Va-
riante e) bzw. verdickter Ränder. Die Häufigkeit der
dünnwandigen, schwarzgeglätteten Keramik bleibt in
allen relativchronologischen Stufen mehr oder weni-
ger konstant und weist keine merklichen Unterschiede
auf.33 Die Datierung der Siedlung findet Bestätigung in
spärlichen Metallfunden: Zwei Bronzefibeln (Taf. .
; . ) mit verdicktem, U-förmigem Bügel (Typ G nach

J. Kostrzewski)34 und einem ebenfalls bronzenem Exem-
plar, das an den Typ A. a (Var. Altenburg nach Völling
bzw. Typ a nach Demetz)35 anknüpft (Taf. . ). Das
Vorkommen einiger Gefäßformen im örtlichen Mate-
rial (Typen II.D– , VI.J), die schwerpunktmäßig in der

31 Wołągiewicz , – , ; Wiśniewska , , Abb. . – ; . ;
Strobin , .

32 Marciniak , – , Taf. XCI; Dąbrowska , – , , Taf. IV
; Dąbrowska , , , Taf. XLIII / , CLIII / .

33 Die technologischen Merkmale der Keramik wurden im Folgenden we-
gen des spärlichen Umfangs des Textes nicht berücksichtigt.

34 Kostrzewski ; Typ J nach R. Beltz .
35 Almgren , , Taf. I ; Völling , – , , Abb. – ; De-

metz , – , Taf. . – ; . – .

stosunkowo niewielka szerokość pasma, bliższa zdobnic-
twu naczyń kultury przeworskiej.32 Dookolne pasmo jo-
dełki nad załomem brzuśca ozdabia niewielki fragment
małego naczynia z ob. (tabl. . ).

Podsumowanie

Na podstawie analizy ceramiki początki osady w Lipian-
kach należy umieścić w fazie A2 młodszego okresu prze-
drzymskiego. Wskazują na to obecność naczyń trójczło-
nowych typu II.D– oraz wazowatych typu V.B, kubków
typów VI.B i VI.C oraz mis, a także zdobnictwo (wątki
B. .d, B. .a). Materiał ceramiczny z młodszego okre-
su przedrzymskiego cechuje liczniejszy udział brzegów
facetowanych odmiany c i d, ścinanych do wewnątrz
(odmiana e) i tylko pogrubianych. Nie zaobserwowano
natomiast wyraźnych różnic pomiędzy poszczególnymi
okresami w ilości cienkościennej ceramiki o czarnych
powierzchniach.33 Datowanie osady potwierdzają zna-
lezione zapinki z brązu o pogrubionym, wysoko wyskle-
pionym kabłąku typu G wg J. Kostrzewskiego (tabl. .
; . ),34 oraz również brązowy egzemplarz, zbliżony

do typu A. a (tabl. . ), war. Altenburg wg Th. Völlin-
ga lub A. a wg S. Demetza.35 Obecność w materiale
osadowym z młodszego okresu przedrzymskiego form
naczyń (typy II.D– , VI.J) powszechnych w kulturze
przeworskiej poświadcza obserwowane już wcześniej
w tym rejonie silniejsze związki z terenami sąsiedniej
kultury.36 Interesująco przedstawia się uchwycona w
ceramice faza przejściowa, miedzy młodszym okresem
przedrzymskim i okresem rzymskim. Materiał ceramicz-
ny z tych obiektów wskazuje na kontynuację stylistyki
,oksywskiej’, wyrażającej się w formach naczyń (garnki
I.E, naczynie miniaturowe VIII.L), kontynuacji pogru-
biania i profilowania krawędzi, a najpewniej także w
zdobnictwie. Na przeżywanie się cech archaicznych w
ceramice kultury wielbarskiej wskazują pogrubiane, ści-
nane od wewnątrz, a także facetowane brzegi naczyń o
formach wykonanych już w ,nowej’ stylistyce, oraz kon-

32 Marciniak , – , tabl. XCI; Dąbrowska , – , , tabl. IV
; Dąbrowska , , , tabl. XLIII / , CLIII / .

33 Ze względu na ograniczoną objętość tekstu kwestie techniczne ceramiki
nie zostały omówione.

34 Kostrzewski ; typ J wg R. Beltza .
35 Almgren , , tabl. I ; Völling , – , , ryc. – ; De-

metz , – , tabl. . – , . – .
36 Por. Wołągiewicz a, – .
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,Przeworsk-Kultur‘ zum Vorschein kamen, liefert star-
ke Indizien für enge Verbindungen zur benachbarten
Kultur; darauf wurde schon in der Fachliteratur verwie-
sen.36 Interessant ist die Anwesenheit von keramischen
Formen, die in die Übergangsstufe zwischen der aus-
gehenden vorrömischen Eisenzeit und der Römischen
Kaiserzeit zu setzen sind. Festzustellen ist dabei die Fort-
setzung der ,Oksywie‘-Stilistik: Davon zeugen sowohl
die Gefäßformen (Töpfe I.E, Miniaturgefäße VIII.L)
und die Verdickung und Profilierung (Facettierung)
der Ränder als auch die Details der Ornamentik. Die
Überwindung der archaischen Merkmale im kerami-
schen Siedlungsmaterial der Wielbark-Kultur bezeugen
verdickte, von innen abgestrichene bzw. facettierte Ge-
fäßränder, die eine mittlerweile ,neue‘ Stilistik vertreten,
und der Fortbestand gewisser Zierelemente. Die lange
Belegungsabfolge der in der sog. Zone A der Wielbark-
Kultur gelegenen Siedlung in Lipianki (von der Stufe
A2 der jüngeren vorrömischen Eisenzeit bis zur Stufe
D der Völkerwanderungszeit) stimmt mit den früheren
chronologischen Feststellungen von R. Wołągiewicz fürs
untere Weichselland überein.37

36 Vgl. Wołągiewicz a, – .
37 Vgl. Wołągiewicz b, .

tynuacja niektórych wątków zdobniczych. Długi czas
użytkowania osady w Lipiankach (od fazy A2 po fazę
D), położonej w tzw. strefie A zasiedlenia ludności kul-
tury wielbarskiej, zgodny jest z wcześniejszymi ustale-
niami chronologicznymi R. Wołągiewicza dla Dolnego
Powiśla.37

37 Por. Wołągiewicz b, .
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Taf. Lipianki, Kr. Kwidzyn. Auswahl der Funde. – : Befund . – : Ton.

Tabl. Lipianki, pow. Kwidzyn. Wybór zabytków z obiektu ( – ). – – glina.



- -

Taf. Lipianki, Kr. Kwidzyn. Verschiedene Formen von Gefäßmündungen (Untertyp: – ) und –rändern (Variante: a–e). – senkrecht, –
ausgebogen, – eingebogen, – schräg nach außen gebogen; a – unverdickt bzw. verdickt, mit einem abgerundeten Rand, b – unverdickt bzw. verdickt,
mit einem oben abgestrichenen Rand, c – verdickt und facettiert an der Außenseite, d – verdickt und facettiert an der Innenseite, e – verdickt und von
innen abgestrichen.
Tabl. Lipianki, pow. Kwidzyn, woj. pomorskie. Sposoby uformowania wylewów (podtyp: – ) i krawędzi (odmiana: a–e). – pionowy, – łuko-
wato wygięty na zewnątrz, – łukowato wygięty do wewnątrz, – skośnie wychylony na zewnątrz; a – nie- lub pogrubiony o krawędzi zaokrąglonej, b –
nie- lub pogrubiony o krawędzi ściętej górą, c – pogrubiony i facetowany od strony zewnętrznej, d – pogrubiony i facetowany od strony wewnętrznej, e
– pogrubiony od wewnątrz ścięty.



Taf. Lipianki, Kr. Kwidzyn. Auswahl der Funde. – : Befund ; – : Befund . – : Ton.

Tabl. Lipianki, pow. Kwidzyn. Wybór zabytków z obiektów ( – ) i ( – ). – – glina.



- -

Taf. Lipianki, Kr. Kwidzyn. Auswahl der Funde. – : Befund ; – : Befund . , – : Ton; : Geweih.

Tabl. Lipianki, pow. Kwidzyn. Wybór zabytków z obiektów ( – ) i ( – ). , – – glina, – poroże.



Taf. Lipianki, Kr. Kwidzyn. Auswahl der Funde. : Befund ; – : Befund . – : Ton.

Tabl. Lipianki, pow. Kwidzyn. Wybór zabytków z obiektów ( ) i ( – ). – – glina.



- -

Taf. Lipianki, Kr. Kwidzyn. Auswahl der Funde. : Befund ; : Befund ; – : Befund ; : Befund . , – : Ton; : Bronze.

Tabl. Lipianki, pow. Kwidzyn. Wybór zabytków z obiektów ( ), ( ), ( – ) i ( ). , – – glina, – brąz.
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