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Na okładce:
Szklana ampułka odkryta podczas prac wykopaliskowych przeprowadzonych na 
cmentarzysku w Starogardzie Gd. u zbiegu ul. Kościuszki i al. Jana Pawła II przez 
firmę archeologiczną AZUPIRANU Jakub Prager w lipcu 2016 r. Wykonana została 
z bezbarwnego szkła techniką wydmuchiwania w formie. Pozostałością po tym 
zabiegu są widoczne na niej dwa szwy oraz pojedyncze drobne pęcherzyki powietrza 
o kształcie owalnym, które jednak nie tworzą wyraźnego układu. Zabytek jest 
niewielkich rozmiarów, jego wysokość to 1,87 cm, średnica maksymalnej wydętości 
brzuśca 1,5 cm, waga 0,445 g. W przekroju poprzecznym ampułka przypomina 
kwiat o sześciu płatkach. Odnaleziono ją w grobie oznaczonym jako 7b, w którym 
złożono ciało kobiety w wieku 20-30 lat. W grobie tym obecne były również 
kości płodu. Znaleziono tam też drugi szklany pojemniczek, małą bańkę bardzo 
podobną do omawianej ampułki, oraz dewocjonalia: dwa medaliki wykonanych ze 
stopu miedzi i srebra oraz jednostronny krzyżyk, a także elementy stroju – guzik 
i haftki. Ampułka datowana jest na XVIII/XIX wiek. Być może przeznaczona była na 
pachnidła lub wodę święconą, którą przywożono jako pamiątkę z miejsca odbytej 
pielgrzymki – na podstawie Opracowania wyników badań archeologicznych na 
stanowisku numer 52 w Starogardzie Gdańskim u zbiegu ulicy Tadeusza Kościuszki 
i alei Jana Pawła II (AZP 20-43/171), red. A. Longa, oprac. dr A. Longa, J. Prager, 
dr M. Wałaszewska, W. Rompa, J. Mosiejczyk, S. Jagiełło, dr J. Dąbal, dr A. Pudło, 
M. Majorek, Gdańsk 2018. 
(fot. A. Iwanowski.)
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Małgorzata Grupa, Magdalena Wałaszewska

Kościana igła z Owidza

Kluczowe słowa: igła, kość, grodzisko Owidz, wczesne średniowiecze, 
archeologia, wykopaliska, metoda igłowa.
Key words: needle, bone, the Owidz stronghold, early Middle Ages, ar-
chaeology, excavations, needle method.

Opisany poniżej zabytek jest przykładem przedmiotu wykonanego 
z naturalnego materiału. Został on znaleziony w 2006 roku podczas prac 
wykopaliskowych prowadzonych przez Joannę Jarzęcką-Stąporek na wcze-
snośredniowiecznym grodzisku w Owidzu.

Nie były to jednak pierwsze prace archeologiczne w tym miejscu. 
Pierwsze systematyczne wykopaliska przeprowadziła w  1973  roku Anna 
Wapińska, a na stanowisko wracała jeszcze w późniejszych latach pięcio-
krotnie. Miejsce to jest niezwykłe, ponieważ w X-XI wieku funkcjonował 
tam jeden z ważniejszych grodów na Pomorzu. Teren ten odznaczał się 
naturalnymi walorami obronnymi, położony malowniczo nad rzeką Wie-
rzycą, na pogórzu morenowym w pobliżu traktów handlowych. Nic więc 
dziwnego, że w czasie wojen Szwedów z Polakami w XVII wieku najeźdźcy 
wykorzystali wzgórze z grodziskiem na swoje obozowisko, co skutkowa-
ło odnalezieniem kul do muszkietów. Stąd też w XIX wieku relikty grodu 
określano mianem „szwedzkiej górki” lub „szwedzkiego szańca” (Błażyń-
ski, Wałaszewska 2013, s. 7, 10, 36).

Do tej pory przebadano dopiero 10% powierzchni grodziska. Pod-
czas wszystkich rodzajów badań (powierzchniowych, sondażowych oraz 
wykopaliskowych) pozyskano dotąd znaczną liczbę zabytków. Najliczniej-
szą grupę stanowią fragmenty glinianych naczyń, których liczbę szacuje się 
na 37 000. Bardzo licznym materiałem okazały się również kości zwierzęce, 
których odnaleziono blisko 11 000. Wśród wyróżniających się przedmio-
tów znajdują się tzw. zabytki wydzielone, których w Owidzu odnaleziono 
ponad 600 – są to m.in. przedmioty wykonane z różnych surowców. Arche-
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olodzy natrafili na wykonane z żelaza gwoździe, noże, odważniki, haczyki 
na ryby, świdry, nożyce, punce oraz groty. Z metali kolorowych (brązu czy 
srebra) wykonywane były misy, a także ozdoby w postaci pierścionków, 
zawieszek, kabłączków skroniowych czy zausznic. Nie zabrakło także ro-
gowych grzebieni oraz paciorków z bursztynu, a także srebrnych monet, 
które poświadczają kontakty handlowe z różnymi ośrodkami (Błażyński, 
Wałaszewska 2013, s. 10, 19).

Wśród pojedynczych zabytków znajduje się kościana igła. Igła za-
chowała się w całości, jej długość wynosi 7,7 cm, maksymalna szerokość to 
1,4 cm, a średnica otworu – 0,3 cm (fot. 1, 2). Owidzka igła została praw-
dopodobnie wykonana z kości strzałkowej świni. Zabytek ma wyświeconą 
i wygładzoną powierzchnię (Jarzęcka-Stąporek 2006, s. 42).

Igły w materiałach archeolo-
gicznych stanowią, w niektórych przy-
padkach najliczniejszą grupę wśród 
zabytków wykonywanych z kości. 
Wydaje się, że wytwórcy mogli spo-
rządzać je przy pomocy noża, obra-
biając je mniej lub bardziej starannie. 
Większość egzemplarzy pochodziła 

zapewne z warsztatów specjalizujących się w  obróbce poroża oraz kości. 
Chodzi tutaj o te okazy, których otworki wywiercono przy wykorzystaniu 
narzędzia do robienia oczek. A  o taki rekwizyt trudno było w zwykłym 
wczesnośredniowiecznym gospodarstwie domowym. Raczej należy go 
szukać w specjalistycznym warsztacie wykwalifikowanego rzemieślnika. 
Do wyrobu igieł służyły przede wszystkim kości strzałkowe drobniejszych 
zwierząt udomowionych, co znacznie ułatwiało ich wystruganie. Najczę-
ściej, jak w omawianym przypadku, były to odznaczające się smukłością 
kości strzałkowe świń (Jaworski 1990, s. 69; Makowiecki 2013, s. 187, 197, 
ryc. 7; 2017, s. 152; Makowiecka, Makowiecki 2015, s. 414;). Igły mogły być 
również wykonywane z masywnych rybich ości (Jaworski 1990, s. 70). Kość 
strzałkowa świni ma około 18 cm długości, a z jej główki w łatwy sposób 
można wyprofilować wachlarzowate uszko igły. Szerokość uszek zabytko-
wych igieł pochodzących z wykopalisk waha się od 0,6 do 1,6 cm, a średni-
ce ich otworków od 0,3 do 0,4 cm. Czasem bywa, że niektóre z uszek ostru-
gano wokół otworu, aby uzyskać ich jak najmniejszą szerokość, tak aby 
kościana igła była jak najbardziej podobna do egzemplarzy metalowych. 

Fot. 1. 
Kościana igła 

znaleziona 
w Owidzu 

(fot. L. Szakiel).
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Im igła była węższa, tym łatwiej i wydajniej się nią pracowało1. Większość 
kościanych okazów posiada górną krawędź bądź to równo ściętą, bądź deli-
katnie zaokrągloną (Jaworski 1990, s. 69; Cnotliwy 1999, s. 158-162).

Część igieł posiadających dość szerokie otwory służyła najprawdo-
podobniej do wyplatania sieci ze sznurów. Znaczna grupa takich zabyt-
ków została odkryta nad dużymi zbiornikami wodnymi – Gniezno, Wolin, 
Szczecin (Rulewicz 1994, s. 94-98). Częste uszkodzenia igieł powodowane 
były przez opór stawiany przez węzły sieci. Niektórzy badacze uważają, że 
część igieł spełniać mogła zbliżoną funkcję, jak żelazne szpile pierścienio-
wate, które mogły służyć jako szpikulce do nabijania potraw czy jako szpile 
do spinania szat (Żak 1960, s. 430; Wachowski 1977, s. 450-452, 454). Jest 
to jednak mało prawdopodobne. Niektórzy twierdzą, że igły kościane słu-
żyły jednak głównie do zszywania stosunkowo luźno tkanych materiałów, 
przede wszystkim wełnianych i dzianin.

Częste uszkodzenia igieł powstają na wysokości otworu. Wywierco-
ne otwory osłabiały wytrzymałość igły w tej strefie. Stąd przy dość inten-
sywnym używaniu pękały właśnie w tej części. Uszkodzone główki miały 
najczęściej szerokość 1,4-1,5 cm. Niektóre z popsutych okazów reperowa-
no poprzez wywiercenie nowego otworu. Rzadziej natomiast igły traciły 
wierzchołek (Jaworski 1990, s. 70-71). W Międzyrzeczu odnaleziono czte-
ry igły wykonane z kości strzałkowej świni, dwie z nich miały odłamany 
wierzchołek (Makowiecka, Makowiecki 2015, s. 414). W Więcborku igły 
datowano na IX – XII wiek i już w latach 60. XX wieku wspominano o wy-

1 Wydaje się, że często nadużywa się tego określenia, nie wiedząc tak naprawdę jaką czyn-
ność wykonywano igłą.

Fot. 2. 
Ta sama 
owidzka igła 
w innym ujęciu
(fot. H. Spy-
chalski).
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twórczości tekstylnej z lnu i wełny, ale badacze nie określili sposobu tej 
wytwórczości (Needles 2016, s. 133). W Janowie Pomorskim (zwanym Tru-
so) znaleziono aż 19 igieł we wczesnośredniowiecznych nawarstwieniach, 
w różnym stopniu zachowania (Makowiecki 2013, s. 197). Podobne igły 
znaleziono w IX-wiecznym Menzlinie (Schoknecht 1977, s.96, tabl. 29), czy 
Starej Ładodze (Davidan 1966, s. 104, ryc.1).

W opracowaniu materiału kościanego z Ostrowa Tumskiego we 
Wrocławiu autor zauważył, że część igieł z szerokimi główkami nie nada-
wała się do celów typowo krawieckich. Średnice otworków we wrocław-
skich igłach były zbyt duże na przewleczenie przez nie pojedynczej nici 
(Jaworski 1990, s. 70). Wydaje się, że najczęściej tego typu okazy wykorzy-
stywano do wykonywania wyrobów włókienniczych tzw. metodą igłową, 
lub inaczej „robótką na jednym drucie”, które z języka duńskiego określa 
się jako naalbinding (plecenie, wiązanie igłą; tkanie igłą) (Hoffecker 2002, 
s. 172; Classen-Büttner 2012, s. 9-10; Wnuczek 2012, s. 188). Polega ona na 
pleceniu pętelek za pomocą igły, co sprzyjało wykonywaniu płaskich wyro-
bów włókienniczych (Grupa 2012, s. 173). Metoda ta przypomina plecenie 
sieci rybackich. Znana jest od tysiącleci, wydaje się, że można o niej mówić 
w momencie odnalezienia takich igieł na stanowisku. Tak samo postępu-
je się w przypadku odkrycia przęślików (mówimy wtedy o wytwórczości 
tkackiej, a w szczególności przygotowaniu przędzy), przy których nie ma 
ani wrzeciona, ani przędzy.

Najwcześniejsze fragmenty odnalezionych tkanin wykonanych 
metodą igłową pochodzą sprzed 8000 lat p.n.e. z Izraela, o 500-1000 lat 
młodsze z Niemiec, późniejsze z Danii czy Szwajcarii (Classen-Büttner 
2012, s. 35). Wysoki kunszt warsztatu prezentują nakrycia głowy znalezio-
ne w  Pazyryku (Góry Ałtaj). Na głowach zmarłych kobiet pochowanych 
w grobach komorowych odnotowano ponad jednometrowe nakrycia gło-
wy wykonane techniką igłową. Ażurowe kompozycje wykonano z niezwy-
kłą starannością. Zabytki te są świadectwem przemyślanej wytwórczości na 
najwyższym poziomie 700 lat p.n.e. Należy zauważyć, że zabytki tego typu, 
tzn. wysokie nakrycia głowy wykonane z filcu z ażurową warstwą zewnętrz-
ną noszone były przez kobiety należące do elity plemiennej. Symbolizo-
wały one zapewne status tych kobiet i określały ich pozycję w miejscowej 
społeczności. O wysokiej randze kobiet świadczyły także bardzo kolorowe 
i eleganckie ubiory wierzchnie wykonane z filcu. Ozdobione były wieloko-
lorowymi aplikacjami naszytymi na zewnętrzne odzienie. Są to chyba jedne 
z najciekawszych i najlepiej zachowanych znalezisk pradziejowych. Zabytki 



13Kościana igła z Owidza

wykonane także tą metodą to: rękawiczka z Åsle Mose na Gotlandii dato-
wana na I wiek n.e. (Arbman, Strömberg 1934, s. 67-82), następnie dwie 
wczesnośredniowieczne rękawiczki z Islandii, krótkie skarpety z Yorku czy 
długie ze Szwajcarii, dziewięć fragmentów 
tkanin z Nowogrodu (Nahlik 1964, s. 59-61). 
Z późnego średniowiecza odnotowano skar-
petę z Uppsali, rękawiczkę z Lundu, fragment 
tkaniny z Tartu (Rammo 2009, s. 19). Zabytki 
tekstylne wykonane metodą igłową znane są 
z całej Europy (Hald 1980, s. 285-295; Hansen 
1990, s. 21), jednak w bardzo małych frag-
mentach ze względu na rozkład wełnianego 
włókna (Grupa 2012, s. 174). W Gdańsku wy-
roby te występują materialnie od wczesnego 
średniowiecza aż po późniejsze okresy (fot. 3) 
i są to przede wszystkim rękawice jednopal-
czaste (Kamińska, Nahlik 1958, s. 106; Maik 
1988, s. 100; Grupa 2012, s. 173-176).

Mogłoby się wydawać, że tak drobny 
artefakt, jaki stanowi igła z szerokim uszkiem, 
jest mało znaczący i zbyt zwykły, ażeby się 
nad nim pochylać. Jednak najbardziej nieco-
dzienne jest to, że przetrwał on w ziemi ponad 
1000 lat, że został wykonany przez człowieka 
i był przez ludzi używany do wytwarzania kolejnych przedmiotów. Igła jest 
więc namacalnym świadectwem, które pozostało po przodkach i ich boga-
tej wytwórczości.
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The bone needle from Owidz

The relic described in the article is an example of an object made of 
natural material. It was found in 2006 during excavation works conducted 
by Joanna Jarzęcka-Stąporek on an early medieval stronghold in Owidz. 
The Owidz needle has been preserved in its entirety, its length is 7.7 cm, 
the maximum width is 1.4 cm, and the diameter of the hole is 0.3 cm. The 
Owidz needle was probably made of an arrow bone of a pig. The monument 
has a polished and smoothed surface. It would seem that a small artifact 
like the needle is insignificant and too ordinary to talk about. However, the 
most unusual is that it survived in the earth for over 1000 years, that it was 
made by man and was used by people to make other objects. The needle 
is therefore a tangible testimony that has remained after people who have 
long gone.


