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Abstract: During the earth works near Nałęczów 
(Lubelskie voiwodship, Poland) iron sword was 
discovered. It was given to the collection of the Town 
Museum in Wąwolnica. It represents Oakeshott’s type 

thXVII,  6,  T   and  should  be  dated  to  the  15   c.3

W Muzeum Miasta Wąwolnicy znajduje się nie-
publikowany do tej pory późnośredniowieczny miecz 

1dwuręczny , który według ofiarodawcy, Jadwigi Teo-
dorowicz-Czerepińskiej, wyorany został podczas prac 
polowych w bliżej nieokreślonym miejscu pod Nałę-
czowem. Muzeum, w którym znajduje się ów zabytek, 
posiada dość nietypową lokalizację, znajduje się bo-
wiem w krypcie kaplicy przykościelnej. Powstało ono 
z inicjatywy ks. proboszcza Jana Pędzioła oraz To-
warzystwa Przyjaciół Wąwolnicy w 1995 r. W jego 
zbiorach znajdują się interesujące zabytki związane 
z historią tego regionu, o chronologii od schyłkowego 
paleolitu  po  nowożytność.

Zabytek zachował się w nienajlepszym stanie – 
ułamane jest ok. 1/2 jego głowni. Jest ona stosunkowo 
wąska (do 5,0 cm przy jelcu), zachowana do 40,2 cm, 
sześcioboczna w przekroju, z największą grubością 
(0,7 cm i 0,45 cm) przy krawędziach. Zbrocze na całej 
długości zachowanej głowni szerokości ok. 1,5 cm. 
Z dużym prawdopodobieństwem głownię zakwali-
fikować można jako typ XVII w typologii R. E. 

2Oakeshotta . Jelec prosty, stosunkowo długi (24 cm), 
o owalny otworze o wymiarach 3,1 x 1,0 cm. Naj-
większa szerokość jelca – 2,4 cm, przy końcach zaś – 
1,3 cm. Można go zaliczyć do stylu 6 wg Oakeshotta. 
Trzpień rękojeści długi – 19,0 cm, prawdopodobnie 
dwuręczny, prostokątny w przekroju, zwężający się 
ku głowicy. Szerokość trzpienia przy jelcu – 2,0 cm, 
przy głowicy o 0,5 cm mniejsza. Grubość trzpienia 
odpowiednio – 0,9 i 0,7 cm. Głowica gruszkowata 
(wys. 5,6 cm; szer. 5,4 cm; grub. 3,5-3,85 cm) sześcio-
boczna, zwężająca się w kierunku trzpienia rękojeści. 
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Ryc. 1. Miecz późnośredniowieczny ze zbiorów Muzeum Miasta 
Wąwolnica. Fot. S. Załuski.

Fig. 1. A late medieval sword from the collection of the Town Museum 
in Wąwolnica. Photo by S. Załuski.

Późnośredniowieczny miecz 
ze zbiorów Muzeum Miasta Wąwolnicy

A late medieval sword from the collection 
of the Town Museum in Wąwolnica

1 Zabytek został udostępniony autorowi dzięki uprzej-
mości pani Wiesławy Dybały i ks. proboszcza Jerzego 
Ważnego.
2 W tym miejscu pragnę podziękować za konsultację 
dr. Piotrowi Strzyżowi z Instytutu Polskiej Akademii Nauk 
w Łodzi.

Późnośredniowieczny miecz... 



Nit mocujący głowicę z trzpieniem rękojeści jest owal- (ibidem, 155-171). Może to wskazywać na chronologię 
ny o wymiarach 1,25 x 0,9 cm. Głowica należy do typu tego zabytku z przedziału od 4. ćwierci XIV do połowy 
T   wg  Oakeshotta. XV w., choć bardziej prawdopodobne wydaje się jego 3

Miecze o głowniach typu XVII największą po- datowanie  na  XV  w.
pularnością cieszyły się w l. 1360-1420 (Głosek 1984, Miecze typu XVII są stosunkowo często spo-
29). Najwcześniejsze głowice typu T pojawiają się tykane we środkowej części Europy. Bliskie analogie 
w 3. ćwierci XIV w. (ibidem, 32), podobnie jak głow- do miecza z Nałęczowa stanowią zabytki z Konina 
nie, przeżywając się jednak aż do końca XV w. (XVII, T ) czy miecz z Wolborza, z nieco późniejszą 3

Przykładem może być tutaj miecz Kazimierza Jagiel- głowicą  typu  T   (ibidem,  155-171). 4

lończyka, gdzie oprócz głowicy analogicznej jak 
w mieczu z Nałęczowa zastosowano ten sam typ jelca Sebastian Załuski
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