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Skarb przedmiotów brązowych z Władysławowa

W zbiorach Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy w Pucku przechowywany 
jest interesujący zespół przedmiotów brązowych. Zabytki te zostały odkryte w roku 
1991 przy budowie garażu na terenie miasta Władysławowo, pow. Puck. Pierwsza infor-
macja na temat skarbu wraz z fotografi ą niepełnego zespołu została opublikowana w re-
gionalnym czasopiśmie „Ziemia Pucka” (Król 1992), zaś ilustracje zabytków – także nie 
wszystkich – znalazły się w tomie poświęconym historii Pucka (Król, Kurowska 1998, 
ryc. 2), jednak bez komentarza tekstowego. Znalezisko z Władysławowa zasługuje na 
przybliżenie szerszym kręgom czytelników, zwłaszcza archeologom, specjalizującym 
się w problematyce epoki brązu1.

W skład skarbu, przekazanego do Muzeum przez mieszkańców Władysławowa, 
pp. Krystiana Dryla, Artura Łyczko i Pawła Łyczko (Król 1992), wchodzi 8 przedmio-
tów z brązu: grot włóczni, dwie bransolety nerkowate, duża tarczka spiralna, dwa ułamki 
podobnej tarczki spiralnej, płaska tarczka z uszkiem i brzytwa. 

Grot włóczni z tulejką (nr inw. i kat. MP/19/A) jest dobrze zachowany (ryc. 1:a).
Kształt liścia można określić jako laurowaty – krawędzie ostrza mają przebieg łu-
kowaty (wypukły) albo prosty. Wierzchołek ostrza jest lekko zaokrąglony. Przejście 
między wypukłością tulejki a płaszczyznami liścia jest łagodne, w przekroju liść zwę-
ża się stopniowo i równomiernie w kierunku ostrych krawędzi. Grot nie nosi żad-
nych wyraźnych śladów wskazujących na sposób odlewania i wykończenia, tylko 
w jednym miejscu (na przejściu między tulejką a liściem) znajduje się mały niere-
gularny otworek, przypuszczalnie wada odlewnicza. W tulejce nie ma otworu na nit 
czy poprzeczny sworzeń, który ułatwiałby umocowanie grotu na drzewcu. Całkowita 
długość grotu wynosi 160 mm, długość liścia – około 110 mm, maksymalna szerokość 
– około 41 mm. Średnica zewnętrzna tulejki u jej wylotu wynosi około 24 x 25 mm
(tulejka jest tu lekko asymetryczna), głębokość tulejki sięga 97 mm. Waga zabytku
wynosi 118,092 g2.

1 Pani mgr Joannie Grochowskiej z Muzeum Ziemi Puckiej składam w tym miejscu serdeczne podzię-
kowania za pomoc w dotarciu do oryginalnych zabytków i za wszelkie informacje dotyczące okoliczności 
i miejsca odkrycia oraz dalszych losów skarbu. Panu mgrowi Mirosławowi Kuklikowi, dyrektorowi Muze-
um, uprzejmie dziękuję za zgodę na opublikowanie skarbu z Władysławowa.

2  Dane dotyczące wagi zabytków pochodzą z kart katalogowych Muzeum Ziemi Puckiej. 
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Ze względu na ogólny pokrój i brak zdobienia okaz z Władysławowa należy zaliczyć 
do grupy grotów z liściem laurowatym, określanych jako typ XV w systemie klasyfi ka-
cyjnym Jerzego Fogla (1979, 98–100, tabl. XI:3–5). Stosunkowo smukła i niepogrubiona 

Ryc. 1. Władysławowo, pow. Puck: a – grot włóczni; b–c – bransolety nerkowate 

Abb. 1. Władysławowo, Kr. Puck: a – Lanzenspitze; b–c – Nierenarmringe
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tulejka pozwala zawęzić poszukiwanie odpowiedników do okazów podtypu C. Podtyp 
ten jest reprezentowany przez co najmniej 9 grotów, znalezionych głównie w zachodniej 
i północnej Polsce, a na podstawie skarbów z Chłopowa, pow. Choszczno, Karmina, 

Ryc. 2. Władysławowo, pow. Puck: a – tarczka spiralna; b–c – fragmenty tarczki spiralnej; d – tarczka 
z uszkiem; e – brzytwa

Abb. 2. Władysławowo, Kr. Puck: a – Spiralscheibe; b–c – Fragmente einer(?) Spiralscheibe; d – runde 
fl ache Scheibe mit Öse; e – Rasiermesser
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pow. Milicz i Kolska, pow. Nowa Sól, datowany jest na V okres epoki brązu (dalej: 
OEB) (Fogel 1979, 100, 150). Spośród wymienionych przez Jerzego Fogla zabytków 
stosunkowo najlepszym odpowiednikiem jest grot z Uradu, pow. Słubice, o nieco dłuż-
szym i bardziej szpiczastym wierzchołku ostrza (Malinowski 1962, ryc. 107). Podobne 
są też okazy z Sędziszowa, pow. loco (Moskwa 1976, 283, ryc. 59), oraz z Zakrzewa, 
pow. Koło – ten ostatni jest nieco smuklejszy (Kostrzewski 1964, ryc. 113). Wyraźnie 
inne proporcje tulei i liścia mają natomiast groty z okolic Buku, pow. Poznań (Fogel 
1979, tabl. XI:5), z Chłopowa, pow. Choszczno (Sprockhoff 1956, I, ryc. 15:8), i z Woj-
nowic, pow. Środa Śląska (Vermehrung, 1936, 389, ryc. 8). 

Większa bransoleta nerkowata (nr inw. i kat. MP/23/A) ma owalny zarys i słabo wy-
odrębnione zgrubienie (ryc. 1:b). Jest wykonana z lekko łukowatej blachy o grubości 
około 1,5 mm. Zgrubienie zdobione jest równomiernie rozmieszczonymi pięcioma pa-
rami płytkich poprzecznych żłobków, przy czym tylko w wypadku zewnętrznych par 
wypukłość między żłobkami jest tak znaczna, że powstaje tam niewysokie żeberko. Ze-
wnętrzna średnica bransolety wynosi około 144,5 x 109 mm. Szerokość maksymalna ob-
ręczy liczy około 48 mm, szerokość minimalna – około 23 mm, a szerokość zgrubienia 
– około 40 mm. Bransoleta jest uszkodzona: brak części obręczy na jednym z krótszych 
łuków owalu, ponadto obręcz jest w jednym miejscu rozerwana prawie do połowy sze-
rokości, a drobne pęknięcia są widoczne w co najmniej dwóch innych miejscach. Waga 
zabytku wynosi 184,814 g.

Według systemu klasyfi kacyjnego bransolet nerkowatych, opracowanego przez 
Annę Tyniec (1989/1990, 13–14), okaz ten należy do grupy I (o zamkniętej obręczy), 
typu B (o obręczy taśmowatej), wariantu a (o przekroju soczewkowatym lub zbliżonym 
do kolistego) i odmiany 2 (ze zdobieniem na zgrubieniu, czasem także na obręczy). Au-
torka klasyfi kacji zaliczyła do tak zdefi niowanej odmiany aż 59 okazów, datowanych 
na V OEB lub okres HaC (Tyniec 1989/1990, 22–25). Jedyna dobra analogia wśród 
okazów publikowanych – jakkolwiek o nieco innym rozmieszczeniu żłobków na zgru-
bieniu – pochodzi ze skarbu II z Chwarzna, pow. Kościerzyna (Sprockhoff 1956, II, 139, 
tabl. 43:2; Tyniec 1990, ryc. 2.5, nr 13g).

Mniejsza bransoleta nerkowata (nr inw. i kat. MP/22/A) jest także owalna, ale ma 
nieco bardziej wyodrębnione i bogato zdobione zgrubienie (ryc. 1:c). Wykonana jest ze 
słabo łukowatej blachy o grubości około 0,7–0,8 mm. Podstawę ornamentu zgrubienia 
stanowi pięć par poprzecznych (lekko ukośnych) płytkich żłobków. Efekt żeberka został 
wprawdzie uzyskany tylko w obu krańcowych parach żłobków, ale we wszystkich pię-
ciu przypadkach wąskie strefy między żłobkami wypełnione są delikatnymi ukośnymi 
nacięciami. Na szerszych strefach po obu stronach środkowej pary żłobków naniesio-
ne zostały zygzakowato przebiegające, słabo ryte linie. Na dotykających do żłobków 
wierzchołkach „zygzaków” wybite zostały punkty (małe dołeczki). Podobne punkty 
znajdowały się też pośrodku co drugiego z trójkątnych pól, na jakie zygzakowate linie 
rozdzielają szerokie strefy po obu stronach środkowej pary żłobków. Ornament jest po 
obu stronach zgrubienia zamknięty przez zygzakowate linie ryte, oparte wierzchołka-
mi o krańcowe żłobki. Od zewnętrznych wierzchołków powstałych w ten sposób pięciu 
trójkątów odchodzą krótkie linie, składające się z trzech punktów (małych dołeczków), 
leżące podłużnie w stosunku do przebiegu obręczy. Bransoleta jest nieco zdeformowana, 
w kilku miejscach blacha jest zagięta lub pęknięta, a wzdłuż jednego z krótszych łuków 
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owalu obręczy widnieje duży ubytek, sięgający około ¾ szerokości taśmy. Ornament na 
zgrubieniu jest w różnym stopniu wytarty – szczególnie mocno na jego środkowej, naj-
bardziej wypukłej części. Maksymalna średnica zewnętrzna wskutek uszkodzenia liczy 
około 98 mm (pierwotnie zapewne około 100 mm), średnica minimalna (po deformacji) 
– około 85 mm. Maksymalna szerokość obręczy wynosi około 48 mm, minimalna sze-
rokość – około 29,5 mm, a maksymalna średnica zgrubienia – około 46,5 mm. Waga 
uszkodzonego zabytku wynosi 57,527 g.

Omówiona tu bransoleta ze względu na cechy morfologiczne także należy do gru-
py I, typu B, wariantu a i odmiany 2. Jednak tak szerokie i stosunkowo krótkie zgru-
bienie („nerkę” – Tyniec 1989/90, passim) z podobnym układem urozmaiconych mo-
tywów ornamentu posiadają zabytki zaliczone przez cytowaną autorkę do odmiany 4, 
obejmującej masywne okazy o silnie wysklepionym przekroju w kształcie litery C 
(Tyniec 1989/1990, 14). Bransolety z Władysławowa w żadnym wypadku nie można 
uznać za masywną, a jej przekroju za silnie wysklepiony. Mimo to podobna (ze wzglę-
du na kształt zgrubienia i układ ornamentu, ale mająca inne motywy między żeberka-
mi) bransoleta nerkowata znana jest ze skarbu odkrytego w Krępsku, pow. Człuchów 
(Sprockhoff 1956, II, 139, tabl. 42:7), a dalsze odpowiedniki można wskazać w skarbie 
z Kołkowa, pow. Lębork (tutaj między żeberkami występuje motyw kółek współśrod-
kowych), w miejscowości nieznanej (także motyw kółek współśrodkowych) i w Lever-
kusen-Manfort w Nadrenii (Tyniec 1990, ryc. 2.20 nr 44a, 2.21 nr 44b, 2.44 nr 106, 2.45 
nr 107 i 2.25 nr 51). Wszystkie te okazy ze względu na uformowanie obręczy zostały 
zaliczone do wspomnianej odmiany 4, datowanej na V–VI OEB, przy czym znaleziska 
z Krępska i Leverkusen pochodziłyby jeszcze z V OEB, a bransolety z Kołkowa i miej-
scowości nieznanej – ze względu na motyw zdobniczy – byłyby związane już z wczesną 
epoką żelaza (Tyniec 1989/1990, 27–28). 

Tarczka spiralna (nr inw. i kat. MP/24/A) składa się z 11 zwojów taśmy, mającej 
przekrój czworokątny, zbliżony do równoległoboku (ryc. 2:a). W zewnętrznym zwoju 
maksymalna szerokość taśmy (mierzona po dłuższej przekątnej „równoległoboku”) wy-
nosi około 6 mm, grubość – niecałe 2 mm. W wewnętrznych zwojach taśma jest stopnio-
wo coraz cieńsza i w środku tarczki ma przekrój owalny około 2 x 1 mm. Zwoje nie leżą 
w jednej płaszczyźnie, lecz mają układ, który nadaje tarczce lekko stożkowaty kształt. 
Na wysklepionej stronie, którą można uznać za zewnętrzną i eksponowaną (na ryc. 2:a 
strona górna), widoczne jest lekkie wytarcie (zagładzenie) krawędzi taśmy. Brak cech, 
które mogłyby wskazywać, ile jeszcze zwojów istniało pierwotnie. Oprócz złamania na 
najbardziej zewnętrznym zwoju i wyłamania trzech zwojów wewnętrznych tarczka nie 
ma wyraźnych uszkodzeń. Waga zabytku wynosi 133,511 g.

Dwa fragmenty tarczki spiralnej (nr inw. i kat. MP/25/A) – jeden obejmujący pra-
wie cały zwój i drugi obejmujący nieco ponad połowę zwoju (ryc. 2:b–c) – nie dają się 
dopasować ani wzajemnie do siebie, ani do poprzednio omówionego okazu. Ze wzglę-
du na ich krzywizny można przypuszczać, że pochodzą z innej, podobnej tarczki (być 
może oba z tej samej). Mają zbliżony równoległoboczny przekrój o wymiarach około 
6 x 1,5 mm. U mniejszego z ułamków dostrzegalna jest większa masywność jednego 
z końców (na ryc. 2:c u dołu), aż do grubości około 7,5 x 2,5 mm. Może to sugerować, 
że w tym miejscu tarczka kończyła się, przechodząc w inną część większego przedmiotu 
(zapinki?). Oba fragmenty (zwłaszcza większy) noszą ślady ubytków wskutek korozji, 
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być może wzmożonej przez mechaniczne uszkodzenia (wytarcie?) powierzchni w nie-
których miejscach. Waga ułamków wynosi 29,677 g i 25,703 g.

Wydaje się, że trafne jest przypuszczenie, iż tarczki pochodzą ze zniszczonej zapinki 
(zapinek?) (Król 1992). Niestety, stan zachowania nie pozwala na bliższe określenie 
typu. Ze względu na wielkość spirali, czworokątny przekrój drutu i lekko stożkowaty 
kształt tarczki można tylko domniemywać, że w grę wchodzą duże dwudzielne zapinki 
z kabłąkami w postaci wielkich owalnych lub rombowatych płytek z ornamentowanej 
blachy, wywodzone od typu Spindlersfeld, zwłaszcza warianty określone ostatnio na-
zwami Chłopowo, Wierzchowo i Kopaniewo, lub formy pokrewne (Gedl 2004, 29–
–36, 40–41, tabl. 13:49; tabl. 14:53, 56, tabl. 15:57–58, tabl. 16:59–60, tabl. 17:61, 63, 
tabl. 18–19:64–66, tabl. 20–21:85–86, tabl. 22:67, 69). Inną możliwość stanowią dwu-
dzielne zapinki z ósemkowatym (okularowatym?) kabłąkiem typu Strzebielinko (Gedl 
2004, 65–69, tabl. 43:170–172, tabl. 44:172A–173, tabl. 45:174–175, tabl. 46:176–177, 
tabl. 47:178,181, tabl. 48:184–186). Mniej prawdopodobne jest przypuszczenie, że tarcz-
ki pochodzą z tzw. zapięć płaszcza typu Wierzchowo (Gedl 2004, 165–167, tabl. 72:
B8, tabl. 73:B9, tabl. 74:B10, B12). Fibule wariantu Wierzchowo są datowane na IV 
i V OEB, warianty Chłopowo i Kopaniewo oraz zapięcia typu Wierzchowo na V OEB, 
a fi bule typu Strzebielinko na HaD (Gedl 2004, 33, 30, 36, 166, 68–69).

Płaska kolista tarczka z uszkiem (nr inw. i kat. MP/21/A) jest wykonana z cienkiej 
blachy o grubości około 0,6–0,7 mm. Krawędzie tarczki są lekko zagięte, wskutek cze-
go powstał rodzaj niskiego, dookolnego brzegu, rozchylonego ukośnie w stosunku do 
płaszczyzny tarczki. Na stronie wewnętrznej jest umocowany (dolany?) jednym koń-
cem krótki drut o długości około 12 mm, mający grubość około 2,5 mm, zwężający się 
szpiczasto. Na skutek łukowatego wygięcia koniec tego drutu dotyka podstawy małego 
stożka o wysokości około 2,5 cm, wyrastającego na wewnętrznej powierzchni tarczki, 
tworząc rodzaj niedomkniętego uszka (ryc. 2:d). Makroskopowy ogląd nie daje pewno-
ści, czy jest to pozostałość jednolitego uszka, które wskutek przetarcia i korozji uległo 
rozerwaniu, czy też od początku uszko było niedolane i „niedomknięte”. Maksymalna 
średnica tarczki wynosi około 53 x 53,5 mm, wysokość zagiętego brzegu sięga około 
3 mm. Tarczka jest lekko uszkodzona – na brzegach widoczne jest wygięcie, pęknięcie 
i wyłamanie, a w trzech innych miejscach maleńkie otworki na wylot blaszki. Zabytek 
waży 10,862 g. Dokładne określenie funkcji tarczki nie jest możliwe. 

W IV–V OEB spotykane są, z jednej strony, małe wypukłe tarczki, a z drugiej – oka-
zy większe, o bardziej ozdobnych brzegach. Zabytek z Władysławowa wydaje się re-
prezentować bardzo rzadką formę. Stosunkowo dobrym odpowiednikiem wydaje się 
tarczka o średnicy około 30 mm, znaleziona wraz z sierpem i trzema grocikami strzał 
w grobie popielnicowym kultury łużyckiej w Starkowie, pow. Wolsztyn (Sommerfeld 
1994, tabl. 58:8). Niestety, ani ceramika, ani przedmioty brązowe nie umożliwiają do-
kładnego datowania tego grobu (Gedl 1995, 37). Nieco podobne tarczki, lecz mniejsze 
(średnica 19–24 mm), lekko wypukłe oraz z szerszym i słabiej zagiętym brzegiem, wy-
stąpiły w skarbie z Silnowa, pow. Szczecinek, datowanym na V OEB (Lachowicz 1968, 
ryc. 9:a–i, 75, 77, 94–97, 107). 

Ostatnim zabytkiem z zespołu dostarczonego przez znalazców jest brzytwa z poje-
dynczym ostrzem i uszkiem-uchwytem (nr inw. i kat. MP/20/A). Ma ona zarys zbliżony 
do trójkąta, którego boki stanowią odpowiednio: ostrze, lekko łukowaty wierzchołek 
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i prosty tylec. U zbiegu ostrza i tylca znajduje się nasada uszka, które było wykona-
ne z pręta o przekroju zbliżonym do spłaszczonego sześciokąta (ryc. 2:e). Uszko jest 
częściowo odłamane, w związku z czym nie można w sposób pewny rekonstruować 
jego pierwotnego wyglądu – przypuszczalnie pręt był uformowany owalnie, co nada-
wało uszku kształt odwróconej „łezki”. Całkowita długość brzytwy mierzona między 
wierzchołkiem i łukowato wygiętym zewnętrznym prętem uszka wynosi około 80 mm, 
a maksymalna szerokość ostrza – około 39 mm. Grubość ostrza sięga 0,7–0,8 mm, przy 
nasadzie uszka – około 1–1,5 mm. Przekrój pręta w uszku wynosi około 3 x 2 mm. 
Brzytwa jest nieco zdeformowana, krawędź ostrza lekko wyszczerbiona. Waga zabytku 
wynosi 13,860 g.

Brzytwa z Władysławowa reprezentuje formę z uszkiem, nazwaną przez Marka Gedla 
typem Dąbrowa (Gedl 1981, 53–54). Jedyna dokładna analogia pochodzi z grobu w Dą-
browie, pow. Koszalin (Sprockhoff 1956, I, ryc. 24:7; II, 130, tabl. 17:6; Gedl 1981, 
tabl. 14:193). Inne okazy (Cieszyno, pow. Stargard Szczeciński; Dąbrowa, pow. Wej-
herowo; Dąbrowo, pow. Kartuzy; Głodowa i Konikowo, pow. Koszalin; Lębork; Sław-
no-okolica – Gedl 1981, tabl. 14:192,194–199) różnią się znacznie kształtem ostrza, 
zmienionym zapewne wskutek silnego zużycia. Wszystkie publikowane zabytki (do-
chodzi tu jeszcze jeden okaz z położonego na zachodnim brzegu Odry miasta Gartz, Kr. 
Uckermark) wystąpiły na Pomorzu i datowane są na V OEB (Gedl 1981, 54). Brzytwa 
z Władysławowa, wyróżniająca się ze względu na dobrze zachowane (mało używane?) 
ostrze, znakomicie wpisuje się w ten obraz rozprzestrzenienia – jest to znalezisko wysu-
nięte najdalej na północny wschód. 

Na żadnym z zabytków brązowych z Władysławowa nie ma wyraźnych śladów, 
wskazujących na technikę wykonania, co zdaje się świadczyć o starannym wykończeniu 
wyrobów. Wszystkie przedmioty mają podobną barwę: zieloną, miejscami złocistozie-
loną. Nie jest to jednak oryginalna powierzchnia, bo ta została zmieniona przez zabiegi 
konserwacyjne3 w stopniu trudnym do określenia. Przypuszczalnie była to patyna zielo-
na, gdyż w pierwszej publikacji jest mowa o konieczności usunięcia „złośliwej patyny” 
(Król 1992). Jednak na przeważającej części powierzchni nie mogła to być rzeczywi-
ście patyna złośliwa, bo ta spowodowałaby znacznie większe uszkodzenia. Wyraźne 
ślady działania patyny złośliwej można dostrzec tylko na obu ułamkach tarczki spiralnej, 
a także na powierzchni brzytwy i grotu (przy wylocie tulei).

Datowanie skarbu nie budzi wątpliwości. Zarówno grot włóczni, jak i brzytwa spe-
cyfi cznego typu wskazują na V OEB, a większość analogii do bransolet nerkowatych 
i zapinek z tarczkami spiralnymi także łączy się z tym okresem.

Wśród ponad 200 pewnych i domniemanych skarbów z V OEB w Polsce (Blajer 
2001, 341–354) nie ma jednak zespołu, którego skład odpowiadałby znalezisku z Wła-
dysławowa. Częste są w tym czasie kombinacje różnych typów bransolet i zapinek, 
czasem także z ozdobnymi tarczkami lub płytkami, rzadziej stwierdzić można współ-
występowanie bransolet albo zapinek z grotami. Niemniej jednak wymienić można 
kilka skarbów, w których zaobserwowano zestawy przedmiotów przynajmniej częścio-
wo podobne do tego, z jakim mamy do czynienia we Władysławowie. Na szczegól-
ną uwagę zasługuje skarb z Będargowa, pow. Choszczno, gdzie oprócz innych brą-

3 Konserwację przeprowadzono w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku (uprzejma informacja mgr Jo-
anny Grochowskiej).
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zów wystąpił grot, a także bransolety, zapinki, ozdobne płytki i brzytwa (Sprockhoff 
1956, I, 44–45; Gedl 1981, 21, tabl. 32:A). Kolejne znaleziska, zawierające m.in. 
grot, bransolety, zapinki i tarczkę (lub tarczki), to Chłopowo, pow. Choszczno, War-
nowo, pow. Kamień Pomorski, i Witkowo, pow. Słupsk (Sprockhoff 1956, I, 59–60, 
66–67). Grot, bransolety i zapinki wystąpiły w składzie skarbów z Dzwonowa, pow. 
Stargard Szczeciński (Sprockhoff 1956, I, 59), i Roska, pow. Czarnków-Trzcianka 
(Szafrański 1955, 150–151, 194–198; Sprockhoff 1956, I, 55). Wreszcie zestaw grot–
–bransolety–brzytwa zaobserwowano w Kościernicy, pow. Koszalin (Sprockhoff 1956, 
I, 38). Jak wskazuje powyższe wyliczenie, są to przeważnie skarby z Pomorza Zachod-
niego, rzadziej z Pomorza Środkowego czy północno-zachodniej Wielkopolski. Na Po-
morzu Wschodnim znaleziska nie są tak bogate – interesujący z punktu widzenia analizy 
składu może być jedynie skarb z Pętkowic, pow. Wejherowo, zawierający tylko grot 
i dwie bransolety nerkowate (Sprockhoff 1956, I, 50).

Warto tu zwrócić uwagę na fakt, że o ile różne typy grotów włóczni, bransolet ner-
kowatych, zapinek z dużymi tarczkami spiralnymi i ozdobnych tarczek z blachy są 
częste w północno- i zachodniopolskich skarbach z V OEB, o tyle brzytwy spotyka 
się w tej kategorii znalezisk bardzo rzadko. Można tu wymienić zespoły z Będargo-
wa, pow. Choszczno, Goszczanowa, pow. Strzelce-Drezdenko (fragment?), Konikowa 
(skarb domniemany) i Kościernicy, pow. Koszalin, Ostrowa nad Gopłem, pow. Ino-
wrocław, i Silnowa, pow. Szczecinek (fragment?) (Blajer 2001, 341, 344, 346, 348, 350 
– tam wcześniejsza lit.). Przy tym Będargowo, Kościernica i Ostrowo to znaleziska ze 
środowiska bagiennego, natomiast Silnowo (odkryte na małym wzniesieniu i w obsta-
wie kamiennej) i zapewne Władysławowo byłyby skarbami z miejsc eksponowanych 
(por. Blajer 2001, 216–217, mapa 96).

Trzeba też podkreślić, że Władysławowo należy do nielicznych miejscowości w Pol-
sce, w granicach których odkryto dwa lub więcej skarbów z V OEB. Po dwa znaleziska 
pochodzą z Chobienic, pow. Wolsztyn, Dąbrowy, pow. Koszalin, Kołobrzegu, Starej 
Rudnicy, pow. Gryfi no, i Żydowa, pow. Koszalin, a trzy z Karmina (Postolina), pow. Mi-
licz (Blajer 2001, 342–343, 346, 351, 354, 345).

Pierwszy skarb z terenu dzisiejszego Władysławowa został znaleziony w roku 1874 
„na wzgórzu koło Wielkiej Wsi” („auf einem Berge bei Großendorf”), na głębokości 
„pół stopy”. Zawierał jeden lub dwa krótkie sierpy z guzkiem, ułamek sierpa, cienki 
naszyjnik tordowany z końcami rozklepanymi i zwiniętymi w uszka, dwie podłużne że-
berkowane bransolety z pętelkowatym zapięciem, bransoletę z okrągłego drutu z hako-
watym zakończeniem, bransoletę o czworokątnym przekroju, 10 małych kółek, 10 kółek 
z drutu różnej wielkości, pogięty drut oraz małą tarczkę ozdobną z guzkiem pośrodku 
i dwoma dookolnymi żeberkami (Kossina 1919, 163, tabl. 19; Sprockhoff 1956, I, 26). 

Drugi skarb z Władysławowa został odkryty w roku 1931 przez rybaka z Wielkiej 
Wsi „w odległości kilku metrów od brzegu”. Składał się z miecza typu Mörigen i uszko-
dzonego miecza z kolcem do rękojeści (Waga 1932). 

Omawiany tu skarb z roku 1991 znaleziono w południowej części miasta przy ul. Łą-
kowej, około 500 m od centrum. Znalazcy nie zauważyli żadnego układu przedmiotów 
brązowych, resztek konstrukcji kamiennych, ułamków naczyń ani śladów innego opa-
kowania czy zabezpieczenia4.

4 Uprzejma informacja mgr Joanny Grabowskiej.
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Jakkolwiek brak dokładnej lokalizacji obu poprzednich skarbów, to można przypusz-
czać, że znaleziska z roku 1874 dokonano prawdopodobnie w głębi lądu („na wzgórzu”), 
ale zapewne nie dalej, niż 1–2 km (na zachód lub południe) od dzisiejszej ul. Łąkowej. 
Z kolei znalezisko z roku 1931 (przy brzegu morza) miało zapewne miejsce w odległo-
ści około 2 km na północ. Wszystkie trzy zespoły były więc złożone do ziemi w strefi e 
o rozległości nie większej niż 4 km. 

Z Kępy Swarzewskiej pochodzi jeszcze jeden skarb, datowany na V OEB. Jest to 
zespół z Łebcza, pow. Puck, oddalonego o około 5–6 km na południowy zachód od Wła-
dysławowa. Znaleziony został w roku 1868 w torfi e na głębokości 1 m. W jego skład 
wchodził miecz z antenową rękojeścią, 12 tordowanych naszyjników z końcami ufor-
mowanymi w hak i pętelkę oraz dwie podłużnie żeberkowane bransolety z pętelkowym 
zapięciem (Sprockhoff 1956, II, 42, tam też wcześniejsza lit.). Taki zestaw ma cechy 
wspólne ze skarbami z Władysławowa odkrytymi w roku 1874 (naszyjniki, podobne 
bransolety) i 1931 (miecz), ale jest całkiem odmienny od skarbu z roku 1991. 

Jednoznaczna interpretacja znaleziska z Władysławowa nie jest możliwa. Przypad-
kowe odkrycie nie pozwoliło na zaobserwowanie szczegółów ułożenia czy otoczenia, 
a sam skład zespołu czy wygląd zabytków nie jest wystarczająco sugestywny. Brak więc 
podstaw, aby sformułować przypuszczenie, czy był to skarb złożony w trakcie jakie-
goś rytuału związanego z duchową lub społeczną sferą kultury, czy też zdeponowany 
– w czasach spokojnych albo w sytuacji zagrożenia – z myślą o ponownym wydobyciu5. 
Problem ten prawdopodobnie już na zawsze pozostanie nierozstrzygnięty. 
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Z u s a m m e n f a s s u n g

Ein Bronzehortfund aus Władysławowo

Im Jahre 1991 wurde beim Bau einer Garage im Süddteil der Stadt Władysławowo, Kr. Puck, 
ein Bronzehort entdeckt. Die Finder haben alle 8 geborgenen Stücke (Lanzenspitze, 2 Nieren-
armringe, Spiralscheibe und 2 Fragmente einer(?) weiteren, runde fl ache Scheibe mit Öse, Ra-
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siermesser) dem Museum in Puck gespendet. Es wurden keine Gefäßscherben, Steine u.d.g. 
beobachtet.

Nach den Analogien zu der Lanzenspitze (Typ XV, Untertyp C – nach Fogel 1979) und dem 
Rasiermesser (Typ Dąbrowa – nach Gedl 1981) ist der Hortfund in die V. Bronzezeitperiode zu 
datieren. Die Nierenarmringe (Gruppe I, Typ B, Variante a, Abart 2 – nach Tyniec 1989/1990) 
und die Spiralscheiben (wahrscheinlich von einer Fibel Spindlersfelder Typs, Variante Chłopowo, 
Wierzchowo bzw. Kopaniewo – nach Gedl 2004) bestätigen diese chronologische Zuschreibung 
sehr gut. Kleine fl ache Scheibe scheint keine genaue Analogie zu haben; gewisse Ähnlichkeit 
verraten viel kleinere Exemplare aus einem Hort der V. Bronzezeitperiode in Silnowo, Kr. Szcze-
cinek (Lachowicz 1968). Der ganze Fund paßt sehr gut zu der zahlreichen Gruppe der pommer-
schen Horte (Sprockhoff 1956; Blajer 2001).

Es sei noch hervorgehoben, dass es schon der dritte Bronzehortfund der Periode V aus dem 
Gebiet der heutigen Stadt Władysławowo ist. Zwei frühere wurden im Jahre 1874 (Kossinna 
1919: „Großendorf”) und 1931 (Waga 1932: „Wielkawieś”) entdeckt.

Infolge der zufälligen Entdeckung bleibt die Frage nach der Deutung des Hortes offen.




