
I.  Zagadnienia  wstępne rem. Ten pierwszy, jako następca Mściwoja, wy-
Przedmiotem niniejszego opracowania są dzielił po 1227 r. z Księstwa Gdańskiego ziemię 

przede wszystkim militaria pochodzące z grodzi- świecką i lubiszewską dla Warcisława, a ok. 1233 r. 
ska w miejscowości Białogarda, gm. Wicko, pow. tczewską dla Sambora i białogardzką dla Racibora. 
lęborski, stan. 4. Charakterystyka tego obiektu, Niezadowoleni z tego podziału Sambor i Racibor 
jego przeszłość związana z dziejami Pomorza zbuntowali się w 1236 r. przeciw starszemu bra-
Wschodniego we wczesnym średniowieczu oraz tu. Racibor zajął ziemię słupską i umocnił gród 
syntetyczne wyniki prowadzonych na nim ba- w Białogardzie („Belgard”), w którym znajdowała 
dań archeologicznych zostały niedawno opisane się siedziba jego dworu i gdzie podobno zamiesz-
w rozprawie poświęconej grodom Wysoczyzny kiwała księżniczka Małgorzata, córka Sambora 
Żarnowieckiej pióra M. Janczyńskiego (Janczyń- i późniejsza królowa Danii. Jednak wkrótce rebe-
ski 2012, 96-99, 106-110). W tym rozdziale przy- lia została zdławiona, Sambor uciekł do Meklem-
pomnę skrótowo zawarte w niej informacje oraz burgii, Racibor ukorzył się przed Świętopełkiem, 
dołączę do nich kilka ilustracji i komentarzy. a jego gród został spalony. Jeszcze dwukrotnie, 
Ponieważ materiał z badań grodziska nie zo- w l. 1238 i 1242, młodsi bracia, sprzymierzając się 
stał jeszcze opracowany, niektóre dane dotyczą- bądź z książętami meklemburskimi, bądź z pol-
ce kontekstu występowania i odkrycia zabytków skimi lub z zakonem krzyżackim (dalej: zakon), 
zaczerpnąłem z dokumentacji polowej przecho- usiłowali pokonać Świętopełka. Rezultatem tych 

1wywanej  w  Muzeum  w  Lęborku . zmagań było uwięzienie Racibora i wcielenie jego 
Według przekazów historycznych początki włości do Księstwa Gdańskiego. Powrócił on do 

i dzieje grodu w Białogardzie związane są z pa- łask Świętopełka dopiero w l. 60. XIII w., otrzy-
nującym wówczas na Pomorzu Wschodnim ro- mując z powrotem tytuł dux de Belgard. Umarł 
dem Sobiesławowiców: księciem Mściwojem oraz 6 kwietnia 1272 r. w stanie bezżennym, przeka-
jego synami – najstarszym Świętopełkiem oraz zując Białogardę zakonowi, do którego wcześniej 
Warcisławem, Samborem i szczególnie Racibo- wstąpił. Jednak na mocy ugody z 18 maja 1282 r. 
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NIE TYLKO O MILITARIACH Z GRODZISKA 
W BIAŁOGARDZIE, POW. LĘBORSKI

1 Dziękuję Pani Dyrektor Marioli Pruskiej oraz pracownikom Działu Archeologii Muzeum w Lęborku, szczególnie Pani 
Agnieszce Krzysiak, za wszechstronną i życzliwą pomoc w dotarciu do wszelkich materiałów. 



22 Piotr Świątkiewicz

ziemia białogardzka powróciła do Księstwa Gdań- sienie i zakrzewienie oraz ogrodzenie cmentarza 
skiego, a sam gród, choć pozbawiony dawnego przylegającego od południa do grodziska (ryc. 2). 
znaczenia, był prawdopodobnie do końca XIII w. Grodzisko było badane wykopaliskowo w l. 1970-
siedzibą kasztelanii. Przebywali w niej m.in. wo- 1973 i 1975-1976 przez E. Skarbek z Muzeum 
jewodowie: w 1257 r. – Racław, w 1277 r. – w Lęborku oraz w l. 1981-1982, prawdopodobnie 
Mateusz i w l. 1283-1287 – Dobiegniew. Gród zo- przez M. Kochanowskiego z Muzeum Archeo-

2stał ostatecznie zniszczony w 1301 r. w czasie logicznego w Gdańsku . Rozpoznano wówczas 
2najazdu księcia rugijskiego Wisława. Nie jest już łącznie obszar 507 m , czyli ok. 10% powierzchni 

wzmiankowany w spisie warowni zajętych przez grodziska. Jak twierdzi M. Janczyński, grodzisko 
margrabiów brandenburskich w 1308 r. (ibidem, było chronione od dostępnej, południowej strony 
95-99, 107-110). W konkluzji można stwierdzić, suchą fosą szerokości 20 m i głębokości 10 m oraz 
że w świetle źródeł historycznych gród w Biało- drewniano-ziemnym wałem długości 40 m i sze-
gardzie istniał przynajmniej od 1233 do 1301/1308 r. rokości u podstawy ok. 5-8 m z bramą wjazdową 

Dzisiejsze grodzisko, o wymiarach ok. 110 m w narożniku południowo-zachodnim. Jego budowa 
na osi N-S i 60 m na osi E-W, z majdanem o po- jest trudna do rozpoznania, prawdopodobnie była 

2wierzchni ok. 5500 m , położone jest przy wscho- przekładkowa, posadowiona na fundamencie z du-
dnim skraju szosy 214, na trasie Lębork-Łeba, żych kamieni i obsypana ziemią. Pod jego pod-
w centrum Białogardy, na północ od kościoła pw. stawą odkryto relikty starszej palisady. Natomiast 
św. Jana Chrzciciela. Zajmuje ono cypel Wyso- od strony wschodniej, północnej i zachodniej gród 
czyzny Lęborskiej dominujący od południa nad prawdopodobnie nie był chroniony podobną kon-
głęboką doliną Strugi Białogardzkiej (ryc. 1). Obec- strukcją, ponieważ strome zbocza oraz deniwelacja 
nie jest to obiekt trudno dostępny dla niezorien- terenu dochodząca do ponad 30 m, podkreślały 
towanego turysty. Przeszkodę stanowią nie tylko doskonałe, naturalne walory obronne. Funkcjono-
strome zbocza cypla, lecz także jego silne zale- wanie tego obiektu prawdopodobnie daleko wy-

Ryc. 1. Białogarda, gm. Wicko, stan. 4. Położenie grodziska wskazane czerwonymi strzałkami (wg http://mapy.geoportal.gov.pl/imap). Oprac. 
P. Świątkiewicz.

Fig. 1. Białogarda, Wicko commune, site 4. Location of the stronghold pointed by indicators (after http://mapy.geoportal.gov.pl/imap). 
Elaborated by P. Świątkiewicz.
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2 Według M. Janczyńskiego wszystkie badania grodziska kierowane przez E. Skarbek przeprowadzono w l. 1970-1973, 1975 
i 1980-1982. Jednak istnieje polowy inwentarz zabytków z badań obiektu w lipcu 1976 r., wpisy w dziennikach badań z l. 1981-
1982 wyraźnie dotyczą wcześniejszej działalności E. Skarbek, a niektóre rysunki z tych lat podpisane są przez M. Kocha-
nowskiego.
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kracza poza okres wyznaczony źródłami pisa- nych konstrukcji (ibidem, przyp. 90, 93). W opi-
nymi. Początki grodu miałyby sięgać X-XI w., sie M. Janczyńskiego grodzisko stanowi część 
a jego zasiedlenie kończy się prawdopodobnie zespołu, w skład którego wchodziło również 
w XVI w. W międzyczasie, mniej więcej na prze- przylegające do niego od południa podgrodzie 
łomie XIII i XIV w., był on zniszczony (spalony), o przypuszczalnej powierzchni 15 000 m . Na 
być może nawet dwukrotnie. Świadczyłaby o tym jego terenie znajduje się obecnie wspomniany 
zaobserwowana w wykopach warstwa, a w wy- wyżej cmentarz i kościół św. Jana Chrzciciela 
kopie VI/71 dwie warstwy, spalenizny oraz ele- wzniesiony w 1890 r. na podstawach kościoła 
menty uzbrojenia. Zabudowa grodu, skoncen- fundowanego przez księcia Racibora (ibidem, 
trowana głównie w południowej części majdanu 106, 109). W jego sąsiedztwie prowadzono tu 
i na jego obrzeżu, składała się m.in. z pod- w 1983 r. badania, które objęły powierzchnię 

2 piwniczonych budynków o konstrukcji zrębowej 64  m  (por.  przyp.  3). 
i szachulcowej oraz być może z wieży miesz- W tekście M. Janczyńskiego dotyczącym 
kalnej wzniesionej na kamiennych fundamentach. wyników badań archeologicznych brakuje jed-
Materialnymi dowodami ich istnienia są, oprócz nak dowodów na zasadność postawionych przez 
fragmentu narożnika drewnianej chaty, głównie niego tez. Nie można ich zatem zweryfikować. 
jamy wypełnione gliną, spalenizną, kamieniami, Szczególnie odnosi się to do hipotezy o powsta-
bryłkami zaprawy wapiennej i polepy oraz (poza niu i funkcjonowaniu grodu w X-XII w., opartej 
obiektami) duża ilość fragmentów cegieł, w tym na wątłej poszlace: odkryciu resztek palisady pod, 
gotyckich, które mogły służyć do wykonania pie- w domyśle, XIII-wiecznym wałem. Niewyklu-
ców i kominów, niewykluczone jest jednak wy- czony jest przecież znacznie krótszy chronolo-
stępowanie w Białogardzie zabudowy murowanej. giczny rozziew między powstaniem częstokołu 
W centrum majdanu znajdowały się także jamy i wału. Nie ma również pewności, czy wspom-
śmietniskowe oraz dymarka o dość późnej chro- niane wyżej warstwy spalenizny mogą pochodzić 
nologii, gdyż zawierała m.in. ceramikę pole- jedynie z czasów pierwszej rebelii Sambora, czy 
waną. Reasumując wszystkie swoje ustalenia, też nie są może także świadectwem zniszczenia 
M. Janczyński pisze, iż: można założyć trzy fazy grodu przez księcia Wisława w 1301 r. Bardziej 
rozbudowy grodu: 1 – X-XII wiek – istnienie gro- skomplikowane wydają się też zagadnienia wią-
du otoczonego ostrokołem, 2 – XII w. – rozbudowa żące się z końcową fazą użytkowania grodu lub 
grodu przez ród Sobiesławowiców (…), 3 – XIII byłego grodu obraz zabudowy jego wnętrza. Mia-
wiek – rozbudowa Racibora, w tym wzniesienie łyby się tu wznosić podpiwniczone, zrębowe, sza-
budowli murowanych (ibidem, 104-108). Jednocześ- chulcowe i nawet murowane budynki z pieca-
nie autor osłabia swoje konkluzje, wspomina- mi i kominami, a między nimi fundamentowana 
jąc o niepewnych przesłankach potwierdzających wieża. Brakuje jednak podstaw do stwierdzenia, 
istnienie dwóch warstw spalenizny w wykopie że wszystkie te obiekty powstały i funkcjono-
6/71 oraz braku odpowiednich badań dendro- wały jedynie w obrębie XIII-wiecznej książęcej 
chronologicznych i fizykochemicznych drewnia- i kasztelańskiej siedziby. Wszystkie wątpliwości 

2

Nie tylko o militariach z grodziska w Białogardzie, pow. lęborski

Ryc. 2. Grodzisko w Białogardzie: 1 – wał grodziska; 2 – kościół pw. św. Jana Chrzciciela z cmentarzem przykościelnym na domniemanym 
podgrodziu. Fot. P. Świątkiewicz.

Fig. 2. Stronghold in Białogarda: 1 – stronghold’s rampart; 2 – church of St. John the Baptist with cemetery in presumed Suburbium. Photo by 
P. Świątkiewicz.

1 2
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Ryc. 3. Białogarda, stan. 4. Rozplanowanie wykopów i rozrzut zabytków z l. 1970-1972 na planie sytuacyjno-wysokościowym grodziska 
autorstwa J. Fellmana: A –  z l. 1973 i 1975 ; B – 

; C – przybliżona lokalizacja wykopów z l. 1971-1972; D – domniemana 
lokalizacja wykopów z 1970 r. (1 – puginał; 2 – grot broni drzewcowej; 3 – topór; 4 – grot broni miotającej; 5 – ostroga; 6 – wędzidło; 7 – strzemię; 
8 – podkowa; oznaczenia zabytków dotyczą też ryc. 4). Oprac. P. Świątkiewicz.

Fig. 3 Białogarda, site 4. Location of trenches and dispersion of artefacts in 1970-1972 on J. Fellman site and height plan of the stronghold: 
A – approximate outline of trenches from 1973 and 1975 marked on the stronghold plan; B – generalized outline of trenches from 1981-1982 
recreated from the excavation documents; C – approximate location of trenches from 1971-1972; D – alleged location of trenches from 1970 
(1 – dagger; 2 – shaft weapon head; 3 – axe; 4 – projectiles; 5 – spur; 6 – bit; 7 – stirrup; 8 – horseshoe; artefacts marking concerns also figure 4). 
Elaborated by P. Świątkiewicz.

przybliżony zarys wykopów nakreślony na planie grodziska zgeneralizowany zarys wykopów z l. 
1981-1982 odtworzony na podstawie danych z dokumentacji badań

- A - C

- B - D

- 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8- 2
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tego rodzaju można będzie wyjaśnić tylko poprzez resujący, gdyż – według opisu – w jego tulej-
gruntowną analizę stratygraficzno-chronologiczną ce tkwiła resztka promienia. Ponieważ istnieje 

3materiału . odwzorowany rysunek tego zabytku, włączono 
go do katalogu. Stan zachowania pozostałych mi-

II.  Analiza litariów jest zróżnicowany. Większość jest dobrze 
W inwentarzach polowych badań grodziska zabezpieczona, jedynie tok włóczni, fragment pod-

odnotowano 32 elementy broni i oporządzenia kowy i siedem grotów broni miotającej są w wię-
jeździeckiego (zob. Katalog). Nie udało się od- kszym lub mniejszym stopniu skorodowane. Wśród 
szukać w muzealnych magazynach jednego grotu nieokreślonych metalowych przedmiotów zare-
broni miotającej. Był on potencjalnie dość inte- jestrowanych w inwentarzach nie odnaleziono 

Nie tylko o militariach z grodziska w Białogardzie, pow. lęborski

I/73 II/73 III/73 IV/73

Ia/73

Ib/73

II/82

1A/81

1D/81
I/75 - 
1C/81

1B/81

1B1/81

I/82

1E/81

II-III/73

jama I

jama 1

jama 2

R

jama 2

jama 3

obiekt 1

“dymarka”

jama II
“wieża?”

16

15

17
18

20

19

21 22 23

24

25-29 30

31

32

?

0 10 m

Ryc. 4. Białogarda, stan. 4. 
. Oprac. P. Świątkiewicz.

Fig. 4 Białogarda, site 4. Outline of trenches and dispertion of artefacts from 1973, 1975 and 1981-1982 recreated from the excavation documents. 
Elaborated by P. Świątkiewicz.

Zarysy wykopów i rozrzut zabytków z l. 1973, 1975 i 1981-1982 odtworzone na podstawie danych z dokumentacji 
badań

3 Podobnie kruche są archeologiczne dowody na istnienie i wygląd podgrodzia. Jak pisze M. Janczyński, w badanych miejscach 
nie udało się zidentyfikować obiektów wczesnośredniowiecznych. Jedynie przy wejściu do zakrystii (wykop 3/83) natrafiono na 
warstwę niezaburzoną w okresie nowożytnym. Duża ilość spalenizny pozwala na przypuszczenie, że zabudowa podgrodzia ule-
gła również gwałtownemu zniszczeniu […]. Nagromadzenie ceramiki wskazuje na długotrwałe i intensywne wykorzystanie tego 
terenu w okresie wczesnośredniowiecznym, potwierdzając istnienie w tym miejscu podgrodzia (Janczyński 2012, 107). Według 
dziennika badań z dnia 3 VIII 1983 r. domniemana warstwa wczesnośredniowieczna (III w wykopie 3/83), to: ciemnobrunatna, 
prawie czarna, spiaszczona glina z licznymi węglami drzewnymi […], w której na głęb. 60-80 cm znaleziono ceramikę wczesno-
średniowieczną i 2 fragm. późnośredniowiecznej [sic! – P.Ś.], a w górnej partii tej warstwy, w pobliżu profilu południowego 
znaleziono 2 uszkodzone monety brązowe i fragm. ozdoby brązowej. W inwentarzu zabytków w tym dniu wpisano 16 fragmentów 
ceramiki wczesnośredniowiecznej, ponadto guzik brązowy z uszkiem oraz kości ludzkie (sic! – P.Ś.). 
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innych militariów . Do katalogu dołączono nato- miast kształt liścia białogardzkiego grota, ewident-
miast  jeden  domniemany  grot  z  Białogardy. nie ułatwiający przebijanie ochrony ciała, stanowiłby 

formę pośrednią między wczesnośredniowiecznymi, 
II.A.  Broń  zaczepna płaskimi grotami włóczni i krępymi kolcami kopii 
II.A1.  Nóż  bojowy z  XIV-XV  w.  (zob.  np.  Marek  2008,  92).
Jedynym egzemplarzem broni siecznej z Bia- Częścią włóczni jest także mocno skorodowa-

łogardy jest puginał nożowy o wąskiej głowni z nie- na, stożkowata tulejka ze zniszczonym wylotem (kat. 
znacznie łukowatym tylcem biegnącym w jednej 10; ryc. I:3). Jest to według mnie tok, czyli dolne 
linii z jednostronnie wyodrębnionym, częściowo okucie drzewca włóczni typu II wg J. Góreckiego (Gó-

6zachowanym trzpieniem rękojeści w formie płas- recki 2001, 136) . Geneza, funkcja i rozpowszech-
kownika z dwoma otworami do nitów (kat. 15; ryc. nienie tych zabytków zostały już omówione w arty-
5:1). Można go włączyć do typu B1c wg M. Le- kule poświęconym militariom z grodziska w Trepczy, 
wandowskiego grupującego cztery okazy, w tym pow. sanocki. Użytkowane były one na ziemiach 
z Pułtuska, pow. loco i Dąbrówna, pow. ostródzki, polskich od początku XI do XIV w., jako okucia uła-
datowane kontekstem odpowiednio na 1. połowę twiające „wtykanie” końcówek włóczni w podłoże 
XIV i 1. dekadę XV w. (Lewandowski 1986, 108, lub ich pewniejsze opieranie o strzemiona w czasie 
kat. 1, 13, 23-24, tabl. II:6). Analogiczne puginały jazdy bądź ochraniające je przed zniszczeniem. Z te-
pochodzą m.in. z Międzyrzecza, pow. loco (Łasz- renu ziem Polski pochodzi kilkanaście takich zabyt-
kiewicz,  Michalak  2007,  105-106,  kat.  2,  4). ków, np. z Czarnkowa, pow. loco, Czerska, pow. pia-

seczyński, Gowidlina, pow. kartuski, Dziekanowic 
II.B.  Elementy  broni  drzewcowej i Ostrowa Lednickiego, pow. gnieźnieński, Opola-
II.B1.  Groty  włóczni Ostrówka oraz Szczecina-Podzamcza (Ginalski, Ko-

7Wśród białogardzkich militariów na wyróżnie- towicz 2004, 200-202, ryc. 6) . Najbliższy teryto-
nie zasługuje grot z liściem w formie smukłego, spi- rialnie odpowiednik białogardzkiego toku pochodzi 
czastego trójkąta o romboidalnym przekroju i z ośmio- z poziomu osadniczego datowanego na l. 1320-1410 
boczną tuleją o szerokim wylocie z dwoma otworami w Gdańsku, stan. 4 (Świątkiewicz 2012, 20, kat. 103). 
 do nitów (kat. 3; ryc. 5:2). Istnieją dwie możliwości 
skategoryzowania tego zabytku. Według pierwszej II.B2.  Groty  oszczepów
należałby on do grotów włóczni typu I wg A. Na- Dwa groty z Białogardy można uznać za praw-
dolskiego odkrywanych na różnych stanowiskach dziwe groty oszczepów typu VII wg A. Nadolskiego. 
z terytorium Polski, datowanych od XI do końca Zakładamy przy tym, że obydwa posiadały pierwo-

5XIII w.  Nie można jednak wykluczyć, że jest to grot tnie tulejkę. Z pierwszego zachował się liść o dłu-
innej broni drzewcowej, mianowicie kopii. Wskazy- gości 9 cm w formie smukłego trójkąta o podwójnie 
wałaby na to np. znaczna szerokość wylotu tulei. daszkowatym przekroju (kat. 12; ryc. 5:4). Egzem-
Ponadto proporcja jego maksymalnej szerokości do plarz drugi to mocno skorodowany, lancetowaty, 
długości (0,18) sytuuje go dobrze np. w serii grotów zgięty w pół liść o pierwotnej długości ok. 8 cm 
kopii ze Śląska (Nysa, pow. loco, Karkonosze, Wą- z górną partią tulejki bądź trzpienia (kat. 28; ryc. 5:5). 
sosz, pow. górowski), których analogiczne wskaź- A. Nadolski zaliczył do tego typu pięć okazów, 
niki wahają się między 0,15-0,18 (Marek 2008, 92, w tym trzy pochodzące z cmentarzysk: w Końskich, 
ryc. 130:a-c) i zarazem różni go od smuklejszego pow. loco, z XI w. i Wolinie, pow. loco, stan. 9 
grotu z Gdańska (wskaźnik 0,11) o niedookreślo- z VIII – połowy X w. (Nadolski 1954, 56, tab. C:27, 

8nym przeznaczeniu (Świątkiewicz 2012, 17). Nato- 33, 37; tabl. XXIX:1-3) . Dodać do nich można 

4

Piotr Świątkiewicz

4 Nie zachowały się nieokreślone, metalowe zabytki wpisane do inwentarzy pod numerami: 8, 61/1970, 105/1971, 91, 101, 
184/1973 i 9/1975. 
5 M.in. cmentarzyska z XI-XII w. w Buczku, pow. łaski, Turowie, pow. płocki (Nadolski 1954, 102, tabl. XIX:2, XXIX:8) 
i Poddębicach, pow. loco (Wiklak 1960, 190, tabl. XLV:3), osady miejskie z XII-XIII w. w Poznaniu (Błaszczyk 1973, 134-136, 
ryc. 104) i Szczecinie-Podzamczu (Świątkiewicz 2002, 39-40, kat. 18) oraz grodziska w Przemyślu i Tuligłowach, pow. jaro-
sławski, z XI-XII w. (Strzyż 2006, 66, tab. VIII, nr 31, 32).
6 Według innej klasyfikacji byłby to typ A toków (Świątkiewicz 2002, 49).
7 Z wykazu toków typu II usunąłem w innym tekście egzemplarz z grodziska w Raciążu, pow. tucholski, motywując to roz-
miarami i kształtem okucia niebezpiecznym dla jej posiadacza (Świątkiewicz 2010, 19).
8 W innym miejscu, uznając groty o długości do 12 cm i średnicy tulejki do 11 mm za groty broni miotającej, wyeliminowałem 
z tej listy cztery egzemplarze, pozostawiając jedynie grot o długości 11,8 cm ze Śląska (Świątkiewicz 2002, s. 47-48). Abstrahuję 
w tym miejscu od dalszej, chyba nierozstrzygalnej dyskusji dotyczącej umownych kryteriów rozróżnienia grotów włóczni, osz-
czepów i broni miotającej. Przypomnę jeszcze tylko, że według niektórych bronioznawców górna granica długości grotu osz-
czepu to 15 cm, a średnica ich tulejek wynosi 1,5-2,0 cm (Nowakowski 1991, 69). Długość grotu z Białogardy prawdopodobnie 
spełniała pierwsze kryterium przynależności do grotów oszczepów; wielkość drugiego wskaźnika jest oczywiście nieznana.
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9dalsze, m.in. z Pomorza Zachodniego (Świątkie- talowymi zabytkami wpisanymi do inwentarzy . 
wicz 2002, 48, kat. 61), prawdopodobnie z Gdań- Obiekt ten uwzględniłem w katalogu, kierując 
ska, stan. 1, z poziomów datowanych na 3. ćwierć się bardziej potrzebą upowszechnienia informacji 
XII i 4. ćwierć XII – XII/XIII w. (Świątkiewicz o tego rodzaju zabytkach niż rygorem precyzyj-
2012, 22, kat. 4, 14) oraz z małopolskiej osady nego doboru analizowanego materiału. Drugi pro-
z XI-XII w. w Nisku, pow. loco (Strzyż 2006, 71, blem to wątpliwości związane z jednoznacznym 
kat. 29). określeniem jego funkcji. Jest to przedmiot w for-

mie pręta o kolistym przekroju, z jednej strony 
II.B3.  Domniemany  grot  oszczepu zwężonego, z drugiej zakończonego stożkowatym 
Przypuszczający tryb użyty w tytule podroz- zgrubieniem (kat. 33; ryc. 5:6). Jego sylwetka 

działu dotyczy dwóch kwestii. Pierwszą z nich przypomina do złudzenia grot oszczepu z długim 
jest pochodzenie przedstawianego tu zabytku, albo- trzpieniem. Militaria takie, datowane od IX do 
wiem z grodziskiem w Białogardzie wiąże go XIII w., pochodzą ze strefy nadbałtyckiej: po-
tylko muzealna tradycja. Nie występuje on w ka- cząwszy od Finlandii, przez obszar słowiańsko-
talogach, brak o nim bezpośredniej wzmianki fińskiego osadnictwa w północnej Rosji (m.in. 
w dokumentacji badań, nie można go także choć- Stara Ładoga, Kirilina), terytoria bałtyjskie, Nor-
by hipotetycznie utożsamić z nieokreślonymi me- wegię, Meklemburgię do Pomorza (Petersen 1919, 

Nie tylko o militariach z grodziska w Białogardzie, pow. lęborski
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Ryc. 5. Białogarda, stan. 4. Elementy uzbrojenia: 1 – puginał (kat. 15); 2 – grot broni drzewcowej (kat. 3); 3 – tok włóczni (kat. 10); 4-6 – groty 
oszczepów (4 – kat. 12, 5 – kat. 28, 6 – kat. 33). Fot. P. Świątkiewicz.

Fig. 5. Białogarda, site 4. Miliatry items: 1 – dagger (Cat. 15); 2 – head of the spear/lance (Cat. 3); 3 – butt head of spearhead (Cat. 10); 4-6 – javelin 
heads (4 – Cat. 12, 5 – Cat. 28, 6 – Cat. 33). Photo by P. Świątkiewicz.

9 Nie udało mi się na ten, ani na żaden inny, temat uzyskać informacji od kierowniczki badań grodziska w Białogardzie w l. 1970-
1976. 
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34-35, fig. 23-24; Кирпичников 1966, табл. X:9; żeleźca toporów z Białogardy. Dwa z nich włączył 
Biermann 2003, passim; Świątkiewicz 2012, 20-21, do podtypu IVc wg A. Nadolskiego (Głosek 1996, 
kat. 74). Wyróżnić wśród nich można dwie odmia- 184, kat. 3, 6, tabl. IX:C-D, XXXIV:A), a dwa do 
ny. Do pierwszej należałyby groty z trzpieniami wydzielonego przez siebie typu VII (ibidem, kat. 5, 
proporcjonalnie wąskimi przynajmniej w dolnej tabl. XII:A, XXXIV:D) i VIIa (ibidem, kat. 4, tabl. 
części (np. z Gdańska oraz z Görmin i Wilhelmshof XII:E). 
w Meklemburgii), które przy uderzeniu w tarczę Jednakże w zbiorach Muzeum w Lęborku nie 
przeciwnika, wyginając się, uniemożliwiały ich znalazłem jednego z toporów podtypu IVc wymie-
ponowne użycie. Okaz z Białogardy oraz wiele nionych w katalogu M. Głoska. Jest on opisany 
innych (np. z Demmin, Freudenberg i Oderberg w sposób następujący: nr inw. 128/73 […]; typ IVc; 
w Niemczech) reprezentują inną odmianę grotów Wymiary: dług. og. 14,8, szer. ostrza 12,2, najm. szer. 
o trzpieniach grubych i masywnych. Ich funkcja szyjki 2,5, dług. osady 4,7 (ibidem, 184, kat. 6). Nie 
nie jest jednoznacznie wyjaśniona. Kontrowersje znajduje się on w magazynach ani na wystawie, 
wzbudza np. niska efektywność sposobu ich osa- nie zarejestrowano go w muzealnych katalogach, 
dzania w drzewcach, nawet poprzez wzmacnianie brak jest wzmianki o takim toporze w inwenta-

12pierścieniami lub owijanie rzemieniami. Prawdo- rzach polowych badań . Do czasu ewentualne-
podobnie groty tak umocowane przy uderzeniu wy- go wyjaśnienia tej sprawy uznaję, że z grodziska 
padały łatwo z drzewców i tym samym nie nada- w Białogardzie pochodzi tylko jedno żeleźce to-
wały się do dalszej walki na odległość. Podkreśla pora podtypu IVc o wachlarzowatym ostrzu i wa-
się natomiast prostotę ich konstrukcji ułatwiającą dze  890  g  (kat.  18;  ryc.  6:1).
ich szybkie wykonanie oraz zakłada ewentual- Okaz podtypu IVc z Białogardy wchodzi 
ne traktowanie jako okazów reprezentacyjnych, w obręb grupy militariów występujących na zie-

13olśniewających kształtem i niekiedy zdobieniem miach polskich od IX stulecia . Warto w tym 
(Biermann 2003, 24-25, Abb. 1-2,4). Jednak w przy- miejscu zwrócić uwagę, że wśród dobrze dato-
padku białogardzkiego zabytku dochodzi jeszcze wanych starszych egzemplarzy brakuje toporów 
jedna okoliczność. Jest to odmienny od płaskich tej odmiany z Pomorza Wschodniego. Zabytki 
i spiczastych liści innych grotów z długimi trzpie- te pojawiały się także na stanowiskach z prze-
niami kształt jego zakończenia – mianowicie stoż- łomu wczesnego i późnego średniowiecza, tj. 
kowaty i tępy. Byłaby to broń przeznaczona raczej np. Plemięta, pow. grudziądzki, Raciąż i być 
do ogłuszania przeciwnika niż zadawania mu ran może Radymno, pow. jarosławski (ibidem, 34, 91, 
kłutych. Niewykluczone również, że był to wyrób kat. 93). Do listy tej należałoby także dopisać 
nieukończony  lub  nieudany. topór z Gdańska, stan. 2, odkryty w poziomie 

Sądzę, że należy wstrzymać się z ostatecz- osadniczym ukształtowanym najprawdopodobniej 
10nym skategoryzowaniem białogardzkiego zabytku  w l. 1320-1410 (Świątkiewicz 2012, 22-23, kat. 

do czasu rozstrzygnięcia tych wątpliwości. Co nie 69). W innym tekście sugeruję, że okazy z Gdań-
przeszkadza zastanowić się nad poszerzeniem syste- ska i Raciąża oraz być może z Anklam, Lkr. 
matyki grotów broni drzewcowej A. Nadolskiego Ostvorpommern, stan. 3 (Niemcy) tworzą spe-

11o  typ  X  grotów  oszczepów  z  trzpieniami . cyficzną serię późnośredniowiecznych toporów 
charakteryzujących się dużym ciężarem oraz wa-

II.C.  Broń  obuchowa  –  żeleźca  toporów chlarzowatym ostrzem bardzo rzadko spotykanym 
W swoim opracowaniu późnośredniowiecz- wśród toporów typu IVc i występujących w stre-

nej broni obuchowej M. Głosek wymienił cztery fie południowego pobrzeża Bałtyku (Świątkiewicz 

Piotr Świątkiewicz

10 W tym celu należałoby np. eksperymentalnie sprawdzić, jak grube powinno być drzewce, w którym można względnie trwale 
umocować trzpień o szerokości do 1 cm stożkowatego grotu i jak skuteczne mogłoby być posługiwanie się takim oszczepem na 
polu walki. 
11 Poza grotem z Gdańska i domniemanym z Białogardy istnieją jeszcze np. dwa prawdopodobne egzemplarze z Pomorza 
Zachodniego (Świątkiewicz 2002, 74, tab. VIII, kat. 3-4) i jeden nieukończony (?) z Opola-Ostrówka (Wachowski 1984, 15, ryc. 3d) 
oraz trzy groty z południowo-wschodniej Polski wiązane z grotami typu III wg A. N. Kirpičnikova (Klisz 2006, 207-210, ryc. 1).
12 Pewną komplikację w poszukiwaniu i identyfikacji tego oraz innych zabytków stanowiły błędne numery inwentarzowe zabyt-
ków podane w cytowanym opracowaniu. W przypadku brakującego topora w inwentarzu polowym zabytków z 1973 r. pod numerem 
128 zapisano: pół podkowy żelazn.(-ej). Drugi topór typu IVc opatrzono numerem 34/1975 (tu w inwentarzu faktycznie: wapno), 
zamiast właściwego: 36/1973. Zostały także zamienione numery inwentarzowe (86/71 i 118/71) toporów typu VII (kat. 4 i 6).
13 Są to np. okazy z: zachodniopomorskiego Parsęcka, pow. szczecinecki, koniec XI – 1. połowa XII w. i Szczecina-Rynku 
Warzywnego, X w. (Świątkiewicz 2002, 55-56, kat. 9, 16), małopolskiego Żarnowca, pow. krośnieński, IX – początek X w., 
prawdopodobnie z Krakowa-Dębnik, XII – 1. połowa XIII w. (Strzyż 2006, 49, kat. 30), wielkopolskiego Ostrowa Lednickiego, 
połowa X w. – 1039 r. (Tokarski 2000, 80, kat. 30-31; Wilke 2000, 65) oraz położonego na ziemi chełmińskiej Bachotka, pow. 
brodnicki, 2. połowa XIII – początek XIV w. (Grążawski 1988, 335, 338, ryc. 17:5).
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2010, 23-24, kat. 19, 28; 2012, 23). Do tej grupy VIIa (kat. 13; ryc. 6:4) wg M. Głoska. Do typu VII 
można by też zaliczyć okaz z Białogardy. Hipote- toporów badacz ten włączył, poza egzemplarzem 
za ta jest nadal otwarta, choć wymaga weryfikacji. z Białogardy, także dwa inne (Lublin i Siedlątków, 
Zastosowanie m.in. kryterium wagi do zabytków pow. poddębicki) i są to okazy o słabo wydzielo-
tego rodzaju, umożliwiające wg A. N. Kirpični- nej osadzie, tworzącej niemal linię prostą z szyjką 
kova odróżnienie bojowego topora od siekiery, i dużym żeleźcem zakończonym spiczastą brodą 
wskazywałoby, że wymienione wyżej zabytki były (Głosek 1996, 37). Podtyp VIIa reprezentowany 
narzędziami  roboczymi. jest także trzema toporami (Białogarda, Biecz, 

Drugi topór z Białogardy należy do typu VII pow. loco i Widoradz, pow. wieluński) o podobnym 
(kat. 6; ryc. 6:2), a trzeci, uszkodzony, do podtypu kształcie jak typ VII, lecz ze ściętą brodą (ibidem, 

Nie tylko o militariach z grodziska w Białogardzie, pow. lęborski
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Ryc. 6. Białogarda, stan. 4. Elementy uzbrojenia i wyposażenia jeźdźca: 1-2, 4 – żeleźca toporów (1 – kat. 18, 2 – kat. 6, 4 – kat. 13 ); 
3,6 – strzemiona (3 – kat. 17, 6 – kat. 4); 5 – wędzidło (kat. 21); 7-8 – ostrogi (7 – kat. 14, 8 – kat. 22). Fot. P. Świątkiewicz.

Fig. 6. Białogarda, site 4. Miliatry items and equesterian elements: 1-2, 4 – axe heads (1 – Cat. 18, 2 – Cat. 6, 4 – Cat. 13 ); 3,6 – stirrups (3 – Cat. 17, 
6 – Cat. 4); 5 – bit (Cat. 21); 7-8 – spurs (7 – Cat. 14, 8 – Cat. 22). Photo by P. Świątkiewicz.
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38). Wszystkie pochodzą z obiektów datowanych waga w granicach od 15,1 do 19,9 gramów. W ob-
badaniami archeologicznymi na okres od XIII do ręb drugiej grupy wagowej wchodziłyby trzy groty: 
XV w. Według M. Głoska brak zdobień i znaczna pierwszy o długości 70 mm i ciężarze 31,1 g 
masa tych toporów przemawia za tym, że stano- (kat. 20; ryc. 8:8), drugi o długości 90 mm i cię-
wiły one raczej narzędzie pracy niż broń. Przy- żarze 24,9 (kat. 9; ryc. 8:6) oraz trzeci, najwię-
chylam  się  do  tej  opinii. kszy i najcięższy (ponad 45 g), z ostrzem mocno 

zdeformowanym korozją i mineralnymi nalecia-
II.D.  Groty  broni  miotającej łościami, lecz zbliżonym kształtem do liścia wy-
Z grodziska w Białogardzie pochodzi 15 żej omawianego, domniemanego grotu oszczepu 

grotów broni miotającej. Dominują groty z tulej- z trzpieniem. W tym jednak przypadku dolna par-
ką (14 okazów), wśród których wyróżnić moż- tia ostrza przechodzi najwyraźniej w rozszerzającą 
na kilka odmian różniących się kształtem ostrzy. się tulejkę o średnicy ok. 1,5 cm (kat. 29; ryc. 8:13). 
Terminologię i podział tego materiału oparłem Być może do tej grupy należał również nie zacho-
o zastosowaną we wcześniejszych opracowaniach wany egzemplarz o długości ok. 8,5 cm (kat. 24; 
systematykę grotów broni miotającej z Racią- ryc. 8:9). Prawdopodobnie inną odmianę grotów 
ża i Gdańska (Świątkiewicz 2010, 29-31; 2012, z tulejką stanowi nietypowy egzemplarz ze smu-
23-24). kłym, iglastym ostrzem oraz częściowo zacho-

Do odmiany I-A:3 zaliczam dwa okazy z os- waną tulejką o średnicy 1,5 cm (kat. 7; ryc. 8:4). 
trzem lancetowatym, w przekroju płaskim, pod- Jego sylwetka przypomina do pewnego stopnia 
wójnie daszkowatym. Średnica wylotu ich tulejek kształt grotów z Raciąża oraz z Gdańska, stan. 1 
wynosi 4-5 mm (kat. 2; ryc. 8:2), waga 5,6 g oraz i 4, stanowiących odmianę B:5 grotów z tulejką 
7,8 g (kat. 16; ryc. 8:7). Analogiczne militaria i niewyodrębnionym ostrzem, datowanych odpo-
datowane kontekstem od VIII do 2. połowy XIII w. wiednio na 2. połowę XIII w., połowę 2. dekady 

14spotykane są głównie na Pomorzu  oraz względ- XII w. i pierwsze dwudziestolecie XIII w. (Świąt-
15nie rzadziej w innych regionach Polski . Odmia- kiewicz 2010, 35; 2012, 25 – tu dalsze analogie). 

nę I:B:2 tworzą trzy groty z ostrzami w rzucie Różni się on jednak od nich znacznie większą 
trójkątnymi, w przekroju romboidalnymi, podob- średnicą wylotu tulejki. Nie wykluczam zresztą, 
nymi do smukłych ostrosłupów lub piramid. Śred- że jest to fragment innego nieokreślonego przed-
nica ich tulejek jest zbliżona do siebie (6-7 mm), miotu. Wśród grotów z Białogardy znajduje się 
lecz różnicują je rozmiary i waga. Najkrótszy także jeden okaz z dwusegmentowym trzpieniem 
z nich waży 9,5 g (kat. 8; ryc. 8:5), dwa dłuższe i lancetowatym liściem o podwójnie daszkowa-
ważą więcej: odpowiednio 15,9 g (kat. 25; tab. tym przekroju (kat. 1; ryc. 8:1). Pojedyncze ana-
8:10) i 17,4 g (kat. 27; ryc. 8:12). Formalne od- logiczne egzemplarze pochodzą m.in. z grodzisk 
powiedniki tych zabytków występują na stano- w Raciążu (Świątkiewicz 2010, 39, kat. 34 – tutaj 
wiskach z ziem polskich z połowy XII – końca jako odmiana II-A:3) i „Horodyszcze” w Trepczy 

16XIII w.  Najliczniejszą odmianę I-B:3 tworzy (Ginalski,  Kotowicz  2004,  212,  tabl.  VII:4). 
osiem grotów o ostrzach w rzucie lancetowa- Według K. Wachowskiego groty o ciężarze 
tych, w przekroju romboidalnych lub podwójnie do ok. 13 g (grupy wagowe A-C) i średnicy tulejek 
stożkowatych, przypominających wrzeciona. Nie 0,6-0,9 cm wystrzeliwane były za pomocą łuku 
ma chyba potrzeby w tym miejscu po raz kolej- bojowego prostego, a egzemplarze o wadze od 
ny wymieniać licznych analogii do tych milita- 23 do 48 g (grupa wagowa E) i średnicy tulejek 
riów, datowanych od połowy XII do końca XIII w. 1,0-1,6 cm za pomocą kuszy z naciągiem ręcz-
(por. Świątkiewicz 2010, 35, przyp. 32; 2012, 25, nym/nożnym. W pośredniej grupie wagowej D 
przyp. 167). Odmiana ta jest również wewnętrz- znajdują się groty o ciężarze 14-22 g i średnicy 
nie zróżnicowana pod względem ciężaru i roz- tulejki 0,9-1,2 cm miotane przez bojowe łuki zło-
miarów. Cztery groty (kat. 5, 26, 31, 32; ryc. 8:3, 11, żone lub urządzenia zwane kuszami pierwotny-
14-15) cechuje prawie identyczna długość (70 mm), mi (Wachowski 1982, passim). Zgodnie z tymi 
średnica tulejki nie przekraczająca 10 mm oraz kryteriami na grodzisku w Białogardzie odkryto 

Piotr Świątkiewicz

14 Są to np.: Bardy, pow. kołobrzeski, Gdańsk, stan. 1, Kamień Pomorski, pow. kamieński, stan. 2, Kędrzyno, pow. kołobrzeski, 
Łobżany, pow. łobeski, Raciąż, Szczecin-Rynek Warzywny (Świątkiewicz 2002, kat. 3, 21-22, 30, 64; 2010, 35, kat. 65; 2012, 24, 
kat. 5).
15 Są to np.: małopolskie Naszacowice, pow. nowosądecki, stan. 1a (Poleski 2004, 274, ryc. 131:15-16), Kraków-Nowa Huta 
(Hachulska-Ledwos 1986, 116, ryc. 10, 18) oraz Poznań (Malinowska 1961, 68, ryc. 48:3).
16 Np. Opole-Ostrówek (Wachowski 1982, tab. 1, ryc. 6, 13:j), Szczecin-Podzamcze (Dworaczyk, Kowalska, Rulewicz 2003, 
312, 105:17), Szczecin-Wzgórze Zamkowe (Cnotliwy i inni 1983, ryc. 56:6, 65:13), Raciąż, Gdańsk, stan. 1, 4 (Świątkiewicz 
2010, 35, kat. 37, 41, 109, 123, 126; 2012, 24, kat. 9, 107).
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najprawdopodobniej cztery groty strzał, w tym je- 191-193, fig. 16, 18). Pozostałe siedem grotów 
den z trzpieniem (kat. 1), dwa z tulejką i płaskim znajdujących się w pośredniej grupie wagowej 
liściem (kat. 2, 16), jeden z tulejką i piramidalnym można teoretycznie wystrzeliwać z obydwu ro-
liściem (kat. 16) oraz przypuszczalnie cztery groty dzajów  broni. 
bełtów z tulejkami, w tym jeden z iglastym (kat. 7), 
a trzy z wrzecionowatymi kolcami (kat. 9, 20, 29). II.E.  Sprzęt  i  oporządzenie  jeździeckie
Groty z grupy wagowej E występują zarówno na II.E1.  Ostrogi 
wczesno- i późnośredniowiecznych stanowiskach, Z grodziska w Białogardzie pochodzą dwie 
jak i w nowożytnych nawarstwieniach, jednak ich ostrogi z (niezachowanymi) gwiaździstymi bodź-
cięższe egzemplarze są charakterystyczne raczej cami, określane też niekiedy ostrogami gotyckimi. 
dla drugiego i trzeciego z wymienionych horyzon- Z pierwszej zachowała się część U-kształtnego, 
tów chronologicznych (Kola, Wilke 1976, tab. 2; taśmowatego kabłąka z zapiętkiem, jednym ra-
Wachowski 1982, tab. 3, 5; Maik 1997, 28-29; mieniem łukowato wygiętym zakończonym usz-
Świątkiewicz 2010, 42-43, tab. 2; Krauskopf 2012, kodzonym, asymetrycznym (?), ogniwkowym za-
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Ryc. 7. Białogarda, stan. 4. Elementy wyposażenia jeźdźca: 1-4 – podkowy (1 – kat. 19, 2 – kat. 23, 3 – kat.11, 4 – kat. 30). Fot. i rys. 
P. Świątkiewicz.

Fig. 7. Białogarda, site 4. Equesterian elements: 1-4 – horseshoes (1 – Cat. 19, 2 – Cat. 23, 3 – Cat.11, 4 – Cat. 30). Photo and drawing by 
P. Świątkiewicz.
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czepem oraz krótką, walcowatą podstawą bodźca najmniej jeszcze do końca średniowiecza. Świad-
(kat. 22; ryc. 6:8). Cechy te pozwalają włączyć czyć o tym może np. para ostróg tej odmiany od-
ten zabytek do ostróg odmiany A wg S. Kołodziej- kryta w poziomach stratygraficznych z XV-XVII 
skiego, które w Małopolsce użytkowane były od stulecia na zamku w Bolesławcu nad Prosną, pow. 
połowy XIII do 1. ćwierci XIV w. (Kołodziejski wieruszowski  (Maik  1997,  34-35,  ryc.  27).
1985, 165). Podobnie datowane są ich odpowied-

17niki  z  innych  terytoriów  Polski . II.E2.  Strzemiona
Drugą ostrogę z Białogardy cechuje parabo- W jednej z jam na grodzisku odkryto strze-

liczny (zniekształcony), taśmowaty kabłąk z zapięt- mię z trójkątnym otworem na puślisko, o łuko-
kiem, kolankowato wygięte ramiona, zakończone wato wygiętych ramionach i prostej, w rzucie so-
dwoma różnymi zaczepami: częściowo zacho- czewkowatej stopce (kat. 17; ryc. 6:3). Sądzę, 
wanym ogniwkowym i prostokątnym (typy 1 i 5 że powiększa ona grupę 22 strzemion typu IVF 
wg S. Kołodziejskiego) oraz względnie długa, wg W. Świętosławskiego odkrytych do 1990 r. na 
walcowata podstawa bodźca (kat. 14; ryc. 6:7). terenie grodzisk (Piekary, Plemięta, Rozprza, pow. 
Analogiczne zabytki z Małopolski (m.in. Będzin, piotrkowski), zamków (Bardo, pow. ząbkowicki, 
pow. loco, Piekary, pow. krakowski) reprezentują Lipowiec, pow. chrzanowski, Międzyrzecz, pow. 
odmianę D ostróg wg S. Kołodziejskiego, użyt- loco) i miast polskich (Kalisz, Sieradz, pow. loco), 
kowanych od 3. ćwierci XIII do połowy XIV w. użytkowanych od połowy XIII do początku XV w. 
(ibidem, 166-167, ryc. 5). Można jednak sądzić, Są to bez wyjątku lokalne produkty (Świętosław-
że na innych terytoriach przeżywały się one przy- ski  1990,  51-52).

Piotr Świątkiewicz
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Ryc. 8. Białogarda, stan. 4. Elementy uzbrojenia: 1-15 – groty broni miotającej (1 – kat. 1, 2 – kat. 2, 3 – kat. 5, 4 – kat. 7, 5 – kat. 8, 6 – kat. 9, 
7 – kat. 16, 8 – kat. 20, 9 – kat. 24, 10 – kat. 25, 11 – kat. 26, 12 – kat. 27, 13 – kat. 28, 13 – kat. 29, 14 – kat. 31, 15 – kat. 32). Fot. i rys. 
P. Świątkiewicz.

Fig. 8. Białogarda, stan. 4. Miliatry items: 1-15 – projectiles  (1 – Cat. 1, 2 – Cat. 2, 3 – Cat. 5, 4 – Cat. 7, 5 – Cat. 8, 6 – Cat. 9, 7 – Cat. 16, 8 – Cat. 20, 
9 – Cat. 24, 10 – Cat. 25, 11 – Cat. 26, 12 – Cat. 27, 13 – Cat. 28, 13 – Cat. 29, 14 – Cat. 31, 15 – Cat. 32). Photo and drawing by 
P. Świątkiewicz.

17 Są to np. zabytki: z Łęczycy, pow. loco (Nadolski 1989, tab. 4; Poklewski-Koziełł 2003, 51-52), Opola-Ostrówka (Wachowski 
1984, 54-55, ryc. 36:e-f; 37:f), Plemiąt (Nowakowski 1985, 136, tabl. XVII:3-4) oraz Raciąża i Gdańska (Świątkiewicz 2010, 50, 
kat. 133; 2012, 31, kat. 75).
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Prawdopodobnie do tej samej odmiany strze- w odkuwane z bocznej krawędzi ramy zaczepy 
mion należy fragment łukowatego (?) ramienia odmiany C/1, charakterystyczne dla zimowych 
z zakończeniem ukośnie wychodzącym poza za- podków typu V/1-2 z XIII- XV w. (Kaźmierczyk 
chowany fragment stopki z dwoma równoległy- 1978, 53, 84-86, 150-151). Trudno przesądzić, 
mi bruzdami (kat. 4; ryc. 6:6). Jego najbliższy czym spowodowana była specyfika konstrukcji 
formalny odpowiednik pochodzi z późnośrednio- białogardzkich zabytków. Można przyjąć robo-
wiecznych nawarstwień Opola-Ostrówka (Wachow- czo, że stanowiły one produkt łączący w sobie 
ski 1984, 66, ryc. 45:a; Świętosławski 1990, 51, archaiczną u schyłku wczesnego średniowiecza 
kat.  103). formę ramy z zaawansowanymi technologicznie 

zaczepami. 
II.E3.  Wędzidło Trzeci zabytek to połowa płaskiej ramy o opły-
Jedyne wędzidło z Białogardy skonstruo- wowym brzegu, owalnym prześwicie z pięcioma 

wane jest z dwóch prętów o nierównej długości prostokątnymi otworami na podkowiaki, bez za-
i kolistych przekrojach, połączonych ze sobą ha- czepu. Trzy z otworów posiadają gniazda, przy 
czykowatymi zaczepami, z pierścieniowato ukształ- otworze wykonanym przy końcówce ramy widać 
towanymi zakończeniami, w których brakuje kółek krótką bruzdę, która nie ciągnie się ku przod-
(kat. 21; ryc. 6:5). Należy ono do wędzideł typu I kowi ramy (kat. 23; ryc. 7:2). Wymienione cechy 
wg A. Nadolskiego, stosowanych powszechnie na nie pozwalają sklasyfikować tej podkowy według 
Niżu Europejskim od X do XVII w. Do licznych reguł systematyki J. Kaźmierczyka. Nie ma w niej 
datowanych i obficie cytowanych w literaturze miejsca dla płaskiej ramy bez choćby jednego za-
przedmiotu egzemplarzy z terenu Polski można czepu, posiadającej równocześnie opływowy układ 
jeszcze dodać dwa z Gdańska (stan. 1 i 2), z po- linii brzegowej (ibidem, 150-151). Atypowość formy 
ziomów osadniczych datowanych odpowiednio tego zabytku można tłumaczyć dwojako. Podko-
na początek 2. dekady XII w. oraz początek XV w. wę odkryto i prawdopodobnie wykonano w tzw. 
(Świątkiewicz 2012, 31, kat. 48, 67 – tu dalsze dymarce, czyli w kuźni na grodzie. Wolno za-
analogie). tem przypuścić, że miejscowy kowal kierował 

się w swojej pracy bardziej tradycją lub doraź-
II.E4.  Podkowy ną potrzebą niż technicznymi wymaganiami. Nie 
Znane są cztery podkowy bądź ich fragmen- można też wykluczyć, że był to jego nieudany 

ty odkryte na grodzisku w Białogardzie. Trudno lub  nieukończony  wytwór. 
dokonać ich precyzyjnej kategoryzacji, posługu- Jedynie czwarta, całkowicie zachowana pod-
jąc się znaną i powszechnie używaną w bronio- kowa z Białogardy dobrze wpasowuje się w sto-
znawczej literaturze systematyką podków ślą- sowaną tu systematykę. Charakteryzuje się ona 
skich. modelowanym profilem, opływowym brzegiem, 

Pierwszy z analizowanych zabytków to po- brakiem bruzdy, gniazdami w otworach oraz dwo-
łowa szerokiej, płaskiej ramy o lekko falistym ma odkuwanymi z boków i czoła ramienia zacze-
brzegu, owalnym prześwicie, z płytkimi, koli- pami o różnej długości z piętką (kat. 19; ryc. 7:1). 
stymi gniazdami wokół trzech otworów do pod- Cechy te opisują typ VI/2 podków z zaczepami 
kowiaków (kat. 11; ryc. 7:3). Jej forma nawiązuje odmiany E/1 i E/3 wg J. Kaźmierczyka. Odku-
do podków typu III/2 wg J. Kaźmierczyka wy- wanie dwu odmian zaczepów na jednej podkowie 
stępujących na Śląsku (np. Głogów, pow. loco, tłumaczone jest doraźną potrzebą, np. pokonania 
Opole, Wrocław) od XI do XIII w., odkrytych także oblodzonej nawierzchni. W odróżnieniu od trzech 
w Kruszwicy, pow. inowrocławski (XII-XIII w.) omówionych wyżej zabytków spójność wszyst-
i w Gdańsku, stan. 1, w poziomie stratygraficznym kich wyróżników typologicznych charakteryzują-
z 4. ćwierci XII – XII/XIII w. (Kaźmierczyk 1978, cych tę podkowę umożliwia jej chronologizację. 
54-55; Świątkiewicz 2012, 35, kat. 7, 18). Podobny Podkowy tego typu użytkowane były na Śląsku 
kształt cechuje mocno skorodowany i uszkodzo- (np. Nysa, pow. loco, Opole, Wrocław), Małopol-
ny przy zaczepie fragment ramy, w której bra- sce (Kraków-Okół, Piekary, pow. krakowski) od 
kuje albo są niewidoczne gołym okiem otwory XIII do XV w., inne podobnie datowane egzem-
na podkowiaki (kat. 30; ryc. 7:4). Jednak bez wy- plarze pochodzą z Sieradza, pow. loco i Świecia 
jątku podkowy tego typu posiadały zaczepy od- nad Wisłą, pow. loco (ibidem, 95-97, 151; Jaworski 
miany B powstałe w wyniku dwukrotnego albo 2010, 201-202, tab. V). Listę te można uzupełnić 
trzykrotnego zgięcia końcówki ramienia (odmia- analogicznym zabytkiem np. z Gdańska, stan. 2, 
ny B/1, B/2) lub przekształcenia jej w stożek (od- odkrytym w poziomie osadniczym z l. 1200-1220 
miana B/3). Natomiast białogardzkie zabytki, o ile (Świątkiewicz 2012, 35, kat. 77). Znaleziska ich 
dobrze rozpoznaję ich konstrukcję, zaopatrzone są odpowiedników m.in. w XV-XVII-wiecznych na-
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warstwieniach zamku w Bolesławcu nad Prosną do- oraz dwa elementy oporządzenia jeździeckiego 
18wodzą (Maik 1997, 34, ryc. 26:b ), że służyły do (kat. 11, 14). Być może w tym rejonie badań znaj-

podkuwania koni również w okresie nowożytnym. dował się także fragment strzemienia (kat. 4). 
Osiem z tych zabytków (kat. 6-14) odkryto w po-

III. Uwagi o rozrzucie, chronologii i spe- łudniowo-wschodnim narożniku (wykop VI/71), 
cyfice  militariów  z  Białogardy czyli w rejonie domniemanej bramy grodziska. 

W dokumentacji badań grodziska w Białogar- Koncentracja militariów w miejscach o newral-
dzie przechowywanej w lęborskim Muzeum nie gicznym znaczeniu dla obronnego założenia nie 
ma planu zbiorczego wykopów archeologicznych. jest niczym dziwnym. Intrygujący jest natomiast 
Jedynie wykopy z l. 1973 i 1975 zostały w przy- kontekst ich występowania w wykopie VI/71, 

19 20bliżeniu  naniesione na plan stanowiska . Lo- w warstwach kulturowych nieodmiennie zawie-
kalizację pozostałych spróbowałem odtworzyć na rających m.in. dużo pokruszonych cegieł i zale-

25podstawie zapisków i szkiców z dzienników ba- gających od 130 do 200 cm od powierzchni . 
dań, lecz nie jestem całkowicie pewny prawdzi- Nie były to zatem powierzchniowe nawarstwie-
wości uzyskanego wyniku (ryc. 3 i 4). Dość pew- nia z wtórnymi domieszkami, lecz nienaruszone 
na jest tylko rekonstrukcja położenia wykopów poziomy stratygraficzne powstałe w okresie użyt-
z l. 1982-1982, natomiast lokalizacja wykopów kowania m.in. późnośredniowiecznych toporów 

21I i II z 1970 r. jest hipotetyczna , wykopów z l. typu VII i VIIa wg M. Głoska oraz ostróg typu D 
1971-1972 jest uprawdopodobnionym przypusz- wg S. Kołodziejskiego. Nie ma też pewności, 

22 23czeniem , a usytuowanie dwóch (?) wykopów  czy obecność ceglanych konstrukcji na grodzie to 
z 1976 r. stanowi zupełną niewiadomą. Pewną po- przejaw szczególnego znaczenia tego obiektu, czy 
ciechą w tej sytuacji jest fakt, iż z wykopów raczej pochodna jego chronologii. Otwarte też po-
eksplorowanych w 1971 i 1976 r. nie pozyskano zostawałoby pytanie o funkcję i charakterystykę 

24militariów . Z tego powodu oraz z wspomniane- konstrukcji, z których pochodzi ceglany gruz. Inne 
go wyżej braku opracowania materiałów z badań militaria z tego rejonu pochodzą z warstw, w któ-
w Białogardzie treść niniejszego rozdziału stano- rych nie stwierdzono fragmentów cegieł. Większa 
wią jedynie powierzchowne spostrzeżenia, a nie część omawianych tu zabytków (18 egzemplarzy) 
konstatacje  płynące  z  analizy  źródeł. pochodzi jednak z wnętrza grodziska, co być może 

Jeśli odtworzone rozplanowanie wykopów jest pochodną szerszego zakresu prowadzonych tu 
i rozmieszczenie zabytków jest zbliżone do praw- prac. Egzemplifikują one także wszystkie rodzaje 
dy, to tworzy ono dość czytelny obraz. W północ- uzbrojenia i oporządzenia, tworząc charakterys-
nej i wschodniej części grodziska nie odkryto tyczne skupiska (ryc. 4). Sześć artefaktów, w tym 
żadnych militariów. Przynajmniej 13 (ok. 40% puginał (kat. 15), topór o wczesnośredniowiecznej 
ogółu) zabytków tego rodzaju wystąpiło na wale genezie (kat. 18), strzemię (kat. 17) i dwa groty 
grodziska lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie. broni miotającej (kat. 16, 20) pochodzą z jamy 1, 
Są to przede wszystkim groty broni miotającej którą można identyfikować jako pozostałości pod-

26(sześć egzemplarzy), także dwa (kat. 6, 13) z trzech piwniczonego domostwa . Sądząc z ilości i ro-
toporów z Białogardy, grot włóczni (kopii?), osz- dzaju znajdujących się w nim militariów, w obiek-
czepu i okucie broni drzewcowej (kat. 4, 10, 12) cie tym zamieszkiwała lub przebywała osoba 

Piotr Świątkiewicz

18 Notabene, zupełnie nietypowa dla podków typów IV-VII wg J. Kaźmierczyka jest płaska rama tego egzemplarza. 
19 Długość całkowita ciągu wykopów I-IV z 1973 r. wynosi według dziennika badań ok. 28 m, na planie wysokościowym sięga 
35 m. Według dziennika wykop V z 1975 r. wytyczono w nieokreślonej odległości na północ od wykopu 3 z 1973 r. Na planie 
wysokościowym obydwa wykopy łączą się ze sobą.
20 Plan sytuacyjno-wysokościowy grodziska Białogarda został wykonany przez J. Fellmana (Warszawa, 1 XII 1977 r.).
21 Wskazówką tą był wpis w dzienniku badań z 1973 r. informujący, że wykopy z tegoż roku nawiązano do poprzednio 
założonych wykopów.
22 W 1971 r. wykop III, o wymiarach 2,0 x 5,0 m, wytyczono w północnej, zwężonej części grodziska, przy skarpie zachodniej, 
wykop IV, o wymiarach 2,0 x 5,0 m, w części północnej przy wale wschodnim, wykop V, o wymiarach 2,0 x 10,0 m, w części 
południowo-wschodniej grodziska, a wykop VI, o wymiarach 5,0 x 5,0 m, w odległości 1 m na południe od ćwiartki 2 wykopu V. 
W 1972 r. wykop o wymiarach 4,0 x 20,0 m, określony w inwentarzu zabytków nazwą wał, wytyczono w miejscu drogi pro-
wadzącej z cmentarza na grodzisko, pomiędzy wałem a zboczem zachodnim. Ściśle w narożniku południowo-zachodnim.
23 Brak dziennika badań z 1976 r. W inwentarzu zabytków wpisano zabytki z wykopu 2 oraz „fosy”.
24 Zabytek opisany jako fragment podkowy, nr inw. 8/1976, to najprawdopodobniej fragment półkoska.
25 Dziennik polowy badań, 15-17 VII 1971 r.
26 Dziennik badań, 7 VIII 1973 r.: Na głębokości 120 cm jama osiąga długość 3 m z płn. na płd. i szerokość 140 cm ze wsch. na 
zachód. […] Zawartość jamy to bardzo ciemna, czarna warstwa spalonego drewna, szczątków organicznych, gliny, tłustej ma-
zistej, mokrej. Grube belki w części płn. stykają się pod kątem niemal prostym. W części północnej skupisko kamieni. Prawdopo-
dobnie pozostałość po palenisku. 
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o wyjątkowym znaczeniu dla obrony grodu. W są- z toporów, w ok. 46% z grotów broni miotającej 
siadującej nieopodal jamie 2 odkryto dwa elemen- oraz w ok. 28% z elementów oporządzenia jeź-
ty wyposażenia jeździeckiego w postaci wędzidła dzieckiego. Analogiczne współczynniki dla grupy 
(kat. 21) i wczesnej odmiany ostrogi gwiaździstej raciąskiej wynoszą odpowiednio: ok. 6, 8, 13, 59 
(kat. 22). Prawdopodobnie był to obiekt utoż- i 5%. Wśród 35 grotów broni miotającej z Racią-
samiany przez M. Janczyńskiego z „wieżą”, gdyż ża o ustalonych parametrach metrycznych i wa-

27do jego konstrukcji użyto m.in. kamieni . Pozosta- gowych 10 egzemplarzy (ok. 28%) można jedno-
łe militaria z tego rejonu grodziska to podkowa znacznie przypisać kuszy bojowej, 16 (ok. 45%) 
i osiem grotów broni miotającej rozrzuconych głów- było wystrzeliwanych z łuku lub kuszy, a 9 (ok. 
nie w niezabudowanej części majdanu, w wyko- 25%) to groty strzał (Świątkiewicz 2012, s. 42, 

28pie 1A-D/81  (kat. 24-30) lub tkwiących w dwu tab. 2). Podobny wskaźnik dla Białogardy wyno-
innych jamach (kat. 31-32). Z braku precyzyj- si ok. 27, 46 i 27%. Wydawać by się mogło, że 
nych informacji o ich usytuowaniu nie wiemy, czy obrońcy Białogardy jedynie chętniej lub częściej 
zostały one porzucone przez mieszkańców grodu dosiadali wierzchowców niż ich komilitoni z Ra-
czy raczej wstrzelone przez oblegających. Ponadto ciąża, a poza tym posługiwali się w boju podob-
nietypową podkowę (kat. 23) odkryto w tzw. „dy- nym orężem. Mogło to być uwarunkowane chro-
marce”, czyli domniemanym nowożytnym warsz- nologiczną, przestrzenną i funkcjonalną zbieżnością 
tacie metalurgicznym. Moje wątpliwości wzbudza obydwu miejsc. Z drugiej strony warto jednak 
jego XVI-wieczna chronologia wyznaczona obecno- przypomnieć, że na grodzisku w Białogardzie nie 
ścią dwóch fragmentów ceramiki polewanej wśród odkryto ostróg kolcowych, natomiast jedna z dwóch 
(poza innymi zabytkami) ponad 150 fragmentów ostróg z gwiaździstym kolcem oraz znajdujące 

29ceramiki (w domyśle) średniowiecznej . Powsta- się w jej pobliżu dwa topory należą do raczej 
je pytanie o możliwość nadinterpretacji śladowej późnośredniowiecznych odmian tych zabytków. 
obecności materiału nowożytnego w starszym kon- Wystąpiły tu również dwa groty bełtów o wadze 
tekście. Przecież jeden fragment ceramiki pole- cechującej podobnie datowane egzemplarze. Z kolei 
wanej odkryto także w jamie 1 w wykopie Ia/73 z raciąskiego grodziska pochodzą zarówno ostro-
identyfikowanej ze średniowiecznym domostwem gi gwiaździste, jak i kolcowe, a wśród toporów 
(dane  za  inwentarzem  zabytków,  nr  32/1973). zdecydowanie przeważają okazy o wczesnośre-

Praktycznie współcześnie z grodem w Bia- dniowiecznej genezie. Tak proste porównania mogą 
łogardzie na Pomorzu Gdańskim funkcjonowało jednak zawieść, choćby ze względu na znaczną 
inne podobne założenie. Był to kasztelański gród nierównomierność zasięgu badań tych stanowisk. 
w Raciążu. W świetle miarodajnych źródeł his- Nie wiadomo przecież, jakie artefakty kryją się 
torycznych i badań archeologicznych jego druga jeszcze w niezbadanej części grodziska w Biało-
faza datuje się na l. 1256-1305 (Kowalczyk 1986, gardzie obejmującej ok. 90% jego powierzchni. 
passim). Przebadano go całkowicie metodą wyko- Istnieje wszakże duże prawdopodobieństwo, że 
paliskową, odkrywając m.in. ok. 370 militariów, cząstkowy materiał z Białogardy jest reprezenta-
w tym ok. 164 części uzbrojenia zaczepnego tywny dla całego zbioru militariów pozyskanych 
(11 części broni siecznej, osiem broni drzewcowej, w  trakcie  dalszych  ewentualnych  badań.
13 toporów, 98 grotów broni miotającej), dziewięć 
elementów oporządzenia jeździeckiego oraz ok. IV.  Podsumowanie
200 fragmentów pancerzy (Świątkiewicz 2012, Analiza 32 (i jednego wątpliwego) milita-
passim). Zespół ten może stanowić podstawę do riów pochodzących z grodziska w Białogardzie 
oceny zabytków z Białogardy poprzez np. po- prowadzi do wniosku, że stanowią one zespół 
równanie składu grup militariów pochodzących dość jednorodny chronologicznie. Poza słabo da-
z obydwu stanowisk, nie uwzględniającego ele- tującymi grotami oszczepów typu VII i wędzi-
mentów uzbrojenia ochronnego z Raciąża. Grupa dłem typu I wg A. Nadolskiego oraz kilkoma gro-
białogardzka składa się w ok. 3% z broni siecz- tami broni miotającej dominują wśród nich zabytki 
nej, w ok. 13% z broni drzewcowej, w ok. 9% z końca wczesnego oraz z późnego średniowiecza. 

Nie tylko o militariach z grodziska w Białogardzie, pow. lęborski

27 Dziennik badań, 8 VIII 1973 r.: Jama II wystąpiła na głębokości 55 cm – kamienie i ciemna, gliniasta ziemia. Kamienie układają 
się w wydłużonym owalu ze wschodu na zachód. Na głęb. -60-80 cm długość jamy 3,20 cm, największa szerokość 170 cm z płn. 
na płd. 2. Warstwa kamieni nie tworzy równie regularnego skupiska. […] Wewnątrz jamy czarna ziemia, polepa, gruz, węgle 
drzewne. Warstwa spoista, tłusta, wilgotna. 
28 Dziennik badań, 6 VI 1981 r.: prawie całą powierzchnię wykopu [1B, C, D/81 – P.Ś.] zalega intensywna glina pomarańczowo-
szara. 
29 Dziennik polowy z 1973 r., 23-24 i 28-30 VIII 1973 r.; inwentarz, nr 125-136/1973.
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Należą do nich: puginał typu B1c wg M. Lewan- czenia w 1301 r. Świadectwem tego wydarzenia 
dowskiego, topory typu VII i VIIa wg M. Głoska, mogą być niektóre z omawianych tu militariów 
ostrogi z gwiaździstymi kolcami odmiany A i D oraz  ślady  pożaru.
wg S. Kołodziejskiego i strzemię typu IVF wg Taka konstatacja jest całkowicie rozbieżna 
W. Świętosławskiego. Podkowy typu VI/2-E/1,3 z tezą M. Janczyńskiego zakładającą funkcjono-
wg J. Kaźmierczyka były znane na ziemiach wanie grodu od X/XI w., a kres jego użytko-
polskich już od początku XIII w., lecz okres ich wania w XVI w. Mogę w tym miejscu jedynie 
najbardziej intensywnego użytkowania przypa- stwierdzić, że oceniając racje obydwu stano-
da na późne średniowiecze. Również grot broni wisk, należy wziąć pod uwagę także argumenty 
drzewcowej posiada znamiona broni późnośrednio- zaczerpnięte z analizy militariów. Otóż nie ma 
wiecznej – kopii, a topór typu IVc wg M. Gło- wśród nich zabytków o jednoznacznie wczes-
ska cechuje szerokie ostrze niespotykane wśród nośredniowiecznej i nowożytnej genezie. Kon-
wczesnośredniowiecznych okazów tego oręża. statacja ta różni się także nieco od ustaleń his-
Dość szeroka typologicznie i funkcjonalnie seria torycznych kończących oficjalne dzieje grodu 
grotów broni miotającej, zbliżona składem do ana- najpóźniej w 1308 r. Być może jednak w póź-
logicznego zespołu z grodziska w Raciążu z 2. po- niejszym czasie nie zanikło zupełnie jego zna-
łowy XIII w., zawiera także ciężkie egzemplarze czenie militarne i był on jeszcze sporadycznie 
o późnośredniowiecznej genezie. Porównując więc użytkowany do tego celu. Predysponowały go 
zbiory militariów z obydwu tych grodzisk, można przecież do tego naturalne warunki obronne. Z tej 
zaryzykować twierdzenie, że chronologia biało- domniemanej, końcowej fazy użytkowania mogą 
gardzkiego jest nieco późniejsza niż raciąskiego. pochodzić poza militariami także fragmenty ce-
Przypadałaby ona, być może, na okres od połowy glanych konstrukcji. Na koniec powtórzę raz jesz-
XIII do połowy XIV w., a więc najwcześniej na lata cze, że owe dylematy rozstrzygnąć może jedy-
władania grodem przez księcia Sambora, i sięga nie całościowe opracowanie materiałów z badań 
daleko poza moment jego domniemanego znisz- grodziska. 

Piotr Świątkiewicz

dr Piotr Świątkiewicz
Muzeum Miasta Zgierza

Zgierz

Katalog zabytków30

1  a – wykop I, ćwiartka 1, warstwa 3; kończysty o romboidalnym przekroju, tuleja ośmio-
b – grot broni miotającej z trzpieniem (ryc. 8:1); słabo boczna z dwoma otworami do nitów; typ I (?) wg A.N.;
zachowany; liść smukły, lancetowaty, w przekroju po- c – dł. – 20,5 cm; dł. liścia – 11,0 cm; szer. liścia przy 
dwójnie daszkowaty, trzpień dwudzielny, częściowo nasadzie – 2,0 cm; średn. otworu tulei – 3,0 cm;
zachowany; typ II-A:3 wg P.Ś.; d – Muzeum w Lęborku, nr inw. 1360, nr inw. pol. 
c – zach. dł. – 6,0 cm; dł. liścia – 4,0 cm; szer. liścia – 14/1970.
do 1,0 cm; waga – 11,2 g;
d – Muzeum w Lęborku, nr inw. 1357, nr inw. pol. 4. a – wykop I, ćwiartka 2, warstwa 3;
10/1970. b – strzemię (ryc. 6:6); zachowany fragment łukowa-

tego ramienia z zakończeniem wychodzącym ukośnie 
2. a – wykop I, ćwiartka 1, warstwa 3; poza stopkę; typ IVF wg W.Ś.;
b – grot broni miotającej (ryc. 8:2); liść lancetowaty c – zach. dług. ramienia – 5,0 cm; szer. ramienia – 
o podwójnie daszkowatym przekroju z kolistą tulejką; 2,5 cm; zach. dł. stopki – 5,0 cm; głęb. stopki – 4,0 cm;
typ I-A:3 wg P.Ś.; d – Muzeum w Lęborku, nr inw. 1365, nr inw. pol. 
c – zach. dł. – 4,5 cm; dł. liścia – 2,5 cm; szer. liścia – 25/1970.
do 1,0 cm; średn. wylotu tulejki – 0,4 cm; waga – 5,6 g;
d – Muzeum w Lęborku, nr inw. 1358, nr inw. pol. 5. a – wykop V, ćwiartka 2, warstwa 6;
11/1970. b – grot broni miotającej z tulejką (ryc. 8:3); liść 

w rzucie lancetowaty, w przekroju nieregularny (pier-
3. a – wykop I, ćwiartka 1, warstwa 3; wotnie prawdopodobnie czworoboczny); typ I-B:3 
b – grot włóczni (kopii?) (ryc. 5:2); liść trójkątny, wg P.Ś.;

.

30 Zastosowano opis według schematu: a – lokalizacja w obrębie stanowiska; b – rodzaj, opis, cechy charakterystyczne, stan 
zachowania i typ zabytku (typologia zabytków według: J.G. – J. Górecki, M.G. – M. Głosek, J.K. – J. Kaźmierczyk, S.K. – 
S. Kołodziejski, M. L – M. Lewandowski, A.N. – A. Nadolski, P.Ś. – P. Świątkiewicz); c – wymiary zabytku i waga; d – miejsce 
przechowywania zabytku oraz numery inwentarza muzealnego i polowego; e – literatura.
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c – dł. – 7,0 cm; dł. liścia – 4,0 cm; szer. liścia – 1,5 cm; i gniazdami do podkowiaków, w środkowym zacho-
średn. wylotu tulejki – 0,5 cm; waga – 17,1 g; wany podkowiak o prostokątnej główce, zaczep kli-
d – Muzeum w Lęborku, nr inw. 1437, nr inw. pol. nowaty; typ III/2-C/1 wg J.K.;
43/1971. c – dł. – 14,0 cm; szer. ramy – 1,0-3,0 cm; grub. ramy 

– 0,5 cm;
6  a – wykop V, ćwiartka 1, warstwa 5; d – Muzeum w Lęborku, nr inw. 1469, nr inw. pol. 
b – żeleźce topora (ryc. 6:2); ostrze proste, w rzucie 55/1971.
symetryczne, obuch płaski; typ VII wg M.G.;
c – dł. – 19,5 cm; szer. ostrza – 14,8 cm; szer. szyjki – 12. a – wykop VI, ćwiartka 1, warstwa 4 – kulturowa;
5,3 cm; wys. osady – 6,0 cm; średn. światła osady – b – grot oszczepu (ryc. 5:4); zachowany liść w rzucie 
3,0 x 4,5 cm; waga – 1200 g; w kształcie smukłego trójkąta, w przekroju podwójnie 
d – Muzeum w Lęborku, nr inw. 1441, nr inw. pol. daszkowaty; typ VII wg A.N.;
86/1971. c – dł. – 9,0 cm; szer. – do 2,5 cm; grub – 0,8 cm;

31e – Głosek 1996, kat. 5, ryc. XII:A, XXXIV:D . d – Muzeum w Lęborku, nr inw. 1474, nr inw. pol. 
52/1971.

7. a – wykop VI, ćwiartka 1, warstwa 3 – kulturowa;
b – grot broni miotającej z tulejką (ryc. 8:4); mocno 13. a – wykop VI, ćwiartka 1, warstwa 8 – kulturowa;
skorodowany; zabytek w formie tulejki ze zniszczonym b – żeleźce topora (ryc. 6:4); ostrze proste, w rzucie 
wylotem, zakończonej smukłym kolcem o czworobocz- symetryczne, „broda” podcięta, osada częściowo znisz-
nym przekroju, wewnątrz tulejki znajduje się zmine- czona; typ VIIa wg M.G.;
ralizowane drewno (?); typ I-B:5 wg P.Ś.; c – zach. dł. – 12,5 cm; szer. ostrza – 11,0 cm; szer. szyjki 
c – dł. – 7,0 cm; dł. kolca – 4,0 cm; największa szer. – 4,0 cm; średn. światła osady – 3,5 x ? cm;
kolca – 0,7 cm; średn. tulejki – 1,5 cm; d – Muzeum w Lęborku, nr inw. 1481, nr inw. pol. 
d – Muzeum w Lęborku, nr inw. 1442, nr inw. pol. 118/1971.

3287/1971. e – Głosek 1996, kat. 4, ryc. XII:E .

8. a – wykop VI, ćwiartka 1, warstwa 3 – kulturowa; 14. a – wykop I, ćwiartka 1, warstwa 8 – kulturowa;
b – grot broni miotającej z tulejką (ryc. 8:5); liść w rzu- b – ostroga z (brakującym) gwiaździstym bodźcem 
cie piramidalny, w przekroju romboidalny, lekko od- (ryc. 6:7); kabłąk zniekształcony, prawdopodobnie 
chylony od osi; typ I-B:2 wg P.Ś.; paraboliczny z zapiętkiem, ramiona taśmowate, ko-
c – dł. – 4,5 cm; dł. liścia – 3,5 cm; szer. boków liścia lankowato wygięte z jednym zaczepem prostokątnym 
– 0,8 x 0,8 cm; średn. wylotu tulejki – 0,6 cm; waga – i drugim (częściowo zachowanym) ogniwkowym, sy-
9,5 g; metrycznym; odmiana D wg S.K.;
d – Muzeum w Lęborku, nr inw. 1452, nr inw. pol. c – dł. – 13,5 cm; dł. podstawy bodźca – 3,0 cm;
77/1971. d – Muzeum w Lęborku, nr inw. 1500, nr inw. pol. 

102/1971.
9. a – wykop VI, ćwiartka 1, warstwa 3 – kulturowa;
b – grot broni miotającej z tulejką (ryc. 8:6); liść w rzu- 15. a – wykop I, jama 1;
cie smukły, lancetowaty, w przekroju romboidalny; typ b – puginał nożowy (ryc. 5:1); głownia wąska o tylcu 
I-B:3 wg P.Ś.; nieznacznie łukowatym i ostrzu zwężającym się do 
c – dł. – 9,0 cm; dł. liścia – 4,0 cm; szer. boków liścia – słabo wyodrębnionego sztychu, taśmowaty trzpień rę-
1,0 x 1,0 cm; średn. wylotu tulejki – 1,0 cm; waga – 24,9 g; kojeści wyodrębniony od strony ostrza, z dwoma ko-
d – Muzeum w Lęborku, nr inw. 1465, nr inw. pol. listymi otworami do okładzin; typ IB wg M.L.;
63/1971. c – dł. – 21,0 cm; dł. głowni – 16,0 cm; szer. głowni przy 

rękojeści – 2,0 cm;
10. a – wykop VI, ćwiartka 1, warstwa 3 – kulturowa; d – Muzeum w Lęborku, nr inw. 1570, nr inw. pol. 

33b – okucie – tok drzewca (ryc. 5:3); stożkowata, smukła 8/1973 .
tulejka, krawędzie wylotu zniszczone; typ II wg J.G.;
c – dł. – 7,0 cm; średn. wylotu – ok. 2,0 cm; 16. a – wykop I, jama 1;
d – Muzeum w Lęborku, nr inw. 1466, nr inw. pol. b – grot broni miotającej z tulejką (ryc. 8:7); liść 
61/1971. w rzucie lancetowaty, w przekroju podwójnie daszko-

waty, tulejka zaślepiona; typ I-A:3 wg P.Ś.;
11. a – wykop VI, ćwiartka 1, warstwa 6 – kulturowa; c – dł. – 4,6 cm; dł. liścia – 3,0 cm; szer. liścia – do 
b – fragment podkowy (ryc. 7:3); zachowane jedno pła- 1,0 cm; średn. wylotu tulejki – ok. 0,5 cm; waga – 7,8 g;
skie ramię o nieznacznie falistym brzegu, owalnym (?) d – Muzeum w Lęborku, nr inw. 1571, nr inw. pol. 
prześwicie, bez bruzdy, z trzema kolistymi otworami 9/1973.

.

Nie tylko o militariach z grodziska w Białogardzie, pow. lęborski

31 Tu błędny nr inw. 118/71.
32 Tu błędny nr inw. 86/71.
33 W inwentarzu zabytków z 1973 r. zarejestrowano dwa noże: pierwszy pod numerem ósmym, drugi pod numerem dwudziestym 
trzecim, pochodzące z różnej głębokości tej samej (?) jamy wykopu I. Z uwagi na brak rysunków lub wymiarów zabytków nie 
można mieć pewności, który z nich skatalogowano pod numerem 1570. 
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17  a – wykop I, jama 1; 23. a – wykop II/III, „dymarka”;
b – strzemię (ryc. 6:3); trójkątny otwór na puślisko b – fragment podkowy (ryc. 7:2); zachowane jedno 
w kabłąku, ramiona łukowate, stopka prosta; typ IVF płaskie ramię o opływowym brzegu, z zaczątkiem 
wg W.Ś.; bruzdy i pięcioma prostokątnymi otworami do pod-
c – zach. wys. – 15,0 cm; szer. otworu na puślisko – kowiaków w prostokątnych gniazdach, zaczep nie-
4,5 cm; szer. stopki – 14 cm; głęb. stopki – do 4,0 cm; uformowany; 
d – Muzeum w Lęborku, nr inw. 1581, nr inw. pol. c – zach. dł. ramy – 14,5 cm; szer. ramy – 2,6 cm;
26/1973. d – Muzeum w Lęborku, nr inw. 1661, nr inw. pol. 

128/1973.
18. a – wykop I, jama 1;
b – żeleźce topora (ryc. 6:1); ostrze wachlarzowate, górą 24. a – wykop III, gł. 100 cm od powierzchni;
wyszczerbione, obuch lekko zaokrąglony, w rzucie pro- b – grot broni miotającej z tulejką (ryc. 8:9); nie za-
stokątny; typ IVc wg A.N.; chowany; liść w rzucie smukły, lancetowaty, w prze-
c – dł. – 16,5 cm; szer. ostrza – 10,4 cm; najmniejsza kroju romboidalny (?); typ I-B:3 wg P.Ś.;
szer. szyjki – 2,5 cm; średn. światła osady – 4,0 x 4,0 cm; c – dł. – 8,5 cm; dł. ostrza – 5,5 cm; szer. ostrza – ok. 
wys. obucha – 4,5 cm; waga – 890 g; 1,1 cm; średn. tulejki – ok. 1,0 cm; waga – 31,1 g;
d – Muzeum w Lęborku, nr inw. 1587, nr inw. pol. d – Muzeum w Lęborku, nr inw. 1676, nr inw. pol. 
36/1973. 173/1973.

34e – Głosek 1996, kat. 3 , tabl. IX:C, XXXIV:A.
25. a – wykop 1, ćwiartka A, gł. 35,41 m n.p.m.;

19. a – wykop Ia, warstwa 1 – kulturowa; b – grot broni miotającej z tulejką (ryc. 8:10); mocno 
b – podkowa (ryc. 7:1); rama modelowana, o opły- skorodowany; liść smukły, w rzucie trójkątny, w prze-
wowym brzegu, owalnym prześwicie, z sześcioma kroju romboidalny; typ I-B:2 wg P.Ś.;
prostokątnymi otworami do podkowiaków, w dwóch c – dł. – 7,5 cm; dł. liścia – 4,0 cm; szer. liścia – 0,7 x 
otworach podkowiaki o prostokątnych główkach, za- 0,7 cm; średn. wylotu tulejki – 0,7 cm; waga – 15,9 g;
czepy o nierównej długości z piętką; typ VI/2-E/1,3 d – Muzeum w Lęborku, nr inw. 2419, nr inw. pol. 
wg J.K.; 46/1981.
c – dł. ramy – 13,0 cm; rozpiętość ramy – 6,0 cm; 
szer. ramy – do 3,0 cm; szer. przodka – 8,0 cm; 26. a – wykop 1, ćwiartka A, gł. 35,41 m n.p.m.;
d – Muzeum w Lęborku, nr inw. 1592, nr inw. pol. b – grot broni miotającej z tulejką (ryc. 8:11); mocno 
43/1973. skorodowany; liść smukły, w rzucie lancetowaty, w prze-

kroju romboidalny; typ I-B:3 wg P.Ś.;
20. a – wykop Ia, jama 1 c – dł. – 7,0 cm; dł. liścia – 3,5 cm; szer. liścia – 1,0 cm; 
b – grot broni miotającej z tulejką (ryc. 8:8); liść średn. wylotu tulejki – 0,7 cm; waga – 15,1 g;
w rzucie lancetowaty, w przekroju romboidalny, tulej- d – Muzeum w Lęborku, nr inw. 2420, nr inw. pol. 
ka z otworem do nitu i o lekko uszkodzonym wylocie; 41/1981.
typ I-B:3 wg P.Ś.;
c – dł. – 7,0 cm; dł. liścia – 3,5 cm; szer. liścia – do 27. a – wykop 1, ćwiartka A, gł. 35,60 m n.p.m.;
1,7 cm; średn. wylotu tulejki – ok. 0,9 cm; waga – 31,1 g; b – grot broni miotającej z tulejką (ryc. 8:12); mocno 
d – Muzeum w Lęborku, nr inw. 1616, nr inw. pol. skorodowany; liść w rzucie w kształcie smukłego trój-
121/1973. kąta, w przekroju romboidalny, tulejka częściowo za-

chowana; typ I-B:2 wg P.Ś.;
21. a – wykop Ib, jama 2; c – zach. dł. – 6,5 cm; dł. liścia – 5,0 cm; szer. liścia – do 
b – wędzidło (ryc. 6:5); dwa w pełni zachowane mię- 1,5 cm; średn. wylotu tulejki – 0,6 cm; waga – 17,4 g;
dzyzębia o kolistym przekroju z pierścieniowatymi d – Muzeum w Lęborku, nr inw. 2423, nr inw. pol. 
końcówkami, brak kółek; typ I wg A.N.; 33/1981.
c – dł. – 7,5 + 6,0 cm;
d – Muzeum w Lęborku, nr inw. 1624, nr inw. pol. 28. a – wykop 1, ćwiartka A, gł. 35,12 m n.p.m.;
71/1973. b – grot oszczepu z tulejką (ryc. 5:5); mocno skorodo-

wany; zgięty wpół i zniekształcony grot z częściowo 
22. a – wykop Ib, jama 2; zachowaną tulejką i najprawdopodobniej płaskim, lan-
b – fragment ostrogi z gwiaździstym bodźcem (ryc. 6:8); cetowatym liściem; typ VII wg A.N.;
zachowane jedno łukowato wygięte ramię z og- c – zach. dł. – ok. 10,0 cm; dł. liścia – ok. 8,0 cm; szer. 
niwkowym zaczepem i podstawą bodźca, kabłąk U- liścia – do 2,5 cm;
kształtny z zapiętkiem; odmiana A wg S.K.; d – Muzeum w Lęborku, nr inw. 2424, nr inw. pol. 
c – zach. dł. – 11,0 cm; dł. podstawy bodźca – 1,5 cm; 36/1981.
rozpiętość ramion – ok. 8,0 cm;
d – Muzeum w Lęborku, nr inw. 1625, nr inw. pol. 29. a – wykop 1, ćwiartka A, gł. 34,93 m n.p.m.;
70/1973. b – grot broni miotającej z tulejką (?) (ryc. 8:13); mocno 

.
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skorodowany i zniekształcony rdzą; ostrze lanceto- c – zach. dł. – 7,0 cm; dł. liścia – 4,0 cm; szer. liścia – do 
wate, w przekroju romboidalne (?), tulejka częściowo 1,0 cm; średn. wylotu tulejki – ok. 0,8 cm; waga – 18,4 g;
zachowana i zaślepiona; typ I-B:3 wg P.Ś.; d – Muzeum w Lęborku, nr inw. 2450, nr inw. pol. 
c – zach. dł. – 9,0 cm; dł. liścia – 6,5 cm; szer. liścia – 8/1981.
do 3,0 cm; waga – 45,7 g;
d – Muzeum w Lęborku, nr inw. 2428, nr inw. pol. 32. a – wykop 1, jama 2;
39/1981. b – grot broni miotającej z tulejką (ryc. 8:15); sko-

rodowany; liść smukły, w rzucie lancetowaty, w prze-
30. a – wykop 1, ćwiartka B, gł. 37,01 m n.p.m.; kroju romboidalny, tulejka zasklepiona; typ I-B:3 
b – fragment podkowy (ryc. 7:4); zachowany fragment wg P.Ś.;
jednego, płaskiego (?) mocno skorodowanego ramienia c – dł. – 7,0 cm; dł. liścia – 3,5 cm; szer. liścia – do 
o opływowym (?) brzegu, z niewidocznymi otworami 1,0 cm; średn. wylotu tulejki – pierwotnie ok. 1,0 cm; 
i z zaczepem odmiany C/1 wg J.K; waga – 19,9 g;
c – zach. dł. – 8,0 cm; szer. ramy – do 3,0 cm; d – Muzeum w Lęborku, bez nr. inw., nr inw. pol. 14/1982.
d – Muzeum w Lęborku, nr inw. 2433, nr inw. pol. 
7/1981. 33. a – ?;

b – grot oszczepu (?) z trzpieniem (ryc. 5:6); stożko-
31. a – wykop 1, ćwiartka D, gł. 36,64 m n.p.m.; waty liść i trzpień o kolistym przekroju; 
b – grot broni miotającej z tulejką (ryc. 8:14); liść c – zach. dł. – 20,0 cm; dł. liścia – 4,5 cm; średn. liścia 
w rzucie lancetowaty, w przekroju romboidalny, tulejka – do 3,0 cm; średn. trzpienia – 0,8-2,0 cm;

d – ?.zasklepiona; typ I-B:3 wg P.Ś.;
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According to written sources, the stronghold in one complete stirrup and one fragment of a stirrup as 
Białogarda was the seat of Sambor, Duke of Pomerania, in well as four horseshoes. Moreover, a javelin head 
the 1233-1272, then till 1301, it was the seat of castellans, with a tang, which is very uncommon in the Polish 
and after 1308, there were no more mentions of it in lands, also probably comes from the stronghold. 
historical sources. What remains of it are relics covering A considerable part of the artefacts was found near the 

2an area of around 5500 m , situated on the north end of south-west segmentof the rampart and the probable 
an upland promontory and separated from the south by location of the gate. The rest were found in the south part 
an earth rampart. The feature was excavated in the 1970- of the inner area, mainly in pits identified as dwelling 
1982, when about 10% of its area was examined, houses, outbuildings and defensive buildings. A typo-
mainly along the rampart and in the south part of the chronological analysis of this material revealed that it 
inner space. Materials from the excavations have dates back from the final phase of the Early Middle Ages 
not been studied, although on the basis of them, the and mainly from the Late Middle Ages. These findings 

thfeature is sometimes dated to the period from the 11  partly contradict the hypothesis that the stronghold 
th th thto  the  16  c. functioned from the 11  to the 16  c. The question may 

Among the artefacts found at the stronghold, be resolved conclusively only through a comprehensive 
there were 32 military items, including: a dagger, analysis  of  materials  from  the  excavations.
a butt cap and a head of a spear (lance), two javelin 
heads, three axes, 15 projectiles, two rowel spurs, a bit, Translated by Grzegorz Żabiński
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