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II Toruñskie Spotkania Bronioznawcze 

W dniach 4-5 grudnia 2009 r. w sali im. Roma- Dok³adne porównanie he³mów tam wyobra¿onych 
na Jakimowicza w Instytucie Archeologii Uniwersytetu z dokumentacj¹ niemieck¹ zabytku toruñskiego umo¿-
Miko³aja Kopernika w Toruniu odby³o siê po raz drugi liwi³o wykonanie kilku prawdopodobnych rekonstruk-
(Michalak 2009, 245-246) spotkanie badaczy zajmu- cji rysunkowych, w których zas³ona by³a zaopatrzona 
j¹cych siê szeroko rozumian¹ wojskowoœci¹. Zaprezen- w  wizurê,  jak  i  bez  niej.
towane wyst¹pienia obejmowa³y sw¹ tematyk¹ dzieje Wybrane wyobra¿enie ikonograficzne by³o te¿ 
orê¿a, pocz¹wszy od staro¿ytnej Grecji, na II wojnie przedmiotem studiów prof. Witolda Œwiêtos³awskiego 
œwiatowej koñcz¹c. Poniewa¿ AMM dotycz¹ w³aœciwie (Instytut Archeologii, Uniwersytet Gdañski): Halabar-
œredniowiecza i ewentualnie wczesnej nowo¿ytnoœci, da W³adys³awa II Jagielloñczyka. Czy jeŸdŸcy walczyli 
poprzestaniemy na charakterystyce wybranych prezen- halabardami? Zaprezentowa³ on przedstawienie w³adcy 
tacji mieszcz¹cych siê w tym zakresie. Otwarcia sesji Czech i Wêgier, na którym wystêpuje on z halabard¹. 
dokonali prof. dr hab. Marian G³osek oraz g³ówni W poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, czy jeŸdŸcy 
organizatorzy w osobach mgr. Paw³a Kucypery (Ins- mogli walczyæ za pomoc¹ halabard, przeszuka³ wni-
tytut Archeologii, Uniwersytet Miko³aja Kopernika) kliwie dostêpn¹ ikonografiê, co doprowadzi³o go do 
i mgr. Piotra Pud³o (Instytut Archeologii, Uniwersytet stwierdzenia, i¿ jest to raczej nawi¹zanie do symboli-
£ódzki). Ogó³em, w ci¹gu dwóch dni, wyg³oszono 22 ki przedstawieñ pierwszego króla Wêgier – Andrzeja, 
referaty, w tym trzy autorstwa goœci zagranicznych, na- który jako obroñca chrzeœcijañstwa ukazywany by³ 
tomiast w czasie przerw zebrani mogli bli¿ej zapoznaæ z toporem. Tak wiêc halabarda w rêkach W³adys³awa II 
siê z posterem mgr. Mikalaja Plavinskiego (National Jagielloñczyka by³a raczej symbolem obrony wiary 
Historical Museum of the Republic of Belarus, Miñsk), przed nawa³¹ tureck¹ u schy³ku XV i w pocz. XVI w., 
10-12  Centuries Burials with Weapons on the Territory a  nie  prezentowa³a  realnego  uzbrojenia  konnicy.
of Belarus: Problem of Topography and Chronology. Nieustaj¹c¹ popularnoœæ tematyki mieczy œrednio-

Prezentacjê wyst¹pieñ otworzy³a prof. Anne wiecznych w badaniach bronioznawczych potwierdzi³ 
Stalsberg (Museum of Natural History, Norwegian mgr Marko Aleksiæ (Departament of Archeology, Faculty 
University of Science and Technology, Trondheim) of Philosophy, Belgdade): Type of Medieval Swords 
z referatem Why so many Viking Age Swords have Charakteristic for Southeastern Europe. Zaprezento-
been found in Norway? Special Example: the Ulfberth wa³ on bogactwo typów i form mieczy œredniowiecz-
blades. Na podstawie zebranej szerokiej bazy Ÿród³o- nych znajdywanych na terenie Europy Po³udniowo-
wej omówi³a w nim zagadnienie jednego z najpopu- Wschodniej, tj. S³owacji, Bu³garii, krajów by³ej 
larniejszych napisów na g³owniach mieczowych zna- Jugos³awii oraz Wêgier i Rumunii. W wyst¹pieniu 
nych z terenu wczesnoœredniowiecznej Europy, w tym poruszono zarówno kwestie klasyfikacyjne g³owni oraz 
tak¿e Norwegii. Znaczne nagromadzenie zabytków opraw mieczowych, zilustrowane bardziej interesuj¹-
na terenie Skandynawii zwi¹zane jest jej zdaniem cymi okazami wraz z ich datowaniem, jak równie¿ 
z intensywn¹ dzia³alnoœci¹ wojskowo-produkcyjn¹ Wi- zaprezentowano dyspersjê terytorialn¹ poszczególnych 
kingów, natomiast zró¿nicowanie w pisowni napisów typów  na  badanym  terytorium.
ULFBERHT na g³owniach wynika przede wszystkim W tematyce d³ugiej broni bia³ej utrzymane by³o 
z wytwarzania ich przez kowali znaj¹cych pismo lub tak¿e wyst¹pienie mgr. Jiøi Košty (Muzeum Narodowe 
niepiœmiennych, którzy w zwi¹zku z tym powszechnie w Pradze), który scharakteryzowa³ bli¿ej Wczesnoœred-
pope³niali  „literówki”. niowieczny miecz z cmentarzyska w Lidlicach nad 

Referat drugi to wyst¹pienie prof. Mariana G³oska Cidlinou. Odniós³ siê on w nim do jego przynale¿noœci 
i mgr. Wojciecha Wasiaka (Instytut Archeologii, Uni- typologicznej, podkreœlaj¹c przy tym jego doœæ wczes-
wersytet £ódzki), którzy zaprezentowali Nowe spoj- n¹ chronologiê, pochówek datowany jest ju¿ bowiem 
rzenie na problem przy³bicy typu pekilhube z Torunia. na IX stulecie. Drug¹ czêœæ referatu przeznaczy³ na 
Autorzy omówili w nim interesuj¹cy he³m z Torunia omówienie technologii wykonania g³owni mieczo-
o spiczasto zakoñczonym dzwonie, odnaleziony przed wej. Wykuto j¹ z piêciu czêœci – jednorodnego rdzenia, 
I wojn¹ œwiatow¹, i który pierwotnie zaopatrzony by³ dwóch na³o¿onych na niego dziwerowanych paneli 
w nietypowej formy kanelowan¹ zas³onê. Ma ona swo- oraz dwóch nak³adek ostrzowych. Uderza s³aba jakoœæ 
je liczne odpowiedniki w ikonografii œredniowiecznej, wykonania g³owni, co pozwala s¹dziæ, ¿e broñ mo-
m.in. w przedstawieniach zbrojnych na malowid³ach g³a mieæ bardziej charakter paradny (reprezentacyjny),
koœcio³a w Strzelnikach na Œl¹sku z l. 1418-1432. a  w  mniejszym  stopniu  bojowy. 
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szechnej opinii prócz rycerstwa by³y one u¿ywane 
zarówno przez mieszczan, jak i ch³opów, a nawet 
kobiety. Obok zabytków archeologicznych Autor 
zaprezentowa³ obfity zbiór Ÿróde³ ikonograficznych 
ilustruj¹cych tak szeroki zakres spo³eczny u¿ywania 
krótkiej  broni  bia³ej.

Kontynuacj¹ w³asnych wczeœniejszych badañ nad 
uzbrojeniem ochronnym by³o wyst¹pienie dr. Mariusza 
Cieœli (Wy¿sza Szko³a Oficerska Wojsk L¹dowych 
we Wroc³awiu) poœwiêcone Produkcji zbroi (garnitu-
rów zbroi) w zak³adach w Greenwich w XVI wieku. 
Referat, z koniecznoœci znacznie skrócony, omawia³ 
genezê i rozwój zak³adów w Greenwich, cechy cha-
rakterystyczne tamtejszego p³atnerstwa, ale przede 
wszystkim prezentowa³ bogaty asortyment oryginal-
nych kompletów zbroi zachowanych w placówkach 
muzealnych, w tym s³awny, bogato zdobiony, garnitur 
króla  Anglii  Henryka  VIII.

Oryginaln¹ tematykê poruszy³ mgr Krzysztof 
Czarnecki (Stowarzyszenie Mi³oœników Dawnej Broni 
i Barwy), omawiaj¹c Przedstawienia wojska Zakonu 
Szpitala Najœwiêtszej Marii Panny Domu Niemiec-
kiego w Jerozolimie w figurze historycznej – o me-
todyce jej powstania. Nieszablonowoœæ poruszanego za-
gadnienia wi¹za³a siê z analiz¹ przedstawieñ figurek 
zbrojnych wykonanych przez znanego bronioznawcom 
twórcê ilustracji do prac o wojskowoœci œredniowiecz-
nej – Andrzeja Kleina. Miniaturki wykonano przede 
wszystkim do makiety bitwy pod Grunwaldem, ale 
zaprezentowano równie¿ modele z okresów wczeœniej-

Na analizie wybranej kategorii Ÿróde³ ikono- szych i póŸniejszych (P³owce, Chojnice). Podkreœlo-
graficznych oparta by³a prezentacja mgr. Kingi Jary, no zarówno wysok¹ jakoœæ „merytoryczn¹”, dba³oœæ 
mgr. Marcina Glinianowicza (Muzeum Budownictwa o szczegó³y, jak i zadziwiaj¹cy dynamizm w ukazaniu 
Ludowego w Sanoku) oraz mgr. Piotra N. Kotowicza wojowników.
(Muzeum Historyczne w Sanoku), którzy omówili Na wnikliwej analizie wybranego zabytku oparta 
XV-wieczne ikony ze zbiorów sanockich muzeów – by³a prezentacja mgr. Arkadiusza Michalaka (Muzeum 
nowe Ÿród³a do poznania uzbrojenia Rusi Czerwonej Archeologii Œrodkowego Nadodrza w Zielonej Górze 

thw póŸnym œredniowieczu. Referuj¹cy, opieraj¹c siê na z/s w Œwidnicy), XIV  Century Hungarian Knobbed 
kilkunastu ikonach, szczegó³owo scharakteryzowali Mace Head from the Birów Mountain in Podzamcze on 
póŸnoœredniowieczne uzbrojenie na Rusi Czerwonej. the Polish Jura Chain. Referent skupi³ siê na dok³ad-
Nawi¹zywa³o ono do form zachodnioeuropejskich nym omówieniu g³owicy bu³awy wyró¿niaj¹cej siê 
(szczególnie w zakresie zbroi), ale obecne w nim nietypowym, graniastym, a¿urowym zwieñczeniem. 
s¹ równie¿ zapo¿yczenia ze sztuki wojennej wschodu Na podstawie szeroko przeprowadzonej kwerendy, za-
(jak tarcze czy broñ drzewcowa), co poœwiadcza znan¹ równo w Ÿród³ach archeologicznych, jak i pisanych 
tezê o krzy¿owaniu siê w terenach przygranicznych oraz ikonograficznych, wysun¹³ interesuj¹c¹ tezê, 
wp³ywów  orientu  z  zachodem. i¿ byæ mo¿e mamy do czynienia z egzemplarzem 

Z kolei baz¹ wyst¹pienia dr. Jakuba Morawca przystosowanym przede wszystkim do rzucania. Jej 
(Instytut Historii, Uniwersytet Œl¹ski) Broñ osobista proweniencjê wi¹za³ zaœ z obecnoœci¹ wojsk wêgier-
bohaterów sag islandzkich by³a analiza tekstów Ÿród- skich podczas restytucji rz¹dów W³adys³awa £okietka  
³owych. Na ich postawie scharakteryzowano nie tylko w  Ma³opolsce  w  l.  1305-1306.
ró¿ne rodzaje broni osobistej Skandynawów, ale tak¿e Na Ÿród³ach pisanych opar³ swój temat tak¿e 
zwrócono uwagê na specyficzn¹ wiêŸ, która tworzy³a siê dr Olgierd £awrynowicz (Instytut Archeologii, Uni-
miêdzy wojownikiem a jego orê¿em. Zobrazowa- wersytet £ódzki), Uzbrojenie indywidualne w kronice 
no tak¿e ró¿norodny kontekst wystêpowania broni Thietmara z Merseburga. Autor skupi³ siê na dok³adnej 
w sagach oraz podkreœlono wartoœæ wykorzystywa- analizie tekstu kroniki, wychwytuj¹c z niej wzmianki 
nia Ÿróde³ pisanych w badaniach nad wojskowoœci¹ o ówczesnym uzbrojeniu, zarówno zaczepnym, jak 
skandynawsk¹. i odpornym. Niestety, opisy te s¹ niezwykle zwiêz³e 

Dr Lech Marek (Instytut Archeologii, Uniwersy- i sporadycznie jedynie zajmuj¹ siê dok³adniejszej 
tet Wroc³awski) w referacie The Role of Daggers and charakteryst¹ budowy czy parametrami orê¿a. Szcze-
Fighting Knives in Medieval Society. Archeological gólnie interesuj¹cy jest tym samym zwrot o pancerzu 
Evidence from Silesia omówi³ obecnoœæ pugina³ów podwójnie zbrojonym, chocia¿ wzmianki tej nie uda³o 
i no¿y bojowych w kulturze Œl¹ska. Wbrew pow- siê  dok³adnie  zinterpretowaæ.
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W referacie Broñ palna w siedzibie szlacheckiej tle odkryæ z DŸwierzcha, pow. Inowroc³aw, omówi³ 
XVI-XVII w. Spisy wyposa¿enia a realia archeologiczne interesuj¹ce znalezisko najpewniej XV-wiecznej kuszy 
na podstawie znalezisk z Polski œrodkowej, dr Piotr zachowanej niemal¿e w ca³oœci, co umo¿liwia dok³adne 
Strzy¿ (Instytut Archeologii i Etnologii PAN, o/£ódŸ) poznanie jej techniki produkcji i zastosowanych rozwi¹-
dokona³ zestawienia spisów wyposa¿enia izb szlachec- zañ konstrukcyjnych. Natomiast mgr Krzysztof Rybka 
kich w rêczn¹ broñ paln¹, z zabytkami materialnymi (Instytut Archeologii, Uniwersytet Miko³aja Kopernika), 
pochodz¹cymi z badañ siedzib w Polsce Œrodkowej. Najnowsze metalograficzne badania militariów, zaj¹³ 
Podobnie jak w innych dziedzinach ¿ycia bogactwo siê problematyk¹ badañ zabytków uzbrojenia, a tak¿e 
inwentarzy nie przek³ada siê na obfitoœæ znalezisk omówi³ wyniki badañ kilku nowo przebadanych okazów, 
archeologicznych i znane egzemplarze pochodz¹ je- w tym interesuj¹cego pugina³u z okolic jeziora Ostrowite, 
dynie z ruin zamku w Inow³odzu i dworu w Janiszewie, wykonanego prawdopodobnie z ¿elaza meteorytowego. 
prezentuj¹c przy tym rozwi¹zania techniczne typowe Pozosta³e referaty z drugiego dnia obrad mia³y 
do  epok,  w  których  powsta³y. raczej charakter komunikatów (Kacper Martyka, Wy-

Ostatnim tego dnia referatem o tematyce me- brane militaria ze zbiorów Muzeum Ziemi Kujawskiej 
diewistycznej by³ odczyt mgr. £ukasza Ró¿yckiego i Dobrzyñskiej we W³oc³awku oraz Marcin Winiarski, 
(Instytut Historii, Uniwersytet im Adama Mickiewi- Nowo¿ytny kord z miejscowoœci Szczuki, gm. Brodnica) 
cza w Poznaniu), Barbarzyñskie elementy uzbrojenia lub dotyczy³y innych okresów dziejów (mgr Maciej 
armii bizantyñskiej w œwietle anonimowego traktatu Pomianowski, Miecze z okresu hellenistycznego. Wy-
o strategii i Strategikonu Pseudo-Maurycjusza. Scha- brane przyk³ady Królestwa Macedonii i Rafa³ Baza-
rakteryzowano w nim elementy uzbrojenia i opo- niak, Polskie przygotowania wojenne w œwietle rapor-
rz¹dzenia przejête przez amiê bizantyñsk¹ m.in. tów  ministra  spraw  wojskowych  z  lat  1935-1938).
od Awarów. By³o to zarówno uzbrojenie zaczepne W podsumowaniu nale¿y zaznaczyæ, i¿ niew¹t-
(np. szable), jak i ró¿nego rodzaju oporz¹dzenie pliwie optymistycznym faktem jest cyklicznoœæ i wy-
(strzemiona) po sprzêt obozowy (namioty), których soki poziom merytoryczny obrad. O tym, jak wa¿ne 
zastosowanie znacznie usprawni³o sposoby walki armii i potrzebne s¹ tego rodzaju spotkania, œwiadczy³a 
cesarstwa wschodniorzymskiego. Poza zakres chro- ¿ywio³owa i urozmaicona dyskusja, która towarzy-
nologiczny AMM wykroczy³y sk¹din¹d interesuj¹ce szy³a ka¿dej z przerw. Powtórzyæ natomiast nale¿y 
prezentacje dr. W³odzimierza Kwaœniewicza (Lubu- postulat koniecznoœci wprowadzenia, i przestrzegania, 
skie Muzeum Wojskowe w Drzonowie), Wystawy szabel w przysz³oœci pewnej tematycznoœci obrad (ibidem, 
w Lubuskim Muzeum Wojskowym oraz mgr. Karola 246), gdy¿ niekiedy rozrzut chronologiczny i te-
Demkowicza, Krzysztofa Karbowiaka, dr. Olgierda matyczny referatów jest bardzo du¿y. Prezentowane 
£awrynowicza i dr. Piotra A. Nowakowskiego (Instytut materia³y zostan¹ og³oszone drukiem w tomie Cum 
Archeologii, Uniwersytet £ódzki), Uzbrojenie oddzia- Arma per Aeva. Uzbrojenie indywidualne na przes-
³ów egzekucyjnych na poligonie £ódŸ-Brus w œwietle trzeni dziejów pod red. Paw³a Kucypery, Piotra Pud³o 
najnowszych badañ archeologicznych – z problematyki i  Grzegorza  ̄ abiñskiego.
badawczej.

Drugiego dnia zaprezentowano tylko szeœæ wy- dr Piotr Strzy¿
st¹pieñ. Do najciekawszych nale¿a³y referaty Piotra Instytut Archeologii i Etnologii
Niemca-Miœkiewicza oraz Krzysztofa Rybki. Piotr Polskiej Akademii Nauk
Niemiec-Miœkiewicz, Kusza i jej oporz¹dzenie w œwie- Oddzia³ w £odzi
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