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Abstract:

The study on the La Téne Culture in Lower Silesia started in the period before the
second world war, but still the archaeological database is poor in spite of numerous field excavations led in past years. The La Téne Culture developed in separated enclaves: in Lower
and Upper Silesia, in Little Poland and Podkarpacie-region. Numerous finds are found lately
in Kuyavia and in the area near Kalisz. In Lower Silesia we know in total 29 cemeteries (with
about 100 graves; the biggest cemetery in Sobocisko with 30 graves), only few settlements were
uncovered by the regular excavations (Górzec, Kurzątkowice, Polwica/Skrzypnik, Radłowice,
Strzegomiany). The archaeological sites of the La Téne Culture in Lower Silesia (in total only
about 100 points) are situated in the region between Bystrzyca and Oława rivers. In this case
still the archival studies are very important.
When we read the archival documentation we can observe, that sometimes the field
work was led not exactly, sometimes the published conclusions are different than the information written in field logs, photographs and drawings. We can learn new facts concerning for
example the construction of graves, distance between the archaeological structures, details of
the mobile artifacts (Borek Strzeliński). Lot of archival information have a deal with the sepulcral finds from Bożkowo in Kłodzko-bassin. This archaeological site is situated next to the
communication route, that joined the settlement structures of the La Téne Culture in Lower
Silesia and the strong settlement structures in Czech-bassin.
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WSTĘP
Kultura lateńska, ze względu na charakterystyczny tylko dla niej repertuar
elementów, takich jak specyficzna ceramika, ozdoby i części stroju, a także wyjątkowe zachowania obserwowalne w obrządku pogrzebowym i elementach kultury
a

M. Bohr, marcin.bohr@gmail.com, Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Szewska 48,
50-139 Wrocław.

80

M. Bohr

duchowej, specyficzne formy osad i występujące na nich obiekty nieruchome, stanowi jedno z bardziej interesujących ugrupowań kulturowych okresu starożytnego
w Europie. Obecnie na terenie Polski można wyróżnić cztery zwarte enklawy tej
kultury, zarejestrowane na Dolnym Śląsku, Płaskowyżu Głubczyckim, w Małopolsce oraz na obszarze Podkarpacia. Badania ostatnich lat wskazują ponadto, że bardzo silnie zabytkami, które jednoznacznie wiązać należy z kulturą lateńską, nasycone są Kujawy oraz okolice dzisiejszego Kalisza (por. np. Cofta-Broniewska 1979,
45-48; Cofta-Broniewska, Kośko 1982, 179; Makiewicz 1986, 25-33; Andrałojć, Andrałojć 2012; Rudnicki, Miłek, Ziąbka, Kędzierski 2009). Pojedyncze znaleziska tej
kultury rejestrowane są także na terenach znacznie oddalonych od zwartych stref
celtyckiego osadnictwa (Woźniak 1970, mapa 4, zestawienie V; por. ostatnio np.
znaleziska brązowych bransolet z Pojezierza Iławskiego i północnego Mazowsza –
Teska 2012, ryc. 4, czy fibuli nawiązującej do typu duchcowskiego z Polski środkowej – Muzolf 2012). Wydawać by się mogło, że ten „elitarny” charakter materiałów
kultury lateńskiej skutkuje stagnacją w badaniach nad jej problemami, że trudno
na jej temat napisać jeszcze coś nowego. Otóż tak nie jest – wciąż duży potencjał
tkwi jeszcze w analizie materiałów archiwalnych, pozyskanych jeszcze przez badaczy niemieckich, istnieje ponadto potrzeba podsumowania aktualnego stanu badań
nad kulturą lateńską w jej dolnośląskim wariancie i zarysowania dalszych perspektyw badawczych, co autor stara się zrealizować w niniejszym artykule.
MATERIAŁY I METODY
Zdecydowana większość materiałów kultury lateńskiej na Dolnym Śląsku pozyskana została przed 1945 rokiem, przy czym absolutnie przeważają tutaj
źródła o charakterze sepulkralnym. Wtedy to przebadano (niekiedy jedynie zarejestrowano, gdyż większość tych odkryć miała charakter przypadkowy) takie stanowiska jak na przykład większe cmentarzyska w Sobocisku, Domaniowie, pow.
oławski, Karnczej Górze (obecnie w obrębie Smolca i Wrocławia-Strachowic), Starym Zamku, pow. wrocławski czy Głowninie, i Ple, pow. strzeliński, jak również
pojedyncze groby ciałopalne i szkieletowe w Bielanach Wrocławskich, Biskupicach
Podgórnych, pow. wrocławski, Kalinowej, Sulęcinie, pow. wrocławski czy Biskupicach, Borku Strzelińskim, Górcu pow. strzeliński (Woźniak 1970, 281-293, tam
starsza literatura). Badania na cmentarzysku w Sobocisku były w okresie powojennym
kontynuowane przez B. Czerską (1965; 1966). W ostatnich latach prowadzone były
z kolei badania na stanowiskach sepulkralnych: birytualnym cmentarzysku w Tyńcu
nad Ślęzą, pow. wrocławski (gdzie odkryto łącznie 6 grobów szkieletowych oraz 3 ciałopalne – Kosicki 1996b; Kamiński, Kosicki 1992) oraz w Wiązowie, pow. strzeliński, gdzie udało się odkryć pojedynczy grób szkieletowy (niepublikowane materiały L. Kamińskiego, por. Kosicki 1996, 276). Efektem prac szerokopłaszczyznowych
związanych z inwestycjami drogowymi było odkrycie jedynie: dwóch obiektów
rowkowych i dwóch grobów szkieletowych w Domasławiu, pow. wrocławski (Żygadło, Kamyszek, Marciniak, Suchan 2012, 483-485) oraz szkieletowego, dość bo-
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gato wyposażonego pochówka kobiecego w Wojkowicach, pow. wrocławski (Kosicki 2009). W ten sposób łącznie możemy w przypadku Dolnego Śląska mówić
o 29 stanowiskach o charakterze sepulkralnym, na których odkryto w sumie około
100 grobów. Liczba grobów nie jest do końca pewna, co wynika z faktu, że (jak
wskazywano już wyżej), duża część zabytków odkrywana była bez wyraźnego kontekstu na terenie cmentarzysk. Oczywiście również w przypadku części stanowisk,
z których pochodzą zabytki stanowiące zazwyczaj wyposażenie grobów nie możemy wykluczyć, że w rzeczywistości chodzi tu o stanowiska o charakterze osad.
Osady kultury lateńskiej rozpoznane są bardzo słabo, nie udało się w ostatnich latach odkryć bardziej rozległych struktur w trakcie prac szerokopłaszczyznowych. Nieco szersze prace prowadzone były na osadzie w Radłowicach, pow. oławski, zarejestrowano tutaj bogaty materiał ceramiczny występujący głównie w warstwie
kulturowej, a także najprawdopodobniej pozostałości posadowionych na powierzchni
gruntu budynków zrębowych, relikty budynków zagłębionych oraz paleniska, jamy
i dołki posłupowe (Bednarek 1990, 1991; Pazda 1992, 85-113, 121-124). Badania
na stokach Ślęży prowadził G. Domański, który dokonał syntetycznego przeglądu
celtyckich materiałów tam odkrytych i wskazał na obecność licznych materiałów
przede wszystkim na „łące szczytowej”, które odpowiadają, być może, strukturom o charakterze obiektów (Domański 2002, 89-93). Zapleczem dla działalności
społeczności celtyckich na Ślęży mogła być osada w Strzegomianach, pow. wrocławski, na której odkryto szereg jam osadniczych (Domański 2003). Pojedyncze
obiekty osadnicze odkryto w trakcie prac ratowniczych prowadzonych w Pożarzycach, pow. wrocławski i Radzikowie, pow. dzierżoniowski (Domański, Kłosińska,
Kosicki 1988, 277), warstwa kulturowa z ceramiką warsztatową odkryta została
w Miechowicach Oławskich, pow. strzeliński (Bednarek 2001). Relikty budynku
słupowego udało się odkryć T. Gralakowi w Górcu, pow. strzeliński (Gralak 2012).
Na szeroką skalę prowadzone były badania na osadzie w Kurzątkowicach, pow.
oławski - na stanowisku odkryto między innymi relikty zagłębionego budynku,
dwa piece wapiennicze, dwukomorowy piec garncarski, obiekt stanowiący miejsce
magazynowania gliny oraz szereg jam (Kosicki 1992; 1996a; 1997). Bardzo świeża
jest publikacja kolejnego dwukomorowego pieca garncarskiego z Mokronosa Dolnego, pow. wrocławski, któremu towarzyszyły relikty budynku słupowego (Kamyszek, Żygadło 2013). W kompleksie stanowisk Ślęza 11/12, pow. wrocławski udało
się zarejestrować pozostałości słupowych budowli wziemnych o prostokątnym
kształcie (Domański, Kłosińska, Kosicki 1999, 289), zaś w Polwicy 5/Skrzypniku 8,
pow. oławski – liczne materiały w warstwie kulturowej i w ponad 20 obiektach, być
może także reliktach budynków naziemnych (Dobrakowski i inni, 2001, 142). Pojedyncze fragmenty ceramiki (2 fragmenty naczyń grafitowych oraz 1 wykonany
na kole) odkryto w Jędrzychowicach, pow. strzeliński (Łopusiewicz, Żmudziński
1991, 80, ryc. 5: a, b). Na tym, niestety, należy zakończyć przegląd „rozpoznanych” wykopaliskowo osad kultury lateńskiej na Dolnym Śląsku. Nietrudno więc
stwierdzić, że stan rozpoznania tej jednostki kulturowej jest bardzo słaby. Niestety
bardzo duży problem stanowi dodatkowo niedostateczny stopień opublikowania
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wyników badań powojennych, przy czym „wyróżniają się” tutaj stanowiska takie
jak Kurzątkowice czy Wiązów. W chwili obecnej w przypadku Dolnego Śląska możemy mówić łącznie o nieco ponad 90 stanowiskach, datowanych od stadium B1
okresu lateńskiego (Tyniec nad Ślęzą, Wiązów) do końca stadium C2 lub nawet początków D1 (Kurzątkowice). Do liczby tej należałoby doliczyć jeszcze pojedyncze
stanowiska zarejestrowane w trakcie prac prowadzonych w ramach Archeologicznego Zdjęcia Polski. Trzeba jednakże zaznaczyć w tym kontekście jeden bardzo
ważny problem – stanowiska z badań powierzchniowych dokumentowane były
na podstawie właściwie jedynie dwóch kategorii naczyń, charakterystycznych dla
kultury lateńskiej, to znaczy pojedynczych fragmentów ceramiki grafitowej (która,
de facto, na terenie Dolnego Śląska spotykana jest zdecydowanie rzadziej niż na
Górnym Śląsku – por. Bednarek 2013, 121) oraz specyficznej cienkościennej ceramiki wykonanej na kole garncarskim. Lepiona ceramika kultury lateńskiej jest
niestety jeszcze bardzo słabo rozpoznana, co niestety skutkuje dużymi trudnościami w prawidłowej kwalifikacji chronologiczno-kulturowej tego typu materiałów
pochodzących z prospekcji powierzchniowych. Rzeczywista liczba stanowisk tej
kultury odnotowanych w trakcie AZP może być więc przeto większa.
Zwarte osadnictwo kultury lateńskiej obejmuje strefę, w której występują
najbardziej żyzne czarnoziemy utworzone na utworach lessowych, zlokalizowane
w międzyrzeczu Oławy i Bystrzycy – obszar ten ma powierzchnię około 1000
km kwadratowych (por. Kosicki 1996, 276), jest więc stosunkowo niewielki. Pojedyncze zabytki charakterystyczne dla kultury lateńskiej odkrywane były poza
tą strefą. Dolnośląska kultura lateńska doczekała się kilku syntetyzujących ujęć,
wśród których wymienić należy przede wszystkim pracę M. Jahna, zawierającą
bogatą bazę materiałów odkrytych do roku 1930 (Jahn 1931) oraz prace polskich
badaczy – B. Czerskiej (1970) i Z. Woźniaka (1970). Te ostatnie nie obejmowały wszystkich pozyskanych w okresie przedwojennym materiałów – duża część
z nich pozostawała nie opublikowana lub publikowana jedynie w formie bardzo
krótkich wzmianek w czasopismach Altschlesische Blätter i Altschlesien, zazwyczaj pozbawionych ilustracji (jeżeli w tych przyczynkach pojawiały się ilustracje,
prezentowały one jedynie wybrane zabytki ruchome z pominięciem rysunków
i fotografii eksplorowanych obiektów). Stan badań nad dolnośląską kulturą lateńską do połowy lat 90-tych zrelacjonował A. Kosicki (Kosicki 1997b). Dużą część
archiwalnych danych, w tym rysunki obiektów sepulkralnych i zabytków, opublikował ten sam autor (Kosicki 1993), zamieszczając ponadto cały szereg opartych
na archiwaliach danych, korygujących informacje często powielane w starszej literaturze. Praca A. Kosickiego pokazała, że w dalszym ciągu istotnym źródłem
danych o znaleziskach kultury lateńskiej pozyskanych w okresie przedwojennym
są zasoby Muzeum Archeologicznego, Oddziału Muzeum Miejskiego Wrocławia,
a także Archiwum Państwowego we Wrocławiu. Chciałbym tu odnieść się do kilku istotnych faktów, które nie doczekały się dotychczas należnej im uwagi i publikacji.
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W okresie przedwojennym zdecydowana większość informacji o sepulkralnych znaleziskach kultury lateńskiej pojawiała się w kontekście przypadkowych odkryć, dokonywanych najczęściej w trakcie prac melioracyjnych lub podczas pozyskiwania piasku z obecnych w każdej dolnośląskiej wiosce piaskowni.
Informacje takie w pierwszej połowie XX wieku najczęściej trafiały już do wrocławskich archeologów (w przeciwieństwie do dużej części odkryć starszych), którzy mieli szansę dokonać na miejscu odkrycia wizji lokalnej lub nawet przeprowadzić badania, które dzisiaj określilibyśmy jako ratownicze. W formie dokumentacji
wyniki takich prac niekiedy zachowały się we wrocławskich archiwach, jednakże
w wyniku dużej części takich odkryć pozyskiwano jedynie duże serie zabytków
pozbawionych informacji o kontekście odkrycia. W literaturze przedmiotu niepełne są informacje dotyczące grobowego znaleziska z Borka Strzelińskiego, pow.
strzeliński. Stanowisko 3 odkryte zostało przypadkowo w lutym 1928 roku, zaś
uzupełniające badania przeprowadził tu dwukrotnie w marcu tego roku G. Raschke (por. Woźniak 1970, s. 281). Z archiwalnych informacji można wywnioskować, że odkryte w piaskowni zabytki zabezpieczył w miejscowej szkole nauczyciel
Tischler. Wynika z tego, że Raschke nie widział zespołu grobowego in situ. Relacja
o odkryciu szkieletu pochodziła od córki właściciela piaskowni, Friedricha, która pokazała dokładną lokalizację grobu. Zwłoki ułożone zostały wzdłuż osi N-S,
z głową ku północy, przy stopach zmarłego znajdowało się naczynie ceramiczne,
pierwotnie ze względu na swoją barwę wzięte za drugą czaszkę. Odkrywczyni nie
potrafiła powiedzieć nic na temat położenia w grobie ozdób obręczowych. Kości
zmarłego, w tym uszkodzona czaszka, zostały zebrane i ułożone na krawędzi piaskowni, zaś dobrze zachowana żuchwa i zabytki znalazły się w miejscowej szkole
(AP Wr, WSPŚ, sygn. 676, s. 567). Być może Raschke dotarł do innych świadków
odkrycia (z archiwaliów wynika, że przy odkryciu mógł być także sam właściciel
piaskowni), ponieważ w swojej notatce pisze dalej, że naszyjnik został odkryty po
podniesieniu czaszki zmarłego, nagolenniki znajdowały się w pobliżu stóp. O zielonkawym zabarwieniu kości piszczelowych wzmiankuje M. Jahn (1931, 117), natomiast zniszczoną bransoletę odkryto „w pobliżu głowy”. O tych okolicznościach
pisze jednak Raschke z ostrożnością. Przeprowadzone z trudem w zamarzniętej
ziemi „wykopaliska” w pobliżu miejsca znalezienia szkieletu doprowadziły jeszcze
do odkrycia pojedynczych fragmentów kości stóp i do stwierdzenia, że dno jamy
grobowej sięgało do głębokości 1,3-1,4 m.
Jako pierwszy znalezisko to publikuje M. Jahn w swojej monografii kultury lateńskiej na Śląsku, oprócz prezentacji odkrytych w grobie materiałów przedstawiając rysunek jamy grobowej (Jahn 1931, ryc. 2). Porównując opublikowany
przez Jahna rysunek z rysunkiem grobu zachowanym w Archiwum Państwowym
we Wrocławiu (AP Wr, WSPŚ, sygn. 767, poszyt Grossburg, s. 566-590) można dostrzec istotne różnice w zakresie ułożenia górnych kończyn zmarłego. Na rysunku
Jahna wyraźnie możemy zauważyć, że lewa ręka ułożona jest wzdłuż ciała, podczas
gdy prawa ręka jest lekko zgięta w łokciu i uniesiona „ku górze”, co spowodowało,
że dłoń znalazła się „na ziemi”, w pobliżu prawego policzka zmarłego. Taka pozycja
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musiałaby wymusić subtelny skręt górnej partii ciała na prawo, odwzorowany we
wzmiankowanej publikacji. Zupełnie inaczej wygląda układ rąk na rysunkach
archiwalnych – w tym przypadku obie ręce ułożone są wzdłuż ciała zmarłego,
w takiej również pozycji zaznaczone są poszczególne elementy wyposażenia zmarłego, co uwidocznione jest zarówno na planie sytuacyjnym stanowiska, jak i rzucie
poziomym i przekroju grobu – widoczne są dwa nagolenniki, naszyjnik oraz bransoleta na prawej ręce (ryc. 1: 1, 2). Trudno powiedzieć, jaki był rzeczywisty układ
zwłok w grobie, rysunek archiwalny opatrzony jest bowiem podpisem „mutmasslich”, czyli domniemany, jednak informacja taka nie trafiła już do publikacji Jahna.
Przykład znaleziska z Borka Strzelińskiego pokazuje wyraźnie, jak dalece publikowane w literaturze przedwojennej znaleziska mogą być jedynie próbą interpretacji
pewnych faktów nie stwierdzonych i nie zadokumentowanych w terenie, a poprzez
swoją nie podkreśloną hipotetyczność wprowadzających pewien chaos interpretacyjny. Najbardziej charakterystycznym układem zwłok w grobach kultury lateńskiej, nie tylko na Śląsku (Sobocisko, Głownin – Hoffmann 1940, ryc. 2, 5, 13, 20,
25, 26; Sobocisko – Czerska 1966, ryc. 3, 5, 11; Żerniki Wielkie – Jahn 1932a, ryc.
7; Sobocisko – Kosicki 1993, ryc. 6, 7, 8; Wojkowice – Kosicki 2009, ryc. 3-4), ale
również na cmentarzyskach kultury lateńskiej w Czechach czy na Morawach (por.
np. Filip 1956, ryc. 84: 1,2, 4-6, 8, 9-11; Waldhauser 1987, ryc. 18, gr. 14; 21; 22;
28; 41) jest pozycja na wznak, z rękoma ułożonymi wzdłuż tułowia. W przypadku
układów z jedną ręką zgiętą i uniesioną ku górnej partii ciała, najczęściej mamy
do czynienia z ułożeniem dłoni na brzuchu, klatce piersiowej lub w strefie obojczyka lub szyi, niejako pod brodą (por. Sobocisko – Hoffmann 1940, ryc. 1, 22,
24; Sobocisko – Czerska 1966, ryc. 10, 15). W ten sposób chowane były zarówno
kobiety, jak i mężczyźni, na korpusie układane były zarówno ręce lewe, jak i prawe,
przy czym układ dłoni pod brodą/szyją charakterystyczny jest dla kobiet. W chwili
obecnej nie jesteśmy jednak w stanie stwierdzić kategorycznie, jaki był rzeczywisty
układ ciała w grobie z Borka Strzelińskiego. Jeżeli prawdziwe są informacje o odkryciu bransolety w pobliżu głowy (Jahn wzmiankuje o śladach patyny brązowej,
jednakże obecnej na prawej kości ramiennej – Jahn 1931, 11, 116-118; a może
zabytek pełnił funkcję naramiennika?), nie możemy wykluczyć układu z dłonią
w okolicach obojczyka, jest to jednak tylko domniemanie. Jahn wzmiankuje ponadto o śladach patyny na kościach lewego przedramienia, co doprowadza go do
wniosku, że również na tej ręce znajdowała się bransoleta, która w trakcie eksploracji
grobu uległa zagubieniu (Jahn 1931, 117, ryc. 2). Nie zmienia to faktu, że zarówno
opublikowany przez Jahna, jak i sporządzony przez Raschkego rysunek szkieletu, jest tylko naukową fikcją i jako taki nie powinien funkcjonować w naukowym
obiegu.
Rysunki zabytków metalowych i fotografię naczynia odkrytych w Borku
Strzelińskim publikuje M. Jahn (Jahn 1931, ryc. 14, tabl. V: 2), natomiast w Archiwum Państwowym we Wrocławiu zachowały się kolejne fotografie, na których
widać zarówno ich stan zachowania, jak i fakturę powierzchni (ryc. 1; 3, 4). Widać
tu wyraźnie, że rysunki ozdób obręczowych w publikacji zostały nieco wyideali-
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Ryc. 1. Borek Strzeliński, pow. strzeliński. Archiwalna dokumentacja badań archeologicznych oraz archiwalne fotografie pozyskanych zabytków kultury lateńskiej:
1 – lokalizacja piaskowni; 2 – rzut poziomy oraz przekrój grobu szkieletowego;
3 – brązowe ozdoby obręczowe odkryte w grobie; 4 – naczynie ceramiczne ustawione
przy nogach zmarłej. (wg APWr, WSPŚ, sygn. 767, poszyt Grossburg)
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zowane, po to, aby uwypuklić zniwelowane i zatarte szczegóły ornamentacyjne.
Archiwalna fotografia ukazuje ponadto powierzchnię częściowo uszkodzonego
naczynia, na której widoczne są liczne ślady erozji, w formie ubytków powierzchniowej warstewki ceramiki oraz ślady działania korzeni roślinnych (ryc. 1: 4).
W archiwalnych zasobach zgromadzone są istotne, niepublikowane informacje dotyczące innych stanowisk sepulkralnych i zabytków kultury lateńskiej. Duża liczba tego typu danych dotyczy na przykład jednego z największych
„lateńskich” cmentarzysk zarejestrowanych w Głowninie, pow. strzeliński (por.
Woźniak 1970, 282-283, tam starsza literatura; Kosicki 1993, s. 453-456). Fotografie i rysunki (AP Wr, WSPŚ, sygn. 767, s. 376-377) ukazują widok stanowiska
– krawędź piaskowni, w której dokonywano odkryć (ryc. 2: 1) oraz wzajemne relacje przestrzenne pomiędzy poszczególnymi grobami (ryc. 2: 5), które odkryte
zostały w południowej części piaskowni – w przebadanej przykrawędnej części
zachodniej grobów nie zarejestrowano (ryc. 2: 3). Z ich analizy wynika, że groby
1/1930 i 2/1930 zlokalizowane były w niewielkiej odległości od siebie, dzielił je
dystans około 1 metra, grób 3/1930 dzieliła od sąsiedniego grobu odległość około
2,5 m. Można zauważyć, że w warunkach glebowych piaskowni materiał kostny
uległ całkowitemu rozłożeniu, zaś dokładne zarysy jam grobowych są trudne do
wyznaczenia (ryc. 2: 4-6). W zasobach archiwalnych zachował się ponadto jeden
z niewielu planów ukazujących układ grobów na dolnośląskim cmentarzysku kultury lateńskiej (ryc. 2: 2). Można tu zauważyć, że w odsłoniętej strefie cmentarzyska groby te układają się w rząd o przebiegu E-W. Jednocześnie widoczne jest, że
w przebadanych przykrawędnych partiach piaskowni nie wystąpiły inne tego typu
obiekty, można natomiast domniemywać, że dalsze groby obecne były w strefie
zniszczonej, zlokalizowanej dalej na północ. W dokumentacji archiwalnej zachowały się niepublikowane fotografie ukazujące szczegóły ornamentyki występującej
na zabytkach, na przykład motyw yin-yang na bransolecie odkrytej luźno w 1929
roku (ryc. 3: 3; por. Jahn 1931, 110-111, tabl. III: 7; ryc. 28) oraz odciski grubo
tkanego materiału widoczne na silnie skorodowanym umbie pochodzącym z grobu 1/1929 (ryc. 3: 2, 4). Bardzo wyraźny jest szereg śladów technologicznych na
wykonanych na kole naczyniach z tych grobów. Są to na przykład liczne miejsca
łączenia poszczególnych taśm ciasta garncarskiego, które nie uległy wygładzeniu
czy zatarciu i możliwe są do obserwowania zarówno na zewnętrznych, jak i wewnętrznych ściankach, a także dookolne ślady formowania przejść pierścieniowatych stopek w partie przydenne (ryc. 3: 1).
Zachowane archiwalne fotografie oraz zabytki oryginalne pozwalają na
obserwacje pewnych szczegółów technologicznych obecnych na zabytkach, które
nie są możliwe do zaobserwowania na rysunkach i fotografiach umieszczonych
w publikacjach. W ten sposób na przykład można obserwować powierzchnie swobodnego krzepnięcia metalu na wewnętrznych stronach fragmentu nagolennika
wykonanego z pustych półkul, pochodzącego z nieznanej miejscowości na Śląsku
(ryc. 4: 2). Fragmenty te stanowią jedynie dwie półkule oddzielone od siebie międzyżebrzem. Powierzchnie krzepnięcia widoczne są także na stronie zewnętrznej

Materiały do badań nad kulturą lateńską na Dolnym Śląsku

87

Ryc. 2. Głownin, pow. strzeliński. Archiwalna dokumentacja badań na stanowisku kultury lateńskiej: 1 – widok na krawędź piaskowni, w której dokonywano odkryć; 2 – plan
strefy, w której występowały groby szkieletowe; 3 – plan wykopów sondażowych przy krawędzi piaskowni; 4 – widok zarysu jamy grobu 2; 5 – groby 1/1930 i 2/1930 w trakcie eksploracji; 6 – rzut poziomy grobu 1/1930. (wg APWr, WSPŚ, sygn. 767, poszyt Glofenau)
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Ryc. 3. Głownin, pow. strzeliński. Archiwalne fotografie zabytków pozyskanych w trakcie
prac na stanowisku: 1 – wykonane na kole garncarskim naczynia ceramiczne z grobów
szkieletowych; 2 – umbo taśmowate z grobu 1/1930; 3 – brązowy nagolennik odkryty
w 1929 roku; 4 – odcisk tkaniny na umbie z grobu 1/1930.
(wg APWr, WSPŚ sygn. 767, poszyt Glofenau)
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Ryc. 4. Wykonane z brązu ozdoby obręczowe oraz ceramika grafitowa kultury lateńskiej:
1,2 – fragment nagolennika z pustych półkul, Śląsk, miejscowość nieznana;
3-7 – bransolety/nagolenniki i pierścienie odkryte na gruntach Bożkowa, pow. kłodzki;
8, 9 – fragmenty grafitowej situli z Muszkowic, pow. strzeliński (1-4 – w zasobach Muzeum Archeologicznego we Wrocławiu; 5-7 – wg Archiwum Martina Jahna; 8-9 – ze
zbiorów Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego; 1-4, 8-9 – fot. M. Bohr)
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zabytku, podczas gdy międzyżebrze jest od strony zewnętrznej starannie wypolerowane (ryc. 4: 1). Zachował się sztabkowaty mechanizm zapinania w postaci
płytki z otworem, do której przy pomocy ogniwka przypinano drugą część nagolennika. Ogląd oryginalnego zabytku wskazuje na to, że brakujący fragment został
wygięty i niejako „ukręcony” siłą (ryc. 4: 2), co nie jest czytelne na publikowanej
przez Jahna fotografii zabytku w ujęciu „od góry” (Jahn 1931, tabl. III: 11). Trudno
jest stwierdzić, w jakich okolicznościach do tego zniszczenia przedmiotu doszło,
jednakże nie można tu wykluczyć działania o charakterze symbolicznym.
Zabytki kultury lateńskiej dość licznie odkrywane są poza obszarami
zwartego osadnictwa tej kultury na Dolnym Śląsku, dotyczy to zarówno fragmentów ceramiki naczyniowej, ozdób i elementów stroju, jak również monet czy nawet
całych ich zespołów. Wspomnieć tu należałoby o takich zabytkach jak na przykład
dwie wczesnolateńskie fibule z Bolesławca (Petersen 1929, 99-100, tabl. 25: h, i;
Gedl 1972, 327, ryc. 10), pojedyncze monety z Königshein, Kr. Görlitz (błędnie
w literaturze polskiej lokowanego pod miejscowością Działoszyn, pow. zgorzelecki
– por. Rudnicki 2012, 35), Wrocławia-Psiego Pola, Masłowa, pow. trzebnicki (Woźniak 1967, 223-227) czy Wrocławia-Widawy (Bohr 2012b; Bohr 2014, 193-194,
ryc. 6: 1) czy skarbie około 30 monet bojskich z Brzezinki Średzkiej, pow. średzki
(por. Jahn 1931, 85, 88-90, tabl. XI: 6-8; Woźniak 1967, 205-207, 223; Rudnicki
2012, 51). Jeżeli chodzi o przedmioty wykonywane z metali, to pochodziły one
najprawdopodobniej spoza obszaru dzisiejszej Polski i importowane były z terenu na przykład Czech lub Moraw, natomiast ceramika naczyniowa produkowana
była przez lokalne społeczności. Fragmenty naczyń grafitowych kultury lateńskiej
odkryte zostały w latach 70. XX w. na terenie Przedgórza Sudeckiego w obrębie
Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich, na południe od dolnośląskiej celtyckiej enklawy osadniczej, w miejscowościach Muszkowice i Krzelków, pow. strzeliński
(materiały jedynie wzmiankowane w sprawozdaniu – por. Iśków, Semkowicz,
Spychała 1975, s. 87-88). Ze stanowiska 3 w Muszkowicach pochodzą cztery fragmenty, przy czym dwa z nich są bardziej charakterystyczne: fragment brzuśca
grafitowej situli, zdobionej wykonanym grzebykiem ornamentem linii pionowych
(ryc. 4: 8), w masie garncarskiej, oprócz bardzo drobno roztartego grafitu, obecna jest przymieszka bardzo drobnoziarnistego tłucznia granitowego (frakcja nie
przekraczająca 1 mm grubości), grubość ścianki 8 mm. Drugi fragment pochodzi
z wylewu naczynia grafitowego z wałeczkowato pogrubionym wyłożonym wylewem, masa garncarska i grubość ścianki jak w powyższym fragmencie (ryc. 4: 9).
Najprawdopodobniej oba fragmenty pochodzą z jednego naczynia. W pozostałych fragmentach brzuśców widoczne są oprócz domieszki tłucznia także pojedyncze, niedokładnie roztarte grudki grafitu. Trudno jest jednoznacznie zinterpretować obecność takich materiałów w górnym dorzeczu Oławy. Jeżeli miały tu
trafić jako element wymiany handlowej (wyprodukowane na Dolnym, czy raczej
Górnym Śląsku? – por. Czerska 1967, s. 131), to rodzi się pytanie, kto mógł być
partnerem handlowym dolnośląskich Celtów w okresie lateńskim w tym rejonie?
Podobne pytanie sformułować należałoby w kontekście obecności pojedynczego

Materiały do badań nad kulturą lateńską na Dolnym Śląsku

91

znaleziska ceramiki grafitowej w miejscowości Skała, pow. jaworski, odkrytego daleko poza znanymi strukturami osadniczymi okresu lateńskiego/przedrzymskiego
(Muzeum Archeologiczne we Wrocławiu, dawny nr inw. 679: 22). Jeżeli takiego
partnera nie było, być może nie należy wykluczać obecności zabytków z Muszkowic i Krzelkowa w kontekście nie rozpoznanych jeszcze osad kultury lateńskiej
(w przypadku fragmentu ze Skały jest to raczej mało prawdopodobne). W końcu
– być może ich obecność jest dowodem na funkcjonowanie przebiegającego przez
górne dorzecze Oławy szlaku komunikacyjnego, na trasie którego naczynia zostały
zagubione/zniszczone.
O ile w przypadku znalezisk z Muszkowic i Krzelkowa bez wątpienia możemy mówić o zabytkach kultury lateńskiej, o tyle więcej wątpliwości pojawia się
w przypadku odkrycia ceramiki grafitowej na terenie Ziemi Kłodzkiej. Ceramikę
taką zarejestrowano w okresie przedwojennym na gruntach wsi Brzozowie, stanowiących obecnie dzielnicę Kudowy-Zdroju, pow. kłodzki (GVS 1937, 29; Kosicki
1993, 453, ryc. 2). W tym wypadku wzmiankowane w literaturze dno z przydennym fragmentem naczynia, pomimo zastosowania do sporządzenia ciasta garncarskiego sproszkowanego grafitu, jak zresztą zauważa A. Kosicki, może mieć
o wiele młodszą chronologię i wiązać się z okresem średniowiecza, a nawet
nowożytnym. Obecność na wewnętrznej jego ściance śladów żużla może przemawiać za tym, że mamy w tym przypadku do czynienia z jakimś rodzajem tygielka
odlewniczego, jakie stosowane są praktycznie po czasy współczesne.
Bardzo ciekawego odkrycia dokonano na terenie Ziemi Kłodzkiej przed
rokiem 1907, pozyskując zespół trzech brązowych bransolet (ewentualnie dwóch
nagolenników i jednej bransolety) i dwóch pierścieni, o czym świadczy zachowana
w Archiwum Państwowym dokumentacja (AP Wr, WSPŚ, sygn. 684, s. 185-214).
Dokładne miejsce odkrycia zabytków nie jest znane, jednakże zadokumentowane
one zostały jako pochodzące z Bożkowa (dawn. Eckersdorf, Kreis Glatz; por.
Demidziuk 1999, nr 20). Taka lokalizacja zabytków wynika z faktu, iż odkryto
je w dobrach hrabiego Magnisa z Bożkowa, zlokalizowanych w tej miejscowości, a także na gruntach w okolicach Bystrzycy Kłodzkiej, Kłodzka i Nowej
Rudy. Przeprowadzona przez M. Osiadacza szczegółowa kwerenda doprowadziła
do stwierdzenia, że najbardziej prawdopodobnym miejscem odkrycia są grunty
Bożkowa, położone w promieniu maksymalnie 12 km od tej miejscowości (Osiadacz 2007, s. 11-131). O zabytkach tych wzmiankowałem w kontekście znalezisk
okresu rzymskiego i wędrówek ludów na terenie Kotliny Kłodzkiej zaznaczając
jednocześnie, że funkcjonujące w literaturze rysunki ozdób daleko odbiegają od
rzeczywistości (Bohr 2012a, 44, ryc. 2: a, b). Mało precyzyjne ich rysunki i wzmianki o zabytkach publikowane były w szerszych pracach, omawiających między innymi pradzieje Ziemi Kłodzkiej (Seger 1921, ryc. III; Jahn 1931, 123; 1932, 11, ryc.
10-12). Zbliżone do wyglądu oryginałów rysunki publikuje jeszcze F. Geschwendt
(1938, 203, 209, ryc. 7: b, d; 8). W okresie powojennym nieprawidłowe ryciny
1 Już po przygotowaniu przeze mnie artykułu w 2012 roku i prezentacji konferencyjnej w trakcie Śląs-

kiego Sympozjum Archeologicznego w 2013 roku dotarła do mnie informacja, że na Uniwersytecie
Warszawskim powstała praca licencjacka poświęcona tym znaleziskom, autorstwa pana M. Osiadacza.
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zabytków powiela znów Z. Woźniak, pisząc o nich, że pochodzą z miejscowości
Borkowo w „Ziemi kłodzkiej” (1970, 292, tab. II: 11-13), co wynika najprawdopodobniej z różnego tłumaczenia nazwy „Eckersdorf ” w okresie powojennym (por.
Osiadacz 2007, 11-12, przypisy 52-53). Ten sam autor przytacza informacje o bransoletach (pomijając pierścienie) w pracy poświęconej chronologii, zaliczając formy
karbowane o pogrubionych zakończeniach do wyposażenia grobów starszego horyzontu (Woźniak 1960, tabela I, s. 125), natomiast bransoletę ze zgrubieniami na
kabłąku do zespołów sepulkralnych o młodszej chronologii (Woźniak 1960, tab. 4,
133, mylnie w ilości 2 egzemplarzy). Można więc zauważyć, że na tym etapie znaleziska interpretowane były, jako pochodzące z więcej niż jednego zespołu grobowego. Nieco inne, bliższe rzeczywistości rysunki zabytków publikuje J. Lodowski
(1971, pod miejscowością Borek), a następnie powiela je J. Tůma (1998, 49-50, ryc.
6: D; 10: a-c).
W zbiorze z Bożkowa mamy do czynienia, jak to już zostało powiedziane, z dwoma bransoletami/nagolennikami, bransoletą oraz dwoma pierścieniami.
Opis zabytków:
1. Nagolennik/bransoleta brązowa o karbowanym, otwartym kabłąku, średnica
– 7-8 cm, kolisty przekrój o średnicy 4-5 mm, zakończenia zabytku delikatnie
pieczątkowato pogrubione, przed pogrubieniem dookolna bruzda podkreślająca
efekt pogrubienia. W profilu karbowanie niskie, bardzo delikatne. Ślady zniszczeń zabytku na długości około 3 cm (ryc. 4: 3). Zabytek znajduje się w zbiorach
Muzeum Archeologicznego, Oddziału Muzeum Miejskiego Wrocławia, brak numeru inwentarzowego.
2. Nagolennik/bransoleta brązowa o karbowanym, otwartym kabłąku, średnica –
7,5-8 cm, kolisty przekrój o średnicy 4-5 mm, zakończenia zabytku delikatnie
pieczątkowato pogrubione, przed pogrubieniem dookolna bruzda podkreślająca
efekt pogrubienia. Bruzda i pogrubienia mniej wydatne niż w poprzednim egzemplarzu. W profilu karbowanie niskie, bardzo delikatne (ryc. 4: 4). Zabytek
znajduje się w zbiorach Muzeum Archeologicznego, Oddziału Muzeum Miejskiego Wrocławia, brak numeru inwentarzowego.
3. Zachowana w dwóch fragmentach brązowa bransoleta zdobiona umieszczonymi na otwartym kabłąku 9 pełnymi półkulami/guzami i ulokowanymi pomiędzy
nimi 10 mniejszymi zgrubieniami, z zakończeniem w postaci pełnych guzów pieczątkowatych . Średnica – 6-7 cm. Kule przy zakończeniach i pośrodku kabłąka
nieco większe i zdobione ornamentem oczkowym i żeberkowaną tarczką, półkule
zdobione niewielkimi guzkami (ryc. 4: 5). Zabytek znajduje się w zbiorach Muzeum Archeologicznego, Oddziału Muzeum Miejskiego Wrocławia, brak numeru inwentarzowego.
4. Kolisty pierścień brązowy o średnicy około 2 cm, w przekroju płaskokulisty
o średnicy około 2 mm, na bocznej powierzchni prawdopodobnie widoczne są
ślady delikatnych karbów (ryc. 4: 6). Zabytek nie zachował się.
5. Kolisty pierścień brązowy o średnicy około 2 cm, w przekroju płaskokulisty
o średnicy około 2 mm (ryc. 4: 7). Zabytek nie zachował się.
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Ozdoby obręczowe o karbowanych kabłąkach i profilowanych, pieczątkowatych zakończeniach powszechnie występują w grobach kultury lateńskiej na
terenie Czech i Moraw, wiążą się przede wszystkim z fazą B1 i B2, przy czym mogły one być noszone na nogach, przedramionach lub ramionach (por. Bujna 2005,
ryc. 8; Filip 1956, tabl. XXXV: 12; XXXIX: 4; XLVI: 11; LXXV: 10; Waldhauser
1987, ryc. 4). Okazy takie występują najczęściej parzyście i w sposób symetryczny
(Bujna 2005, 19, 156; por. Teska 2012, 170). Na Dolnym Śląsku podobne egzemplarze (niekiedy o wyraźniej pogrubionych i profilowanych zakończeniach) znamy
z Borka Strzelińskiego, Swojkowa, pow. oławski czy Górca, pow. strzeliński (Jahn
1931, ryc. 14: 3-4; ryc. 22, tabl. IV: 1-2; tabl. IV: 3, 5). Nieco zbliżoną do egzemplarza „bożkowskiego” bransoletę składającą się z 9 pustych półkul oddzielanych
zgrubieniami odkryto niedawno w Wojkowicach, pow. wrocławski, przy czym zabytek ten należy datować na fazę B2 (por. Kosicki 2009, ryc. 5: 4, 86, 89-90). Stylistycznie bliska jest także podobnie datowana bransoleta z Domasławia (Żygadło,
Kamyszek, Marciniak, Suchan 2012, ryc. 2, 485). Generalnie należy stwierdzić, że
bransolety z pełnymi guzami/półkulami występują na stanowiskach lateńskich
przede wszystkim właśnie w fazie B, będąc nawet jej formą przewodnią (Woźniak
1970, 51; Bujna 1982, 329, 331). Analogiczne formy z Dolnego Śląska znamy ponadto z Mokronosa Górnego, pow. wrocławski czy Głownina (por. Woźniak 1970,
286; 283, tabl. IV: 8-9; tabl. XII: 7-8; tam starsza literatura). Szereg tego typu zabytków znanych jest z terenu dzisiejszych Czech (por. Filip 1956, XXXIII: 4, XXXV:
10, LXIV: 16, LXXV: 10). Brązowe pierścienie mają analogie w grobach z Karnczej Góry (obecnie Smolec/Wrocław-Strachowice), Polwicy, Sobocisku (Woźniak
1970, 284, tabl. I: 13; 286-287, tabl. V: 3; 287-290, tabl. VI: 7, 9, 13).
Odkryte w Bożkowie ozdoby pochodzą prawdopodobnie z kontekstu
sepulkralnego, datowanego na młodszą część fazy B1 i fazę B2. Stylistyczne podobieństwo nagolenników wskazuje na to, że najprawdopodobniej użytkowane
były jednocześnie i stanowiły komplet (por. model wyposażenia B2A-B w ujęciu
Bujny – Bujna 2005, ryc. 8). Nie można wykluczyć, że także pozostałe ozdoby
wchodziły w skład wyposażenia grobu, jednakże równie dobrze mogły pochodzić z innego zespołu, za czym przemawiałaby niewielka różnica w chronologii. Znalezisko z Bożkowa stanowi jedyne stanowisko kultury lateńskiej w Ziemi
Kłodzkiej, zlokalizowane w dużej odległości od „lateńskich” skupisk osadniczych
Dolnego Śląska i Czech. Miejsce odkrycia położone jest w strefie, w bliskości
której przebiegał szlak komunikacyjny łączący te skupiska – szlak ten biegł dolinami Bystrzycy Dusznickiej i Ścinawki ku przełęczy Polskie Wrota i dalej do
skupiska osadniczego w okolicach dzisiejszego Jaroměřa, Novégo Města nad Metují i Hradca Králové i użytkowany był później także w okresie rzymskim (por.
Czerska 1970, 158; Kosicki 1997a, ryc. 1; Bohr 2012a, 44-46). Nie można wykluczyć, że grób/groby zlokalizowane w takim miejscu miały wymowę symboliczną.
Warto tu wspomnieć, że tego typu odosobnione groby zlokalizowane w górach,
w sąsiedztwie szlaków komunikacyjnych, daleko od zwartych struktur osadniczych odnotowywane są także w okresie rzymskim (np. grób z Bożkowa, Časlavek,
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czy być może z Krčina – por. ostatnio Bohr 2012a, 43-44, a także z Myśliborza –
por. Błażejewski 2004, 441-442).
W kontekście znalezisk z Bożkowa nadmienić należy także o odkryciu
dokonanym w miejscowości Adršpach, stan. 1, okr. Náchod. Stanowisko to zlokalizowane jest po czeskiej stronie Sudetów, w górnym biegu rzeki Metuje w Górach
Stołowych. W 1934 roku niemiecki archeolog E. Gebauer, w miejscu znanym jako
Heilige Berg, odkrył między innymi fragmenty ceramiki datowanej na „ostatnie
stulecia przed naszą erą”, przechowywane obecnie w Północnoczeskim Muzeum
w Libercu (Waldhauser 1971, 8). Podobne materiały pochodzą także z miejsca
określonego jako „Staatliche Scheibe, kraj Kladsko” (Waldhauser 1971, 58, przypis 7; Tůma 1998, 50, przypis 78). Obecnie trudno jest stwierdzić, czy chodzi tu
o materiały kultury lateńskiej, czy możemy tu raczej mówić o ceramice związanej
z germańskim kręgiem kulturowym.
REZULTATY I DYSKUSJA
Niewielka ilość pozostających do dyspozycji danych źródłowych wskazuje
na to, że dolnośląskie skupisko kultury lateńskiej stanowiło jedynie margines osadnictwa celtyckiego i trudno jest w jego przypadku mówić o jakiejś silnej i liczebnej
strukturze społecznej. Tak przynajmniej wynika z pozostających do dyspozycji danych przytoczonych powyżej – pamiętajmy, że mówimy tu o mniej niż 100 stanowiskach kultury rozwijającej się przez kilkaset lat. Jak starano się zaprezentować,
duży potencjał badawczy tkwi w analizach źródeł archiwalnych i ich konfrontacji
z materiałami publikowanymi. Na Dolnym Śląsku zauważalna jest zdecydowana
przewaga materiałów pochodzących z badań prowadzonych jeszcze w okresie
przedwojennym, przy dominacji stanowisk sepulkralnych. Jednocześnie można
zaobserwować, że po okresie wyraźnego spowolnienia badań w okresie po II wojnie światowej, w ciągu ostatnich 20 lat udało się zarejestrować cały szereg nowych
stanowisk. Wśród nich są także praktycznie nieznane do tej pory osady, na których
obok reliktów budynków odkrywano obiekty produkcyjne, w tym zaawansowane
konstrukcyjnie dwukomorowe piece garncarskie, nawiązujące do obiektów znanych z Górnego Śląska, Małopolski czy Czech i Moraw. Warte jest także podkreślenia, iż pomimo prowadzenia szerokopłaszczyznowych prac wykopaliskowych
przyrost materiałów o charakterze sepulkralnym jest bardzo powolny. W świetle
danych archiwalnych możemy badać pewne zachowania z zakresu obrzędowości
pogrzebowej, analizować struktury przestrzenne na cmentarzyskach, czy z innej
strony - technologiczne ślady produkcyjne na szeregu zabytków ruchomych, także
takich, które do dzisiejszych czasów nie zachowały się. Okazuje się, że część stanowisk z materiałami kultury lateńskiej zlokalizowana jest poza zwartymi strefami
jej osadnictwa, są to przy tym stanowiska z materiałami niepublikowanymi lub
opublikowanymi jedynie w formie komunikatów. Przykład znaleziska grobowego z Bożkowa wskazuje na to, że zlokalizowane w strefach górskich odosobnione
pochówki mogą mieć pewną wymowę symboliczną, związaną z „zawłaszczaniem”
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i „oswajaniem” niegościnnej przestrzeni. Pewną nadzieję na powiększenie bazy
źródłowej upatrywać można w pracach nad ceramiką lepioną, która prawidłowo określana może doprowadzić nas do odkrycia i zbadania trudno dotychczas
uchwytnych osad. W ten sposób weryfikacji powinny ulec wyniki badań przeprowadzonych w ramach AZP. Bardzo istotną kwestią jest jak najszybsze opublikowanie wyników badań wykopaliskowych, zarówno tych przeprowadzonych jeszcze
w latach 90. XX w. (np. Kurzątkowice czy Wiązów), jak i nowszych, prowadzonych
na stanowiskach badanych szerokopłaszczyznowo (np. Ślęza, Polwica/Skrzypnik).
Perspektywy badawcze wciąż wiążą się także z analizami techniczno-technologicznymi materiałów dawno odkrytych, także jeszcze przez badaczy niemieckich.
Chodzi tu między innymi o analizy metalograficzne oraz szczegółowe studia nad
ceramiką warsztatową.
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(red.), Kontakte längs der Bernsteinstrasse (zwischen Caput Adriae und den Ostseegebieten) in der Zeit um Christi Geburt: Materialien des Symposiums 26.-29.
April 1995, Kraków: Muzeum Archeologiczne, 273-279.
Kosicki A.
2009 Grób kobiety ludności kultury lateńskiej ze stanowiska Wojkowice 15, Archeologiczne Zeszyty Autostradowe 9. Badania na autostradzie A-4, cz. VII, Wrocław:
IAiE PAN, 85-93.
Lodowski J.
1971 Z pradziejów Kotliny Kłodzkiej, Rocznik Ziemi Kłodzkiej 9/10, 5-22.
Makiewicz T.
1986 Znaleziska z kręgu kultury celtyckiej i trackiej na Kujawach, (w:) , Celtowie i ich
mennictwo. Materiały z sesji naukowej, Warszawa, 26 kwietnia 1985 r., Warszawa:
Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne, 25-33.
Łopusiewicz R., Żmudziński M.
1991 Sprawozdanie z badań sondażowych przeprowadzonych w 1988 roku na wielokulturowej osadzie w Jędrzychowicach, woj. Wrocław, na stanowisku 8, Silesia Antiqua
33/34, 75-84.
Muzolf B.
2012 Celtycka zapinka w Polsce środkowej, (w:) A. Jaszewska (red.), Z najdawniejszych dziejów. Grzegorzowi Domańskiemu na pięćdziesięciolecie pracy naukowej,
Zielona Góra: Wydawnictwo Fundacji Archeologicznej, 181-187.
Osiadacz M.
2007 Zespół zabytków lateńskich z Bożkowa, gm. Nowa Ruda, niepublikowana praca
licencjacka w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Materiały do badań nad kulturą lateńską na Dolnym Śląsku

99

Pazda S.
1992 Osada kultury lateńskiej w Radłowicach, gm. Domaniów, woj. Wrocław w świetle
badań w latach 1964-1968, Studia Archeologiczne 22, 85-127.
Petersen E.
1929 Die frühgermanische Kultur in Ostdeutschland und Polen, Berlin.
Rudnicki M.
2012 Pieniądz celtycki na Śląsku, (w:) W. Garbaczewski, R. Macyra (red.), Pieniądz
i banki na Śląsku. Studia nad Dziejami Pieniądza i Bankowości w Polsce, Poznań:
Muzeum Narodowe, 33-68
Rudnicki M., Miłek S., Ziąbka L., Kędzierski A.
2009 Celtycka mennica pod Kaliszem, Wiadomości Numizmatyczne 53, z. 2, 103-145.
Seger H.
1921 Die Grafschaft Glatz in vorgeschichtlicher Zeit, Glatzer Heimatschriften 5, 124-129.
Teska M.
2012 Celtycka bransoleta z Pojezierza Iławskiego, (w:) A. Jaszewska (red.), Z najdawniejszych dziejów. Grzegorzowi Domańskiemu na pięćdziesięciolecie pracy naukowej, Zielona Góra: Wydawnictwo Fundacji Archeologicznej, 167-179.
Tůma J.
1998 Pravěké osídlení Kladska, Kladský sborník 2, 43-81.
Waldhauser J.
1971 Archeologický výzkum v severních Čechách II, Liberec: Severočeské museum.
Waldhauser J.
1987 Keltische Gräberfelder in Böhmen, Bericht der Römisch-Germanischen Komission
68, 27-178.
Woźniak Z.
1960 Chronologia celtyckich cmentarzysk w Polsce, Wiadomości Archeologiczne
26, 119-140.
Woźniak Z.
1967 Monety celtyckie z ziem polskich, Wiadomości Numizmatyczne 11, nr 4, 201-231.
Woźniak Z.
1970 Osadnictwo celtyckie w Polsce, Wrocław: Ossolineum.
Woźniak Z.
1979 Starsza faza kultury lateńskiej w Polsce i jej oddziaływania, (w:) J. Dąbrowski,
Z. Rajewski (red.), Prahistoria ziem polskich, t. IV, Wrocław-Warszawa-Kraków
-Gdańsk: Ossolineum, 209-220.
Żygadło L., Kamyszek L, Marciniak M., Suchan G.
2012 Osadnictwo kultury lateńskiej i kultury przeworskiej na stanowisku 10-12 w Domasławiu, gm. Kobierzyce, woj. dolnośląskie, Raport 2007-2008, I, Warszawa:
Narodowy Instytut Dziedzictwa, 483-508.

