
W zbiorach Muzeum w Międzyrzeczu – mias- Z b i ó r  A:  M i ę d z y r z e c z  –  Z a m e k, 
ta położonego na zachodnim krańcu historycznej a właściwie zespół grodowo-zamkowo-dworski, 
Wielkopolski i zarazem ówczesnej Rzeczypospo- wraz z dawnym podgrodziem, ograniczony prze-
litej (aktualnie woj. lubuskie) – znajduje się dość szkodami wodnymi (rzeki Obra i Paklica oraz 
duża kolekcja militariów: broni i oporządzenia fosa). Badania architektoniczne prowadzone w la-
jeździeckiego pozyskanego w wyniku badań wy- tach 1954-1965 przez H. i Z. Ziętkiewiczów (nie-
kopaliskowych i nadzorów archeologicznych oraz zależnie od częściowo równoległych badań wy-
w niewielkiej części z luźnych znalezisk na terenie kopaliskowych prof. St. Kurnatowskiego w latach 
zespołu grodowo-zamkowego i miasta oraz o nie- 1954-1961) związane były z dokumentacją ruin 
znanej lokalizacji, w tym spoza Międzyrzecza, zamku i jego częściową rekonstrukcją oraz adap-
ale raczej ze stosunkowo bliskiej okolicy. Kolek- tacją jako tzw. trwałej ruiny. Prace prowadzono 
cja jest zróżnicowana chronologicznie: nieliczne bez udziału archeologów, a materiał zabytkowy 
znaleziska pochodzą z różnych okresów pradzie- zbierany był wybiórczo przez pracowników mu-
jów i w niniejszym opracowaniu zostały pomi- zeum i posiada częściową, dość ograniczoną do-
nięte; znakomita większość pochodzi natomiast kumentację. W latach następnych miały miejsce 
z wczesnego i późnego średniowiecza oraz cza- kolejne prace ziemne na zamku i w jego otocze-
sów wczesnonowożytnych. W opracowaniu po- niu: odtworzenie fosy, niwelacja dziedzińca zam-
minięto również pewną ilość militariów (ekspono- kowego, bagrowanie fosy i kanałów wodnych oraz 
wanych na wystawie stałej muzeum) pochodzących rzeki Paklicy, budowa mostu na fosie i inne drobne 
z badań wykopaliskowych na grodzie międzyrzec- prace na terenie zespołu zamkowo-muzealnego (już 
kim w latach 1954-1961 (znajdą się one w całoś- z udziałem archeologów), które również przy-
ciowym opracowaniu badań grodu przygotowanym niosły pewien zbiór znalezisk archeologicznych, 
przez zespół współpracowników prof. S. Kurna- w tym militariów. W sumie zbiór składa się z 67 
towskiego). zabytków: puginału nożowego, czterech toporów, 

Prezentowana poniżej kolekcja składa się 25 grotów bełtów, 17 pocisków broni palnej, kruczej 
z kilku mniejszych zbiorów odpowiadających po- stópki, trzech wędzideł, strzemienia, czterech ostróg  
szczególnym akcjom badawczym o większym za- i  11  podków.
kresie i określonej lokalizacji (A-D) i ze zbioru Z b i ó r  B:  M i ę d z y r z e c z  –  T P  S A  – 
złożonego ze znalezisk przypadkowych rozpro- pozyskany w ramach ratowniczych wyprzedzają-
szonych po mieście i niewielkich nadzorów (X) cych badań wykopaliskowych w 2000 r. i podczas 
(ryc. 1). Krótką charakterystykę i skład poszcze- nadzorów archeologicznych w trakcie właściwej 
gólnych zbiorów przedstawiono poniżej. Całość budowy obiektu biurowego TP SA (stąd określe-
kolekcji składa się ze 152 zabytków (całych lub nie stanowiska) w 2001 r. Teren badań położony 
fragmentów), w tym: fragmentu kolczugi, trzech jest w pobliżu kościoła św. Jana Chrzciciela – 
puginałów nożowych, czekana, 11 toporów, szy- najstarszej (istniejącej) świątyni miasta, między 
dła, grotu strzały, 33 grotów bełtów, 22 pocisków ul. Świerczewskiego i Spokojną (działka 290/26 – 
broni palnej, tzw. kruczej stópki, sześciu wędzideł, przede wszystkim i działka 291). Badania te sta-
sześciu strzemion, dziewięciu ostróg i 57 podków. nowią największe – jak dotąd – wykopaliska na 
Szczegółowy opis i bliższe dane o poszczegól- terenie międzyrzeckiej starówki, w południowo-
nych  zabytkach  przedstawiono  w  katalogu. wschodnim narożniku średniowiecznego miasta 
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Ryc. 1. Międzyrzecz, pow. loco. Rozmieszczenie wykopów, z których pochodzą opracowywane militaria, na planie miasta z 1780 r.: 1 – bada-
nia wykopaliskowe i nadzory archeologiczne; 2 – nadzory archeologiczne z elementami badań ratowniczych; 3 – nadzory archeologiczne; 
A – Zamek; B – TP SA; C – Rynek; D – PZU SA; X – znaleziska luźne: X  – ul. Garncarska, działka 399/3, X  – ul. Chłodna, X  – ul. Winnica (nad 1 2 3
Obrą), X  – ul. Podzamcze/Ogrodowa. Rys. A. Michalak i T. Łaszkiewicz.4

Fig. 1 Międzyrzecz, Międzyrzecz distr. Layout of earthworks (digs) where the studied militaria come from, on the town plan of 1780: 1 – excavation 
studies and archaeological supervisions; 2 – archaeological supervisions with some elements of rescue studies; 3 – archaeological supervisions; 
A – Castle; B – TP SA (telecommunications company); C – Market Square; D – PZU SA (insurance company); X – various finds: 
X  –  Garncarska Street, plot No 399/3, X  – Chłodna Street, X  – Winnica Street (on the River Obra), X – Podzamcze/Ogrodowa Street. 1 2 3 4 
Drawing by A. Michalak and T. Łaszkiewicz.



lokacyjnego obwiedzionego (nieistniejącym) mu- ziemia z kompletnym (acz przeważnie skrajnie 
rem obronnym. Ogólna powierzchnia wykopu ar- przepalonym) wyposażeniem, w tym militariami. 
cheologicznego wraz z niezbędnym rozkopem Poza domostwem odkryto inne relikty za-

2budowlanym wyniosła ok. 920 m , a efektywne gospodarowania działki w przeszłości i nader ob-
prace wykopaliskowe prowadzono na powierz- fity ruchomy inwentarz zabytkowy (ponad 40 tys. 

2chni ok. 780 m  przy miąższości nawarstwień znalezisk, w tym kilkaset metalowych). Do zbioru 
kulturowych przekraczających 3 m (Łaszkiewicz należy 11 przedmiotów: czekan, topór, grot bełtu  
2004). Wśród nader licznego inwentarza zabytko- kuszy,  trzy  strzemiona  i  pięć  podków.
wego (ponad 50 tys. sztuk, w tym kilkaset zabyt- Z b i ó r  X:  r ó ż n e  u l i c e  (i inne lokaliza-
ków metalowych) pozyskano zaledwie dziewięć cje) – znaleziska przypadkowe w trakcie różnych prac 
przedmiotów nas tu szczególnie interesujących: ziemnych dostarczone do muzeum przez odkrywców 
puginał nożowy, trzy topory, szydło, grot bełtu, i nadzory archeologiczne o mniejszym zakresie, tj.: 
pocisk  broni  palnej  i  dwie  podkowy. X  – ul. Garncarska, dz. 399/3 – nadzór archeolo-1

Z b i ó r  C:  M i ę d z y r z e c z  –  R y n e k  giczny na budowie domu w 1999 r., jeden zabytek; 
(i ulice przyległe) – pozyskany w ramach nadzo- X  – ul. Chłodna – znalezisko przypadkowe w wy-2
rów archeologicznych nad modernizacją nawierz- kopie pod kabel energetyczny w 1993 r., jeden 
chni wraz z wymianą infrastruktury technicznej zabytek; X  – ul. Winnica/brzeg Obry – znaleziska 3
z elementami badań wykopaliskowych w części za- przypadkowe po bagrowaniu rzeki w 2004 r., dwa 
chodniej i północno-zachodniej Rynku wykonanych zabytki; X – ul. Podzamcze/Ogrodowa – nadzór 4 

w 2002 r. (z uzupełnieniami w 2003 r.). Odkryto archeologiczny na budowie sieci gazowej w 2000 r., 
pozostałości osadnictwa wczesnośredniowiecznego jeden zabytek. Do zbioru należy pięć zabytków: dwa 
(przedlokacyjnego), średniowiecznego – tu przede groty  bełtów  i  trzy  pociski  broni  palnej.
wszystkim cmentarz przykościelny w zachodniej 
części Rynku, związany z nieistniejącym koś- Uzbrojenie  ochronne
ciołem Krzyża Świętego (Indycka, Łaszkiewicz 
2004) – oraz nowożytne nawarstwienia Rynku, Fragment  kolczugi
szczególnie obfitujące w znaleziska ruchomego Z warstwy średniowiecznej w trakcie badań 
materiału zabytkowego. W opracowaniu uwzględ- Rynku międzyrzeckiego wyeksplorowano zbliżony 
niono 60 zabytków (w tym dwa pochodzące do trapezu fragment pancerza kolczego (nr kat. 1) 

2z innych wcześniejszych prac): kolczugę, pugi- o powierzchni ok. 370 cm  (ryc. 2-3). Wykonano go 
1nał nożowy, trzy topory, grot strzały, cztery groty z ok. 540 żelaznych ogniw (średn. – 1,1-1,2 cm) . 

bełtów, pocisk broni palnej, trzy wędzidła, dwa  Pierścienie wykonano z drutu o średniej grubości 
strzemiona,  pięć  ostróg  i  39  podków. 0,11 cm i połączono nitem. Główki nitów w są-

Z b i ó r  D:  M i ę d z y r z e c z  –  P Z U  S A   siadujących ogniwach występują na przemian po 
(ul. Chłodna, działka 404/11) – pozyskany w ra- przeciwległych stronach fragmentu. W centralnej 
mach ratowniczych wyprzedzających badań wy- części zachowany układ właściwy kolczugi, w któ-
kopaliskowych i nadzorów archeologicznych w tra- rym do jednego pierścienia dołączone są cztery 
kcie właściwej budowy obiektu biurowego dla inne; przy krawędzi natomiast ogniwa zostały miejs-
PZU SA (stąd określenie stanowiska); całość prac cami zniekształcone, widoczne są również ubytki 
wykonano w 2004 r. Badania wykopaliskowe ob- w  układzie  połączonych  kółek. 

2jęły teren działki o powierzchni ok. 170 m  przy Średnica ogniw może wskazywać, że oma-
ul. Chłodnej (do 1945 r. ul. Tylnej), położonej przy wiany fragment pochodzi z „głównej konstrukcji” 
południowym odcinku nieistniejących obwarowań kolczugi chroniącej korpus zbrojnego. Pierścienie 
miejskich, a więc na peryferii miasta lokacyjnego. mniejszej średnicy używane były przede wszystkim 
Odkryto pozostałości dwóch domostw – wczesno- dla wzmocnienia, do wykonania podstawy kołnierza 
średniowiecznego (obiekt 1 – XIII w.?) i – przede oraz czepca (Burgess 1953, 194), czasem również 
wszystkim – budynku późnośredniowiecznego nogawic (Vike 2000). Większość poddanych po-
(obiekt 8/8A – 2. połowa XV w.), który uległ po- miarowaniu ogniw kolczug, datowanych na późne 

2żarowi i odsłonięty został w pełnym rzucie przy- średniowiecze, z terenu Polski  ma średnicę ogniw 
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1 Analizę fragmentu kolczugi wykonano w oparciu o wytyczne przedstawione przez M. E. Burgessa (1953a). Pomiarowaniu 
poddano wszystkie (za wyjątkiem tych wyraźnie zniekształconych) ogniwa wchodzące w skład omawianego fragmentu. 
Niewiele odbiegające od siebie wymiary poszczególnych ogniw potwierdzałyby tezę o standaryzacji używanych do produkcji 
kolczug pierścieni (Vike 2000, 10).
2 Uwaga ta dotyczy fragmentów kolczug z dworów na kopcu w Borówku, pow. Łowicz, schyłek XIV – początek XV w. 
(Kosiorek 2002, 230, tabl. V:8) i Zdunach, pow. Krotoszyn, koniec XIV – połowa XV w. (Grygiel, Jurek 1999, 33, ryc. 64:4-6); 
grodzisk w Nowym Mieście nad Wartą, pow. Środa Wielkopolska, połowa XIV w. (Grygiel, Jurek 1996, 87-88, ryc. 100), 



Ryc. 2. Międzyrzecz, pow. loco. Fragment kolczugi (nr kat. 1). Rys. B. Bednarczyk.

Fig. 2. Międzyrzecz, Międzyrzecz distr. Fragment of chainmail (No. 1). Drawing by B. Bednarczyk.
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poniżej wartości międzyrzeckiego fragmentu. Jedy- ogniwa z dwóch różnie nawęglonych rodzajów że-
nie elementy pancerza pochodzące z grodzisk laza, co znajduje swoją analogię w kolczugach 
w Plemiętach, pow. Grudziądz, XIV w. – 1414 r. z warowni Poustka, opuszczonej osady Gajary (Ho-
(występują tam również ogniwa mniejszej śred- šek 2003, 181; Polla 1962a, obr. 21:11-12) oraz mu-
nicy – Nadolski, Grabarczykowa 1985, 86), Ra- zeum w Verdal (nr C 455) w Norwegii (Vike 2000). 
ciążu, pow. Tuchola, 1. połowa XIII w. – 1305 r. Wszystkie ogniwa kolczugi z Międzyrzecza 
(Kowalczyk 1986, 79, tabl. LXIV:b) oraz drugi były nitowane (ryc. 2-3). Łączenia dokonywano 
fragment znaleziony w czasie badań fosy miejskiej przeciwnie do ruchów wskazówki zegara. W tym 
we Wrocławiu (Konczewska, Konczewski 2004, 91, kierunku nitowano również kolczugi z grodu Skla-
108/1, ryc. 4:e-f) mają zbliżoną średnicę pierś- biňa (Šimčík, Pupala 2005, tabl. II), Bratysławy, 
cieni. O średnicach pierścieni pozostałych dato- okr. loco (Polla 1972, 146, tabl. V:12; 1979, tab. 
wanych na późne średniowiecze kolczug z terenu 36:2,6,13), Čalonic, okr. Třebič (Kouřil 1977, 150, 

3Polski  brak  bliższych  danych . tabl. V:7), Singaglia k. Bolonii, XIV w. (Burgess 
Z terenów ościennych jako analogiczne do 1957, 200), Wallace Collections (Edge 2001; 

międzyrzeckiego zabytku wskazać należy og- Schmidt 2003), Tower of London Armouries (Reid, 
niwa kolczug ze zbiorów Verdel, fylke Nord- Scot, Burgess 1960, 51), muzeum w Verdal (Vike 
Trřndelag, Norwegia, XV-XVI w. (Vike 2000), 2000) i Hearts Collections (Burgess 1958, 198) oraz 
Hearts Collection (XIV w.), przechowywanej obec- Wisby, 1361 r. (Thordeman 1939, 111, Fig. 101). 
nie w zbrojowni londyńskiej Tower (Burgess 1958, Również kilka pancerzy z kolekcji niemieckich 
198) oraz egzemplarzy ze zbiorowych grobów (XV-XVI-wiecznych – Pfaffenbichler 1992), ze 
wojowników, z pola bitwy z 1361 r. pod Wisby, zbrojowni zamku Churburg, w austriackim Tyrolu, 
Gotlands  län,  Szwecja  (Thordeman  1939,  111). XIV-XV w. (Scalini 1996, 195-197, VIII:13-15), okaz 

Grubość drutu użytego do wykonania na- przypisywany księciu Leopoldowi III austriackiemu, 
szego fragmentu ma swoje odpowiedniki w pan- zmarłemu w 1361 r. pod Sempach (Gessler 1912-
cerzach z Hearts Collection (Burgess 1958, 197), 1914, Abb. 2-3) oraz fragment z zamku Seese, Ldkr. 
osady Gajary-Posadka, okr. Malacky, XV w. (Polla Calau, Niemcy, XIII-XIV(?) w., wykonano w ten 
1962a, obr. 21: 11-12; Hošek 2003, 234), zam- sposób, choć w wypadku tego ostatniego pancerza 
ków Rokštejn, okr. Jihlava, XIII-XV w. (Usto- kilka ogniw połączono również w kierunku prze-
hal, Stránský 1988; Měřinský, Plaček 1989a, 29) ciwnym  (Wetzel  1985,  20,  112,  Abb.  7:6). 
i Poustka, okr. Cheb, XIV-XV w. (Hošek 2003, W niektórych egzemplarzach jednak, jak 
234), grodu Sklabiňa, okr. Martin, Słowacja, XIII- w przypadku fragmentów odkrytych w trakcie 
XV  w.  (Šimčík,  Pupala  2005,  94). badań gródka w Plemiętach (Nadolski, Grabarczy-

Różnica w stopniu skorodowania poszcze- kowa 1985, 86), grodu Sklabiňa (Šimčík, Pupala 
gólnych ogniw pozwala domyślać się, że przy pro- 2005, tab. III) czy w Bratysławie (Polla 1979, 216, 
dukcji pancerza użyto pierścieni o różnym stop- obr. 113:2, tab. XXXVI:13), do wykonania pan-
niu nawęglania. Taką technikę produkcji kolczug cerza używano zarówno ogniw nitowanych, jak 
wykazały przebadane metalograficznie kolczugi i tylko zgrzanych na gorąco. Uważa się, że technika 
z zamków Poustka i Rokštejn (Ustohal, Stránský ta, typowa dla Europy łacińskiej, była używana do 
1988; Hošek 2003, 178, 181). W przypadku nie- przełomu XIV i XV w. (Blair 1958, 20). Niektóre 
których pierścieni z międzyrzeckiego fragmentu ogniwa mogły być również sztancowane (na całym 

4kolczugi można się również domyślać wykonywania pierścieniu brak wyraźnego miejsca łączenia) . 

Smogulcu, pow. Wągrowiec, 2. połowa XIV – początek XV w. (Cnotliwy, Rogosz, Wilgocki 1993, 172, ryc. 22:16) i Ostrawie, 
pow. Góra, koniec XIII – początek XV w. (Lodowski 2002, ryc. 6:3), średniowiecznego miasta w Krośnie, pow. loco (uprzejma 
informacja mgr. mgr. P. N. Kotowicza z Muzeum Historycznego w Sanoku i A. Muzyczuk z Muzeum Podkarpackiego w Krośnie, 
za którą autorzy składają serdeczne podziękowania), Wrocławiu, pow. loco, 2. połowa XIII – 2. połowa XIX w. (Konczewska, 
Konczewski 2004, 108/2) i Poznaniu, pow. loco, 2. połowa XVI (?) w. (Grzywaczyk, Pawlicka, Perzyńska, Żak 1964, ryc. 6:8; 
Dębska-Luty 1972, 156, ryc. 3:a).

M3 owa o elementach pancerzy kolczych z zamku Szczerba w Gniewoszowie, pow. Kłodzko, XIV-XV w. (Francke 1993, 356, 
ryc. 13:o-ó; 1999, ryc. 5:i-j), Rogowiec, pow. Wałbrzych, XIII-XV w. (Grześkowiak 1997), Spytkowic, pow. Wadowice, ostatnia 
ćwierć XV – 2. ćwierć XVI w. (Nadolski, Wawrzonowska 1982, ryc. 49), Tykocina, pow. Białystok, XIV-XVI w. (Bis 2006), 
Karpień, pow. Kłodzko, XIV-XV w. (za informację tę autorzy dziękują serdecznie koledze dr. L. Markowi z Instytutu Archeologii 
Uniwersytetu Wrocławskiego), Międzyrzecza, pow. loco, koniec XIII – 1. połowa XIV w. (Kurnatowski 1957, 16; 1998, 41), 
Skłudzewa, pow. Toruń, XV w. (Kola 2003, 282, ryc. 4:3), miasta średniowiecznego w Elblągu, pow. loco (informację o tym 
znalezisku autorzy zawdzięczają uprzejmości mgr G. Nawrolskiej z Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu) 
i Szczecinie, pow. loco (Zieliński 2004, 237).
4 Również część pierścieni kolczugi wydobytej z kurhanu w Tahańczy wykonano przez sztancowanie (Gawrysiak-Leszczyńska, 
Musianowicz 2002, 292-295, ryc. 3-4). 
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Ryc. 3. Międzyrzecz, pow. loco. Fragment kolczugi (nr kat. 1). Fot. A. Łaszkiewicz.

Fig. 3. Międzyrzecz, Międzyrzecz distr. Fragment of chainmail (No. 1). Photos by A. Łaszkiewicz.
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Takie pierścienie były często używane przez kol- kładana pod pancerz. Częściej jej małe fragmenty 
czużników do sygnowania swoich produktów (Lenz i elementy (kołnierz, rękawy, szorca) są łączone 
1918-1920, 196; Rose 1929-1931; Burgess 1957, 200; z brygantyną czy kirysem krytym. Zwyczaj ten 
1958, 198; Huml 1967, tabl. VIII:10; Williams 1980) szczególnie przyjął się w północnych Włoszech 
bądź umieszczano na nich dewocyjne wezwania i Niemczech (Edge, Paddock 1988, 118; Scalini 
„ochronne” (Reid, Scot, Burgess 1960, 47-48; Marek 1996, 195). Ogniwa kołnierzy takich elementów 
2007,  67). wykonywano z grubego drutu. Uzupełnianie sztyw-

Poszczególne ogniwa kolczug wykonywano, niejszych osłon ciała kolczugą powodowało, że 
skręcając spiralnie drut (Burgess 1953, 50). Po- często w trakcie badań, wraz ze zbrojnikami pan-
jedyncze pierścienie oddzielano, uderzając w nie cerza czy kirysu krytego, znajdywane są małe frag-
ukośnie przecinakiem. Dzięki takiemu zabiegowi menty pancerza kolczego. Przykłady takiej właśnie 
oba końce pierścienia nachodziły na siebie (Vike sytuacji znane są z zamku Szczerba w Gniewo-

52000; Šimčík, Pupala 2005, tabl. II) . Przy odcię- szowie (Francke 1999, ryc. 5:i-j), dworu na kop-
ciu drutu na prosto konieczne było dodatkowe roz- cu w Borówku (Kosiorek 2002, 230, tabl. V:8), 
klepanie końcówek pierścienia (Burgess 1953, 50). Plemięt (Nadolski, Grabarczykowa 1985, 85-87, 
Taki zabieg widoczny jest również na międzyrzec- ryc. 19-20), a spoza naszych granic spod Wisby 
kim fragmencie. Następnym krokiem było wyko- (Thordemann 1939, 101-105) i twierdzy Orešek, 
nanie przebijakiem otworu przechodzącego przez Petersburskaâ obl., Rosja (Kil´bűševskij 1999, 
oba końce ogniwa, w który, za pomocą specjalnych rys. 5:3-4). Czasem, jak w brygantynie Agostino 
szczypiec i młotka, wbijano klinowaty nit (Smith Barbarigo, datowanej na 1560 r., czy okazie 
1959-1960). Zacisk szczypiec nadawał główce nitu z Kunsthistorisches Museum w Wiedniu, A 338, 
charakterystycznie kolistą formę, którą zaobser- poszczególne zbrojniki pancerza były łączone 
wować można również na analizowanym przez z kolczugą (Angermann, Poyer 2004, 158, Abb. 11, 
nas pancerzu (tamże, 51). Kolczużnicy konstruo- 174-177, Abb. 31). W późniejszym okresie kol-
wali pancerz w ten sposób, by główki nitów skie- czugę łączono również ze zbroją płytową, gdzie 
rowane były w większości na zewnątrz (Burgess osłaniała ona miejsca łączenia poszczególnych ele-
1953a,  195). mentów płytowych, łokcie, podbrzusze, kola-

We wczesnym średniowieczu używano pan- na, obojczyk. Potwierdzają to znaleziska kolczug 
cerzy kolczych w formie tuniki z krótkim rę- współtowarzyszących fragmentom zbroi białej, 
kawem. Badania B. A. Kolčina (1953, 150-152, m.in. ze Spytkowic (Nadolski, Wawrzonowska 1982, 
rys. 122-123) kilku X-wiecznych kolczug z terenu ryc. 49) oraz Tykocina (Bis 2006). Takie wyko-
Rusi wykazały, że do wytworzenia jednej potrzeb- rzystanie pancerza kolczego potwierdza również 
ne było ok. 18-20 tysięcy ogniw. W XII i XIII w., ikonografia, m.in. fresk Masakra Niewiniątek 
gdzie kolczuga stanowiła podstawową ochronę Hansa Stockingera z kościoła w Bolzano, prov. 
zbrojnych, konstruowane pancerze okrywały po- loco, Włochy, datowany na 1407 r. (Scalini 1996, 
wierzchnię niemal całego ciała (Blair 1958, 19-28). II. 4). Konstrukcja taka nie była jednak zbyt dobrą 
Bardzo giętkie ochrony ciała tego typu wytrzy- ochroną dla zbrojnych, gdyż jak pokazują traktaty 
mywały większość ciosów i cięć. Nie stanowiły szermiercze z początku XV w., celem ataku były 
jednak już skutecznej ochrony przeciw pociskom z reguły właśnie miejsca osłonięte kolczą plecion-
kuszy czy strzałom walijskich bądź angielskich ką (Żabiński, Walczak 2002, 341; Marek 2007, 70).
łuczników (Oakeshott 1999, 22). Od w. XIV kol- Fragment nasz datować można stratygraficz-
czuga była dodatkowo wzmacniana przez nakła- nie na XIV w. Pochodziłby on z okresu stopnio-

6dane na nią płaty i kirysy . Używane początkowo wego wypierania pancerza giętkiego przez sztyw-
jako wzmocnienie szczególnie narażonych na ob- ne  osłony  korpusu.
rażenia części ciała, stopniowo zaczęły wypierać 
siatkę kolczą z użycia (Blair 1958, 46; Boccia, Uzbrojenie zaczepne
Coelho 1967, 19:20, 21:22, 46; Williams 2002, 50). Puginały nożowe
Jak pokazują znaleziska spod Wisby, dużą popu- W omawianym zbiorze militariów wyróżnio-
larnością cieszyły się jednak nadal czepce kolcze, no również trzy noże, które ze względu na wy-
które w krajach Europy Północnej w tym czasie miary można zaliczyć do puginałów (por. Knorr 
używane były częściej niż hełmy (Thordeman 1971, 129; Holtmann 1993, 176-177, 180). Pier-
1939, 98-106; 1940, pl. 6-8, 24-25, 136-140). Od wszy z zabytków (nr kat. 2) stanowi okaz z dość 
lat 30. XV w. cała kolczuga bywa już rzadko za- wąską głownią o cienkim, mocno pofałdowanym 
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5 Ogniwo kolczugi o takim ścięciu krawędzi znaleziono w Szczecinie (Zieliński 2004, 237).
6 O używaniu kolczug w takim połączeniu informują również źródła pisane (Nadolski, Dankowa 1983, 104).
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grzbiecie, z trzpieniem w formie taśmy z wybitymi węglonej nakładki, którą na gorąco zgrzano z głow-
otworami do osadzenia okładzin rękojeści. Trzpień nią. Stosowanie takiego zabiegu na głowni znane 
zachowany jest fragmentarycznie (ryc. 4:3). Tuż jest zarówno z egzemplarzy służących do pracy 
u nasady, na głowni, umieszczono wgłębiony, dziś (Holtmann 1993, 517; Cowgill, de Neergaard, 
trudny do odcyfrowania, znak kowalski. Na ostrzu Griffiths 2003), jak i do walki (m.in. z kordu z Pra-
w kilku miejscach widoczne są resztki silnie na- gi – Vaclavske-Namesti, okr. loco – Hošek 2003, 94). 
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Ryc. 4. Międzyrzecz, pow. loco. 1-3 – puginały nożowe (nr kat. 2-4). Rys. B. Bednarczyk.

Fig. 4. Międzyrzecz, Międzyrzecz distr. 1-3 – fighting knives (Nos. 2-4). Drawing by B. Bednarczyk.



Okaz ten na podstawie konstrukcji głowni podwodnych Jeziora Wolskiego w okolicach Iz-
zaliczyć możemy do typu B1c w klasyfikacji M. Le- debna, pow. Żnin (Sikorski 2000, 99-100; Sawi-
wandowskiego (1986, 108). Jako analogię do na- cki 2003, kat. I. 37). Inny, analogiczny, nóż wy-
szego zabytku musimy wskazać przede wszystkim eksplorowano na Starym Mieście we Wronkach. 
puginał z Wronek, pow. Szamotuły, wyeksploro- Na podstawie ceramicznych materiałów współ-
wany w kontekście umożliwiającym jego dato- towarzyszących jego chronologię określono na 
wanie na XIII-XV w. (Łopata 1965, 266, ryc. 5:2). XIII-XV w. (Łopata 1965, 266, ryc. 5:1). M. Le-
M. Lewandowski (1986, nr kat. 34) ograniczył to wandowski (1986, kat. 22) czas jego powsta-
datowanie do XIV w. Nieco zbliżoną formę ma, nia określił natomiast na XIV w. Zbliżony 
zdobiony znakiem kowalskim przy nasadzie, nóż okaz wydobyto również przypadkowo w okręgu 
znaleziony na terenie opuszczonej wsi Mštenice, Demmin w Meklemburgii (Diemer 1955, 198, 201, 
okr. Třebíč, Czechy (Nekuda 1985, 73, obr. 112, Abb.  151:n). 
213:h). Podobieństwo wykazuje również nóż W przypadku okazów z trzpieniem bez za-
z Bratysławy (Polla 1979, obr. 108:9). Sposób chowanych okładzin rękojeści bardzo trudno stwier-
publikacji tego, jak i innych zabytków pochodzą- dzić element jakiego typu puginału dostał się do 
cych z tych badań, niestety, uniemożliwia okreś- naszych rąk. Może być to zarówno fragment noża 
lenie jego chronologii wynikającej ze stratygrafii. bojowego, jak określono zabytek z Izdebna, ale 

Sztabkowatą rękojeść miał również okaz wy- również głownia innego puginału z epoki – ante-
dobyty ze skarpy fosy na wprost bramy wjazdowej nowego, nerkowego, tarczowego, basilarda. Opra-
do zamku (nr kat. 4). Głownia długa, wąska, po- wa rękojeści odzwierciedlała bowiem styl epoki, 
siadała tuż przy grzbiecie obustronnie wykonane modę i wymagania użytkownika (Lewandowski 
wąskie zbrocze (ryc. 4:1). Jego umiejscowienie 1986, 102-103). Szczególnie często puginały ner-
może wskazywać na bojowe przeznaczenie. Taki kowe zaopatrywane były w głownie jednosieczne, 
element konstrukcyjny można zaobserwować m.in. pozbawione zbrocza. Znanych jest kilkadziesiąt 
w puginale z Żar, pow. loco, datowanym na tego typu zabytków o nożowatej głowni pocho-
XV stulecie (Michalak 2004, 333). Sztabkowata, dzących z terenu Europy (por. Ullmann 1961; 
rozszerzająca się ku końcowi rękojeść w na- Schoknecht 1979; 1982; 1991; Dragoun 1983; 
szym zabytku była koliście zakończona. Według Chodyński 2003, 59, kat. 52; Szymczak 2005). 
G. Holtmanna (1993, 408) noże o takich za- Nie można w wypadku naszego zabytku wyklu-
kończeniach rękojeści pojawiają się w Europie czyć takiej interpretacji, choć formalnych pod-
ok. 1450-1500 r. i występują przez cały w. XVI. staw  do  takiego  twierdzenia  nie  ma. 
W klasyfikacji puginałów średniowiecznych z ziem 
polskich eksponat ten można zaliczyć do typu B2. Broń obuchowa
Jako analogię do puginału pochodzącego z prac 
budowlanych przed zamkiem wskazać należy okaz Czekan
o nieznanym miejscu znalezienia, przechowywa- Z naruszającego podwaliny XIII-wiecznego 
ny w Muzeum Regionalnym w Cedyni (Lewan- domostwa obiektu 1a wyeksplorowano żelazny 
dowski 1986, kat. 23, tabl. II:2). Jest on datowany czekan (nr kat. 5). Okaz ten ma dość wąskie ostrze 
szeroko  na  XIII-XV  w. z lekko opuszczoną brodą i w części obuchowej 

Z ostatniego noża (nr kat. 3) przetrwała do na- kolec. Tuż przy osadzie występują słabo zazna-
szych czasów tylko głownia. Jej długość (30,1 cm), czone wąsy (ryc. 5:1, 8:1). W stosunkowo słabo 
grubość grzbietu (0,5 cm), a także wydatnie spi- wykształconej osadzie tkwiły jeszcze resztki to-
czasty sztych wyraźnie wskazują, że mamy w tym porzyska. 
przypadku do czynienia z puginałem (ryc. 4:2). Czekany zaopatrzone w kolec zamiast młotka 
Zachował się jedynie ułamek trzpienia, pozwa- M. Głosek (1996, 32-33) zaliczył do typu Ii. Okazy 
lający stwierdzić, że ten element był obustronnie o takiej konstrukcji pojawiają się na ziemiach 
wyodrębniony i czworoboczny w przekroju. Sztych polskich już prawdopodobnie w XI w. Tak wczesną 
jest łagodnie uformowany. Okaz ten pozbawiony chronologię ma okaz z Buszkowa, pow. Byd-

7jest zbrocza, co nie wyklucza jednak jego bojo- goszcz  (Langenheim 1936, 276, Abb. 3). Ma on 
wego przeznaczenia. Można zaliczyć go do typu A jednak wyraźnie opuszczoną brodę, a kolec jest 
w klasyfikacji puginałów z ziem polskich (tamże dość krótki i masywny. Inaczej ukształtowane że-
104-107). Zbliżony, o nieco dłuższej głowni, pu- leźce ma również znacznie młodszy (XIII-XV w.) 
ginał, z zachowanym trzpieniem zakończonym egzemplarz pochodzący z gromadnego znaleziska 
piramidalnym guzkiem, odkryto podczas badań w Mielnicy Dużej, pow. Konin (Hensel, Hilczer-
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7 P. Paulsen (1939, 35-36, Abb. 13:1-3) przywołuje kilka dalszych egzemplarzy z tego okresu.
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Kurnatowska 1972, 43, ryc. 14:4; Głosek 1996, 33). W zabytku naszym zachowały się resztki 
9Czekan ten ma dość długą, opuszczoną brodę i za- drzewca, które przekazano do analizy gatunkowej . 

opatrzony jest dodatkowo w masywną osadę. Inny Wykazała ona wykonanie toporzyska z drzewa 
okaz, zaopatrzony w wyraźnie wyodrębnioną szyj- liściastego (jesiona, wiązu, mniej prawdopodob-
kę, podciętą brodę i romboidalny w przekroju nie – dębu). Brak analizy zachowanego toporzyska 
kolec, wyeksplorowano z fosy miejskiej we Wroc- z zamku Radosno uniemożliwia wnioskowanie 
ławiu. Jest on datowany na XIII/XIV w. Taką na temat preferencji gatunku drewna używanego 
chronologię ma również drugi okaz znaleziony do ich produkcji (por. Stępnik 1996, 273-274; 
we Wrocławiu w warstwie gruzu szachulcowego Tokarski  2000,  84,  przyp.  11).
wypełniającego piwnicę budynku na Placu Do- Na marginesie wspomnieć musimy również 
minikańskim (Konczewska, Konczewski 2004, 91, o źródłach ikonograficznych. Wyobrażenie czekana 
ryc. 2:a). Identyczny czekan z romboidalnym z kolcem znane jest z iluminowanego Żywota 
w przekroju kolcem, ale także długimi wąsami, św. Edwarda króla, datowanego na XIII w. (Głosek 
stanowiącymi rodzaj wzmocnienia trzonu, znale- 1996,  ryc.  3). 

8ziono w trakcie badań Starego Miasta w Elblągu . Przytoczone wyżej analogie wyraźnie wska-
Dodatkowe zabezpieczenie drzewca w formie me- zują, że czekany z kolcem były używane w okresie 
talowego okucia od strony żeleźca i młotka ma od XIII do końca XV w. Sytuacja stratygraficzna 
również czekan pochodzący z badań zamku Ra- naszego zabytku skłania do przesunięcia tego da-
dosno, pow. Wałbrzych (Kastek, Mruczek, Sto- towania  nawet  w  głąb  XVI  w.
janowicz, Stopczyński, Zaradzka 1996, ryc. 8:b). 
Zabytek ten ma trójkątnie ukształtowane żeleźce, Topory
ale lekko opuszczony młotek, który wydaje się W omawianym zbiorze militariów występuje 
być dłuższy od okazu międzyrzeckiego. M. Kon- 10 toporów. Jeden okaz (nr kat. 9), znaleziony 
czewska i P. Konczewski (2004, 91) uważają, że w przemieszanych nawarstwieniach pod brukiem, 
jest to toporek strażacki o nowożytnej chronologii. tuż przy wejściu do budynku renesansowego, 
Trudno jednak znaleźć podstawy takiego twier- opublikował w swojej monografii broni obucho-
dzenia, skoro zamek funkcjonował w końcówce wej M. Głosek (1996, 35, kat. 51, tabl. XI:D). Topór 
XIII – XV w. i na taką jego chronologię wskazują ten charakteryzuje się dość długą szyjką, opuszczo-
pozostałe zabytki wydobyte w trakcie badań (Kas- ną brodą i obustronnie wyodrębnioną osadą bez 
tek, Mruczek, Stojanowicz, Stopczyński, Zaradzka wąsów i kapturka (ryc. 6:1). Opis ten pozwolił 
1996; 1997). W kolec wyposażony był również M. Głoskowi zaliczyć go do podtypu Vd wg A. Na-
czekan znaleziony luźno w m. Kirovo-Čepecka, dolskiego (1954). Podtyp ten grupuje zabytki o du-
który wraz z resztą militariów z tego stanowiska żej różnorodności konstrukcyjnej. A. Nadolski uznał, 
datowany jest ogólnie na XII-XV w. (Makarov że mieszczą się w nim wszystkie topory z brodą 
1998, 216, rys. 32). Zbliżony do naszego okazu o osadzie bez wąsów i kapturka, z reguły płasko 
wydaje się być czekan z zamku Freudenštejn, uformowanej. Jednak sam autor, zauważając ich 
okr. Bruntál, Czechy. Okaz ten ma płasko ukształ- podobieństwo do współczesnych siekier, miał spore 
towaną osadę, pozbawiony jest jednak wąsów. wątpliwości, klasyfikując poszczególne okazy do 
Czekan ten nie ma sprecyzowanej chronologii, ale tego podtypu. W związku z odkryciem kilku ana-
można ją określić ogólnie na czas funkcjonowa- logicznych egzemplarzy, o różnej charakterystyce 
nia zamku, czyli XIII-XIV w. Autorzy publikacji, żeleźców, na stanowiskach o X-XI-wiecznej chro-
powołując się na źródła ikonograficzne, uważają, nologii, uznał je za formy wczesnośredniowiecz-
że czekan ten był narzędziem i mógł być używa- ne. M. Głosek rozszerzył jeszcze charakterystykę 
ny przy obróbce kamienia (Kouřil, Prix, Wihoda tego typu, zaliczając do niego zarówno zabytki 
2000, 558, przyp. 39, obr. 55:6). dwa zabytki te- z wyodrębnioną jednostronnie osadą i brodą bez 
go typu publikował również R. Forrer (1915- podcięcia, z obustronnie wyodrębnioną osadą, jak 
1917, 250-251), omawiając zbiór kamiennych kul i topory o słabo wyodrębnionej osadzie, z brodą 
do rzymskich machin oblężniczych z muzeum podciętą bądź zakończoną spiczasto (Głosek 1996, 
w Strasburgu. Autor ten, błędnie jednak, wiązał 35-37, tabl. XI). Rozszerzeniu uległa również chro-
je z okresem rzymskim. Strasburskie czekany za- nologia tego typu, którą określono teraz na X-XV w. 
opatrzone były w charakterystyczne dla między- P. N. Kotowicz, zauważając słusznie dużą zbie-
rzeckiego  zabytku  wąsy  (tamże,  Abb.  5:1-2). żność zabytków zaliczonych do typu Vd wg Na-
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8 Za informację tę autorzy dziękują serdecznie mgr G. Nawrolskiej.
9 Za ekspertyzę gatunkową drewna autorzy dziękują dr. T. Stępnikowi z Poznania.



Broń i oporządzenie jeździeckie z badań i nadzorów archeologicznych na terenie Międzyrzecza

0 5 cm

4

5

3

1

2

Ryc. 5. Międzyrzecz, pow. loco. 1 – czekan (nr kat. 5); 2-5 – topory (nr kat. 6-8, 12). Rys. B. Bednarczyk.

Fig. 5. Międzyrzecz, Międzyrzecz distr. 1 – battle-axe (No. 5); 2-5 – axes (Nos. 6-8, 12). Drawing by B. Bednarczyk.
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dolskiego i IX wg Głoska, zaproponował wyłą- Wierzbicy, pow. Płońsk  (tamże, tabl. III) i Woli 
czenie toporów o jednostronnie wyodrębnionej Marzeńskiej, pow. Łask (Przyczynki... 1873, 136, 
osadzie i spiczasto zakończonej brodzie, z typu Vd ryc. 17). Spoza granic naszego kraju okaz takie-
i włączenie ich do typu IX (Kotowicz, Świątek go topora pochodzący ze znaleziska luźnego, ze 
w druku). W grupie Vd pozostałyby zabytki mają- Schwelbeck, Kr. Oldenburg, opublikował K. Raddatz 

10ce wyraźne nawiązania wczesnośredniowieczne . (1960, 52; por. Heindel 1992, 39, ryc. 20:a), który 
Istotną cechą wydaje się tu zwłaszcza obustronne datował go na X-XII w. Paralele odnaleźć można 
wyodrębnienie osady oraz koliście uformowany także w toporze z bogato wyposażonego grobu 
obuch. Takie elementy konstrukcyjne występo- podwójnego z Kolína, okr. loco, Czechy. Inwentarz 
wały w zaginionym obecnie toporze z Koninka, grobowy (m.in. miecz, topór, srebrne okucie pasa, 
pow. Wągrowiec (Hensel 1959, 113-114), mają- platerowane srebrem ostrogi, kielich, wiadro) poz-
cym pochodzić ze stropu grobu wczesnośrednio- walały datować go dawniej na IX-X w. (Soudská 
wiecznego (Wyrwa 1996, 112, ryc. 2). W. Hensel 1954, 9, obr. 2:b). Obecnie przyjmuje się jego chro-
wstępnie militaria pochodzące z tego obiektu da- nologię na poziomie 1. połowy IX w. (Europas...  
tował ze znakiem zapytania na fazę D wczesnego 2000,  ogólnie  219-226,  topór  222:i). 
średniowiecza w Wielkopolsce (2. połowa X – Wobec przytoczonych wyżej analogii na-
połowa XI w.). Wczesnośredniowieczną chrono- wiązania widoczne w eksponacie wyeksplorowa-
logię potwierdzają również zbliżone okazy z Koń- nym w domu II na grodzie w Raciążu wydają się 
skich, pow. loco, 2. połowa XI – początek XII w., być dość odległe. Okres funkcjonowania tego 
znalezione w męskim grobie (nr 19), przy prawej obiektu zamyka się w czasie od końca 1. poło-
nodze zmarłego (Gąssowski 1952, 111, tabl. VIII:2; wy XIII do początku XIV w. (Kowalczyk 1986, 
Nadolski 1954, 162-163, tab. B:46) oraz w m. Ko- tabl. LX:a). Chronologię innego, dość zbliżonego 
ziminy Nowe, pow. Płońsk, w grobie nr 6, koniec okazu pochodzącego z Wielkopolski, z m. Stru-
XI – połowa XII w. (Rutkowski 1907, 15, ryc. 6; miany, pow. Gostyń, W. Hensel i Z. Kurnatowska 
Nadolski 1954, 164-165, tab. B:63 – tam jako (1987, 256) określili na lata 1250-1350. Analogie 
Koziminy; Kordala 2006, nr kat. 46, tab. 24:8). wczesnośredniowieczne wskazują, że taka forma 
Jako analogię uznać należy również topór odkry- topora była raczej w użyciu w tym właśnie okresie. 
ty w wale grodziska w Ostrawie, który autorka, Właściwie brak ścisłych analogii wśród okazów 
powołując się na E. Petersena, błędnie zalicza do późnośredniowiecznych wydaje się wskazywać, 
form z VII-VIII w. (Sarnowska 1962, 500, ryc. 6). że topór nasz pochodzi z niższych warstw obiektu, 
Dobrą analogią wydaje się również topór wy- związanych  z  funkcjonowaniem  grodu. 
dobyty w trakcie penetracji podwodnych mostu Kolejny z egzemplarzy stanowi formę dość 
gnieźnieńskiego przy Ostrowie Lednickim, pow. nietypową (nr kat. 6). Ma on wyraźnie wyodręb-
Gniezno (Tokarski 1999, tabl. III:7). Znalezisko nioną osadę w rzucie bocznym oraz opuszczoną 
tych militariów wiązane jest z najazdem Brzety- brodę z występem. Górna linia ostrza nie ma prze-
sława na Wielkopolskę, jednak obecność toporów biegu liniowego, na wysokości szyjki zaznaczono 
typologicznie znacznie młodszych każe ostroż- występ ku górze, od którego symetrycznie w górę 
nie podchodzić do tej interpretacji. Określoną na wyciągnięte jest kończaste ostrze. Zbliżoną do tra-
połowę XII – XIII stulecie chronologię ma nato- pezu nakładkę obucha wykonano, zaginając spec-
miast topór z grodziska w Rogoźnie, pow. Oborniki jalnie wydłużony bok osady, znajdujący się po 
(Jasnosz 1982-1984, 95, ryc. 180:6; Wielgosz- płaskiej stronie żeleźca. Na przeciwległej stronie 
Skorupka 2005, 348, tabl. XVI:2). Można na nim topora widoczne jest miejsce łączenia zagiętego 
zaobserwować identyczny jak w naszym okazie obucha z osadą, wyraźnie zdobione wielokrotnie 
sposób formowania osady. Z grodziska w Brusz- punktowo. Zdobiony jest również występ na bro-
czewie, pow. Kościan, pochodzi topór będący dzie  (ryc.  5:3,  8:3-4).
bliskim odpowiednikiem omawianego egzempla- Znaleziony w Międzyrzeczu topór nie ma 
rza. Znaleziono go w wykopie V, warstwie III – ścisłego odpowiednika w podziale zaproponowa-
obiekcie identyfikowanym jako mieszkalny. Autor nym przez M. Głoska. Pogrubiony obuch wydaje 

11nie podejmuje się datować tego okazu (Brzosto- się wskazywać na jego związki z typem XII  
wicz 1999, 142, ryc. 6:9; 2002, 51-52, ryc. 25:9). (Głosek 1996, 51-53). Topory tego typu charak-
Inne zbliżone egzemplarze znaleziono w Orszy- teryzują się jednak znacznie dłuższą osadą, linia 
mowicach, pow. Płock (Rutkowski 1907, tabl. V), górnej krawędzi jest łukowato wygięta ku górze, 
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10 Za wszystkie cenne uwagi autorzy dziękują serdecznie koledze mgr. P. N. Kotowiczowi.
11 Obraz Męczeństwo Św. Piotra z kościoła w Buku, pow. Police, datowany na ok. 1470 r., ukazuje topór typu IX zaopatrzony 
w nakładkę na obuchu (Głosek 1996, ryc. 17).
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Ryc. 6. Międzyrzecz, pow. loco. 1-3 – topory (nr kat. 9-10, 15). Rys. B. Bednarczyk.

Fig. 6. Międzyrzecz, Międzyrzecz distr. 1-3 – axes (Nos. 9-10, 15). Drawing by B. Bednarczyk.
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broda natomiast opuszczona i podcięta. Wszystkie naszego zabytku poświęcimy im trochę uwagi. 
topory typu XII przedstawione przez M. Głoska, Znaleziony bez kontekstu archeologicznego topór 
a które stały się podstawą wydzielenia tego typu, z Zembrzyc zaopatrzony jest w koniczynowaty, 
różnią się znacznie rozmiarami, a także szczegó- z klinowatą łodyżką, otwór na żeleźcu. M. Głosek 

12łami konstrukcyjnymi . Nic nie można również (1996, 68) uważa, że otwory takie pojawiają się 
powiedzieć na temat asymetryczności ich żeleź- na początku XIV w. (Liwoch 2005, 139). Koniczy-
ców. Do typu XII zaliczył S. Firszt (2001, 256, nowate wycięcie na żeleźcu posiada również inny 
ryc. 2), nieco podobny do naszego, a odkryty przy- topór tego typu, znaleziony przypadkowo w Choj-
padkowo, egzemplarz z Chrośnicy, pow. Jelenia nie, pow. Gryfino. Ma on podciętą skośnie brodę 
Góra. Ma on zbliżoną osadę z nakładką na obuchu, i wyraźne puncowane zdobienie wzdłuż ostrza, 
występ na brodzie, a także linię górnej krawędzi a na brodzie – w formie gwiazdy zakończonej 
ostro wygiętą do góry. Co charakterystyczne, rów- kuleczkami. A. Volkmann (2006, 61, Abb. 35, 
nież dla międzyrzeckiego okazu jego ostrze jest Taf. 1:1, nr kat. 75), powołując się na opinię prof. 
wyraźnie asymetryczne. Zaobserwować także moż- J. Calmera, datuje ten zabytek na początek XIII w. 
na miejsce zgrzewu na żeleźcu, powstałe podczas Inny okaz tego typu, również zaopatrzony w ko-
formowania osady (tamże, 256, ryc. 2). Pewne niczynowate wycięcie, pochodzi z miejscowości 
cechy wspólne (asymetryczność ostrza z wydat- Rejecké Teplice, okr. Žilina, Słowacja. Niestety, 
nym miejscem zgrzewu, prostokątna i mocno wy- również ten egzemplarz nie ma kontekstu archeo-
odrębniona osada, wyciągnięte ku górze ostrze, logicznego. Datowany jest przez analogie na XVI w. 
występ na brodzie) wykazują również niektóre (Moravčík 1981, 178, obr. 103). Podobnie okre-

13topory zaliczone do typu IX . Topory te ma- ślono chronologię topora znalezionego na terenie 
ją jednak prosto ukształtowaną górną krawędź, Puszczy Niepołomickiej, a przechowywanego w Mu-
mimo że wyciągniętą do góry. Brak w nich cha- zeum im. Stanisława Fischera w Bochni. Na że-
rakterystycznego występu, który można zaob- leźcu tego egzemplarza widnieje znak podobny do 
serwować na zabytku międzyrzeckim. Podobną drzewka z gałązkami zakończonymi wyciętymi trze-
właściwością charakteryzuje się natomiast zaby- ma kuleczkami. Wydaje się, że można go datować na 
tek z Loděnic, okr. Znojmo, Czechy, zdobiony na koniec XV – XVI w. Kolejny egzemplarz tego typu 
żeleźcu i posiadający znak kowalski na szyjce pochodzi z badań warowni III w m. Východná, 
(Měřínský 1980, 38, obr. 2). Ma on również wy- okr. Liptovský Mikuláš, Słowacja (Pieta, Giertlová 
raźnie widoczne miejsce łączenia i analogicznie 1999, obr. 111:16). Również on ma wycięcie w że-
uformowaną osadę. Okaz ten pochodzi jednak ze leźcu i znaleziono go w kontekście wskazującym 
znaleziska luźnego i pozbawiony jest datowania. na XV-wieczną chronologię. Także w zbiorach Mu-
Pewne cechy wspólne (wyciągnięte ku górze koń- zeum Wojska Polskiego w Warszawie (nr inw. 696) 
czasto ostrze, podcięta broda, wyraźnie wyodręb- przechowywany jest okaz takiego topora. Miał on 
niona, jednak nie długa osada, asymetryczne ostrze) zostać znaleziony w m. Podhorce (Pidgěrcě), obl. 
zauważyć można również w dwóch toporach wydo- L´viv, na Ukrainie. Jego chronologie określono 
bytych z rzeki Peene w okolicach Demmina, Ldkr. na XVI-XVII w. (Ter´skij 2005, 21, 24, rys. 4:19, 
loco, Niemcy (Diemer 1955, Abb. 157:e-f). Okazy nr kat. 19). Pewnych bliższych analogii można 
te  datowane  są  na  XV  w.  (tamże,  212,  214). doszukiwać się w toporze ze zbiorów Lwowskie-

Wszystkie wyżej wymienione egzemplarze go Muzeum Historycznego, znalezionego praw-
nie mają tak spiczasto uformowanego ostrza jak dopodobnie we Lwowie, obl. loco, Ukraina. Eg-
w analizowanym toporze. Tę właściwość mają zemplarz ten ma wyraźnie wyodrębnioną osadę, 
natomiast topory, które na podstawie jednostko- charakterystyczny występ na brodzie, zdobiony 
wego znaleziska z Zembrzyc, pow. Sucha Bes- potrójnym znakiem kowalskim i potężne, wa-
kidzka, R. Liwoch (2005, 139, ryc. 1, fot. 1-2) chlarzowato wyciągnięte ku górze ostrze. Jest 
wydzielił w typ XIV. W związku z prawdo- ogólnie datowany na XVI-XVII w. (tamże, 21, 24, 
podobnym znaczeniem tej cechy dla datowania rys. 4:18, nr kat. 18). Zbliżony zabytek, bez cha-
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12 Uwagę tę odnieść należy do toporów typu XII z Muzeum Zagłębia w Będzinie (Fuiński 2001, kat. 87), zamku w Dzierzgoniu, 
pow. Sztum (Pacifica... 2004, kat. 251), Starego Strącza, pow. Wschowa (Nowakowski 2003, ryc. 1), Ostrova, okr. Piešťany, 
Słowacja (Klčo 1991, 51, obr. 17) i Markvarec, okr. Louny, Czechy (Čepička, Dolinek 1991, 18, nr kat. 14).
13 Cechy te widoczne są na egzemplarzu z Nowego Korczyna, pow. Busko Zdrój, pochodzącego z gromadnego znaleziska 
rzecznego (Kajzer, Rychter 1997, tabl. 2:4/95), z miejscowości nieznanej w Wielkopolsce (Sawicki 2003, 42, kat. I.58), 
ze zbiorów Muzeum Zagłębia w Będzinie (Fuiński 2001, 29, 50, kat. 86), a także z Goyatz, Kr. Lübben, Niemcy (Christl 1992, 
Abb. 3:b) i Muzeum w Levočy, Słowacja (Petrík, Mihok, Lisoňová, Soláriková 2003, 221/P74). Kończasto wyciągniętą górną 
krawędź mają również okazy z Słupska, pow. loco (Janocha 2004, 36, ryc. 31:a), Warszawy-Gocławka, pow. Warszawa (Głosik 
1968, ryc. 1) i Będzina, pow. loco (Błaszczyk 1982, 464, ryc. 385).
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Ryc. 7. Międzyrzecz, pow. loco. 1-4 – topory (nr kat. 11, 13-14, 16). Rys. B. Bednarczyk.

Fig. 7. Międzyrzecz, Międzyrzecz distr. 1-4 – axes (Nos. 11, 13-14, 16). Drawing by B. Bednarczyk.
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rakterystycznego górnego występu, wyodrębnio- wykluczając funkcji zabytku jako narzędzia (Polla, 
nej wyraźnie osady, ale z kończasto zakończonym Egyházy-Jurovská 1975, 107, Obr. 31:3; por. Gry-
ostrzem i występem na brodzie, wyobrażono za pa- giel, Jurek 1999, 34, ryc. 68:1). Na takie prze-
sem złoczyńcy na obrazie Chrystus przed Piłatem, znaczenie tego typu okazów wskazuje również 
kwaterze poliptyku z Książnic Wielkich, datowane- ikonografia (Przykazanie VII z kościoła Najświęt-
go na 1491 r. (Otto-Michałowska 1982, nr kat. 22). szej Marii Panny w Gdańsku, datowane na ok. 

Punktowe zdobienie umiejscowione na szyj- 1480 r.). M. Głosek (1996, 43) uważał jednak, 
ce jest zbliżone do tego znanego z topora ze że siekiery takie wytwarzane były raczej jako 
Smolic, pow. Oświęcim (Tyniec-Kępińska 2005, narzędzie  pracy.
145, ryc. 2, fot. 2). Na zabytku tym wybito rów- Z toporów typu IXa przytoczonych przez 
nież potrojony znak kowalski. Jego chronologię M. Głoska najbliższy naszemu egzemplarzowi 
określono, ze znakiem zapytania, na XIV-XV w. wydaje się okaz z miejscowości nieznanej, prze-
(Głosek 1996, 91, kat. 101). Na toporze międzyrzec- chowywany w Muzeum Wojska Polskiego w War-
kim sygnaturę wykonano, uderzając przebijakiem szawie (nr inw. 145x). Pozbawiony kontekstu ar-
o zaokrąglonej końcówce punkt przy punkcie, tak, cheologicznego zabytek, ma chronologię określoną, 
by nachodziły one częściowo na siebie. Narzę- ze znakiem zapytania, na XIV-XV w. (Głosek 1996, 
dziem tym zrobiono również punktowe zdobienie 94, tabl. XXIII: E, nr kat. 136). Podobnie datować 
na  szyjce. należy również topór IXa z miejscowości Wy-

Ikonografia i dostępne analogie wskazywa- szonki Błonie, pow. Wysokie Mazowieckie (Maciu-
łyby, że topór ten należy datować na koniec XV – kiewicz-Czarnecka 1992, 109-110, 112, nr kat. 19).
XVI w. Kontekst archeologiczny jego odkrycia Analiza gatunkowa toporzyska wykazała, iż 
(tuż pod nawierzchnią brukową Rynku) potwier- wykonano je z jesionu. Tego drewna użyto rów-
dzałby  jego  wczesnonowożytną  metrykę. nież do wytworzenia jednego pewnego i przy-

Asymetryczne topory M. Głosek (1996) uznał puszczalnie dwóch innych toporzysk toporów wy-
za topory ciesielskie. Pamiętać należy jednak, że dobytych w trakcie badań mostu gnieźnieńskiego 
także topory taborowe, okazy używane również przy Ostrowie Lednickim (por. Stępnik 1996, 
do walki, wyposażone były w tak ukształtowane 273-274;  Tokarski  2000,  84,  przyp.  11).
żeleźce (Marek 2004, 52, 54). Na funkcję tego W czasie badań architektonicznych na zamku 
topora jako narzędzia, według opinii T. Stępnika w Międzyrzeczu znaleziono dwa nieco odmien-
(por. przyp. 9), wskazuje również wykonanie jego nej formy topory, które mieszczą się w szerokim 
toporzyska z olszy, co znajduje swoje analogie typie IX. Okres funkcjonowania tych toporów jest 
wśród aż cztery z 15 przebadanych okazów z je- bardzo długi. Zgodnie z ustaleniami M. Głoska 
ziora Lednickiego (por. Stępnik 1996, 273-274; możemy odnotować ich użytkowanie już w 1. po-
Tokarski 2000, 84, przyp. 11). Zgodnie z obser- łowie XIII w. i choć autor ten kończy swoje za-
wacjami etnograficznymi drewno to miało nie interesowanie tymi toporami na końcu w. XV, 
odparzać  rąk  podczas  długotrwałej  pracy. możemy być niemal pewni, że występowały one 

Trzeci z toporów (nr kat. 8) ma dość długą również w XVI stuleciu (Stankus 1999). Topory 
osadę, prostą górną linię ostrza oraz wyraźnie tej formy mogły być używane w walce, choć ich 
opuszczoną, długą, ale podciętą brodę. W osadzie pierwotne przeznaczenie było raczej ciesielskie 
tkwiły jeszcze resztki toporzyska, zabite od gó- (Głosek 1996, 42). Pierwszy z naszych egzem-
ry żelaznym, prostokątnym w przekroju klinem plarzy (nr kat. 15) ma duże rozmiary, potężne żeleź-
(ryc. 5:4, 8:2). Okazy o takiej konstrukcji M. Gło- ce i wyraźnie opuszczoną brodę (ryc. 6:2). Okazy 
sek umieścił w typie IXa. Najwcześniej datowane o tak dużych żeleźcach znane są z Lubeni, pow. 
okazy z ziem polskich pochodzą z XIV w. (Głosek Rzeszów, Muzeum Okręgowego w Częstochowie 
1996, 43). W prawie niezmienionej formie topory (Głosek 1996, 93, nr kat. 117, tabl. XXI:F), badań 
te przetrwały aż do XVII w., na co wskazuje zamku Bolesławiec nad Prosną, pow. Wieruszów 
znalezisko z zamku w Raciążku, pow. Aleksan- (Maik 1997, fig. 7:b) oraz znaleziska przypad-
drów Kujawski (Kajzer 1990, 260, 264, il. 100:1). kowego w Nowym Korczynie (Kajzer, Rychter 
T. Durdík (1983, 31) na podstawie znaleziska 1997, I/95, 7/95, 10/95). Drugi okaz (nr kat. 16) 
z Chrudimia, okr. loco, Czechy, uznał taką formę jest dużo mniejszy, ma słabo wyodrębnioną osadę 
za bojową. Podobnie zinterpretował topór IXa i symetrycznie rozszerzające się ostrze. Jego górna 
znaleziony na osadzie w m. Gajary-Posádka, okr. krawędź jest nieco wyciągnięta ku górze, broda 
Malacky, na Słowacji, B. Polla (1962a, 116, obr. natomiast lekko opuszczona (ryc. 7:3). Szukając 
6:2,7, 17:19, 19:19). Autor ten wraz B. Egyházy- analogii do takiej formy, wskazać musimy przede 
Jurovską zaliczyli okaz z grodu Děvín, okr. Česká wszystkim na siekiery z Gniewa, pow. Tczew, 
Lípa, Czechy, do wyposażenia wojowników, nie Krakowa-Zwierzyńca oraz Ostrowa, pow. Tarnów 
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Ryc. 8. Międzyrzecz, pow. loco. 1 – czekan (nr kat. 5); 2-3 – topory (nr kat. 6, 8); 4 – zbliżenie ornamentu na toporze (nr kat. 6). Fot. A. Łaszkiewicz.

Fig. 8. Międzyrzecz, Międzyrzecz distr. 1 – battle-axe (No. 5); 2-3 – axes (Nos. 6, 8); 4 – ornament on the axe (No. 6). Photos by A. Łaszkiewicz.
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(Głosek 1996, nr kat. 25, 41, 60, tabl. XVII:C, grodziska w Białogardzie ma XII-XIV-wieczną 
XVIII:B, XIX:E-F). Charakterystyczne wyciągnię- chronologię. Okaz z Biecza, pow. Gorlice, dato-
cie ku górze górnej krawędzi tego topora znajduje wany jest na XIII-XIV w., zaś egzemplarz z Wi-
swój odpowiednik w dwóch toporach z Radymna, doradza, pow. Wieluń, na 2. połowę XIII-XIV w. 
pow. Jarosław (tamże, nr kat. 89, 92, tabl. XX:E-F). (tamże, 38, tabl. XII:D-F). Wszystkie one różnią 

Większy z toporów wyeksplorowano praw- się jednak od naszego okazu symetrycznością 
dopodobnie z warstwy XV-wiecznej. Według in- ostrza. Być może było to związane z funkcją te-
formacji z metryczki zabytku w warstwie jego go zabytku jako narzędzia. Zdaniem M. Głoska 
zalegania znaleziono również monetę Kazimierza (1996, 38) topory grupy VII były bowiem raczej 
Jagiellończyka. Brak informacji o kontekście stra- siekierami. Dostępne analogie mogłyby wskazy-
tygraficznym mniejszego z toporów typu IX po- wać na chronologię mieszczącą się w ramach 
woduje, że na podstawie analogii, uwzględniając XIII-XIV w., jednak jego odkrycie w części mias-
okres funkcjonowania zamku, można określić jego ta dość późno lokowanej, gdzie średniowieczny 
chronologię  na  XIV-XVI  w. materiał zabytkowy był nielicznie reprezentowany, 

Charakterystyka topora o nr. kat. 14, pocho- może sugerować jego wczesnonowożytną metrykę.
dzącego z badań TP SA, pozwala zaliczyć go do Jeden z okazów znalezionych w Międzyrze-
typu VII wg M. Głoska. Ma on właściwie nie- czu z pewnością reprezentuje typ VIII (nr kat. 13). 
wyodrębnioną w rzucie bocznym osadę, wyraźnie Jest to egzemplarz niewielkich rozmiarów o dość 
wydzieloną szyjkę (ze znacznym ubytkiem) oraz wąskim ostrzu, wyodrębnionej w rzucie bocznym 
długą, spiczastą brodę. Linia górna topora jest osadzie i uformowanym prosto obuchu (ryc. 7:4). 
prosta (ryc. 7:2). M. Głosek w swojej pracy za- Topory tego typu były bardzo popularne 
liczył do tego typu trzy datowane archeologicznie w okresie średniowiecza. Zbiór zabytków typu 
okazy – z Białogardu, pow. loco (XII-XIII w.), VIII opracowany przez M. Głoska (1996) uzu-

14Lublina, pow. loco (XV w.) i Siedlątkowa, pow. pełnia lista jeszcze co najmniej 18 toporów . 
Poddębice (Kamińska 1968, 84, tabl. XIII:4; Również z Czech, Słowacji i Litwy znane są ana-

15Głosek 1996, 37, nr kat. 5, 47, 97, tabl. XII:A-C). logiczne egzemplarze . Okres funkcjonowania tych 
Odmianę typu VII reprezentuje natomiast inny zabytków na tym terenie jest bardzo długi, na co 
okaz topora, pochodzący z badań Rynku (nr kat. wskazuje znalezisko z piwnicy zamku w Wilnie, 
10). Ma on słabo wydzieloną w rzucie bocz- datowanej na XVII w. (Kuncevičius, Tautavičius, 
nym osadę, tworzącą z szyjką prawie prostą Urbanavičius 1991, 48). Nasz topór, w związku 
linię. Broda jest wyraźnie opuszczona i podcięta. z kontekstem archeologicznym, datować trzeba 
Okazy o takiej konstrukcji M. Głosek (1996, 38) ogólnie  na  okres  średniowiecza.
zaliczył do typu VIIa. Wszystkie sklasyfikowa- Inny okaz znaleziono podczas badań zwią-
ne w tej grupie egzemplarze znalezione zosta- zanych z budową siedziby TP SA (nr kat. 11). Ma 
ły w warunkach umożliwiających ich datowanie on w rzucie bocznym wydzieloną, prostokątnego 
w oparciu o analizę stratygrafii. Topór z badań kształtu, osadę, prosto uformowany obuch, wy-

Tadeusz Łaszkiewicz, Arkadiusz Michalak

14 Dwa egzemplarze tego typu, datowane przez autora na XIV – 1. ćwierć XVI w., pochodzą z fosy na placu Dominikańskim 
we Wrocławiu (Głosek 1997, 151-152, ryc. 2,4). Dalsze trzy okazy, typu VIII, z Wrocławia opublikowali M. Konczewska, 
P. Konczewski (2004, 90, ryc. 1:a,e, 3:b). Okres funkcjonowania tych zabytków zamyka się w szerokich ramach istnienia fosy 
miejskiej we Wrocławiu (2. połowa XIII – 2. połowa XIX w.). Kolejne znaleziska śląskie pochodzą z Muchowa, pow. Jawor 
(Firszt 2001a,  277) i Głogowa, pow. loco. Ten ostatni ma jednak rozszerzające się ostrze i lekko opuszczoną brodę (Lasota, 
Pogorzelski, Wiśniewski 1995, 146, ryc. 15:a). Ostatnio opublikowano pięć kolejnych egzemplarzy. Pierwszy z nich, dużych roz-
miarów i zaopatrzony w stalową nakładkę na ostrze, pochodzi z Radymna (Kotowicz 2005, 165-166). Autor datuje to znalezisko 
szeroko na XIII-XVI (?) w., przyjmując jednak możliwe zawężenie jego chronologii do XIII-XIV w. W Smolicach znaleziono 
przypadkowo podczas wydobywania żwiru dwa okazy (Tyniec-Kępińska 2005, 145, 147-148, ryc. 3-4, fot. 3-4). Kolejne dwa 
zabytki znaleziono przypadkowo na Roztoczu. Pierwszy z nich pochodzi z okolic Cieszanowa, pow. Lubaczów, drugi, 
miniaturowy, znaleziono na terenie Puszczy Solskiej (Ławrynowicz, Strzyż 2001, 262, ryc. 2:6,8). Chronologię tych okazów 
umieszczają autorzy w ramach XIII-XV w. Również w Krośnie Odrzańskim, pow. loco, odkryty został podobny egzemplarz 
(Dziedzic w druku). Inne okazy pochodzą z Inowrocławia, pow. loco (Woźniak 2006, 131, ryc. 2-3) oraz z rzeki Narwi 
(Stankiewicz, Markowski 2006, 217, ryc. 3). Do typu VIII zaliczyć należy jeden z 60 okazów wydobytych podczas badań mostu 
gnieźnieńskiego na Ostrowie Lednickim. W. Tokarski (1999, 80, ryc. V:10) zalicza go do swojego typu IVA, wraz z okazami 
stricte wczesnośredniowiecznymi, zaopatrzonymi w wąsy. Omawiany okaz z jeziora Lednickiego w rzucie górnym zbliżony jest 
do trójkąta, a jego obuch ukształtowano płasko, co zdecydowanie przemawia za jego młodszą (XIII-wieczną?) chronologią.
15 Są one znane z grodu Kunžvart, okr. Prachatice (Durdík, Kubú, Zavřel 2002, obr. 11:5), gródka Bolkov, okr. Trutnov (Hejna  
1962, 466-468, obr. 3:5, 7:2,3), dwa znaleziono w trakcie badań zamku Rabi, okr. Klatovy, powstałym tuż po 1300 r. (Durdík 
1989, s. 288, Obr. 1:18,19). 1 okaz pochodzi również ze Stareho Zvolena, okres Zvolen i datowany jest przez autora badań na 
XVI-XVII w. (Hanuliak 1999, s. 358, tab. 5:1). Inny zabytek znaleziono w Levicach, okres loco, w warowni funkcjonującej co 
najmniej od 1318 r. (Drenko 1976, 128, obr. 10:2). Na Litwie w trakcie badań Wilna, Vilniaus apskritis, znaleziono topór, który 
można by zaliczyć do typu VIII. Jest on ogólnie datowany na XIV-XVI w. (Stankus 1999, 190, 6:6 pav.).
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raźną szyjkę i lekko opuszczoną, podciętą brodę wyodrębniona, a obuch owalnie uformowany (Kur-
(ryc. 7:1). Szczegóły konstrukcyjne tego egzempla- natowski 1961, ryc. 44:5). Drugi z analogicznych 
rza pozwalają zaliczyć go do typu VIIIa wg M. Głos- zabytków pochodzi z warstwy VIII grodu wczes-
ka (1996, 39-40). Badacz ten przytacza w swoim nośredniowiecznego w Gnieźnie, pow. loco (Łu-
opracowaniu osiem zabytków z tej grupy. Na pod- kasiewicz 1938, 43, tabl. XLIV:2). Jeszcze inny 
stawie oryginalnych znalezisk oraz ikonografii autor egzemplarz wyeksplorowano na Ostrowie Led-
ten ustala czas ich funkcjonowania na połowę XIII nickim – niestety, nic nie wiemy na temat jego 
– XVI w. Najbliższy naszemu okazowi wydaje się chronologii  (Wrzosek  1961,  251,  tabl.  IV:3).
być topór znaleziony w Radymnie (Nowakowski A. Nadolski (1954, 44) uważał, że topory 
1998, 19, tabl. 7:1; nr kat. 14). Chronologia mi- takiej formy występują już w XI w. M. Głosek 
litariów znalezionych na tym stanowisku zamyka (1996, 34) dokonał korekty tak wczesnego dato-
się w szerokich ramach X-XIV w. (Głosek 1996, 40). wania, przesuwając je, głównie w oparciu o zna-
Wspomnieć należy również o toporze z miejsco- leziska z Raciąża (por. Kowalczyk 1986, 86-87, 
wości nieznanej na Białostocczyźnie (Maciukiewicz- tabl. 58:b, 59:a), na koniec 1. połowy XIII – po-
Czarnecka 1992, 109, 112, kat. 16). Zbliżone czątek XIV w. Takie datowanie potwierdzają rów-
okazy spoza Polski, z miejscowości Kédainių nież inne znaleziska, m.in. z Bachotka, pow. Brod-
na Litwie (Stankus 1999, 189, 198, nr kat. 913, nica (Grążawski 1988, 334-335, ryc. 17:5). Autor 
4:2 pav) oraz z Loděnic (Měřínský 1980, 40-41, obr. ten zgodził się jednak z A. Nadolskim, uznając 
3) datowane są na XIV-XV w. Mogły być jednak topory tego typu za okazy bojowe. Trudno na tym 
używane aż do XVII w., na co wskazuje znale- etapie badań jednoznacznie określić funkcję mi-
zisko z grodziska Zamkowa Góra w Krzycze- niaturowych toporów o takiej formie, jednak wy-
wie (Kryčav, Mahilyovskaya vobl., Białoruś – daje się, że raczej nie były one bronią. Bardziej 
Mâcel´skí 2003, 78, mal. 74:5). Wydaje się, że prawdopodobne zdaje się używanie ich jako wy-
w wypadku naszego egzemplarza należy przyjąć  specjalizowanego narzędzia, jak sugerował w sto-
jego  nowożytne  datowanie. sunku do egzemplarza z grodu międzyrzeckiego 

M. Głosek uważa, że topory tego typu, po- S. Kurnatowski (1961, 138, ryc. 44:5), a za nim 
dobnie jak typu VIII, stanowiły okucia górnej J.  Sztetyłło  (1978,  78-79,  ryc.  53:e).
części lasek i mogły być używane jako średnio- Z ostatniego z toporów przetrwał do naszych 
wieczne odpowiedniki dzisiejszych ciupag gó- czasów tylko fragment żeleźca – dużych rozmia-
ralskich. Niewykluczona jest jednak również ich rów spiczasta broda (nr kat. 12). Szczątkowość 
funkcja jako narzędzi ciesielskich. Siekierą o ta- zachowania nie pozwala na jego pewne przypo-
kim kształcie żelaźca, jednak ze znacznie dłuższą rządkowanie typologiczne, jednak z dużą dozą 
osadą, posługuje się św. Józef na drzeworycie prawdopodobieństwa założyć możemy, że była 
A. Dürera, powstałym na początku XVI w. (Głosek ona częścią topora typu IX bądź X (ryc. 5:5). 
1990,  40). Podobnie szczątkowe znalezisko topora znane jest 

Jeszcze 1, niewielkich rozmiarów toporek z badań Starego Miasta w Poznaniu (Błaszczyk 
pochodzi z badań parceli pod siedzibę TP SA 1973, 178, ryc. 105; Dębska-Luty 1977, ryc. 1:13). 
(nr kat. 7). Jego forma wskazuje na związki z ty- Kontekst stratygraficzny naszego zabytku usta-
pem IVc wg A. Nadolskiego (1954, 44). Nor- lony na poziomie XIV-XV w. wyraźnie wskazuje 
malnych rozmiarów zabytki osiągają średnio: na taką możliwość. Obie formy znajdowały się 
dł. ogólna – 14-29 cm, szer. ostrza – 8,6-16,5 cm bowiem  w  tym  czasie  w  użyciu. 
i średn. osady – 3,6-7,0 cm. Nasz egzemplarz 
posiada więc wymiary mocno odbiegające od tej Broń drzewcowa
średniej (ryc. 5:2). Podobnych toporków średnio-
wiecznych o silnie zmniejszonych rozmiarach na Szydło

16ziemiach polskich występuje kilkanaście . Nie Badania na terenie Międzyrzecza dostarczyły 
chcąc wchodzić w szczegóły związane z genezą również 1 grotu broni drzewcowej – tzw. szydła 
i funkcją zabytków tego rodzaju, ograniczymy się (spisy szydłowatej – nr kat. 17). Okaz ten ma formę 
tylko do kilku uwag natury ogólnej. Omawiany czworobocznego w przekroju grotu i dość długiej, 
toporek jest zbliżony do egzemplarza pozyska- stożkowatej tulei, w której umieszczano drzewce 
nego w trakcie badań międzyrzeckiego grodu broni. Końcówka grotu wyraźnie odłamana, u na-
w nawarstwieniach XIII-wiecznych. Okaz ten sady występują po obu stronach trójkątne 
ma nieco szersze ostrze, jednak osada nie jest 

zgru-
bienia  (ryc.  9:1). 

16 Szersze informacje na temat toporów o zmniejszonych rozmiarach przedstawione zostaną w odrębnym artykule (Michalak 
w opracowaniu). 
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Ryc. 9. Międzyrzecz, pow. loco. 1 – spisa szydłowata (nr kat. 17); 2-3 – groty bełtów (nr kat. 50-51); 4 – fragment podkowy (nr kat. 152); 
5 – strzemię (nr kat. 85); 6 – tzw. krucza stópka (nr kat. 74). Rys. B. Bednarczyk.

Fig. 9. Międzyrzecz, Międzyrzecz distr. 1 – ahlspiess (No. 17); 2-3 – boltheads (Nos. 50-51); 4 – fragment of the horseshoe (No. 152); 5 – stirrup 
(No. 85); 6 – caltrop (No. 74). Drawing by B. Bednarczyk.



W polskiej literaturze hoplologicznej utrwalił lanta (dł. 50 cm), któremu M. Slivka (1985, 213, 
się pogląd o nikłym wykorzystaniu broni drzew- obr. 82) przypisuje XII-XIII-wieczną chronolo-
cowej, w tym spis szydłowatych, przez polską gię. Inny, analogiczny, jeszcze niepublikowany eg-
piechotę. Miało być to związane ze strukturą pols- zemplarz pochodzi z gródka stożkowatego w Ła-

18kiej armii, w której piechota miejska i najemna gowie, pow. Świebodzin . Okres funkcjonowania 
odgrywały małą rolę, a także głównie strzelczym tego obiektu można określić na podstawie inwen-
charakterem oddziałów pieszych (Głosek 1990, tarza  i  źródeł  pisanych  na  koniec  XIII  –  XV  w. 
137). W zachodniej Polsce, przede wszystkim na Powyższe rozważania wskazują, że ten rodzaj 
Śląsku, ale także w Wielkopolsce, odkryto kilka broni piechoty był szczególnie popularny w XIII-
egzemplarzy tego oręża. W Lubinie, pow. loco, XVI stuleciu (Seitz 1965, 144C; Troso 1988, 132). 
podczas prac ziemnych znaleziono przypadkowo Na obecnym etapie badań skłonni jesteśmy przyjąć 
szydło (dł. 29,5 cm), pozbawione zgrubień, o dość raczej nowożytne datowanie naszego egzempla-
krótkim grocie, zaopatrzone u dołu tulei w dwa wąsy rza. Występujące u nasady grotu zgrubienie słu-
(Firszt 1991, 167-168, ryc. 12:a). Zbliżony, smukły żyło prawdopodobnie lepszemu osadzeniu tarczki. 
okaz (dł. 26,8 cm) odkryto również w zespole W późniejszym okresie zastąpione zostało dookol-
z 2. połowy XIII – XIV w. w Kamiennej Górze, nym pierścieniem. Taka konstrukcja znana jest m.in. 

19pow. Nysa (Kaźmierczyk 1976, ryc. 1:E). Nic z szydeł z Muzeum Narodowego we Wrocławiu .
nie wiemy, niestety, na temat datowania spisy 
(dł. 27 cm) z Poznania, pozyskanej w trakcie ba- Broń strzelcza
dań Starego Miasta (Błaszczyk 1973, ryc. 104; 
Dębska-Luty  1977,  ryc. 1:5). Grot strzały

Dość wczesna chronologia tego rodzaju broni Z badań międzyrzeckiego rynku pochodzi 
drzewcowej na ziemiach zachodniej Polski znaj- 1 grot strzały (nr kat. 18). Ma on formę wydłu-
duje swoje potwierdzenie w znacznie liczniej wy- żonego trójkąta zaopatrzonego w rozszerzającą się 
stępujących okazach spis szydłowatych z terenu lekko tulejkę (ryc. 10:1). Jest to dość popularna 
Czech, Śląska i Słowacji, gdzie broń ta w czasach forma grotu, na terenie Polski występująca zarów-

17husyckich  była  niezwykle  popularna . no w kontekście wczesno- (Świątkiewicz 2002, 
Duża część szydeł z tych terenów ma po- tabl. XVI:2; Strzyż 2006, ryc. 18:16), jak i późnośred-

twierdzone archeologicznie XIII-XV-wieczne da- niowiecznym. W trakcie badań grodu w Międzyrze-
towanie. Występuje wśród nich także dość duże czu, w warstwie powstałej w XIV w., znaleziono 
bogactwo form. Obok okazów krótszych (Mię- analogiczny okaz (Kurnatowski 1961, ryc. 42:9). Bar-
dzyrzecz (?), Kamienna Góra, Lubin, Poznań, Za- dzo zbliżony grot strzały odkryto również w Gie-
lužany, Pobedim) znane są również egzemplarze czu, pow. Środa (Tuszyński 1953, ryc. 2), w Raciążu, 
o grotach bardzo długich (Rackové, Rýmařově, w domu nr III (Kowalczyk 1986, 79, tabl. LVII:g) 
Vyšehrad – Drobna, Durdík 1975, nr kat. 109), oraz na grodzisku w Komorowie, pow. Szamotuły 
przy czym wydaje się, że rozmiary nie są czyn- (Hensel 1959, 101, ryc. 71:4). Chronologię tych 
nikiem  chronologizującym  ten  rodzaj  broni. grotów określono ogólnie na pełne średniowiecze. 

Większość znanych nam okazów pozbawio- Groty tego typu występują na Słowacji i Rusi co 
na jest jednak charakterystycznych zgrubień tuż najmniej 
u nasady tulei. Taki element konstrukcyjny posiada 
natomiast szydło z Kráĺová nad Váchom, okr. Ga- już w XI, ale najczęściej używane 

od IX w. (Medvedev 1966, tabl. 13:3; 
Ruttkay 1975). Na terenie Francji okazy takie 
pojawiają się 
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17 Z grodu Vartnov, okr. Opava, pochodzi egzemplarz tego typu broni drzewcowej (dł. 103 cm), datowany na XIII-XV w. 
Analogiczny okaz (dł. 101,5 cm) znaleziono przypadkowo w miejscowości Česká Ves, okr. loco (Kouřil 1988, 294-295, obr. 2), 
ale także na terenie okręgu Demmin (dł. 74 cm – Diemer 1955, 187, Abb. 146:c). Z Demmina pochodzi również drugi luźno 
znaleziony zabytek (dł. 60 cm) tego typu, o grocie romboidalnym w przekroju (tamże, 187, Abb. 146:d). Inny egzemplarz szy-
dła (dł. 82 cm) odkryto na osadzie obronnej w Semonicach, okr. Náchod, funkcjonującej w XIV w. (Huml 1967, 29, tabl. IX:5). 
XIV-wieczną chronologię ma także zabytek (dł. 84 cm) pochodzący z badań w Rackové, okr. Holešov, Czechy (Kouřil 1988, 
295). Do listy tej dopisać należy również szydło (dł. 96,7 cm) z miejscowości Rýmařově, okr. Bruntál, znalezione w warstwie 
powstałej między 2. połową XIII, a początkiem XIV w. (Goš, Novák, Karel 1985, 192, 217-218, 223). Taką metrykę ma również 
niewielkie szydło z zamku Ľubovňa, okr. Stará Ľubovňa, na Słowacji (Slivka 1980, 228-229, obr. 2:5). XIII-XV-wieczną 
chronologię ma także okaz z Přerovca, okr. Opava, Czechy (dł. 44,5 cm). Grot tego zabytku jest romboidalny w przekroju (Kouřil, 
Prix, Wihoda 2000, 304, obr. 207). Nic natomiast nie można powiedzieć o datowaniu kilku zabytków tego typu (dł. 30-52,2 cm) 
z osady Zalužany, okr. Rimavská Sobota, Słowacja (Polla 1962, 133, obr. 101:5, 106:9, 107:7, tabl. V:14, XVI:20). Znalezione-
mu luźno egzemplarzowi z Pobedima, okr. Nové Mesto nad Váhom (dł. zaledwie 19,2 cm) autorzy przypisują nowożytną 
chronologię (Bača, Krupa 1998, 21, obr. 1:1).
18 Zbiory Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z/s w Świdnicy, opracowywany przez A. Michalaka.
19 Zabytek eksponowany na wystawie w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, znany autorom z autopsji.
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Ryc. 10.  Międzyrzecz, pow. loco. 1 – grot strzały (nr kat. 18); 2-10 – groty bełtów (nr kat. 19-27). Rys. B. Bednarczyk.

Fig. 10.  Międzyrzecz, Międzyrzecz distr. 1 – arrowhead (No. 18); 2-10 –  boltheads (Nos. 19-27). Drawing by B. Bednarczyk.



były głównie w okresie od XII do XIV w. (Serdon w XIV-XV w. (Skála, Waldhauser 2000, 311, 
2005, 117). Inny odpowiednik takiego grotu po- obr. 4:3; por. Prihoda 1932, 43-67; Durdík 1972). 
chodzi z badań wsi Sarvaly, Veszprem Megye, XV-wieczne datowanie potwierdzają również eg-
Węgry  (Paradi, Holl  1982,  82,  Abb.  33:1). zemplarze słowackie, m.in. z zamku Šariš, okr. Pre-

šov (Slivka 1980, 237, obr. 6:15). Trudno znaleźć 
Groty bełtów natomiast bliskie odpowiedniki zabytków takiego 
W materiale z Międzyrzecza groty bełtów kształtu w klasyfikacji V. Serdon (2005, 97), która 

reprezentowane są przez 32 egzemplarze. Wszy- okazy lancetowate włączyła do typu B. Zbliżone 
stkie to okazy z tulejką. Ze względu na możli- groty z terenu Szwajcarii (typ T 2-4) występują od 
wość datowania jedynie kilku okazów ze zbioru, XII do końca XIII w. (Zimmermann 2000, 49-50).
co przy małej zmienności form grotów na przes- Do grupy drugiej zaliczono okazy o gra-
trzeni wieków poważnie utrudnia ich schronolo- niastym, w przekroju kwadratowym liściu, osią-
gizowanie, nie zdecydowano się na utworzenie gającym największą szerokość około połowy wy-
typologii międzyrzeckich egzemplarzy. Poważne sokości liścia. Groty te ostro i wyraźnie zwężają 
ubytki w wielu z analizowanych okazów spo- się ku stożkowatej, dość długiej tulejce (nr kat. 20, 
wodowały, że nie przyniosła rezultatów próba skla- 22, 28, 36-37, 39, 41, 47; ryc. 10:3,5, 11:1,9-10, 
syfikowania tych zabytków w oparciu o kryteria 12:1,3,9). Znane są m.in. z zamku w Czchowie 
wagowo-metryczne, co postulowali i zastosowali (Szpunar, Glinianowicz 2006, tabl. 3:e), Ślęży 
w swych klasyfikacjach K. Wachowski (1982), (Domański 2002, tabl. XXXVII:7,14,19). Są one 

20B. Zimmermann (2000) i V. Serdon (2005) . Ko- najbardziej zbliżone do typu 4 wg A. F. Medvedeva 
rzystając z istniejących typologii tej kategorii (1966, 94, tabl. 31:4). Groty tej grupy największą 
uzbrojenia, uwzględniając przyjmowane przez popularnością na Rusi cieszyły się w XIII-XIV w. 
poszczególnych autorów kryteria wyróżnionych B. Zimmermann (2000, 51-53) zabytki o takiej 
typów, wydzielono cztery grupy zabytków róż- konstrukcji, występujące głównie w XIV-XV stu-
niące się od siebie przede wszystkim ukształto- leciu, zaliczył do grupy T-2-5l (grotów lekkich). 
waniem  liścia  i  jego  przekrojem. Czeskie zabytki takiej formy, jak np. egzemplarze 

W grupie pierwszej zebrano groty o liściu z Freudenstein, występują już w XIII w. (Kouřil 
lancetowatym, o przekroju niemal kwadratowym, 1997, Abb. 4:8). Przykład okazów z Děvína wska-
z walcowatą tulejką o średnicy równej nieomal zuje, że mogły występować aż do XVI w. (Polla, 
na całej długości (nr kat. 30, 40, 43, 50; ryc. 11:3, Egyházy-Jurovská 1975, obr. 2:9). Litewskie groty 
12:2,5,12). W jednym zabytku (nr kat. 50) we tej charakterystyki (typ 3) używane były przede 
wnętrzu tulejki zachował się poprzeczny nit, mocu- wszystkim od 2. połowy XIV aż do końca 1. po-
jący grot na brzechwie. Grot zbliżony do okazów łowy XVI w. (Rackevičius 2002, 125, nr kat. 2178-
tej grupy znaleziono na zamku w Sławkowie, pow. 2180). V. Serdon (2005, 101) najbardziej zbliżone 
Będzin, w warstwie datowanej na 1455 r. (Pierzak zabytki zaliczyła do grupy E, której chronologię 
2002; 2004, tabl. XVII:h). Inny okaz, z Bachotka, określono  na  XIII-XIV  w.
pochodzi z gródka datowanego na 1. połowę XIII – Grupa trzecia obejmuje egzemplarze o liś-
początek XIV w. (Grążawski 1988, 335, ryc. 17:3). ciach laurowatych, delikatnie zwężających się ku 
Egzemplarze o takiej budowie liścia znane są tulejce. Zabytki te zaopatrzone są w wyraźną 
również z grodziska w Szaflarach, pow. Nowy Targ szyję i dość długą, stożkowatą tuleję. Przekrój 
(Wałowy 1960, tabl. XI:3). Okazy o lancetowatym liści jest z reguły zbliżony do rombu (nr kat. 19, 21, 
liściu A. F. Medvedev (1966, 94, tabl. 33:4) za- 23, 26, 31, 33-35, 38, 42, 44-46, 48; ryc. 10:2,4,6,9, 
liczył do typu 4, występującego na terenie Rusi 11:3,6-8,11, 12:4,6). Groty zbliżonej budowy zna-
w XIII-XIV w. Różnią się one jednak od zabyt- ne są m.in. z Sobótki (Domański 2002, tabl. 
ków z Międzyrzecza kwadratowym przekrojem. XXXVII:1,17), Opola (Wachowski 1982, ryc. 6), 
G. Rackevičius (2002, 126, nr kat. 2330-2339, 105 Sławkowa (1455 r.) (Pierzak 2002, tabl. XVII:a,d, 
pav. 7) groty o takiej charakterystyce liścia włą- XVIII:c), Nowego Miasta nad Wartą, XIV w. 
czył do typu 4, występującego na Litwie głównie (Grygiel, Jurek 1996, ryc. 108-109), Ogrodzieńca, 
w XIV i XV w. Groty takiej formy w Czechach, XIV – 1. połowa XVII w. (Kosiński 2003, 144-
m.in okaz z Freudenstein, występują w stuleciu 150), Legnicy (Lewandowski 1986a, Fig. 4:b-c). 
XIII  (Kouřil 1997, Abb. 4:9), ale również, jak Okazy o takiej charakterystyce w Estonii wy
zabytek z siedziby pańskiej w Rakově, okr. Jičin, 
datowanej przez źródła pisane na lata 1337-1419, 

stę-
pują przede wszystkim w XIV w. (Mäesalu 2001, 
Fig. 2), a na Litwie od 2. połowy XIV do 2. połowy 
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20 Postulat ten wydaje się być konieczny do spełnienia wobec liczby kilkuset grotów wyeksplorowanych w trakcie badań grodu 
i zamku w Międzyrzeczu przeprowadzonych przez prof. S. Kurnatowskego. 
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Ryc. 11. Międzyrzecz, pow. loco. 1-11 – groty bełtów (nr kat. 28-38). Rys. B. Bednarczyk.

Fig. 11. Międzyrzecz, Międzyrzecz distr. 1-11 – boltheads (Nos. 28-38). Drawing by B. Bednarczyk.
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Ryc. 12. Międzyrzecz, pow. loco. 1-11 – groty bełtów (nr kat. 39-49). Rys. B. Bednarczyk.

Fig. 12. Międzyrzecz, Międzyrzecz distr. 1-11 – boltheads (Nos. 39-49). Drawing by B. Bednarczyk.
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XV w. (Rackevičius 2002, 128-129). Chronologia Jak widać z przytoczonej charakterystyki posz-
grotów tego typu na Rusi jest szeroka, występują czególnych grup i ich analogii, groty bełtów zna-
one bowiem od XIII do XV w. (Medvedev 1966, lezione w Międzyrzeczu nie odbiegają formą od 
94-95, tabl. 31:8). Szwajcarskie egzemplarze gro- większych zespołów tych zabytków, odkrytych 
tów lekkich o takim kształcie liścia występują m.in. w Bolesławcu, pow. Wieruszów, XV-XVII w. 
przede wszystkim w XIV-XV w. (Zimmermann (Maik 1997, 26-31), na Ostrówku w Opolu (Wa-
2000, 51-53). Znane groty tej charakterystyki chowski 1982, 167-185), Ogrodzieńcu, XIV – 
z Niemiec, m.in. z grodu Lodenschitz w Schlöben, 1. połowa XVII w. (Kosiński 2003, 144-150), 
Kr. Stadtroda (Möbes, Timpel 1987, Abb. 36:1-3, 5) Czchowie, XIV-XV w. (Szpunar, Glinianowicz 
czy Herrmannstein, Ldkr. Ilm-Kreis (Barthel 1969, 2006, 160-162), Sławkowie, pow. Będzin, 1455 r. 
Abb. 8), wskazują, że występują one praktycznie (Pierzak 2002, 197-204, tabl. XVI-XIX), Krośnie 
przez całe średniowiecze. Podobnie szeroką chro- Odrzańskim, 1. połowa XIII – początek XVI w. 
nologię mają okazy tego typu pochodzące z badań (Dziedzic w druku), Słoszewach, pow. Brodnica, 
na Wyspach Brytyjskich (Jessop 1996, 199, Fig. XIV w. – 1414 r. (Kola, Wilke 1975), Nowym 
1:M10). Według V. Serdon (2005, 104) groty ta- Mieście nad Wartą, XIV w. (Grygiel, Jurek 1996, 
kie na terenie Francji są charakterystyczne przede 90-91, ryc. 105-111), Starym Drawsku, pow. Draw-
wszystkim  dla  późnego  średniowiecza. sko Pomorskie (Janocha 1998, 84-86, ryc. 24-31).

Ostatnią grupę stanowią groty o krępym liś- Na kilku z zachowanych w całości egzem-
ciu, osiągające największą szerokość liścia już plarzy prześledzić można proces produkcji grotów, 
na jego początku (nr kat. 24-25,27,51; ryc. 9:3, który odtworzony został przez A. Kolę i G. Wilkego 
10:6-7,9). Występują one dość masowo przez całe (1975), a później z powodzeniem przez B. Zimmer-
średniowiecze. Groty o takiej charakterystyce od- manna (2000, 133-141) i J. P. Rieba (Serdon 2005, 
kryto w trakcie badań późnośredniowiecznych wa- 147-148). Wszystkie okazy wykazują jednolitość 
rowni w Bolesławcu (Maik 1997, 29, Fig. 16), sztabki użytej do wytworzenia grotu oraz brak sil-
Czchowie (Szpunar, Glinianowicz 2006, tabl. 3:i, nego nawęglania jego krawędzi, która to technika 
4:i), Sławkowie (Pierzak 2002, tabl. XVIII:b,d,g), znana jest w wypadku kilku okazów polskich (Pias-
Będzinie (Błaszczyk 1982, 480-481), Nowym Mieś- kowski 1959, 55; 1962, 232; 1984, 75; por. ogólnie 
cie nad Wartą (Grygiel, Jurek 1996, ryc. 108-109) Świętosławski 1994, 318), czeskich (Hošek 2003, 
oraz na terenie Czech i Słowacji, m.in. na zam- 168). Przewagę homogenicznego materiału użytego 
kach Šariš (Slivka 1980, 237, obr. 6:4) i Vildštejn, do produkcji, głównie ferrytycznego, potwierdzają 
okr. Chrudim (Durdík, Frolík 1993, obr. 23), opusz- przebadane metalograficznie zabytki z Polski (Pias-
czonej osadzie w Mstenicach (Nekuda 1985, obr. kowski 1959, 54; 1960, 88, 106, ryc. 26:6; 1962, 
193:e) i grodzie Kežmarok, okr. loco (Polla 1971, 232; 1966, 160; 1984, 73), Czech (Hošek 2003, 147-
obr. 11:2,26). Chronologia tych obiektów zamyka 173), Francji (Serdon 2005, 128-135, Fig. 101-115), 
się w ramach XIV-XVI w. Na terenie Szwajcarii Szwajcarii i południowych Niemiec (Zimmermann 
i południowych Niemiec występują one od końca 2002,  110-121). 
XII do XV w. (Zimmermann 2000, 39-40, taf. 3). Część bądź nawet wszystkie omawiane beł-
Równie szeroką chronologię mają egzemplarze li- ty mogą pochodzić z miejscowej produkcji. Na 
tewskie, choć więcej grotów tego typu występuje majdanie grodu w Międzyrzeczu funkcjonowała 
w 2. połowie XIV – XV w. (Rackevičius 2002, kuźnia zajmująca się, na co wskazują znaleziska 
77-83, 207). Groty takiej formy wydobyto rów- półwytworów, również produkcją grotów (Kur-
nież ze zbiorczych mogił spod Wisby (Thordemann natowski 1957, 17; 1961, 138, przyp. 210; por. 
1939, Fig. 134:1,3,5,9-10). Klasyfikacje zabytków Kola, Wilke 1975). Znaleziska kościanych orze-
ruskich i francuskich właściwie nie uwzględniają chów i nakładek na łoże kuszy, a także grotów 
zabytków dokładnie takiej formy, choć pewnych z zachowanymi brzechwami wskazują na dużą po-
cech zbieżnych dopatrzyć można by się odpowied- pularność tego rodzaju broni wśród mieszkańców 
nio w typach 8 (XIII-XV w.) i I (XIII-XV w.) (Med- grodu (Kurnatowski 1961, ryc. 26:3, 42:2-7,10-11).
vedev 1966, 94, tabl. 31:9; Serdon 2005, 105-106). 

21Jednego grotu (nr kat. 29; ryc. 11:2), ze Pociski do ręcznej broni palnej
względu na duże ubytki w liściu, nie udało się Badania na terenie miasta dostarczyły rów-
przyporządkować do żadnej z powyższych grup. nież kilku pocisków ręcznej broni palnej (kulka 
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21 Pomimo sugestii Cz. Sikorskiego (1986, 85-86) oraz J. Szymczaka (2004, 157), który dodatkowo wymienia pociski znalezione 
na zamku w Międzyrzeczu, nie zdecydowano się włączyć do tej grupy kulek wykonanych ze szkła (nr inw. M404/11/86/04, 
M404/11/169/04, M-R 157/02). Nie zostały one nigdy wymienione przez bardzo drobiazgowo prowadzone inwentarze zbro-
jowni krzyżackich (Świętosławski 1993, 25-26). Podobnie potraktował kulki szklane m.in. J. Maik (1997, 32).



ołowiana, kulka kamienna; tab. 1; ryc. 13:19-20). (XV-wieczna), znaleziona na Mierzei Kurońskiej, 
Kontekst zalegania kulki ołowianej nie wskazuje miała kaliber 17 mm (Konieczny 1964, 185, 
jednoznacznie na jej datowanie. Pociski tego typu tabl. 5; Szymczak 2004, 36, 38, ryc. 4). Możliwe 
używane były również w XVII-XVIII w. Z badań jednak również, że nasza kulka stanowiła pocisk 
hali targowej w Gdańsku, pow. loco, pozyskano hakownicy. Brązowy zabytek tego typu o kalibrze 
12 pocisków ołowianych (pięć – kaliber 11 mm, 18 mm znaleziono na zamku Otepää, zniszczo-
siedem – kaliber 16 mm), datowanych na ten okres nym w 1396 r. (Mäesalu 2001, 93-94, Fig. 5). Ka-
(Trawicka 2007, 98-99, ryc. 24:2050, 2052). Zna- liber hakownic wahał się średnio właśnie od 18 
ne są jednak również okazy o metryce średnio- do 29 mm (Durdík, Mudra, Šáda 1977, Fig. 1:4-8;  
wiecznej, m.in. analogiczną ołowianą kulkę (ka- Kozák  1957,  175;  1973,  tab. 1 -3).
liber 18 mm) ręcznej broni palnej odkryto podczas Wyrób kul ołowianych determinowała łatwa 
badań siedziby pańskiej w opuszczonej wsi Mste- topliwość ołowiu, a także jego dostępność na pol-
nice, okr. Třebič, Czechy (Nekuda 1985, obr. skim rynku. Umożliwiało to ich produkcję nawet 
198:c, 199:a; Nekuda, Ustohal 2003); 6 kulek w warunkach polowych (por. Sixl 1897-1899; 
wydobyto także z średniowiecznej wieży zamku 1900-1902; 1902-1905). Połowę formy do odle-
Červený Kameň (Drenko 1995, 135, obr. 9); wania z ołowiu kul (kaliber 8,5 i 10 mm), datowaną 
podobne okazy znane są z grodu Sion, okr. Kutná  na połowę XVI w., znaleziono w trakcie badań 
Hora  (Janská  1963,  obr.  75). zamku Górków w Szamotułach, pow. loco (Krause 

Pociski o zbliżonym kalibrze można by- 2002, 274, 276, ryc. 6:9). Inne, analogiczne okazy 
22ło wystrzeliwać również z piszczały. Najstarsza pochodzą  z  terenów  ościennych . 
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Ryc. 13. Międzyrzecz, pow. loco. Pociski do broni palnej: 1-9 – pociski artyleryjskie (nr kat. 53-59, 62, 73); 10-22 – pociski do ręcznej broni 
palnej (nr kat. 52, 60-61, 63-72). Fot. A. Łaszkiewicz.

Fig. 13. Międzyrzecz, Międzyrzecz distr. Missles for gun: 1-9 – artillery shell (Nos. 53-59, 62, 73); 10-22 – missles for handgun (Nos. 52, 60-61, 
63-72). Photos by A. Łaszkiewicz.
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22 Na zamku w Liptove, okr. Ružomberok, Czechy, znaleziono kilkanaście datowanych na XV w. ołowianych pocisków do broni palnej, 
a także glinianą i wykonaną z piaskowca formę do ich odlewania (Hanuliak 1983, tabl. VIII-IX). Również na zamku w Kirkel, Ldkr. 
Saarpfalz-Kreis, Niemcy, znaleziono kilkanaście ołowianych pocisków i wykonaną z piaskowca formę do ich odlewania (Bernard 
1995). Podobną znaleziono na grodzisku w Sitne, okr. Banska Štiavnica (Labuda 1999, 223, obr. 4:7, 7:7; Hladík 2006, obr. 8:7). Formy 
do odlewania kul wykonywano również z brązu, na co wskazuje znalezisko połówki takiej formy z Mstěnic (Kukla, Nekuda 1998; 2001).

125



Pociski do artylerii ogniowej Taraśnice stanowiły najbardziej popularny ro-
Badania w okolicach zamku dostarczyły 21 dzaj lekkiej artylerii ogniowej, używanej począt-

pocisków do artylerii ogniowej (tab. 1; ryc. 13). kowo wyłącznie jako wyposażenie warowni, później 
Największy zbiór stanowią kule używane jako również jako broń polowa (Szymczak 2004, 53-54). 
pociski do taraśnicy (nr kat. 53-55, 58-60, 64-67, Ich kaliber wynosił średnio od 40 do 100 mm 
ryc. 13:5-13,18). Jeden z zabytków ze względu (Nekuda, Ustohal 2003, tab. 1). Taraśnice raziły na 
na rozmiary stoi na pograniczu pocisków do ha- odległość 250-300 m. Jan Szymczak (2004, 54) 
kownicy i taraśnicy (nr kat. 69, ryc. 13:14). Wszystkie uważał, że ze względu na mały kaliber jako po-
pociski tej grupy wykonano z kamienia. Jedna z kul cisków do taraśnic używano wyłącznie kul że-
(nr kat. 55, ryc. 13:5), wykonana z granitu, nosi laznych lub ołowianych, z czym jednak kores-
wyraźne ślady używania. Kula ta jest wielobocz- pondują ustalenia badaczy czeskich (Nekuda, 
na, jednak niektóre miejsca na jej powierzchni są Ustohal 2003, tab. 1). Wydaje się, że początkowo 
dobrze opracowane i mają kształt kulisty. Duża oprócz kul metalowych używano również kul 
część z kul prezentuje zbliżone rozmiary i wagę, kamiennych o mniejszym kalibrze. Zbiór kamien-
wahające się w granicach 4,04-4,4 cm i 92-108 g  nych pocisków o niewielkim kalibrze prawdo-
(nr  kat.  60,  64-67,  ryc.  13:10-13,18). podobnie do tego typu działa znaleziono m.in. 

w warowni Paričov w Trebišowie, funkcjonującej 
od XIII do XVII w. (Slivka 1979, 166, obr. 17:15).

Jeden zabytek ze względu na średnicę można 
by uznać za pocisk taraśnicy, jednak materiał wy-
konania i jego waga mogą wskazywać na już no-
wożytną metrykę tego okazu i działa – falkony 
(nr kat. 62). W klasyfikacji T. M. Nowaka działo 
to zaliczono do kategorii długolufowych – powy-
żej 28 kalibrów. W ciągu jednego dnia z falkony 
można było oddać ok. 50 strzałów, a pociski leciały 
na odległość ok. 525 m (Szymczak 2004, tab. 1).

Za pociski hufnicy uznano trzy kule, z których 
dwie wykonano z granitu (nr kat. 56, 73, ryc. 13:1-2), 
a jedną z piaskowca (nr kat. 57, ryc. 13:3). Były to 
najbardziej popularne małe działa polowe, o ka-
librze do 230 mm (Szymczak 2004, 60). Wroc-
ławskie hufnice miotały kule o wadze ok. 2,7 kg 
(Goliński 1993, 24). Strzelały pod dość wysokim 
kątem podniesienia lufy, by pocisk raził prze-
ciwników ukrytych również za przeszkodami. 
Komora hufnicy zwężała się w stosunku do kanału 
lufy, aby nabój zdążył spalić się przed wylotem 
kuli (Szymczak 2004, 61). Prawdopodobnie kulę 
do hufnicy (XIV w.) odkryto w trakcie badań 
grodziska w Nowym Mieście nad Wartą (Grygiel, 
Jurek  1996,  91,  ryc.  15).

Kamienne kule używane były przez całe śred-
niowiecze praktycznie od momentu wynalezienia 
broni palnej. Niemal wszystkie pociski odkryte 
w Międzyrzeczu wykuto z granitu. Ich datowanie, 
gdy pozbawione są kontekstu stratygraficznego, jest 

23trudne . Do produkcji kul, jak pokazuje jeden z mię-
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nr 
kat.

średnica
(w cm)

waga
(w kg)

rodzaj 
broni palnej

surowiec

piszczała/
hakownica

ołów0,031,852

żelazo

żelazo

53 6,5 1,3 taraśnica

taraśnica

taraśnica

taraśnica

taraśnica

taraśnica

taraśnica

54 1,5827,6

8,9-9,155 granit1,234

4,47556 14,5 x 16,0 hufnica

hufnica

granit

granit

17,3-17,857 piaskowiec3,080

1,02658 9,0

6,2-6,4 kamień

kamień

kamień

59 0,370

0,10860 4,3

0,0661 3,5

8,9 taraśnica/
falkona

żelazo2,47462

hakownica63 2,6 0,024 kamień

0,10864 4,3 taraśnica

taraśnica

taraśnica

taraśnica

taraśnica

taraśnica

taraśnica

taraśnica

taraśnica

kamień

kamień

kamień

kamień

kamień

kamień

kamień

kamień

kamień

0,10665 4,04

0,10066 4,2

4,1867 0,092

0,0668 3,5

0,08669 3,8 x 4,0

3,570 0,058

3,571 0,058

3,472 0,052

5,273 17,4 hufnicagranit

Tab. I. Charakterystyka pocisków broni palnej z Międzyrzecza. 

Table. I.  of missiles of gun from Międzyrzecz.Characteristic

23 Zabytki tego typu odkryto w nawarstwieniach z XV – 
początków XVI w. w Bolesławcu nad Prosną (Maik 1997, 31). 
Duży zbiór granitowych pocisków pozyskano również w Pa-
łuckiej Wenecji, pow. Żnin (Sikorski 1986). Datowane na 
XV w. granitowe kule (część z nich stanowią okazy wie-
loboczne) odkryto również podczas wykopalisk na zamku 
w Rundig, Ldkr. Cham, Niemcy (Ernst 2004). Kilkanaście 



dzyrzeckich okazów (nr kat. 57, ryc. , wy- Używanie broni palnej poświadczone wie-
korzystywano również skały miękkie, m.in. pias- lokrotnie w źródłach pisanych ma swój epizod 
kowiec. Łatwo poddawały się one obróbce, co również w wypadku Międzyrzecza. Zmierzająca 
znacznie wpływało na obniżenie kosztów pro- na pomoc Krzyżakom armia zaciężnych wojsk, 
dukcji kul, jednak używano ich głównie jako po- pod dowództwem Wolfa Schönberga, która 9 paź-
cisków do dział mniejszego kalibru (Szymczak dziernika 1520 r. przekroczyła Odrę we Frank-
2004, 149). Stosowanie skał miękkich w produk- furcie, miała na swoim wyposażeniu 21 (40) 
cji pocisków do artylerii ogniowej poświadczają dział. Armia ta, zmierzająca na pomoc wojskom 
ich znaleziska zarówno z Wenecji i Inowrocławia, zakonnym, zaatakowała Międzyrzecz, zdobyła mia-
jak i informacje źródłowe o ich używaniu przez sto, a 12 października również zamek. W trakcie 
wojska  husyckie  (Sikorski  1986,  379). walk życie stracił naczelny puszkarz zaciężnych 

Kule kamienne wykuwali według podanych krzyżackich, oddelegowany przez samego elekto-
parametrów rzemieślnicy kamieniarscy. Często ra brandenburskiego Joachima (Nalepa 1961, 30). 
brali oni udział w wyprawach wojennych, mając Mimo że przekazy pisane nic nie mówią na te-
z reguły łatwy dostęp do miejscowego surowca mat użycia broni palnej w trakcie oblężenia Mię-
kamiennego  (Szymczak  2004,  151). dzyrzecza przez wojska Jana II Żagańskiego 

Trzy kule ze zbioru wykonano z lanego żelaza w 1474 r., to wiadomo ze źródeł, że książe ten, 
(żeliwa) (nr kat. 53-54, 62, ryc. ). Pozwala wcześniej, podczas antypolskiej kampanii, m.in. 
to ustalić ich terminus post quem na 1. połowę XVI w. pod Wschową i Kopanicą, posługiwał się arty-
Z tego okresu pochodzi siedem żeliwnych kul tego lerią wziętą z Wrocławia (Szymczak 2004, 264).
kalibru znalezionych na zamku Ľubovňa (Slivka 
1980,  243,  9:  12-13). Kotwiczka – tribulus (tzw. krucza stópka)

Epoka pełnolanych kul żelaznych rozpoczęła Nadzory na terenie zamku dostarczyły rów-
się po 1470 r. (Nowak 1965, 95-96). Zastosowanie nież znaleziska specyficznego rodzaju broni uży-
pocisków żeliwnych, bardziej wytrzymałych od wanego w średniowieczu – kotwiczki, zwanej 
kamiennych, pozwalało na użycie większego ła- również kruczymi stópkami. Miały one formę czte-
dunku prochowego i, co za tym idzie, zwiększenie rech połączonych sztabek zakończonych zadzio-
siły przebicia kuli. Nie bez znaczenia był z pew- rami (ryc. 9:6). Były one rozsypywane w teren
nością fakt, że ciężar właściwy żelaza (7,5  nogi przeciwnika i kopyta jego 
był większy od kamienia (2,5 G ), co powo- koni. Najwcześniejsze użycie tego typu bro-
dowało, że przy tym samym ciężarze średnica ni poświadczone jest w źródłach dotyczących 
kuli żeliwnej była o ok. 30 % mniejsza od ka- Gaugameli z 331 r. p.n.e. Były one również zna-
miennej. Dzięki tej właściwości, przy utrzyma- ne i chętnie używane przez Rzymian (tribulus, 
niu proporcji, możliwe było zmniejszenie ciężaru Murex ferreus). Rzymski pisarz Vegetius, opi-
lufy aż o ok. 51 %. Nie tylko ułatwiało to trans- sujący w swoim De Re Militari wojnę Romy 
port dział, ale także zmniejszało koszty ich wy- z Mithridatesem, zauważa używanie tego oręża 
konania (Szymczak 2004, 16, 152). Produkcją przeciw rydwanom partyjskim. Ze źródeł pisa-
kul żeliwnych zajmowali się kowale (tamże, 152). nych wiemy również o posługiwaniu się tego 
Ceramiczną formę do ich odlewania (kaliber typu bronią przez Szkotów pod Bannockburn 
70 mm), datowaną na 1. ćwierć XV w., wyeks- w  1314  r.  (Hyland  1998,  38). 
plorowano w trakcie badań zamku Vimperk, Trudno datować omawiane zabytki. Znajdo-
okr. Prachatice, Czechy (Durdík, Kašpar 2000, wane są one zarówno w nawarstwieniach wczesno- 
305-306, obr. 9). i późnośredniowiecznych, jak i nowożytnych. 

Zastosowanie nowego rodzaju kul wraz ze Kryterium chronologizującym nie może być rów-
zmianą sposobu osadzenia luf na łożach (łoża nież obecność zadziorów lub ich brak na końcu 
ścienne, czopy na lufach) oraz dalsze udoskona- ramion, gdyż te występują przez cały okres ich 
lenia technologii odlewniczej i produkcji prochu używania. Wyraźnie wskazują na to znane nam 
strzelniczego wymusiło przemiany w architektu- analogie. Kilka okazów tej formy broni wystą-
rze militarnej (powstanie systemu bastionowe- piło na grodzisku w Międzyrzeczu, w warstwie 
go), co widoczne jest również w przypadku z XIII w. (Kurnatowski 1961, ryc. 11:5).
międzyrzeckiego zamku (Guerquin 1984, 215; 
Pietrzak  2003,  40-41). w Kałdusie, pow. Chełmno, znaleziony w wars-

13:3)

13:4,7,9

ie, 
3G/cm ) mając ranić 

3/cm

 Zna-
ny jest również niepublikowany okaz z grodu 
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okazów pocisków różnego kalibru, w tym zbliżone do wielu naszych, odnaleziono w trakcie badań zamku Tannenberg, Ldkr. 
Darmstadt-Dieburg, Hesja, Niemcy. Forteca ta została zniszczona w 1399 r. przez wojska koalicji antyraubritterskiej pod wodzą 
Grafa Philippa von Nassau (Müller-Hickler 1933, 176).
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należeć zarówno do typu II, jak i I wg A. Nadol-
 15 tego typu zabytków znaleziono rów- skiego (1954, 87-88). Zachowane międzyzębie 

nież w Widoradzu, na grodzisku datowanym na pozbawione jest bowiem krępulców. Zachowany 
2. połowę XIII – XIV w. (Nadolski, Głosek, Kajzer w całości egzemplarz stanowi dwuczęściowe mię-
1978, nr kat. 180, fot. tabl. 33; Abramek 1996, 105, dzyzębia z dwiema pobocznicami. Mają one for-
tabl. XIII:1). W Muzeum Archeologicznym Środ- mę pręta z wygiętymi na zewnątrz końcami, do 
kowego Nadodrza znajduje się zabytek tego typu których w centralnej części dołączono „pętlowate” 
pochodzący z grodziska w Solnikach pow. Nowa na zakończeniach których występują „szyszeczki”. 
Sól. Brak jednak szczegółów dotyczących jego Pobocznica wędzidła zdobiona jest na całej swojej 
chronologii. Okazy znane z terenu Słowacji dato- powierzchni linią punktowego zdobienia. Niewy-
wane są na okres przed XIV w. (Ruttkay 1976, kluczone, że otwory te wypełnione były pierwotnie 
207-208, ryc. 29.5). Dwa okazy takiej broni, bez kolorowym metalem. Ryty ornament występuje 
bliższych szczegółów, publikują również E. Wagner, również na międzyzębiu, które jest dość masywne 
Z. Drobna, J. Durdík (1956, č. V, tab. 35:4-5). Jak (ryc.  14:1,  25:3). 
wspomniano wyżej, zabytki takie były również Wędzidła z szyszeczkami występują na te-
używane w okresie nowożytnym. Trzy zabytki tego renie od Wielkiego Stepu aż po Wyspy Brytyjskie 
typu, pochodzące z warstw datowanych na XIV- (por. m.in. Kirpičnikov 1973, 15-16, rys. 5:10; 
XVI w., odkryto w warowni Orešek (Kil´buševskij London... 1967, fig. 21:1). Szczególne bogactwo 
1999, 77, rys. 5:13). Inny okaz, datowany na XVI- ilości i form tych zabytków znajdujemy na terenie 
XVII w., wyeksplorowano w trakcie badań Starého Czech i Słowacji (Polla 1962, obr. 9:3,5,7-9,12; 
Zvolena (Hanuliak 1999, 358, tab. 5:3). Kolejny eg- 1962a; 1979, obr. 102:3,5, 103:5; Polla, Egyházy-
zemplarz o nowożytnej metryce znaleziono także Jurovská 1975, 108, obr. 10:7, 39:7; Nekuda 1985, 
w trakcie badań klasztoru w Stralsundzie, Kr. loco 136, obr. 191:f, 192:a). Znane są również egzem-
(Samariter 2006, 154, Abb. 8:b). Również w wę- plarze z terenu ziem polskich, m.in. z Mymonia, 
gierskich kolekcjach Muzeum Narodowego w Bu- pow. Sanok (Cabalska 1966, 59-62), Międzyrzecza 
dapeszcie i Jokai Muzeum w Komárom znajdują (Cabalska 1970, 15, ryc. 1:c), Sadłowa, pow. Rypin 
się zbiory takich zabytków, datowane na XVI- (Kajzer 2004, 200, ryc. 31:1), Przemyśla, pow. 
XVII w. (Kalmár 1971, 326, 129-130 kép.). Duże loco (Tajemnice... 2006) oraz Witkowa, pow. Ża-
zespoły tego oręża, datowane na XV-XVI w., prze- gań, pow. loco, i Trzciela, pow. Międzyrzecz 
chowywano również w zbrojowni zamku Churburg (por. Gruszka, Michalak 2007). Ramiona pobocz-
w Austrii (Scalini 1996, S369) oraz w Royal nic wymienionych okazów są dość długie, zwężają 
Armouries  w  Leeds. się również ku końcom. Okazy o krótkich po-

bocznicach odkryto przypadkowo w Gródku, 
Oporządzenie  jeździeckie pow. Hrubieszów (Rogatko 1994, 176-177, ryc. 5) 
Obecność dużego oddziału konnego wśród oraz we Wrocławiu. Wędzidło wrocławskie zna-

załogi grodu, a później zamku międzyrzeckie- leziono w warstwie 4 wykopu VI/A północnej 
go, obserwowalna w nawarstwieniach w postaci strony bloku śródrynkowego. Czas powstania 
mierzwy końskiej ze słomą kładzioną na pod- tej jednostki stratygraficznej autorzy określili na 
ściółkę, licznych znaleziskach pęków włosia, zrzyn- okres od XIV do połowy XV w. Wędzidło to ma 
ków od czyszczonych kopyt, hufnali, podków, bardzo zbliżone do egzemplarza międzyrzeckie
części wędzideł, strzemion oraz skórzanych części go wycięcie w pobocznicy, wykonane w celu lep-
uprzęży, znalazła swoje odzwierciedlenie również szego osadzenia międzyzębia. Wykonano je również 
w znaleziskach na terenie miasta (Kurnatowski z płaskiej sztabki (Limisiewicz, Piekalski, Płonka, 
1961, 134; 1998, 41). W trakcie badań i nadzo- Wiśniewski,  Wiśniewski  2002,  88,  ryc.  78:a). 
rów prowadzonych na jego obszarze znaleziono Pobocznicę o wygiętych w jednym kierunku 
kilkadziesiąt elementów oporządzenia jeździec- ramionach, przeciwlegle do okazu międzyrzeckie-
kiego, w tym: sześć wędzideł, sześć strzemion, go, odkryto na terenie opuszczonej osady w miej-
dziewięć  ostróg,  57  podków. scowości Konůvky, okr. Vyškov, w Czechach. 

Osada ta, w świetle źródeł pisanych, funkcjo-
Wędzidła nowała w latach 1365-1481 (Měchurová 1985, 
W analizowanym zbiorze występują dwa frag- 72-73,  75,  tab.  I:2,  V:6). 

menty oraz całe wędzidło. Dwa wędzidła zaliczono  Najbardziej zbliżone wędzidło z analogicz-
do typu II, jeden okaz do typu I, a kolejny może nie wygiętymi pobocznicami wydobyto podczas 

twie 6 wykopu 18/00 (Janowski 2004, 26, ryc. 
2495:c) .
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24 Autorzy dziękują serdecznie koledze dr. A. Janowskiemu z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Szczecinie, za 
możliwość skorzystania z niepublikowanej pracy doktorskiej.
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Ryc. 14. Międzyrzecz, pow. loco. 1-6 – wędzidła i ich fragmenty (nr kat. 75-80). Rys. B. Bednarczyk.

Fig. 14. Międzyrzecz, Międzyrzecz distr. 1-6 - bits and fragments of bits (Nos. 75-80) Drawing by B. Bednarczyk.
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wykopalisk w Londynie. Jej ramiona wykonano nowania na koniec 1. połowy XIV w. Wspomnieć 
z nieco szerszej sztabki, zwężającej się ku końcom. należy również o dwóch międzyzębiach z badań 
Zdobiona jest w kilku miejscach rytymi liniami, na Skale Biśnik w Strzegowej, pow. Olkusz, da-
wypełnionymi białym metalem. Zdobione są rów- towanych na XIII/XIV – 1. połowę XIV w. (Muzolf 
nież dwa z trzech elementów międzyzębia (środ- 1996, 110-111, ryc. 5:1-2). Taka forma ornamen-
kowe nie zachowało się), typu III wg W. Perkinsa tu występuje również na międzyzębiu wędzidła 

25(London ... 1967, 82, fig. 19:b). Ornament ten jest z gródka stożkowatego w Trzcielu, pow. loco . 
zbliżony do tego występującego na międzyrzeckim Jego chronologię można określić na czas funk-
zabytku. Przy bocznych, pętlowatych, elementach cjonowania grodu, tj. XIII-XV w. Pobocznice 
pobocznicy zachował się kawałek skórzanego pa- tego okazu mają jednak formę cienkich, rozsze-
ska, będący prawdopodobnie elementem ogłowia. rzających się ku końcom blaszek. Analogiczna 
Wędzidło z Londynu jest datowane ceramiką na lata połowa wędzidła z Londynu posiada międzyzę-
1350-1400 (Clark, Egan, Griffiths 2004, 50-51, bie zdobione takim ornamentem (Clark, Egan,  
kat.  4,  Fig.  36:4). Griffiths  2004,  nr  kat.  33).

Analogiczną formą pobocznicę znaleziono Podsumowując nasze rozważania, stwier-
również podczas badań zamku Saint-Vaast-sur- dzić musimy, że w świetle analogii najbardziej 
Seulles, dép. Calvados, Francja. Warownia została prawdopodobne jest datowanie tego wędzidła na 
zaatakowana i zniszczona przez Anglików w 1356 r. 2. połowę XIV – 1. połowę XV w. Kontekst ar-
(Halbout, Pilet, Vaudor 1987, 175, 239, nr kat. 997). cheologiczny jego odkrycia – poniżej poziomu 
Zdaniem J. Clarka wędzidło zostało raczej przy- bruku, którego powstanie wiązać można z za-
wiezione do Francji przez angielską armię, aniżeli gospodarowaniem nawierzchni rynku po budo-
było na wyposażeniu obleganych (Clark, Egan, wie ratusza w 1581 r. – nie wyklucza takiego 
Griffiths  2004,  51). datowania. Brak analogii w materiale polskim 

Osobnego omówienia wymaga ornament wy- i z krajów ościennych, a niewątpliwe nawiązania 
stępujący na międzyrzeckim wędzidle. Autorom nie- angielskie zabytku, każą ostrożnie rozważyć jego 

26znane są inne pobocznice zdobione punktowym obce  pochodzenie .
ornamentem. W naszych rozważaniach zwrócić Druga pobocznica zbliżona jest formą do 
więc musimy uwagę na strzemię z Pułtuska, pow. omawianej wyżej (ryc. 14:3). Tylko dolne za-
loco, zdobione wzdłuż obu ramion kabłąka sze- kończenie ramienia pobocznicy jest wygięte, 
regiem kropek, a datowane na koniec XIV – górne nie zachowało się. Ramię to jest wygięte 
początek XV w., jak również okaz z Darłowa, w przeciwnym kierunku, niż w okazie omó-
pow. Sławno, 2. połowa XIV w. (Świętosławski wionym wyżej. Domniemać należy, że były one 
1990, kat. 133). Są to analogie dość bliskie, zwa- zakończone szyszeczkami, na co wskazuje po-
żywszy na fakt, że zajmujący się produkcją strze- grubiona końcówka zachowanego ramienia. Wąs 
mion ślusarze, a później pengracerones, wytwa- wykonano z lekko rozklepanej sztabki o pros-
rzali w średniowieczu również wędzidła (tamże, tokątnym przekroju. W porównaniu z egzempla-
81). Dużo powszechniejszy był natomiast orna- rzem analizowanym wcześniej, charakteryzuje je 
ment występujący na międzyzębiu (na zaczepie pośledniejsze wykonanie. Bliższy ogląd zabytku 
przy pobocznicy). Przede wszystkim wskazać trzeba pozwala na prześledzenie jej techniki. Osobno 
na wędzidło z Mymonia (Cabalska 1966, 59-62; wykuto wąs pobocznicy i pętlowaty element bo-
1970, 15, ryc. 1:a). Jego chronologia została prze- czny,  które  następnie  zgrzano  na  gorąco.
konywująco ustalona na okres średniowiecza (Ko- Kolejne trzy wędzidła zaliczyć można do ty-
towicz 2002, 13-14, nr kat. 68, tabl. XII:4; 2004, pu I wg A. Nadolskiego (1954, 87-88). Stanowi go 
33-34, nr kat. 110; 2007). Innym okazem z takim sztabkowate międzyzębie zakończone z jednej 
zdobieniem jest wędzidło z grodu w Międzyrze- strony kolistym krępulcem (ryc. 14:2,4-5). Okazy 
czu (Cabalska 1970, 15). Z dużą dozą prawdo- te różnią się od siebie znacznie rozmiarami krę-
podobieństwa można określić okres jego zdepo- pulców i mają różne długości i grubość między-

130 Tadeusz Łaszkiewicz, Arkadiusz Michalak

25 Zbiory Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z/s w Świdnicy. Materiał opracowywany przez 
A. Michalaka.
26 Źródła pisane informują nas o kilku rodzinach szkockich mieszkających w Międzyrzeczu. Trudnili się oni handlem domo-
krążnym, z którego nie płacili podatków. Ich wyroby, konkurencyjne wobec tych oferowanych przez kupców polskich i nie-
mieckich, przynosiły im duże zyski (Boras 1998, 82). Wymianę handlową z Wyspami Bytyjskimi potwierdzać mogą znaleziska 
skórzanych pochewek noży zdobionych ornamentem heraldycznym z Pomorza Zachodniego, do których najwięcej analogii 
występuje właśnie na Wyspach Brytyjskich (za informację tę dziękujemy prof. K. Wachowskiemu z Instytutu Archeologii 
Uniwersytetu Wrocławskiego). Pamiętać należy również o kontaktach politycznych polsko-angielskich, które znalazły swoje 
odzwierciedlenie w słynnym liście Henryka V do Jagiełły z 1416 r. (Potkowski 2003, 145-146). 



zębi. Stąd też nie zdecydowano się połączyć litej, ferrytycznej, sztabki żelaza, rozkuwając jej 
w jedno wędzidło dwóch krępulców z międzyzę- końcówki i formując je w koliste zaczepy (por. 
biami z badań architektonicznych zamku (nr kat. Mihok,  Čaplovič  1996,  63-64,  71,  obr.  4).
78-79). Egzemplarze zbliżone do naszego zabytku 
występują na wielu stanowiskach średniowiecz- Strzemiona

27nych z terenu Polski . Szeroko rozpowszech- Dwa strzemiona zaliczyć można do typu VB 
nione były również w całej Europie Środkowej w klasyfikacji W. Świętosławskiego (1990). Pier-
(Polla, Egyházy-Jurovská 1975, 108, obr. 9:2,10; wsze z nich (nr kat. 82, ryc. 15:1) jest mocno 
Huml 1967,  tabl.  I:14). zdeformowane i zrekonstruowane podczas kon-

Ostatnie wędzidło stanowi najczęściej znaj- serwacji. Okaz ten był już wstępnie opublikowa-
dowany element kiełzna końskiego – międzyzębie ny (Sawicki 2003, I.106). Bliższe badanie zabytku 
(ryc. 14:6). Ma ono formę dość wąskiej, owalnej pozwala stwierdzić, że górną część zawieszki 
w przekroju sztabki, zakończonej na obu końcach wzmocniono dodatkowo nakutą z przodu żelaz-

28zaczepami . Lewe uszko, mocujące miedzyzębie ną blachą (ryc. 15:1, 25:1). Do dolnej części 
na krępulcu, jest mocno poszerzone. Trudno, ze zawieszki przymocowano nitem cynowym fra-
względu na brak zachowanych krępulców, stwier- gment skóry. Wydaje się możliwe, że przy pomocy 
dzić, który typ w typologii A. Nadolskiego ono nitu przymocowano na stałe skórzany pas puślis-
reprezentuje. Część badaczy przyjmuje, że zabyt- ka zawinięty na dolnej części zawieszki. Na taką 
ki takie stanowią elementy wędzideł typu I (por. możliwość wskazuje również lekkie wysunięcie 
Szpunar, Glinianowicz 2006, 166-168). Pamiętać do przodu w stosunku do płaszczyzny kabłąka 

29należy jednak, że międzyzębia występowały rów- strzemienia górnej partii zawieszki . Nit mógł 
nież przy okazach z pobocznicami (typ II), ale również zapobiegać przesuwaniu się strzemienia 
także przy kiełznach munsztukowych i pelamo- wzdłuż puśliska. Podobne rozwiązanie zastosowa-
wych. Właśnie w związku z tym egzemplarze no w zabytku pochodzącym z Londynu. Strzemię, 
pozbawione krępulców są trudne do datowania. w którym skórzany pas puśliska (szer. – 2,8 cm, 
Nie bez znaczenia pozostaje wielkie rozpowszech- dł. – 143 cm) przeciągnięto przez otwór zawieszki, 
nienie i masowość znalezisk, a także praktycznie unieruchomiono, stosując dodatkowy, krótki pa-
niezmienność formy aż do czasów współczesnych. sek skóry, który również przeciągnięto przez za-
W oparciu o analizę typologiczną nie jesteśmy wieszkę i zamocowano na puślisku drugim cyno-
więc w stanie datować omawianego międzyzębia. wanym nitem (Clark, Egan, Griffiths 2004, 71-72, 
Występowały one zarówno w nawarstwieniach nr kat. 82, fig. 54). Powlekanie nitu cyną z pew-
XII- (Novotny 1979, 293, tabl. 6), XIII- (Wacho- nością miało za zadanie zabezpieczyć go przed 
wski 1984, ryc. 48:d, tabl. 1:3; Kuśnierz 2006, 90, korozją. Informacje o stosowaniu cynowania przy 
VI:12-17, VII:1-4) XIV- (Maik 1997, 33, fig. 23; wyrobie strzemion dostarczają nam inwentarze sio-
Nowakowski 2006, tabl. 142:7; Szpunar, Glinia- dlarni zamkowych w państwie krzyżackim w Pru-
nowicz 2006, 167, tabl. 11:a,e-h) i XV-wiecznych sach. Zabiegom takim poddawano nie tylko okazy 
(Nowakowski 1985, 129-131, tabl. XIV:1,4-7; Pie- nowe, ale także odnawiano w ten sposób strze-
rzak 2002, tabl. XXI:a-b). Część badaczy uważała, miona stare (Świętosławski 1986, 657-658). Cy-
że czynnikiem chronologizującym te znaleziska nowaniu poddawano również inne elementy opo-
może być ich masywność. Na podstawie dużej rządzenia jeździeckiego, m.in. ostrogi (Mihok, 
serii znalezisk pochodzących z Ostrówka w Opo- Čaplovič 1996, 94; Polak 1996, 238; Błoński 2000, 
lu nie udało się potwierdzić takiej hipotezy (Wa- 79-80;  Hensel  2000,  96).
chowski  1984,  67). Z 26 okazów zaliczonych przez W. Święto-

Ogląd tego zabytku, jak i innych międzyzębii sławskiego do tego typu najbliższe okazowi z cy-
ze zbioru, nie pozwala, niestety, bez badań paleo- nowym nitem wydaje się być strzemię z zamku 
metalurgicznych, określić techniki jego wykonania. w Bardzie, pow. Kłodzko, datowane na XIV-XV w. 
Na podstawie zbadanych zabytków pochodzących (Świętosławski 1990, nr kat. 129). Wspomnieć 
z Czech wiemy, że odkuwano je z reguły z jedno- należy również o dwóch strzemionach z badań 
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27 Odkryto je m.in. w Opolu (Wachowski 1984, ryc. 48:a-d), Siedlątkowie (Kamińska 1968, 56-57), Nysie, pow. loco (Romiński 
1979, 120, tabl. XXVI:g-h, XXVII:b), Bachotku (Grążawski 1988, ryc. 17:7), Raciążu (Kowalczyk 1986, tabl. LXVI), Czcho-
wie (Szpunar, Glinianowicz 2006, 166, tabl. 11:i), Sobótce, pow. Wrocław (Domański 2002, tabl. XXXIV:10), Ledniczce, 
pow. Gniezno (Górecki, Łastowiecki, Wrzesiński 1996, 229, ryc. 11:1), Zbrojewsku, pow. Kłobuck (Gedl 2002, ryc. 6).
28 Pamiętać należy jednak o tym, że tego typu zaczepy używane były również jako elementy cepig (Głosek 1990, 57, il. 19).
29 Na taką możliwość zwrócił uwagę doc. dr hab. W. Świętosławski z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Łodzi, 
za co w tym miejscu autorzy składają mu serdeczne podziękowania.

131



132 Tadeusz Łaszkiewicz, Arkadiusz Michalak

1

2

3

4

5

0 5 cm

Ryc. 15. Międzyrzecz, pow. loco. 1-5 – strzemiona i ich fragmenty (nr kat. 81-84, 86). Rys. B. Bednarczyk. 

Fig –. 15. Międzyrzecz, Międzyrzecz distr. 1-6  stirrups and fragments of stirrups (Nos. 81-86). Drawing by B. Bednarczyk.



zamku w Czchowie, pow. Brzesko, datowanych na waną ozdobną taśmę w górnej części kabłąka. 
2. połowę XIV i pierwsze dziesięciolecia XV w. Samo mocowanie tego elementu różni się jed-
(Szpunar, Glinianowicz 2006, tabl. 12:a,c). Dobrą nak od innych okazów tego typu z ziem pols-
analogię do formy naszego egzemplarza stanowią kich. Po uformowaniu końce ozdobnej blaszki 
także strzemiona z grodów Bítov, okr. Znojmo zagięto i zgrzano na gorąco z wewnętrzną częś-
(Meřínský, Plaček 1989, obr. 9:2), i Rychleb, okr. cią  kabłąka.
Jeseník (Goš 1976, 297, obr. 3:4) oraz opuszczo- Brak ścisłej analogii do takiej formy zdo-
nej osady Pfaffenschlag, okr. Jindřichův Hradec bienia tego zabytku. Kulki o naciętej krawędzi 
(Nekuda  1975,  obr.  137:9,  LXVI:4). występują na symetrycznym strzemieniu, uzna-

Drugi zabytek, bardzo silnie zniekształcony, nym przez autorów za węgierskie, z kolekcji 
ma poważny ubytek w stopce. Dolna część za- R. Zschillego, datowanym na ok. 1500 r. (Zschille, 
wieszki posiada zdobienie w postaci pionowych Forrer 1896, taf. VIII:2). Ornament ten występuje 
rowków (ryc. 15:5). Niewykluczone, że były one na ozdobnej taśmie przy zawieszce, jak i u dołu 
pierwotnie wypełnione kolorowym metalem. Or- stopki, ale kulek jest sześć i są one skupione wokół 
namentem takim zdobione było strzemię z Plemięt, pojedynczego otworu. Analogiczne ażurowe zdo-
datowane na okres przed 1414 r. (Nowakow- bienie na zawieszce ma strzemię ze zbiorów Mu-
ski 1985, tabl. XVI:4), a także bliższy kształtem zeum Narodowego w Budapeszcie, które publi-
kabłąka okaz z Pułtuska, koniec XIV – początek kuje J. Kalmar (1971, 29, kep b). Motyw ten, 
XV  w.  (Świętosławski  1990,  nr  kat.  144). dwukrotnie powtórzony, przedzielony jest poje-

Strzemiona typu VB występują głównie dynczym liściem winnej latorośli (?). Samo strze-
w okresie pomiędzy połową XIV, a połową XV w. mię nie jest asymetryczne, wyposażone jest jednak 
(tamże, 58). Tak też datować należy nasz zabytek. w bardzo ozdobne przedłużenie stopki. Okaz ten 

Jedno ze strzemion (nr kat. 85, ryc. 15:2) węgierski badacz datuje na XV – początek XVI w. 
zaliczyć można z całą pewnością do typu VIA. Asymetryczne jest natomiast strzemię ze zbiorów 
Jest to strzemię lewe asymetryczne, wykonane Muzeum Narodowego w Pradze, zdobione na za-
z szerokiej taśmy, szerszej po stronie zewnętrz- wieszce oraz stopce bardzo zbliżonym do naszego, 
nej. Strzemiona grupy VIA wyróżniają się górną podwojonym motywem. V. Denkstein (1969, 191, 
częścią kabłąka w postaci poziomej poprzeczki, Abb. 20) określił jego chronologię na 2. połowę 
do której mocowano szeroką, prostokątną taśmę. XV w. Tak też z pewnością datować należy nasz 
Element ten był z reguły efektownie zdobiony. okaz, na co wyraźnie wskazuje jego stratygra-
Nasze strzemię ma zdobienie w formie czterech ficzny  kontekst. 
umieszczonych „na krzyż” kulek naciętych w linii Kolejne strzemię pochodzące z badań mię-
na krawędzi, przez co wyglądają one jak przebite. dzyrzeckich (nr kat. 84) przyporządkować można 
Dodatkowy ornament w formie nacięć występuje do typu IVD. Charakteryzuje się ono okrągłym 
na bokach, u dołu i góry taśmy (ryc. 15:2, 25:2). kabłąkiem, poszerzonym mocno przy stopce. Za-

W. Świętosławski w swojej monografii przy- wieszka jest trapezowatego kształtu, a jej dolna 
tacza siedem strzemion typu VIA, jednak żadne część ułamana (ryc. 15:4). Strzemiona tej grupy 
z nich nie ma ściśle określonej metryki. Jedynie na mają dobrze udokumentowane XIII-XIV-wieczne 
podstawie analogii pozapolskich badacz ten ustala archeologiczne datowanie. Z okazów tych naj-
ją na połowę XV w. (tamże, 60). Zbliżone okazy bliższe zabytkowi z Międzyrzecza jawi się strze-
z krajów ościennych posiadające datowanie ar- mię z Tyczyna, mające zbliżoną górną część za-

30cheologiczne  potwierdzają słuszność takiej chro- wieszki, ubytek w dolnej części zawieszki, a także 
nologii  tych  zabytków. profilowaną stópkę (Kamińska 1966, 54, tabl. III:2). 

Żadne ze strzemion tego typu z ziem pols- Na początek XIV w. datowane jest bardzo zbli-
kich nie zachowało się w całości. Do naszych żone strzemię z Penzlin, Ldkr. Müritz, Niemcy, 
czasów nie przetrwały bowiem owe ozdobne bla- znalezione w trakcie badań grodu (Wieczorek 
szki, a o ich istnieniu informują nas niewielkie 2004, 604, Abb. 87:1). W. Świętosławski (1996, 9, 
otworki w górnych rogach kabłąków, służące do 12, ryc. 3:f) uważał, że zabytki tego typu, mimo 
ich mocowania. Omawiane strzemię byłoby więc niewątpliwych nawiązań wschodnich, mogły być 
pierwszym egzemplarzem tego typu mającym wykonywane niezależnie na różnych obszarach, 
ścisłe datowanie archeologiczne, a także zacho- w  tym  na  terenie  Polski.
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30 Zabytki tego typu pochodzą m.in. z zamku Šariš, połowa XV w. (Slivka 1980, 257, obr. 17:3), m. Gajary-Posádka, XV w. (Polla 
1962a, 116, 123, 137, obr. 8:1, 3-4, 8), wsi Sarvaly (Paradi, Holl 1982, 84, Abb. 35:1-2, 101:4, 109:1), Tränkwiese, Gem. 
Schwarzau/Gebirge, Dolna Austria (Kühtreiber 2003, 220-221, Abb. 2), Tamizy przy Southwark Bridge w Londynie (Clark, 
Egan, Griffiths 2004, 74, fig. 55), Old Romney w Kent (Gaimster 1990, 159).
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Kolejne dwa fragmenty strzemion zaliczyć (Hejna 1962, 457, obr. 1:2), opuszczonej osady 
można do typu IVD bądź IVF. Z pierwszego eg- Semonice, okr. Náchod, Czechy (Huml 1967, tabl. 
zemplarza nie zachowała się tylko stópka, której X:2) oraz Cottbus, Ldkr. loco, Niemcy (Wetzel 
sposób uformowania stanowi o różnicy pomiędzy 1970,  171,  Abb.  7:a).
tymi typami strzemion. W okazach grupy IVF jest 
ona ukształtowana płasko. Stópka strzemienia była Ostrogi
prawdopodobnie ażurowa (nr kat. 86, ryc. 9:5). Ostrogi w materiale międzyrzeckim repre-
Wskazują na to zakończenia ramion kabłąka, zentowane są przez cztery egzemplarze. Niestety, 
rozszerzające się widełkowato. Dopiero na tę tylko jeden z nich zachowany jest w całości. Po-
konstrukcyjną podstawę nakładano wzmacniającą zostałe trzy przetrwały do naszych czasów frag-
i kryjącą blachę. Takie rozwiązanie zastosowa- mentarycznie, co poważnie utrudnia ich typolo-
no m.in. w strzemieniu pochodzącym z twier- giczne  przyporządkowanie. 
dzy w Krzyczewie. Znaleziono je w nawarstwie- Zachowana w całości ostroga posiada kolec 
niach z XVI-XVII w. (Bohan 2001, 220, mal. 1:3; z wyraźnym ogranicznikiem w postaci lekko spłasz-
Mâcel´skí 2003, 98, mal. 84). Zbliżone okazy czonej kulki. Kabłąk w widoku z góry w kształcie 
na Rusi występują w późnym średniowieczu, ale paraboli, z boku wygięty jest esowato. Ramiona 
trwają aż do XVIII w. (Kirpičnikov 1973, 50). wykonano z cienkiej sztabki o przekroju półkolis-
Znane są jednak okazy wschodnie, pochodzące tym. Prawy zaczep dwuogniwkowy, asymetryczny, 
z XI-XII w., również wyposażone w taką stóp- zakończony jest płytką z ząbkami, lewy ogniw-
kę (Rudenko 2001, ris. 14:17). Z terenu Polski kowy, prostokątny (ryc. 16:1, 25:4). Tuż przy za-

31brak strzemion typu IVD-F o ażurowej stópce. czepach ostroga nosi wyraźne ślady srebrzenia . 
Kilka egzemplarzy różnych innych form strze- Można ją przyporządkować do typu II odmiany 5 
mion zaopatrzonych jest w taki element, m.in. wg Z. Hilczerówny (1956, 41-43). W klasyfikacji 
strzemiona typu VB z Darłowa, pow. Sławno, K. Wachowskiego (1984, 34, ryc. 18) dla ostróg 
2. połowa XIV w., i Pułtuska, koniec XIV – po- z grodziska Ostrówek w Opolu reprezentuje ona 
czątek XV w. (Świętosławski 1990, nr kat. 133, 145). typ  IId. 
Na zachodzie i północy Europy okazy z ażu- Lewy zaczep tej ostrogi stanowi formę dość 
rowymi stópkami występują przede wszystkim często występującą przy ostrogach z bodźcem 
w XVI i XVII w. (Grancsay 1955, nr kat. 135, 135, ograniczonym kulką. Okaz o takiej konstrukcji, 
140, 143, 146; Kuncevičius, Tautavičius, Urba- z zachowanym tylko jednym zaczepem, wyeksplo-
navičius 1991, fig. 50-51). Wydaje się, że takiej rowano w Elblągu, XIV w. (Marcinkowski 2003, 
chronologii nie można wykluczyć również w sto- ryc. 2:8), w Berlinie-Köpenick, Kreis loco, Niem-
sunku do naszego zabytku, co ponadto sugeruje cy (Malliaris 2000, kat. M26) oraz we Frei-
jego  stratygraficzny  kontekst. bergu, Ldk. loco, Niemcy (przełom XII i XIII w.) 

Z ostatniego ze strzemion zachowała się tylko (Niederfeilner 2004, 103, Abb. 33, kat. 0342). 
zawieszka. Ma ona postać trójkąta o zaoblonym Czasem zaopatrywano je w symetryczne zaczepy 
górnym wierzchołku, w którego środku przebito o takiej formie na zakończeniu obu ramion, np. 
otwór na puślisko (ryc. 15:3). Zbliżone fragmenty zdobiona i srebrzona ostroga wydobyta podczas 
pochodzą z badań późnośredniowiecznych gród- badań Zamku Piastowskiego w Krośnie Odrzań-
ków w Ostrawie (Lodowski 2002, ryc. 5:6), Zbro- skim, 1. połowa XIII w. (Dziedzic w druku). Okazy 
jewska (Gedl 2002, ryc. 3:13) i Kalisza-Zawodzia, z asymetrycznymi zaczepami nie występują na-
pow. loco (Hensel 1959, ryc. 7:5). Całe strzemię tomiast zbyt często. Jeden egzemplarz pochodzi 
(typu IVF) z tak uformowanym otworem na puś- z grodu w Ragnhildsholmen, Västra Götalands län, 
lisko wyeksplorowano w miejscowości Leszcz, Szwecja, zaopatrzony w prawy zaczep analogicz-
pow. Ostróda (Marciniak-Kajzer, Nowakowski ny do międzyrzeckiego, lewy natomiast oczkowy 
1999, 262, ryc. 1:3). Para posrebrzanych strze- okrągły (London... 1967, Fig. 30:2). Dwuogniw-
mion typu IVF wystąpiła w nawarstwieniach kowy asymetryczny zaczep występuje również 
z 2. ćwierci XIV w. międzyrzeckiego grodu na lewym ramieniu (mocowanie prawego się nie 
(Kurantowski 1961, ryc. 38; inaczej Polak 1996, zachowało) ostrogi z Prenzlau, Lkr. Uckermark, 
238). Okres użytkowania strzemion tego typu na Niemcy (Schoknecht 1967, 292-293, Abb. 175:e). 
ziemiach polskich zamyka się w szerokich ramach Odpowiednik międzyrzeckiej ostrogi znaleziono 
połowy XIII – początku XV w. (Świętosławski w Szczecinie-Podzamczu. Jest ona platerowana 
1990, 52). W takie datowanie doskonale wpaso- brązem i ma jedno ramię ułamane. Na drugim frag-
wują się analogie z krajów ościennych: z Bolkova mentarycznie zachował się zaczep dwuoczkowy, 
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31 Opinia konserwującego wszystkie omawiane zabytki mgr. T. Sawickiego z Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. 
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Ryc. 16. Międzyrzecz, pow. loco. 1-9 – ostrogi i ich fragmenty (nr kat. 87-95). Rys. B. Bednarczyk. 

Fig. 16. Międzyrzecz, Międzyrzecz distr. 1-9 – spurs and fragments of spurs (Nos. 87-95). Drawing by B. Bednarczyk. 
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w którym zamocowano sprzączkę typu III wg widełkach (ryc. 16:2-9). Większość badaczy uwa-
K. Wachowskiego (1984, 64-65). Ostrogę zna- ża, że ostrogi z takim bodźcem pojawiły się w Eu-
leziono w wykopie VI, w podwalinie budynku 7, ropie dopiero po połowie bądź pod koniec XIII w. 
datowanej na okres przed 1252 r. (Świątkiewicz (por. Hilczerówna 1956, 63 i nn.; Wachowski 1984, 
2002,  85-86,  tab.  11:24,  tabl.  XX:11). 54). A. Nowakowski (1976, 75-82) początek ich 

Ostrogi o takim bodźcu pojawiają się na używania widział w 1. połowie XIII w. Jeszcze 
Rusi w XII w. (Kirpičnikov 1973, 62, 66). Z. Hil- dalej w swoich rozważaniach idzie V. Jotov (2004, 
czerówna (1956, 58) określała ich chronologię 169-171), który głównie na podstawie materia-
na w. XIII, szczególnie 2. połowę oraz na począ- łów z Pliski, okr. Šumen, Bułgaria, moment ten 
tek w. XIV. Dobrze w to datowanie wpisują się przesuwa aż na XI – początek XII w. (por. uwagi 
XIII-wieczne egzemplarze z Błonia (Cofta 1951, London... 1967, 103). Tak wczesne datowanie 
tabl. XIII:3), Gdańska (Hołowińska 1967, tabl. okazów z bodźcem gwiaździstym związane jest 
XIII:41) i Kołobrzegu, pow. loco (Polak 1999, zdaniem autora z brakiem na tym stanowisku 
tabl. 17:3). Na Słowacji, w świetle najnowszych materiałów z okresów młodszych. Inne znalezi-
badań (Koóšová 2004, 530-533), ostrogi takie wy- ska z terenu Europy tak wczesnej chronologii jed-
stępują przede wszystkim w XIII w. W Niemczech nak  nie  potwierdzają.
egzemplarze o takich bodźcach pojawiają się pod W przypadku trzech ostróg z Międzyrzecza 
koniec XII w. i trwają przez cały w. XIII (Goßler trudno określić kształt ich ramion widziany od góry. 
1998, 552-569, Abb. 14). Na zachodzie Europy Związane jest to z zachowaniem tylko jednego 
w źródłach ikonograficznych (m.in. miniatura ramienia, które zostało dodatkowo wygięte. Jeden 
Chrystus prowadzący krzyżowców z Psałterza egzemplarz przetrwał jedynie w formie lewego 
Westminsterskiego, ok. 1250 r., płyta nagrobna ramienia, bez zaczepu, do miejsca styku z wideł-
Johna d’Abernon z kościoła parafialnego Stoke kami na kółko. W przypadku kolejnej ostrogi za-
d’Abernon w Surrey, county loco, ok. 1340) okazy chował się niewielki fragment obu ramion, miejsce 
z takim bodźcem występują w XIII-XIV w. (Edge, ich styku i ułamek bodźca (ryc. 16:2). Nie pozwala 
Paddock 1988, 50-51, 78). Również z terenu Pol- to na pewne typologiczne przyporządkowanie 
ski znane są egzemplarze datowane na 2. połowę zabytków w klasyfikacji opracowanej przez S. Ko-
XIV w., m.in. z Kołobrzegu (Polak 1998, tabl. łodziejskiego (1985). Uwagi te w szczególności 
53:7). Zastosowane zdobienie występuje dość czę- odnieść należy do zabytków nr kat. 91, 94 (ryc. 
sto na ostrogach średniowiecznych różnych typów 16:2,5). Niemniej jednak w omawianym zbiorze 
(Błoński  2000,  79;  Hensel  2000). wyróżnić można wśród poszczególnych zabyt-

Współtowarzyszące materiały ceramiczne zna- ków kilka cech pozwalających domyślać się, któ-
lezione wraz z ostrogą pozwalają określić jej chro- rego typu ostrogi jest ona fragmentem. Najlepiej 
nologię na czas lokacji miasta, czyli połowę XIII w. zachowaną ostrogę (nr kat. 88, ryc.16:6), na 

Kolejne dwa fragmenty ostróg znaleziono podstawie stosunkowo małych rozmiarów, ukształ-
w okolicach międzyrzeckiego zamku (ryc. 16:7-8). towania ramion, kształtu bodźca gwiaździstego, 
Stanowią je dwa ułamki ramion zakończone ocz- zaliczyć można do grupy A bądź C. Nie jest bo-
kowatym zaczepem. Zaczepy takie występują, na wiem możliwe do rozstrzygnięcia, czy ostroga ta 
co wskazują znaleziska oryginalne z Szczecina- miała kolankowate (C) czy łukowate (A) wygię-
Podzamcza (datowane od 2. połowy XIII w. po cie kabłąka, co jest wyznacznikiem obu typów. 
1281 r. – Świątkiewicz 2002, tabl. XXI:5-7) oraz Ostrogi odmiany A zostały wydatowane na ob-
z Żar, ul. Osadników Wojskowych (XIII – 1. po- szarze Małopolski na okres od połowy XIII do 
łowa XIV w.), przy ostrogach z bodźcem ogra- 1. ćwierci XIV w. Odmiana C ma występować na 
niczonym kulą. Takie egzemplarze nosi również tym obszarze od 2. połowy XIII do połowy XIV w. 
Henryk IV Probus na płycie nagrobnej z kościoła (tamże, 165). Zbliżone okazy ostróg znane są 
pw. Krzyża Świętego we Wrocławiu, przechowy- z Żagania (Dziedzic, Kałagate, Magda-Nawrocka 
wanej obecnie w Muzeum Narodowym we Wroc- 2004, 91, tabl. XVI:5), Kalisza (A: połowa XIII – 
ławiu, datowanej na lata 1300-1320. Pamiętać 1. ćwierć XIV w.; C: 4. ćwierć XIII – połowa 
należy jednak, że w zaczepy takie (odmiana 1) XIV w. – Błoński 2000, 70-74, ryc. 8:a-c, 9), Ko-
wyposażano również ostrogi z bodźcem gwiaździs- łobrzegu (Polak 1998, 216, tabl. 3:1), Elbląga, lata 
tym typu D wg Kołodziejskiego (1985, 166-167, 80. XIII w. (Marcinkowski 2003, 184, ryc. 3:7). 
fig. 5:2), m.in. okaz z Piekar (Kołodziejski 1985, Ostroga nr 87 (ryc. 16:4) posiada wyraźnie wy-
fig.  5:2)  czy  Zbrojewska  (Gedl  2002,  ryc.  3:14). odrębniony zapiętek, którego górna część została 

Cztery pozostałe ostrogi zachowane w ułam- wyciągnięta w ozdobny kolec. Element o takiej 
kach należą do okazów chronologicznie młodszych, charakterystyce występuje zarówno u zabytków 
zaopatrzonych w bodziec w postaci gwiazdki na odmiany D (Błoński 2000, ryc. 12), datowanych 
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z terenu Śląska, jednak z dość szerokim tłem 
porównawczym. Duża liczba zabytków zacho-
wanych fragmentarycznie powoduje, że przypo-
rządkowanie niektórych okazów jest czysto hi-
potetyczne.

Typ III/1 reprezentują prawdopodobnie trzy 
zachowane fragmentarycznie zabytki (nr kat. 103, 
108, 151; ryc. 21:2,6, 23:5). Podkowy skupione 
w tej grupie charakteryzują się płaską ramą, fa-
listym ciągiem brzegu, ostrołucznym prześwitem 
i dwoma zaczepami. Cecha ta ze względu na frag-
mentaryczność zachowania naszych okazów nie 
jest w naszych egzemplarzach dostrzegalna, jed-
nak ze względu na ogół cech i kształt analogicz-
nych okazów zdecydowano się zaliczyć je do 
tego typu. Początki podków tej grupy na Śląsku 
sięgają XI w., jednak głównie produkowane były 
one w XI – 1. połowie XIII w. (Kaźmierczyk 1978, 

rodzaju datowane są w Małopolsce na 2. połowę 48). Zbliżoną do naszej podkowę tej odmiany wy-
XIV – 1. połowę XV w. (Kołodziejski 1985, 167). dobyto w Poznaniu, ul. Garbary 75/77, w wars-
Jako analogie do naszego zabytku wskazać na- twie datowanej na XII-XIII w. (Dębska-Luty 1977, 
leży okazy z Czchowa, 2. połowa XIV – 1. połowa 212, ryc. 1:1). Podobnie kształtuje się chronologia 
XV w. (Szpunar, Glinianowicz 2006, 162, tabl. analogicznych zabytków z terenu Rusi (1. połowa 
13:a), Kalisza, 4. ćwierć XIII – połowa XIV w. XIII w.), Niemiec (X-XIII w.), Szwecji (aż do 
(Błoński 2000, ryc. 10) oraz Elbląga (?) (Marcin- początków XIV w.), Anglii (X-XI, XII w.) (tamże, 
kowski 2003, 183, ryc. 3:3). Ostrogi zbliżone do 49). Okazy nasze wskazują być może potrzebę 
naszej, pochodzące z Transylwanii, datowane są wydłużenia chronologii tego typu aż do XV w., 
na 2. połowę XIV – 1. połowę XV w. (Salan 2005, jeden okaz ma bowiem chronologię XIII-wieczną 
103). Taką chronologię ma zapewne również nasz (nr kat. 108), kolejny można ogólnie datować na 
zabytek. Ostroga ta jest ciekawa również ze wzglę- okres średniowieczny (nr kat. 151), ale jeden ma 
dów konstrukcyjnych. Pokazuje sposób moco- wyraźnie  XV-wieczną  metrykę.
wania widełek do kabłąka – ma bowiem wybity Z odmianą 4, typu III, związana jest podko-
ustyku ramion otwór do wnitowania jednego wa o nr. kat. 137 (ryc. 17:5). Zabytki tej grupy 
z elementów widełek do osadzenia gwiazdki. Os- charakteryzują się zwykle płaską ramą, lekko fa-
tatni fragment ostrogi (nr kat. 95, ryc. 16:9), równie listym układem brzegu i ostrołucznym (w wy-
trudny do typologicznego przyporządkowania, sta- padku naszego okazu) prześwitem. Dodatkowo 
nowi dwunastoramienny bodziec gwiaździsty, któ- posiada on wyraźnie wyodrębnione gniazda, dość 
rego ramiona rozszerzają się od nasady, osiąga- wysokie zaczepy, zębiec i bruzdę. Ta ostatnia ce-
jąc największą szerokość w 3/4 długości. Duże cha nakazywałaby zaliczyć okaz nasz do typu 
wieloramienne bodźce gwiaździste pojawiają się III/3, wydaje się jednak, że szerokość i masyw-
w Europie ok. 2. połowy XIV w. (London... 1967, ność ramy, a także zębiec występujące w typie 
105). Zbliżony okaz pochodzący w badań w Lon- III/4, są bliższe naszemu okazowi. Chronologię 
dynie datowany jest na lata 1370-1380 (tamże, tego typu J. Kaźmierczyk (1978, 68) określił na 
A2419, fig. 34:3). Analogiczny bodziec wyobra- schyłek XII i XIII w., głównie zaś stulecie XIII. 
żono na płycie nagrobnej Sir Morysa Rusella Na Słowacji podkowy tej charakterystyki (typ 
(zm. 1401) z Dyrham w Gloucestershire (Ellis przejściowy między I a III) występują głównie 
2004, 139, fig. 98). Te analogie wskazują na da- w XIII w. (Baxa 1981, obr. 12). Wydaje się, że 
towanie okazu na 2. połowę XIV – początek XV w. również w przypadku tego typu podków należy 

dopuścić jego użytkowanie w okresie nowożyt-
Podkowy nym,  na  co  wskazuje  podkowa  nr  137.
W omawianym zbiorze militariów dużą gru- Sześć okazów (kat. 96, 98, 107, 113, 121, 136; 

pę stanowią podkowy (tab. 2). Ogółem znalezio- ryc. 17:1-2,4, 19:4, 20:6, 22:2) wiązać można 
no ich 56, przy czym 25 zachowało się w stanie z typem IV/1. Okazy tej grupy mają zwykle wy-
kompletnym lub z niewielkimi ubytkami. Przy modelowany stok ramy, z uniesionym ku górze 
analizie materiału posłużono się typologią J. Kaź- przodkiem. Prześwit niezwykle szerokiej ramy 
mierczyka (1978), omawiającą co prawda materiał był z reguły owalny, choć w dwóch przypadkach 

na terenie Małopolski na koniec XIII – 1. połowę 
XIV w., jak i w typie E z 2. połowy XIV w. 
(Kołodziejski 1985, 167). Za przyporządkowa-
niem tego zabytku do ostatniego typu przemawia 
dodatkowo zachowany szczątkowo płytkowy za-
czep z dwoma okrągłymi otworami (typ 2 wg Ko-
łodziejskiego) oraz dość długi trzon, na którym 
zamocowano widełki. Zbliżony okaz ostrogi pocho-
dzący z Muzeum w Levočy, datowany na XV w., 
poddano analizie metaloznawczej, która wykaza-
ła odkucie jej z żelaza o strukturze perlityczno-
ferrytycznej (Petrík, Mihok, Lisoňová, Soláriko-
vá 2003, 225). Ostroga o nr. kat. 89 (ryc. 16:3) 
ma również wyodrębniony zapiętek, rozklepa-
ny z miejsca styku ramion kabłąka, posiadający 
w tym miejscu zdobienie w formie karbowania 
z prawdopodobnymi śladami srebrzenia. Repre-
zentuje ona prawdopodobnie typ F. Ostrogi tego 
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Ryc. 17. Międzyrzecz, pow. loco. 1-6 – podkowy (nr kat. 96, 99, 113, 124, 136-137). Rys. B. Bednarczyk.

Fig. 17. Międzyrzecz, Międzyrzecz distr. 1-6 – horseshoes (Nos. 96, 99, 113, 124, 136-137). Drawing by B. Bednarczyk.
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zbliżony do ostrołucznego. Trzy zabytki zaliczone odrastania kopyta. Na zabytku nr 96 (ryc. 17:1, 25:5) 
do tego typu zaopatrzone były w zębiec (nr kat. 98, w części przodkowej umieszczono znak kowalski 
107, 113, ryc. 20:6, 19:4, 17:4). Dwie podkowy zbliżony do litery T z dodatkowymi kuleczkami 
zaopatrzone są w cztery otwory na podkowiaki u jej boków i nad „daszkiem”. Nie jest nam znana 
na prawym ramieniu (nr kat. 113, 121, ryc. 17:4, analogia do tego typu oznaczenia z podkowy, na-
22:2). Nieparzysty otwór służył zapewne do za- tomiast bliskie analogie odnaleźć można w znaku 
mocowania podkładki pod podeszwę kopyta, umoż- na sierpie pochodzącym z Bratysławy. Jest on da-
liwiającej stworzenie powierzchni niezbędnej do towany ogólnie na XIII-XV w. Sygnatura wy-
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Tab. II. Charakterystyka podków z Międzyrzecza.

Table II. Characteristic of horseshoes from Międzyrzecz.



Broń i oporządzenie jeździeckie z badań i nadzorów archeologicznych na terenie Międzyrzecza

Ryc. 18. Międzyrzecz, pow. loco. 1-6 – podkowy (nr kat. 105, 125, 129, 133, 142, 148). Rys. B. Bednarczyk.

Fig. 18. Międzyrzecz, Międzyrzecz distr. 1-6 – horseshoes (Nos. 105, 125, 129, 133, 142, 148). Drawing by B. Bednarczyk.
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stępuje jednak w znaku wgłębionym i pozba- w 2. połowie XIII i XIV w. Z użycia miały one 
wiona jest dodatkowej kuleczki nad „daszkiem” wyjść pod koniec XIV stulecia. Śląska chronologia 
(Polla 1979, 191-192, obr. 99:6, tabl. XXVIII:10). okazów tego typu znajduje swoje potwierdzenie 
Podkowy typu IV/1 pojawiają się na Śląsku w analogiach z terenu Polski i krajów ościen-
w 2. połowie XIII stulecia, osiągając szczyt po- nych, m.in. Krakowa, XII w., Wieliczki, pow. loco, 
pularności w XIV w. Jak wskazują znaleziska 2. połowa XIII – początek XIV w., Czech, XIII w., 
z Wrocławia, 2. połowa XIII-XIV w., Poznania, i  Rumunii,  XIII-XIV  w.  (tamże,  82). 
Torunia, pow. loco, XIV-XV w. (Kaźmierczyk Podkowę o nr. kat. 133 na podstawie cech 
1978, 73-74), Czchowa, XIV-XV w. (Szpunar, formalnych przyporządkować możemy do typu V/1 
Glinianowicz 2006, 168-169), Kożuchowa, pow. (ryc. 18:1). Ma ona silnie wymodelowaną, dość 
loco, 2. połowa XIII – XIV w. (Magda-Nawroc- szeroką ramę, opływowy kształt brzegu, owal-
ka 1998, 185), Starego Drawska, XIV-XV w. ny prześwit, bruzdę i brak zdecydowanie wy-
(Janocha 1998, 92-93), mogły być użytkowane kształconych zaczepów. Typ ten datowany jest na 
prawie przez całe średniowiecze i w okresie no- Śląsku nie wcześniej niż na XIII w., z możliwym 
wożytnym. Okazy międzyrzeckie doskonale po- występowaniem jeszcze w XIV i 1. połowie XV w. 
twierdzają użytkowanie tego typu zabytków rów- (tamże, 86). Podkowy tego typu znalezione w 
nież w okresie nowożytnym (nr kat. 96, 98, 113, 121, Kołobrzegu wystąpiły w kontekście z XIII-XIV w. 
127). Sytuację tę poświadczają również analogie (Polak 1996, 238). Nasz okaz, znaleziony w kon-
pozapolskie, m.in. z opuszczonej osady Konůvky, tekście nowożytnym, pozwala rozszerzyć chro-
lata  1365-1481  (Šaurová  1979,  obr.  2:1). nologię tego typu podków również na ten okres. 

Brak bruzdy, masywniejszy kształt często Typ V, ale odmianę 2 (pozbawioną bruzdy 
tępo zakończonego zaczepu spowodowały, że aż w stosunku do grupy 1), reprezentuje zabytek 
osiem zabytków zaliczono do odmiany 2 typu IV nr 124 (ryc. 17:6). Ma on spore ubytki w przodku 
(nr kat. 105-106, 115, 119-120, 139, 142, 150; spowodowane zużyciem. Wszystkie znane okazy 
ryc. 18:4,6, 19:1, 21:1,3-4, 22:5, 23:1). Prawdo- zaopatrzone zostały w wysokie zaczepy (F, B/3, 
podobnie grupę tę reprezentują również dwa inne A/1, E/1). Chronologię tego typu na terenie Śląska 
zabytki (nr kat. 143, 147; ryc. 24:5, 24:10), choć określono szeroko na XIII – 1. połowę XV w. 
stan ich zachowania poważnie utrudnia klasy- Sytuacja stratygraficzna naszego zabytku wyraź-
fikację. Generalnie grupa ta obejmuje podkowy nie wskazuje na jego nowożytną metrykę, co 
duże i masywne. Trzy okazy ze zbioru wyposażone sugerowałoby występowanie tej odmiany rów-
były w zębiec (nr kat. 105-106, 120, ryc. 18:6, 19:1, nież  w  tym  okresie.
22:5). Początki tej odmiany sięgają na ziemiach pol- Trzy okazy ze zbioru (nr kat. 114, 118, 125; 
skich 1. połowy XIII w., występując jednak jeszcze ryc. 18:2, 20:1-2) zaliczyć można do typu VI/2. 
wśród materiałów XV-wiecznych (Kaźmierczyk Charakteryzuje się on dość szeroką, modelowaną 
1978, 77-78). Nowożytna metryka, aż trzech oka- ramą, zbliżonym do ostrołucznego prześwitem 
zów wśród egzemplarzy międzyrzeckich (nr kat. i opływowym kształtem brzegu. Zaczepy są wy-
119-120, 139), każe poważnie rozważyć rozsze- sokie i dość wąskie. Na zabytkach zaliczonych do 
rzenie chronologii tego typu w głąb okresu no- tego typu widać sposób formowania zaczepów 
wożytnego. polegający na zawinięciu do wewnątrz końcówki 

Jeden egzemplarz z pewnymi wątpliwościami ramienia i zgrzania jej na gorąco. Powodowało to 
zaliczyliśmy do grupy IV/3 (nr kat. 148; ryc. 18:5). wykształcenie się piętki (Kaźmierczyk 1978, 93). 
Typ ten obejmuje okazy o wymodelowanej ramie, Jeden okaz zaopatrzono w siedem otworów na 
zawsze uniesionym ku górze przodku, opływo- podkowiaki (nr kat. 125, ryc. 18:2). Podkowy tego 
wym brzegu i z reguły owalnym prześwicie. Od- typu występują praktycznie w całej Europie, a ich 
rębność podkreślają również duża szerokość ra- chronologia jest dość szeroka. Najstarsze okazy ze 
mion, brak bruzdy i kształt zaczepów. Najstarsze Śląska datowane są już na 2. połowę XIII w., rozk-
okazy tego typu znane z Opola mają chronologię wit zaś przypada na XIV-XV w. (Kaźmierczyk 1978, 
ustaloną na poziomie końca XII – 1. połowy XIII w. 97). Tak szeroką metrykę potwierdzają inne zabytki 

32Zdaniem J. Kaźmierczyka największa produkcja z terenu Polski . Późnośredniowieczną chronolo-
i użytkowanie okazów tego typu miało miejsce gię  mają  również  egzemplarze  międzyrzeckie.
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32 Są to datowane na XIV-XV w. okazy z Czchowa (Szpunar, Glinianowicz 2006, 170), Świecia nad Wisłą, pow. loco, XIV-XV w., 
Krakowa-Okołu, XIV-XV w., Piekar, XIII-XV w. (Kaźmierczyk 1978, 97), ze Szczecina, lata 1270-1271 (Zieliński 2004, 239), 
Kołobrzegu,  XIV w. (Polak 1996, 238-239; 1998, 216), Starego Drawska, XIV-XVII w. (Janocha 1998, 93), Krzykawki, 
pow. Olkusz, połowa XIII – koniec XIV w. (Szydłowska 1989, 152), Będzina, XIV/XV w. (Błaszczyk 1982, 515) i Żagania, 
2. połowa XIV – 1. ćwierć XV w. (Dziedzic, Kałagate, Magda-Nawrocka 2004, 91, tabl. XVI:3).
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Ryc. 19. Międzyrzecz, pow. loco. 1-6 – podkowy (nr kat. 100, 104, 106-107, 116, 130). Rys. B. Bednarczyk.

Fig. 19. Międzyrzecz, Międzyrzecz distr. 1-6 – horseshoes (Nos. 100, 104, 106-107, 116, 130). Drawing by B. Bednarczyk.
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Najliczniejszą grupę stanowią okazy sklasyfi- chodzi z XIV i 1. połowy XV w. (Kaźmierczyk 
kowane w typie VI/3 (nr kat. 97, 99, 102, 104, 109-111, 1978, 103; Błaszczyk 1982, 516). Analogiczne 
122-123, 126, 129-130, 138, 141; ryc. 17:3, 18:3, okazy ze Słowacji, m.in. z Pobedima, okr. Trenčín 
19:2,5, 20:4, 22:4, 23:2-3, 24:1,4,11-14). Różnią (Bialeková 1985, 59, obr. 14:3), zaliczono do 
się one od typu VI/2 jedynie obecnością bruzdy. typu II wg P. Baxy (1981, obr. 3:5,6,12), datowa-
Wszystkie zaopatrzone zostały w wysokie za- ne są na XIII-XIV w. Nowożytne konotacje tego 
czepy (F, B/3, A/1, E/1). Na prawym ramieniu typu podków, sugerowane przez J. Kaźmierczyka, 
jednego z egzemplarzy (nr kat. 129, ryc. 18:3) znajdują swoje potwierdzenie w materiale mię-
wybito nieparzysty otwór na podkładkę. Podkowa dzyrzeckim  (nr  kat.  100,  112,  116,  128,  146). 
nr 104 posiada otwory wybite asymetrycznie. Na Ze względu na fragmentaryczność zachowa-
podstawie jednostkowego znaleziska ze Ślęży nia oraz daleko posuniętą korozję nie udało się 
typ ten datowany jest na Śląsku na XIII-XV w. określić typów dla kilku zabytków (nr kat. 101, 
(Kaźmierczyk 1978, 97). Taką chronologię mają 117, 131, 135, 143-145, 149, 152; ryc. 9:5, 22:3, 
również podkowy tego typu pochodzące z Barda, 23:4,6, 24:2-3,5-7).
datowane na 2. połowę XIII – XV w. (Francke, 
Lodowski 1991, 190), Żagania, 2. połowa XIV – * * *
1. ćwierć XV w. (Dziedzic, Kałagate, Magda-Na-
wrocka 2004, 91, tabl. XVI:2). Część okazów Badania i nadzory prowadzone przez kilka-
międzyrzeckich doskonale wpisuje się w średnio- naście lat na terenie miasta i przy zamku dopro-
wieczne datowanie tego typu (nr kat. 122-123, 126, wadziły do odkrycia obszernego i niezwykle in-
129). Występowanie w grupie tej aż sześciu eg- teresującego zbioru militariów. Kilka zabytków 
zemplarzy o metryce nowożytnej (kat. 99, 109-111, zasługuje na szczególną uwagę ze względu na 
130, 138) nakazuje rozszerzenie okresu użytkowa- jednostkowość i unikalność występowania na te-
nia tego typu podków co najmniej w głąb XVI w. renie Polski. Na plan pierwszy wybija się tutaj 

Do grupy VI/4 zdecydowaliśmy się zaliczyć znalezisko dobrze datowanej stratygraficznie i za-
osiem okazów (nr kat. 100, 112, 116, 128, 132, chowanej w sporym fragmencie kolczugi o nito-
134, 140, 146; ryc. 19:3,6, 20:1,3,5, 21:5, 22:6, wanych ogniwach z XIV w. Niezwykle cenne wy-
24:8). Cechuje je wymodelowana, szeroka rama dają się być okazy trzech puginałów, w tym dwóch, 
z opływowym kształtem ramion, zaczepy wy- niestety, bez zachowanych rękojeści. Imponująca 
sokie z piętką i bez. Wyraźna, czasem dość jest liczba siekier i toporów, z unikatowymi oka-
szeroka bruzda, w wypadku podkowy nr 100 zami w postaci czekana z kolcem czy topora 
(ryc. 19:3) w części przodkowej została ozdob- o fantazyjnie ukształtowanym żeleźcu. Równie 
nie połączona. Podobny zabieg zastosowano w wy- rzadko występującym na terenie Królestwa Pols-
padku zabytku nr 138 (ryc. 23:3). W grupie tej kiego zabytkiem jest spisa szydłowata, reprezen-
zwraca również uwagę obecność podkowy mi- towana w międzyrzeckim zbiorze przez dobrze 
niaturowej, nie noszącej śladów użytkowania datowany, pojedynczy okaz. Zaskakująco mała jest 
(nr kat. 134, ryc. 20:3). Podkowę o tak mocno ilość grotów bełtów (wszystkie okazy z tulejką), 
zmniejszonych rozmiarach znaleziono w Lon- najczęściej znajdowanego w trakcie rozmaitych 
dynie w nawarstwieniach datowanych na lata badań rodzaju uzbrojenia. Jedną z większych ko-
1270-1350. Jest ona interpretowana jako amulet lekcji stanowią natomiast kamienne i metalo-
przynoszący szczęście i odstraszający złe moce, we pociski do broni palnej, hakownicy, taraśnicy 
przedmiot apotropeiczny (Clark 2004, 91, fig. i hufnicy. Niecodziennym znaleziskiem wydaje 
197). W typie tym wystąpiła również kolejna się być tzw. krucza stópka, dość rzadko wystę-
podkowa nosząca znak kowalski (nr kat. 146, pująca w materiale polskim. Dużą część kolekcji 
ryc. 20:5). W jej części przodkowej wybito pun- stanowi oporządzenie jeździeckie, reprezentowan
cą sygnaturę w formie korony. Nie jest nam znana 
analogia do tej formy znaku. Ten rodzaj wyróż-
nika warsztatu występuje na podkowach z terenu 
Polski w okresie od XIII do XV w. Egzemplarze 
londyńskie sygnowane znakami kowalskimi 
pochodzą z lat 1330-1400 (Clark 2004, 91). Wed-
ług J. Kaźmierczyka podkowy typu VI/4 są 
bezpośrednimi poprzednikami okazów nowożyt-
nych. Najwcześniejsze okazy tego typu pojawia-
ją się na Śląsku w 2. połowie XIII w., jednak 
największa liczba znalezisk z terenu Polski po- dla roz-

e 
przez sześć wędzideł, sześć strzemion, dziewięć 
ostróg, 56 podków. Na szczególne wyróżnienie 
zasługują tu: okaz srebrzonej miejscowo ostrogi 
z bodźcem ograniczonym kulą, jedyne znane nam 
z terenu Polski strzemię typu VIA z zachowaną 
ozdobną blaszką w górnej części kabłąka, a także 
unikatowe, zachowane w całości wędzidło, któ-
rego angielskie nawiązania wydają się bezdysku-
syjne. Warto podkreślić również znaczenie dużej 
ilości podków (w tym dwóch ze znakami kowal-
skimi), mających datowanie stratygraficzne, 
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Ryc. 20. Międzyrzecz, pow. loco. 1-6 – podkowy (kat. 97-98, 114, 132, 134, 146). Rys. B. Bednarczyk.

Fig. 20. Międzyrzecz, Międzyrzecz distr. 1-6 – horseshoes (Nos. 97-98, 114, 132, 134, 146). Drawing by B. Bednarczyk.
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szerzenia ustaleń chronologicznych J. Kaźmier- kiedy siedzibę starosty przeniesiono do nowego 
czyka. Zgodnie z tym, co sugerował ten badacz, budynku, wzniesionego na terenie dawnego przy-
wiele typów trwa nieprzerwanie do okresu no- gródka (Kurnatowski 1961, 156-157). Wczesna 
wożytnego i znajduje to swoje potwierdzenie metryka miasta (domniemana lokacja 1248 r.), 
w  materiale  międzyrzeckim. poprzedzona z pewnością funkcjonowaniem na 

Chronologia zbioru omawianych militariów terenie obecnego Starego Miasta osad przygro-
jest bardzo szeroka. Najstarszy chronologicznie, dowych (stan. 6), równie wydatnie wpłynęła na 
związany jeszcze z wczesnym średniowieczem, pojawienie się zabytków o starszej chronologii 
wydaje się topór znaleziony w przemieszanych (m.in.  srebrzonej  ostrogi). 
nawarstwieniach na zamku. Wczesne nawiąza- Międzyrzecz musiał dysponować sporym po-
nia ma również ostroga z bodźcem ograniczo- tencjałem militarnym, skoro na wojnę z Krzyża-
nym kulką. Pozostała, większa część materiału kami z r. 1458 miał dostarczyć aż 15 żołnierzy. 
ma późnośredniowieczną metrykę, a koniec użyt- Pobliskie miejscowości (Międzychód, Skwierzy-
kowania niektórych zabytków przypada z pew- na, Trzciel, Zbąszyń) zaledwie od 2 do 6 kom-
nością już na okres nowożytny. Tak szeroka batantów (Nalepa 1961, 26; Boras 1998, 68). 
chronologia materiału związana jest z funkcjo- Duża ilość militariów znalezionych na terenie 
nowaniem od końca IX w. wczesnośredniowie- miasta z pewnością związana była z funkcjo-
cznego grodu, a od lat 70. XIV w. zamku, którego nowaniem w bezpośrednim sąsiedztwie zamku, 
okres funkcjonowania zakończył się po r. 1719, obsadzonego  stałą  załogą  zbrojnych. 
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1. a – Rynek; strona E, część N, 1 m od północnego wałkiem trzpienia umieszczonego pośrodku głowni; 
skraju prostopadłej alejki, warstwa 3a (strop); w centralnej części wyraźny ubytek;
b – zbliżony do trapezu fragment kolczugi żelaznej c – zach. dł. głowni – 30,1 cm; szer. głowni – 3,2 cm; 
 (ryc. 2-3) wykonanej z nitowanych kółek; w centralnej grubość grzbietu – 0,5 cm; waga – 166 g;
części zachowany układ właściwy; przy krawędzi za- d – Muzeum w Międzyrzeczu, nr inw. pol. M 290/26 
chowanego fragmentu ogniwa zniekształcone; widocz- 216/00.
ne  dziury  w  układzie  kółek; 
c – powierzchnia – ok. 21 x 27 cm; średn. kółek – 1,1- 4. a – Zamek; wewnętrzna skarpa fosy we wjeździe do 
1,2 cm; średn. drutu – 0,11 cm; waga – 154 g; zamku;
d – Muzeum w Międzyrzeczu, nr inw. pol. M-R 45/02; b – puginał nożowy (ryc. 4:1) o wąskiej, długiej głowni, 
e – Sawicki 2003, 44, nr kat. I.83. na której tuż przy grzbiecie obustronnie występowało 

wąskie zbrocze; rękojeść sztabkowata, rozszerzająca 
2. a – Rynek; strona N/NW, penetracja wykrywa- się ku końcowi, zakończona koliście; w sztabce trzy 
czem metalu po zdjęciu betonowo-kamiennej kostki nity rurkowate; 
nawierzchni; c – dł. – 35,7 cm; dł. głowni – 24,6 cm; szer. głowni – 
b – fragment puginału nożowego (ryc. 4:3); brak 3/4 2,3 cm; szer. rękojeści – 2,1 cm; grubość grzbietu – 
trzpienia; tuż przy nasadzie otwór na nit oraz, na ostrzu, 0,4 cm; waga – 130 g;
zachowany fragment stalowej nakładki, ok. 2 cm, wy- d – Muzeum w Międzyrzeczu, nr inw. pol. M-Z 16/04.
raźnie odróżniający się od reszty metalu; drugi frag-
ment stalowej nakładki w części środkowej; mocne 5. a – PZU SA; sektor E, warstwa 2, obiekt 1, część NE;
zdeformowanie zabytku w części centralnej; na trzpie- b – czekan (ryc. 5:1, 8:1) z lekko opuszczoną brodą 
niu po prawej stronie wykonane wgłębienie do lepszego o prostej górnej linii ostrza, zakończony graniastym 
osadzenia okładzin rękojeści;  kolcem; w miejscu osadzenia osady wydzielone deli-
c – zach. dł. zabytku – 25,1 cm; szer. ostrza – 2,8 cm; katnie wąsy;
zach. dł. trzpienia – 3,0 cm; szer. trzpienia – 2,4 cm; c – dł. – 16,0 cm; szer. ostrza – 6,0 cm; wys. wąsów – 
grubość grzbietu – 0,4 cm; otwór na nit – 0,5 x 0,5 cm; 3,3 cm; prześwit osady u dołu – 2,5 x 1,3 cm; prześwit 
waga – 82 g; osady u góry – 2,1 x 1,0 cm; waga – 298 g;
d – Muzeum w Międzyrzeczu, nr inw. pol. M-R 148/02. d – Muzeum w Międzyrzeczu, nr inw. pol. M 404/11 82/04.

3. a – TP SA; sektor B7, warstwa 6; 6. a – Rynek; strona N/NW, penetracja wykrywa-
b – fragment puginału nożowego (ryc. 4:2); zach. czem metalu po zdjęciu betonowo-kamiennej kostki 
głownia puginału nożowego z wyodrębnionym ka- nawierzchni;

33 – – –
– –
 a  miejsce i okoliczności odkrycia zabytku; b  opis (rodzaj zabytku, odsyłacz do rysunku); c  wymiary i waga  zabytku; 

d  miejsce przechowywania, numer inwentarza polowego, numer inwentarza muzeum lub inne oznaczenie; e  literatura.
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b – topór żelazny (ryc. 5:3, 8:3) z wyraźnie wyod- 11. a – TP SA; sektor B3/II, warstwa 6;
rębnioną osadą, długą, spiczastą brodą, z wyraźnym b – topór żelazny (ryc. 7:1) z wyodrębnioną osadą 
występem w części środkowej; ostrze wyciągnięte i podciętą brodą, delikatnie opuszczoną; prosta linia 
również ku górze; na tył czworobocznej, płasko górna ostrza;
ukształtowanej osady nakuto trapezowatą nakładkę; c – dł. – 15,7 cm; szer. ostrza – 6,9 cm; szer. szyjki – 
na szyjce 14 punktowych zdobień, dodatkowe trzy 4,1 cm; wys. osady – 5,0 cm; szer. osady – 3,8 cm; 
znaki  na  brodzie; waga – 600 g;
c – dł. – 15,4 cm; szer. ostrza – 14,5 cm; wys. szyjki – d – Muzeum w Międzyrzeczu, nr inw. pol. M 290/26 
3,6 cm; wys. osady – 5,1 cm; szer. osady – 5,0 cm;  78/00.
prześwit osady – 3,7 x 2,4 cm; waga – 570 g;
d – Muzeum w Międzyrzeczu, nr inw. pol. M-R 148/02. 12. a – Rynek; ul. Lipowa 1, część E, warstwa 3a (strop), 

wykop kanalizacji deszczowej;
7. a – TP SA; sektor B16, część NN, warstwa 12; b – fragment brody topora żelaznego (ryc. 5:5), spi-
b – miniaturowy toporek żelazny (ryc. 5:2) o osadzie czasto zakończony, wykonany z grubej blachy;
ukształtowanej na okrągło; ostrze wyraźnie wyciągnięte c – zach. dł. – 9,0 cm; zach. szer. – 13,6 cm; gru-
w górę, symetrycznie rozszerzające się; tuż za osadą bość blachy, z której wykonano ostrze – 0,5 cm; 
wyraźne przewężenie szyjki; osada prawie nie wyod- waga – 184 g;
rębniona, najwyższa w części obuchowej; d – Muzeum w Międzyrzeczu, nr inw. pol. M-R 18/02.
c – dł. – 9,5 cm; szer. ostrza – 4,2 cm; szer. szyjki – 1,9 cm; 
wys. osady – 2,8 cm; prześwit osady – 1,7 x 1,6 cm; 13. a – Zamek; brak lokalizacji; 
waga – 100 g; b – topór żelazny (ryc. 7:4) o wąskim ostrzu i wy-
d – Muzeum w Międzyrzeczu, nr inw. pol. M 290/26 dzielonej w rzucie bocznym osadzie; oś symetrii os-
114/00. trza lekko przesunięta; na części obuchowej wyraźna 

nakładka;
8. a – PZU SA; sektor A1/A2, obiekt 8 (z czyszczenia do c – dł. – 14,5 cm; szer. ostrza – 6,1 cm; szer. szyjki – 
rysunku), warstwa 1; 4,0 cm; wys. osady – 4,2 cm; szer. obucha – 2,9 cm; 
b – topór żelazny (ryc. 5:3) z opuszczoną, podciętą waga – 284 g;
brodą; osada wyraźnie wykształcona, u góry owalna, d – Muzeum w Międzyrzeczu, nr inw. A 403 (47).
u dołu trapezowata, dość długa; w jej wnętrzu reszt-
ki toporzyska, zabite od góry żelaznym klinem, czworo- 14. a – TP SA; sektor A9, warstwa 2;
bocznym w przekroju; obuch uformowany lekko skośnie; b – topór żelazny (ryc. 7:2) z opuszczoną, długą bro-
c – dł. – 13,0 cm; szer. ostrza – 10,2 cm; grub. szyjki – dą; osada nie wyodrębniona w rzucie bocznym; pros-
2,7 cm; grub. osady – 2,8 cm; wys. osady – 4,7 cm; szer. ty obuch; szyjka wyraźnie przewężona, z wycięciem 
osady – 4,0 cm; średn. osady u dołu – 3,3 x 1,9 cm; (ubytkiem);
średn. osady u góry – 2,5 x 1,9 cm; waga – 408 g + waga c – dł. – 14,3 cm; wys. brody – 10,1 cm; szer. szyjki – 
trzpienia – 14 g; 2,7 cm; średn. osady – 2,8 x 1,5 cm;  waga – 350 g;
d – Muzeum w Międzyrzeczu, nr inw. pol. M 404/11 d – Muzeum w Międzyrzeczu, nr inw. pol. M. 290/26 
174/04. 210/02.

9. a – Zamek; przed budynkiem renesansowym, prze- 15. a – Zamek; wykop 10 (architektoniczny przy mu-
mieszane warstwy pod brukiem; rze), warstwa prawdopodobnie z XV w.;
b – topór żelazny (ryc. 6:1) z wyraźnie opuszczo- b – duży topór żelazny (ryc. 6:2) z wyodrębnioną 
ną brodą; wąska szyjka; obustronnie wyodrębniona w rzucie bocznym osadą; wyraźnie opuszczona broda, 
osada; wyraźny szew z formowania osady; obuch kończasto zakończona; obuch uformowany na prosto; 
okrągły; niewielki ubytek w górnej części ostrza;
c – dł. – 14,8 cm; szer. ostrza – 10,3 cm; szer. szyjki – c – dł. – 18,7 cm; szer. ostrza – 16,1 cm; szer. szyjki – 
2,3 cm; wys. osady – 3,8 cm; szer. osady – 4,5 cm; 5,0 cm; światło osady – 5,8 x 4,2 cm; średn. osady 
średn. osady – 3,3 x 4,1 cm; waga – 424 g; u dołu 3,0 x 4,7 cm; waga – 1320 g;
d – Muzeum w Międzyrzeczu, nr inw. pol. M-Z d – Muzeum w Międzyrzeczu, nr X/1957.
100/24/m;
e – Głosek 1996, 35, nr kat. 51, tabl. XI:D. 16. a – Zamek; brak lokalizacji;

b – topór żelazny (ryc. 7:3) z wyraźnie opuszczo-
10. a – Rynek; strona W, studnia do zasilania fontanny, ną brodą; od osady górna linia topora wznosi się 
z hałdy; symetrycznie ku górze; osada w rzucie bocznym 
b – topór żelazny (ryc. 6:3) z opuszczoną, podciętą wyodrębniona; obuch uformowany na płasko; wy-
brodą, bez wydzielonej osady; asymetryczny; wyraź- raźne ubytki korozyjne w górnej partii żeleźca i na 
ne ubytki w górnej partii ostrza; obuch ukształtowany ostrzu;
płasko; broda lekko odkształcona, odgięta; c – dł.
c – zach. dł. – 12,5 cm; szer. ostrza – 10,2 cm; szer. szyjki 
– 5,7 cm; wys. osady – 5,7 cm; szer. osady – 3,5 cm; 
średn. osady – 4,2 x 2,0 cm; waga 632 g;
d – Muzeum w Międzyrzeczu, nr inw. pol. M-R 252/02.

 – 13,1 cm; szer. ostrza – 8,3 cm; szer. szyjki – 
3,1 cm; światło osady – 5,1 x 3,6 cm; średn. osady – 
3,7 x 2,0 cm; waga – 320 g;
d – Muzeum w Międzyrzeczu, nr inw. pol. M-Z 
100/18/m.
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Ryc. 21. Międzyrzecz, pow. loco. 1-6 – podkowy (nr kat. 108, 112, 115, 119, 139, 151). Rys. B. Bednarczyk.

Fig. 21. Międzyrzecz, Międzyrzecz distr. 1-6 – horseshoes (Nos. 108, 112, 115, 119, 139, 151). Drawing by B. Bednarczyk.
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17. a – TP SA; sektor B9, warstwa 1; 24. a – ul. Chłodna (przesmyk do Rynku); wykop pod 
b – zachowane częściowo szydło (ryc. 9:1), w formie instalację elektryczną oświetlenia;
szerokiej i długiej tulei, w której zachowały się resztki b – czterograniasty grot bełtu (ryc. 10:7), dość krępy, 
drzewca; koniec czworobocznego w przekroju gro- nie rozszerzony w części centralnej, z tulejką rozsze-
tu odłamany; wyraźne obustronne zgrubienia u styku rzającą się ku dołowi; skrajna część odłamana;
grotu i tulei; c – dł. – 9,1 cm; szer. liścia – 1,0 cm; średn. tulejki – 
c – dł. – 24,5 cm; średn. tulei – 3,7 x 3,8 cm; szer. 1,7 cm; najmniejsza średn. grotu – 1,0 cm; waga – 40 g;
bocznych zgrubień – 2,5 cm; waga – 274 g; d – Muzeum w Międzyrzeczu, bez numeru (12.11.1993).
d – Muzeum w Międzyrzeczu, nr inw. pol. M 290/26 
183/00. 25. a – TP SA; sektor B1, część NN, warstwa 2;

b – czterograniasty grot bełtu z tuleją (ryc. 10:8); de-
18. a – Rynek; strona N (przed kościołem św. Woj- likatne przewężenie w miejscu styku tulei z liściem; 
ciecha); ubytki w tulei;
b – grot strzały (ryc. 10:1); liść zbliżony do wydłu- c – dł. – 7,8 cm; średn. liścia – 1,2 cm; średn. tulei – 
żonego trójkąta, w przekroju półowalny; tuleja wie- 1,7 cm; waga – 44 g;
loboczna, rozszerzająca się ku dołowi; d – Muzeum w Międzyrzeczu, nr inw. pol. 21/00.
c – dł. – 7,1 cm; szer. liścia – 1,4 cm; najmniejsza 
szer. tulei – 0,5 cm; średn. tulei – 0,7 cm; waga – 6 g; 26. a – Zamek; brak lokalizacji; 
d – Muzeum w Międzyrzeczu, nr inw. pol. M-R 119/02. b – fragment romboidalnego w przekroju grotu bełtu 

(ryc. 10:9), bez zachowanej tulejki; liść wąski, deli-
19. a – Zamek; bagrowanie rzeki Paklicy; katnie zwęża się ku dołowi;
b – czworoboczny, dość smukły, grot bełtu (ryc. 10:2), c – zach. dł. – 5,0 cm; szer. liścia – 1,2 cm; waga – 160 g;
przewężony w miejscu połączenia z tuleją; tuleja d – Muzeum w Międzyrzeczu, nr inw. pol. M-Z 100/23/m.
wykonana ze zwiniętej blachy, następnie zgrzana na 
gorąco, w dolnej części ułamana; 27. a – Zamek; zbocze nasypu od strony wieży gotyc-
c – dł. grotu – 8,8 cm; szer. liścia – 1,2 cm; najmniejsza kiej, w czasie jej rekonstrukcji;
szer. liścia – 0,7 cm; średn. osady – 0,6 cm; waga – 24 g; b – czworoboczny w przekroju grot bełtu z tulejką 
d – Muzeum w Międzyrzeczu, nr inw. pol. M-Z/P 4/99. (ryc. 10:10); zachowany fragmentarycznie; mocno wy-

odrębniony czubek;
20. a – Rynek; ul. Lipowa (z całej długości), z hałdy; c – dł. – 7,4 cm; szer. liścia – 1,1 x 1,2 cm; waga 32 g;
b – smukły grot bełtu (ryc. 10:3), lekko rozszerzony d – Muzeum w Międzyrzeczu, dziennik podawczy nr 743.
w części środkowej, lekko spłaszczony w tym punkcie, 
o przekroju romboidalnym; tuleja okrągła w przekroju, 28. a – Zamek; bagrowanie rzeki Paklicy;
wlot zasklepiony, przepalony; b – fragment grotu bełtu (ryc. 11:1); dość szeroki liść, 
c – dł. – 9,1 cm; szer. liścia – 1,2 x 0,9 cm; prześwit romboidalny w przekroju; dość masywny, duży; dolna 
tulei – 0,8 x 0,9 cm; średn. w najwęższym miejscu część tulejki odłamana;
liścia – 0,7 cm; waga – 20 g; c – dł. – 6,7 cm; szer. liścia – 1,6 cm; średn. tulejki – 
d – Muzeum w Międzyrzeczu, nr inw. pol. M-R 30/02. 1,1 cm; waga – 26 g;

d – Muzeum w Międzyrzeczu, nr inw. pol. M-Z/P 9/99.
21. a – Rynek; ul. Lipowa 1, część WW, warstwa 3b; 
b – czworoboczny, nieznacznie spłaszczony grot beł- 29. a – Zamek; wykop fundamentowy pod kamień 
tu (ryc. 10:4); wyraźnie wyodrębniony czubek; tuleja pamiątkowy przed zamkiem;
okrągła w przekroju, rozszerzająca się ku dołowi; b – fragment grotu bełtu (ryc. 11:2) ze znacznymi 
c – dł. – 9,2 cm; szer. liścia – 1,1 cm; szer. szyjki – ubytkami w górnej części liścia oraz tulejki; liść czwo-
0,5 cm; prześwit tulei – 0,9 x 1,0 cm; waga – 24 g; roboczny, delikatnie zwęża się w stronę tulejki;
d – Muzeum w Międzyrzeczu, nr inw. pol. M-R 20/02. c – zach. dł. – 6,2 cm; szer. liścia – 0,7 cm; waga – 10 g;

d – Muzeum w Międzyrzeczu, dziennik podawczy nr 932 
22. a – ul. Garncarska; działka 399/3; (11-12.08.1966).
b – grot bełtu  (ryc. 10:5), stosunkowo smukły, silnie 
zniszczony, czworoboczny w przekroju; tuleja okrą- 30. a – Zamek; wykop fundamentowy pod kamień pa-
gła w przekroju; miątkowy przed zamkiem;
c – dł. – 8,1 cm; szer. liścia – 1,4 cm; prześwit osady – b – fragment grotu bełtu (ryc. 11:3), z którego nie 
1,1 x 1,2 cm; szer. szyjki – 1,2 cm; waga – 66 g; zachowała się dolna część tulejki; czworoboczny w prze-
d – Muzeum w Międzyrzeczu, nr inw. pol. M 399/3 24/00. kroju, wąski, kończasty; widoczne delikatne przewę-

żenie u nasady tulejki;
23. a – Rynek; strona N, wjazd do parafii, warstwa 3; c – dł. – 6,7 cm; szer. liścia – 0,7 cm; waga – 12 g;
b – krępy grot bełtu (ryc. 10:6) o lekko spłaszczonym, d – Muzeum w Międzyrzeczu, dziennik podawczy nr 932 
krótkim liściu, romboidalnym w przekroju; długa tuleja, (11-12.08.1966).
rozszerzająca się ku dołowi; 
c – dł. – 7,2 cm; szer. liścia – 1,2 cm; prześwit tulei – 31. a – Zamek; brak lokalizacji;
0,8 cm; waga – 20 g; b – czworoboczny grot bełtu (ryc. 11:4) z dość dłu-
d – Muzeum w Międzyrzeczu, nr inw. pol. M-R 116/02. gim liściem; wąski, kończasty; delikatnie poszerzony 
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w części centralnej, zwęża się następnie ku tulejce; 39. a – Zamek; brak lokalizacji;
dolna część tulejki nie zachowała się; b – krótki, czworoboczny grot bełtu z tulejką (ryc. 12:1); 
c – zach. dł. – 8,2 cm; szer. liścia – 1,0 cm; średn. tu- liść graniasty, zwęża się ku tulejce; tulejka stożkowata;
lejki – 0,9 cm; waga – 30 g; c – dł. – 6,5 cm; dł. liścia – 3,0 cm; szer. liścia – 0,9 cm; 
d – Muzeum w Międzyrzeczu, nr inw. pol. M-Z 100/23/m. średn. tulejki – 1,1 cm; waga – 14 g; 

d – Muzeum w Międzyrzeczu, nr inw. pol. M-Z 100/4/m.
32. a – Zamek; brak lokalizacji;
b – wąski, czworoboczny grot bełtu (ryc. 11:5) z dol- 40. a – Zamek; brak lokalizacji;
ną częścią tulejki utrąconą; liść nie zwęża się ku b – długi, romboidalny w przekroju grot bełtu z tu-
tulejce; lejką (ryc. 12:2) o liściu nie zwężającym się; tulejka 
c – dł. – 7,5 cm; szer. liścia – 0,7 cm; waga – 14 g; stożkowata, w jej dolnej części ubytek;
d – Muzeum w Międzyrzeczu, dziennik podawczy nr 498. c – dł. – 8,4 cm; szer. liścia – 1,0 cm; średn. tulejki – 

1,2 cm; waga – 20 g;
33. a – Zamek; brak lokalizacji; d – Muzeum w Międzyrzeczu, nr inw. pol. M-Z 100/10/m.
b – czworoboczny grot bełtu (ryc. 11:6) z nie zachowaną 
tulejką; wąski; liść poszerza się delikatnie w części cen- 41. a – Zamek; brak lokalizacji;
tralnej i zwęża ku tulejce; b – krótki grot bełtu z tulejką (ryc. 12:3), romboidal-
c – zach. dł. – 6,5 cm; szer. liścia – 0,7 cm; waga – 16 g; ny w przekroju, laurowaty; wyraźnie wydzielona szyjka; 
d – Muzeum w Międzyrzeczu, nr inw. pol. M-Z 100/7/m. tulejka stożkowata; wyraźny szew; w tulejce resztki 

promienia;
34. a – Zamek; brak lokalizacji; c – dł. ogólna – 6,8 cm; dł. liścia – ok. 3,0 cm; szer. liścia – 
b – grot bełtu z tulejką (ryc. 11:7), romboidalny w prze- 1,4 cm; średn. tulejki – 1,1 cm; waga – 24 g;
kroju; masywny; osiąga maksymalną szerokość liś- d – Muzeum w Międzyrzeczu, nr inw. pol. M-Z 100/1/m.
cia w ok. 3/4 długości; tulejka dość masywna, długa 
i szeroka; 42. a – Zamek; brak lokalizacji;
c – dł. – 8,0 cm; szer. liścia – 1,4 cm; średn. tulejki – b – liść grotu bełtu (ryc. 12:4), laurowaty, romboidal-
1,5 cm; waga – 32 g; ny w przekroju; największa szerokość w połowie 
d – Muzeum w Międzyrzeczu, nr inw. pol. M-Z 100/3/m. grotu; okaz wyraźnie zwęża się ku nie zachowanej 

tulejce;
35. a – Zamek; brak lokalizacji; c – zach. dł. – 6,0 cm; szer. liścia – 1,4 cm, waga – 20 g;
b – wąski, lancetowaty grot bełtu (ryc. 11:8), rombo- d – Muzeum w Międzyrzeczu, nr inw. pol. M-Z 100/8/m.
idalny w przekroju, poszerzający się delikatnie w cen-
tralnej części; tulejka nie zachowana; 43. a – Zamek; brak lokalizacji;
c – dł. – 5,9 cm; szer. liścia – 0,9 cm; waga – 6 g; b – lancetowaty, długi grot bełtu (ryc. 12:5) z krótką, 
d – Muzeum w Międzyrzeczu, nr inw. pol. M-Z 100/6/m. lekko stożkowatą tulejką; liść najszerszy w części cen-

tralnej, delikatnie zwęża się ku tulejce; wyraźny szew; 
36. a – Zamek; brak lokalizacji; c – dł. – 9,3 cm; dł. liścia – 5,6 cm; szer. liścia – 1,1 cm; 
b – czworoboczny grot bełtu (ryc. 11:9), dość krępy; średn. tulejki – 1,2 cm; waga 28 g;
maksymalna szerokość liścia ok. połowy grotu, zwęża d – Muzeum w Międzyrzeczu, nr inw. pol. M-Z 100/12/m.
się wyraźnie ku tulejce; tulejka stożkowata; wyraźny 
szew; 44. a – Zamek; brak lokalizacji;
c – dł. – 8,1 cm; szer. liścia – 1,1 cm; średn. tulejki – b – grot bełtu z tulejką (ryc. 12:6); liść laurowaty, rom-
1,2 cm; waga – 30 g; boidalny w przekroju; największa szerokość w połowie 
d – Muzeum w Międzyrzeczu, nr inw. pol. M-Z 100/2/m. liścia; wyraźnie i mocno zwęża się ku tulejce; tulejka 

stożkowata, wyraźna szyjka i szew na tulejce;
37. a – Zamek; brak lokalizacji; c – dł. – 8,9 cm; dł. liścia – 5,0 cm; szer. liścia – 1,5 cm; 
b – grot bełtu (ryc. 11:10), romboidalny w przekro- średn. tulejki – 1,2 cm; waga – 30 g;
ju; liść najszerszy w części centralnej, zwęża się ku d – Muzeum w Międzyrzeczu, nr inw. pol. M-Z 100/13/m.
tulejce; tulejka długa, kolista w przekroju, stożko-
wata, wyraźne ubytki w jej dolnej części; wyraźny 45. a – Zamek; brak lokalizacji;
szew; b – długi grot bełtu z tulejką (ryc. 12:7); liść długi, 
c – dł. – 9,2 cm; szer. liścia – 1,2 cm; średn. tulejki – laurowaty, romboidalny w przekroju; największa 
1,2 cm; waga – 26 g; szerokość na 3/4 długości liścia; tulejka stożkowata; 
d – Muzeum w Międzyrzeczu, nr inw. pol. M-Z 100/11/m. wyraźny szew;

c – dł. – 11,1 cm; dł. liścia – ok. 7,0 cm; szer. liścia – 
38. a – Zamek; brak lokalizacji; 1,4 cm; średn. tulejki – 1,3 cm; waga – 36 g;
b – grot bełtu (ryc. 11:11), romboidalny w przekroju; d – Muzeum w Międzyrzeczu, nr inw. pol. M-Z 100/14/m.
liść laurowaty; tulejka stożkowata, z wyraźnymi ubyt-
kami; zachowane resztki promienia; 46. a – Zamek; brak lokalizacji;
c – zach. dł. – 6,5 cm; szer. liścia – 1,1 cm; średn. tulejki – b – duży i masywny grot bełtu (ryc. 12:8) o szerokim 
1,0 cm; waga – 16 g; laurowatym liściu, romboidalnym w przekroju; tulejka 
d – Muzeum w Międzyrzeczu, nr inw. pol. M-Z 100/5/m. nie zachowana w całości;
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c – dł. – 10,1 cm; dł. liścia – 6,5 cm; szer. liścia – 1,7 cm; 54. a – ul. Winnica 35; północny brzeg Obry, podczas 
średn. tulejki – 1,2 cm; waga – 48 g; oczyszczania rzeki;
d – Muzeum w Międzyrzeczu, nr inw. pol. M-Z 100/15/m. b – żelazna kula armatnia (ryc. 13:7); na powierzchni 

delikatne wgłębienia;
47. a – Zamek; brak lokalizacji; c – średn. – 7,6 cm; waga – 1582 g;
b – romboidalny, masywny liść grotu (ryc. 12:9) z za- d – Muzeum w Międzyrzeczu, bez numeru (10.09.2004).
chowaną fragmentarycznie tulejką; widoczny szew; naj-
większa szerokość liścia w połowie grotu; 55. a – TP SA; sektor B15, warstwa 0;
c – dł. – 7,1 cm; dł. liścia – 5,0 cm; szer. liścia – 1,7 cm; b – wykonana z granitu kamienna kula armatnia (ryc. 13:5) 
waga – 34 g; o wielobocznej powierzchni, w niektórych miejscach 
d – Muzeum w Międzyrzeczu, nr inw. pol. M-Z 100/9/m. dobrze opracowana; na powierzchni żelazne zacieki;

c – średn. – 8,9 x 9,1 cm; waga – 1234 g;
48. a – Zamek; wał podgrodzia; d – Muzeum w Międzyrzeczu, nr inw. pol. M. 290/26 
b – czworoboczny, masywny grot bełtu (ryc. 12:10) 52/00.
z częściowo zachowaną stożkowatą tulejką;
c – dł. – 7,6 cm; szer. liścia – 1,3 cm; dł. liścia – 4,1 cm; 56. a – Zamek; brak lokalizacji;
średn. tulejki – 1,2 cm; waga – 28 g; b – wykonana z granitu kamienna kula armatnia (ryc. 
d – Muzeum w Międzyrzeczu, dziennik podawczy 13:3) owalnego kształtu; niektóre miejsca dobrze opra-
nr A/36/73 (5.02.1973). cowane; na drugiej stronie miejscowe ubytki;

c – średn.– 14,5 x 16,0 cm; waga – 4745 g;
49. a – Zamek; stok od strony Obry (w połowie długości d – Muzeum w Międzyrzeczu, bez numeru.
muru obwodowego);
b – grot bełtu z tulejką (ryc. 12:11); liść laurowaty, 57. a – Zamek; wewnętrzna skarpa fosy, na wprost bra-
największa szerokość w połowie liścia; tulejka stoż- my wjazdowej; 
kowata, dolna część odłamana; b – wykonana z piaskowca połówka kamiennej kuli 
c – dł. – 7,7 cm; dł. liścia – 4,1 cm; szer. liścia – 1,6 cm; armatniej (ryc. 13:3) o dobrze obrobionej powierzchni;
średn. tulejki – 1,4 cm; waga – 28 g; c – średn. – 17,3 x 17,8 cm; waga – 3080 g;
d – Muzeum w Międzyrzeczu, bez numeru (14.03.1984). d – Muzeum w Międzyrzeczu, nr inw. pol. M-Z 15/04.

50. a – PZU SA; sektor A4, część E, warstwa 9; 58. a – Zamek; brak lokalizacji;
b – zachowany fragmentarycznie grot bełtu z tulej- b – wykonana z granitu kamienna kula armatnia (ryc. 13:6) 
ką (ryc. 9:2); liść lancetowaty, z ułamanym czub- o dobrze opracowanej powierzchni;
kiem; tulejka nieznacznie stożkowata, w jej dolnej c – średn. – 9,0 cm; waga – 1026 g;
części poprzeczny nit do mocowania grotu na pro- d – Muzeum w Międzyrzeczu, nr inw. A-168, kat. 
mieniu; A-175e.
c – zach. dł. – 8,8 cm; zach. dł. liścia – 4,6 cm; szer. liścia 
– 1,2 cm; średn. tulejki – 1,2 cm; waga – 34 g; 59. a – Zamek; brak lokalizacji;
d – Muzeum w Międzyrzeczu, nr inw. pol. M 404/11 b – wykonany z kamienia kolisty pocisk do broni pal-
146/04. nej (ryc. 13:8);

c – średn. – 6,2-6,4 x 5,8 cm; waga – 370 g;
51. a – Rynek; ul. Lipowa (z całej długości), z hałdy; d – Muzeum w Międzyrzeczu, nr inw. A-168, kat. 
b – zachowany fragmentarycznie grot bełtu (ryc. 9:3); A-175a.
dość krępy; największa szerokość liścia w części 
górnej; 60. a – Zamek; brak lokalizacji; 
c – zach. dł. ogólna – 3,4 cm; szer. liścia – 1,4 cm; b – wykonana z kamienia kulka do broni palnej 
waga – 14 g; (ryc. 13:10);
d – Muzeum w Międzyrzeczu, nr inw. pol. M-R 30/02. c – średn. – 4,3 cm; waga – 108 g;

d – Muzeum w Międzyrzeczu, nr inw. A-168, nr kat. 
52. a – Rynek; strona N/NW, penetracja wykrywaczem A-175b.
metali po zdjęciu betonowo-kamiennej kostki;
b – ołowiana kulka do broni palnej (ryc. 13:19); lekko 61. a – Zamek; brak lokalizacji; 
zniekształcona; użyta; b – wykonana z kamienia kulka do broni palnej 
c – średn. – 1,8 cm; waga – 32 g; (ryc. 13:15);
d – Muzeum w Międzyrzeczu, nr inw. pol. M-R 148/02. c – średn. – 3,5 cm; waga – 60 g;

d – Muzeum w Międzyrzeczu, nr inw. A-168, nr kat. 
53. a – ul. Winnica; północny brzeg Obry, podczas A-175c.
oczyszczania rzeki;
b – żelazna kula armatnia (ryc. 13:9), w jednym miejscu 62. a – skwer między ul. Podzamcze i Ogrodową (wy-
lekko spłaszczona, z widocznym prostokątnym otwo- kop pod sieć gazową);
rem; lita; b – żelazna kula armatnia (ryc. 13:4); lita;
c – średn. – 6,5 cm; waga – 1030 g; c – średn. – 8,9 cm; waga – 2474 g;
d – Muzeum w Międzyrzeczu, bez numeru (17.09.2004). d – Muzeum w Międzyrzeczu, M-g 24/00. nr inw. pol. 
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Ryc. 22. Międzyrzecz, pow. loco. 1-6 – podkowy (nr kat. 101, 118, 120-121, 123, 140). Rys. B. Bednarczyk.

Fig. 22. Międzyrzecz, Międzyrzecz distr. 1-6 – horseshoes (Nos. 101, 118, 120-121, 123, 140). Drawing by B. Bednarczyk.
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63. a – Zamek; brak lokalizacji; 72. a – Zamek; brak lokalizacji;
b – wykonana z kamienia kulka do broni palnej b – wykonana z kamienia kulka do broni palnej 
(ryc. 13:20); (ryc. 13:21);
c – średn. – 2,6 cm; waga – 24 g; c – średn. – 3,4 cm; waga – 52 g;
d – Muzeum w Międzyrzeczu, nr inw. A-137, nr kat. d – Muzeum w Międzyrzeczu, dziennik podawczy 
A-137. nr 414.

64. a – Zamek; brak lokalizacji; 73. a – Zamek; wewnętrzny wykop architektoniczny 
b – wykonana z kamienia kulka do broni palnej przy murze obwodowym zamku (odcinek W);
(ryc. 13:14); b – wykonana z kamienia kula armatnia (ryc. 13:1);
c – średn. – 4,3 cm; waga – 108 g; c – średn. – 17,4 cm; waga – 5200 g;
d – Muzeum w Międzyrzeczu, dziennik podawczy d – Muzeum w Międzyrzeczu, nr inw. pol. M-Z 11.
nr 410.

74. a – Zamek; brak lokalizacji; 
65. a – Zamek; brak lokalizacji; b – krucza stópka (ryc. 9:6) w formie trzech ramion; 
b – wykonana z kamienia kulka do broni palnej zachowane dwa; każde ramię zakończone ostrzem 
(ryc. 13:13) o mocno spłaszczonej jednej stronie; z zadziorem;
c – średn. – 4,04 cm; waga – 106 g; c – dł. ramion – 3,3 cm; waga – 10 g;
d – Muzeum w Międzyrzeczu, dziennik podawczy d – Muzeum w Międzyrzeczu, nr inw. pol. M-Z 
nr 411. 100/20/m.

66. a – Zamek; brak lokalizacji; 75. a – Rynek; strona W, wykop pod kanalizację 
b – wykonana z kamienia kulka do broni palnej deszczową w chodniku przy kamienicy nr 6; warstwa 
(ryc. 13:11); wierzchnia (strop);
c – średn. – 4,2 cm; waga – 100 g; b – pobocznica wędzidła (ryc. 14:3); pręt pogrubiony 
d – Muzeum w Międzyrzeczu, dziennik podawczy w miejscu styku z kółkiem, węższy po zewnętrznej 
nr 409. stronie; kółko niepełne, w formie litery D, do którego 

obu podstaw dołączono poziome, krótkie pręty; dolne 
67. a – Zamek; brak lokalizacji; ramię wygięte na zewnątrz, górne, wtórnie zgięte, było 
b – wykonana z kamienia kulka do broni palnej zaopatrzone w szyszeczki; zgrubienie na końcu dolnego 
(ryc. 13:18); pręta sugeruje, że najpierw osobno wykuto kółko i pręt, 
c – średn. – 4,18 cm; waga – 92 g; a później na gorąco połączono oba elementy – widoczne 
d – Muzeum w Międzyrzeczu, dziennik podawczy jest to na miejscu styku obu części składowych po-
nr 407. bocznicy;

c – dł. – 11,7 cm; średn. elementu bocznego – 4,5 cm; 
68. a – Zamek; brak lokalizacji; największa średn. pręta – 1,0 cm; najmniejsza średn. 
b – wykonana z kamienia kulka do broni palnej pręta – 0,4 cm; waga – 24 g;
(ryc. 13:17); d – Muzeum w Międzyrzeczu, nr inw. pol. M-R 233/02.
c – średn. – 3,5 cm; waga – 60 g;
d – Muzeum w Międzyrzeczu, dziennik podawczy 76. a – Rynek; strona N/NE, pogłębione korytowanie 
nr 413. ciągu jezdnego, poniżej odkrytego bruku; 

b – zachowane w całości wędzidło z dwoma pobo-
69. a – Zamek; brak lokalizacji; cznicami i dwoma międzyzębiami (ryc. 14:1); pobocz-
b – wykonana z piaskowca (?) kulka do broni palnej nice w formie pręta z dołączonym trwale kolistym krę-
(ryc. 13:14); pulcem; pręt wygięty na końcach, ze stożkowatymi 
c – średn. – 4,0 x 3,8 cm; waga – 86 g; zakończeniami, zdobiony pojedynczym pasmem punk-
d – Muzeum w Międzyrzeczu, dziennik podawczy towego ornamentu; międzyzębia w formie sztabek 
nr 406. zakończonych zaczepami; przy zaczepach z poboczni-

cami zdobienie w formie rytych linii;
70. a – Zamek; brak lokalizacji; c – dł. prawej pobocznicy – 13,1 cm; dł. lewej po-
b – wykonana z kamienia kulka do broni palnej bocznicy – 13,9 cm; dł. prawego krępulca – 4,8 cm; 
(ryc. 13:16); szer. prawego krępulca – 5,2 cm; dł. lewego krę-
c – średn. – 3,5 cm; waga – 58 g; pulca – 4,9 cm; szer. lewego krępulca – 5,1 cm; 
d – Muzeum w Międzyrzeczu, dziennik podawczy szer. sztabki – 0,6-0,9 cm; dł. międzyzębi – 9,5 cm; 
nr 415. szer. międzyzębi – 1,5 cm; szer. sztabki – 1,5 cm 

(przy zaczepach pobocznicy) i 0,9 cm (przy zacze-
71. a – Zamek; brak lokalizacji; pach międzyzębia); szer. zaczepów międzyzębia – 
b – wykonana z kamienia kulka do broni palnej 2,3 cm; waga – 250 g;
(ryc. 13:22); d – Muzeum w Międzyrzeczu, nr inw. pol. M-R 153/02.
c – średn. – 3,5 cm; waga – 58 g;
d – Muzeum w Międzyrzeczu, dziennik podawczy 77. a – Rynek; strona N/NW, penetracja wykrywaczem 
nr 416. metali, po zdjęciu betonowo-kamiennej nawierzchni;
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b – uformowane z owalnej w przekroju sztabki mię- 83. a – Zamek; dół na wapno przy grobli;
dzyzębie wędzidła (ryc. 14:6); zaczep od krępulca b – fragment zawieszki strzemienia (ryc. 15:3); trój-
płaski, nie zachowany w całości; zaczep od drugiego kątna, o lekko zaoblonych kątach; otwór na puślisko 
międzyzębia również nie zachowany w całości; wąski, najszerszy w części centralnej; dolna część za-
c – dł. – 7,0 cm; średn. sztabki – 1,0-1,1 cm; waga – 30 g; wieszki wysunięta do przodu; kabłąk zachowany w nie-
d – Muzeum w Międzyrzeczu, nr inw. pol. M-R 148/02. wielkim fragmencie; sztabka, z której wykonano ka-

błąk – trójboczna;
78. a – Zamek; brak lokalizacji; c – wys. zawieszki – 4,3 cm; otwór na puślisko – 
b – żelazne międzyzębie wędzidła (ryc. 14:5) z kolis- 2,4 x 0,7 cm; średn. sztabki, z której wykonano kabłąk 
tym krępulcem; międzyzębie wykonano ze sztabki; – 1,1 x 0,6 cm; waga – 62 g;
prawy zaczep taśmowaty, poziomy, lewy pionowy, ma- d – Muzeum w Międzyrzeczu, nr inw. pol. M-Z 82.
sywny; znaczne ubytki w krępulcu;
c – dł. międzyzębia – 9,9 cm; średn. krępulca – 4,5 cm; 84. a – PZU SA; sektor D, warstwa 11;
grubość sztabki międzyzębia – 1,0 cm; waga – 56 g; b – żelazne strzemię (ryc. 15:4) z okrągłym kabłąkiem 
d – Muzeum w Międzyrzeczu, nr inw. pol. M-Z 100/26/m. i trójkątnie wyciągniętą górną częścią zawieszki; stóp-

ka profilowana; spore ubytki w obrębie całego kabłąka;
79. a – Zamek; brak lokalizacji; c – wys. – 16,5 cm; szer. – 12,3 cm; szer. stopki – 3,5 cm; 
b – kolisty krępulec wędzidła (ryc. 14:4) z zachowanym wys. zawieszki – 5,0 cm; waga – 222 g;
międzyzębiem; krępulec lekko zdeformowany, z ubyt- d – Muzeum w Międzyrzeczu, nr inw. pol. M. 404/11 
kiem, owalny; sztabka miedzyzębia czworoboczna; za- 116/04/1.
czep pionowy, z ułamaną końcówką;
c – średn. krępulca – 4,7 x 4,3 cm; średn. sztabki, z której 85. a – PZU SA; sektory A1-A2, doczyszczanie 
wykonano krępulec – 0,4 cm; dł. międzyzębia – 8,2 cm; obiektu 8;
średn. sztabki międzyzębia – 0,7 cm; waga – 44 g; b – asymetryczne; lewe strzemię żelazne (ryc. 15:2), 
d – Muzeum w Międzyrzeczu, nr inw. pol. M-Z 100/21/m. wykonane z szerokiej taśmy, szerszej po stronie ze-

wnętrznej; zawieszka na puślisko w formie poprzeczki; 
80. a – Zamek; brak lokalizacji; z przodu umieszczono ozdobną, z czterema ażurowy-
b – kolisty krępulec wędzidła z zachowanym mię- mi wycięciami i rytym ornamentem, blaszkę;
dzyzębiem (ryc. 14:2); zaczep poziomy; sztabka czwo- c – wys. – 15,8 cm; szer. – 13,1 cm; ażurowa blaszka 
roboczna; przy zawieszce – 6,8 x 5,1 cm; szer. kabłąka – 4,0 cm; 
c – średn. krępulca – 5,2 x 5,2 cm; średn. sztabki krę- szer. stópki – 3,6-4,8 cm; waga – 270 g;
pulca – 0,6 x 0,5 cm; dł. międzyzębia – 8,9 cm; d – Muzeum w Międzyrzeczu, nr inw. pol. M 404/11 
średn. sztabki międzyzębia – 0,8 x 0,7 cm; waga – 60 g; 153/04.
d – Muzeum w Międzyrzeczu, nr inw. pol. M-Z 100/22/m.

86. a – PZU SA; sektor D, warstwa 11;
81. a – Rynek; strona N, wykop pod sieć gazową b – strzemię żelazne (ryc. 9:5) z nie zachowaną, 
w pobliżu NE narożnika ratusza; prawdopodobnie ażurową stópką; brak wyraźnie wy-
b – strzemię (ryc. 15:5) trapezowatego kształtu o lek- odrębnionego otworu na puślisko; silnie skorodowane;
ko zaokrąglonych krawędziach; w dolnej części za- c – zach. wys. – 16 cm; szer. – 17,6 cm; wys. zawieszki – 
wieszki zdobione rytym ornamentem, przypominają- 4,4; szer. kabłąka – 0,8 cm; waga – 180 g;
cym muszlę (?); stopka zniszczona; strzemię silnie d – Muzeum w Międzyrzeczu, nr inw. pol. M 404/11 
zniekształcone; 116/04/2.
c – szer. stopki – 3,5 cm; grub. pręta, z którego 
wykonano kabłąk – 0,7 cm; deformacja strzemienia 87. a – Rynek; ul Lipowa 1, część E, warstwa 3a (strop), 
uniemożliwia odtworzenie wymiarów pierwotnych; wykop pod kanalizację deszczową;
waga – 124 g; b – fragment ostrogi z bodźcem gwiaździstym (ryc. 16:4); 
d – Muzeum w Międzyrzeczu, nr inw. pol. M-g 7/00. zachowane jedno ramię kabłąka, zakończone podwójnym 

kolistym zaczepem, z którego zachował się jeden, bliższy; 
82. a – Rynek; ul. Lipowa 1, cześć EE, warstwa 3b, koniec ramienia zagięty ku środkowi – przetrwały tylko 
wykop pod kanalizację deszczową; widełki (brak gwiaździstego bodźca); wyraźnie wyodręb-
b – strzemię (ryc. 15:1); stópka płaska, owalnego, lek- niony zapiętek, którego górna część została wyciągnięta 
ko wydłużonego kształtu; ramiona kabłąka wykonane w ozdobny kolec (obecnie wtórnie zagięty);
z owalnej w przekroju sztabki; na górnej części za- c – średn. pręta, z którego wykonano ramiona kabłąka – 
wieszki nakuto wzmacniającą sztabkę, na dolnej jej 0,4 cm; prześwit zachowanego zaczepu – 0,4 cm; 
części, na nicie, przymocowano fragment skóry; dł. widełek – 2,4 cm; średn. pręta, z którego wykonano 
c – wys. – 15,6 cm; szer. – 11,7 cm; dł. stópki – 8,6 cm; widełki – 0,7 cm; waga – 22 g;
szer. stópki – 3,6 cm; grub. sztabki, z której wykonano d – Muzeum w Międzyrzeczu, nr inw. pol. M-R 18/02.
ramiona – 0,6 cm; wys. zawieszki – 2,8 cm; szer. za-
wieszki – 5,8 cm; prześwit zawieszki – 4,5 x 0,7 cm; 88. a – Rynek; ul. Lipowa 1, część W + E, warstwa 3b, 
waga – 92 g; wykop pod kanalizację deszczową; 
d – Muzeum w Międzyrzeczu, nr inw. pol. M-R 22/02. b – zachowany fragment ostrogi z bodźcem gwiaź-
e – Sawicki 2003, 47, nr kat. I. 106. dzistym (ryc. 16:6); u styku ramion wnitowane widełki 
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Ryc. 23. Międzyrzecz, pow. loco. 1-6 – podkowy (nr kat. 102-103, 131, 138, 149-150). Rys. B. Bednarczyk.

Fig. 23. Międzyrzecz, Międzyrzecz distr. 1-6 – horseshoes (Nos. 102-103, 131, 138, 149-150). Drawing by B. Bednarczyk.
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z bodźcem gwiaździstym – zachowane pięć z siedmio- c – dł. – 9,4 cm; średn. sztabki – 0,9-0,6 cm; waga – 16 g;
ramiennej gwiazdki; pręt, z którego wykonano ramio- d – Muzeum w Międzyrzeczu, dziennik podawczy nr 497 
na kabłąka, owalny w przekroju; brak zaczepów i po- (12.06.1963).
nad połowy jednego z ramion kabłąka, drugie ramię 
zachowane w 3/4 długości; 93. a – Zamek; z luźnej ziemi w czasie niwelacji 
c – średn. widełek – 0,9 cm; średn. pręta, z którego podłoża;
wykonano kabłąk – 0,4 x 0,6 cm; zach. dł. ramion  – b – lewe ramię ostrogi (ryc. 16:7), z oczkowatym 
9,8 cm; średn. gwiazdki – 2,1 cm; wys. widełek – zaczepem, zachowane aż do miejsca styku ramion; 
2,0 cm; waga – 22 g; sztabka półowalna w przekroju; ramię wygięte;
d – Muzeum w Międzyrzeczu, nr inw. pol. M-R 21/02. c – dł. – 10,6 cm; średn. sztabki – 0,6 cm; prześwit 

otworu – 0,9 cm; waga – 12 g;
89. a – Rynek; strona N, przed kościołem św. Wojciecha, d – Muzeum w Międzyrzeczu, dziennik podawczy nr 497 
warstwa wierzchnia; (12.06.1963)
b – fragment ostrogi z bodźcem gwiaździstym (ryc. 16:3); 
zachowane jedno z ramion z kolistym zaczepem; szcząt- 94. a – Zamek; z luźnej ziemi wykopu na podgrodziu;
kowo zachowane widełki; brak 3/4 ramienia i gwiazdki; b – fragment ramienia ostrogi (ryc. 16:5) do miejsca 
wyraźnie wyodrębniony zapiętek, rozklepany z miejsca styku; zachowane we fragmencie widełki na kółko; 
styku ramion kabłąka; u styku ramion przebity otwór do sztabka półowalna w przekroju; ramię wygięte;
wnitowania jednej z części widełek do osadzenia gwiazd- c – dł. ramienia – 10,3 cm; średn. sztabki – 1,0 x 0,4 cm; 
ki; ślady zdobienia na napiętku; pręt, z którego wykonano dł. widełek – 1,8 cm; waga – 30 g;
ramiona kabłąka, trójkątny, w przekroju z wyraźnie za- d – Muzeum w Międzyrzeczu, dziennik podawczy nr 497 
znaczoną granią – w miejscu styku grań ta przechodzi (20.07.1960).
w podcięcie oddzielające zapiętek od ostrogi;
c – dł. zachowanego ramienia – ok. 11,5 cm; średn. pręta 95. a – Zamek; brak lokalizacji;
przy ramionach – 0,6 x 0,3 cm; średn. pręta u styku – b – duże kółko od ostrogi (ryc. 16:9), pierwotnie 12-ra-
1,1 x 0,4 cm; prześwit kolistego zaczepu – 1,1 cm; mienne – zachowało się dziewięć ramion, które roz-
waga – 28 g; szerzają się od nasady, osiągając największą szerokość 
d – Muzeum w Międzyrzeczu, nr inw. pol. M-R 118/02. w 3/4 długości;

c – średn. gwiazdki – 7,1 cm; dł. 1 promienia – 2,9 cm; 
90. a – Rynek; ul. Lipowa 1a, na zachód od wejścia do średn. otworu – 0,7 cm; waga – 18 g;
kamienicy, warstwa 3c – spąg wykopu kanalizacji desz- d – Muzeum w Międzyrzeczu, nr inw. pol. M-Z 100/19/m.
czowej;
b – żelazna ostroga (ryc. 16:1) z bodźcem kolcowym, 96. a – Rynek; strona N/NW, wykop II, warstwa 9;
ograniczonym lekko spłaszczoną kulką z silnie b – Zbliżona do owalu żelazna podkowa (ryc. 17:1), 
wyprofilowanym kabłąkiem; zaczepy asymetryczne: zdobiona w części przodkowej znakiem w formie litery 
prawy – dwuogniwkowy, zakończony sztabką z ząb- T, z dodatkowymi kuleczkami u jej boków i nad 
kami, lewy – oczkowaty, prostokątny; wykonana z pół- daszkiem; wyodrębniona bruzda, w której wybito osiem 
owalnej sztabki pogrubionej tuż u styku ramion, przy otworów na podkowiaki; rama w przekroju prosto-
zaczepach węższej; na lewym ramieniu ślady znisz- kątna, najszersza w części przodkowej, symetrycznie 
czenia; srebrzona przy zaczepach na ząbkach, za kulką zwężająca się ku zaczepom; zaczepy silnie wyodręb-
ograniczającą kolec; nione, masywne, trapezowate; w części przodkowej 
c – dł. – 14,8 cm; rozstaw ramion – 8,3 cm; grub. sztabki, krawędź zewnętrzna lekko sklepana; stan zachowania 
z której wykonano ostrogę – 0,5-0,9 cm; dł. zaczepów: bardzo dobry;
lewy – 2,1 cm, prawy – 2,7 cm; dł. bodźca – 2,3 cm; c – szer. – 12,8 cm; wys. – 15,4 cm; prześwit – 5,9 x 11,0 cm; 
szer. kulki – 1,6 cm; wygięcie ramion kabłąka – 4,0 cm; średn. ramy w części przodkowej – 5,2 x 0,8 cm; średn. 
waga – 68 g; ramy przy zaczepach – 2,3 x 0,9 cm; szer. zaczepów – 
d – Muzeum w Międzyrzeczu, nr inw. pol. M-R 10/02. 1,5 cm, wys. zaczepów – 2,2-2,4 cm; waga – 550 g;
e – Sawicki 2003, 45, 76, nr kat. I.92. d – Muzeum w Międzyrzeczu, nr inw. pol. M-R 187/02.

91. a – Rynek; wykop pod izolację fundamentów ratusza; 97. a – Rynek; strona N, między ratuszem, a kościołem 
b – zachowany styk ramion żelaznej ostrogi z niewiel- św. Wojciecha, wykop pod sieć gazową;
kim fragmentem bodźca ostrogi (ryc. 16:2), wykonany b – kolista podkowa (ryc. 20:4) o szerokiej ramie 
ze sztabki owalnej w przekroju; słabo zachowany; w części przodkowej i mocno wyodrębnionych zacze-
c – średn. sztabki – 0,6-0,4 cm; waga – 12 g; pach, z pietką; silnie wyodrębniona, szeroka bruzda; 
d – Muzeum w Międzyrzeczu, nr inw. A 821 (831) ok. dziewięć otworów na podkowiaki – w jednym tkwi 
(25.01.1990). podkowiak o prostokątnej główce (0,7 x 1,0); silnie 

skorodowana; w części przodkowej ubytki w ramie;
92. a – Zamek; z luźnej ziemi w czasie niwelacji c – szer. podkowy – 13,5 cm; prześwit – 9,2 x 7,8 cm; 
podłoża; szer. ramy w części przodkowej – 3,6 cm; szer. ramy 
b – lewe ramię ostrogi (ryc. 16:8), z oczkowatym przy zaczepach – 1,6 cm; grub. ramy – 0,7 cm; wys. za-
zaczepem, zachowane aż do miejsca styku ramion; czepów – 2,6 cm; szer. zaczepów – 1,8 cm; waga – 290 g;
sztabka trójboczna w przekroju; ramię wygięte; d – Muzeum w Międzyrzeczu, nr inw. pol. M-g 7/00.
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98. a – Rynek; strona N, przy posesji nr 10, wykop pod przodkowej brak bruzdy; zachowane cztery otwory na 
kanalizację deszczową; podkowiaki; zaczepy wysokie;
b – żelazna podkowa (ryc. 20:6) owalnego kształtu, c – wys. – 12,1 cm; szer. ramy w części przodkowej – 
z nie zachowaną końcówką jednego z ramion, krępa, 3,4 cm; szer. ramy przy zaczepach – 1,5 cm; szer. 
o szerokiej ramie, osiągająca największą szerokość na zaczepów – 1,5 cm; wys. zaczepów – 1,6 cm; otwór 
ramionach, przy zaczepach nieznacznie zwężająca się; na podkowiaki – 0,7 x 0,5 cm; waga – 130 g;
bardzo słabo wyodrębniona bruzda, w której wyko- d – Muzeum w Międzyrzeczu, nr inw. pol. M 404/11 
nano sześć otworów na podkowiaki; prześwit wydłu- 206/04.
żony; zaczepy dość szerokie, wykonane z zagiętej do 
środka końcówki ramion; w części przodkowej wys- 103. a – PZU SA; sektor E, warstwa 3; 
tępuje zębiec; b – fragment podkowy (ryc. 23:5); zachowane lewe 
c – szer. – 11,8 cm; wys. – 12,4 cm; szer. ramy w przod- ramię z częścią przodkową; brak bruzdy; zachowane 
ku – 3,8 x 0,3 cm; szer. ramy przy ramionach – cztery otwory na podkowiaki; zdeformowania owalne 
4,0 x 0,5 cm; szer. ramy przy zaczepach – 2,6 cm; wokół otworów na podkowiaki; zaczepy wąskie u góry, 
prześwit – 4,0 x 8,9 cm; waga – 140 g; uformowane prosto;
d – Muzeum w Międzyrzeczu, nr inw. pol. M-R 104/02. c – wys. – 12,0 cm; szer. ramy – 2,6 cm; szer. ramy 

przy zaczepach – 1,6 cm; szer. zaczepów – 1,2 cm; 
99. a – Rynek; strona N, część środkowa, „korytowanie” wys. zaczepów – 1,9 cm; otwór – 1,1 x 0,5 cm; 
ciągu jezdnego przy chodniku; waga – 126 g;
b – podkowa (ryc. 17:3); rama silnie wyprofilowana, d – Muzeum w Międzyrzeczu, nr inw. pol. M 404/11 
dość wąska, w części przodkowej najszersza, przy zacze- 11/04.
pach najwęższa; bruzda słabo wydzielona; sześć owal-
nych otworów na podkowiaki; widoczne na boku za- 104. a – Zamek; przy bagrowaniu Obry;
czepy, mocno wykształcone, wykonano, zawijając koń- b – mała podkowa (ryc. 19:5) o owalnym prześwi-
cówki ramion i zgrzewając ze sobą obie powierzchnie cie, lekko wyprofilowana przy części z zaczepami; 
na gorąco; piętka; wykształcona bruzda; sześć otworów na podkowiaki, 
c – szer. podkowy – 10,1 cm; wys. – 12,1 cm; prześwit – w 1 tkwi podkowiak; zaczepy wysokie, lewy zaczep 
5,7 x 10 cm; szer. ramy w przodku – 2,3 x 0,2 cm; wyższy;
szer. ramy przy zaczepach – 1,5 x 0,7 cm; wys. zacze- c – wys. – 10,3 cm; szer. – 8,8 cm; prześwit – 7,4 x 3,8 
pów – 1,9 cm; szer. zaczepów – 0,5-0,9 cm; waga – 152 g; cm; szer. ramy – 2,9 cm; szer. ramy przy zaczepach – 
d – Muzeum w Międzyrzeczu, nr inw. pol. M-R 212/02. 1,5 cm; szer. zaczepów – 1,0 cm; wys. zaczepów – 

2,4 cm; waga – 190 g;
100. a – Rynek; strona N, przy posesji nr 10, wykop d – Muzeum w Międzyrzeczu, nr inw. 169, nr kat. 
pod kanalizację deszczową; A176d.
b – podkowa (ryc. 19:3); silnie wyprofilowana rama, 
najszersza w przodku, najwęższa przy zaczepach; za- 105. a – Zamek; przy bagrowaniu Obry;
czepy silnie wydłużone, uformowane z końcówki ra- b – podkowa (ryc. 18:6) o rozszerzonych ramionach, 
mion podkowy, zagięte do środka i następnie zgrza- z prześwitem w formie trójkąta; brak bruzdy; sześć 
ne na gorąco; piętka; bruzda wyraźnie wykształcona, otworów na podkowiaki; zaczepy słabo wykształcone, 
schodząca w części przodkowej do dolnej krawędzi; bardzo wąskie;
w bruździe wybitych sześć otworów na podkowiaki; c – wys. – 10,7 cm; szer. – 10,9 cm; szer. ramy na 
c – szer. – 10,5 cm; wys. – 11,6 cm; szer. ramy – ramionach – 3,4 cm; szer. ramy w części przodkowej – 
2,9 x 0,4 cm; szer. ramy przy zaczepach – 1,5 x 0,8 cm; 2,4 cm; szer. ramy przy zaczepach – 1,5 cm; otwory 
prześwit – 6,0 x 8,9 cm; wys. zaczepów – 2,5; szer. na podkowiaki – 0,9 x 0,9 cm; waga – 98 g;
zaczepów – 1,3 cm; waga – 198 g; d – Muzeum w Międzyrzeczu, nr inw. 169, nr kat. 
d – Muzeum w Międzyrzeczu, nr inw. pol. M-R 104/02. A176a.

101. a – PZU SA; świadek A1/A2, warstwa 4; 106. a – Zamek; przy bagrowaniu Obry;
b – lewe ramię podkowy (ryc. 22:3); wyraźnie zazna- b – duża podkowa (ryc. 19:1), w kształcie wydłużo-
czona bruzda; zachowane trzy otwory na podkowiaki; nego owalu o trójkątnym prześwicie; rama szeroka; 
zaczep uformowany na prosto, dość krótki; delikatnie uformowany zębiec; słabo zaznaczona bruz-
c – szer. ramy – 3,4 cm; szer. ramy przy zaczepie – da; osiem otworów małych na podkowiaki, ostatni 
2,1 cm; szer. zaczepu – 1,6 cm; wys. zaczepu – 1,7 cm; otwór na dole prawego ramienia trudny do odczytania 
średn. otworu na podkowiaki – 0,9 x 0,6 cm; waga – 74 g; ze względu na spory ubytek w tym miejscu; zaczepy 
d – Muzeum w Międzyrzeczu, nr inw. pol. M 404/11 dość wąskie; zwarta bryła całej podkowy; 
125/04. c – wys. – 14,7 cm; szer. – 12,4 cm; szer. ramy na ra-

mionach – 4,3 cm; szer. ramy w przodku – 4,0 cm; szer. 
102. a – PZU SA; wykop pod przyłącze kanalizacji ramy przy zaczepach – 1,9 cm; otwory – 0,4 x 0,4 cm; 
sanitarnej; wys. zaczepów – 2,0 cm; szer. zaczepów – 1,5 cm; 
b – prawe ramię podkowy (ryc. 23:2); w części prześwit – 4,8 x 10,7 cm; waga – 322 g;
przodkowej rama bardzo szeroka, lekko zaokrąglona; d – Muzeum w Międzyrzeczu, nr inw. 169, nr kat. 
wyraźna bruzda sięgająca aż do zaczepu, na części A176e.
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Ryc. 24. Międzyrzecz, pow. loco. 1-14 – podkowy (nr kat. 109-111, 117, 122, 126-128, 135, 141, 143-145, 147). Rys. B. Bednarczyk.

Fig. 24. Międzyrzecz, Międzyrzecz distr. 1-14 – horseshoes (Nos. 109-111, 117, 122, 126-128, 135, 141, 143-145, 147). Drawing by 
B. Bednarczyk.
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107. a – Zamek; przy bagrowaniu Obry; c – wys. – 3,2 cm; szer. ramy – 3,6 cm; szer. ramy przy 
b – kolistego kształtu podkowa żelazna (ryc. 19:4), zaczepach – 1,8 cm; szer. zaczepów – 1,4 cm; wys. 
zachowana w całości, mała; wyraźna bruzda; sześć zaczepów – 2,3 cm; otwór – 0,7 x 0,4 cm; waga – 164 g;
otworów na podkowiaki; zębiec umocowany na nicie, d – Muzeum w Międzyrzeczu, nr inw. pol. M-R 
dość wysoki; zaczepy wąskie, ale wysokie; podkowa 121/02/1.
najszersza w części przodkowej; mały prześwit;
c – wys. – 10,6 cm; szer. – 10,4 cm; prześwit – 7,5 x 4,2 cm; 113. a – Rynek; wykop II/IIE, warstwa 7;
szer. ramy w przodku – 3,5 cm; szer. ramy przy za- b – zachowana w całości podkowa (ryc. 17:4) w dos-
czepach – 1,4 cm; otwór – 0,8 x 0,6 cm; waga – 214 g; konałym stanie; wykształcona bruzda z siedmioma 
d – Muzeum w Międzyrzeczu, nr inw. 169, nr kat. otworami na podkowiaki, w których zachowanych jest 
A176b. pięć podkowiaków; delikatny zębiec; zaczepy niewy-

sokie, ramiona dość proste; 
108. a – Rynek; narożnik NE, 5-6 m przed studzienką c – wys. – 12,2 cm; szer. – 9,8 cm; prześwit – 8,6 x 3,7 cm; 
na ul. Wesołej; szer. ramy przy przodku – 3,6 cm; szer. ramy przy 
b – lewe ramię podkowy (ryc. 21:6) z zachowaną częścią zaczepach – 1,9 cm; szer. zaczepów – 1,5 cm; wys. 
partii przodkowej; brak bruzdy; trzy otwory na podkowiaki; zaczepów – 1,6 cm; dł. podkowiaków – 2,3 cm; 
zaczep dość wąski i niski; w części przodkowej ostroga waga – 290 g;
wąska, w ogólnym rzucie zbliżona do trapezu; d – Muzeum w Międzyrzeczu, nr inw. pol. M-R 175/02.
c – wys. – 10,7 cm; szer. ramy w przodku – 1,6 cm; 
szer. ramy na ramionach – 2,7 cm; szer. ramy przy 114. a – Rynek; strona E i ul. Wesoła, wykop łączący 
zaczepach – 1,4 cm; otwór – 0,7 x 0,4 cm; waga – 64 g; studzienki ściekowe;
d – Muzeum w Międzyrzeczu, nr inw. pol. M-R 48/02. b – zachowane prawe ramię podkowy (ryc. 20:2) 

z partią przodkową i zaczepem; brak bruzdy; wybite 
109. a – Rynek; strona N/NW, wokół wykopu II, pe- cztery otwory na podkowiaki, ale zachowany jeden; 
netracja wykrywaczem metali, po zdjęciu betonowo- prześwit owalny; końcówka lewego ramienia bez za-
kamiennej nawierzchni; chowanego zaczepu; ramiona lekko wygięte; 
b – fragment prawego ramienia podkowy (ryc. 24:1) c – wys. – 12,6 cm; prześwit – 5,1 x 9,5 cm; szer. ramy 
z zaczepem; zaczep wysoki, ostro wyciągnięty do góry, przy przodku – 3,6 cm; szer. ramy przy zaczepach – 
z piętką; 1,5 cm; szer. zaczepów – 0,4 cm; wys. zaczepów – 
c – dł. zachowanego ramienia – 5,4 cm; szer. zaczepu – 2,8 cm; otwór – 1,0 x 0,6 cm; waga – 140 g; 
1,5 cm; wys. zaczepu – 2,3 cm; waga – 54 g; d – Muzeum w Międzyrzeczu, nr inw. pol. M-R 128/02.
d – Muzeum w Międzyrzeczu, nr inw. pol. M-R 148/02.

115. a – Rynek; ul. Lipowa (z całej długości), z hałdy;
110. a – Rynek; strona N/NW, wokół wykopu II, b – prawe ramię podkowy (ryc. 21:3), zachowane do 
penetracja wykrywaczem metali, po zdjęciu betonowo- partii przodkowej, w której jednak widnieją znaczne 
kamiennej nawierzchni; ubytki; wyodrębniona bruzda, w której wybito trzy otwo-
b – końcówka prawego ramienia podkowy (ryc. 24:4) ry na podkowiaki; zachowany niewysoki zaczep z pięt-
z zaczepem; bruzda, w której zachował się otwór na ką; końcówki ramion lekko wygięte i mocno pogrubione;
podkowiak; zaczep niewysoki, dość wąski, zakończo- c – wys. – 12,1 cm; szer. ramy w przodku – 2,7 cm; 
ny na płasko; szer. ramy przy zaczepach – 1,5 cm; szer. zaczepów – 
c – dł. zachowanego ramienia – 7,0 cm; szer. ramienia – 1,2 cm; wys. zaczepów – 2,3 cm; otwór – 0,6 x 0,4 cm; 
2,4 cm; szer. zaczepu – 1,3 cm; wys. zaczepu – 1,7 cm; waga – 116 g;
waga – 42 g; d – Muzeum w Międzyrzeczu, nr inw. pol. M-R 30/02.
d – Muzeum w Międzyrzeczu, nr inw. pol. 148/02.

116. a – Rynek; strona W, styk kamienic nr 7-8, wykop 
111. a – Rynek; strona N/NW, wokół wykopu II, pe- pod przyłącze wodne do fontanny;
netracja wykrywaczem metali, po zdjęciu betonowo- b – zachowana w całości podkowa (ryc. 19:6) owalne-
kamiennej nawierzchni; go kształtu; rama dość szeroka; wyodrębniona bruzda, 
b – końcówka lewego ramienia podkowy (ryc. 24:12) w której wybito osiem otworów na podkowiaki (zacho-
z zaczepem i otworem na podkowiak; wyodrębniona wane dwa); zaczepy dość wysokie: lewy szeroki, prawy 
bruzda, zwężająca się przy zaczepie; wąski; końcówki ramion lekko wygięte; 
c – szer. ramy – 3,2 cm; szer. ramy przy zaczepach – c – wys. – 12,9 cm; szer. – 11,4 cm; prześwit – 5,2 x 9,8 cm; 
1,2 cm; dł. ramienia – 8,9 cm; szer. zaczepów – 1,2 cm; szer. ramy przy przodku – 3,5 cm; szer. ramy przy 
wys. zaczepów – 2,7 cm; waga – 60 g; zaczepach – 2,1 cm; szer. lewego zaczepu – 1,7 cm; 
d – Muzeum w Międzyrzeczu, nr inw. pol. M-R 148/02. szer. prawego zaczepu – 1,4 cm; wys. zaczepu – 2,0 cm; 

waga – 318 g;
112. a – Rynek; strona N, od ratusza w kierunku wjaz- d – Muzeum w Międzyrzeczu,  nr inw. pol. M-R 249/02.
du do parafii, wykop pod kanalizację deszczową;
b – prawe ramię podkowy (ryc. 21:5); wykształcona 117. a – Rynek; wykop IA, warstwa 4;
bruzda z trzema otworami na podkowiaki – w ostatnim b – końcówka prawego ramienia podkowy (ryc. 24:2) 
otworze mocny ubytek korozyjny; wykształcony, lekko z zachowanym zaczepem; wyodrębniona bruzda; za-
skorodowany zębiec; wysokie zaczepy; czepy wąskie, dość wysokie;
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c – szer. zaczepów – 1,3 cm; wys. zaczepów – 1,9 cm; c – wys. – 11,1 cm; szer. ramy w przodku – 2,6 cm; szer. 
waga – 56 g; ramy przy zaczepach – 1,5 cm; szer. zaczepów – 1,1 cm; 
d – Muzeum w Międzyrzeczu, nr inw. pol. M-R 71/02. wys. zaczepów – 1,9 cm; waga – 78 g;

d – Muzeum w Międzyrzeczu, nr inw. pol. M-R 17/02.
118. a – Rynek; wykop I, z hałdy – penetracja wy-
krywaczem metali; 123. a – Rynek; ul. Lipowa (z całej długości), z hałdy;
b – lewe ramię podkowy (ryc. 22:1), kolistego kształtu, b – zachowane prawe ramię podkowy (ryc. 22:4) do 
dość małe, zachowane do partii przodkowej; brak bruz- części przodkowej; brak bruzdy; wybite trzy otwory 
dy; wybite trzy otwory na podkowiaki; zaczep wąski, nie- na podkowiaki, dość duże, w jednym z nich tkwi 
wysoki, z piętką; ramię lekko wygięte; w części przod- gwóźdź; zaczepy niskie, prawie nie wyodrębnione; 
kowej znaczne ubytki w ramie, rozwarstwienia metalu; wyraźne ubytki w partii przodkowej;
c – wys. – 10,7 cm; szer. ramy w przodku – 3,1 cm; c – wys. – 11,0 cm; szer. ramy w przodku – 2,3 cm; 
szer. ramy przy zaczepach – 2,0 cm; otwór – 0,7 x 0,6 cm; szer. ramy przy zaczepach – 1,5 cm; szer. zaczepów – 
szer. zaczepów – 1,0 cm; wys. zaczepów – 1,8 cm; 1,0 cm; wys. zaczepów – 1,0 cm; otwór – 1,2 x 0,6 cm; 
waga – 68 g; waga – 46 g;
d – Muzeum w Międzyrzeczu, nr inw. pol. M-R 94/02. d – Muzeum w Międzyrzeczu, nr inw. pol. M-R 30/02.

119. a – Rynek; strona W, przy posesji nr 8, wykop pod 124. a – Rynek; strona N, wykop pod kanalizację desz-
kanalizację; czową na W od ratusza;
b – zachowane lewe ramię podkowy (ryc. 21:1) do b – zachowana prawie w całości, kolistego kształtu, 
części przodkowej, w której jednak istnieją duże ubytki; podkowa (ryc. 17:6); wykształcona, ale dość płytka 
brak bruzdy; zachowany otwór na podkowiak, w któ- bruzda, w której wybito sześć otworów na podkowiaki; 
rym tkwi gwóźdź; zachowany dość szeroki i wysoki brak zębca; zaczepy niskie i wąskie; końcówki ramion 
zaczep, przy którym podkowa wyraźnie pogrubiona; nie wygięte; znaczne ubytki w lewym ramieniu od 
c – zach. wys. – 10,9 cm; szer. ramy w przodku – 3,0 cm; strony wewnętrznej, a także w prawym od strony 
szer. ramy przy zaczepach – 1,6 cm; szer. zaczepów – zewnętrznej, przy otworach na podkowiaki;
1,4 cm; wys. zaczepów – 2,4 cm; waga – 130 g; c – wys. – 11,0 cm; szer. – 10,2 cm; prześwit – 5,7 x 7,8 cm; 
d – Muzeum w Międzyrzeczu, nr inw. pol. M-R 147/02. szer. ramy w przodku – 2,9 cm; szer. ramy przy 

zaczepach – 1,6 cm; szer. zaczepów – 1,0 cm; wys. 
120. a – Rynek; strona W, wykop pod przyłącze zaczepów – 1,0 cm; otwór – 0,6 x 0,4 cm; waga – 
kanalizacji sanitarnej tłocznej do budynku nr 8 – do 114 g;
chodnika; d – Muzeum w Międzyrzeczu, nr inw. pol. M-R 130/02.
b – lewe ramię dużej podkowy (ryc. 22:5) z zachowaną 
jeszcze częścią przodkową, z zębcem, ale bez zaczepu; 125. a – Rynek; ul. Lipowa 1, na E od bramy, warstwa 3b;
rama bardzo szeroka; brak bruzdy; w podkowie wybito b – dobrze zachowana podkowa żelazna (ryc. 18:2), 
trzy otwory na podkowiaki, z których jeden, górny, o owalnym kształcie; brak bruzdy; wybitych siedem 
przekształcił się w spory ubytek; zębiec w formie otworów na podkowiaki; wykształcone gniazda; za-
owalnego kęsa metalu; czepy trapezowatego kształtu, z piętką, dość niskie;
c – wys. – 14,2 cm; szer. ramy w przodku – 3,9 cm; c – wys. – 14,1 cm; szer. – 11,3 cm; prześwit – 5,8 x 11,2 cm; 
szer. ramy przy zaczepie – 2,0 cm; wys. zębca – 1,5 cm; szer. ramy w przodku – 2,9 cm; szer. ramy w zaczepach – 
waga – 192 g; 1,2 cm; waga – 214 g;
d – Muzeum w Międzyrzeczu, nr inw. pol. M-R 217/02. d – Muzeum w Międzyrzeczu, nr inw. pol. M-R 24/02.

121. a – Rynek; ul. Lipowa/ Rynek 8, część W, warstwa 126. a – Rynek; strona E, hałda z całej długości wykopu 
2/3, wykop pod kanalizację deszczową; pod kanalizację deszczową;
b – zachowane prawe ramię podkowy (ryc. 22:2) do b – fragment podkowy (ryc. 24:13); lewe ramię, dość 
części przodkowej; brak zębca; wyodrębniona bruzda, wąskie, z zachowanym ledwie wyodrębnionym za-
w której wybito cztery otwory na podkowiaki; zaczepy czepem z piętką; wyodrębniona bruzda, z wybitymi 
dość wysokie, uformowane prosto; dwoma otworami; wyodrębnione gniazda;
c – wys. – 12,2 cm; szer. ramy w przodku – 3,3 cm; c – szer. ramy – 2,8 cm; szer. ramy przy zaczepach – 
szer. ramy przy zaczepach – 1,8 cm; szer. zaczepów – 1,5 cm; otwór – 0,9 x 0,3 cm; waga – 56 g;
1,3 cm; wys. zaczepów – 2,1 cm; otwór – 0,8 x 0,6 cm; d – Muzeum w Międzyrzeczu, nr inw. pol. M-R 49/02.
waga – 102 g;
d – Muzeum w Międzyrzeczu, nr inw. pol. M-R 27/02. 127. a – Rynek; wykop IIA, warstwa 2;

b – zachowane prawe ramię podkowy (ryc. 24:9) do 
122. a – Rynek; ul. Lipowa 1, część W, warstwa 3a części przodkowej; wydzielona bruzda; wykształcone 
(strop), wykop pod kanalizację deszczową; gniazda i wybite trzy otwory na podkowiaki; zaczepy 
b – zachowane lewe ramię podkowy (ryc. 24:14) do uformowane płasko, niewysokie;
części przodkowej; delikatnie wyodrębniona bruzda, c – zach. wys. – 10,0 cm; szer. ramy w części przod-
w której wybito trzy otwory na podkowiaki; zaczepy kowej – 3,5 cm; szer. ramy przy zaczepach – 1,9 cm; 
wąskie, dość wysokie, uformowane skośnie, wyraźnie otwór – 0,8 x 0,6 cm; waga – 100 g;
odgięte, z piętką; d – Muzeum w Międzyrzeczu, nr inw. pol. M-R 149/02.
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128. a – Rynek; strona N, wjazd do parafii; b – podkowa żelazna (ryc. 18:1) o owalnym prześwi-
b – prawe ramię podkowy (ryc. 24:8), zachowane do cie; delikatnie wydzielona bruzda, która nie łączy się 
partii przodkowej; wyodrębniona bruzda; zachowane w części przodkowej; sześć otworów na podkowiaki, 
dwa otwory na podkowiaki, bez gniazd; zaczepy dość niesymetrycznie umieszczonych; zaczepy słabo wyod-
wysokie z piętką, skośnie uformowane; piętka znie- rębnione; prawe ramię krótsze, wyprofilowane;
kształcona; c – szer. – 11,2 cm; wys. – 12,5 cm; prześwit – 6,6 x 9,0 cm; 
c – szer. ramy – 2,3 cm; szer. ramy przy zaczepach – szer. ramy w przodku – 3,6 cm; szer. ramy przy za-
1,4 cm; szer. zaczepów – 1,1 cm; wys. zaczepów – czepach – 1,9 cm; otwory – 0,6 x 0,2 cm; waga – 204 g;
1,8 cm; waga – 38 g; d – Muzeum w Międzyrzeczu, nr inw. pol. M-R 127/02.
d – Muzeum w Międzyrzeczu, nr inw. pol. M-R 116/02.

134. a – Zamek; basteja północna, z oczyszczania pach 
129. a – Rynek; ul. Lipowa 1, cześć WW, warstwa 3a sklepiennych;
(strop), wykop pod kanalizację deszczową; b – dobrze zachowana miniaturowa podkowa żelaz-
b – zachowana w całości, kolistego kształtu, podkowa na (ryc. 20:3); prześwit owalny; ramiona delikatnie 
(ryc. 18:3); wykształcona bruzda łącząca się w części zwężające się ku zaczepom; wyraźna nie łącząca się 
przodkowej; niesymetrycznie wybite otwory na pod- w przodku bruzda; sześć symetrycznych otworów na 
kowiaki – w prawym ramieniu przy części przodkowej podkowiaki; zaczepy proste; brak zębca;
cztery otwory, w lewym ramieniu trzy; brak gniazd c – wys. – 8,5 cm; szer. – 7,1 cm; prześwit – 4,4 x 6,7 cm; 
i zębca; zaczepy ostro wyciągnięte, skośne, z piętką; szer. ramy w przodku – 1,5 cm; szer. ramy przy za-
c – wys. – 14,5 cm; szer. – 12,7 cm; prześwit – 8,2 x 12,2 cm; czepach – 0,9 cm; wys. zaczepów – 1,5 cm; otwory 
szer. ramy w przodku – 2,9 cm; szer. ramy przy za- na podkowiaki – 0,4 x 0,2 cm; waga – 90 g;
czepach – 1,3 cm; waga – 252 g; d – Muzeum w Międzyrzeczu, bez numeru.
d – Muzeum w Międzyrzeczu, nr inw. pol. M-R 16/02.

135. a – Rynek; ul. Lipowa 1, część E, warstwa 3a 
130. a – Rynek; strona N, wykop pod kanalizację (strop), wykop pod kanalizację deszczową;
deszczową od Ratusza w kierunku wjazdu do parafii; b – część przodkowa podkowy (ryc. 24:3) z wydzie-
b – owalnego kształtu podkowa (ryc. 19:2), o wydłu- loną delikatnie bruzdą i dwoma otworami na podkowiaki;
żonych ramionach, dość prosto uformowanych; wyraź- c – szer. ramy – 2,4 cm; otwór – 0,7 x 0,3 cm; waga – 42 g;
na, dość szeroka bruzda, w której wybito sześć otwo- d – Muzeum w Międzyrzeczu, nr inw. pol. M-R 18/02.
rów na podkowiaki; wysokie zaczepy z piętką; wyraźnie 
odgięte końcówki ramion; 136. a – Rynek; strona W/NW, penetracja wykrywaczem 
c – wys. – 13,4 cm; szer. – 10,4 cm; prześwit – 5,3 x 10,2 cm; metali, po zdjęciu betonowo-kamiennej nawierzchni;
szer. ramy w przodku – 2,9 cm; szer. ramy przy za- b – podkowa (ryc. 17:2) o owalnym prześwicie; 
czepach – 1,7 cm; szer. zaczepów – 1,5 cm; wys. za- delikatnie wyodrębniona bruzda; zachowane pięć 
czepów – 2,1 cm; otwory – 0,8 x 0,4; waga – 280 g; otworów na podkowiaki (było sześć); brak zębca; 
d – Muzeum w Międzyrzeczu, nr inw. pol. M-R 121/02. zaczepy dość wysokie; w części przodkowej po zew-

nętrznej stronie ubytek;
131. a – TP SA; sektor B12, warstwa 13; c – wys. – 11,8 cm; szer. – 10,7 cm; prześwit – 8,3 x 4,5 cm; 
b – podkowa żelazna (ryc. 23:4) z nie zachowanym otwór na podkowiaki – 0,6 x 0,4 cm; szer. ramy przy 
lewym ramieniem, dość krępa, zwarta; prawy zaczep przodku – 3,7 cm; szer. ramy przy zaczepach – 2,0 cm; 
wysoki, z zachowaną piętką; poważne ubytki w partii waga – 252 g;
przodkowej, od strony zewnętrznej; mocna korozja d – Muzeum w Międzyrzeczu, nr inw. pol. M-R 148/02.
uniemożliwia odtworzenie obecności bruzdy i ilości 
otworów na podkowiaki; 137. a – Rynek; strona N, wykop pod kanalizację desz-
c – zach. wys. – 10,8 cm; szer. – 9,5 cm; prześwit – czową przy posesji nr 10;
7,9 x 3,0 cm; szer. ramy w przodku – 4,4 cm; szer. b – podkowa (ryc. 17:5) o ostrołucznym prześwicie; 
ramy przy zaczepach – 2,0 cm; waga – 274 g; delikatnie wydzielona bruzda; otwory owalne; delikat-
d – Muzeum w Międzyrzeczu, nr inw. pol. M 290/26 nie wyodrębniony zębiec;
182/00. c – wys. – 9,8 cm; szer. – 9,3 cm; prześwit – 6,3 x 5,2 cm; 

szer. ramy w przodku – 3,3 cm; przy zaczepach – 1,7 cm; 
132. a – Zamek; brak lokalizacji; szer. zaczepów – 0,9 cm; wys. zaczepów – 1,9 cm; 
b – żelazna podkowa (ryc. 20:1) o owalnej ramie; brak waga – 168 g;
bruzdy; sześć otworów na podkowiaki – w jednym resztka d – Muzeum w Międzyrzeczu, nr inw. pol. M-R 127/02.
gwoździa; zaczepy wysokie; prawe ramię wtórnie wygięte;
c – wys. – 12,2 cm; szer. – 9,8 cm; prześwit – 4,2 x 8,9 cm; 138. a – Rynek; strona N, wykop pod kanalizację 
szer. ramy w przodku – 3,2 cm; szer. ramy przy zacze- deszczową przy posesji nr 10;
pach – 1,7 cm; wys. zaczepów – 2,1 cm; waga – 214 g; b – lewe ramię podkowy (ryc. 23:3) z zachowaną
d – Muzeum w Międzyrzeczu, nr inw. pol. M-Z częścią przodkową; prześwit półowalny; rama wąska; 
100/25/m. wyraźna bruzda, która łączy się z bruzdą z drugie-

go ramienia w części przodkowej w kształt litery M; 
133. a – Rynek; strona N, wykop pod kanalizację trzy otwory na podkowiaki; zaczepy wysokie z wyraźną 
deszczową przed posesją nr 10; piętką; brak zębca;

Broń i oporządzenie jeździeckie z badań i nadzorów archeologicznych na terenie Międzyrzecza 161



Ryc. 25. Międzyrzecz, pow. loco. Oporządzenie jeździeckie z badań i nadzorów w Międzyrzeczu: 1-2 – zawieszki strzemion (nr kat. 82, 85); 
3 – wędzidło (nr kat. 76); 4 – ornamentowany zaczep ostrogi (nr kat. 90); 5 – przodek podkowy ze znakiem kowalskim (nr kat. 96). 
Fot. A. Łaszkiewicz.

Fig. 25. Międzyrzecz, Międzyrzecz distr. Horse-riding equipment from archaeological exavations and supervisions in Międzyrzecz: 
1-2 – suspensions of stirrups (Nos. 82, 85); 3 – bit (No. 76); 4 – ornamented part of spur (No. 90); 5 – horseshoe with smith’s mark (No. 96). 
Photos by A. Łaszkiewicz.
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c – wys. – 10,9 cm; szer. – 10,5 cm; szer. ramy w przo- c – zach. wys. – 6,9 cm; szer. ramy – 2,7 cm; szer. ramy 
dku – 2,9 cm; szer. ramy przy zaczepach – 1,7 cm; przy zaczepach – 1,9 cm; szer. zaczepów – 1,5 cm; 
szer. zaczepów – 1,4 cm; wys. zaczepów – 2,5 cm; wys. zaczepów – 1,7 cm; waga – 48 g;
waga – 128 g; d – Muzeum w Międzyrzeczu, nr inw. pol. M-R 31/02.
d – Muzeum w Międzyrzeczu, nr inw. pol. M-R 127/02.

145. a – Rynek; wykop IIB, warstwa 1;
139. a – Zamek; basteja północna, z oczyszczania pach b – prawe ramię podkowy (ryc. 24:7); dość szerokie; 
sklepiennych; bruzda; zaczep wysoki; korozja uniemożliwia stwier-
b – zachowana część przodkowa podkowy (ryc. 21:4) dzenie ilości podkowiaków;
z niewielkimi fragmentami ramion; lewe ramię dłuż- c – zach. wys. – 12,0 cm; szer. ramy – 4,7 cm; szer. 
sze; w podkowie zachowane cztery otwory na pod- ramy przy zaczepach – 2,2 cm; szer. zaczepów – 1,8 cm; 
kowiaki; brak zaczepów i bruzdy; wys. zaczepów – 3,0 cm; waga – 184 g;
c – szer. – 9,3 cm; zach. wys. – 9,6 cm; szer. prześwitu – d – Muzeum w Międzyrzeczu, nr inw. pol. M-R 142/02.
3,7 cm; otwór na podkowiak – 0,6 x 0,4 cm; waga – 78 g;
d – Muzeum w Międzyrzeczu, bez numeru. 146. a – Rynek; strona N, wykop pod kanalizację desz-

czową od Ratusza w kierunku wjazdu do parafii;
140. a –  Zamek; bagrowanie rzeki Paklicy; b – fragment podkowy (ryc. 20:5) o nie zachowanym 
b – lewe ramię podkowy (ryc. 22:6) zachowane do zaczepie prawego ramienia; w przodku znak kowalski 
części przodkowej; wykształcona bruzda, w której cztery w formie korony; niewielki ubytek w przodku; szeroka 
otwory na podkowiaki (zachowały się dwa); zaczep bruzda; zachowane cztery otwory na podkowiaki; za-
niezbyt wysoki, dość szeroki, płasko uformowany; czep dość wysoki; 
c – wys. – 12,1 cm; szer. ramy w przodku – 3,3 cm; c – wys. – 12,5 cm; szer. ramy – 4,7 cm; szer. ramy 
szer. ramy przy zaczepach – 1,7 cm; wys. zaczepów – przy zaczepach – 2,2 cm; szer. zaczepów – 1,8 cm; 
1,5 cm; szer. zaczepów – 1,4 cm; otwór – 0,6 x 0,5 cm; wys. zaczepów – 3,0 cm; waga – 182 g;
waga – 144 g; d – Muzeum w Międzyrzeczu, nr inw. pol. M-R 121/02.
d – Muzeum w Międzyrzeczu, bez numeru (17.01.2000).

147. a – PZU SA; sektor D, warstwa 2;
141. a – Zamek; brak lokalizacji; b – prawe ramię podkowy (ryc. 24:10); dość szerokie; 
b – lewe ramię podkowy (ryc. 24:11) zachowane do zaczep niewysoki; korozja uniemożliwia stwierdzenie 
części przodkowej; delikatnie wydzielona, płytka bruz- ilości podkowiaków i obecności bruzdy;
da; brak gniazd; zachowane dwa otwory na podko- c – zach. wys. – 11,2; szer. ramy – 3,7 cm; szer. ramy 
wiaki; zaczepy wysokie, wąskie, z piętką; przy zaczepach – 1,6 cm; szer. zaczepów – 1,0 cm; 
c – dł. ramienia – 11,5 cm; szer. ramy w części wys. zaczepów – 1,5 cm; waga – 186 g;
przodkowej – 3,0 cm; szer. ramy przy zaczepach – d – Muzeum w Międzyrzeczu, nr inw. pol. M 404/11 55/04.
1,8 cm; szer. zaczepów – 1,3 cm; wys. zaczepów – 
3,0 cm; otwór – 0,4 x 0,9 cm; waga – 100 g; 148. a – Zamek; brak lokalizacji; 
d – Muzeum w Międzyrzeczu, nr inw. pol. M-Z 100/17/m. b – dobrze zachowana podkowa (ryc. 18:5), z wy-

modelowaną ramą; prześwit owalny; sześć otworów na 
142. a – Zamek; brak lokalizacji; podkowiaki; wysokie, dość wąskie zaczepy z piętką; 
b – podkowa (ryc. 18:4) o owalnym prześwicie, z za- brak zębca; ubytek w przodku;
chowanymi sześcioma otworami na podkowiaki; rama c – zach. wys. – 11,7 cm; szer. – 11,6 cm; szer. ramy – 
szeroka, masywna, lekko profilowana; brak bruzdy; 3,5 cm; szer. ramy przy zaczepach – 2,0 cm; szer. za-
delikatnie wyodrębniony zębiec; zaczepy niewysokie; czepów – 1,1 cm; wys. zaczepów – 1,9 cm; waga – 190 g;
c – wys. – 13,5 cm; szer. – 11,6 cm; prześwit – 5,4 x 9,9 cm; d – Muzeum w Międzyrzeczu, dziennik podawczy nr 672.
szer. ramy w przodku – 3,8 cm; szer. ramy przy za-
czepach – 2,0 cm; szer. zaczepów – 1,4 cm; wys. za- 149. a – PZU SA; sektor A1, warstwa 1, obiekt 8;
czepów – 1,6 cm; otwór – 0,7 x 0,5 cm; waga – 330 g; b – lewe ramię podkowy (ryc. 23:6); dość szerokie; 
d – Muzeum w Międzyrzeczu, nr inw. pol. M-Z 100/16/m. zaczep niewysoki; korozja uniemożliwia stwierdzenie 

ilości podkowiaków i obecności bruzdy; zębiec (?);
143. a – Rynek; strona N, „korytowanie” nawierzchni c – zach. wys. – 11,4 cm; szer. ramy – 3,7 cm; szer. ramy 
Rynku przy posesji nr 9; przy zaczepach – 2,0 cm; waga – 194 g;
b – prawe, wąskie ramię podkowy (ryc. 24:5); bruzda; d – Muzeum w Międzyrzeczu, nr inw. pol. M 404/11 99/04.
zachowany otwór na podkowiak; zaczep niewysoki;
c – zach. wys. – 6,7 cm; szer. ramy – 1,9 cm; szer. ramy 150. a – TP SA; sektor B7, warstwa 2; 
przy zaczepach – 1,3 cm; szer. zaczepów – 0,8 cm; wys. b – silnie skorodowana podkowa (ryc. 23:1) z nie 
zaczepów – 1,9 cm; waga – 32 g; zachowanym zaczepem lewego ramienia; zaczep nie-
d – Muzeum w Międzyrzeczu, nr inw. pol. M-R 32/02. wysoki; korozja uniemożliwia stwierdzenie ilości pod-

kowiaków i obecności bruzdy;
144. a – Rynek; ul. Lipowa/ Rynek 8, warstwa 2/3 + 3; c – wys. – 11,8 cm; szer. ramy – 4,0 cm; szer. ramy przy 
b – prawe ramię podkowy (ryc. 24:6), dość szerokie; zaczepach – 2,9 cm; szer. zaczepów – 1,7 cm; waga – 188 g;
bruzda, zachowany otwór na podkowiak; zaczep nie- d – Muzeum w Międzyrzeczu, nr inw. pol. M 290/26 
wysoki; 168/00.

Broń i oporządzenie jeździeckie z badań i nadzorów archeologicznych na terenie Międzyrzecza 163



151. a – Rynek; ul. Lipowa 1A, część E, wykop pod zachowane 2 otwory na podkowiaki; zaczep niewysoki, 
kanalizację deszczową; ale z piętką; wyraźne ubytki w części przodkowej i przy 
b – prawe ramię podkowy (ryc. 21:2) o falistej i płas- drugim otworze;
kiej ramie; dość szerokie; bruzda nie wykształcona; c – zach. wys. – 10,5 cm; szer. ramy – 2,8 cm; szer. 
zachowane 3 otwory na podkowiaki, w 2 tkwią gwoź- ramy przy zaczepach – 1,5 cm; szer. zaczepów – 1,2 cm; 
dzie; zaczep niewysoki; wys. zaczepów – 1,7 cm; waga – 72 g;
c – zach. wys. – 10,6 cm; szer. ramy – 2,8 cm; szer. d – Muzeum w Międzyrzeczu, nr inw. pol. M-R 215/02.
ramy przy zaczepach – 1,7 cm; szer. zaczepów – 
0,8 cm; wys. zaczepów – 1,0 cm; waga – 80 g;
d – Muzeum w Międzyrzeczu, nr inw. pol. M-R 42/02.

152. a – Rynek; strona N/NE, „korytowanie” ciągu 
jezdnego; 
b – prawe ramię podkowy (ryc. 9:5) o opływowej 
i płaskiej ramie; dość szerokie; wykształcona bruzda; 
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Archaeological exavations and supervisions carried the only one in Poland VIA-type (Świętosławski 1990) 
out for several years in the area of the town and around stirrup with an ornamented, well-preserved plate in the 

ththe castle resulted in finding a wide and very interesting upper part of its bail, dating from the late 15  c. and 
th thcollection of militaria. Several artefacts deserve special a complete bit (14  – 15  c.) with indisputable English 

attention as they are individual and unique on the connections, all deserve special attention. There are 
territory of Poland. The most prominent here is a find many horseshoes (including 2 with blacksmith’s marks), 

thof a 14 -century chain mail garment, with riveted stratigraphically dated, which are crucial for widening 
links, well-dated stratigraphically and preserved in of the typological and chronological findings by 
a substantially large piece. Three mediaeval-origin J. Kaźmierczyk (1978). According to his suggestions 
fighting knives seem to be exceptionally precious, many types lasted continually throughout the modern 
unfortunately, 2 of them without hafts. The number of period.
11 axes and battleaxes seems to be impressive, including The Międzyrzecz militaria collection chronology is 

thsome unique specimens such as a ahlspiess (late 15  – very wide. A battleaxe with some medieval connections 
th 16 c.) or a battleaxe with a fancy-shaped and ornamented found in mixed layers in the castle seems to be the oldest. 

th th thiron-piece (late 15  – 16  c.). Some artefacts were found The spur with the ball-ended tip (second half of the 13  c.) 
in the circumstances which allow us to widen the type also has got old connections. The remaining major part 
chronology suggested by M. Głosek (1996) deep into of the material is of late-medieval origin and the period 
the modern period. An awl-shaped lance of modern of use of some of the artefacts falls undoubtedly for the 
chronology, with a triangular thickened area at the tip modern period. Such wide chronology of the material 
handle, is an interesting artefact rarely occurring on the results from the fact that an early-medieval fortified 

thterritory of the Kingdom of Poland. The number of town functioned there from the end of the 9  c. and from 
tharrowheads (1) and boltheads (all specimens with the 70s of the 15  c. there was a castle which ceased to 

bushings) is surprisingly small, which was found during function after 1719. The early record of the town (alleged 
examination of the kind of weaponry. Stone and metal location in 1248), preceded by functioning of some 
missiles for guns: a harquebus and a small cannon, settlements around the fortified castle (site 6/[3]), 
used when defending besieged castles. Caltrop, a kind resulted to the same extent in appearing the artefacts 
of weapon thrown before the feet of infantry or cavalry of older chronology (including the silver-plated spur). 
troops, and rare in Poland, seems to be an exceptional Many militaria found on the town site was surely 
find. Horse-riding equipment (saddlery articles, connected with functioning of the castle in the vicinity 
trappings) form a considerable part of the collection, of  a  permanent  armed  garrison. 
including: 6 bits, 6 stirrups, 9 spurs and 57 horseshoes. 
A specimen of a silver-plated spur with a ball-ended tip, 
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