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MATERIA£Y ZE SCHY£KU OKRESU HALSZTACKIEGO 
I STARSZEGO OKRESU PRZEDRZYMSKIEGO 

ZE STANOWISKA SMÓLSK 1, 
POWIAT W£OC£AWSKI

Stanowisko Smólsk 1 zosta³o objête archeologicznymi badaniami ratowni-
czymi wyprzedzaj¹cymi budowê autostrady A1. Pracami kierowali, z ramie-
nia Fundacji Uniwersytetu £ódzkiego, mgr Micha³ Góra i mgr Mariusz Po-
chylski. £¹cznie przebadano powierzchniê 237 arów, na których zarejestrowano
618 obiektów zwi¹zanych z kultur¹ pucharów lejkowatych, kultur¹ grobów
kloszowych, okresem wp³ywów rzymskich oraz nowo¿ytnoœci¹. Generalnie
obiekty nieruchome by³y s³abo zachowane, co nale¿y uznaæ za pochodn¹ in-
tensywnoœci dzia³alnoœci agrotechnicznej na tym obszarze. 

Jak wspomniano, jeden z etapów okupacji terenu stanowiska zwi¹zany by³
ze starszym okresem przedrzymskim, reprezentowanym przez relikty cmen-
tarzyska podkloszowego i osady. 

CMENTARZYSKO

W ramach cmentarzyska zarejestrowano 11 grobów charakteryzuj¹cych
siê ró¿nym stopniem zniszczenia. Podstawowe informacje o grobach zawie-
ra poni¿sza tabela: 

Nr grobu Obiekt/ar Typ grobu Wyposa¿enie Stan zachowania

1 C131/ C78ab podkloszowy? 147 fr. ceramiki zniszczony

2 C153/ C78b popielnicowy 79 fr. ceramiki zniszczony

3 C154/C78b podkloszowy 175 fr. ceramiki zniszczony
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LOKALIZACJA GROBÓW 
ORAZ ICH UK£AD NA CMENTARZYSKU

Na omawianym stanowisku obiekty grobowe wyst¹pi³y na terenie odcinka
C (ryc. 2); tworz¹ one dwa skupiska oddzielone od siebie pust¹ przestrzeni¹.
Pierwsza z koncentracji zlokalizowana jest w po³udniowej czêœci hektara C,
tu¿ przy granicy linii inwestycji. Drugie skupisko znajduje siê w na pó³noc od
pierwszej aglomeracji grobów, obie koncentracje dzieli oko³o 20–30 m. 

Podkreœliæ trzeba, ¿e obszar pó³nocnej koncentracji grobów by³ intensywnie
eksploatowany przez osadnictwo kultury przeworskiej. Zapewne czêœæ grobów
zosta³a wówczas zniszczona. Sytuacja taka zdaje siê np. dotyczyæ wykopu C68.
Ogólnie, groby z tej czêœci stanowiska charakteryzuj¹ siê gorszym stanem za-
chowania ni¿ pochówki z czêœci po³udniowej hektara. W obrêbie obu skupisk
groby nie tworz¹ ¿adnego czytelnego uk³adu. Mo¿na jedynie stwierdziæ, i¿ gro-
by z po³udniowej czêœci cmentarzyska, z obszaru arów C37 i C47, wyst¹pi³y
w swoim bezpoœrednim s¹siedztwie, tworz¹c dwie „pary” pochówków (obiek-

188 Magdalena Piotrowska, Karolina Kot

Nr grobu Obiekt/ar Typ grobu Wyposa¿enie Stan zachowania

4 C173/C38a podkloszowy 310 fr. ceramiki
w wiêkszej czêœci

zniszczony

5 C185/C37b podkloszowy
914 fr. ceramiki,
paciorek gliniany

dobrze zachowany

6 C186/C37d podkloszowy 384 fr. ceramiki
w po³owie zni-

szczony

7 C187/C37d podkloszowy 56 fr. ceramiki
w wiêkszej czêœci

zniszczony 

8 C188/C37c jamowy brak zniszczony

9 C189/ C47a podkloszowy

167 fr. ceramiki,
fragment ¿elaznej
szpili z ³abêdzi¹

szyjk¹

w po³owie zni-
szczony

10 C201/C67b podkloszowy
217 fr. ceramiki, 

szklany paciorek -
przepalony

dobrze zachowany

11 C220/ C28cd podkloszowy 99 fr. ceramiki
w wiêkszej czêœci

zniszczony

Smólsk stan. 1, gm. W³oc³awek. Ogólne informacje o grobach podkloszowych



ty C188 i C189 oraz C186 i C187). Na cmentarzyskach kultury grobów kloszo-
wych obserwowane s¹ licz¹ce kilka pochówków skupiska oddzielone od siebie
pustymi przestrzeniami (Wêgrzynowicz 1979, s. 173). Byæ mo¿e z tak¹ w³aœnie
sytuacj¹ mamy do czynienia na analizowanym cmentarzysku. 

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW

Obiekty grobowe z prezentowanego stanowiska zalega³y stosunkowo p³yt-
ko poni¿ej wspó³czesnego poziomu gruntu. Wiêkszoœæ z nich by³a zniszczo-
na, co szczególnie widoczne jest w uszkodzeniach lub ca³kowitym braku przy-
dennych partii kloszy. Wszystkie groby posiada³y owalny lub kolisty rzut
w planie p³askim oraz charakteryzowa³y siê nieznaczn¹ mi¹¿szoœci¹, co spo-
wodowane by³o zniszczeniem czêœci stropowej. Podobny stan zachowania gro-
bów kloszowych, o znacznie zniszczonych partiach stropowych, zaobserwo-
wano np. na stanowisku pomorsko-kloszowym w Dziecinowie, pow. otwocki
(Andrzejowska 2005, s. 125). Niekorzystny stañ zachowania tego typu obiek-
tów wi¹¿e siê zarówno z cechami ich depozycji (p³ytkim wkopaniem), jak
i wspó³czesnymi zniszczeniami agrotechnicznymi. 

Wszystkie pochówki z omawianego stanowiska to groby jednostkowe, bez
konstrukcji lub obstawy kamiennej. W wiêkszoœci grobów zachowa³y siê frag-
menty popielnic i kloszy, a niekiedy tak¿e przepalone u³amki ozdób z br¹zu
i szk³a. Jeden pochówek – C188 – to grób jamowy bez fragmentów naczyñ gli-
nianych. Z kolei obiekt C153 zosta³ uznany za grób popielnicowy bez nakry-
waj¹cego popielnicê klosza. Pozosta³e groby mo¿emy zaliczyæ do typowych
grobów kloszowych charakteryzuj¹cych siê obecnoœci¹ popielnicy nakrytej mi-
s¹, os³oniêtej odwróconym do góry dnem kloszem (Wêgrzynowicz 1979, s. 173;
Andrzejowska 2005, s. 125). Zauwa¿my, ¿e czasem popielnicy towarzyszy³y
przystawki lub fragmenty naczyñ ceramicznych. 

Obiekt C131 – Grób 1

Grób usytuowany by³ w obrêbie pó³nocnej koncentracji pochówków w s¹-
siedztwie obiektów C153 i C132. Pozyskano z niego 147 u³amków ceramiki. Ce-
chy planigra�i materia³u ceramicznego oraz jego charakter wskazuj¹ (ryc. 3),
¿e by³ to grób podkloszowy z przystawkami. Przemawia za tym widoczny w pla-
nie p³askim kolisty uk³ad fragmentów ceramiki, bêd¹cych prawdopodobnie frag-
mentami klosza nakrywaj¹cego popielnicê. W po³udniowo-zachodniej czêœci
obiektu znajduje siê niewielka koncentracja u³amków ceramiki mog¹cych po-
chodziæ z naczyñ pe³ni¹cych rolê przystawek. Wœród zbioru ceramiki z omawia-
nego grobu znalaz³o siê dno charakteryzuj¹ce siê chropowacon¹ powierzchni¹
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zewnêtrzn¹ oraz gruboziarnist¹ domieszk¹ mineraln¹ (ryc. 3: 10). Byæ mo¿e jest
to przydenny fragment naczynia pe³ni¹cego rolê klosza. Odnotowano równie¿
fragmenty wylewów nale¿¹cych do naczynia wazowatego (ryc. 3: 1) oraz u³am-
ki mis (ryc. 3: 4, 5, 7, 11), z których jedna mog³a pierwotnie nakrywaæ popielni-
cê. Pozosta³e fragmenty naczyñ nale¿a³y zapewne do przystawek, które niekie-
dy towarzysz¹ pochówkom kloszowym (Wêgrzynowicz 1979, s. 173). 

W grobie tym wyst¹pi³y silnie przepalone koœci dziecka w wieku do lat 7,
o nieokreœlonej p³ci1. 

Obiekt C153 – Grób 2

Podobnie jak s¹siaduj¹cy – wy¿ej opisany grób – obiekt C153 charaktery-
zowa³ siê znacznym stopniem zniszczenia, co utrudni³o okreœlenie pierwotnej
formy pochówku (ryc. 4). W obiekcie zarejestrowano 79 fragmentów rozdrob-
nionych naczyñ. Zidenty�kowano u³amki ornamentowanego naczynia, które
by³o prawdopodobnie popielnic¹ (ryc. 4: 1, 3) oraz nakrywaj¹cej j¹ misy
(ryc. 4: 2). Czêœciowo zrekonstruowana popielnica charakteryzuje siê siln¹
wydêtoœci¹ brzuœca oraz doœæ wysok¹, wyodrêbnion¹ szyjk¹. Zdobienie znaj-
duje siê na granicy brzuœca z szyjk¹ i ma postaæ dookolnych odcisków palca.
Podobne naczynie wyst¹pi³o na cmentarzysku w Warszawie Henrykowie (Wê-
grzynowicz 1979, s. 176, tabl. XLV: 2) oraz w Sochaczewie Trojanowie, pow.
loco (Ró¿añska 1962, tabl. XXXIX: 1). WyraŸne oddzielenie brzuœca od szyj-
ki w postaci rzêdu drobnych do³eczków nale¿y do czêsto spotykanego zdobie-
nia zarówno w kulturze pomorskiej, jak i grobów kloszowych (Jadczykowa
1975, s. 181). 

Misa, która prawdopodobnie nakrywa³a popielnicê, nale¿y do grupy mis
pó³kulistych, zaopatrzonych w niewielkie uszka, i posiada sw¹ analogiê w zbio-
rze ceramiki ze stanowiska w Transborze, pow. miñski (Wêgrzynowicz 1979,
s. 176, tabl. XLV: 8). 

Cechy pozyskanego zbioru ceramiki wskazuj¹, i¿ jest to grób popielnico-
wy bez nakrywaj¹cego klosza. Tego typu forma pochówku nie jest niczym wy-
j¹tkowym na stanowiskach omawianej jednostki kulturowej (Wêgrzynowicz
1979, s. 172, 173). Grób o takiej formie, z analogicznym naczyniem na szcz¹t-
ki zmar³ego, odnotowano np. na stanowisku w Sulbinach, pow. garwoliñski
(Wêgrzynowicz 1979, s. 174, tabl. XLIV: 4). Groby popielnicowe z naczynia-
mi ustawionymi w jamie bezpoœrednio na piasku wyst¹pi³y tak¿e na cmenta-
rzysku w Ró¿ycach-Starej Wsi, pow. ³owicki (Wiklak 1998, s. 228). 
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1 Analiza antropologiczna zosta³a wykonana przez T. Koz³owskiego i A. Drozd, Opracowanie antro-
pologiczne ludzkich szcz¹tków kostnych z grobów cia³opalnych odkrytych na trasie planowanego przebiegu au-
tostrady A–1 w miejscowoœci Smólsk, gm. W³oc³awek, stanowisko 1. Aneks do opracowania, maszynopis
w Narodowym Instytucie Dziedzictwa. 



Z obiektu pozyskano silnie przepalone koœci, które zosta³y okreœlone jako
szcz¹tki osobnika w wieku juvenis. Stan zachowania materia³u osteologiczne-
go nie pozwoli³ na okreœlenie p³ci zmar³ego. 

Obiekt C154 – Grób 3

Pochówek oznaczony numerem 3 jest zniszczonym grobem kloszowym (ryc. 5).
Diagnozê tak¹ uprawdopodobniaj¹ cechy pozyskanej ceramiki. W jamie zareje-
strowano fragmenty pochodz¹ce z naczynia bêd¹cego kloszem (ryc. 5: 1), misy
(ryc. 5: 3) oraz przydenne u³amki prawdopodobnie nale¿¹ce do popielnicy (ryc.
5: 2). Jest to zatem „klasyczny” inwentarz naczyñ z grobu kloszowego (Wêgrzy-
nowicz 1979, s. 173). Misa pozyskana z grobu charakteryzuje siê pó³kulistym
brzuœcem oraz lekko wychylonym na zewn¹trz wylewem z delikatnym wciêciem
poni¿ej krawêdzi. Naczynie zaopatrzone jest w dwa niewielkie, taœmowate ucha.
Misa o takiej samej formie nakrywa³a popielnicê na stanowisku w Stalmierzu,
pow. lipnowski (Sobczyk 2009, s. 91, ryc. 9: 2) oraz w Ró¿ycach-Starej Wsi (Wik-
lak 1998, s. 239, tabl. II: 7), gdzie równie¿ znajdujemy naczynia analogiczne do
klosza z omawianego grobu (Wiklak 1998, s. 238, tabl. I: 3). Niestety, stan za-
chowania popielnicy nie pozwala na odtworzenie jej formy. 

Analiza antropologiczna wykaza³a, i¿ natra�ono tu na szcz¹tki jednego
zmar³ego, prawdopodobnie w wieku infans. Stopieñ przepalenia koœci nie po-
zwoli³ na okreœlenie p³ci pochowanego osobnika. 

Obiekt C173 – Grób 4

To kolejny zniszczony grób kloszowy. Zarejestrowano tu naczynie o jajo-
watym kszta³cie (ryc. 6: 1) oraz klosz o chropowaconej powierzchni (ryc. 6: 2).
£¹cznie z obiektu pozyskano 310 u³amków ceramiki. Wspomniane wy¿ej, czê-
œciowo zrekonstruowane, naczynie o chropowaconej powierzchni i lekko wy-
g³adzanej partii przykrawêdnej prawdopodobnie spe³nia³o rolê popielnicy.
Wydaje siê, i¿ w przypadku omawianego grobu chropowacona popielnica na-
wi¹zuje swym kszta³tem oraz technik¹ wykonania do kloszy. W „kloszowej”
ceramice sepulkralnej popielnice niekiedy naœladuj¹ klosze, bêd¹c ich zmi-
niaturyzowan¹ form¹ (Wêgrzynowicz 1979, s. 175). Jajowate popielnice uwa-
¿ane s¹ za element wczesny – „³u¿ycki” (D¹browska 1977, s. 118). Klosz na-
krywaj¹cy popielnicê równie¿ posiada³ chropowacon¹ powierzchniê oraz
charakteryzowa³ siê znacznymi rozmiarami. Analogie zarówno do popielni-
cy, jak i do klosza znajdujemy na stanowisku w Ró¿ycach-Starej Wsi (Wiklak
1998, s. 238, tabl. I: 14; s. 239, tabl. II: 8). W zespole ceramiki z omawianego
grobu wyst¹pi³y silnie rozdrobnione fragmenty pochodz¹ce z cienkoœciennych
naczyñ o g³adkiej powierzchni. Stan zachowania nie pozwoli³ okreœliæ, czy
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u³amki te pochodz¹ z misy nakrywaj¹cej popielnicê, czy te¿ s¹ to pozosta³o-
œci przystawek lub innych naczyñ. 

Silnie przepalone szcz¹tki odkryte w grobie nale¿a³y do dziecka w wieku
infans I, o nieustalonej p³ci. 

Obiekt C185 – Grób 5

Jest to jeden z najlepiej zachowanych grobów na omawianym cmentarzys-
ku. Odznacza³ siê te¿ on wyj¹tkowo du¿¹ iloœci¹ ceramiki, jak¹ wydobyto z je-
go wype³niska – zespó³ tworzy 914 fragmentów naczyñ. Z pozyskanych u³am-
ków czêœciowo uda³o siê zrekonstruowaæ popielnicê (ryc. 6: 4), klosz (ryc. 7: 2)
oraz misê (ryc. 7: 6). Obok naczyñ tworz¹cych „klasyczny” pochówek kloszowy
zarejestrowano równie¿ fragmenty pochodz¹ce z innych form (ryc. 7: 1, 3–5).
Tego typu znaleziska – fragmentów zniszczonych przystawek lub innych form
– nie s¹ niczym wyj¹tkowym na cmentarzyskach kultury grobów kloszowych.
Znane s¹ przypadki, gdy wokó³ klosza lub popielnicy znajdowa³y siê fragmen-
ty pot³uczonych naczyñ b¹dŸ przystawki (Wêgrzynowicz 1979, s. 173). 

Popielnica z omawianego grobu to naczynie zdobione listw¹ plastyczn¹
z odciskanymi do³kami, umieszczon¹ na granicy szyjki i brzuœca, zaopatrzone
w niewielkie uszko pe³ni¹ce raczej rolê dekoracyjn¹ ni¿ u¿ytkow¹. Lekko wy-
dêty brzusiec oraz krótka, cylindryczna szyjka nadaj¹ naczyniu formê zbli¿o-
n¹ do amfory. Takie naczynia czêsto odnajdujemy na stanowiskach kultury
grobów kloszowych. Analogiczne popielnice wyst¹pi³y np. na cmentarzyskach
w Ró¿ycach-Starej Wsi (Wiklak 1998, s. 239, tabl. II:, 12), Transborze (Kiet-
liñska, Mik³aszewska 1963, tabl. VII: 2; tabl. XI: 2, 14, 16) oraz Warszawie
Henrykowie (Zawadzka 1964, tabl. II: 12; tabl. IV: 2; tabl. VI: 12). 

Warto dodaæ, ¿e misa oraz klosz z opisywanego grobu posiadaj¹ swe blis-
kie analogie w innym grobie, tj. w obiekcie C154 (grób 3), z prezentowanego
stanowiska. 

Opisu wymagaj¹ równie¿ hipotetyczne przystawki. Czêœciowo uda³o siê od-
tworzyæ górn¹ partiê nale¿¹c¹ do naczynia (dzbana?) zaopatrzonego w ucho
(ryc. 7: 4). Naczynia o takich formach, odznaczaj¹ce siê doœæ wysokimi szyj-
kami i wychylonymi na zewn¹trz wylewami oraz wydêtymi brzuœcami, nale¿¹
do form stosunkowo czêsto spotykanych na cmentarzyskach „kloszowych”
(Wiklak 1998, s. 233). Nie mo¿na jednak wykluczyæ, i¿ naczynie to posiada³o
dwa ucha i zalicza³oby siê wtedy do grupy garnków. Fragmenty zniszczonych
dzbanków oraz innych naczyñ otacza³y wieñcem klosz z grobu na cmentarzys-
ku w Dziecinowie (Andrzejowska 2005, s. 125, 126, ryc. 1). 

Pozosta³e u³amki ceramiki nale¿¹ do bli¿ej nieokreœlonych form o cylin-
drycznej, d³ugiej szyjce z wychylon¹ na zewn¹trz krawêdzi¹ (tabl. V: 1) oraz
do naczynia o lekko zachylonym do wewn¹trz wylewie (ryc. 7: 3). 
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W grobie C185 oprócz ceramiki wyst¹pi³ tak¿e paciorek gliniany (ryc. 6: 3).
Zabytek ten mia³ œrednicê 1 cm i posiada³ niemal centralnie umieszczony ot-
worek; przy biegunach by³ p³aski. Paciorek gliniany odnotowano na cmenta-
rzysku w Zadowicach, pow. kaliski (Jadczykowa 1975, s. 152). 

Analiza antropologiczna wykaza³a, i¿ by³ to pochówek m³odego, doros³e-
go (adultus) mê¿czyzny. Koœci z grobu by³y silnie i bardzo silnie przepalone.
Wœród szcz¹tków w popielnicy natra�ono na fragmenty br¹zu, a na kilku frag-
mentach koœci widoczne by³y zazielenienia pochodz¹ce od przedmiotu zawie-
raj¹cego miedŸ. Œwiadczy to o spaleniu zmar³ego wraz z przedmiotem wyko-
nanym z br¹zu – prawdopodobnie ozdob¹. 

Obiekt C186 – Grób 6

Jest to czêœciowo zniszczony grób kloszowy, z którego ³¹cznie pozyskano
384 fragmenty ceramiki (ryc. 8). Pochówek ten zawiera³ inwentarz form ce-
ramicznych typowych dla grobów omawianej kultury. Czêœciowo odtworzono
klosz, który jest najlepiej zachowanym naczyniem z tego obiektu (ryc. 8: 3).
Charakteryzowa³ siê on chropowacon¹ powierzchni¹, delikatnie zaznaczonym
wylewem oraz najwiêksz¹ wydêtoœci¹ brzuœca usytuowan¹ w górnej czêœci na-
czynia; w tej stre�e usytuowane zosta³o niewielkie, przewê¿one uszko. Umie-
szczono tu równie¿ ornament w postaci dookolnej linii rytej, poprzecinanej
pionowymi naciêciami. Tego typu naczynia uwa¿ane s¹ za formy bêd¹ce kon-
tynuacj¹ tradycji „³u¿yckich” w ceramice kultury pomorskiej i grobów kloszo-
wych (Jadczykowa 1975, s. 180). 

Na podstawie zachowanych fragmentów dokonano hipotetycznej rekon-
strukcji wygl¹du naczynia, które pe³ni³o funkcjê popielnicy (ryc. 8: 1). Pozyska-
ne u³amki wskazuj¹, i¿ mog³o to byæ cienkoœcienne naczynie z przysadzistym
brzuœcem. Dobr¹ analogiê dla niego odnajdziemy na stanowisku w Drohiczy-
nie-Kozarówce II, pow. siemiatycki (Andrzejowska 1995, s. 134, ryc. 6: b). 

W grobie wyst¹pi³y tak¿e u³amki misy, która pierwotnie mog³a nakrywaæ
popielnicê (ryc. 8: 2). 

Szcz¹tki pozyskane z obiektu zosta³y okreœlone jako silnie przepalone ko-
œci m³odej, doros³ej (adultus) kobiety. Na niektórych koœciach widoczne by³o
zazielenienie pochodz¹ce prawdopodobnie z przedmiotu br¹zowego bêd¹ce-
go wyposa¿eniem zmar³ej osoby. 

Obiekt C187 – Grób 7

Obiekt C187 to znacznie uszkodzony grób kloszowy. Zachowa³a siê czê-
œciowo zrekonstruowana górna czêœæ klosza (ryc. 9: 2) oraz przydenne partie
naczynia bêd¹cego popielnic¹ (ryc. 9: 1). W obiekcie znajdowa³o siê 56 u³am-
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ków ceramiki. Fragmentarycznie zachowana popielnica oraz silne rozdrob-
nienie materia³u ceramicznego nie pozwoli³y na odtworzenie wygl¹du naczy-
nia na przepalone szcz¹tki zmar³ego. Nie wiadomo równie¿, czy popielnicê
nakrywa³a misa, gdy¿ górna czêœæ grobu zosta³a ca³kowicie zniszczona. 

Podobnie, jak bezpoœrednio s¹siaduj¹cy grób C186, równie¿ ten pochówek
zawiera³ szcz¹tki nale¿¹ce do m³odej, doros³ej (adultus) osoby p³ci ¿eñskiej.
Koœci charakteryzowa³y siê silnym przepaleniem. 

Obiekt C188 – Grób 8

Jest to jedyny grób jamowy zarejestrowany na przebadanym obszarze cmen-
tarzyska (ryc. 9). Groby bezpopielnicowe, bêd¹ce jamami wype³nionymi prze-
palonymi koœæmi, znane s¹ z nekropolii omawianej kultury (Wêgrzynowicz
1979, s. 172, 173). Jama grobowa mia³a formê kolist¹, a jej mi¹¿szoœæ by³a sto-
sunkowo niewielka. W pobli¿u sp¹gu obiektu zarejestrowano wystêpowanie
silnie przepalonych koœci wraz ze spalenizn¹. Szcz¹tki rozproszone by³y
w obiekcie doœæ równomiernie. Sytuacja, w której koœci nie tworz¹ wyraŸnych
skupisk czêsto wystêpuje w grobach omawianej formy (Wêgrzynowicz 1979,
s. 175). Podobne groby jamowe odkryto na stanowisku w Ró¿ycach-Starej Wsi
oraz w Korytnicy, pow. jêdrzejowski (Wiklak 1998, s. 230; Arct, Matoga 1995,
s. 175). Groby jamowe na cmentarzyskach kloszowych uwa¿ane s¹ zwykle za
pochówki najpóŸniejsze (D¹browska 1977, s. 118, 119), trzeba jednak pod-
kreœliæ, ¿e w omawianym przypadku nie zarejestrowano ¿adnego wyposa¿e-
nia. Uniemo¿liwia to ustalenie chronologii obiektu. 

Prawdopodobnie szcz¹tki pozyskane z grobu nale¿¹ do dziecka w wieku
oko³o 12–14 lat. S³aby stan zachowania koœci oraz niewielka ich iloœæ nie po-
zwoli³y na okreœlenie p³ci pochowanej osoby. 

Obiekt C189 – Grób 9

Pochówek oznaczony numerem 9 charakteryzuje siê typowym dla grobu klo-
szowego zestawem naczyñ ceramicznych (ryc. 10). W obiekcie znajdowa³a siê
popielnica (ryc. 10: 3) przykryta mis¹ (ryc. 10: 2) oraz klosz (ryc. 10: 4) odwró-
cony do góry dnem, który je nakrywa³. Misa posiada³a pó³kulisty brzusiec i lek-
ko wychylony na zewn¹trz wylew; charakteryzowa³a siê starannym wykonaniem.
Funkcjê pojemnika na przepalone szcz¹tki spe³nia³o naczynie o stosunkowo
d³ugiej szyjce z lekko wychylonym na zewn¹trz wylewem z zaznaczonym przej-
œciem szyjki w brzusiec oraz najwiêksz¹ wydêtoœci¹ umieszczon¹ w po³owie wy-
sokoœci popielnicy. Analogiczn¹ formê posiada³a popielnica z grobu kloszowe-
go na cmentarzysku w Korytnicy (Arct, Matoga 1995, s. 180, ryc. 12: d). Takie
naczynia stosunkowo rzadko wystêpuj¹ na stanowiskach „kloszowych” i nale¿¹
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do form bêd¹cych kontynuacj¹ tradycji kultury ³u¿yckiej (Jadczykowa 1975,
s. 180, 181). Naczynie pe³ni¹ce rolê klosza posiada³o ca³¹ chropowacon¹ powie-
rzchniê zewnêtrzn¹ oraz charakteryzowa³o siê smuklejsz¹, jajowat¹ form¹, co
ró¿ni je od pozosta³ych kloszy z prezentowanego cmentarzyska. Analogiczne
naczynia odnotowano np. w Witaszewicach, pow. £êczyca (Jadczykowa 1975,
s. 187, tabl. III: 6), oraz w Korytnicy (Arct, Matoga 1995, s. 179, ryc. 11: d). 

W opisywanym grobie odkryto tak¿e fragment ¿elaznej szpili z ³abêdzi¹
szyjk¹ i g³ówk¹ zwiniêt¹ w uszko (ryc. 10: 1). Szpile o tak uformowanej szyj-
ce nale¿¹ do czêsto spotykanych zabytków w zespo³ach omawianej kultury
(Wêgrzynowicz 1979, s. 175). Analogiczne zabytki odnotowano na stanowis-
ku w Transborze (Wêgrzynowicz 1979, s. 177, tabl. XLVI: 5) oraz w Dzieci-
nowie (Andrzejowska 2005, s. 126). 

Analiza antropologiczna koœci wskazuje, ¿e pozyskane szcz¹tki nale¿¹ do
doros³ego mê¿czyzny (adultus, maturus) w wieku 20–50 lat. Koœci charakte-
ryzowa³y siê silnym przepaleniem. Oprócz szcz¹tków zmar³ego w popielnicy
znajdowa³y siê tak¿e przepalone koœci zwierzêce. 

Obiekt C201 – Grób 10

Z wype³niska omawianego obiektu pozyskano w sumie 214 fragmentów
ceramiki. Pochodz¹ one z czêœciowo zrekonstruowanej misy (ryc. 11: 1) oraz
górnej czêœci klosza (ryc. 11: 2). Prawdopodobnie by³ to grób kloszowy bez
popielnicy. Pod kloszem znajdowa³y siê przepalone koœci z³o¿one wprost na
ziemi i przykryte mis¹. Groby o takiej formie wyst¹pi³y na cmentarzysku w Ko-
rytnicy (Arct, Matoga 1995, s. 175). Zwyczaj zsypywania koœci na dno jamy,
przykrywania ich mis¹, a nastêpnie kloszem wystêpuje na cmentarzyskach klo-
szowych (G¹dzikiewicz 1954, s. 163). 

Misa z omawianego grobu posiada³a lekko esowaty pro�l, wychylon¹ na
zewn¹trz krawêdŸ wylewu oraz niewielkie, szerokie, taœmowate ucho. Klosz
natomiast posiada³ formê opisan¹ ju¿ w odniesieniu do znaleziska z grobu
nr 9. Charakteryzowa³ siê on jajowatym kszta³tem i wychylonym na zewn¹trz
wylewem. Jego powierzchnia by³a chropowacona. 

Obiekt C201 to pochówek, w którym z³o¿ono silnie przepalone szcz¹tki nale-
¿¹ce do m³odej kobiety w wieku oko³o 18–25 lat. Obok koœci znajdowa³ siê prze-
palony szklany paciorek o b³êkitnej barwie. Dodaæ mo¿na, ¿e podobny paciorek
zarejestrowano na s¹siednim stanowisku – Pikutkowo 31, gm. Brzeœæ Kujawski. 

Obiekt C220 – Grób 11

Pochówek C220 zlokalizowany by³ tu¿ przy po³udniowej granicy obszaru
objêtego badaniami. Zachowa³a siê górna czêœæ klosza – do najwiêkszej wy-
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dêtoœci brzuœca (ryc. 12: 2) – oraz fragmenty starannie wykonanego naczy-
nia zaopatrzonego prawdopodobnie w dwa uszka (ryc. 12: 1). Niestety, stan
zachowania pochówku nie pozwala stwierdziæ, czy dwuuche naczynie by³o
popielnic¹ czy raczej przystawk¹ znajduj¹c¹ siê w grobie. Naczynie to ce-
chuje siê obecnoœci¹ ucha w po³owie swojej wysokoœci oraz najwiêksz¹ wy-
dêtoœci¹ brzuœca umieszczon¹ w dolnej partii. Brzusiec jest pó³kulisty i ³a-
godnie przechodzi w niewyodrêbnione dno. Zbli¿one form¹ naczynie, jednak
bez uch, wyst¹pi³o na stanowisku w Korytnicy (Arct, Matoga 1995, s. 176,
ryc. 6: e). Klosz by³ chropowacono, o najwiêkszej wydêtoœci brzuœca zloka-
lizowanej w górnej czêœci naczynia. Jest to najczêstsza forma klosza na oma-
wianym cmentarzysku. 

Wœród fragmentów ceramiki znajduj¹cych siê pod kloszem wyst¹pi³y sil-
nie przepalone koœci. Ich stan zachowania nie pozwoli³ okreœliæ ani p³ci, ani
wieku zmar³ego. 

ANALIZA MATERIA£ÓW RUCHOMYCH

CERAMIKA

Z cmentarzyska w Smólsku pochodzi ³¹cznie 2548 fragmentów ceramiki.
Pomimo, ¿e groby by³y w znacznym stopniu zniszczone, uda³o siê zrekonstruo-
waæ niektóre naczynia, sklasy�kowaæ je lub w przybli¿eniu okreœliæ ich formê.
Wiêkszoœæ naczyñ to formy czêsto spotykane na cmentarzyskach kultury gro-
bów kloszowych. Pod wzglêdem funkcji, jakie naczynia pe³ni³y w grobach wy-
ró¿niono trzy ich rodzaje: klosze, popielnice i misy. 

Klosze

Formy zaliczone do omawianego typu to znacznych rozmiarów naczynia
o chropowaconej powierzchni zewnêtrznej, z krawêdzi¹ wylewu wychylon¹ na
zewn¹trz. Naczynia te nakrywa³y (chroni³y) popielnicê oraz przystawki, jeœli
znajdowa³y siê w grobie (Jadczykowa 1975, s. 182). Wiêkszoœæ zrekonstruo-
wanych kloszy posiada najwiêksz¹ wydêtoœæ brzuœca umieszczon¹ w górnej
czêœci naczynia (ryc. 5: 1; ryc. 6: 2; ryc. 7: 2; ryc. 8: 3; ryc. 9: 2; ryc. 12: 2). Dwa
klosze charakteryzuj¹ siê zaœ jajowat¹, znacznie smuklejsz¹ od pozosta³ych
egzemplarzy form¹ (ryc. 10: 4; ryc. 11: 2), co jest uwa¿ane za kontynuacjê tra-
dycji kultury ³u¿yckiej (Jadczykowa 1975, s. 184; D¹browska 1977, s. 132).
Wszystkie klosze z omawianego stanowiska to naczynia ma³o zró¿nicowane.
Wyj¹tek stanowi klosz z grobu nr 6 (ryc. 8: 3), gdy¿ posiada niewielkie uszko
oraz dookolny ornament ryty. Ca³kowicie chropowacone klosze o wychylo-
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nych na zewn¹trz brzegach posiadaj¹ce ma³e, p³askie dna wyst¹pi³y na cmen-
tarzysku w Sochaczewie Trojanowie (Ró¿añska 1962, s. 179,180). 

Popielnice

Reprezentowane s¹ przez naczynia o ró¿nych formach. Stosunkowo czê-
sto w kulturze pomorskiej, jak równie¿ w kulturze grobów kloszowych spoty-
ka siê popielnice o formach baniastych (Jadczykowa 1975, s. 180). W grupie
naczyñ o tej formie znalaz³y siê trzy okazy z omawianego cmentarzyska (ryc.
4: 1; ryc. 6: 4; ryc. 10: 3). Charakteryzowa³y siê starannym wykonaniem, g³ad-
k¹ powierzchni¹ zewnêtrzn¹ oraz wyraŸnie oddzielonym brzuœcem od szyjki.
Naczynia te posiadaj¹ ró¿nie ukszta³towany brzusiec. Na prezentowanym sta-
nowisku znajdowa³y siê popielnice o kulistej (ryc. 4: 1; ryc. 6: 4) oraz sto¿ko-
watej (ryc. 8: 1; ryc. 10: 3) formie brzuœca. Popielnica z grobu 5, ze wzglêdu
na obecnoœæ niewielkiego uszka, nawi¹zuje sw¹ form¹ do baniastych amfor.
Prawdopodobnie do popielnicy o baniastej formie nale¿a³a tak¿e czêœciowo
zrekonstruowana górna partia naczynia z grobu 1 (ryc. 3: 1). Baniaste, g³a-
dzone popielnice o krótkiej szyjce zdobione u jej nasady do³kami lub naciê-
ciami dominowa³y na cmentarzysku w Sochaczewie Trojanowie (Ró¿añska
1962, s. 180). Jedynym egzemplarzem zbli¿onym do kloszy, a pe³ni¹cym praw-
dopodobnie funkcjê pojemnika na przepalone szcz¹tki, jest œredniej wielko-
œci naczynie jajowate o chropowaconej powierzchni (ryc. 6: 1). Analogiczna,
jajowata i chropowacona popielnica nawi¹zuj¹ca sw¹ form¹ do kloszy pozys-
kana zosta³a z grobu na cmentarzysku w Sochaczewie Trojanowie (Ró¿añska
1962, s. 180, tabl. XXXIX: 2). Do grupy popielnic ostro¿nie zaliczono równie¿
szerokootworowe naczynie zaopatrzone prawdopodobnie w dwa ucha z gro-
bu nr 11 (ryc. 12: 1). Jest to fragmentarycznie zachowane niewielkie naczy-
nie, do którego zbli¿on¹ formê odnotowano na cmentarzysku w Stalmierzu
(Sobczyk 2009, s. 88, ryc. 6: 1). 

Misy

S¹ to naczynia, które w grobach kloszowych najczêœciej pe³ni³y funkcje po-
kryw na³o¿onych na popielnice. Wszystkie odkryte egzemplarze nale¿¹ do na-
czyñ doœæ starannie wykonanych, o wychylonych na zewn¹trz krawêdziach.
Charakteryzowa³y siê one pó³kulistymi brzuœcami oraz mniej lub bardziej za-
znaczonym wylewem, pod którym znajdowa³o siê wg³êbienie – podciêcie. Czêœæ
zachowanych mis zaopatrzona by³a w uszka. Misy z opisywanego cmentarzys-
ka s¹ ma³o zró¿nicowane, a ich formy powtarzaj¹ siê. 

Silne rozdrobnienie materia³u uniemo¿liwi³o zakwali�kowanie pozosta-
³ych fragmentów do konkretnych form naczyñ. Byæ mo¿e zwi¹zane jest to
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z faktem, i¿ klosze oraz popielnice by³y niekiedy otaczane resztkami intencjo-
nalnie zniszczonych naczyñ. W jednym przypadku mo¿emy sugerowaæ, ¿e by-
³a to forma przypominaj¹ca nieco dzbanek lub dwuuchy garnek (ryc. 7: 4). 

Materia³ ceramiczny z omawianego cmentarzyska kloszowego zosta³ pod-
dany makroskopowej analizie technologicznej. Objê³a ona 2440 fragmentów
naczyñ, wykluczono z niej u³amki zniszczone lub bardzo drobne, w przypad-
ku których niemo¿liwe by³o okreœlenie wszystkich obserwowanych cech. Pod-
stawowym elementem charakteryzuj¹cym technologiê jest obecnoœæ mineral-
nej domieszki schudzaj¹cej w postaci t³ucznia kamiennego lub piasku – cecha
ta obserwowana by³a w ca³ym zbiorze objêtym analiz¹. Naczynia pe³ni¹ce ro-
lê kloszy posiada³y powierzchniê zewnêtrzn¹ chropowacon¹ w kolorze cegla-
stobrunatnym oraz wewnêtrzn¹ o barwie szarej. By³y to naczynia gruboœcien-
ne lub o œredniej gruboœci œcianek. Z kolei popielnice posiada³y najczêœciej
powierzchnie g³adkie i zaliczyæ je mo¿na do naczyñ cienkoœciennych. Staran-
nym wykonaniem, g³adk¹ powierzchni¹ oraz œciankami o poœredniej lub nie-
wielkiej gruboœci charakteryzowa³y siê naczynia zaliczone do grupy mis. 

W przypadku omawianego zbioru ceramiki zdobnictwo by³o ubogie i wy-
st¹pi³o jedynie na dwóch naczyniach pe³ni¹cych funkcjê popielnic oraz na po-
wierzchni jednego klosza. Ornament na popielnicach zlokalizowany by³ na
granicy szyjki oraz brzuœca i mia³ on postaæ dookolnej, karbowanej listwy oraz
rzêdu odciœniêtych do³ków. Plastyczne listwy oraz odciskane do³ki nale¿¹ do
czêsto spotykanego ornamentu na naczyniach kultury grobów kloszowych
(Wêgrzynowicz 1979, s. 175). Naczynia ornamentowane w ten sposób dato-
wane s¹ na HaD po œrodkowy okres lateñski (Dernoga 1995, s. 109). Analo-
giczne zdobienie wystêpuje na urnach kultury pomorskiej, gdzie ³¹czone jest
z wczesnym i œrodkowym okresem lateñskim (£uka 1979, s. 161). 

INNE ZABYTKI

Zabytki inne ni¿ ceramika wyst¹pi³y w grobach prezentowanego cmenta-
rzyska bardzo nielicznie. Ubogi inwentarz omawianych pochówków nie od-
zwierciedla zapewne pierwotnego wyposa¿enia zmar³ych, którzy byli spalani
wraz z czêœciami stroju i ozdobami. Analiza antropologiczna koœci wykaza³a
obecnoœæ zielonych zabarwieñ na szcz¹tkach, które s¹ prawdopodobnie po-
zosta³oœciami przetopionych przedmiotów br¹zowych. Fakt znajdowania prze-
palonych zabytków z br¹zu wœród koœci jest doœæ czêsto spotykany na cmen-
tarzyskach kloszowych (G¹dzikiewicz 1954, s. 164). Stopieniu uleg³ równie¿
paciorek szklany pozyskany z jednej z popielnic. Jak ju¿ wczeœniej wspomnia-
no, na po³o¿onym niedaleko stanowisku Pikutkowo 31, pow. W³oc³awski, ró-
wnie¿ wyst¹pi³ paciorek o niebieskiej barwie (Piotrowska 2010, s. 164). Osa-
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da odkryta na tym stanowisku funkcjonowa³a w okresie halsztackim D oraz
starszym okresie przedrzymskim. Podobieñstwo tych zabytków oraz zbli¿ony
okres funkcjonowania osady i omawianego tu cmentarzyska mog¹ wskazywaæ
na ich wzajemne powi¹zania. 

Z wyposa¿enia grobowego fragmentarycznie zachowa³a siê szpila z ³abê-
dzi¹ szyjk¹ oraz paciorek gliniany. Szpile z ³abêdzi¹ szyjk¹ o ró¿nie uformo-
wanych g³ówkach czêœciej wystêpuj¹ w kulturze pomorskiej w okresie halsztac-
kim D i spotykane s¹ równie¿ we wczesnym i œrodkowym okresie lateñskim
(£uka 1979, s. 163, 164). 

WNIOSKI

Podsumowuj¹c dotychczasowe rozwa¿ania podkreœliæ wypada, ¿e cmenta-
rzysko ze stanowiska Smólsk 1 to niewielka i fragmentarycznie przebadana
nekropolia kultury grobów kloszowych. Nie mo¿na wykluczyæ, i¿ kolejne gro-
by znajduj¹ siê w kierunku po³udniowym, poza terenem objêtym badaniami
wykopaliskowymi. Na omawianym cmentarzysku widoczne s¹ dwa skupiska
grobów oddzielonych od siebie przestrzeni¹ pozbawion¹ Ÿróde³ nierucho-
mych. Podobne cechy lokalizacji znane s¹ m.in. z cmentarzyska w Warszawie
Henrykowie (Zawadzka 1964, s. 275). 

Wszystkie eksplorowane groby to w znacznym stopniu zniszczone pochówki je-
dnostkowe. W jednym przypadku szcz¹tkom zmar³ego towarzyszy³y przepalone
koœci zwierzêce. Stan przepalenia koœci w przypadku wszystkich pochówków zo-
sta³ okreœlony jako silny. Po³owa pochowanych osób to dzieci. Co ciekawe, w pó³-
nocnej czêœci nekropolii odnotowano obok siebie trzy pochówki dzieciêce. 

Na cmentarzysku wyst¹pi³y trzy rodzaje grobów – odnotowano „klasyczne”
pochówki kloszowe, jeden grób jamowy oraz jeden popielnicowy. Pomimo
zró¿nicowania form grobów pochówki oraz ich wyposa¿enie wype³niaj¹ regu-
³y obrzêdowoœci pogrzebowej ludnoœci kultury grobów kloszowych. Dominu-
j¹c¹ form¹ pochówku by³y tu groby kloszowe, które masowo wystêpuj¹ w okre-
sie lateñskim (Jadczykowa 1975, s. 184). Zaobserwowanym elementem rytua³u
pogrzebowego by³o obsypywanie popielnicy i klosza resztkami stosu. Œwiad-
czy o tym obecnoœæ spalenizny i wêgli drzewnych w wype³nisku jam grobo-
wych. Usytuowanie grobów w bliskiej odleg³oœci od siebie, powtarzalnoœæ form
naczyñ w poszczególnych pochówkach wskazywa³oby, i¿ groby s¹ generalnie
sobie wspó³czesne. 

Pozyskana w trakcie wykopalisk ceramika oraz inne zabytki nie pozwala-
j¹ na dok³adne okreœlenie chronologii omawianego cmentarzyska. Mo¿na je-
dynie stwierdziæ ogólnie, ¿e nekropolia funkcjonowa³a w HaD i starszym okre-
sie przedrzymskim. 
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OSADA

W obrêbie stanowiska wyró¿niono 63 obiekty ³¹czone z osadnictwem
„przedrzymskim”. Ceramika naczyniowa bêd¹ca podstaw¹ datowania zosta-
³a odkryta w wype³niskach 61 jam. Pozosta³e jamy (E220, E221) bez zawarto-
œci okreœlaj¹cej przynale¿noœæ kulturow¹, zosta³y w³¹czone do analizy na pod-
stawie cech stratygra�i oraz lokalizacji. 

OBIEKTY

W trakcie analizy wyró¿niono dwie podstawowe kategorie funkcjonalne:
do³ki pos³upowe i jamy. 

Jako do³ki pos³upowe opisano osiem obiektów. W rzucie poziomym by³y
one koliste lub owalne, a ich pro�le by³y nieckowate (ryc. 13 – ob. C10). Wy-
pe³niska nie by³y zró¿nicowane i stanowi³a je œredniozbielicowana lub s³abo
zbielicowana próchnica. Ich mi¹¿szoœæ waha³a siê od 12 do 19 cm. 

Stopieñ zniszczenia jam (zachowa³y siê jedynie sp¹gi) nie umo¿liwia do-
konania uœciœlenia pierwotnie pe³nionych przez nie funkcji (ryc. 13 – ob. D88,
E242). Generalnie, ich wype³niska s¹ ma³o charakterystyczne, a zalegaj¹cy
w nich materia³ ceramiczny – nieliczny i rozdrobniony. Na uwagê w tym kon-
tekœcie zas³uguje jama E219. Jej zbli¿ony do prostok¹tnego zarys mia³ wymia-
ry 3,33 x 1,58 m przy zachowanej g³êbokoœci 0,20 m. Dno obiektu by³o p³as-
kie, a œcianki by³y uformowane pionowo. W jej zasypisku zarejestrowano
nieliczny materia³ zabytkowy (cztery u³amki ceramiki). Interesuj¹ce, ¿e obiekt
zosta³ usytuowany wzd³u¿ osi pó³noc – po³udnie. Przy d³u¿szym, wschodnim
boku obiektu zarejestrowano dwa do³ki pos³upowe (E220, E221). Najpraw-
dopodobniej mamy tu do czynienia z reliktem budowli naziemnej. Zachowa³
siê tu jedynie poziom u¿ytkowy oraz dwa do³ki pos³upowe bêd¹ce pozosta³o-
œci¹ po elementach konstrukcyjnych œcian. 

CERAMIKA NACZYNIOWA

Zbiór ceramiki „osadowej” liczy 219 u³amków (ryc. 14). Wœród analizowa-
nego materia³u wyró¿niono 125 fragmentów brzuœców, 25 fragmentów den,
32 fragmenty krawêdzi, 12 fragmentów czêœci brzusiec/dno, jeden fragment
krawêdzi z czêœci¹ brzuœca oraz jeden fragment krawêdzi wraz z uchem. Naj-
czêœciej zewnêtrzne faktury powierzchni naczyñ by³y g³adkie z widoczn¹ do-
mieszk¹ na powierzchni b¹dŸ bez widocznej domieszki, ze strefowymi œlada-
mi chropowacenia oraz wyœwiecania. Mniej liczne by³y naczynia szorstkie oraz
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chropowacone. Dominowa³y prze³omy dwubarwne, wœród których mo¿na wy-
ró¿niæ: ceglastoszare, brunatnoczarne, ceglastobrunatne oraz ceglastoczarne.
Rzadziej obserwowano prze³omy jednobarwne. Jako domieszki schudzaj¹cej
u¿yto jedynie materia³ów nieorganicznych. Najczêœciej by³ to piasek o drob-
nej lub œredniej frakcji ziaren, czasem z domieszk¹ t³ucznia kamiennego. Do
masy ceramicznej sporadycznie dodawano mikê. Najliczniej pojawi³y siê na-
czynia œrednioœcienne (91 fr.), nastêpnie gruboœcienne (53 fr.) oraz cienko-
œcienne (52 fr.). 

Omawiany materia³ ceramiczny by³ silnie rozdrobniony, co w znacznym stop-
niu uniemo¿liwia rekonstrukcjê kszta³tu naczyñ. Wœród typów makromorfolo-
gicznych wyró¿niono jedynie garnki, misy oraz naczynia wazowate/amfory. 

Do grupy garnków zaliczono jedno naczynie zachowane w górnej czêœci.
Posiada³o ono prost¹, g³adk¹ szyjê, poni¿ej której znajdowa³ siê baniasty brzu-
siec (ryc. 14: 2). Morfologicznie zbli¿one okazy funkcjonowa³y od IV EB po-
przez Ha, a¿ do wczesnego okresu lateñskiego i ³¹czone s¹ z kultur¹ ³u¿yck¹,
choæ jednoczeœnie jest to jeden z wyznaczników kultury grobów kloszowych
(Marchelak i in. 2000, ryc. 47: 7; Wêgrzynowicz 1988, ryc. 1; Miœkiewicz 1968,
s. 137–138). 

Misy zachowa³y siê jedynie fragmentarycznie, g³ównie s¹ to wylewy wraz
z czêœci¹ brzuœca. Wyró¿niono naczynia w kszta³cie wycinka kuli o prostych
lub lekko nachylonych do wewn¹trz krawêdziach (ryc. 14: 3, 9). Jedna misa
o takiej formie posiada³a krawêdŸ z pó³kolistym okapem (ryc. 14: 7). 

Naczynia wazowate/amfory zachowa³y siê jedynie w górnych partiach, st¹d
trudnoœæ w wiarygodnej rekonstrukcji formy. Posiada³y proste szyjki i odcho-
dz¹ce od nich zaokr¹glone brzuœce (ryc. 14: 1, 8). Analogiczne formy zanoto-
wano na stanowisku 11 w Kolonii Chabielice, pow. be³chatowski, datowanym
na prze³om HaD i okresu wczesnolateñskiego (Marchelak i in. 2000, s. 225,
ryc. 19: 4; 24: 4). 

Wœród omawianego materia³u ceramicznego fragmenty ornamentowane wy-
st¹pi³y niezwykle rzadko. Wyró¿niono listwy plastyczne, które zachowa³y siê
fragmentarycznie na powierzchniach brzuœców (ryc. 14: 4, 6). Taki sposób oz-
dabiania powierzchni naczyñ wystêpowa³ zarówno w kulturze ³u¿yckiej, jak i po-
morskiej (Urban 2004, s. 216). Nale¿y zwróciæ uwagê, i¿ na powierzchni listwy
znajdowa³ siê podwójny rz¹d do³ków, który tworzy³ rodzaj falistej linii. Ten ro-
dzaj zdobienia by³ charakterystyczny raczej dla kultury pomorskiej (Czopek
1992, tabl. VII: 1, XXIII: 1, XXV: 6, XXIX: 2; Urban 2004, tabl. VIII: 1) i kul-
tury grobów kloszowych (Wêgrzynowicz 1988, ryc. 1; Marchelak i in. 2000, s. 222;
Muzolf 2002, ryc. 154: 7; 162: 9, 10). Analogiczne zdobienia notowano na sta-
nowisku 11 w Kolonii Chabielice, gm. Szczerców (Marchelak i in. 2000, s. 225)
oraz stanowisku 12 w Grabku, gm. Szczerców (Muzolf 2002, s. 378). W obu
przypadkach datowane na koniec HaD i pocz¹tek okresu lateñskiego. 
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Kolejny sposób zdobienia naczyñ to linie ryte usytuowane na brzuœcach.
Wœród nich wyró¿niono pasma zwielokrotnione (ryc. 14: 5) oraz zwielokrot-
nione ukoœne. Analogicznie zdobione naczynie wyst¹pi³o na stanowisku
w S³awsku Wielkim, woj. kujawsko-pomorskie (Ignaczak, Szama³ek, G³ogow-
ski 2004, s. 363, ryc. 9: 1). 

Okreœlenie dok³adnej przynale¿noœci kulturowej omawianego zbioru nie
jest mo¿liwe. Wynika to g³ównie z rozdrobnionego, ma³o charakterystyczne-
go materia³u ceramicznego. 

Misy o pro�lu w kszta³cie wycinka kuli nie s¹ dobrym datownikiem. Poja-
wia³y siê zarówno na osadach kultury ³u¿yckiej, jak i kultury pomorskiej (Anio³
i in. 2003, s. 48). 

Naczynia z listw¹ zdobion¹ odciskanymi do³kami palcowymi, tworz¹cymi
efekt tzw. „zaplatania” s¹ charakterystyczne dla ceramiki kultury pomorskiej
i kultury grobów kloszowych (Urban 2004, tabl. VIII: 1; Muzolf 2002, ryc. 154:
7; 162: 9, 10; Marchelak i in. 2000, s. 222; Czopek 1992, tabl. VII: 1, XXIII:
1, XXV: 6, XXIX: 2; Wêgrzynowicz 1988, ryc. 1). 

Przedstawione wy¿ej obserwacje potwierdzaj¹, ¿e materia³y ze stanowiska
1 w Smólsku mo¿na umieœciæ w ramach koñca HaD i starszego okresu przed-
rzymskiego. Niewykluczone, i¿ odkryta czêœæ osady jest funkcjonalnie powi¹za-
na ze znajduj¹cym siê w pobli¿u cmentarzyskiem kultury grobów kloszowych. 

UWAGI O ZAGOSPODAROWANIA OSADY

Na omawianym stanowisku wyró¿niono trzy zgrupowania „przedrzym-
skich” obiektów osadowych. 

Pierwsze „skupisko” obiektów znajdowa³o siê na hektarze/odcinku C i mia-
³o zdecydowanie rozproszony charakter. Nie wyró¿niono tu ¿adnych uk³adów
powi¹zanych ze sob¹ funkcjonalnie. Obiekty by³y rozlokowane pomiêdzy ja-
mami pozosta³ych kultur rozpoznanych na omawianym stanowisku. W tej czê-
œci stanowiska rozpoznano te¿ cmentarzysko kultury grobów kloszowych. W za-
sadzie obiekty osadnicze nie ingerowa³y w przestrzeñ cmentarzyska, by³y
rozlokowane na jego obwodzie, nieraz w znacznej odleg³oœci. 

Na zachód od omawianej strefy, niemal¿e na ca³ej powierzchni odcinka D
zagêszczenie obiektów zmniejsza siê, a miejscami ca³kowicie zanika. 

Druga aglomeracja obiektów czytelna jest na skraju odcinków/hektarów
D i E. Najprawdopodobniej czêœæ znajduj¹cych siê tu obiektów pe³ni³a fun-
kcje mieszkalne b¹dŸ warsztatów (ob. D88 – ryc. 13, D90, E59). Jednak ze
wzglêdu na z³y stan ich zachowania (zadokumentowano sp¹gi jam) jest to je-
dynie hipoteza. Wokó³ owych obiektów zarejestrowano relikty bli¿ej nieokreœ-
lonych funkcjonalnie jam. 
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Trzecie skupisko znajdowa³o siê w granicy odcinka/hektara E. W tym przy-
padku nie mamy do czynienia z kumulacj¹ jam na niewielkim obszarze, a luŸ-
no rozlokowanym uk³adem zajmuj¹cym du¿y obszar. Uwagê zwraca³ wspo-
mniany powy¿ej obiekt E219 i towarzysz¹ce mu dwa do³ki pos³upowe (E220,
E221). Prawdopodobnie stanowi³y one czêœæ konstrukcji œcian za³o¿enia mie-
szkalnego lub gospodarczego. 

* * *

Chronologia materia³ów pozyskanych zarówno z cmentarzyska, jak i z osa-
dy, wskazuje, i¿ funkcjonowa³y one w tym samym okresie. Za ich powi¹za-
niem przemawia tak¿e uk³ad obiektów osadniczych, które zlokalizowane w pe-
wnej odleg³oœci od cmentarzyska nie zak³óca³y przestrzeni nekropoli. Warto
równie¿ zwróciæ uwagê na podobieñstwo i zgodnoœæ chronologiczn¹ omówio-
nych wy¿ej Ÿróde³ z materia³ami pozyskanymi z po³o¿onej w pobli¿u osady
w Pikutkowie, stan. 31. 
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Ryc. 1. Lokalizacja stanowiska Smólsk 1, gm. W³oc³awek
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Ryc. 3. Stanowisko Smólsk 1, gm. W³oc³awek. Grób 1 – ob. C131, ar 78ab. 
Zniszczony grób podkloszowy
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Ryc. 4. Stanowisko Smólsk 1, gm. W³oc³awek. Grób 2 – ob. C153, ar 78b. 
Zniszczony grób popielnicowy
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Ryc. 5. Stanowisko Smólsk 1, gm. W³oc³awek. Grób 3 – ob. C154, ar 78b. 
Zniszczony grób podkloszowy
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Ryc. 6. Stanowisko Smólsk 1, gm. W³oc³awek. Grób 4 – ob. C131, ar 78ab (1); 
grób 5 – ob. C185, ar C37b (2). Groby podkloszowe
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Ryc. 7. Stanowisko Smólsk 1, gm. W³oc³awek. Grób 5 – ob. C185, ar C37b. 
Grób podkloszowy
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Ryc. 8. Stanowisko Smólsk 1, gm. W³oc³awek. Grób 6 – ob. C186, ar C37d. 
Grób podkloszowy
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Ryc. 9. Stanowisko Smólsk 1, gm. W³oc³awek. Grób 7 – ob. C187, ar C37d. 
Grób podkoszowy (1). Grób 8 – ob. C188, ar C37d. Grób jamowy (2)
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Ryc. 10. Stanowisko Smólsk 1, gm. W³oc³awek. Grób 9 – ob. C189, ar C47a. 
Grób podkloszowy
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Ryc. 11. Stanowisko Smólsk 1, gm. W³oc³awek. Grób 10 – ob. C201, ar C67b. 
Grób podkloszowy
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Ryc. 12. Stanowisko Smólsk 1, gm. W³oc³awek. Grób 11 – ob. C220, ar C28cd. 
Grób podkloszowy
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Ryc. 13. Stanowisko Smólsk 1, gm. W³oc³awek. Rzut pionowy i poziomy obiektów osadniczych
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Ryc. 14. Stanowisko Smólsk 1, gm. W³oc³awek. Wybór ceramiki z obiektów osadniczych
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MATERIALS FROM THE DECLINE OF THE HALLSTATT 
AND THE OLDER PRE-ROMAN PERIODS 

FROM SITE SMÓLSK 1, W£OC£AWEK COMMUNE

A multicultural site of Smólsk 1, W³oc³awek commune was subjected to a rescue
archaeological excavation prior to the construction of the A1 motorway. Archaeological
investigations were conducted by a team from the Foundation of the University of Lodz.
An area of 2,37 ha has been excavated, and 618 features were recorded. 

In the area of segment C relics of a cloche grave cemetery were discovered, on which
11 graves were registered, clearly concentrated in the south. All the burials are individ-
ual graves without structures or kerbstones. Among them there were 9 cloche graves,
1 pit grave, and 1 urn grave. An observed element of the funeral ritual is covering the
urn and cloche with the remains of the stake. Grave goods included fragments of urns
and cloches, a swan-neck pin and occasional burnt fragments of preserved bronze and
glass decorations. 

The pottery represented typical forms characteristic of cemeteries of the Cloche
Graves culture. On the grounds of an anthropological analysis it has been determined
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that the dead were young individuals. Three female burials and 2 male ones were
identi�ed, in the other cases the sex was undetermined. 

Settlement �nds were recorded on the entire site. A clear concentration of the pits
was registered about 100 m to the west from the above described cemetery. These fea-
tures did not disturb the cemetery space, and were located on its circuit, sometimes at
a considerable distance. 

63 features have been identi�ed, including post-holes, pits and the remains of a building. 
On the grounds of the artifacts obtained both from the cemetery and from the set-

tlement objects, the period of use of the complex corresponds to HaD and the older
pre-Roman period. 
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