
Muszyński zamek wznosi się 60 m nad do- po reprezentowany w materiale archeologicznym, 
liną Popradu i jej dopływów – Muszynki oraz a najwcześniejszy dokument, który można jedno-
Szczawnika, na wysuniętym znacznie w tę doli- znaczne łączyć z tą budowlą, pochodzi dopiero 
nę południowym krańcu góry zwanej Koziejówką z początku XV w. i wiąże się z akcją militarną, 
(ryc. 1). Ze względu na położenie (w pobliżu bie- a mianowicie najazdem na ziemię sądecką Ścibo-

5gła granica z Królestwem Węgier) pełnił przede ra ze Ściborzyc w 1410 r.  W XV stuleciu obiekt 
wszystkim funkcję strażnicy, był też siedzibą ad- dwukrotnie uległ poważnemu zniszczeniu: po raz 
ministracji klucza muszyńskiego – dóbr bisku- pierwszy w wyniku katastrofy budowlanej (1455 r.) 

2pów krakowskich , a w XVI w. także jedną z ich i ponownie podczas szturmu wojsk węgierskich 
rezydencji. (1474 r.).Wydaje się, że właśnie z tym ostatnim 

 Zamek nie jest jedynym obiektem obronnym wydarzeniem można łączyć większość znalezisk 
na Koziejówce, gdyż ok. 100 m na N, w miejscu militariów pozyskanych podczas badań archeo-
położonym wyżej niż plateau, na którym go zbu- logicznych. Warownię odbudowano, a właściwie 
dowano, zlokalizowano pozostałości gródka, któ- przebudowano na przełomie XV i XVI stulecia. 
rego czas funkcjonowania i przeznaczenie do dzi- Prace zakończono zapewne w ciągu 2.-3. dekady 

3siaj  nie  zostały  jednoznacznie  wyjaśnione . XVI w., a już w jego końcu obiekt spłonął i wła-
Według tradycji budowę zamku rozpoczęto ściwie od tego momentu zaczyna się okres jego 

4ok. połowy XIV stulecia . Najstarszy okres jego stopniowego upadku. W 1. połowie XVII w. praw-
istnienia obejmujący 2. połowę XIV w. jest ską- dopodobnie wykorzystywano go głównie jako 
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The article is devoted to military items found during the archaeological research at the castle in Muszyna, Nowy Sącz District, 
in the years 2007-2010. The most numerous finds are crossbow bolt heads, there are also some arrow heads. Among the remains 
of firearms, there are fragments of barrels, probably of hackbuts, as well as metal projectiles and fragments of stone projectiles 
with different calibres for handheld arms and cannons. Few remains of armour were found (fragment of chainmail, plates). 
Among the remains of equestrian equipment, there are horseshoes, bits, spurs and a stirrup. Most of the finds may be dated 

th th th thbroadly to the 14 -15  c. The latest date back to the 16  c., maybe to the beginning of the 17  c. Many of them may probably 
be associated with the Hungarian invasion in 1474. 
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MILITARIA Z ZAMKU W MUSZYNIE 
1(BADANIA W LATACH 2007-2010)

1 Pozostałości ręcznej broni palnej omówiono w VII tomie „Acta Militaria Mediaevalia”, w którym również znajduje się więcej 
informacji na temat samego zamku (Chudzińska 2011a). 
2 Muszyna pozostawała w rękach biskupów krakowskich od r. 1288 do 1781, z kilkudziesięcioletnią przerwą w l. 1312-1391. 
3 Być może gródek pełnił funkcję tzw. przygródka (szerzej Chudzińska 2014).
4 Budowa zamku nie była aktem jednorazowym – powstawał on stopniowo (Chudzińska 2010 – tam starsza literatura). 
5 Zapiska sądowa dotycząca pozwania Mikołaja Gładysza, komendanta załogi zamku w Muszynie za poddanie zamku bez 
walki: Werneo de Gaban Nicolaum Gladisz de Lossye pro inculpacione, castri Mussyna, ut dicebatur, sub eodem Nicolao repecti 
iure sincero euasit (SPPP, nr 1312).
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punkt obserwacyjny. Siedzibę administracji klu- Niestety, brak szczegółowych danych na temat 
cza przeniesiono do dworu ulokowanego u stóp interesujących nas znalezisk odkrytych podczas 
góry zamkowej, gdzie zatrzymywali się również badań prowadzonych w l. 90. XX w. (A. Szybo-
wizytujący Muszynę biskupi. W 2. połowie XVII wicz – 1992 r. oraz B. Chudzińska i B. Szybowicz 
stulecia  zamek  całkowicie  opuszczono. – l. 1996-1998), poza kolejnym wyliczeniem po-

Archeolodzy zainteresowali się nim dopiero szczególnych kategorii uzbrojenia. Odkryto wów-
w l. 60. ubiegłego wieku. W 1963 r. niewielkie czas groty strzał łuku i bełtów, ołowiane pociski 
badania przeprowadziła w jego wnętrzu Karpacka broni palnej, kord (?) oraz fragment ostrogi (Chu-

6Ekspedycja Archeologiczna pod kierunkiem A. Ża- dzińska 2004, 92; 2005, 270) . Kolejne prace pod-
kiego. W zwięzłym sprawozdaniu z tych prac znaj- jęto w 2007 r. i przez następne sezony, do 2010 r., 
duje się informacja, że znaleziono wówczas pięć były prowadzone przez autorkę niniejszego opra-
grotów bełtów, grot strzały łuku oraz kulkę żelaz- cowania (ryc. 2). W 2011 r. przetarg na badania 
ną o nieznanym przeznaczeniu (Fraś 1966, 453). wygrała firma Arch-Tech, a w 2013 – Sekcja 

7Równie skąpe informacje na temat militariów po- Archeo  i  to  one  kontynuowały  wykopaliska . 
jawiły się w publikacjach wyników badań M. Ca- Niniejsze opracowanie – jak zaznaczono 
balskiej, która wznowiła prace wykopaliskowe w tytule – nie obejmuje wszystkich militariów po-
w l. 1972-1973. Pozyskano wówczas osiem gro- zyskanych w trakcie wspomnianych wyżej badań, 
tów bełtów, kulę kamienną oraz silnie skorodo- a jedynie zabytki z badań w l. 2007-2010, kiedy 
wane blachy z nitami, w tym być może fragment prowadziła je autorka i podczas których, jak się 
hełmu  (Cabalska  1987,  14). wydaje, pozyskano największą ilość elementów 

Barbara Chudzińska

Ryc. 1. Muszyna. Lokalizacja zamku i gródka na Koziejówce. Strzałka czerwona – zamek, strzałka żółta – gródek. Fot. M. Poznański.

Fig. 1. Muszyna. Location of castle and stronghold on Koziejówka mountain. Red pointer – castle, yellow pointer – stronghold. Photo by M. Poznański.

6 Wyniki tych badań są znane wyłącznie z komunikatu zamieszczonego w „Informatorze Archeologicznym” oraz popularnego 
artykułu zamieszczonego w „Almanachu Muszyny” (zob. Chudzińska 2004; 2005). Dokumentacja polowa jest niedostępna. 
7 W ostatnich dwóch sezonach również pozyskano militaria. W 2011 r. znaleziono: groty bełtów, ostrogę z bodźcem gwiaź-
dzistym, zbrojniki (Chudzińska 2011b), ale wyjątkowy okazał się ostatni sezon (2013 r.), w trakcie którego znaleziono 
kolejne fragmenty hakownicy, fragment kordu typu morawskiego, groty bełtów, grot strzały, tok włóczni, ostrogi, strzemię, 
fragment podkowy, wędzidło i element zbroi płytowej, tzw. opachę (wg www.muszyna.tv./pl/35979/124597/ BADANIA_ 
ARCHEOLOGICZNE_NA_ZAMKU_W_MUSZYNIE.html, dostęp z dnia 11.12.2013).
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uzbrojenia i oporządzenia jeździeckiego (ryc. 3-4). dła) oraz osiem uzbrojenia ochronnego (siedem 
Uwzględniono również, w miarę możliwości, opu- zbrojników,  fragment  plecionki  kolczej). 
blikowane zabytki pochodzące ze starszych badań Wymienione wyżej kategorie uzbrojenia 
(Fraś  1966;  Cabalska  1987;  Chudzińska  2005). i oporządzenia jeździeckiego były już wielokrot-

Prezentowany niżej zespół pod względem nie wnikliwe analizowane w publikacjach zamiesz-
asortymentu uzbrojenia jest typowy dla zamków czanych na łamach niniejszego periodyku, stąd 
z terenu Królestwa Polskiego, których uzbroje- w poniższym opracowaniu często odwoływano 
nie, według zachowanych inwentarzy, nie przed- się jedynie do ostatnich prac, odsyłając czytelnika 
stawiało się imponująco (Szymczak 1998). W trak- do starszej literatury zamieszczonej w konkretnych 
cie badań udało się jednak pozyskać przedmioty opracowaniach. 
wyjątkowe, rzadko znajdowane podczas prac wy-
kopaliskowych. Chodzi zwłaszcza o pozostałości Broń strzelcza 
ręcznej broni palnej, którą, jak już wspomniano, Wprawdzie w Muszynie nie zachowały się 
niedawno omówiono na łamach „Acta Militaria pozostałości kusz czy łuków, ale licznie są repre-
Mediaevalia” (Chudzińska 2011a; por. też przyp. 7) zentowane groty, którymi z nich strzelano. Jak 
oraz w opracowaniu P. Strzyża poświęconym śred- wspomniano wyżej, znaleziono ich łącznie 189, 
niowiecznej broni palnej w Polsce (Strzyż 2011, w tym dziewięć grotów strzał łuku (nr kat. 183-
100-102). Znaleziska te ujęto w katalogu niniej- 191) i 180 grotów bełtów kuszy (nr kat. 1-180). Tę 
szego opracowania i skrótowo potraktowano w ana- liczbę można powiększyć o 13 grotów bełtów oraz 
lizie, aby ukazać pełny obraz pozyskanych źródeł. jeden grot strzały z badań A. Żakiego i M. Ca-

Zespół liczy 189 grotów strzał łuku i bełtów, balskiej (Fraś 1966, 452-453, ryc. 8; Cabalska 
dwa groty oszczepu (?), puginał, trzy fragmenty luf 1987, 13) oraz szacowaną na ok. 50-60 egzem-
ręcznej broni palnej, 18 pocisków ręcznej broni plarzy liczbę grotów i grocików odkrytych pod-
palnej i artyleryjskiej, 33 elementy oporządzenia czas prac wykopaliskowych w l. 90. ubiegłego 

8jeździeckiego (ostrogi, strzemię, podkowy, wędzi- wieku  oraz  w  sezonach  2011  i  2013 . 
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Ryc. 2. Muszyna. Plan zamku (stan z 2010 r.) z lokalizacją wykopów: 1 – l. 1996-1998, 2 – l. 2007-2010. Oprac. B. Chudzińska.

Fig. 2. Muszyna. Layout plan of the castle (2010) with location of trenches in: 1 – 1996-1998, 2 – 2007-2010. Elaborated by B. Chudzińska.
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8 Podczas badań w l. 1996-1998 trudną dzisiaj do określenia liczbę grotów (ale można ją szacować na kilkadziesiąt) znaleziono 
na zewnątrz wschodniego i południowego murów baszty oraz wzdłuż muru południowego między najbliższymi przyporami 
baszty (Chudzińska 2005). Tylko z brudnopisu notatki służbowej sporządzonej podczas wizytacji konserwatorskiej w dniu 
4.11.1996 (odpis w posiadaniu autorki) wynika, że podczas prac zabezpieczających mury w 1996 r., w niewielkim wkopie 
wykonanym przez robotników na zewnątrz muru południowego baszty, znaleziono 10 grotów bełtów i fragment podkowy.
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Podział grotów ze względu na ich przezna- wyraźne podobieństwo muszyńskich znalezisk do 
czenie do łuku lub kuszy przeprowadzono w opar- pocisków typu wschodniego (Медведев 1966), 
ciu o kryterium wagowo-metryczne opracowane natomiast dla kusz stworzono własną, o czym 
przez K. Wachowskiego (1982). Rysuje się on niżej. Problem z klasyfikacją grotów bełtów kusz 
wyraźnie, chociaż wiele egzemplarzy jest znacz- pojawia się w zasadzie zawsze, gdy mamy do 

9nie uszkodzonych przez korozję, ma też odłamane czynienia z ich liczniejszymi zbiorami . Powszech-
trzpienie lub tulejki, a zatem ich waga ma często nie akceptowane kryterium wagowo-metryczne 
wartość przybliżoną do pierwotnej. Ciężar zacho- (zob. Kola, Wilke 1976; Wachowski 1982), które 
wanych grotów strzał łuku zamyka się w prze- pozwala spojrzeć na zabytki w sposób obiektyw-
dziale ok. 4-9 g i – jak się wydaje – górna granica ny, pozostawia jednak poza analizą egzemplarze 
wagi wyjściowej mogła być w kilku przypadkach uszkodzone, jednak zachowane na tyle dobrze, że 
tylko nieznacznie przekroczona. Natomiast naj- bez problemu można je sklasyfikować w oparciu 
lżejsze groty łączone z kuszami (włącznie z usz- o formę przekroju poprzecznego i widok z boku. 
kodzonymi) ważą 17 g, czyli w stanie idealnym Te dwa elementy, stosowane zresztą często przy 
ok. 20 g, odpowiadają zatem wagowo grupie D, klasyfikowaniu grotów, są obarczone subiektyw-
czyli grotom przeznaczonym do kuszy (ibidem, ną oceną badacza. Duże zróżnicowanie kształtów 
172). powoduje, że zwykle trudno dopasować konkret-

W przypadku grotów strzał łuku posłużono ny zabytek do wzorca stworzonego przez kogoś 
się klasyfikacją A. F. Medvedeva ze względu na innego i prostsze staje się opracowanie nowej 
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Ryc. 3. Muszyna. Plan zamku (stan z 2010 r.) z lokalizacją wykopów (1 – l. 1996-1998, 2 – l. 2007-2010) oraz rozmieszczenie elementów 
uzbrojenia: a – groty bełtów, b – groty strzał, c – groty oszczepów, d – puginał, e – pozostałości luf ręcznej broni palnej, f – metalowe pociski 
ręcznej broni palnej, g – kamienne pociski ręcznej broni palnej (?), h – kule kamienne broni artyleryjskiej, i – kula żelazna broni artyleryjskiej, 
k – elementy pancerzy, l – fragment plecionki kolczej. Oprac. B. Chudzińska.

Fig. 3. Muszyna. Layout plan of the castle (2010) with location of trenches (1 – 1996-1998, 2 – 2007-2010) and disposition of military items: 
a – bolt heads, b – arrow heads, c – javelin heads, d – dagger, e – remains of split barrels, f – metal projectiles, g – stone projectiles (?), h – stone 
cannon’s balls, i – iron cannon’s ball, k – pieces of armour, l – fragment of chainmail. Elaborated by B. Chudzińska.

9 Groty bełtów różnią się bardzo kształtem i rozmiarami. Ta różnorodność wynika zarówno z ewolucji samej kuszy oraz 
uzbrojenia ochronnego, jak również z doświadczeń kowali i strzelców (Serdon 2005, 46-47). Zapewne nie bez znaczenia było 
przeznaczenie grotów, ale niestety, na ten temat nie dysponujemy danymi źródłowymi. W inwentarzach arsenałów wprawdzie 
pojawiają się różne określenia na groty bełtów, ale nie jesteśmy w stanie połączyć ich z konkretnymi znaleziskami (Nowa-
kowski 1986, 78). W jakimś sensie ilustracją tej różnorodności jest kołczan ze strzałami zamieszczony na herbie kołczanników 
w „Kodeksie Bohema” (2000; zob. ryc. 5).
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typologii przy jednoczesnym odwołaniu do już średnio (Медведев 1966) lub dokonując jej mody-
istniejących (np. Świątkiewicz 2010, 30-31) lub fikacji (Szpunar, Glinianowicz 2006, 161, rys. 4). 
po prostu modyfikuje się którąś z już istniejących W omówieniach polskich zbiorów wykorzystu-
(Szpunar,  Glinianowicz  2006,  161,  rys.  4). je się również inne typologie opracowane dla 

Powszechnie stosuje się podział grotów beł- kolekcji spoza Polski: G. Rackevičiusa (2000), 
tów ze względu na sposób ich osadzenia na drzew- B. Zimmermmana (2000) i V. Serdon (2005), 
cu zaproponowany 60 lat temu przez A. Nadol- które albo przez bezpośredni związek z Polską, 
skiego (Nadolski 1954, 65). Pozostałe typologie albo wykorzystanie materiałów z ziem polskich 
wykorzystywane w opracowaniach – znacznie jako tła porównawczego są bardzo pomocne. 
bardziej rozbudowane – najczęściej łączą kryte- Warta odnotowania jest pionierska praca do-
rium wagowo-metryczne z kryteriami związanymi tycząca grotów bełtów R. Prihody z 1932 r., 
z kształtem, tzn. uwzględniają przekrój poprzecz- na którą powoływano się w starszych opraco-
ny i czasami widok z boku. Badacze polscy zwy- waniach (zob. Wałowy 1960, 315; Kamińska 
kle korzystają z klasyfikacji opracowanych przez 1968,  58).
K. Wachowskiego (1982), A. Kolę i G. Wilkego 
(1976) czy J. Maika (1997, 26-31). Nie wzbu- Groty  bełtów
dziła zainteresowania, jak zresztą zauważa sam Znaczna część zbioru zachowała się w złym 
autor, typologia P. Świątkiewicza (2010, 30-31), stanie. Większości egzemplarzy dotknęła koro-
może ze względu na niewielkie zróżnicowa- zja, powodując znaczne ubytki, głównie w ob-
nie uwzględnionych w niej rzutów bocznych. rębie tulejek i – w mniejszym stopniu – ostrzy. 
Bezpośrednie kontakty z ziemiami wschodni- Z powodów finansowych, konserwacji poddano 

10mi i wpływ tamtejszego uzbrojenia na rodzime ok. 60% egzemplarzy , pozostałe są pokryte 
powodują, że często sięga się po klasyfikację w mniejszym lub większym stopniu produkta-
A. F. Medevedeva, odwołując się doń bezpo- mi korozji i ziemią, które niekiedy znacznie 
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Ryc. 4. Muszyna. Plan zamku (stan z 2010 r.) z lokalizacją wykopów (1 – l. 1996-1998, 2 – l. 2007-2010) oraz rozmieszczenie elementów 
oporządzenia jeździeckiego: a – podkowy, b – ostrogi, c – wędzidła, d – strzemię. Oprac. B. Chudzińska.

Fig. 4. Muszyna. Layout plan of the castle (2010) with location of trenches (1 – 1996-1998, 2 – 2007-2010) and disposition of the equestrian 
equipment: a – horseshoes, b – spurs, c – bits, d – stirrup. Elaborated by B. Chudzińska.

 

10 Konserwacja przedmiotów metalowych została sfinansowana ze środków Urzędu Miasta i Gminy w Muszynie oraz z funduszy 
unijnych pozyskanych na realizację transgranicznych programów związanych z badaniami prowadzonymi na zamku. 
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zmieniły ich kształt oraz, oczywiście, pierwot-
ną wagę (ok. 21% zbioru – tę część wyłączono 

11z  analizy ).
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Ryc. 5. Kołczan ze strzałami z herbu siodlarzy i kołczanników 
z „Kodeksu Behema” (wg Miniatury z Kodeksu Behema 2000).

Fig. 5. Quiver with arrows of saddles and quivers makers coat of arms 
in “Behem Codex” (after Miniatury z Kodeksu Behema 2000).

Gros grotów znaleziono w wykopach zloka-
lizowanych na zewnątrz muru wschodniego (E), 
zwłaszcza przy ścianie północnej baszty (ryc. 3; 
łącznie 102 egzemplarze). Zdecydowanie mniej 
pozyskano ich z wykopów zlokalizowanych wzdłuż 
pozostałych murów obronnych – północnego 
(N – 6 egzemplarzy) i zachodniego (W – 1 okaz), 
ale tam badania prowadzono w ograniczonym 
zakresie. Jeden egzemplarz podjęto ze ścieżki 
prowadzącej ku zamkowi (na linii fosy, znalezi-
sko luźne – kat. 53) i, także jeden, z wykopu 
VIII zlokalizowanego przy ścieżce prowadzącej 
z zamku do gródka (niezaznaczony na ryc. 2 
z powodu znacznej odległości). Był on zwróco-
ny ostrzem w kierunku tego ostatniego obiek-
tu, co sugeruje wystrzelenie go przez obrońców 
(kat. 150, tabl. 13:6). Pozostałe groty wydobyto 
z wnętrza obwodu obronnego. Znajdowano je 
głównie w części wschodniej, notabene najdo-
kładniej przebadanej, co po części tłumaczy licz-
bę znalezisk. Z drugiej strony była to część wa-

12rowni, gdzie znajdowały się brama  oraz baszta 
i, jak wykazały badania, gdzie koncentrowało się 
w XV w. życie zamku. Łącznie pozyskano stam-
tąd 31 okazów. Jeden z egzemplarzy znalezionych 
wewnątrz pomieszczenia dostawionego do muru 
wschodniego był wbity w zwęgloną belkę (kat. 98). 
Niestety, stan zachowania drewna uniemożliwił 
przeprowadzenie analizy dendrochronologicznej. 
Drugim obszarem, gdzie koncentracja grotów by-
ła największa, był rejon muru 6, który przez pe-
wien okres pełnił funkcję muru zewnętrznego (22 

13egzemplarze) . Jeden z grotów wydobyto podczas 

11 Z analiz wyłączono 37 egzemplarzy (kat. 24, 55-58, 61, 65, 86-88, 91, 93-94, 97-98, 109, 111, 113, 119, 123, 135, 137, 139, 
142, 151-152, 155, 161-162, 164-166, 171, 174-176, 178, 180; tabl. 2:12; 5:7-10; 6:1,5; 8:2-4,7,9-10; 9:1,2; 10:1,3,5,11; 
12:5,7,10; 13:3,7-8,11; 14:5-6,8-10,15; 15:2-4,6,8). 
12 Została odkryta w murze północnym podczas badań w 2013 r.
13 Wydaje się, że po katastrofie budowlanej w 1454 r. zamek skrócono do wysokości muru 6, by ponownie go przedłużyć w 
trakcie przebudowy po zniszczeniach w 1474 r.
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wykonywania cięcia w poprzek muru północnego i warianty, które wydzielono na podstawie prze-
(N), na zachód od basztki (nr kat. 148; tabl. 13:4). kroju poprzecznego. Warianty oznaczono mały-
Zlokalizowano go w warstwie, która gromadziła mi literami alfabetu: „a” – kwadrat i figura doń 
się na murze w okresie, kiedy prawdopodobnie zbliżona, „b” – romb o zbliżonej długości prze-
był on zniszczony i znalazł się poza obwodem kątnych, „c” – romb o wyraźnej różnicy długości 
obronnym. Z części zachodniej zamku pochodzą przekątnych (w przybliżeniu odpowiada prze-
pojedyncze znaleziska odkrywane w zasypach fun- krojowi „dwudaszkowatemu” wg Świątkiewicza 
damentów  i  poziomach  niwelacyjnych. 2010, tab. I), „d” – prostokąt, „e” – trapez, „f” – 

Cechą wspólną muszyńskich grotów jest czworobok. 
posiadanie tulejki. Trzpień miał prawdopodobnie Większość pocisków ma przekrój poprzecz-
tylko jeden egzemplarz (odłamany, kat. 147; tabl. ny kwadratowy lub bardzo zbliżony do tej figury 
13:3). A zatem nawiązując do typologii Nadol- (52%). Groty o przekroju romboidalnym stano-
skiego, niemal cały zbiór kwalifikuje się do typu I, wią 32% zbioru (w tym zbiorze rysuje się grupa, 
poza wspomnianym wyjątkiem zaliczonym do której przekrój ma formę rombu o wyraźnej róż-
typu II. W naszej klasyfikacji typy te określono nicy długości między przekątnymi, co pozwalało 
jako grupy, odpowiednio I i II, natomiast typy uzyskać formy o spłaszczonym ostrzu – ok. 35% 
wydzielono w oparciu o widok boczny (1-4), do- romboidalnych). Przekrój prostokątny stwierdzo-
datkowo różnicując je na odmiany (1A, 2A, 2B) no u 6% grotów, a trapezowaty miał tylko jeden 
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Ryc. 7. Kamienne kule i ich fragmenty znalezione na zamku w Muszynie (kat. 205-208). Fot. P. Goliński.

Fig. 7. Stone balls and their fragments discovered in castle in Muszyna (Cat. 205-208). Photo by P. Goliński.

a cb d e f

1A1 2B 3 42 2A

Ryc. 6. Typy grotów bełtów kuszy z zamku w Muszynie. Oprac. B. Chudzińska.

Fig. 6. Types of bolt heads from castle in Muszyna. Oprac. B. Chudzińska.
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Ryc. 8. Plecionka kolcza (kat. 251). Fot. P. Goliński.

Fig. 8. Chainmail (Cat. 251). Photo by P. Goliński.

Ryc. 9. Ramię strzemienia (kat. 216). Fot. P. Goliński.

Fig. 9. Part of stirrup (Cat. 216). Photo by P. Goliński.
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Tabl. 1. Muszyna-Zamek. Groty bełtów:1-12 – kat. 1-12. Rys. J. Małocha.

Table 1. Muszyna-Castle. Bolt heads:1-12 – cat. 1-12. Drawing by J. Małocha.
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Tabl. 2. Muszyna-Zamek. Groty bełtów: 1 – kat. 13, 2 – kat. 14, 3 – kat. 15, 4 – kat. 16, 5 – kat. 17, 6 – kat. 18 7 – kat. 19, 8 – nr kat. 20, 9 – kat. 21, 
10 – kat. 22, 11 – kat. 23, 12 – kat. 24. Rys. J. Małocha.

Table 2. Muszyna-Castle. Bolt heads: 1 – cat. 13, 2 – cat. No. 14, 3 – cat. 15, 4 – cat. 16, 5 – cat. 17, 6 – cat. 18, 7 – cat. 19, 8 – cat. 20, 9 – cat. 21, 
10 – cat. 22, 11 – cat. 23, 12 – cat. 24. Drawing by J. Małocha.



egzemplarz. W przypadku tych dwóch ostatnich – typ 2A – ostrze romboidalne z maksy-
przekrojów ostrze jest niesymetryczne, a zatem malną szerokością liścia w połowie jego długości, 
może taki przekrój był efektem niezamierzonym. tulejka  walcowata  lub  stożkowata;
Wydaje się, że groty te są stosunkowo rzadkie. – typ 2B – ostrze romboidalne z maksy-
U 10% ostrzy przekrój określono ogólnie jako malną szerokością w 1/4 długości liścia, który jest 
czworokątny, gdyż tylko na to pozwalał ich stan bardzo krótki, tulejka walcowata lub stożkowata;
zachowania. – typ 3 – ostrze laurowate, z maksymalną 

W przypadku grotów z tulejką uwzględniono szerokością w 2/3 jego długości, tulejka walcowata 
też kształt tej ostatniej, wydzielając tulejki proste lub  stożkowata;
(walcowate) albo mniej lub bardziej rozszerzone – typ 4 – ostrze wrzecionowate z maksy-
(stożkowate). Zwykle były one źle zachowane, malną szerokością w 1/4 jego długości, tulejka 
jednak mimo znacznych ubytków zazwyczaj moż- walcowata  lub  stożkowata.
na było określić ich formę. Przeprowadzono rów-
nież analizę metryczno-wagową dla grotów za- Typ  I.1
chowanych  w  całości. Występuje w wariantach: „a”-„d”, obejmując 

Podział grotów z tulejką na typy według wi- groty o przekroju podłużnym prostokątnym lub 
doku bocznego przedstawia się następująco (ryc. 6): minimalnie zwężającym się ku osadzie (łącznie 

– t  – ątne lub nieznacz- 16 egzemplarzy, co stanowi 8,3% ogółu grotów 
nie zwężające się ku osadzie, tulejka zazwyczaj z  tulejką).
walcowata; Wariant „a” jest reprezentowany przez pięć 

– t  – źnie zwężające się egzemplarzy o walcowatych tulejkach (kat. 11, 
ku  osadzie,  tulejka  walcowata; 43, 74, 133, 159; tabl. 1:11; 4:7; 7:2; 12:1; 14:3). 

– typ 2 – ostrze romboidalne z maksymalną W całości zachowały się tylko dwa zabytki. Ich 
szerokością w 2/3 lub częściej 1/4 jego długości, długość wynosiła 60 i 78 mm, szerokość ostrza 
tulejka  walcowata  lub  stożkowata; odpowiednio – 15 i 13 mm, a waga – 43 i 30 g. 

yp 1 ostrze prostok

yp 1A ostrze wyra
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Tabl. 3. Muszyna-Zamek. Groty bełtów: 1 – kat. 25, 2 – kat. 26, 3 – kat. 27, 4 – kat. 28, 5 – kat. 29, 6 – kat. 30, 7 – kat. 31, 8 – kat. 32, 9 – kat. 33, 
10 – kat. 34, 11 – kat. 35, 12 – kat. 36. Rys. J. Małocha.

Table 3. Muszyna-Castle. Bolt heads: 1 – cat. 25, 2 – cat. 26, 3 – cat. 27, 4 – cat. 28, 5 – cat. 29, 6 – cat. 30, 7 – cat. 31, 8 – cat. 32, 9 – cat. 33, 
10 – cat. 34, 11 – cat. 35, 12 – cat. 36. Drawing by J. Małocha.
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Groty te nie różniły się proporcjami, a szerokość g – dwa (wariant „a”) oraz powyżej 60 g – jeden 
ostrza  do  jego  długości  wynosiła  1:3. (wariant  „b”). 

Liczebność wariantu „b” jest zbliżona – sześć Groty typu I.1 w wariantach „a” i „b”, jed-
egzemplarzy (kat. 26, 35, 62, 81, 110, 170; tabl. nak bardziej masywne, są znane z zameczku 
3:2,11; 6:2; 7:9; 10:2; 14:14). Przeważają okazy w Szaflarach, pow. nowotarski, gdzie prawdo-
z tulejkami prostymi (4). Żaden nie zachował się podobnie można je datować na 3. ćwierć XV w. 
w całości, niemniej cechuje je znaczna różnica (Wałowy 1960, 331, tabl. XI:9,12). Podobny grot 
długości. Zachowane wymiary najkrótszego wyno- o przekroju kwadratowym znaleziono na dato-
szą 58 mm x 15 mm (długość i szerokość ostrza), wanym na XIV w. gródku w Siedlątkowie, pow. 
a waga 33 g, zaś najdłuższego 95 mm x 16 mm poddębicki (Kamińska 1968, tabl. XIV:5), na zam-
i  62  g. kach Sobień w Manastercu, pow. leski (datowa-

Wariant „c”, to dwa niekompletne groty o pro- ne na koniec XIII-XV w.; Kotowicz 2002, 21, 
stych tulejkach (kat. 10, 17; tabl. 1:10; 2:5). Ich kat. 19-20, tab. IV:9-10) oraz w Bolesławcu nad 
wymiary i waga wynosiły odpowiednio 91 mm, Prosną, pow. wieruszowski – w tym ostatnim 
17  mm,  45  g  i  72  mm,  17  mm  i  25  g. przypadku zaliczono je do typu Ic, datowanego 

Przekrój „d” miały również dwa groty, w tym na 1. połowę w. XV (o przekroju poprzecznym 
jeden zachowany w całości o tulejce lekko roz- kwadratowym – Maik 1997, 27, rys. 10:a). Z kolei 
szerzonej (kat. 18, 83; tabl. 2:6, 7:11). Miał on na terenie Czech podobne groty o przekroju kwa-
73 mm długości i ważył 42 g. Szerokość ostrza dratowym pozyskano m.in. na zamkach Edelštejn, 
wynosiła 16 mm. W jego przypadku proporcje (XV w.) i Rychleby, położonych w okr. Jeseník 
wynosiły  1:2. (XIV-XV w.; Kouril, Prix, Wihoda 2000, 81, obr. 

Waga wszystkich grotów typu 1 zamyka się 42:1, 321, obr. 223:5) czy grodzisku Rýmařovie, 
w przedziale 21-62 g, ale już całych egzemplarzy okr. Bruntál (nasz wariant „a”; Hlubek 2010, 491, 
– 30-42 g. Ogółem grotów o wadze do 30 g było 493, obr. 2:6; grot waży 20 g). Formy te wystę-
trzy (warianty „a”-„c”), 31-40 g – dwa (wariant pują również na Zachodzie [zob. Serdon 2005, 
„a”), 40-50 g – pięć (warianty „a”-„b”, „d”), 51-60 42 – typ Haut-Koenigsbourg „a”, o zbliżonych 
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Tabl. 4. Muszyna-Zamek. Groty bełtów: 1 – kat. 37, 2 – kat. 38, 3 – kat. 39, 4 – kat. 40, 5 – kat. 41, 6 – kat. 42, 7 – kat. 43, 8 – kat.44, 9 – kat. 45, 
10 – kat. 46, 11 – kat. 47, 12 – kat. 48. Rys. J. Małocha.

Table 4. Muszyna-Castle. Bolt heads: 1 – cat. 37, 2 – cat. 38, 3 – cat. 39, 4 – cat. 40, 5 – cat. 41, 6 – cat. 42, 7 – cat. 43, 8 – cat. 44, 9 – cat. 45, 
10 – cat. 46, 11 – cat. 47, 12 – cat. 48. Drawing by J. Małocha.
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Tabl. 5. Muszyna-Zamek. Groty bełtów: 1 – kat. 49, 2 – kat. 50, 3 – kat. 51, 4 – kat. 52, 5 – kat. 53, 6 – kat. 54, 7 – kat. 55, 8 – kat. 56, 9 – kat. 75, 
10 – kat. 58, 11 – kat. 59, 12 – kat. 60. Rys. J. Małocha.

Table 5. Muszyna-Castle. Bolt heads: 1 – cat. 49, 2 – cat. 50, 3 – cat. 51, 4 – cat. 52, 5 – cat. 53, 6 – cat. 54, 7 – cat. 55, 8 – cat. 56, 9 – cat. 75, 
10 – cat. 58, 11 – cat. 59, 12 – cat. 60. Drawing by J. Małocha.
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Tabl. 6. Muszyna-Zamek. Groty bełtów: 1 – kat. 61, 2 – kat. 62, 3 – kat. 63, 4 – kat. 64, 5 – kat. 65, 6 – kat. 66, 7 – kat. 67, 8 – kat. 68, 9 – kat. 69, 
10 – kat. 70, 11 – kat. 71, 12 – kat. 72. Rys. J. Małocha.

Table 6. Muszyna-Castle. Bolt heads: 1 – cat. 61, 2 – cat. 62, 3 – cat. 63, 4 – cat. 64, 5 – cat. 65, 6 – cat. 66, 7 – cat. 67, 8 – cat. 68, 9 – cat. 69, 
10 – cat. 70, 11 – cat. 71, 12 – cat. 72. Drawing by J. Małocha.
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wymiarach i wadze, jednak niepewnej chronologii liczonych do tego wariantu wynosiła 63-87 mm, 
z zamku (stan. 8) o tej samej nazwie położonego szerokość ostrza – 13-19 mm, a waga – 30-79 g.
w departamencie Bas-Rhin]. Groty te w klasyfikacji Przekrój „b” miało sześć egzemplarzy (kat. 13, 
ogólnej V. Serdon zalicza do typu I (nasz wariant 16, 23, 80, 90, 104; tabl. 2:1,4,1; 7:8; 8:8; 9:8), 
„b”). Ich długość wynosi 65-85 mm, a waga 45-55 g w tym w przypadku czterech udało się określić 
(ibidem, 112). Znane są one również z pola bi- kształt tulejki – prosty w dwóch przypadkach 
twy pod Wisby w 1361 r. (Thordemann 1939, 134, i także w dwóch rozszerzony. Jedyny cały grot 
fig. 134:14,16). Ujmuje je również w swojej typo- miał 81 mm długości, szerokość ostrza wynosi-
logii V. Rackevičius (2000, 28, 4 pav.) jako typy 3A ła 16 mm, proporcje kształtowały się między 1:3 
i 3B, datowane na 2. połowę XIV i XV w. Można a 1:4, a ciężar wynosił 42 g. Wymiary pozosta-
zatem uznać, że były one już znane w XIV w. łych, niekompletnych, okazów zamykały się od-
i  występowały  przez  całe  XV  stulecie. powiednio w przedziałach: 71-93 mm – długość, 

16-18 mm – szerokość ostrza, 36-62 g – waga. 
Typ  I.1A Przekrój „c” miał jeden grot, zachowany nie-
Obejmuje groty o trapezowatym przekroju kompletnie, o długości 81 mm, szerokości ostrza 

podłużnym ostrza. W sumie 25 egzemplarzy 18  mm  i  wadze  51 g  –  kat.  32  (tabl.  3:8). 
w wariantach „a”-„d”, które stanowią 14% gro- Nieliczne były również groty o przekroju 
tów  z  tulejką. prostokątnym („d”). Znaleziono ich trzy (kat. 39, 

Przekrój „a” miało 15 egzemplarzy (kat. 22, 44, 172; tabl. 4:3,8; 14:16). Dwa z nich miały 
28, 53-54, 64, 70, 75-76, 96, 101, 108, 120, 134, tulejki proste, a jeden rozszerzoną. Dwa zacho-
156, 163; tabl. 2:10; 3:4; 5:5-6; 6:4,10; 7:3-4; 8:12; wały się w stanie umożliwiającym pomiar dłu-
9:5,12; 12:2; 13:12; 14:7), większość z tulejkami gości – 79 i 89 mm. Szerokość ostrza wynosiła 
prostymi (10 okazów). W całości zachowały się 13 i 19 mm, a waga 57 i 60 g. Groty różniły się 
dwa groty o wymiarach 79 mm długości, 15 mm wyraźnie proporcjami. W przypadku pierwszego 
szerokości i wadze 36 g oraz 74 mm długości, wynosiła ona powyżej 1:2, drugiego 1:3. Trzeci 
17 mm szerokości i wadze 40 g. Ich proporcje z grotów był, mimo częściowo odłamanej tulejki, 
oscylowały ok. 1:5. Długość ogółu grotów za- wyraźnie  mniejszy.  Jego  waga  wynosiła  28  g. 
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Tabl. 7. Muszyna-Zamek. Groty bełtów: 1 – kat. 73, 2 – kat. 74, 3 – kat. 75, 4 – kat. 76, 5 – kat. 77, 6 – kat. 78, 7 – kat. 79, 8 – kat. 80, 9 – kat. 81, 
10 – kat. 82, 11 – kat. 83, 12 – kat. 84. Rys. J. Małocha.

Table 7. Muszyna-Castle. Bolt heads: 1 – cat. 73, 2 – cat. 74, 3 – cat. 75, 4 – cat. 76, 5 – cat. 77, 6 – cat. 78, 7 – cat. 79, 8 – cat. 80, 9 – cat. 81, 
10 – cat. 82, 11 – cat. 83, 12 – cat. 84. Drawing by J. Małocha.
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Ciężar grotów I.1A mieścił się w przedziale 68 egzemplarzy (37,4% grotów z tulejką). Naj-
28-79 g, przy czym egzemplarz najlżejszy ma liczniej wystąpiły groty o przekroju kwadratowym 
częściowo odłamaną tulejkę, i pierwotnie mógł („a”) – 41 egzemplarzy (kat. 1, 6-7, 15, 21, 25, 
ważyć 30 g lub więcej. Jest to jedyny egzemplarz, 27, 31, 38, 40-42, 45, 47-51, 59-60, 66, 77, 84-85, 
którego waga wynosiła poniżej 30 g (wariant „a”), 106, 114, 116, 122, 126, 129, 131-132, 138, 141, 
30-40 g miało siedem egzemplarzy (warianty 153, 157-158, 160, 167-168, 173, 177; tabl. 1:1,6-
„a”, „b”), 41-50 g – dziewięć (warianty „a”, „b”), 7; 2:3,9; 3:1,3,7; 4:2,4-6,9,11-12; 5:1-3,11; 6:6; 
51-60 g – pięć (warianty „a”, „c”, „d”), 61-70 g – 7:5,12; 8:1,9; 10:6,8; 11:2, 6,9,11-12; 12:9; 13:9; 
dwa (warianty „b”, „d”) oraz powyżej 70 g – 14:1-2,4,11-12; 15:5). Wśród nich 12 egzemplarzy 
jeden  (wariant  „a”). miało tulejki proste, a 29 rozszerzone. W całości 

W Polsce groty te są znane m.in. z Szaflar zachowały się 24 groty. Ich długość zamykała 
(Wałowy 1960, tabl. XI 11) oraz zamku Sobień się w przedziale 67-94 mm, szerokość ostrza – 
w Manastercu (Żurowski 1968, 203, ryc. 17:e – 12-18 mm, a waga 26-58 g. Wielkości te w zasa-
nasz wariant „a”; Kotowicz 2004, 33, kat. 103, dzie powtórzyły się w przypadku grotów uszko-
ryc. 21), gdzie można je datować na XIV-XV w. dzonych i wynosiły odpowiednio 58-90 mm, 
Występują również na terenie Węgier, w obiek- 10-20 mm i 26-71 g. Zachowane w całości groty 
tach datowanych na 1. połowę XV w. (Szörényi znacznie różniły się proporcjami. Można je po-
2012, 7:1 kep.) i Czech – wspomniane już gro- dzielić na trzy grupy. W pierwszej (12 egzem-
dzisko w Rýmařovie, datowane ramowo na XIV- plarzy) proporcja wynosiła 1:2 lub była do tej 
XV w. (nasz wariant „c”; Hlubek 2010, 491, 493, wielkości zbliżona, u 11 egzemplarzy wynosi-
obr.  2:10  –  grot  waży  31  g). ła ona 1:3 lub o wartości przybliżonej, a tylko 

u  jednego  1:4. 
Typ  I.2 Grotów o przekroju romboidalnym („b”) było 
Do tego typu, tzn. grotów o przekroju rom- 13 (kat. 12, 34, 36, 52, 73, 78, 82, 95, 105, 107, 

boidalnym z największą szerokością umieszczoną 117-118, 127; tabl. 1:12; 3:10,12; 5:4; 7:1,6,10; 
w 1/3 lub częściej 1/4 długości ostrza, zaliczono 8:11; 9:9,11; 10:9-10; 11;7). Sześć spośród nich 
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Tabl. 8. Muszyna-Zamek. Groty bełtów: 1 – kat. 85, 2 – kat. 86, 3 – kat. 87, 4 – 88, 5 – kat. 89, 6 – kat. 90, 7 – kat. 91, 8 – kat. 92, 9 – kat. 93, 
10 – kat. 94, 11 – kat. 95, 12 – kat. 96. Rys. J. Małocha.

Table 8. Muszyna-Castle. Bolt heads: 1 – cat. 85, 2 – cat. 86, 3 – cat. 87, 4 – cat. 88, 5 – cat. 89, 6 – cat. 90, 7 – cat. 91, 8 – cat. 92, 9 – cat. 93, 
10 – cat. 94, 11 – cat. 95, 12 – cat. 96. Drawing by J. Małocha.
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Tabl. 9. Muszyna-Zamek. Groty bełtów: 1 – kat. 97, 2 – kat. 98, 3 – kat. 99, 4 – kat. 100, 5 – kat. 101, 6 – kat. 102, 7 – kat. 103, 8 – kat. 104, 
9 – kat. 105, 10 – kat. 106, 11 – kat.107, 12 – kat. 108. Rys. J. Małocha.

Table 9. Muszyna-Castle. Bolt heads: 1 – cat. 97, 2 – cat. 98, 3 – cat. 99, 4 – cat. 100, 5 – cat. 101, 6 – cat. 102, 7 – cat. 103, 8 – cat. 104, 9 – cat. 105, 
10 – cat. 106, 11 – cat. 107, 12 – cat. 108. Drawing by J. Małocha.
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Tabl. 10. Muszyna-Zamek. Groty bełtów: 1 – kat. 109, 2 – kat 110, 3 – kat. 111, 4 – kat. 112, 5 – kat. 113, 6 – kat. 114, 7 – kat. 115, 8 – kat. 116, 
9 – kat. 117, 10 – kat. 118, 11 – kat. 119, 12 – kat. 120. Rys. J. Małocha.

Table 10. Muszyna-Castle. Bolt heads: 1 – cat. 109, 2 – cat. 110, 3 – cat. 111, 4 – cat. 112, 5 – cat. 113, 6 – cat. 114, 7 – cat. 115, 8 – cat. 116, 
9 – cat. 117, 10 – cat. 118, 11 – cat. 119, 12 – cat. 120. Drawing by J. Małocha.
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Tabl. 11. Muszyna-Zamek. Groty bełtów: 1 – kat. 121, 2 – kat. 122, 3 – kat. 123, 4 – kat. 124, 5 – kat. 125, 6 – kat. 126, 7 –  kat. 127, 8 – kat. 128, 
9 – kat. 129, 10 – kat. 130, 11 – kat. 131, 12 – kat. 132. Rys. J. Małocha.

Table 11. Muszyna-Castle. Bolt heads: 1 – cat. 121, 2 – cat. 122, 3 – cat. 123, 4 – cat. 124, 5 – cat. 125, 6 – cat. 126, 7 – cat. 127, 8 – cat. 128, 
9 – cat. 129, 10 – cat. 130, 11 – cat. 131, 12 – cat. 132. Drawing by J. Małocha.
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miało tulejki proste, a kolejnych sześć rozszerzo- stałe okazy miały taką samą długość – 64 mm 
ne. W całości zachowały się trzy sztuki, o zbliżo- i szerokość ostrza – 15 mm, ale wyraźnie różniły 
nych proporcjach (1:2 lub nieco przekraczając tę się wagą, która wynosiła odpowiednio 22 i 36 g. 
wartość). Ich długość wynosiła 73, 76 i 86 mm, Tylko jeden grot miał przekrój trapezowaty 
szerokość ostrza – 17, 17 i 18 mm, a waga – 43, – „e” (kat. 12, tab. 2:2). Mierzył 44 mm przy 
44 i 55 g. Długość pozostałych egzemplarzy za- szerokości ostrza 19 mm i wadze 62 g. Była to 
mykała się w przedziale 27-55 mm, szerokość forma  o  proporcjach  między  1:2  a  1:3.
ostrza  –  12-20,  a  waga  –  27-64  g. Ogólnie waga grotów typu 2 zamyka się 

Silnie spłaszczone ostrza (wariant „c”) mia- między 22 a 71 g, przy długości 58-97 mm 
ło sześć egzemplarzy (kat. 33, 69, 100, 102, 124, i szerokości ostrza 10-20 mm. Wagę do 30 g 
136; tabl. 3:9; 6:9; 9:4,6; 11:4; 12:4) o tulejkach stwierdzono u siedmiu egzemplarzy (warianty 
prostych (2) i rozszerzonych (4), przy czym śred- „a”, „b”, „d”), 30-40 g – 11 (warianty „a”, „b”), 
nice zachowanych w całości zawierały się w prze- 41-50 g – 14 (warianty „a”, „b”), 51-60 g – pięciu 
dziale 13-16 mm. Cztery groty były kompletne. Ich (wariant „a”), 61-70 g – jednego (wariant „a”) 
długość mieściła się między 79-91 mm, szerokość oraz  powyżej  70  g  –  jednego  (wariant  „a”). 
ostrza – 16-20 mm, a waga – 42-69 g. Proporcje Obecność grotów podobnych do typu I.2 
trzech były zbliżone i wynosiły 1:3, natomiast stwierdzono m.in. w Bieczu, pow. gorlicki, w re-
czwartego – 1:2. Pozostałe, uszkodzone, groty jonie barbakanu (nasz wariant „c”; Kwolek 1964, 
miały 78-91 mm długości, szerokość ostrza wy- 45, ryc. 9), Bolesławcu nad Prosną (wariant „b”; 
nosiła  17  i  18  mm,  a  waga  –  43-56  g. Maik 1997, 29, ryc. 16 – tam typ III), Czchowie, 

Przekrój „d” miały cztery egzemplarze (kat. pow. brzeski (wariant „b”; Szpunar Glinianowicz 
2-3, 5, 121; tabl. 1:2-3,5; 11:1). W dwóch przy- 2006, 146-147, tabl. 4:l; 5:1), Szaflarach, (wa-
padkach były to groty o tulejkach prostych, rianty „b” i „c”; Wałowy 1960, tabl. XI:7-8), na 
a w jednym – rozszerzonej. W całości zachowa- Sobieniu w Manastercu (Kotowicz 2004, 32-33, 
ły się dwa okazy o długości 73 i 78 mm, liściach kat. 101-102, ryc. 21), na Horodyszczu w Trep-
o szerokości 14 i 15 mm i wadze 40-48 mm. Ich czy (wariant „a”; Ginalski, Kotowicz 2004, 216, 
proporcje były identyczne i wynosiły 1:2. Pozo- 218, 241, kat. 65, tabl. IX:2), Zbrojewsku, pow. 

Barbara Chudzińska
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Tabl. 12. Muszyna-Zamek. Groty bełtów: 1 – kat. 133, 2 – kat. 134, 3 – kat. 135, 4 – kat. 136, 5 – kat. 137, 6 – kat. 138, 7 – kat. 139, 8 – kat. 140, 
9 – kat. 141, 10 – kat. 142, 11 – kat. 143, 12 – kat. 144. Rys. J. Małocha.

Table 12. Muszyna-Castle. Bolt heads: 1 – cat. 133, 2 – cat. 134, 3 – cat. 135, 4 – cat. 136, 5 – cat. 137, 6 – cat. 138, 7 – cat. 139, 8 – cat. 140, 
9 – cat. 141, 10 – cat. 142, 11 – cat. 143, 12 – cat. 144. Drawing by J. Małocha.

kłobucki (wariant „a”; Gedl 1976, 52, fig. 2). Na pięć ma przekrój kwadratowy – „a” (kat. 29, 37, 
terenie Czech odkryto je m.in. w Mstěnicach, koło 125, 148; tabl. 3:5; 4:1; 11:5; 12:8, 13:4,10), osiem 
Hrotovic, okr. Třebič (warianty „a” i „c”; Nekuda – romboidalny – „b” (kat. 9, 67, 68, 79, 128, 143, 
1985, 193, obr. 193:e), na grodzisku Sión, w po- 169; tabl. 1:9; 6:7,8; 12:8,11; 14:13) i dwa – 
bliżu Kutnej hory (Koscelník, Kypta, Savková czworoboczny – „f” (kat. 63, 140; tabl. 6:3; 12:8). 
2013, 587, obr. 8:507) oraz w nieznanej miejsco- W wariancie „a” tylko jeden egzemplarz 
wości (zbiory Lovecko-lesnického muzea w Ušo- zachował się w całości. Jest to grot o długości 
wie na Morawach; Žakovský 2011, 131, obr. 22:j). 101 mm, szerokości ostrza 17 mm i wadze 60 g 
Groty te są ujęte też w typologii Zimmermana (proporcja ok. 1:3). Długość pozostałych okazów 
i Serdon oraz Medevedeva. W tej pierwszej od- zamykała się w przedziale 58-76 mm, szerokość 
powiada im część egzemplarzy typu T1-5 o prze- ostrza – 10-18 mm, a waga – 26-41 g. Dwa miały 
kroju kwadratowym i T2-5 o przekroju rombo- tulejki proste i także dwa rozszerzone. Wśród gro-
idalnym, który obejmuje nasze warianty „a”, „b”, tów wariantu „b” zachowały się w całości cztery, 
„d” i „e” (Zimmerman 2000, 46, Taf. 6, 53, Taf. 10). których wymiary wynosiły 68-101 mm (długość) 
Z kolei u Serdon analogią doń są groty typu H1, i 16-18 mm (szerokość ostrza), a waga 44-60 g. 
datowane na XIV – początek XV w. (wariant Groty miały zróżnicowane proporcje, które wyno-
„c”; Serdon 2005, 129). W klasyfikacji Medve- siły: raz poniżej 1:2, raz powyżej 1:2, i także raz 
deva nawiązują do typu 5,występującego na Rusi poniżej 1:3. Wśród grotów uszkodzonych wystą-
w XIII w. (Медведев 1966, 94, табл. 31:5). Zna- piły okazy o ostrzach szerszych, dochodzących do 
leziono je także pod Wisby (Thordemann 1939, 20 mm. Przedział wagowy dla wszystkich skład-
134, fig. 134:1,3,5,10). Występowały zarówno ników tego wariantu wynosił 31-60 g. W przy-
w  XIV,  jak  i  XV  w. padku grotów wariantu „f” ich długość wynosiła 

78 i 101 mm, szerokość ostrza odpowiednio 15 
Typ  I.2A i 13 mm, a waga 56 i 70 g. Proporcję ustalono 
Typ ten grupuje groty o romboidalnym prze- tylko dla jednego grotu (ok. 1:3), drugie ostrze 

kroju ostrza z największą jego szerokością umiesz- było  uszkodzone. 
czoną w połowie długości. Takich okazów stwier- Ciężar grotów I.2A mieści się w przedziale 
dzono 14 (ok. 8% grotów z tulejkami). Wśród nich 26-60 g. Wagę 20-30 g stwierdzono w przypad-
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Tabl. 13. Muszyna-Zamek. Groty bełtów: 1 – kat. 145, 2 – kat. 146, 3 – kat. 147, 4 – kat. 148, 5 – kat. 149, 6 – kat. 150 , 7 – kat. 151, 8 – kat. 152, 
9 – kat. 153, 10 – kat. 154, 11 – kat. 155. 12 – kat. 156. Rys. J. Małocha.

Table 13. Muszyna-Castle. Bolt heads: 1 – cat. 145, 2 – cat. 146, 3 – cat. 147, 4 – cat. 148, 5 – cat. 149, 6 – cat. 150, 7 – cat. 151, 8 – cat. 152, 
9 – cat. 153, 10 – cat. 154, 11 – cat. 155, 12 – cat. 156. Drawing by J. Małocha.
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ku dwóch egzemplarzy (wariant „a”), 31-40 g – tabl. 10:4). Równie masywny, krótki grot, ale 
trzech egzemplarzy (warianty „a”, „b”), 41-50 g – o dłuższym ostrzu, znaleziono w Fréteval, dep. 
siedmiu (warianty „a”, „b”), 51-60 g – dwóch Loir-et-Cher we Francji, gdzie określono go jako 
(wariant  „f”). typ Fréteval. Grot ten mierzył 40 mm, a ważył 

Są znane m.in. z: Trepczy, stan. 2 (nasz 20-25 g. Obiekt, w którym go znaleziono, został 
wariant „a”; Ginalski, Kotowicz 2004, kat. 68, zniszczony  w  l.  1400-1420  (Serdon  2005,  36). 
s. 217, 241, tabl. X:3, datowany na XIII – po-
czątek XIV w.), Czchowa (wariant „b”; Szpunar, Typ  I.3
Glinianowicz 2006, 146, tabl. 4:i), Szaflar (wa- Obejmuje groty o laurowatym ostrzu (naj-
riant „c”; Wałowy 1960, 316, tabl. XI:8, górna większa szerokość w 2/3 długości ostrza) i jest 
granica występowania XV w.) i Zbrojewska (wa- reprezentowany przez 15 egzemplarzy (ok. 8%). 
riant „b”; Gedl 1976, fig. 2; XIV w.), a poza Udział ilościowy poszczególnych wariantów przed-
granicami Polski m.in. z gródka Rumberk, okr. stawia się następująco: „a” – cztery egzemplarze 
Blansko w Czechach (wariant „a”; Černa, Stanĕk, (kat. 20, 30, 71, 89; tabl. 2:8; 3:6; 6:11; 8:5), „b” – 
Zůbek 2010, 448, obr. 30:209/2) i z Wisby (Thor- także cztery egzemplarze (kat. 19, 46, 99, 103; 
demann 1939, 134, fig. 134:15). Według Medve- tabl. 2:7; 4:10; 9:3,7), „c” – sześć egzemplarzy 
deva groty te są zaliczane do typu 6, datowanego (kat. 8, 115, 130, 149-150, 179; tabl. 1:8; 10:7; 
na Rusi XIII-XV w. (Медведев 1966, 94, табл. 11:10; 13:5-6; 15:7), „f” – jeden egzemplarz (kat. 4; 
31:6).  Występowały  zatem  od  XIII  do  XV  w. tabl. 1:4). 

W przypadku grotów wariantu „a”, trzy za-
Typ  I.2B chowały się kompletnie. Ich długość zamyka się 
Należą do niego bardzo krótkie, krępe groty w przedziale 83-100 mm, szerokość ostrza – 17, 

o romboidalnym widoku bocznym ostrza i krót- 18 mm, a waga – 41-74 g. W tym przedziale 
kim szpicu. Jest on reprezentowany przez jeden wagowym mieści się też grot uszkodzony. Pro-
bardzo krępy egzemplarz o kwadratowym prze- porcje grotów całych wynosiły powyżej 1:2 i nie-
kroju ostrza (proporcje 1:1) i szerokiej, stoż- co poniżej 1:3. Dwa z grotów o tym przekroju 
kowatej tulejce. Grot mierzy 47 mm, szerokość miało tulejki proste i dwa rozszerzone. Wśród 
ostrza wynosi 19 mm, a waga 22 g (kat. 112; grotów o przekroju „b” w całości zachował się 
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Tabl. 14. Muszyna-Zamek. Groty bełtów: 1 – kat.157, 2 – kat. 158, 3 – kat. 159, 4 – kat. 160, 5 – kat. 161, 6 – kat. 162, 7 – kat. 163, 8 – kat. 164, 
9 – kat. 165, 10 – kat. 166, 11 –kat. 167, 12 – kat. 168, 13 – kat. 169, 14 – kat. 170, 15 – kat. 171, 16 – kat. 172. Rys. J. Małocha.

Table 14. Muszyna-Castle. Bolt heads: 1 – cat. 157, 2 – cat. 158, 3 – cat. 159, 4 – cat. 160, 5 – cat. 161, 6 – cat. 162, 7 – cat. 163, 8 – cat. 164,
9 – cat. 165, 10 – cat. 166, 11 – cat. 167, 12 – cat. 168, 13 – cat. 169, 14 – cat. 170, 15 – cat. 171, 16 – cat. 172. Drawing by J. Małocha.

jeden bardzo smukły grot o proporcji ok. 1:4 Na terenie Polski groty typu I.3 występują 
(dł. 104 mm, szer. ostrza – 14 mm, waga – 48 g). m.in. w: Szaflarach (wariant „c”; Wałowy 1960, 
Zachowana długość pozostałych wynosiła 75-78 144, tabl. 3-5), Czchowie (wariant „b”; Glinia-
mm, przy szerokości ostrza 15-20 mm i wadze nowicz, Szpunar 2006, 144, tabl. 3:g-h – wy-
40-54 g. Długość grotów „c”, reprezentowa- raźnie spłaszczone jak np. muszyński kat. 103), 
nych najliczniej, wynosiła 85-101 mm, szerokość zamku Sobień w Manastercu (wariant a; Żurowski 
ostrza – 15-19 mm, a waga – 37-57 g. W całości 1971, 144, rys. 10:a), zamku w Siewierzu, pow. 
zachowały się dwa egzemplarze o długości 93 będziński (nieznany przekrój; Ginter, Pietrzak 
i 101 mm i odpowiednio szerokości ostrza 15 2010, 170, ryc. 7:k), Zbrojewsku (wariant „b”; 
i 16 mm oraz wadze 57 i 42 g. Proporcje tych Gedl 1976, 52, fig. 20). Z Czech pochodzą one 
grotów wynosiły 1:4 oraz 1:3. Dwa okazy miały m.in. ze wspomnianego wyżej Rýmařova (wariant 
tulejki proste i dwa rozszerzone. Kompletny grot „c”; Hloubek 2010, 491, obr. 2:12), grodu Sión 
o przekroju „f” ważył 43 g przy długości 97 mm zniszczonego w 1437 r. (Koscelník, Kypta, Sav-
i szerokości 16 mm. Jego proporcje wynosiły ková 2013, 587, obr. 7B:438, 8:122, 123, 168 
ok.  1:3. i inne). Znaleziono je również w Wisby (Thor-

Waga grotów typu I.3 zamyka się w prze- demann 1939, 134, fig. 134:2). Te groty również 
dziale 27-74 g, przy czym ciężar w przedziale można  datować  ramowo  na  XIV-XV  w. 
20-30 g ma jeden okaz (wariant „b”), 31-40 g – 
również jeden (wariant „c”), 41-50 g – 10 sztuk Typ  I.4
(warianty „b”, „c”, „f”), 51-60 g – dwa (warianty Są to groty o wrzecionowatym ostrzu (ma-
„b”,  „c”),  a  powyżej  70  g  –  jeden  (wariant  „a”). ksymalna szerokość znajduje się w 1/4 długości 
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ostrza). Reprezentuje je, podobnie jak typ I.1B, dratowym przekroju poprzecznym (tabl. 13:3). 
tylko jeden egzemplarz (kat. 144; tabl. 12:12). Według klasyfikacji Świątkiewicza odpowiada on 
Jest to długa (97 mm), bardzo smukła (szer. ostrza typowi IIB2. Groty te były stosunkowo liczne na 
13 mm) forma o kwadratowym przekroju ostrza, grodzisku w Raciążu, pow. aleksandrowski, gdzie 
wadze 41 g i proporcji ok. 1:4. Podobne groty są znaleziono ich 27 (Świątkiewicz 2010, 40, ryc. 
znane z: Szaflar (Wałowy 1960, tabl. X:7), Roz- 21:7-13, 22:1-16, 23:1-5 – tam starsza lit.). Mu-
przy, pow. piotrkowski (brak przekroju; Chmie- szyński zabytek, poza kształtem ostrza, jest z nimi 
lowska 1985, 205, tab. VI:8-9) czy Nowego Mia- zgodny także w proporcjach (nieco ponad 1:4), 
sta nad Wartą, pow. średzki (przekrój określony a także odpowiada im wagą. Pierwotny ciężar oka-
jako czworokątny; Grygiel, Jurek 1996, 90, 132, zu muszyńskiego musiał nieznacznie przekraczać 
ryc.  108),  gdzie  są  datowane  na  XIV  w. 20 g. Groty te zdaniem P. Świątkiewicza odpowia-

Wśród muszyńskich grotów wystąpiło także dają typowi 90 wg A. F. Medvedeva (Медведев 
kilka charakterystycznych egzemplarzy o bardzo 1966, 83, табл. 21:23), wydaje się jednak, że moż-
krótkich, niemal płaskich szpicach, które różnią się na z nim wiązać tylko niektóre z tych grotów 
jednak między sobą przekrojami i wielkością. Być (np. Świątkiewicz 2010, 37, ryc. 21:10-11), na-
może takie uformowanie szpiców mogło wynikać tomiast część bardziej przypomina groty typu 12 
z ich przeznaczenia (kat. 26, 38, 49, 66, 73, 80, 112, wg typologii rosyjskiego badacza, do którego na-
172;  tabl.  3:2;  4:2;  5:1;  6:6;  7:1,8;  10:4;  14:16). wiązuje też zabytek muszyński. Groty te określone 

jako piramidalne z ostrymi graniami występowały 
Groty  z  trzpieniem na terenie Rusi w XIII-XV w. (Медведев 1966, 95, 
Jak już zaznaczono, druga grupa grotów, od- tabl. 31:28). Omawiany grot znaleziono w rejonie 

powiadająca typowi II wg Nadolskiego (z trzpie- basztki, po wewnętrznej stronie muru obronnego, 
niem), jest reprezentowana tylko przez jeden grot. w zasypach fundamentów murów 6 i północne-
Chodzi o egzemplarz o nr. kat. 147, z którego go, co mogłoby wskazywać na jego wcześniejszą, 
zachował się jedynie piramidalny liść o kwa- XIV-wieczną  metrykę.

Barbara Chudzińska
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Tabl. 15. Muszyna-Zamek. 1-8 – groty bełtów, 9-10 – groty oszczepu: 1 – kat.173 , 2 – kat. 174, 3 – kat. 175, 4 – kat. 176, 5 – kat. 177,
6 – kat. 178, 7 – kat. 179, 8 – kat. 180, 9 – kat. 181, 10 – kat. 182. Rys. J. Małocha.

Table 15. Muszyna-Castle. 1-8 – bolt heads, 9-10 – javelin heads: 1 – cat. 173 , 2 – cat. 174, 3 – cat. 175, 4 – cat. 176, 5 – cat. 177, 6 – cat. 178, 
7 – cat. 179, 8 – cat. 180, 9 – cat. 181, 10 – cat. 182. Drawing by J. Małocha.
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* * * wadzając analizę metryczno-wagową egzempla-
Z siedmiu grotów znalezionych podczas ba- rzy z Opola, wykazał, że taka korelacja istnieje 

dań A. Żakiego wszystkie miały kwadratowe prze- (Wachowski1982, 176, 185). Prawidłowości nie 
kroje (Fraś 1966, 452, ryc. 7). Trzy zapewne na- wykazały także analizy metryczno-wagowe. Oko-
leżały do typu I.1, dwa – I.1A, jeden – I.2 lub I.2B, liczności, z jakimi można wiązać groty, wskazu-
przynależności ostatniego nie można określić ze ją przede wszystkim na użycie kusz bojowych, 
względu  na  jego  zniekształcenia. a znaczne zróżnicowanie form i wagi wynika za-

Analizie wagowo-metrycznej poddano groty pewne w dużej mierze z preferencji strzelców. 
zachowane kompletnie (57 egzemplarzy). Ich waga W Muszynie mamy do czynienia z uzbrojeniem 
zamykała się w przedziale 22-74 g, w tym ciężar o różnej proweniencji, głównie polskim i węgier-
trzech egzemplarzy zawierał się między 22 a 28 g, skim. Nie można też zapominać, że w skład armii 
11 sztuk wynosił 32-39 g, 26 egzemplarzy – 40- Macieja Korwina mogły wchodzić oddziały za-
49 g, 12 – 50-59 g, pięciu – 60-69 g i jednego ciężne. Nie bez znaczenie jest też czynnik chro-
powyżej 70 g, konkretnie 74 g. Taki rozrzut od- nologiczny, jednak kontekst znalezisk i stan roz-
powiada grotom z grup D-F wg K. Wachowskiego, poznania tego typu uzbrojenia nie pozwala jeszcze 
czyli przeznaczonym do kuszy pierwotnej (grupa na  bardziej  precyzyjne  ustalenia. 
D – 14-22 g) oraz bojowej (grupy E – 23-48 g W przypadku wielu grotów można zaob-
i F – 49-70 g; por. Wachowski 1982, 172). Część serwować sposób ich produkcji. Wyrabiano je 
grotów przekroczyła granicę 70 g, ale i w ich w dwojaki sposób. W pierwszym grot powstawał 
przypadku można również mówić o kuszach bo- z jednego kawałka, którego jeden koniec rozkle-
jowych, bowiem wałowe strzelały pociskami cięż- pywano i zwijano w tulejkę, często niedomykają-
szymi, powyżej 100 g (Zimmermann 2000, 47). cą się, a drugi formowano w ostrze. W drugim – 
W poniższej tabeli (Tab. 1) starano się wykazać jak się wydaje – grot powstawał w dwóch etapach. 
związek między długością i wagą, ustalając dla Najpierw kształtowano ostrze sztabki o długości 
tej  ostatniej  przedziały  co  10  g. zbliżonej do planowanego ostrza, a potem owi-

We wszystkich kategoriach wagowych przewa- jano je blachą, którą zgrzewano lub tylko rozkle-
żają formy dłuższe. Najwięcej grotów ma 70-80 mm pywano. Takie zawinięcia sięgają niekiedy szpica. 
długości (56%). Z kolei w przedziale wagowym 32- Pierwszy ze sposobów zaobserwował też T. R. Żu-
60 g obserwuje się największe rozpiętości w długości rowski na grotach znalezionych na zamku Sobień 
(do 36 mm). W przypadku grotów o najszerszych w  Manastercu  (Żurowski  1971,  144).
ostrzach (20 mm) ich długość wynosiła 78 i 90 mm, W Polsce eksperyment polegający na od-
a waga – 56-69 g (2 egzemplarze). Z kolei groty tworzeniu sposobu produkcji grotów z tulejkami 
o ostrzach najwęższych (12-13 mm) mają 63-97 mm przeprowadzono z inicjatywy A. Koli i G. Wilke-
długości i ważą od 30 do 55 g (5 okazów). Naj- go w oparciu o znaleziska grotów z grodziska 

14liczniej są reprezentowane groty, których szero- w Słoszewach, pow. brodnicki . Dotyczył on 
kość ostrza wynosi 15, 16 i 17 mm (odpowiednio również dwóch metod. Pierwsza polegała na na-
12, 11, 16 egzemplarzy). Długość w każdej z tych grzaniu końców odpowiednio przyciętej sztabki, 
kategorii zamykała się w odpowiednio w prze- które następnie rozklepywano na blaszkę, po czym 
działach 76-101, 73-97 i 73-101 mm, zaś waga – przecinano sztabkę na pół. Po kolejnym nagrza-
36-57,  34-49  oraz  38-60  g. niu zwijano rozklepane zakończenia w tulejkę, 

Pomiary tulejek wykonano u 42 egzempla- posługując się rożkiem kowalskim. W ostatnim 
rzy. Ich średnice wynosiły od 10 do 18 mm, przy etapie jeszcze raz nagrzewano półfabrykat i do-
czym maksymalny rozmiar miały tylko trzy eg- konywano odkucia ostrza grotu oraz nadawano 
zemplarze, a minimalny jeden i był to zarazem grot liściowi ostateczną formę. Zdaniem kowala uczest-
najdłuższy (104 mm). W przypadku pozostałych niczącego w eksperymencie ostrza typu liścio-
rozmiar średnic rozkładał się w następujący spo- watego formowano w matrycy. W przypadku jej 
sób: 10-12 mm – sześć sztuk, 13 mm – 17, 14 mm użycia tulejki wykonywano oddzielnie z płas-
– pięć, 15 mm – sześć, 16 mm – cztery i 17 mm kiej, dokładnie zwiniętej blachy, której brzegi ze-
– jeden. Rozmiary tulejek nie wykazują wyraźne- spolono w ogniu, co likwidowało szew łączący 
go związku z wielkością i wagą grotu, chociaż krawędzie zwinięcia. Tak przygotowana tulejkę łą-
taki wniosek może wynikać z doboru analizowa- czono z grubą walcowatą sztabką, z której formo-
nego materiału, bowiem K. Wachowski, przepro- wano liść (Kola, Wilke 1975, 170-173). Pierwszy 

Militaria z zamku w Muszynie (badania w latach 2007-2010)

14 784 okazy grotów bełtów znaleziono w chacie zniszczonej podczas napadu krzyżackiego w 1414 r. Wprawdzie w większości 
przypadków były to groty z trzpieniami, ale wystąpiły również groty z tulejkami (Kola, Wilke 1975). Eksperyment został 
powtórzony na zlecenie Zimmermanna w Szwajcarii (2000, 133-136, Taf. 34).
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z przytoczonych eksperymentów odpowiada pierw- Ilościowo w Muszynie zdecydowanie prze-
szemu ze sposobów wykonywania grotów w Mu- ważają groty o kwadratowym przekroju ostrza 
szynie,  drugi  nieco  go  przypomina. i romboidalnym widoku bocznym (typ I.2A), wy-

Trzeba tu zaznaczyć, że większość grotów raźnie zróżnicowane pod względem metryczno-
wykonywano niestarannie. Precyzja nie miała wagowym. W masie grotów wyróżniają się, wspo-
w ich przypadku znaczenia praktycznego. Wyko- mniane już, okazy o bardzo krótkich ostrzach 
rzystywano też stare groty, ponownie zaopatrując oraz krępy grot typu I.2B. Być może można uznać 
je w nowe brzechwy (Nadolski, Lewandowski 1990, je za „węgierskie”, podobnie jak większość grotów 
152). Być może śladem po takich zabiegach jest znalezionych na zewnętrz zamku. Nie udało się 
grot o wyraźnie zdeformowanej tulejce (kat. 110; rozwiązać kwestii chronologii tych znalezisk. Gro-
tabl.  10:2). ty bełtów należą do form o tzw. małej czułości 

Jak już wspomniano, większość znalezisk typologicznej (Wachowski 1984, 167). Ogólnie 
z Muszyny można wiązać z obecnością tam wojsk przyjmuje się, że formy masywne, krępe, a zwłasz-
węgierskich w 1474 r. Wiele okazów znajdowa- cza cięższe są młodsze (Wachowski 1982, Zimmer-
nych dalej od muru było zwróconych ostrzami mann 2000). W przypadku Muszyny nie bardzo 
w kierunku zamku, a część miała uszkodzone można tę tendencję potwierdzić, bowiem gros 
szpice od uderzenia w twardą powierzchnię, za- znalezisk pochodzi z warstw przemieszanych lub 
pewne najczęściej mur lub skały piętrzące się długo się formujących. W warstwach datowanych 
u stóp baszty. I chociaż można je potraktować na XV w. znaleziono tylko 27 grotów zaliczonych 
jako pociski wystrzelone przez szturmujących, to do typów I.1, I.1A, I.2A oraz I.3. Wydaje się, 
zasadniczo rozgraniczenia tej kategorii uzbroje- że z tym stuleciem można łączyć też gros pozo-
nia ze względu na kraj pochodzenia jest niemoż- stałych znalezisk, zważywszy, że zamek najinten-
liwe. Ich stan rozpoznania jest wysoce niedosta- sywniej funkcjonował w XV w. i wówczas do-
teczny zarówno na terenach wchodzących w skład szło tam do poważnego konfliktu zbrojnego. W XV 
dawnych Węgier, jak i w Polsce (Glinianowicz stuleciu kusznicy stanowili jeszcze znaczy odsetek 
2005,  161). w oddziałach armii polskiej – w 2. połowie tego 

Barbara Chudzińska
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Tabl. 16. Muszyna-Zamek. Groty strzał: 1 – kat. 183, 2 – kat. 184, 3 – kat. 185, 4 – kat. 186, 5 – kat. 187, 6 – kat. 188, 7 – kat. 189, 8 – kat. 190, 
9 – kat. 191, 10 – kat. 184 (1-9 – rys. J. Małocha; 10 – wg Fraś 1966, ryc. 8).

Table 16. Muszyna-Castle. Arrow heads: 1 – cat. 183, 2 – cat. 184, 3 – cat. 185, 4 – cat. 186, 5 – cat. 187, 6 – cat. 188, 7 – cat. 189, 8 – cat. 190, 
9 – cat. 191, 10 – cat. 184 (1-9 – drawing by J. Małocha; 10 – after Fraś 1966, ryc. 8).
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wieku 2/3-3/4 jej składu (Głosek 1998, 58). Moż- więcej w 2/3 jego długości. W przekroju po-
na się spodziewać, że podobnie kształtowała się przecznym są romboidalne. Grot o nr. kat. 188 
sytuacja w armii węgierskiej, chociaż tam udział ma obecnie formę lancetowatą, ale jest to efekt 
broni palnej był z pewnością większy. Upowszech- wykruszenia liścia. Z kolei egzemplarz o nr. 
nienie się broni palnej przyczyniło się do stop- kat. 191 różni się od pozostałych sposobem ufor-
niowego  wycofywania  kusz  z  uzbrojenia  armii. mowania podstawy – podciętej wzdłuż linii pro-

stej (tabl. 16:9). Wyraźnie odbiega od omówio-
Groty  strzał nych grot nr 183 (tabl. 16:1) o graniastym liściu, 
Zespół ten liczy dziewięć egzemplarzy za- kwadratowym w przekroju poprzecznym. Jego 

opatrzonych w trzpienie do osadzenia na brze- wierzchołek jest zagięty od uderzenia w twardą 
chwie. Tę liczbę można zwiększyć o jeszcze jeden powierzchnię. Z kolei na liściu grocika nr 189 
okaz z tulejką znaleziony w l. 60. XX w. przez zaobserwowano  ślady  struzin. 
Karpacką Ekspedycję Archeologiczną (Fraś 1966, Według klasyfikacji grotów strzał A. Nadol-
452-453, ryc. 8) i zapewne jeszcze kilka egzem- skiego przedstawione wyżej egzemplarze należą 
plarzy z wykopalisk niepublikowanych. Praktyka do typu III (Nadolski 1954, 64), tzn. form jedno-
badań na średniowiecznych obiektach obronnych dzielnych z trzpieniem. Ze względu na kształt li-
wykazuje, że w chwili upowszechniania się kuszy ścia można je podzielić na płaskie o trójkątnym 
dysproporcja między znaleziskami przeznaczonych liściu z podstawą podciętą łukowato, do wysoko-
doń pocisków a grocikami strzał jest przytłaczająca, ści 2/3 długości liścia (kat. 184-190) lub ścię-
np. na grodzisku w Plemiętach, pow. grudziądzki, tej ukośnie wzdłuż linii prostej (kat. 191) oraz 
na 410 wszystkich grotów, do łuku było prze- graniaste  o  przekroju  kwadratowym  (kat.  183). 
znaczonych zaledwie 40 (Kola, Wilke 1985, 108). Grocikom trójkątnym o łukowato podciętej 

Muszyńskie grociki zachowały się w złym podstawie przypisuje się proweniencję wschod-
stanie. Osiem ma w znacznym stopniu wykru- nią i łączy się je z koczownikami. Nie mają od-
szone liście, a pięć z nich niemal w całości lub powiedników w klasyfikacji A. Ruttkaya (1976, 
całkowicie  odłamane  trzpienie. 327, Abb. 54), natomiast w typologii Medevede-

Siedem z nich znaleziono praktycznie w jed- va reprezentują one formą pośrednią między ty-
nym miejscu, na zewnątrz północnego muru ob- pem 40 a 44 (Медведев 1966, 64-65, 67, табл. 
wodowego w rejonie tzw. basztki (wykop VII – 30Б:36,40). Pierwszy z nich został opisany jako 
Basztka E). Ten fakt, jak również duże podo- grot romboidalny z rozszerzeniem liścia w poni-
bieństwo kształtu (nr kat. 184-190; tabl. 16:2-8), żej 1/3 jego długości. Długość całkowita grotów 
sugeruje, że mogły one zostać wystrzelone z jed- tego typu wynosi 70-130 mm, szerokość liścia 
nego łuku. Z dwu pozostałych jeden znaleziono – 15-21 mm, a waga – 7-20 g. Znane są m.in. 
w rejonie baszty, w warstwie 9, która formowała z Nowogrodu i Starej Ładogi w Rosji. Datuje się 
się na zewnątrz założenia (nr kat. 183; tabl. 16:1), je szeroko na IX-XIV w. Typ 44 obejmuje groty 
drugi zaś już wewnątrz zamku, w narożniku NE o klinowatej formie ostrza, których szerokość li-
obwodu, w zasypie fundamentu (nr kat. 191; ścia zamyka się w przedziale 15-30 mm, długość 
tabl. 16:9). – 65-145 mm, a waga – 7-10 g. Ich datowanie 

Grociki o nr. kat. 184-190, to formy smukłe jest nieco węższe, bowiem obejmuje okres od X 
o trójkątnym liściu z łukowato podciętą podstawą. do XIV w. włącznie. I one zostały znalezione 
Maksymalna szerokość ostrza znajduje się mniej m.in.  w  Nowogrodzie. 

Militaria z zamku w Muszynie (badania w latach 2007-2010)

Grupa wagowa
(w g)

Ilość egzemplarzy Długość
(w mm)

Długość dominująca
(w mm)

Udział grotów 
o długościdominującej 

Udział procentowy 
grotów 

o 
długości

dominującej 

22-30

31-39

41-50

51-60

3

12

27

11

3

2

47-74

67-94

68-104

74-101

87-97

72-74

74-80

70-80

80-90

80-90

100100

2

10

20

9

2

2

67%

83%

74%

81%

67%

100%

61-70

71-74

Tab. 1. Korelacje między wagą a długością grotów z tulejką zachowanych w całości. 

Tab. 1. Correlation between weight and lenght of whole preserved bolt heads with socket. 
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Z analogii bliższych Muszynie można wy- ny z grodziska Horodyszcze w Trepczy, datowany 
mienić grot pozyskany podczas przeszukiwań na X-XIII w. (Kotowicz 2004, 46-47, kat. 213, 
detektorem na stanowisku Háj na pograniczu fot.  42:3). 
miejscowości Marvín i Mentour, okr. Chrudim, Grot o graniastym przekroju liścia (kat. 
w rejonie Pardubic w Czechach (Vích 2013, 183; tabl. XVI:1) ma formę zbliżoną do jednego 
716-717, obr. 7:6 – tam dalsza lit.). Zaliczono z okazów znanych z Czermna (Kuśnierz 2005, 
go do typu B2a wg Ruttkaya i uznano za okaz 120-121, tabl. III:22:2), jest jednak smuklejszy 
wczesnośredniowieczny związany z Madziarami. i ma inaczej podciętą szyjkę. Groty tego typu 
Taka ocena nie wydaje się trafna, bowiem ostrza J. Kuśnierz łączy z wariantem 2 typu 97 wg 
madziarskie mają nieco inaczej podcięte podsta- A. F. Medvedeva (Медведев 1966, 85, табл. 30:93), 
wy – zwykle do maksymalnej szerokości os- przy czym zarówno grot z Czermna, jak i z Mu-
trza umieszczonej w połowie jego długości (zob. szyny mają bardzo słabo wyodrębnioną szyjkę 
Kouřil 2008, obr. 5-8,12-13,19). W egzemplarzu w przeciwieństwie do typu 97. Według rosyjskie-
ze stanowiska Háj maksymalne rozszerzenie znaj- go uczonego ten rodzaj ostrzy rozpowszechnił 
duje się na wysokości ok. 2/3 długości liścia, czym się po najazdach mongolskich w XIII w., a był 
bardziej przypomina grot typu 40 wg Medvedeva; w użyciu głównie w 2. połowie XIII i XIV stuleciu.
także jego wymiary mieszczą się w przedziałach Odnośnie pochodzenia muszyńskich grotów 
typowych dla tych ostrzy. To pozwala uznać go o trójkątnym liściu i podstawie wyciętej łukowa-
za okaz młodszy zbliżony do muszyńskich. Kształ- to lub ściętej ukośnie, to być może można je wią-
tem i rozmiarami nawiązują doń także grociki zać z Kumanami, których konne oddziały weszły 
znane z terenu Francji, które V. Serdon zalicza do w skład armii węgierskiej za sprawą Karola Ro-
typu H1. Są datowane na X-XIII w. (Serdon 2005, berta i funkcjonowały również za jego następcy, 
147-148) Ludwika Wielkiego, znanego u nas jako Węgier-

W Polsce grociki trójkątne o podciętej łuko- ski. Obaj władcy żywo interesowali się terenami 
wato podstawie mają bardzo wczesną metrykę i są pogranicza co, zwłaszcza za panowania Ludwi-
datowane na wczesne średniowiecze. Są znane ka, mogło zaowocować obecnością Węgrów na 
m.in. z grodziska „Horodyszcze” w Trepczy (Ko- zamku. Nie można też wykluczyć jakiegoś kon-
towicz 2004, 46-47, kat. 212, fot. 42) oraz sta- fliktu o lokalnym charakterze oraz wyprawy Ści-
nowiska 1A w Gródku nad Bugiem (Kuśnierz bora ze Ściborzyc na ziemię sądecką w 1410 r. 
2006, 83-84, tabl. IV:1,3-4). J. Kuśnierz zaliczył i chociaż według relacji źródeł nie doszło wów-
większość tych grocików do typu 34, tzn. gro- czas do szturmu, bowiem załoga poddała się bez 
tów z maksymalnym poszerzeniem liścia poni- walki (zob. przyp. 5), to Węgrzy mogli oddać 
żej połowy jego długości. Groty te jednak nie są jakieś strzały w kierunku zamku, by „zmiękczyć” 
identyczne z muszyńskim. Pewne podobieństwo, załogę.
aczkolwiek najmniejsze z dotychczas przedstawio- Niestety, nie znamy kontekstu odkrycia gro-
nymi, wykazuje grot z Szaflar o silnie podciętej tu znalezionego w l. 60. ubiegłego wieku (Fraś 
podstawie, z trzpieniem rozwidlającym się na 1966, 452, ryc. 8). Okaz należy do typu I wg 
końcu. Jest on datowany na XIII w., ale dopusz- Nadolskiego, tzn. grotów z tulejką i zadziorami 
czono możliwość wydłużenia tego datowania na (Nadolski 1954, 64). Liść jest trójkątny, wąski, 

15XIV stulecie (Wałowy 1960, 316, tabl. X:4) . o łukowato wyciętej podstawie, co dało w efek-
Grot nawiązuje do typu 44 wg A. F. Medvedeva cie niewielkie zadziory (tabl. 16:10). Do osadze-
(Медведев 1966, 63, табл. 30Б:40), a zatem je- nia na piórze służyła tulejka niemal tak długa jak 
go występowanie w XIV w. jest jak najbardziej ostrze. Zabytek jest znany tylko z fotografii. Jeśli 
możliwe. uznać, że zdjęcie wykonano w skali 1:1, to miał 

Grot o nr. kat. 191 nie ma odpowiednika on 40 mm długości. Charakterystyczne uformo-
w typologiach A. F. Medvedeva ani A. Ruttkaya. wanie zadziorów nie jest zbyt często spotykane. 
Bardzo przypomina natomiast jeden z egzem- Wielkością i kształtem nasz egzemplarz bardzo 
plarzy znaleziony w Csóyos, kom. Bács-Kiskun, przypomina groty znalezione na grodzisku „Ho-
na Węgrzech, w grobie kumańskiego wojownika rodyszcze” w Trepczy, które jednak są większe 
zmarłego w końcu XIII w. A. Páloczi-Horváth (Ginalski, Kotowicz 2004, 205, 207, 236, tabl. 
zaliczył go typu 40 wg A. F. Medvedeva, co jed- III:3-4 – tam starsza lit.). Zbliżony kształtem jest 
nak nie do końca wydaje się uzasadnione ze wzglę- też grot ze Szczaworyża, stan. 1, jednak jest on 
du na formę podstawy (Páloczi-Horváth 1969, 119, datowany bardzo wcześnie na VII/VIII – 2. poło-
127, abra 8:4). Zbliżony kształtem jest grot zna- wę  IX  w.  (Strzyż  2006,  248,  ryc.  16:18). 

Barbara Chudzińska

15 Kwestię chronologii komplikował fakt zaginięcia dokumentacji wykopu, w którym zabytek znaleziono (Wałowy 1960, 316).
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Formą podcięcia podstawy grot muszyń- która jest wyraźnie węższa od głowni, lekko wklę-
ski przypomina egzemplarz przechowywany sła z jednej strony, z trzema otworami na nity 
w Lovecko-lesnickim muzeum w Ušovie na Mo- do mocowania okładziny (kat. 212, tabl. 17:2). 
rawach, znaleziony jeszcze w XIX w. w miej- Jednosieczna głownia jest trójkątna w przekroju 
scowości Myslejovice (Žakovský 2011, 131, 134, poprzecznym, wygięta lekko łukowato w partii 
obr. 22:b). Jednak rozmiary tego ostatniego sztychowej. Nóż ma 29 cm długości, z czego na 
(długość – 122 mm i waga – 50 g) wskazują, że głownię przypada 18 cm. Te rozmiary, jak rów-
był to grot kuszy, natomiast muszyński został nież wykonanie go z jednego kawałka żelaza, 
określony jako „grocik”, co sugeruje, że był prze- kwalifikują go do grupy puginałów. Wprawdzie 
znaczony go do łuku. W każdym bądź razie grot nie ma on bocznej tarczki na granicy między 
morawski uznano za formę rzadką, nie mającą głownią a sztabką oraz głowicy, których obec-
analogii. Grotem strzały jest natomiast zachowany ność zdaniem L. Marka stanowi warunek sine qua 
w połowie egzemplarz znaleziony luźno w rejonie non do uznania lub nie egzemplarza za puginał 
grodziska Neštich w Sv. Jurze koło Bratysławy, (ibidem, 28), to jednak mogły one stanowić ele-
które jest datowane na podstawie innych mate- ment niezachowanej okładziny. Taką możliwość 
riałów na 1. połowę IX w. (Turčan 2000, 129-130, uwzględniał M. Lewandowski (1986, 107). We-
tab. IV:9). Zbliżone formy zaliczane do typu G dług jego klasyfikacji nasze znalezisko należy do 
wg V. Serdon, datowane na 2. połowę XIII w. typu B, który pojawia się ok. połowy XIV w. 
są również znane z północno-wschodniej Francji Głownia puginałów typu B nie różni się od głowni 
(Serdon 2005, 147-148, 162). Grociki te zatem zwykłych noży. Mają sztabkowaty trzpień o prze-
występowały przez całe wczesne średniowiecze, kroju poprzecznym w kształcie wydłużonego pro-
a ich obecność w Muszynie wskazuje, że mogły stokąta, często z nitami do mocowania okładziny, 
również, jak inne groty z zadziorami, występo- z którą, jak wspomniano wyżej, były związane 
wać także w późnym średniowieczu (Ginalski, jelec i głowica (ibidem, 107). Typ B obejmuje 
Kotowicz  2004,  207  –  tam  starsza  lit.). kilka odmian. Muszyński egzemplarz odpowiada 

nożom B1c, w których krawędź trzpienia two-
Groty  oszczepów rzy linię prostą z tylcem głowni. Ta ostatnia jest 
Dwa egzemplarze łączone z tą bronią zo- jednosieczna i zwęża się od strony ostrza. Trzpień 

stały znalezione wewnątrz zamku (kat. 181-182; jest płaski, z otworami na nity (ibidem, 108, tabl. 
tabl. 15:9-10). Na jeden z nich natrafiono w za- II:6). Okazy tego typu znaleziono m.in. w: Dą-
sypie fundamentów (kat. 181), drugi w war- brównie, pow. ostródzki, Pułtusku, pow. loco, 
stwach niwelacyjnych w obrębie budynku za- Wronkach, pow. szamotulski oraz nieznanej miej-
chodniego (kat. 182), co może wskazywać na scowości (przechowywane w Muzeum Okręgo-
ich pochodzenie z XIV stulecia, względnie pierw- wym w Kaliszu). Są one datowane na XIV – 
szej połowy następnego. Są to groty z wąskimi początek XV w. Podobny egzemplarz, datowany 
tulejkami (jedna zachowana częściowo), o liścio- na XV stulecie, pochodzi z Ryczyna, pow. oław-
watych ostrzach z wyraźnie zaznaczoną granią. ski (Marek 2008a, 28, 190, ryc. 17:c). Ma on 

Groty oszczepu znaleziono m.in. na zamku podobnie uformowaną głownię, różni się jednak 
w Czchowie (Szpunar, Glinianowicz 2006, 159- nieco rękojeścią, w której znajduje się tylko jeden 
160) oraz na gródku w Siedlątkowie (Kamińska otwór. Niemal identyczny puginał znaleziono też 
1968, XIV:9). Egzemplarze muszyńskie są jednak na terenie gospodarstwa nr XV w Mstěnicach. 
od nich nieco mniejsze. Mała średnica zachowa- Jest on datowany ramowo na koniec XIII – połowę 
nej w całości tulejki (10 mm) sugeruje broń lekką, XV w. (Nekuda, Nekuda 1997, 86, 93, obr. 147:1). 
używaną raczej do polowań (kat. 182). Taką Przytoczone analogie nie ułatwiają określenia do-
funkcję oszczepom przypisuje również M. Głosek, kładnej chronologii znaleziska muszyńskiego. Wy-
który jednak zastrzega, że w razie konieczności daje się, że trzeba poprzestać na ogólnej datacji 
mogły one być stosowane do obrony siedzib na  2.  połowę  XIV  –  XV  w. 
(Głosek 1998, 134; podobnie Szpunar, Gliniano-
wicz  2006,  159). Ręczna  broń  palna 

Pozostałości ręcznej broni palnej repre-
Puginał zentują trzy niewielkie fragmenty luf rozerwa-
Noże bojowe należą do najbardziej rozpo- nych podczas wystrzału, kilka pocisków metalo-

wszechnionej formy puginałów, jednak jeżeli nie wych oraz być może jeden kamienny (Chudziń-
mają zachowanej kompletnej rękojeści, trudno je ska  2011a).
odróżnić od zwykłych (Marek 2008a, 27). Mu- Dwie z luf (odkuta z żelaza i odlana z brązu) 
szyński egzemplarz odkuto razem z rękojeścią, miały przekrój wieloboczny (kat. 192-193; tabl. 
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18:1-2), trzecia prawdopodobnie kolisty (kat. 194; sprężysty niż żelazo; Szymczak 1996, 167). Wę-
tabl. 18:3), przy czym w tym ostatnim przypadku gierskie pochodzenie broni nie jest jednoznaczne 
ze względu na wielkość fragmentu jego klasyfika- z tym, że przyniosły ją ze sobą oddziały węgier-
cja jako pozostałość broni palnej nie jest pewna. skie. Mogła zostać zakupiona do zamkowej zbro-
Przewód pierwszej miał średnicę ok. 26 mm, dru- jowni na Węgrzech, może nawet w niezbyt od-
giej – 16 mm. Wewnątrz przewodu lufy brązowej ległym Bardiowie, gdzie w XV w. miało swoje 
znajduje się wyraźne zgrubienie, które praw- warsztaty kilku cieszących się uznaniem mistrzów 
dopodobnie było odpowiedzialne za jej rozer- zajmujących się wytwarzaniem prochu i broni 
wanie. palnej  (Polla,  Slivka  1980,  95). 

Fragmenty są zbyt małe, aby można je było Z terenu Polski znaleziska średniowiecznych 
przypisać konkretnemu typowi broni. Wielobocz- pozostałości ręcznej broni palnej wprawdzie nadal 
ny kształt luf, jak i kontekst znalezisk, pozwalają należą do rzadkości (zob. Chudzińska 2011a, 208 
na wysunięcie wniosku, że w tych dwóch przy- – tam starsza lit.), ale ostatnimi laty są one coraz 
padkach mamy do czynienia z pozostałościami częstsze. W samej tylko Muszynie kilka kolej-
ręcznej broni palnej używanej w 3. ćwierci XV w., nych ułamków lufy i hak odkryto w czasie badań 
a zatem piszczelami, rusznicami lub hakownica- w r. 2013 (por. przyp. 7). Znacznie lepiej pod tym 
mi. Z kolei ułamek lufy o kolistym przekroju względem wygląda sytuacja na terenie sąsiednich 
prawdopodobnie przynależał do broni młodszej, Czech, Słowacji i Węgier, gdzie wojny husyckie 
zapewne  z  XVI  w. spowodowały upowszechnienie się tego uzbro-

Średnica kanału lufy żelaznej sugeruje ha- jenia w 1. połowie XV w. [Polla 1962b, 132, obr. 
kownicę cięższego typu, natomiast brązowej broń 20:1; 136; Kozák 1973, 1974; Fryda 1988; Měřín-
lżejszą, może też hakownicę określaną jako pół- ský, Nekuda 1993, 277, 280; Fajt (red.) 1995, 
hakownice przeznaczone do obsługi przez jedną kat. 144-147; Labuda 1999, 222, obr. 4:6; Kouřil, 
osobę (Kozák 1973, 318). Mniejsze, brązowe ha- Prix, Wihoda 2000, 318, 323, obr. 225; Figeľ i inni 
kownice były stosunkowo popularne na Węgrzech 2010].
(choć nie tylko), gdzie doceniono walory tego Na zakończenie warto odnotować fakt zre-
stopu do produkcji broni palnej (jest bardziej konstruowania na podstawie znalezionych ułam-
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Tabl. 17. Muszyna-Zamek. 1-3 – pozostałości luf ręcznej broni palnej: 1 – kat. 192, 2 – kat.193, 3 – kat. 194. Rys. J. Małocha.

Table 17. Muszyna-Castle. 1-3 – remains of firearms : 1 – cat. 192, 2 – cat. 193, 3 – cat. 194. Drawing by J. Małocha.
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Tabl. 18. Muszyna-Zamek. 1-9 – pociski ręcznej broni palnej i artyleryskiej: 1 – kat. 195, 2 – kat. 196, 3 – kat. 197, 4 – kat. 198, 
5 – kat. 199, 6 – kat. 200, 7 – kat. 201, 8 – kat. 202, 9 – kat. 203. Rys. J. Małocha.

Table 18. Muszyna-Castle. 1-9 – projectiles for handheld arms and cannons: 1 – cat. 195, 2 – cat. 196, 3 – cat. 197, 4 – cat. 198, 5 – cat. 199, 
6 – cat. 200, 7 – cat. 201, 8 – cat. 202, 9 – cat. 203. Drawing by J. Małocha.
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ków hakownicy z zamku w Otepää w Estonii, ćwierćhakownicami, których kaliber określa się 
z której z powodzeniem oddano kilka strzałów na 20-25 mm (Szymczak 2004, 43). Taki kaliber 
(Mäll  2010). miały też większe hakownice używane na tere-

nie Królestwa Węgier (Kozák 1973, 317-319, tab. 
Pociski  do  ręcznej  broni  palnej 1-3; Szymczak 2004, 155). Kulki znalezione 
Na terenie zamku znaleziono sześć kulek w Muszynie, o idealnie gładkiej powierzchni, 

żelaznych (kat. 195, 198 – trzy egzemplarze, musiały zostać odlane przez mistrza o dużych 
202-203), cztery ołowiane (kat. 196-197, 200-201) umiejętnościach, może właśnie we wspomnia-
i jedną marmurową, której określenie jako poci- nym  Bardiowie. 
sku  jest  niepewne  (kat.  210). Kolejne pełnolane kule żelazne mają średni-

Trzy spośród muszyńskich pocisków to peł- ce 13, 15 i 21 mm i odpowiednio wagę 43, 22, 30 g 
nolane kule żelazne o kalibrze 22 mm i wadze 40 g (kat. 195, 202-203; tabl. 18:1,8-9). Niestety, stan 
(kat. 198; tabl. 19:4). Pociski o tej wielkości łączy skorodowania powierzchni nie pozwala na ocenę 
się z cięższą bronią ręczną, może tzw. pół- lub jakości ich wykonania. Pocisk o największej śred-
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nicy można łączyć z bronią cięższą, może właśnie najważniejsze był łatwy w obróbce i każdy żoł-
hakownicami, natomiast pozostałe, o mniejszym nierz zaopatrzony w specjalne szczypce, a znaj-
kalibrze, z piszczelami lub rusznicami (Strzyż dowały się one w ich wyposażeniu podstawowym, 
2011, 101-102). mógł je odlać na poczekaniu (Strzyż 2011, 53). 

Pełnolane kule żelazne upowszechniają się Taki przedmiot znaleziono w Muszynie, w war-
po 1470 r., a zatem mogły już być użyte w kon- stwie spalenizny osłoniętej na zewnątrz muru 
flikcie w 1474 r. (Nowak 1965, 95-96). W Pols- północnego w rejonie bramy (nr inw. 213/10). 
ce ich znaleziska są jeszcze stosunkowo rzadkie Średnica półkolistych zagłębień w szczękach wska-
(Puck, pow. loco, Drawsko Pomorskie, pow. loco, zuje, że odlewano w nich kulki o średnicy 6 mm, 
Gniezno, pow. loco; Strzyż 2011, 52-53 – tam star- a zatem mniejsze niż dotychczas odkryte. Szczyp-
sza lit.), natomiast znacznie częste są na terenie ce mogły należeć zarówno do załogi zamku, jak 
Czech, gdzie, jak wspomniano, ręczna broń palna i oblegających. Wówczas zapewne można je łączyć 
była zdecydowanie bardziej popularna niż w Pol- z dramatycznymi wydarzeniami, które rozegrały 
sce. Znaleziono je m.in. w Mstěnicach (kaliber 18 się  w  końcu  XVI  w.
mm; Nekuda 1985, 147). Na terenie Słowacji du-
ży zbiór pocisków o średnicy 12-20 mm odkryto Kule  broni  artyleryjskiej
podczas badań wieży w Červenym Kameniu, okr. Z broni artyleryjskiej zachowało się jedynie 
Bratislava  (Drenko  1995,  135,  obr.  9:5-9). sześć kul kamiennych, w większości we fragmen-

Budzący wątpliwości pocisk kamienny, to tach (kat. 204-209) i jedna kula metalowa prze-
wytoczona idealnie z marmuru (może dolomito- znaczona prawdopodobnie do taraśnicy (kat. 199). 
wego) kulka o średnicy 22 mm i wadze 15 g Pociski kamienne stanowią przeważający asor-
(kat. 210), a zatem odpowiada pociskom prze- tyment wśród amunicji artyleryjskiej. Muszyńskie 

16znaczonym do broni lżejszej . Wprawdzie mar- wytoczono z miejscowego piaskowca. Skała ta 
murowe kule do ręcznej broni palnej nie są do- nie jest najlepszym materiałem do produkcji kul, 
tychczas znane, ale nie można takiej ewentualności ma bowiem mniejszą gęstość i wytrzymałość na 
wykluczyć. W XV stuleciu w poszukiwaniu op- uderzenia niż granit. Jej niewątpliwą zaletą jest 
tymalnych rozwiązań wiele eksperymentowano jednak łatwość w obróbce i większa dostępność.
z tym rodzajem broni. Stosowano wówczas poci- Muszyńskie kule należą do II grupy wielkoś-
ski z różnych materiałów – gliny, szkła i kamienia ciowej, która obejmuje pociski o średnicy 10-25 cm, 
(Szymczak 2004, 149; Strzyż 2011, 49-50, 53-54), najliczniej reprezentowane na terenie Polski (ok. 
a zatem marmur jest również w tym zestawie 60% znalezisk; Strzyż 2011, 65-67). Nasze zna-
dopuszczalny, natomiast rodzaj kamienia może leziska mieszczą się w zasadzie w dolnym prze-
sugerować  węgierskie  pochodzenie  kulki. dziale tej grupy (ryc. 7). Średnice pięciu kul 

Wśród muszyńskich znalezisk pocisków broni miały ok. 12-13 cm i tylko jedna była wyraźnie 
ręcznej znalazły się również cztery kulki ołowiane większa – jej zrekonstruowana średnica wynosiła 
o średnicy 8, 9 i 12 mm, które mogły służyć jako ok.  18  cm 
pociski muszkietów (kat. 196-197, 200-201; tabl. Pociski o takich rozmiarach mogły być sto-
19:2-3,6-8). Być może można je łączyć z ostatnim sowane do hufnic i niewielkich bombard. Te 
dramatycznym epizodem w dziejach zamku, ostatnie muszyński zamek posiadał w swoim ar-
w końcu XVI w. – napadem oddziału marude- senale, co wynika z treści traktatu kończące-
rów, którego konsekwencją był pożar, który spu- go konflikt z 1474 r. Węgrzy zrabowali je, łu-
stoszył zamek. Mogą być one też jeszcze młodsze piąc zamek po sforsowaniu murów, po czym na 
i pochodzić z czasu, gdy zamek pełnił już tylko mocy wspomnianego porozumienia zobowiązy-

17rolę strażnicy. Kulki ołowiane o średnicy 10 mm są wali  się  do  ich  zwrotu . 
znane m.in. z zamku w Siewierzu (Ginter, Pietrzak, Znaleziska kul można z dużą dozą prawdo-
Rok  2010,  173,  ryc.  10:e-f). podobieństwa łączyć właśnie z tym konfliktem. 

Najpewniej ok. połowy XVI w. ołów wy- Trzy z nich odkryto na zewnątrz zamku przy murze 
parł zupełnie żelazo jako surowiec do produkcji wschodnim, trzy inne w zasypisku studni, a za-
amunicji do broni ręcznej. Można też było łatwo tem w rejonie bramy. Wydaje się, że podobnie 
go pozyskać z opraw okiennych czy naczyń i co można datować żelazną, laną kulę o średnicy 
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16 Kulki kamienne były również używane do gier, nie można zatem wykluczyć i tej funkcji znaleziska (Stempin 2012, 95).
17 Item de castro Muszina prelati at barones regni Hungariae super recipientes pallicili sunt, quod apud serenissimum regem 
Hungariae talem operam impedent, quod praetactum castrum ad dominicam reminiscere magnifico Domino Prezlao nomie et 
in persona reverendissimi Domini episcopi Cracoviensis restitueratur et consignabitur una cum bombardis et igenis repertis 
(Codex epist. saec. 1894, 184-186). 
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48 mm i wadze 414 g (kat. 199; tabl.19:5). Był Uzbrojenie  ochronne
to zapewne pocisk taraśnicy. W Polsce znane są Plecionka  kolcza
dotychczas tylko dwie takie kule, właśnie z Mu- Fragment silnie skorodowanej plecionki kol-
szyny i z Barwałdu – Góra Żary – zamku znisz- czej zachowany w formie bezkształtnej bryły zna-
czonego w 1477 r. z rozkazu Kazimierza Jagiel- leziono we wnętrzu budynku północnego, okre-
lończyka. Pocisk z Barwałdu, pow. wadowicki, ślonego roboczo jako arsenał (kat. 251; ryc. 8). 
jest jednak kuty i ma nieregularny kształt. Jego Wykonano ją ze spłaszczonego drutu o średnicy 
wymiary wynoszą 6,6-7,6 cm, a waga 1,5 kg (ibi- ok. 1 mm, raczej o ogniwkach o niewielkiej 
dem, 70). Chyba można do tego zbioru dodać średnicy wynoszącej prawdopodobnie ok. 5 mm 
pocisk z Bolesławca nad Prosną o zbliżonych (udało się zmierzyć kilka kółeczek widocznych 
wymiarach (średn. – 50 mm, waga – 390 g; Maik na powierzchni), co nie wyklucza obecności kó-
1997, 32, ryc. 22). Pocisk o takiej samej śred- łek innych rozmiarów. Stan zachowania zabytku 
nicy, ale nieznanej wadze pochodzi z Mstěnic nie pozwala na określenie sposobu ich łączenia, 
(średn. – 50 mm; Nekuda 1985, 143, 147, ryc. a zatem ogranicza bardziej szczegółowe rozwa-
199:g). żania na jego temat. Nie sposób wskazać kon-
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Tabl. 19. Muszyna-Zamek. 1 – strzemię, 2 – puginał: 1 – kat. 216, 2 – kat. 212. Rys. J. Małocha.

Table 19. Muszyna-Castle. 1 – stirrup, 2 – dagger: 1 – cat. 216, 2 – cat. 212. Drawing by J. Małocha.
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kretnie, z jakiej części pancerza kolczego pocho- archeologicznego J. Pierzaka, który go opubli-
dził,  a  tym  bardziej  określić  jego  datowanie. kował (Pierzak 2012). Jest to kompletna, zwi-

Plecionki w postaci tunik, kołnierzy, nogawic nięta kolczuga wykonana z ogniwek o średnicy 
były używane powszechnie jeszcze na przełomie 7-10 mm. Jej datowanie określono ogólnie na 
XIV i XV w. i korzystano z nich nadal w XV okres  średniowiecza. 
stuleciu (Pierzak 2012, 207). Wkładano je pod 
zbroję płytową jeszcze w końcu tego wieku (ibi- Zbrojniki 
dem, 207). Ich wyrób w Krakowie jest potwier- Za pozostałości trudnych dzisiaj do okre-
dzony źródłowo przez całe to stulecie (Szymczak ślenia rodzajów uzbrojenia obronnego zdecydo-

181988,  703). wano się uznać siedem płytek, tzw. zbrojników . 
Znalezisko muszyńskie odkryto w warstwie Wszystkie są zachowane w bardzo złym stanie, 

19, która uformowała się w XVI w. i zawierała co w kilku przypadkach każe zachować rezerwę 
m.in. kafle wczesnorenesansowe. Jej górny po- wobec przypisanej im funkcji (kat. 247, 249; tabl. 
ziom nosił ślady pożaru, zapewne tożsamego 20:1,5-6). Fragment płytki o nr. kat. 244 uznano 
z tym, który zniszczył zamek w końcu tego stu- za zbrojnik, ponieważ został znaleziony razem 
lecia. Jest to zatem późne datowanie jak na zna- z  egzemplarzem  nr  245  (tabl.  20:1-2). 
leziska tego rodzaju, ale nie można wykluczyć, Wszystkie analizowane płytki mają kształt 
że w pomieszczeniu przechowywano przedmioty prostokąta i niemal wszystkie lekko ukośnie ścięte 
stare,  już  nie  używane. narożniki. Jeden z nich (silnie spękany po wyjęciu 

Kwestia kolczug była kilkakrotnie podno- z ziemi) jest wyraźnie większy – ma 80 x 110 mm 
szona na łamach tego czasopisma (zob.: Łasz- x 2 mm. Pozostałe zbrojniki są znacznie mniejsze. 
czkiewicz, Michalak 2007, 101, 103, przyp. 2-30; Pełny wymiar można podać tylko w przypadku 
Kotowicz, Muzyczuk 2008, 144-148), dlatego jednego z nich (65 x 30 x 2 mm – kat. 248; 
wspomnę tylko nowe, ale zupełnie wyjątkowe, tabl. 20:3). Zbliżone wymiary mogły mieć egzem-
znalezisko kolczugi z Jerzmanowic, pow. kra- plarze o nr. 247 i 249, w których można określić 
kowski, na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. jedynie szerokość (25 i ok. 35 mm; tabl. 20:5-6). 
Zabytek odkryty przez tzw. detekterowców tra- W przypadku najmniejszej z płytek ustalono tyl-
fił ostatecznie w ręce katowickiego konserwatora ko  jej  szerokość  (22  mm;  kat.  246).

Barbara Chudzińska

18 Duży zbrojnik, zapewne umieszczony w tylnej części pancerza, odkryto podczas badań w 2011 r. (Chudzińska 2011b, 51).
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Tabl. 20. Muszyna-Zamek. 1-7 – zbrojniki: 1 – kat. 244, 2 – kat. 245, 3 – kat. 248, 4 – kat. 246, 5 – kat. 249, 6 – kat. 247, 7 – kat. 250. 
Rys. J. Małocha.

Table 20. Muszyna-Castle. 1-7 – armour plates: 1 – cat. 244, 2 – cat. 245, 3 – cat. 248, 4 – cat. 246, 5 – cat. 249, 6 – cat. 247, 7 – cat. 250. Drawing 
by J. Małocha.



83Militaria z zamku w Muszynie (badania w latach 2007-2010)

W płytkach o nr. 245-249 (tabl. 20:2-6) za- grubej blachy odgiętej zaopatrzonej w uchwyt, 
chowały się główki nitów o średnicy ok. 5-10 mm. chyba ze zniszczonego szyszaka z połowy XVI w. 
Tylko jedna z nich jest wygięta w charaktery- (Cabalska 1987, 14) oraz przedmiot interpreto-
styczny,  łukowaty  sposób. wany przez jego odkrywców jako opacha, zna-

Największa płytka może pochodzić z pan- leziony podczas badań w 2013 r. (por. przyp. 4). 
cerza typu płaty (kat. 250). Płytki o podobnych 
rozmiarach łączone właśnie z tymi pancerzami Oporządzenie  jeździeckie
znaleziono na zamku Szczerba w Gniewoszowie, Ostrogi 
pow. kłodzki (Marek 2008b, 89, fig. 3:1-2). Po- Oporządzenie jeździeckie reprezentują czte-
jawiają się one w XIII w. i występują jeszcze ry niekompletne ostrogi, strzemię bez stopki, trzy 
w XVI stuleciu. Być może właśnie na to ostatnie całe podkowy, 20 zachowanych w mniejszych lub 
stulecie można datować nasze znalezisko, bowiem większych ułamkach oraz jedno całe i cztery ele-
odkryto je w warstwie pożarowej z końca XVI w., menty  składowe  wędzideł. 
w pomieszczeniu „arsenału”. W tym samym lo- Trzy z ostróg znaleziono we wschodniej czę-
kalu znaleziono drugi zbrojnik (kat. 249), ale już ści zamku w nawarstwieniach związanych z XV w. 
w warstwie przemieszanej. Na zewnątrz tego bu- (kat. 212-214), natomiast czwartą w części za-
dynku, ale w jego pobliżu, natrafiono na dwie chodniej, w rejonie północnego muru obwo-
kolejne płytki (kat. 246 i 247) w poziomach dowego, po jego wewnętrznej stronie, w po-
z XVI w. Trzy pozostałe znaleziono w rejonie ziomach niwelacyjnych, w których pojawiają 
baszty  w  warstwach  datowanych  na  XV  w. się zabytki starsze, z XIV w. (kat. 215). Jak 

W przypadku mniejszych zbrojników zre- wspomniano wyżej, żaden z egzemplarzy nie jest 
zygnowano z określenia rodzaju zbroi, z którą kompletny. W najlepszym stanie znajduje się 
mogły  być  związane. ostroga nr kat. 212, której brakuje jedynie gwiaź-

Znaleziska pojedynczych zbrojników, za- dzistego kółka (tabl. 21:1). Egzemplarz nr 213, 
pewne stosunkowo częste na stanowiskach wa- to ramię z zaczepem (tabl. 21:2), a nr 214 – ra-
rownych z okresu średniowiecza, są rzadko pu- mię z zaczepem oraz szyjką z fragmentem wi-
blikowane, może ze względu na to, że zwykle dełek (tabl. 21:3). Z czwartej ostrogi zachowała 
źle się zachowują i stąd nie zawsze są łatwe do się część odkształconych ramion kabłąka z frag-
identyfikacji. Dwa pewne i – jak się wydaje – mentem szyjki (kat. 215; tabl. 21:4). Stan zna-
kilka lub kilkanaście innych zachowanych we lezisk uniemożliwia ich dokładną klasyfikację. 
fragmentach odkryto na zamku Sobień w Mana- Trzy z egzemplarzy można łączyć z typem III 
stercu (Żurowski 1966, 92, ryc. 6-8). Dwa z nich, wg Z. Hilczerówny, tzn. ostróg z gwiaździstym 
jeden o wymiarach 40 x 60 mm z dwoma duży- kółkiem (kat. 212, 214-215; Hilczerówna 1956, 
mi nitami i drugi wygięty łukowato, o wymiarach 62-63), do tego typu mógł należeć i czwarty za-
90 x 70 mm, z zaokrąglonymi narożnikami i trze- bytek, chociaż w jego przypadku jest to najmniej 
ma nitami, T. Żurowski uznał za część bryganty- pewne  (kat.  213).
ny (Żurowski 1968, 203, ryc. 17:b; 1975, 121, ryc. Ostroga nr kat. 212, to forma o V-kształtnym 
22:7), natomiast według nowszych opracowań są kabłąku z rozszerzonym stykiem ramion uformo-
to pozostałości pancerza typu płaty, datowanego wanym w tzw. wąs (tabl. 21:1). Kabłąk widziany 
tam na XIV – początek XV w. (Kotowicz 2002, z boku jest łukowaty. Wykonano go z czworokąt-
11, 23, tabl. IX:11). Częściej w publikacjach nej w przekroju sztabki. Ostroga posiada zaczepy 
pojawiają się opracowania większych zbiorów płytowe typu A2 wg K. Wachowskiego (1984, 37) 
zbrojników, liczące niekiedy kilkaset sztuk (Sie- lub typu 2 wg S. Kołodziejskiego (1985, 164, 
dlątków – Kamińska 1968; Plemięta – Nadolski, fig. 2). Widełki wychodzą bezpośrednio z ramion. 
Grabarczykowa 1985, 87-91, czy Nowe Miasto Zabytek znaleziono w zasypisku studni, co nie 
nad Wartą – Grygiel, Jurek 1996, 85-90, 100-125; ułatwia jego datowania. Ostroga ta najbardziej 
ryc. 74-99). Były one także wyczerpująco omó- przypomina typ E wg S. Kołodziejskiego, dato-
wione na łamach „Acta Militaria Mediaevalia” wany na 2. połowę XIV w. (ibidem, 174:1), jednak 
(zamek w Czchowie – Szpunar, Glinianowicz 2006, brak gwiazdki nie pozwala na postawienie kropki 
142-153, tabl. 7, 8; zamek Szczerba w Gniewo- nad  i. 
szowie – Marek 2008b, czy grodzisko w Raciążu Podobnie ukształtowany kabłąk z zaczepa-
– Świątkiewicz 2010, 60-68, ryc. 37-440, uwzglę- mi typu 2 ma jedna z ostróg znaleziona w Sie-
dniając  tylko  odkrycia  z  terenu  Polski). dlątkowie, a od egzemplarza muszyńskiego róż-

Rozważania o uzbrojeniu ochronnym odkry- ni ją posiadanie kuleczki na zakończeniu wąsa 
tym w Muszynie można uzupełnić o jeszcze dwa (Kamińska 1968, tabl. XIII:3). Zabytek jest da-
znaleziska – fragment bocznej osłony w postaci towany na połowę – 3. ćwierć XIV w. Z kolei 
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podobne ostrogi na terenie Czech i Słowacji Kolejny egzemplarz (kat. 213; tabl. 21:2) 
występują na przełomie XIV i XV w. (Koóšová wykonano z pręta trójkątnego w dolnej części ra-
2007,  tabl.  1-2). mion i czworokątnego w górnej. Jest to jedynie 

Ostrogę nr kat. 214 wykonano z pręta ko- fragment ramienia, w rzucie bocznym wygiętego 
listego w przekroju (tabl. 21:3). Ma również łukowato,  zakończonego  zaczepami  typu  2. 
zaczepy typu 2, które można określić jako dwu- Ostroga nr kat. 215, zachowana szczątkowo, 
ogniwkowe. W rzucie bocznym ramię jest wy- miała zapewne kabłąk U-kształtny, na co wskazu-
gięte kolankowato. Widełki, zachowane we frag- je położenie jednego z ramion, jak się wydaje, 
mencie, osadzono na kolistej w przekroju, krótkiej nieodkształconego (tabl. 21:4). Styk ramion jest 
szyjce (zob. Kamińska 1968, tabl. XIII:1). Nie niewyodrębniony, a zachowany fragment bodźca 
ma ona odpowiednika w typologii S. Kołodziej- dopuszcza różne rozwiązania jego zakończenia. 
skiego. Można ją uznać za formę przejściową Ramiona wykonano z pręta o trójkątnym prze-
między typami E i F, uwzględniając jedynie for- kroju,  natomiast  bodziec  z  kolistego. 
mę kabłąka i zaczepy oraz obecność krótkiej Jak wspomniano wyżej, stan zachowania 
szyjki. Ostrogi typu E i F występowały z kolei ostróg nie pozwala na ich bardziej precyzyjne 
w 2. połowie XIV do połowy XV w. (Koło- datowanie. Ramowo mieszczą się one w prze-
dziejski 1985, 167, 174, fig. 6:1-2). Ostrogę tę dziale od 2. połowy XIV po 3. ćwierć XV w. – 
przypomina egzemplarz z zamku Vartnov, okr. niewykluczone, że egzemplarz o nr. kat. 215 
Opawa, o kolankowato wygiętych ramionach może  być  starszy. 
uformowanych z taśmy, ze szczątkowo zacho-
wanym wąsem i zaczepem typu 2. Zabytek da- Strzemię 
towano na 3. ćwierć XV stulecia na podstawie Zabytek znaleziono wewnątrz budynku pół-
innych znalezisk (Kouřil, Prix, Wihoda 2000, 367, nocnego, przy murze 7, w warstwie pożarowej 
obr.  262:2). datowanej na koniec XVI w. (kat. 216; tabl. 19:1). 

Barbara Chudzińska
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Tabl. 21. Muszyna-Zamek. 1-4 – ostrogi: 1 – kat. 212, 2 – kat. 213, 3 – kat. 214, 4 – kat. 215. Rys. J. Małocha.

Table 21. Muszyna-Castle. 1-4 – spurs: 1 – cat. 212, 2 – cat. 213, 3 – cat. 214, 4 – cat. 215. Drawing by J. Małocha.
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Jest to forma o nieznacznie łukowato wygiętych nie jest płynne, a lekko załamane, czym przy-
ramionach kabłąka ozdobionych dwoma pod- pomina tzw. ośli grzbiet. Strzemiona wariantu E są 
łużnymi, bardzo płytkimi, równoległymi żłob- datowane na XIII-XIV w. Zabytek odkryto w tej 
kami, zniszczonymi niemal w całości przez ko- samej warstwie co fragment kolczugi, a zatem 
rozję. Górna część kabłąka jest uformowana prawdopodobnie mamy tu do czynienia z podob-
szpiczasto, a przejście w ramiona lekko załama- nym  zjawiskiem  jak  w  jej  przypadku. 
ne. Otwór na puśliko jest szeroki, prostokątny. W Polsce strzemiona typu IVE są znane 
W żłobkach i w dolnej części ramion (okolice z kilku stanowisk. Nasz egzemplarz najbardziej 
przejścia ramion w stopkę) zachowały się ślady przypomina znalezisko z osady w miejscowości 

19mosiądzu (ryc. 9) . Pokrywanie powierzchni strze- Kopaliny, pow. bocheński (datowane na koniec 
mion innymi metalami (cyną, mosiądzem, brą- XIII – XIV w.) oraz z innej, nieznanej, przecho-
zem, srebrem i rzadziej złotem) miało przede wywane obecnie w Muzeum Okręgowym w Kę-
wszystkim zapobiegać korodowaniu, ale spełnia- trzynie (zob. ibidem, 51, 107-108). Nie można 
ło też funkcje estetyczne (Świętosławki 1990, 78; wykluczyć, że również w tej grupie mogło znaj-
Łaszczkiewicz, Michalak 2007, 131). Zastosowa- dować się zachowane we fragmencie strzemię 
nie błyszczącego jak złoto mosiądzu może wska- o podobnie rozwiązanej górnej części kabłąka 
zywać też, że mamy do czynienia z przedmio- znalezione w pozostałościach zamczyska w Zbro-
tem elitarnym. Użycie tego stopu stwierdzono jewsku, datowane na XIV w. (Gedl 1974, 43, fig. 
na zachowanym fragmentarycznie egzemplarzu 1:1). Strzemiona IVE są znane również z tere-
pochodzącym z grodziska w Trzcielu, pow. mię- nu Węgier, gdzie jednak nie należą do form szcze-
dzyrzecki, ale w jego przypadku posłużono się gólnie popularnych, oraz Białorusi (Wołkowysk, 
stosunkowo grubą blaszką, którą owinięto ramię obw. grodzieński), gdzie są datowane nawet 
kabłąka, a brzegi połączono od wewnątrz cyną na XII-XIV w. (Звяруга, Віцяз 2006, 127, 137: 
(Świętosławski  1990,  kat.  204,  s.  78,  125). мал.7:1). Geneza tych form nie jest znana (Świę-

Muszyńskie strzemię jest zbliżone do wa- tosławski 1990, 51), ale skoro były one tak 
riantu E typu IV wg W. Świętosławskiego (1990, wcześnie znane na Wschodzie, to może właśnie 
37, 50-51, ryc. 8). Są to formy wysokie, o dłu- tam  pojawiły  się  po  raz  pierwszy. 
gich, prostych ramionach kabłąków, połączonych 
ze stopką pod kątem prostym i trójkątnie ufor- Wędzidła
mowanym wierzchołku. Strzemię muszyńskie nie- Ten element ogłowia jest reprezentowany 
co odbiega od modelowego wzorca, ze względu wśród znalezisk muszyńskich przez pięć zabyt-
na inne uformowanie górnej partii kabłąka Jak ków, z których tylko jeden jest kompletny (nr kat. 
wspomniano, przejście górnej części w ramiona 242). W dwu przypadkach zachowały się części 

Militaria z zamku w Muszynie (badania w latach 2007-2010)
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Tabl. 22. Muszyna-Zamek. 1-5 – wędzidła: 1 – kat. 239, 2 – kat. 240, 3 – kat. 241, 4 – kat. 243, 5 – kat. 242. Rys. J. Małocha.

Table 22. Muszyna-Castle. 1-5 – bits: 1 – No. 239, 2 – cat. 240, 3 – cat. No 241, 4 – cat. 243, 5 – cat. 242. Drawing by J. Małocha.

19 Za przeprowadzenie analizy metaloznawczej dziękuję panu dr. hab. Marcinowi Biborskiemu. 
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międzyzębia (kat. 239), w tym jedno z kolistym – tam starsza lit.). Podobnie wygląda sytuacja na 
krępulcem (kat. 240). Kolejne dwa to kółka, które Słowacji i w Czechach, gdzie są one zwykle da-
mogły stanowić elementy wędzideł, ale też mieć  towane ramowo na okres funkcjonowania sta-
inne  przeznaczenie  (kat.  241,  243). nowisk od 2. połowy XII po koniec XV w. Nie 

Tylko jeden przedmiot odkryto wewnątrz sposób wymienić wszystkich znalezisk. Przykła-
zamku w warstwie związanej ze zniszczeniami dowo pozyskano je m.in. w zanikłej wsi Zaluža-
w 1474 r. (kat. 239), na pozostałe natrafiono na ny, położonej w obrębie dzisiejszych Nemešan, 
zewnątrz  muru  obwodowego  (kat.  240-243). okr. Levoča na Spiszu (Polla 1962a, 126,130-131 

Egzemplarz zachowany w całości, to forma obr. 101:10), na stanowisku Háj, okr. Chrudim, 
o dwudzielnym międzyzębiu wykonanym ze sztab- w Czechach (Vích 2013, 707, 708, obr. 1:1-3), 
ki prostokątnej w przekroju poprzecznym, zakoń- zamku Freudenštejn, okr. Bruntál i w Slezskej 
czonej uszkami-zaczepami odmiennie uformowa- Ostrawie, okr. Ostrava-mĕsto (Kouřil, Prix, Wiho-
nymi na każdym z końców (kat. 242; tabl. 22:5). da, 2000, 88, 94, obr. 52:4; 339, 341, obr. 241:8), 
Kółka różnią się nieznacznie średnicami (38 mm grodziskach: Templštejn, okr. Znojmo na Mora-
i 44 mm), chociaż w wędzidłach tego typu różni- wach (Kouřil 1979, 130, 132, obr. 2:8) i Lanš-
ce w wielkości kółek mogły być bardzo wyraźne perk na terenie wsi Dolní Dobrouč, okr. Ústí nad 
(Stępnik  2010,  157-158,  ryc.  10:1). Orlicí (Vích 2010, 329, obr. 11:1) czy zanikłej 

Z zachowanych części międzyzębia jedno wsi w Mštenicach (Nekuda, Nekuda 1997, 91, 
z nich wykonano z masywnej sztabki, której na- obr.  145;1). 
dano formę tulejki (kat. 239; tabl. 21:1). Egzem- Egzemplarze wykonane z blachy, określa-
plarz ten ma odłamany jeden z zaczepów, któ- ne w literaturze czeskiej i słowackiej jako dęte, 
ry prawdopodobnie miał formę kółka odkutego pojawiają się u naszych południowych sąsiadów 
w sztabce. Drugi zabytek wykonano ze sztabki prawdopodobnie w XIII w. (Kouřil 1979), cho-
rozklepanej niemal na całej długości na blachę ciaż jeszcze w l. 60. ubiegłego wieku uważano, 
(kat. 240; tabl. 21:2). Węższy, grubszy koniec że zaczęto ich używać dopiero w 2. połowie XV 

20zwinięto w uszko, natomiast z pozostałej uformo- stulecia (Polla 1962b, 132) . Na terenie Sło-
wano pustą w środku tulejkę, w której wycięto wacji są one znane m.in. z zanikłej wsi Zaluža-
dwa otwory, przez które przewleczono kolisty ny (Polla 1962a, 131, tab. XI:14) czy Posadki 
krępulec.  Brzegi  tulejki  nie  są  zgrzane. w pobliżu Gajar, okr. Malacky (Polla 1962b, 121, 

Kółka wykonano z prętów – kolistego obr. 9:1), natomiast w Czechach odkryto je m.in. 
(kat. 241; tabl. 21:3) i półkulistego w przekroju w Mstěnicach (datowane na 1. połowę XV w.; 
(kat. 243; tabl. 21:4). Ich średnice wynoszą od- Nekuda 1985, 134-136, obr. 190:l; Nekuda, Ne-
powiednio  53  i  60  mm. kuda 1997, 91, obr. 145:4) oraz w Sezimovo 

Wędzidła o nr. kat. 240 i 242 należą to typu I Ústi, okr. Tábor (datowane najpóźniej na 1420 r.; 
wg A. Nadolskiego, który był w powszechnym Nekuda 1985, 136). Na Ukrainie wędzidła te 
użyciu od wczesnego średniowiecza po czasy występują w X-XIII w., np. egzemplarz z Pod-
współczesne na rozległych obszarach Europy horzec, rej. Brody, obl. Lwów (Liwoch 2005, 
Środkowej (Nadolski 1954, 87). W typologii A. 39-41, 44, ryc. 8, fot. 6). W Polsce znaleziono 
Ruttkaya odpowiadają one typowi II (Ruttkay je w Trepczy na grodziskach „Horodna” (stan. 1) 
1976, 357-358, Abb. 75). Prawdopodobnie to oraz „Horodyszcze” (stan. 2) bez związku z war-
tego typu należał również fragment wędzidła nr stwami, stąd ich datowanie siłą rzeczy jest ramowe 
kat. 239, ale brak krępulca nakazuje zachować – na IX – początek XIV w., przy czym pierw-
ostrożność  w  jego  klasyfikacji. sze z wymienionych znalezisk uznano za wyrób 

Wędzidła typu I różnią się sposobem wy- miejscowy (Kotowicz 2002, kat. 125, 30, 42, 
konania międzyzębia, które, co można zauważyć tabl. XI:3; Ginalski, Kotowicz 2004, 226-227, 
już na przykładzie Muszyny, może być zrobione 247, kat. 87, tabl. XIV:1). Część dętego między-
z płaskiej sztabki lub rozklepanej w blachę, któ- zębia znaleziono także w warstwie 1, na stan. 3 
rą następnie zwijano w pustą w środku tulejkę. Te w Drohiczynie, datowanej na XII-XIII w. (Mu-
pierwsze są bardziej rozpowszechnione i uważane sianowicz 1969, 157, tabl. XXX:17) Zbliżony 
za formę starszą, ale też jest to forma o bardzo okaz odkryto na zamku w Czchowie. Jest on 
długim okresie występowania. W Polsce jest ona jednak datowany przez autorów później, na XVI-
spotykana na wielu stanowiskach datowanych na XVII w. (Szpunar, Glinianowicz 2006, 157, 167, 
okres średniowiecza (zob. Świątkiewicz 2010, 131 168,  tabl.  10:n). 

Barbara Chudzińska

20 Pod tym terminem kryją się jednak także wędzidła wykonane ze sztabek, którym nadano formę tulejki, stąd bez znajomości 
egzemplarza trudno odpowiedzieć na pytanie, z jakim rzeczywiście wędzidłem mamy do czynienia (Nekuda 1985, 135). 
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Tabl. 23. Muszyna-Zamek. 1-8 – podkowy: 1 – kat. 217, 2 – kat. 218, 3 – kat. 219, 4 – kat. 220, 5 – kat. 221, 6 – kat. 222, 7 – kat. 223, 8 – kat. 224. 
Rys. J. Małocha.

Table 23. Muszyna-Castle. 1-8 – horseshoes: 1 – cat. 217, 2 – cat. 218, 3 – cat. 219, 4 – cat. 220, 5 – cat. 221, 6 – cat. 222, 7 – cat. 223, 
8 – cat. 224. Drawing by J. Małocha.
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Trudno natomiast odpowiedzieć na pytanie, ków znalezionych w zanikłej wsi Pfaffenschlag 
kiedy pojawiają się międzyzębia formowane ze w rejonie Stalkova, okr. Jinřichův Hradec w Cze-
sztabek kształcie tulejki. Być może dopiero pod chach (Nekuda 1975, 142, obr. 136:9), natomiast 
wpływem wędzideł dętych. Muszyńskie znalezi- w Polsce podobnie ukształtowana bruzdę ma 
sko można datować pewnie na 3. ćwierć XV w. podkowa typu VI/4 znaleziona w Bytomiu na 
Podobne międzyzębie miało zachowane komple- pl. T. Kościuszki, datowana na XIV – 1. połowę 
tnie wędzidło typu I znalezione w Mstěnicach, XV w. (Pawliński 2007, 150, 153, ryc. 8) oraz 
gdzie jednak zaliczono je do form dętych (zob. typu IV/2 z Międzyrzecza, datowana na XIII-
przyp. 20) i datowano podobnie jak inne znale- XV w. (Łaszkiewicz, Michalak 2007, 143, ryc. 
ziska tego rodzaju na 1. połowę XV w. (Nekuda 19:3). W okazie o nr. kat. 218 bruzda ciągnie 
1985,  134-135,  obr.  134:f). się tylko wzdłuż ramion (tabl. 23:2). Każdy z eg-

zemplarzy ma inny typ zaczepów. W podkowie 
Podkowy nr kat. 218, ukształtowano je przez wywinięcie koń-
Na zamku znaleziono 22 podkowy, w tym ców ramienia i lekkie ich sklepanie, przez co 

trzy całe, 16 zachowanych przynajmniej w poło- nawiązują do zaczepów typu A2 o szerokiej 
wie  oraz  trzy  w  niewielkich  fragmentach. chronologii. Zaczepy podków nr kat. 234 i 238 są 

Cześć podków zapewne wykonano na zam- zbliżone to typu F. Wszystkie trzy podkowy zna-
ku, gdzie, jak się wydaje, działała kuźnia. Na jej leziono w poziomach niwelacyjnych lub zasypie 
istnienie pośrednio wskazuje m.in. fragment pod- fundamentu budynku zachodniego, co uwzględ-
kowy – odpadu (kat. 217; tabl. 23:1). Jest to część niając inne zabytki tam odkryte, może sugero-
ramienia z już uformowaną bruzdą z prostokąt- wać ich wcześniejsze pochodzenie, z XIV w., 
nymi otworami, ale jeszcze z nieukształtowanymi ale oczywiście nie można też wykluczyć ich 
zaczepami. późniejszego  datowania  –  na  XV  stulecie. 

Potwierdzone źródłowo ożywione kontakty W przypadku podków zachowanych w po-
z Węgrami, w tym co najmniej dwa konflikty łowie i więcej, wszystkie charakteryzuje wymo-
zbrojne, pozwalają na wysunięcie przypuszcze- delowana, szeroka rama, opływowy kształt ra-
nia, że niektóre ze znalezionych podków mogą mion, raczej U-kształtny prześwit (kat. 220-221, 
pochodzić stamtąd, chociaż przy obecnym stanie 223, 227; tabl. 24:4-5,7-8), istnienie bruzdy, brak 
badań nad tymi zabytkami nie można pokusić się gniazd  i  obecność  zaczepów.
o  ich  rozdzielenie. Podkowy o nr. kat. 220-222, 226, 229, 232-

Okazy zachowane w całości należą do ty- 233, 235-236 i prawdopodobnie 231 można łą-
pów IV/1 i VI/4 wg J. Kaźmierczyka (kat. 218, czyć z typem IV/1 (tabl. 23:4-6, 24:2,5,8-10, 25:2-3), 
234, 238; tabl. 23:2; 25:1,5). Podkowy typu IV/1 zaś 219, 223-225, 228, 230 (tabl. 23:3,7-8, 24:1,4) 
mają wymodelowany stok ramy, zwykle uniesio- z typem VI/4, natomiast trudno sklasyfikować 
ny przodek, opływową linię ramion, tworzących nr 238, z zachowana bruzdą i zaczepami typu D 
owalny prześwit. Ponadto cechuje je obecność (tabl. 25:4). Ten mało popularny typ zaczepu 
bruzdy, minimalizacja lub brak gniazd i dwa pojawia się w 2. połowie XIII w. i występuje 
zaczepy (Kaźmierczyk 1979, 70). Typ ten jest w następnym stuleciu. W Polsce łączony jest 
zbliżony do typu VI/4. Podobieństwa dotyczą z podkowami typu VI/1, które poza Śląskiem 
formy ramy i ramion (ibidem, 97-103). Pierwszy są znane m.in. z Międzyrzecza i Gdańska (zob. 
z typów jest datowany na Śląsku na XIII-XIV w., Kaźmierczyk 1978, 89). Ma go również jedna 
ale już po południowej stronie Karpat, m.in. na z podków z Czchowa, prawdopodobnie właś-
Węgrzech, występuje on jeszcze w XV-XVI w. nie typu VI/1 (Szpunar, Glinianowicz 2006, 170, 
(ibidem, 74). Z kolei typ VI/4 na Śląsku, ale tabl. 16:e). Muszyński egzemplarz różni się jed-
także na innych terenach Polski i w krajach oś- nak  od  podków  tego  typu  obecność  bruzdy. 
ciennych jest datowany od XIII po XVI stulecie. Podkowy z Muszyny wykazujące cechy typu 

Podkowy muszyńskie mają U-kształtne prze- IV/1 mają zaczepy zbliżone do typu A2, które 
świty. Dwie z nich są bardziej smukłe (kat. 218, w naszym przypadku często nie były obrabiane 
238; tabl. 23:2, 25:5), natomiast trzecia ma wy- z boków, a jedynie sklepane z góry. Podobnie 
raźnie szerzej rozstawione ramiona (kat. 234; opracowane zaczepy mają podkowy typu II wg 
tabl. 25:1). Stosunkowo głębokie bruzdy obiegają P. Baxy, datowane na XIV-XVII w. (Baxa 1982, 
niemal całą ramę w egzemplarzach nr kat. 234 496). Znane są także z terenu Czech, np. z zam-
i 238 (tabl. 25:1,5), przy czym w okazie o nr. ku Kaltenštejn, okr. Jeseník (Kouřil, Prix, Wi-
kat. 238 jest ona w części przedniej podkowy hoda 2000, 220, obr. 142:6). Do typu F wg Kaź-
zakończona półkoliście i zwrócona do wnętrza. mierczyka nawiązują zaczepy podków o nr. kat. 
Bardzo podobnie uformowano ją na jednej z pod- 219, 223-225, 228, 230 (tabl. 23:3,7-8, 24:1,4,6). 

Barbara Chudzińska



Cztery z nich są zakończone tępo (kat. 223-225, Budapesztu (Irásné-Melis 2004, 193, fig. 17:4). 
230; tabl. 23:7-8; 24:1,6), dwa natomiast mają Podkowy z Csőt, o szerokiej ramie, opływowej 
bardzo ostre piętki (kat. 219, 228; tabl. 23:3; 24:4), linii ramion, U-kształtnym prześwicie z bruzdą, 
które są znane na terenie Węgier, np. wsi Csőt koło są datowane na XIV-XV w. Egzemplarze z po-
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Tabl. 24. Muszyna-Zamek. 1-9 – podkowy: 1 – kat. 225, 2 – kat. 226, 3 – kat. 227, 4 – kat. 228, 5 – kat. 229, 6 – kat. 230, 7 – kat. 231, 8 – kat. 232, 
9 – nr kat. 233. Rys. J. Małocha.

Table 24. Muszyna-Castle. 1-9 – horseshoes: 1 – cat. 225, 2 – cat. 226, 3 – cat. 227, 4 – cat. 228, 5 – cat. 229, 6 – cat. 230, 7 – cat. 231, 8 – cat. 232, 
9 – cat. 233. Drawing by J. Małocha.



dobnie ukształtowanymi piętkami znaleziono też muru północnego, w którym poza fragmentem 
na zamku Civlin, okr. Bruntál na Śląsku Cze- plecionki kolczej, dużego zbrojnika i strzemienia, 
skim, zdobytym przez Macieja Korwina w 1474 r. znaleziono kilkanaście sprzączek, które mogły 
(Kouřil, Prix, Wihoda 2000, 61, obr. 26:7), ale być elementami pasów czy służyć do zapinania 
wystąpiły też w Mstěnicach, gdzie nie mogą pancerzy. Budynek znajdował się w sąsiedztwie 
być starsze niż 1. połowa XV w. (Nekuda 1985, bramy. Na cenną zawartość pomieszczenia wska-
129-133, obr. 188:f, 189:c), czy, również zani- zuje wyraźne przeszukanie pogorzeliska wkrótce 
kłej, wsi Spindelbach, okr. Chomutov (znalezio- po  kataklizmie. 
ne przy pomocy wykrywacza metali), datowane W okresie przed najazdem węgierskim za-
ramowo na średniowiecze (Hylmarová, Klír, Černá mek posiadał nowoczesne jak na owe czasy wy-
2013,  580,  581,  obr.  7:2;  7). posażenie uzbrojenie. Chodzi o bombardy i ręcz-

ną broń palną, chociaż trudno określić ich ilość. 
Zbrojownia Oczywiście pod nazwą bombard mogły się kryć 
Na zamku musiała istnieć zbrojownia. Arse- różne jej rodzaje (Szymczak 2004, 31, 34), ale nie 

nałem nazwano roboczo budynek dostawiony do możemy  wykluczyć,  że  były  to  właśnie  działa. 

90 Barbara Chudzińska
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Tabl. 25. Muszyna-Zamek. 1-5 – podkowy: 1 – kat. 234, 2 – kat. 235, 3 – kat. 236, 4 – kat. 237, 5 – kat. 238. Rys. J. Małocha.

Table 25. Muszyna-Castle. 1-5 – horseshoes: 1 – cat. 234, 2 – cat. 235, 3 – cat. 236, 4 – cat. 237, 5 – cat. 238. Drawing by J. Małocha.
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Analiza inwentarzy uzbrojenia zamków XV- znalezisk można łączyć z oblężeniem zamku przez 
wiecznych wykazuje znacznie lepsze wyposaże- Węgrów w 1474 r. Trudno jednak rozdzielić uz-
nie zbrojowni warowni kościelnych niż królew- brojenie obleganych i szturmujących, tym bardziej 
skich (Szymczak 1998). Na zamku arcybiskupów że zamkowy arsenał mógł być zaopatrywany na 
gnieźnieńskich w Łowiczu w 1478 r. stwierdzono Węgrzech. 
obecność: pięciu moździerzy, czterech bombard Chronologicznie gros znalezisk pochodzi 
ćwierćpuszek, trzech taraśnic małych i innej bez z XV w. Obecność niewielkiej ilości zabytków 
określenia, czterech wężownic, siedmiu pixides, typowych dla XIV stulecia może potwierdzać 
pod którą to nazwą zapewne kryją się foglerze, funkcjonowanie warowni w tym okresie, chociaż 
20 pixides minores, co prawdopodobnie oznacza jest ono słabo udokumentowane, nie można też 
hakownice, oraz dwóch małych rusznic, a ponadto wykluczyć, że zabytki te wiążą się z pobliskim 
prochu, beczki saletry i drugiej beczki z pociska- gródkiem. Nieliczne są również znaleziska z okre-
mi, poza tym 15 pancerzy kolczych, tyle samo su wczesnonowożytnego, ale w XVI w. zamek 
hełmów, sześciu nakolanków, dziewięciu opach, stracił na znaczeniu na rzecz położonego u jego 
pięciu taszek (?), pojedynczych zarękawi i rękawic stóp dworu, a po pożarze w końcu tego stulecia 
płytowych (ibidem, 298). Imponujące, ale zamek jego funkcję zmarginalizowano do roli strażnicy, 
ten był chyba mimo wszystko wyjątkiem. Ambi- w której w czasie pokoju dyżurowało tylko dwóch 
cje biskupów krakowskich były jednak również mieszczan.
duże, można zatem przyjąć, że i muszyński arse- Przygraniczne położenie zamku, który utrzy-
nał był nieźle zaopatrzony, tym bardziej że zamek mywał ścisłe kontakty z Bardiowem, słynącym 
leżał  w  rejonie  przygranicznym. w średniowieczu z produkcji broni palnej i pro-

chu, a także co najmniej dwukrotna obecność 
Podsumowanie w Muszynie oddziałów węgierskich stwarzają 
Należy jeszcze raz podkreślić, że nie jest to wyjątkową okazję poznania uzbrojenia zamku, 

całościowe opracowanie muszyńskich militariów, w którym mieszały się wpływy polskie i węgier-
a jedynie pozyskanych w l. 2007-2010, chociaż skie, chociaż obecny stan zawansowania studiów 
sezony te, jak wspomniano, dostarczyły ich naj- nad militariami obu tych państw nie pozwala 
większej ilości. Nie jest to zbiór szczególnie bo- jeszcze  na  jego  wyraźne  rozdzielenie. 
gaty, jeśli chodzi o kategorie uzbrojenia, zawiera 
jednak okazy stosunkowo rzadko znajdowane na mgr Barbara Chudzińska
terenie dawnych ziem Królestwa Polskiego (frag- Instytut Archeologii 
menty hakownic, żelazny pocisk taraśnicy, in- Uniwersytetu Jagiellońskiego
krustowane strzemię). Wydaje się, że większość Kraków
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21Katalog

1. a – Muszyna-Zamek, ar XXII, ćw. B, wykop I-07, c – dł. – 78 mm; dł. liścia – 40 mm; szer. liścia – 15 mm; 
cz. E, dz. 1, gł. 502,34 m n.p.m., warstwa 9; grub. liścia – 10 mm; szer. szyjki – 10 mm; średn. tulejki 
b – żelazny grot bełtu o kwadratowym przekroju liścia, – ok. 14 mm; średn. osady tulejki – 11 mm; waga – 40 g;
szyjka krótka, kolista w przekroju, tulejka prosta (ubyt- d – Instytut Archeologii UJ, nr inw. zab. wydz. 25/07; 
ki w partii brzegowej), zawinięcie sięga do wysokości tabl. 1:2.
liścia;
c – zachowana dł. – 80 mm; dł. liścia – 40 mm; szer. 3. a – Muszyna-Zamek, ar XXII, ćw. B, wykop I-07, 
liścia – 17 mm; grub. liścia – 12 mm; średn. szyjki – cz. E, dz. 1, gł. 502,38 m n.p.m., warstwa 8;
7 mm; zachowana średn. tulejki – 13 mm; średn. osady b – żelazny grot bełtu o prostokątnym przekroju liścia 
tulejki – 9 mm; waga – 53 g; i czworokątnym szyjki, tulejka prosta (ubytki w partii 
d – Instytut Archeologii UJ, nr inw. zab. wydz. 24/07; brzegowej), zawinięcie sięga do wysokości liścia;
tabl. 1:1. c – zachowana dł. – 67 mm; dł. liścia – 28 mm; szer. 

liścia – 15 mm; grub. liścia – 12 i 10 mm; szer. szyjki – 
2. a – Muszyna-Zamek, ar XXII, ćw. B, wykop I-07, 7 mm; zachowana średn. tulejki – 12 mm; waga – 36 g;
cz. E, dz. 1, gł. 502,34 m n.p.m., warstwa 8; d – Instytut Archeologii UJ, nr inw. zab. wydz. 27/07; 
b – żelazny grot bełtu o prostokątnym przekroju liścia tabl. 1:3.
i czworokątnym szyjki, tulejka lekko rozszerzona (ubyt-
ki w partii brzegowej), zawinięcie sięga do wysokości 4. a – Muszyna-Zamek, ar XXII, ćw. B, wykop I-07, 
liścia; cz. E, dz. 1, gł. 502,38 m n.p.m., warstwa 8;

21 a – lokalizacja zabytku; b – opis zabytku; c – wymiary i waga; d – miejsce przechowywania zabytku, nr tablicy/ryciny.



b – żelazny grot bełtu o czworobocznym przekroju liścia, c – dł. – 83 mm; dł. liścia – 41 mm; szer. liścia – 
szyjka w przekroju owalna, tulejka rozszerzona (znacz- 16 mm; grub. liścia – 11 mm; szer. szyjki – 6 mm; 
ne ubytki), zawinięcie sięga do wierzchołka; średn. tulejki – 13 mm; średn. osady tulejki – 11 mm; 
c – dł. – 97 mm; dł. liścia – 45 mm; szer. liścia – 16 mm; waga – 47 g;
grub. liścia – 12 mm; średn. szyjki – 11 mm; zachowana d – Instytut Archeologii UJ, nr inw. zab. wydz. 43/07; 
średn. tulejki – 15mm; waga – 43 g; tabl. 1:9.
d – Instytut Archeologii UJ, nr inw. zab. wydz. 28/07; 
tabl. 1:4. 10. a – Muszyna-Zamek, ar XXII, ćw. B, wykop I-07, 

cz. E, dz. 1, gł. 502,39 m n.p.m., warstwa 8;
5. a – Muszyna-Zamek, ar XXII, ćw. B, wykop I-07, b – żelazny grot bełtu o romboidalnym, spłaszczonym 
cz. E, dz. 1, gł. 502,43 m n.p.m., warstwa 8; przekroju liścia, niewyodrębnionej szyjce, tulejka prosta 
b – zniszczony przez korozję żelazny grot bełtu o pro- (odłamana częściowo);
stokątnym przekroju liścia i czworokątnym szyjki, tu- c – zachowana dł. – 91 mm; dł. liścia – 53 mm; szer. 
lejka zachowana szczątkowo, zawinięcie sięga do wy- liścia – 17 mm; grub. liścia – 12 mm; zachowana średn. 
sokości liścia; tulejki – 13 mm; waga – 45 g;
c – zachowana dł. – 64 mm; dł. liścia – 33 mm; szer. d – Instytut Archeologii UJ, nr inw. zab. wydz. 44/07; 
liścia – 15 mm; grub. liścia – 10 mm; szer. szyjki – 6 mm; tabl. 1:10.
zachowana średn. tulejki – 9 mm; waga – 22 g;
d – Instytut Archeologii UJ, nr inw. zab. wydz. 29/07; 11. a – Muszyna-Zamek, ar XXII, ćw. B, wykop I-07, 
tabl. 1:5. cz. E, dz. 1, gł. 502,93-502,87 m n.p.m., warstwa 8;

b – żelazny grot bełtu o kwadratowym przekroju li-
6. a – Muszyna-Zamek, ar XXII, ćw. B, wykop I-07, ścia, szyjka niewyodrębniona, tulejka prosta (ubytki 
cz. E, dz. 1, gł. 502,65 m n.p.m., warstwa 8; w partii brzegowej), zawinięcie sięga do wysokości 
b – żelazny grot bełtu o kwadratowym przekroju liścia liścia;
i czworokątnym szyjki; tulejka wyraźnie rozszerza się, c – dł. – 78 mm; dł. liścia – 45 mm; szer. liścia – 15 mm; 
zawinięcie tulejki sięga do wierzchołka; grub. liścia – 10 mm; zachowana średn. tulejki –12 mm; 
c – dł. – 77 mm; dł. liścia – 40 mm; szer. liścia – 15 mm; waga – 43 g;
grub. liścia – 10 mm; szer. szyjki – 6 mm; zachowana d – Instytut Archeologii UJ, nr inw. zab. wydz. 47A/07; 
średn. tulejki – 13 mm; średn. osady tulejki – 10 mm; tabl. 1:11.
waga – 36 g;
d – Instytut Archeologii UJ, nr inw. zab. wydz. 30/07; 12. a – Muszyna-Zamek, ar XXII, ćw. B, wykop I-07, 
tabl. 1:6. cz. E, dz. 1, gł. 502,93-502,87 n.p.m., warstwa 8;

b – żelazny grot bełtu o romboidalnym przekroju liścia, 
7. a – Muszyna-Zamek, ar XXII, ćw. B, wykop I-07, czworokątnej w przekroju szyjce, wierzchołek stępio-
cz. E, dz. 1, gł. 502,04 m n.p.m., warstwa 8; ny od uderzenia w twardą powierzchnię, tulejka lekko 
b – żelazny grot bełtu o kwadratowym przekroju liścia rozszerzona (nieznaczne ubytki w partii brzegowej), za-
i czworokątnym szyjki, tulejka prosta (ubytki w partii winięcie sięga do wysokości liścia;
brzegowej), zawinięcie sięga do wysokości liścia; c – zachowana dł. – 79 mm; dł. liścia – 40 mm; szer. 
c – dł. – 80 mm; dł. liścia – 41 mm; szer. liścia – 18 mm; liścia – 18 mm; grub. liścia – 10 mm; szer. szyjki – 7 mm; 
grub. liścia – 13 mm; szer. szyjki – 10 mm; zachowana zachowana średn. tulejki – 13 mm; waga – 41 g;
średn. tulejki – 12 mm; waga – 46 g; d – Instytut Archeologii UJ, nr inw. zab. wydz. 47B/07 
d – Instytut Archeologii UJ, nr inw. zab. wydz. 37/07; (skupisko grotów bełtów); tabl. 1:12.
tabl. 1:7.

 13. a – Muszyna-Zamek, ar XXII, ćw. B, wykop I-07, 
8. a – Muszyna-Zamek, ar XXII, ćw. B, wykop I-07, cz. E, dz. 1, gł. 502,93-502,87 m n.p.m., warstwa 8; 
cz. E, dz. 1, gł. 502,35 m n.p.m., warstwa 8; b – żelazny grot bełtu o romboidalnym przekroju liścia, 
b – żelazny grot bełtu o romboidalnym, spłaszczonym niewyodrębnionej szyjce, tulejka prosta (nieznaczne ubyt-
przekroju liścia, szyjka w przekroju owalna, tulejka ki w partii brzegowej), zawinięcie kończy się w obrę-
lekko rozszerzona (ubytki w partii brzegowej), zawi- bie liścia;
nięcie sięga do szyjki; c – dł. – 81 mm; dł. liścia – 40 mm; szer. liścia – 16 mm; 
c – zachowana dł. – 85 mm; dł. liścia – 40 mm; szer. grub. liścia – 13 mm; zachowana średn. tulejki – 12 mm; 
liścia – 17 mm; grub. liścia – 10 mm; średn. szyjki – waga – 42 g;
6 mm; zachowana średn. tulejki – 13 mm; waga – 43 g; d – Instytut Archeologii UJ, nr inw. zab. wydz. 47C/07 
d – Instytut Archeologii UJ, nr inw. zab. wydz. 41/07; (skupisko grotów bełtów); tabl. 2:1.
tabl. 1:8. 

14. a – Muszyna-Zamek, ar XXII, ćw. B, wykop I-07, 
9. a – Muszyna-Zamek, ar XXII, ćw. B, wykop I-07, cz. E, dz. 1, gł. 502,93-502,87 m n.p.m., warstwa 8;
cz. E, dz. 1, gł. 502,37 m n.p.m., warstwa 8; b – żelazny grot bełtu o spłaszczonym, trapezowatym 
b – żelazny grot bełtu o romboidalnym przekroju liścia przekroju liścia, niewyodrębnionej szyjce, tulejka pro-
i czworokątnym szyjki, tulejka prosta (nieznaczne ubytki sta (nieznaczne ubytki w partii brzegowej), zawinięcie 
w partii brzegowej), zawinięcie tulejki sięga wierzchołka; kończy się w obrębie liścia;
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c – dł. – 87 mm; dł. liścia – 44 mm; szer. liścia – 19 mm; d – Instytut Archeologii UJ, nr inw. zab. wydz. 48/07; 
grub. liścia – 13 mm; zachowana średn. tulejki – 15 mm; tabl. 2:7.
waga – 62 g; 
d – Instytut Archeologii UJ, nr inw. zab. wydz. 47D/07 20. a – Muszyna-Zamek, ar XXII, ćw. B, wykop I-07, 
(skupisko grotów bełtów); tabl. 2:2. cz. E, dz. 1, gł. 502,96 m n.p.m., warstwa 8;

b – żelazny grot bełtu o kwadratowym przekroju liścia 
15. a – Muszyna-Zamek, ar XXII, ćw. B, wykop I-07, i czworokątnym szyjki, tulejka prosta, zawinięcie sięga 
cz. E, dz. 1, gł. 502,93-502,87 m n.p.m., warstwa 8; do wysokości liścia, przepalony; 
b – żelazny grot bełtu o kwadratowym przekroju liścia c – dł. – 83 mm; dł. liścia – 45 mm; szer. liścia – 17 mm; 
i czworokątnym szyjki, tulejka rozszerzona (ubytki w partii grub. liścia – 13 mm; szer. szyjki – 7 mm; średn. tulejki 
brzegowej), zawinięcie sięga do wysokości liścia; – 13 mm; średn. osady tulejki – 9 mm; waga – 41 g;
c – zachowana dł. – 81 mm; dł. liścia – 40 mm; szer. d – Instytut Archeologii UJ, nr inw. zab. wydz. 49A/07; 
liścia – 16 mm; grub. liścia – 16 mm; szer. szyjki – 7 mm; tabl. 2:8.
zachowana średn. tulejki – 13 mm; waga – 40 g;
d – Instytut Archeologii UJ, nr inw. zab. wydz. 47E/07 21. a – Muszyna-Zamek, ar XXII, ćw. B, wykop I-07, 
(skupisko grotów bełtów); tabl. 2:3. cz. E, dz. 1, gł. 502,96 m n.p.m., warstwa 8;

b – żelazny grot o kwadratowym przekroju liścia, szyj-
16. a – Muszyna-Zamek, ar XXII, ćw. B, wykop I-07, ka krótka, czworokątna w przekroju, tulejka lekko roz-
cz. E, dz. 1, gł. 502,93-502,87 m n.p.m., warstwa 8; szerzona, zawinięcie sięga do wysokości liścia, prze-
b – żelazny, spłaszczony grot bełtu o romboidalnym palony;
przekroju liścia, niewyodrębnionej szyjce, tulejka czę- c – dł. – 77 mm; dł. liścia – 38 mm; szer. liścia – 16 mm; 
ściowo odłamana, zawinięcie sięga do wysokości liścia; grub. liścia – 10 mm; szer. szyjki – 6 mm; średn. tulejki – 
c – zachowana dł. – 71 mm; dł. liścia – 38 mm; szer. 14 mm; średn. osady tulejki – 12 mm; waga – 34 g;
liścia – 18 mm; grub. liścia – 10 mm; zachowana średn. d – Instytut Archeologii UJ, nr inw. zab. wydz. 49/07B; 
tulejki – 10 mm; waga – 36 g; tabl. 2:9.
d – Instytut Archeologii UJ, nr inw. zab. wydz. 47F/07 
(skupisko grotów bełtów); tabl. 2:4. 22. a – Muszyna-Zamek, ar XXII, ćw. B, wykop I-07, 

cz. E, dz. 1, gł. 502,13 m n.p.m., warstwa 9;
17. a – Muszyna-Zamek, ar XXII, ćw. B, wykop I-07, b – żelazny grot bełtu o romboidalnym przekroju liścia 
cz. E, dz. 1, gł. 502,93-502,87 m n.p.m., warstwa 8; i niewyodrębnionej szyjce, tulejka lekko rozszerzona 
b – żelazny, spłaszczony grot bełtu o romboidalnym (ubytki w części brzegowej), zawinięcie sięga do szyjki; 
przekroju liścia, niewyodrębnionej szyjce, tulejka pro- c – zachowana dł. – 83 mm; dł. liścia – 36 mm; szer. 
sta (ubytki głownie w partii brzegowej), zawinięcie liścia – 17 mm; grub. liścia – 11 mm; szer. szyjki – 7 mm; 
sięga wierzchołka; zachowana średn. tulejki – 15 mm; waga – 46 g;
c – zachowana dł. – 72 mm; dł. liścia – 44 mm; szer. d – Instytut Archeologii UJ, nr inw. zab. wydz. 60/07; 
liścia – 17 mm; grub. liścia – 12 mm; zachowana średn. tabl. 2:10.
tulejki – 13 mm; waga – 25 g;
d – Instytut Archeologii UJ, nr inw. zab. wydz. 47G/07 23. a – Muszyna-Zamek, ar XXII, ćw. B, wykop I-07, 
(skupisko grotów bełtów); tabl. 2:5. cz. E, dz. 1, gł. 502,15 m n.p.m., warstwa 9;

b – żelazny grot bełtu o romboidalnym przekroju liścia, 
18. a – Muszyna-Zamek, ar XXII, ćw. B, wykop I-07, niewyodrębnionej szyjce, tulejka częściowo odłamana 
cz. E, dz. 1, gł. 502,93-502,87 m n.p.m., warstwa 8; (rozszerzona?), zawinięcie niewidoczne pod produkta-
b – żelazny grot bełtu o romboidalnym w przekroju mi korozji;
liściu, niewyodrębnionej szyjce, tulejka niemal całko- c – zachowana dł. – 83 mm; dł. liścia – 45 mm; szer. 
wicie odłamana, zawinięcie sięga do połowy długości liścia – 18 mm; grub. liścia – 12 mm; szer. szyjki – 
liścia; 10 mm; zachowana średn. tulejki – 18 mm; waga – 47 g;
c – zachowana dł. – 64 mm; dł. liścia – 45 mm; szer. d – Instytut Archeologii UJ, nr inw. zab. wydz. 61/07; 
liścia – 14 mm; grub. liścia – 13 mm; zachowana średn. tabl. 2:11.
tulejki – 11 mm; waga – 27 g;
d – Instytut Archeologii UJ, nr inw. zab. wydz. 47/07H 24. a – Muszyna-Zamek, ar I, ćw. D, wykop III-07, dz. 1, 
(skupisko grotów bełtów); tabl. 2:6. cz. E, gł. 497,66 m n.p.m., warstwa 1/6;

b – żelazny grot bełtu zniekształcony przez oblepia-
19. a – Muszyna-Zamek, ar XXII, ćw. B, wykop I-07, jącą go ziemię i produkty korozji, tulejka nieznacznie 
cz. E, dz. 1 (na E od skały), gł. 502,92 m n.p.m., war- rozszerzona (?);
stwa 9; c – dł. – 92 mm; dł. liścia – 45 mm; szer. liścia – 15 mm; 
b – żelazny grot bełtu o romboidalnym przekroju liścia, grub. liścia – 13 mm; średn. tulejki – 16 mm; waga – 
szyjka niewyodrębniona, tulejka prosta, pokryty produk- 52 g;
tami korozji utrudniającymi dokładne określenie kształ- d – Instytut Archeologii UJ, nr inw. zab. wydz. 76/07; 
tu i pomiary; tabl. 2:12.
c – zachowana dł. – 78 mm; dł. liścia – ?; szer. liścia – 
18 mm; grub. liścia – 12 mm; zachowana średn. tulejki – 25. a – Muszyna-Zamek, ar XIV, ćw. B, wykop II-07, 
15 mm; waga – 44 g; dz. 3, gł. 502,14 m n.p.m., warstwa 4;
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b – żelazny grot bełtu o kwadratowym przekroju liścia, w przekroju w partii brzegowej (ubytki w partii brze-
kolistej w przekroju szyjce, tulejka wyraźnie rozsze- gowej), zawinięcie sięga do wysokości liścia;
rzona (nieznaczne ubytki w partii brzegowej); c – zachowana dł. – 82 mm; dł. liścia – 35 mm; 
c – zachowana dł. – 90 mm; dł. liścia – 42 mm; szer. szer. liścia – 17 mm; grub. liścia – 11 mm; szer. szyjki – 
liścia – 19 mm; grub. liścia – 15 mm; średn. szyjki – 7 mm; średn. dłuższa tulejki – 18 mm; średn. osady 
10 mm; średn. tulejki – 17 mm; średn. osady tulejki – tulejki – 16 mm; waga – 42 g;
14 mm; waga – 63 g; d – Instytut Archeologii UJ, nr inw. zab. wydz. 123C/08; 
d – Instytut Archeologii UJ, nr inw. zab. wydz. 92/07; tabl. 3:6.
tabl. 3:1.

31. a – Muszyna-Zamek, ar XXIII, ćw. A, wykop I-07, 
26. a – Muszyna-Zamek, ar XXIII, ćw. A, wykop I-07, cz. E, dz. 1, gł. 499,57 m n.p.m., warstwa 9;
cz. E, dz. 1, gł. 499,89 m n.p.m., warstwa 9 (spąg); b – żelazny grot bełtu o kwadratowym przekroju liścia 
b – długi, żelazny grot bełtu o romboidalnym przekroju i czworokątnym szyjki, tulejka rozszerzona, zwinięcie 
liścia, krótkim szpicu, szyjka niewyodrębniona, tulej- kończy się w obrębie liścia;
ka rozszerzona (ubytki w partii brzegowej), zawinięcie c – zachowana dł. – 78 mm; dł. liścia – 40 mm; szer. liścia – 
sięga wierzchołka, szpic uszkodzony, wewnątrz tulejki 14 mm; grub. liścia – 11mm; szer. szyjki – 9 mm; średn. 
produkty korozji; tulejki – 14 mm; średn. osady tulejki – 11 mm; waga – 39 g;
c – zachowana dł. – 95 mm; dł. liścia – 46 mm; szer. d – Instytut Archeologii UJ, nr inw. zab. wydz. 127/08; 
liścia – 16 mm; grub. liścia – 10 mm; średn. tulejki – tabl. 3:7.
16 mm; średn. osady tulejki – 15 mm; waga – 62 g;
d – Instytut Archeologii UJ, nr inw. zab. wydz. 121A/08; 32. a – Muszyna-Zamek, ar XXIII, ćw. A, wykop I-07, 
tabl. 3:2. cz. E, dz. 1, gł. 499,79 m n.p.m., warstwa 9 (na warstwie 

węgli drzewnych);
27. a – Muszyna-Zamek, ar XXIII, ćw. A, wykop I-07, b – żelazny grot bełtu o silnie spłaszczonym liściu, 
cz. E, dz. 1, gł. 499,89 m n.p.m., warstwa 9 (spąg); romboidalnym w przekroju, niewyodrębnionej szyjce, 
b – żelazny grot bełtu o kwadratowym przekroju liścia tulejka prosta (uszkodzenia w partii brzegowej), zwi-
i czworokątnym szyjki, tulejka lekko rozszerzona (ubytki nięcie sięga do wysokości liścia;
w partii brzegowej), zawinięcie sięga szyjki, wewnątrz c – zachowana dł. – 88 mm; dł. liścia – 40 mm; szer. 
tulejki produkty korozji; liścia – 18 mm; grub. liścia – 9 mm; średn. tulejki – 
c – zachowana dł. – 66 mm; dł. liścia – 30 mm; szer. 15 mm; średn. osady tulejki – 13 mm; waga – 51 g;
liścia – 11 mm; grub. liścia – 11 mm; szer. szyjki – 7 mm; d – Instytut Archeologii UJ, nr inw. zab. wydz. 128A/08; 
średn. tulejki – 11 mm; waga – 29 g; tabl. 3:8.
d – Instytut Archeologii UJ, nr inw. zab. wydz. 121B/08; 
tabl. 3:3. 33. a – Muszyna-Zamek, ar XXIII, ćw. A, wykop I-07, 

cz. E, dz. 1, gł. 499,79 m n.p.m., warstwa 9 (na warstwie 
28. a – Muszyna-Zamek, ar XXIII, ćw. A, wykop I-07, węgli drzewnych);
cz. E, dz. 1, gł. 499,84 m n.p.m., warstwa 9; b – żelazny grot bełtu o spłaszczonym liściu, romboidal-
b – żelazny grot bełtu o kwadratwoym przekroju liścia, nym w przekroju, kolistej w przekroju szyjce, tulejka lekko 
szyjka niewyodrębniona, tulejka prosta (częściowo znisz- rozszerzona (ubytki w partii brzegowej), zwinięcie sięga 
czona w partii brzegowej), zawinięcie sięga szyjki; do wysokości liścia, w tulejce zachowane resztki drewna;
c – dł. – 79 mm; dł. liścia – 33 mm; szer. liścia – 15 mm; c – zachowana dł. – 97 mm; dł. liścia – 40 mm; szer. 
grub. liścia – 12 mm; zachowana średn. tulejki – 13 mm; liścia – 18 mm; grub. liścia – 11 mm; średn. szyjki – 
waga – 36 g; 10 mm; zachowana średn. tulejki – 13 mm; waga – 56 g;
d – Instytut Archeologii UJ, nr inw. zab. wydz. 123A/08; d – Instytut Archeologii UJ, nr inw. zab. wydz. 128B/08; 
tabl. 3:4. tabl. 3:9. 

29. a – Muszyna-Zamek, ar XXIII, ćw. A, wykop I-07, 34. a – Muszyna-Zamek, ar XXIII, ćw. A, wykop I-07, 
cz. E, dz. 1, gł. 499,84 m n.p.m., warstwa 9; cz. E, dz. 1, gł. 499,79 m n.p.m., warstwa 9 (na warstwie 
b – żelazny grot bełtu o kwadratowym przekroju liścia, węgli drzewnych);
krótkiej, czworokątnej w przekroju szyjce, tulejka lekko b – żelazny grot bełtu o spłaszczonym liściu, romboi-
rozszerzona, zawinięcie sięga do wysokości liścia (moc- dalnym w przekroju, kolistej w przekroju szyjce, tu-
no rozklepane); lejka lekko rozszerzona (ubytki w partii brzegowej), 
c – zachowana dł. – 76 mm; dł. liścia – 35 mm; szer. zwinięcie sięga do wysokości liścia;
liścia – 12 mm; grub. liścia – 10 mm; szer. szyjki – 7 mm; c – zachowana dł. – 93 mm; dł. liścia – 44 mm; szer. 
średn. tulejki – 12 mm; waga – 34 g; liścia – 15 mm; grub. liścia – 11 mm; średn. szyjki – 
d – Instytut Archeologii UJ, nr inw. zab. wydz. 123B/08; 11 mm; zachowana średn. tulejki – 12 mm; waga – 43 g;
tabl. 3:5. d – Instytut Archeologii UJ, nr inw. zab. wydz. 128C/08; 

tabl. 3:10.
30. a – Muszyna-Zamek, ar XXIII, ćw. A, wykop I-07, 
cz. E, dz. 1, gł. 499,84 m n.p.m., warstwa 9; 35. a – Muszyna-Zamek, ar XXIII, ćw. A, wykop I-07, 
b – żelazny grot bełtu o kwadratowym przekroju liścia cz. E, dz. 1, gł. 499,79 m n.p.m., warstwa 9 (na warstwie 
i czworokątnym szyjki, tulejka rozszerzona, owalna węgli drzewnych);
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b – żelazny grot bełtu o romboidalnym przekroju liścia, b – żelazny grot bełtu o kwadratowym przekroju liścia, 
niewyodrębnionej szyjce, tulejka prosta (ubytki w partii niesymetrycznie ukształtowanym szpicu, czworokątnej 
brzegowej), zawinięcie sięga wierzchołka; w przekroju szyjce, tulejka lekko rozszerzona (ubytki 
c – zachowana dł. – 72 mm; dł. liścia – 33 mm; w partii brzegowej), zawinięcie sięga do wysokości liścia;
szer. liścia – 17 mm; grub. liścia – 7 mm; średn. c – zachowana dł. – 85 mm; dł. liścia – 40 mm; szer. 
tulejki – 12 mm; średn. osady tulejki – 10 mm; waga liścia – 16 mm; grub. liścia – 11 mm; szer. szyjki – 6 mm; 
– 36 g; zachowana średn. tulejki – 12 mm; średn. osady tulejki – 
d – Instytut Archeologii UJ, nr inw. zab. wydz. 128D/08; 10 mm; waga – 43 g;
tabl. 3:11. d – Instytut Archeologii UJ, nr inw. zab. wydz. 132B/08; 

tabl. 4:4.
36. a – Muszyna-Zamek, ar XXIII, ćw. A, wykop I-07, 
cz. E, dz. 1, gł. 499,79 m n.p.m., warstwa 9 (na warstwie 41. a – Muszyna-Zamek, ar XXIII, ćw. A, wykop I-07, 
węgli drzewnych); cz. E, dz. 1, gł. 499,59 m n.p.m., warstwa 9;
b – żelazny grot bełtu o romboidlanym przekroju liścia, b – żelazny grot bełtu o kwadratowym przekroju liścia, 
czworokątnej w przekroju szyjce, tulejka rozszerzo- słabo wyodrębnionej szyjce, tulejka lekko rozszerzona 
na (nieznacznie ubytki w partii brzegowej), zwinięcie (ubytki w partii brzegowej), zawinięcie sięga do wy-
tulejki nieczytelne; sokości liścia;
c – zachowana dł. – 72 mm; dł. liścia – 27 mm; szer. c – dł. – 93 mm; dł. liścia – 59 mm; szer. liścia – 17 mm; 
liścia – 12 mm; grub. liścia – 9 mm; szer. szyjki – 6 mm; grub. liścia – 11 mm; zachowana średn. tulejki – 18 mm; 
średn. tulejki – 12 mm; średn. osady tulejki – 9 mm; waga – 55 g;
waga – 27 g; d – Instytut Archeologii UJ, nr inw. zab. wydz. 133/08; 
d – Instytut Archeologii UJ, nr inw. zab. wydz. 128E/08; tabl. 4:5.
tabl. 3:12.

42. a – Muszyna-Zamek, ar XXIII, ćw. A, wykop I-07, 
37. a – Muszyna-Zamek, ar XXIII, ćw. A, wykop I-07, cz. E, dz. 1, gł. 499,52 m n.p.m., warstwa 9; 
cz. E, dz. 1, gł. 499,79 m n.p.m., warstwa 9 (na warstwie b – żelazny grot bełtu o kwadratowym przekroju liścia 
węgli drzewnych); i czworokątnym szyjki, tulejka prosta (ubytki w partii 
b – żelazny grot bełtu o kwadratowym przekroju liścia, brzegowej);
czworokątnej w przekroju szyjce, tulejka prosta, zwi- c – dł. – 76 mm; dł. liścia – 35 mm; szer. liścia – 17 mm; 
nięcie sięga do wysokości liścia; grub. liścia – 11 mm; szer. szyjki – 8 mm; średn. tulejki – 
c – zachowana dł. – 61 mm; dł. liścia – 28 mm; szer. 12 mm; średn. osady tulejki – 9 mm; waga – 39 g;
liścia – 13 mm; grub. liścia – 10 mm; szer. szyjki – 6 mm; d – Instytut Archeologii UJ, nr inw. zab. wydz. 136/08; 
zachowana średn. tulejki – 10 mm; waga – 26 g; tabl. 4:6.
d – Instytut Archeologii UJ, nr inw. zab. wydz. 128F/08; 
tabl. 4:1. 43. a – Muszyna-Zamek, ar XXIII, ćw. A, wykop I-07, 

cz. E, dz. 1, gł. 499,50 m n.p.m., warstwa 9; 
38. a – Muszyna-Zamek, ar XXIII, ćw. A, wykop I-07, b – żelazny grot bełtu o kwadratowym przekroju liścia, 
cz. E, dz. 1, gł. 499,55 m n.p.m., warstwa 9; niesymetrycznie ukształtowanym szpicu, szyjka niewy-
b – żelazny grot bełtu o krótkim szpicu, kwadratowym odrębniona, tulejka prosta (częściowo zniszczona przez 
przekroju liścia, słabo wyodrębnionej szyjce, tulejka korozję, ubytki też na szyjce);
lekko rozszerzona (nieznaczne ubytki), zawinięcie sięga c – dł. zachowana – 69 mm; dł. liścia – 33 mm; szer. 
do wysokości liścia; liścia – 16 mm; grub. liścia – 12 mm; zachowana średn. 
c – dł. – 72 mm; dł. liścia – 35 mm; szer. liścia – 14 mm; tulejki – 14 mm; waga – 37 g;
grub. liścia – 9 mm; średn. tulejki – 14 mm; średn. osady d – Instytut Archeologii UJ, nr inw. zab. wydz. 138A/08; 
tulejki – 12 mm; waga – 26 g; tabl. 4:7.
d – Instytut Archeologii UJ, nr inw. zab. wydz. 131/08; 
tabl. 4:2. 44. a – Muszyna-Zamek, ar XXIII, ćw. A, wykop I-07, 

cz. E, dz. 1, gł. 499,50 m n.p.m., warstwa 9; 
39. a – Muszyna-Zamek, ar XXIII, ćw. A, wykop I-07, b – żelazny grot bełtu o prostokątnym przekroju liścia, 
cz. E, dz. 1, gł. 499,72 m n.p.m., warstwa 9; szyjka niewyodrębniona, tulejka prosta (ubytki w partii 
b – żelazny grot bełtu o prostokątnym przekroju liścia, brzegowej), zawinięcie sięga do wysokości liścia;
niewyodrębnionej szyjce, tulejka lekko rozszerzona, za- c – dł. – 79 mm; dł. liścia – 38 mm; szer. liścia – 21 mm; 
winięcie tulejki sięga do wysokości liścia; grub. liścia – 13 mm; średn. tulejki – 13 mm; średn. 
c – dł. – 89 mm; dł. liścia – 45 mm; szer. liścia – 19 mm; osady tulejki – 11 mm; waga – 57 g; 
grub. liścia – 10 i 15 mm; szer. szyjki – 11 mm; za- d – Instytut Archeologii UJ, nr inw. zab. wydz. 138B/08; 
chowana średn. tulejki – 18 mm; średn. osady tulejki – tabl. 4:8. 
15 mm; waga – 60 g;
d – Instytut Archeologii UJ, nr inw. zab. wydz. 132A/08; 45. a – Muszyna-Zamek, ar XXIII, ćw. A, wykop I-07, 
tabl. 4:3. cz. E, dz. 1, gł. 499,48 m n.p.m., warstwa 9;

b – żelazny grot bełtu o kwadratowym w przekroju 
40. a – Muszyna-Zamek, ar XXIII, ćw. A, wykop I-07, liściu, czworokątnej w przekroju, krótkiej szyjce, tu-
cz. E, dz. 1, gł. 499,72 m n.p.m., warstwa 9; lejka prosta, zawinięcie sięga do wysokości liścia;
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c – dł. – 73 mm; dł. liścia – 30 mm; szer. liścia – 17 mm; c – zachowana dł. – 80 mm; dł. liścia – 42 mm; szer. 
grub. liścia – 10 mm; szer. szyjki – 8 mm; średn. tulejki – liścia – 15 mm; grub. liścia – 14 mm; średn. szyjki – 
13 mm; średn. osady tulejki – 11 mm; waga – 49 g; 8 mm; zachowana średn. tulejki – 10 mm; waga – 38 g;
d – Instytut Archeologii UJ, nr inw. zab. wydz. 141/08; d – Instytut Archeologii UJ, nr inw. zab. wydz. 159/08; 
tabl. 4:9. tabl. 5:2. 

46. a – Muszyna-Zamek, ar XXIII, ćw. A, wykop I-07, 51. a – Muszyna-Zamek, ar XXIII, ćw. A, wykop I-07, 
cz. E, dz. 1, gł. 499,42 m n.p.m., warstwa 9; cz. E, dz. 1, gł. 498,55 m n.p.m., warstwa 9; 
b – żelazny grot bełtu o romboidalnym przekroju liścia, b – żelazny grot bełtu o kwadratowym przekroju liścia, 
słabo wyodrębnionej, czworokątnej w przekroju szyjce, w przybliżeniu kolistej w przekroju szyjce, tulejka lek-
tulejka odłamana w znacznym stopniu, zawinięcie sięga ko rozszerzona (ubytki w partii brzegowej), zawinięcie 
do wysokości liścia; sięga do połowy długości szyjki; 
c – zachowana dł. – 75 mm; dł. liścia – 52 mm; c – dł. – 83 mm; dł. liścia – 45 mm; szer. liścia – 15 mm; 
szer. liścia – 20 mm; grub. liścia – 12 mm; szer. szyj- grub. liścia – 10 mm; średn. szyjki – 9 mm; średn. tulejki 
ki – 10 mm; zachowana średn. tulejki – 11 mm; waga – 14 mm; średn. osady tulejki – 10 mm; waga – 43 g;
– 54 g; d – Instytut Archeologii UJ, nr inw. zab. wydz. 
d – Instytut Archeologii UJ, nr inw. zab. wydz. 144/08; 163A/08A; tabl. 5:3.
tabl. 4:10.

52. a – Muszyna-Zamek, ar XXIII, ćw. A, wykop I-07, 
47. a – Muszyna-Zamek, ar XXIII, ćw. A, wykop I-07, cz. E, dz. 1, gł. 498,55 m n.p.m., warstwa 9;
cz. E, dz. 1, gł. 499,34 m n.p.m., warstwa 9; b – żelazny grot bełtu o romboidalnym przekroju liścia, 
b – żelazny grot bełtu o kwadratowym przekroju liścia, szyjka w przybliżeniu kolista, tulejka prosta (ubytki 
krótkiej, kolistej w przekroju szyjce, tulejka prosta w partii brzegowej), zawinięcie sięga do wysokości 
(brzeg tulejki częściowo odłamany), zawinięcie sięga liścia, wewnątrz tulejki produkty korozji;
do wysokości liścia; c – zachowana dł. – 75 mm; dł. liścia – 42 mm; szer. 
c – dł. – 90 mm; dł. liścia – 46 mm; szer. liścia – 15 mm; liścia – 15 mm; grub. liścia – 9 mm; średn. szyjki – 
grub. liścia – 10 mm; średn. szyjki – 10 mm; zachowana 8 mm; średn. tulejki – 13 mm; średn. osady tulejki – 
średn. tulejki – 14 mm; średn. osady tulejki – 11 mm; 10 mm; waga – 39 g; 
waga – 53 g; d – Instytut Archeologii UJ, nr inw. zab. wydz. 163/08B; 
d – Instytut Archeologii UJ, nr inw. zab. wydz. 148/08; tabl. 5:4. 
tabl. 4:11.

53. a – Muszyna-Zamek, na ścieżce w pobliżu fosy, 
48. a – Muszyna-Zamek, ar XXIII, ćw. A, wykop I-07, znalezisko luźne;
cz. E, dz. 1, gł. 499,17 m n.p.m., warstwa 9; b – żelazny grot bełtu o kwadratowym przekroju liścia, 
b – żelazny grot bełtu o kwadratowym przekroju liścia, długim szpicu, szyjka niewyodrębniona, tulejka prosta 
krótkiej, czworokątnej w przekroju szyjce, tulejka pro- (brzeg tulejki częściowo wykruszony), zawinięcie sięga 
sta, zawinięcie sięga do wysokości szyjki; do wysokości liścia; 
c – dł. – 79 mm; dł. liścia – 35 mm; szer. liścia – 15 mm; c – zachowana dł. – 79 mm; dł. liścia – 44 mm; szer. 
grub. liścia – 11 mm; szer. szyjki – 9; średn. tulejki – liścia – 17 mm; grub. liścia –15 mm; średn. osady tu-
13 mm; średn. osady tulejki – 11 mm; waga – 36 g; lejki – 11 mm; waga – 38 g;
d – Instytut Archeologii UJ, nr inw. zab. wydz. 155/08; d – Instytut Archeologii UJ, nr inw. zab. wydz. 164/08; 
tabl. 4:12. tabl. 5:5.

49. a – Muszyna-Zamek, ar XXIII, ćw. A, wykop I-07, 54. a – Muszyna-Zamek, ar XXIII, ćw. A, wykop I-07, 
cz. E, dz. 1, gł. 499,07 m n.p.m., warstwa 9; cz. E, dz. 1, gł. 498,32 m n.p.m., warstwa 9;
b – żelazny grot bełtu o kwadratowym przekroju liś- b – żelazny grot bełtu o kwadratowym przekroju liścia, 
cia, krótkim szpicu, czworokątnej w przekroju szyjce, niesymetrycznie ukształtowanym szpicu, szyjka niewy-
tulejka lekko rozszerzona (ubytki w partii brzegowej), odrębniona, tulejka prosta (ubytki w partii brzegowej), 
zawinięcie kończy się w obrębie liścia (słabo rozkle- zawinięcie sięga do wysokości liścia;
pane); c – zachowana dł. – 73 mm; dł. liścia – 30 mm; szer. 
c – zachowana dł. – 73 mm; dł. liścia – 37 mm; szer. liścia – 15 mm; grub. liścia – 11 mm; średn. tulejki – 
liścia – 17 mm; grub. liścia – 16 mm; szer. szyjki – 9 mm; 14 mm; średn. osady tulejki – 12 mm; waga – 33 g; 
zachowana średn. tulejki – 12 mm; waga – 36 g; d – Instytut Archeologii UJ, nr inw. zab. wydz. 166/08; 
d – Instytut Archeologii UJ, nr inw. zab. wydz. 158/08; tabl. 5:6. 
tabl. 5:1.

55. a – Muszyna-Zamek, ar XXIII, ćw. A, wykop I-07, 
50. a – Muszyna-Zamek, ar XXIII, ćw. A, wykop I-07, cz. E, dz. 1, gł. 498,12 m n.p.m., warstwa 9;
cz. E, dz. 1, gł. 499,06 m n.p.m., warstwa 9; b – żelazny grot bełtu o czworobocznym przekroju liścia, 
b – żelazny grot bełtu o kwadratowym przekroju liścia, szyjka nieczytelna, tulejka rozszerzona, oblepiony pro-
kolistej w przekroju szyjce, tulejka lekko rozszerzona duktami korozji;
(ubytki w partii brzegowej), zawinięcie sięga do wy- c – zachowana dł. – 70 mm; szer. liścia – 12 mm; grub. 
sokości liścia; liścia – 10 mm; średn. tulejki – 18 mm; waga – 34 g;
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d – Instytut Archeologii UJ, nr inw. zab. wydz. 212/08; b – żelazny grot bełtu o kwadratowym przekroju liś-
tabl. 5:7. cia, szpic zagięty od uderzenia w twardą powierzch-

nię, szyjka niewyodrębniona, tulejka lekko rozszerzona 
56. a – Muszyna-Zamek, ar XXIII, ćw. A, wykop I-07, (częściowo wykruszona), pokryty produktami korozji;
cz. E, dz. 2 (świadek), gł. 498,10 m n.p.m., warstwa 9; c – zachowana dł. – 80 mm; dł. liścia – ok. 40 mm; szer. 
b – żelazny grot bełtu o czworobocznym przekroju liścia, liścia – 15 mm; grub. liścia – 11 mm; zachowana średn. 
tulejka prosta, oblepiony produktami korozji; tulejki – 18 mm; waga – 42 g;
c – dł. – 100 mm; szer. liścia – ok. 18 mm; średn. tulejki – d – Instytut Archeologii UJ, nr inw. zab. wydz. 224/08; 
1,5 mm; waga – 71; tabl. 6:1.
d – Instytut Archeologii UJ, nr inw. zab. wydz. 213/08; 
tabl. 5:8. 62. a – Muszyna-Zamek, ar XXIII, ćw. A, wykop I-07, 

cz. E, dz. 1 (skała), gł. 497,81 m n.p.m., warstwa 9;
57. a – Muszyna-Zamek, ar XXIII, ćw. A, wykop I, cz. E, b – żelazny grot bełtu o romboidalnym przekroju liścia, 
dz. 1, gł. 497,89 m n.p.m., warstwa 9; szyjka niewyodrębniona, tulejka prosta (częściowo od-
b – żelazny grot bełtu o prostokątnym przekroju liścia, łamana), pokryty produktami korozji i ziemią;
niewyodrębnionej szyjce, tulejka prosta, zawinięcie sięga c – zachowana dł. – 73 mm; szer. liścia – 15 mm; grub. liścia 
nasady szyjki, pokryty produktami korozji; – 10 mm; zachowana szer. tulejki – 13 mm; waga – 41 g;
c – dł. – 83 mm; dł. liścia – 44 mm; szer. liścia – 16 mm; d – Instytut Archeologii UJ, nr inw. zab. wydz. 227/08; 
grub. liścia – 10 mm; szer. /średn. szyjki – 10 mm; średn. tabl. 6:2. 
tulejki – 14 mm; średn. osady tulejki – 12 mm; waga – 58 g;
d – Instytut Archeologii UJ, nr inw. zab. wydz. 218/08; 63. a – Muszyna-Zamek, ar XV, ćw. D, wykop IV, dz. 2, 
tabl. 5:9. gł. 494,99 m n.p.m., warstwa 1 (na skale); 

b – żelazny grot bełtu o czworobocznym przekroju liścia, 
58. a – Muszyna-Zamek, ar XXIII, ćw. A, wykop I-07, tulejka rozszerzona (wewnątrz zachowane szczątki drew-
cz. E, dz. 1, gł. 497,88 m n.p.m., warstwa 9; na), pokryty produktami korozji i ziemią; 
b – żelazny grot bełtu o czworobocznym przekroju liścia, c – dł. – 78 mm; szer. liścia – ok. 20 mm; grub. liścia – 
tulejka prosta (częściowo odłamana w partii brzegowej), 15 mm; szer. tulejki – 16 mm; waga – 56 g;
zawinięcie nieczytelne, pokryty produktami korozji; d – Instytut Archeologii UJ, nr inw. zab. wydz. 231/08; 
c – dł. – 85 mm; dł. liścia – ok. 45 mm; szer. liścia – tabl. 6:3.
17 (?) mm; grub. liścia – 12 mm; zachowana średn. 
tulejki – 13 mm; waga – 47; 64. a – Muszyna-Zamek, ar XXIII, ćw. A, wykop I-07, 
d – Instytut Archeologii UJ, nr inw. zab. wydz. 219/08; cz. E, dz. 1 (na E od skały), gł. 497,87 m n.p.m., warstwa 9; 
tabl. 5:10. b – żelazny grot bełtu o kwadratowym przekroju liścia, 

niewyodrębnionej szyjce, tulejka prosta, zawinięcie 
59. a – Muszyna-Zamek, ar XXIII, ćw. A, wykop I-07, sięga do wysokości szyjki;
cz. E, dz. 1 (skała), gł. 497,87 m n.p.m., warstwa 9; c – dł. – 74 mm; dł. liścia – 36 mm; szer. liścia – 17 mm; 
b – żelazny grot bełtu o kwadratowym przekroju liścia grub. liścia – 12 mm; śred. tulejki – 14 mm; średn. osady 
i czworokątnym szyjki, tulejka rozszerzona (w partii tulejki – 12 mm; waga – 40 g;
brzegowej tulejki ubytki), zawinięcie widoczne na całej d – Instytut Archeologii UJ, nr inw. zab. wydz. 237/08; 
długości; tabl. 6:4.
c – dł. – 80 mm; dł. liścia – 30 mm; szer. liścia – 15 mm; 
grub. liścia – 12 mm; szer. szyjki – 10 mm; zachowana 65. a – Muszyna-Zamek, ar XXIII, ćw. A, wykop I-07, 
średn. tulejki – 14 mm; średn. osady tulejki –12 mm; cz. E, dz. 1 (na E od skały), gł. 497,74 m n.p.m., warstwa 18;
waga – 42 g; b – żelazny grot bełtu o kwadratowym przekroju liścia, 
d – Instytut Archeologii UJ, nr inw. zab. wydz. 220/08; niewyodrębnionej szyjce, tulejka częściowo odłamana; 
tabl. 5:11. c – zachowana dł. – 69 mm; dł. liścia – 35 mm; szer. 

liścia – 16 mm; grub. liścia – 11 mm; zachowana średn. 
60. a – Muszyna-Zamek, ar XXIII, ćw. A, wykop I-07, tulejki – 14 mm; waga – 39 g;
cz. E, dz. 1 (na E od skały), gł. 497,85 m n.p.m., warstwa 9 d – Instytut Archeologii UJ, nr inw. zab. wydz. 241/08; 
(spąg); tabl.6:5. 
b – żelazny grot bełtu o kwadratowym przekroju liścia, 
kolistej w przekroju szyjce, kształt tulejki nieczytelny 66. a – Muszyna-Zamek, ar XXIII, ćw. A, wykop I-07, 
(rozszerzona?), pokryty produktami korozji; cz. E, dz. 1 (na E od skały), gł. 497,70 m n.p.m., warstwa 9;
c – dł. – 85 mm; dł. liścia – 37 mm; szer. liścia – 18 mm; b – żelazny grot bełtu o kwadratowym przekroju liścia, 
grub. liścia – 15 mm; średn. szyjki – 11 mm; średn. tulejki krótkim szpicu, szyjka słabo wyodrębniona, tulejka 
– 18 mm; średn. osady tulejki – 16 mm; waga – 64 g; rozszerzona (ubytki w partii brzegowej), zawinięcie 
d – Instytut Archeologii UJ, nr inw. zab. wydz. 223/08; sięga do wysokości szyjki;
tabl. 5:12. c – dł. – 83 mm; dł. liścia – 33 mm; szer. liścia – 16 mm; 

grub. liścia – 11 mm; średn. tulejki – 16 mm; średn. 
61. a – Muszyna-Zamek, ar XXIII, ćw. A, wykop I-07, osady tulejki – 14 mm; waga – 44 g;
cz. E, dz. 1 (skała), gł. 497,85 m n.p.m., warstwa 9 d – Instytut Archeologii UJ, nr inw. zab. wydz. 257A/08; 
(spąg); tabl. 6:6.
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67. a – Muszyna-Zamek, ar XXIII, ćw. A, wykop I-07, c – zachowana dł. – 88 mm; dł. liścia – 40 mm; szer. 
cz. E, dz. 1 (na E od skały), gł. 497,70 m n.p.m., warstwa 9; liścia – 16 mm; grub. liścia – 10 mm; średn. tulejki – 
b – żelazny grot bełtu o romboidalnym przekroju liścia, 18 mm; średn. osady tulejki – 14 mm; waga – 59 g; 
szyjka słabo wyodrębniona, tulejka prosta, zawinięcia d – Instytut Archeologii UJ, nr inw. zab. wydz. 264B/08; 
nieczytelne, pokryty produktami korozji; tabl. 6:12.
c – dł. – 68 mm; dł. liścia – 28 mm; szer. liścia – 18 mm; 
grub. liścia – 12 mm; średn. tulejki – 15 mm; średn. 73. a – Muszyna-Zamek, ar XXIII, ćw. A, wykop I-07, 
osady tulejki – 11 mm; waga – 46 g; cz. E, dz. 1 (na E od skały), gł. 497,55 m n.p.m., warstwa 18;
d – Instytut Archeologii UJ, nr inw. zab. wydz. 257B/08; b – żelazny grot bełtu o romboidalnym przekroju liścia, 
tabl. 6:7. krótkim szpicu, stępionym w wyniku uderzenia w twar-

dą powierzchnię, słabo wyodrębnionej szyjce, tulejka 
68. a – Muszyna-Zamek, ar XXIII, ćw. A, wykop I-07, prosta, zwinięcie sięga do wysokości szyjki, oblepiony 
cz. E, dz. 1 (na E od skały), gł. 497,70 m n.p.m., warstwa 9; produktami korozji; 
b – żelazny, masywny grot bełtu o kwadratowym c – dł. – 76 mm; dł. liścia – 35 mm; szer. liścia – 17 mm; 
przekroju liścia, szyjka słabo wyodrębniona, tulejka grub. liścia – 12 mm; średn. tulejki – 13 mm; średn. 
rozszerzona (częściowo odłamana); osady tulejki – 11 mm; waga – 43 g; 
c – zachowana dł. – 67 mm; dł. liścia – 41 mm; szer. d – Instytut Archeologii UJ, nr inw. zab. wydz. 264C/08; 
liścia – 18 mm; grub. liścia – 14 mm; szer. szyjki – 9 mm; tabl. 7:1.
zachowana średn. tulejki – 14 mm; waga – 41 g; 
d – Instytut Archeologii UJ, nr inw. zab. wydz. 257C/08, 74. a – Muszyna-Zamek, ar XXIII, ćw. A, wykop I-07, 
tabl. 6:8. cz. E, dz. 1 (na E od skały), gł. 497,55 m n.p.m., warstwa 18;

b – żelazny grot bełtu o kwadratowym przekroju liścia, 
69. a – Muszyna-Zamek, ar XXIII, ćw. A, wykop I-07, niewyodrębnionej szyjce, tulejka prosta (częściowo od-
dz. 1 (na E od skały), gł. 497,66 m n.p.m., warstwa 18; łamana), zawinięcie sięga do wysokości liścia, oble-
b – żelazny, spłaszczony grot bełtu o romboidalnym piony produktami korozji;
przekroju liścia, niewyodrębnionej szyjce, tulejka nie- c – zachowana dł. – 70 mm; dł. liścia – 40 mm; szer. 
znacznie rozszerzona, zawinięcie sięga do wysokości liścia – 17 mm; grub. liścia – 12 mm; zachowana średn. 
liścia, oblepiony produktami korozji i ziemią; tulejki – 15 mm; waga – 51 g;
c – zachowana dł. – 90 mm; dł. liścia – 46 mm; szer. d – Instytut Archeologii UJ, nr inw. zab. wydz. 264D/08; 
liścia – 20 mm; grub. liścia – 12 mm; średn. tulejki – tabl. 7:2.
16 mm; średn. osady tulejki –14 mm; waga – 69 g;
d – Instytut Archeologii UJ, nr inw. zab. wydz. 259/08; 75. a – Muszyna-Zamek, ar XXIII, ćw. A, wykop I-07, 
tabl. 6:9. cz. E, dz. 1 (na E od skały), gł. 497,53 m n.p.m., warstwa 18;

b – żelazny grot bełtu o kwadratowym przekroju liścia, 
70. a – Muszyna-Zamek, ar XXIII, ćw. A, wykop I-07, szyjka słabo wyodrębniona, tulejka prosta, pokryty 
cz E, dz. 1 (na E od skały), gł. 497,58 m n.p.m., warstwa 1; produktami korozji i ziemią;
b – żelazny grot bełtu o kwadratowym przekroju liś- c – zachowana dł. – 73 mm; dł. liścia – 40 mm; szer. 
cia, niewyodrębnionej szyjce, tulejka lekko rozsze- liścia – 18 mm; grub. liścia – 10 mm; średn. tulejki – 
rzona, częściowo odłamana, oblepiony produktami 13 mm; średn. osady tulejki – 11 mm; waga – 38 g; 
korozji; d – Instytut Archeologii UJ, nr inw. zab. wydz. 265A/08; 
c – zachowana dł. – 87 mm; dł. liścia – 55 mm; szer. tabl. 7:3.
liścia – 17 mm; grub. liścia – 10 mm; waga – 56 g;
d – Instytut Archeologii UJ, nr inw. zab. wydz. 263/08; 76. a – Muszyna-Zamek, ar XXIII, ćw. A, wykop I-07, 
tabl. 6:10. cz. E, dz. 1 (na E od skały), gł. 497,53 m n.p.m., warstwa 18;

b – żelazny grot bełtu o romboidalnym przekroju liścia, 
71. a – Muszyna-Zamek, ar XXIII, ćw. A, wykop I-07, szyjka słabo wyodrębniona, tulejka prosta, pokryty pro-
cz E, dz. 1 (na E od skały), gł. 497,55 m n.p.m., warstwa 18; duktami korozji i ziemią;
b – żelazny, smukły grot bełtu o kwadratowym prze- c – zachowana dł. – 75 mm; dł. liścia – 33 mm; szer. 
kroju liścia, kolistej w przekroju szyjce, tulejka prosta liścia – 18 mm; grub. liścia – 10 mm; średn. tulejki – 
(wypełniona produktami korozji); 14 mm; średn. osady tulejki – 12 mm; waga – 46 g;
c – dł. – 86 mm; dł. liścia – 45 mm; szer. liścia – 16 mm; d – Instytut Archeologii UJ, nr inw. zab. wydz. 265B/08; 
grub. liścia – 10 mm; średn. szyjki – 7 mm; średn. tulejki tabl. 7:4.
– 14 mm; średn. osady tulejki – 12 mm; waga – 49 g; 
d – Instytut Archeologii UJ, nr inw. zab. wydz. 264A/08; 77. a – Muszyna-Zamek, ar XXIII, ćw. A, wykop I-07, 
tabl. 6:11. cz. E, dz. 1 (na E od skały), gł. 497,53 m n.p.m., warstwa 18;

b – żelazny grot bełtu o kwadratowym przekroju liścia, 
72. a – Muszyna-Zamek, ar XXIII, ćw. A, wykop I-07, szyjka czworokątna w przekroju, tulejka rozszerzona, 
cz. E, dz. 1 (na E od skały), gł. 497,55 m n.p.m., warstwa 18; zawinięcie sięga do wysokości liścia, pokryty produk-
b – żelazny grot bełtu o kwadratowym przekroju liścia, tami korozji i ziemią;
niewyodrębnionej szyjce, tulejka silnie rozszerzona, c – dł. – 86 mm; dł. liścia – 45 mm; szer. liścia – 16 mm; 
zwinięcie sięga do wysokości liścia, oblepiony pro- grub. liścia – 10 mm; szer. szyjki – 8 mm; średn. tulejki 
duktami korozji; – 14 mm; średn. osady tulejki – 11 mm; waga – 44 g; 
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d – Instytut Archeologii UJ, nr inw. zab. wydz. 265C/08; b – żelazny grot bełtu o romboidalnym przekroju liś-
tabl. 7:5. cia, szyjka niewyodrębniona, tulejka lekko rozszerzona, 

pokryty produktami korozji i ziemią, szpic stępiony od 
78. a – Muszyna-Zamek, ar XXIII, ćw. A, wykop I-07, uderzenia w twardą powierzchnię;
cz. E, dz. 1 (na E od skały), gł. 497,53 m n.p.m., warstwa 18; c – dł. – 73 mm; dł. liścia – 41 mm; szer. liścia – 16 mm; 
b – żelazny grot bełtu o romboidalnym przekroju liścia, grub. liścia – 10 mm; zachowana średn. tulejki – 18 mm; 
szyjka krótka, czworokątna w przekroju, tulejka pro- waga – 42 g; 
sta (brzeg wyszczerbiony), pokryty produktami korozji d – Instytut Archeologii UJ, nr inw. zab. wydz. 282/08; 
i ziemią; tabl. 7:11.
c – dł. – 83 mm; dł. liścia – 45 mm; szer. liścia – 17 mm; 
grub. liścia – 7 mm; szer. szyjki – 9 mm; średn. tulejki 84. a – Muszyna-Zamek, ar XXIII, ćw. A, wykop I-07, 
– 13 mm; średn. osady tulejki – 11 mm; waga – 44 g; cz. E, dz. 1 (na E od skały), gł. 497,40 m n.p.m., warstwa 18;
d – Instytut Archeologii UJ, nr inw. zab. wydz. 265D/08; b – żelazny grot bełtu o kwadratowym przekroju liścia, 
tabl. 7:6. szyjka krótka, w przekroju czworokątna, tulejka prosta 

(częściowo odłamana), zawinięcie sięga do wysokości 
79. a – Muszyna-Zamek, ar XXIII, ćw. A, wykop I-07, liścia;
cz. E, dz. 1 (na E od skały), gł. 497,53 m n.p.m., warstwa 18; c – zachowana dł. – 83 mm; dł. liścia – 45 mm; szer. 
b – żelazny grot bełtu o romboidalnym przekroju liścia, liścia – 17 mm; grub. liścia – 11 mm; szer. szyjki – 8 mm; 
szyjka czworokątna w przekroju, tulejka lekko rozsze- średn. tulejki – 15 mm; waga – 52 g; 
rzona, pokryty produktami korozji, przepalony; d – Instytut Archeologii UJ, nr inw. zab. wydz. 289/08; 
c – zachowana dł. – 72 mm; dł. liścia – 35 mm; szer. tabl. 7:12.
liścia – 20 mm; grub. liścia – 14 mm; szer. szyjki – 7 mm; 
średn. tulejki – 14 mm; średn. osady tulejki – 12 mm; 85. a – Muszyna-Zamek, ar XXIII, ćw. A, wykop I-07, 
waga – 46 g; cz. E, dz. 1 (na E od skały, czyszczenie profilu N 
d – Instytut Archeologii UJ, nr inw. zab. wydz. 273/08; działki), gł. 497,87-497,31 m n.p.m.; 
tabl. 7:7. b – żelazny grot bełtu o kwadratowym przekroju liścia, 

szyjka w przekroju czworokątna, tulejka rozszerzona, 
80. a – Muszyna-Zamek, ar XXIII, ćw. A, wykop I-07, wewnątrz zachowane szczątki drewna, zawinięcie sięga 
cz. E, dz. 1 (na E od skały), gł. 497,39 m n.p.m., warstwa 18; do wysokości liścia; 
b – żelazny grot bełtu o romboidalnym przekroju liścia, c – dł. – 82 mm; dł. liścia – 42 mm; szer. liścia – 17 mm; 
szpic krótki, szyjka bardzo słabo zaznaczona, tulejka grub. liścia – 12 mm; szer. szyjki – 9 mm; średn. tulejki – 
rozszerzona (wykruszona przy brzegu), pokryty produk- 15 mm; średn. osady tulejki – ok. 12 mm; waga – 52 g; 
tami korozji; d – Instytut Archeologii UJ, nr inw. zab. wydz. 303/08; 
c – zachowana dł. – 76 mm; dł. liścia – 35 mm; szer. tabl. 8:1.
liścia – 16 mm; grub. liścia – 12 mm; zachowana średn. 
tulejki – 16 mm; średn. osady tulejki – 13 mm; waga – 48 g; 86. a – Muszyna-Zamek, ar I, ćw. B, wykop III-07, dz. 02 
d – Instytut Archeologii UJ, nr inw. zab. wydz. 278A/08; (za murem N, czyszczenie lica zewnętrznego muru N); 
tabl. 7:8. b – masywny, żelazny grot bełtu o kwadratowym (?) 

przekroju liścia, pokryty produktami korozji uniemożli-
81. a – Muszyna-Zamek, ar XXIII, ćw. A, wykop I-07, wiającymi dokładne określenie kształtu, tulejka prosta; 
cz. E, dz. 1 (na E od skały), gł. 497,39 m n.p.m., warstwa 18; c – dł. – 75 mm; dł. szer. liścia – ok. 20 mm; grub. liścia – 
b – żelazny grot bełtu o romboidalnym przekroju liścia, ok. 15 mm; średn. tulejki – 17 mm; waga – 46 g;
szyjka niewyodrębniona, tulejka niemal w całości odła- d – Instytut Archeologii UJ, nr inw. zab. wydz. 323/08; 
mana (rozszerzała się); tabl. 8:2.
c – zachowana dł. – 58 mm; dł. liścia – 34 mm; szer. 
liścia – 13 mm; grub. liścia – 10 mm; waga – 29 g; 87. a – Muszyna-Zamek, ar XXIII, ćw. A, wykop I-07, 
d – Instytut Archeologii UJ, nr inw. zab. wydz. 278B/08; cz. E, dz. 1, gł. 497,99 m n.p.m., warstwa 9;
tabl. 7:9. b – żelazny, masywny grot bełtu o czworobocznym 

przekroju liścia, krótkim wierzchołku, tulejka prosta, 
82. a – Muszyna-Zamek, ar XXIII, ćw. A, wykop I-07, oblepiony produktami korozji;
cz. E, dz. 1 (na E od skały), gł. 497,38 m n.p.m., warstwa 18; c – dł. – 74 mm; dł. liścia – ok. 30 mm; szer. liścia – 
b – żelazny grot bełtu o romboidalnym przekroju liścia 20 mm; grub. liścia – 15 mm; średn. tulejki – 15 mm; 
i czworokątnym szyjki, tulejka lekko rozszerzona, za- waga – 56 g; 
winięcie sięga do wysokości szyjki; d – Instytut Archeologii UJ, nr inw. zab. wydz. 327/08; 
c – dł. – 86 mm; dł. liścia – 45 mm; szer. liścia – 18 mm; tabl. 8:3.
grub. liścia – 12 mm; szer. szyjki – 9 mm; średn. tulejki 
– 15 mm; średn. osady tulejki – 13 mm; waga – 55 g; 88. a – Muszyna-Zamek, ar XIV, ćw. A, wykop I-07, 
d – Instytut Archeologii UJ, nr inw. zab. wydz. 280/08; cz. E, dz. 3 (przy murze N), gł. 499,05 m n.p.m., war-
tabl. 7:10. stwa – strop żółtej ziemi ze spiaszczoną zaprawą; 

b – żelazny grot bełtu o czworobocznym przekroju liścia, 
83. a – Muszyna-Zamek, ar XXIII, ćw. A, wykop I-07, szyjka nieczytelna, tulejka lekko rozszerzona (?), silnie 
cz. E, dz. 1 (na E od skały), gł. 497,33 m n.p.m., warstwa 18; oblepiony ziemią i produktami korozji; 

Militaria z zamku w Muszynie (badania w latach 2007-2010) 99



c – dł. – 83 mm; zachowana szer. liścia – 14 mm; d – Instytut Archeologii UJ, nr inw. zab. wydz. 366/08; 
zachowana grub. liścia – 9 mm; waga – 41 g; tabl. 8:9.
d – Instytut Archeologii UJ, nr inw. zab. wydz. 330/08; 
tabl. 8:4. 94. a – Muszyna-Zamek, ar XIV, ćw. A, wykop I-07, 

cz. W, dz. 3 (przy murze E), gł. 499,37 m n.p.m., war-
89. a – Muszyna-Zamek, ar XXIII, ćw. B, wykop IV, dz. 1, stwa 2/9;
gł. 497,80 m n.p.m., warstwa 1/2; b – żelazny grot bełtu o czworobocznym przekroju liś-
b – żelazny grot bełtu o kwadratowym przekroju liścia, cia, silnie zniszczony przez korozję, fragment tulejki po 
kolistej w przekroju szyjce, tulejka prosta (wypełniona konserwacji zachowany oddzielnie; 
produktami korozji), zawinięcie sięga nieco powyżej c – zachowana dł. – 50 mm; zachowana dł. liścia – 
początku liścia; 27 mm; szer. liścia – ok. 15 mm; grub. liścia – ok. 
c – dł. – 100 mm; dł. liścia – 58 mm; szer. liścia – 18 mm; 11 mm; zachowana średn. tulejki – 15 mm; waga – 26 g; 
grub. liścia – 12 mm; średn. tulejki – 13 mm; średn. d – Instytut Archeologii UJ, nr inw. zab. wydz. 367/08; 
osady tulejki – 11 mm; waga – 74 g; tabl. 8:10.
d – Instytut Archeologii UJ, nr inw. zab. wydz. 332/08; 
tabl. 8:5. 95. a – Muszyna-Zamek, ar XV, ćw. D, wykop IV, dz. 2, 

cz. N, gł. 498,55 m n.p.m., warstwa 1 (spąg);
90. a – Muszyna-Zamek, ar XXIII, ćw. B, wykop IV, dz. 1, b – żelazny, masywny grot bełtu o romboidalnym 
gł. 496,44 m n.p.m., warstwa 1 (między kamieniami); przekroju liścia, szyjka w przekroju kolista, tulejka 
b – żelazny grot bełtu o romboidalnym przekroju liścia, prosta (znacznie ubytki w partii brzegowej), zawinięcie 
słabo wyodrębnionej szyjce, tulejka prosta, zawinięcie sięga do wysokości liścia;
sięga do wysokości liścia; c – zachowana dł. – 87 mm; dł. liścia – 40 mm; szer. 
c – zachowana dł. – 93 mm; dł. liścia – 52 mm; szer. liścia – 20 mm; grub. liścia – 18 mm; średn. szyjki – 
liścia – 17 mm; grub. liścia – 12 mm; średn. tulejki – 10 mm; zachowana średn. tulejki – 18 mm; waga – 64 g; 
17 mm; średn. osady tulejki – 14 mm; waga – 62 g; d – Instytut Archeologii UJ, nr inw. zab. wydz. 374/08; 
d – Instytut Archeologii UJ, nr inw. zab. wydz. 335/08; tabl. 8:11.
tabl. 8:6. 

96. a – Muszyna-Zamek, ar XV, ćw. D, wykop IV, dz. 2, 
91. a – Muszyna-Zamek, ar XXIII, ćw. A, wykop I-07, gł. 495,58 m n.p.m., warstwa 1/2; 
cz. W, dz. 3, gł. 498,95 m n.p.m., warstwa – szarożółta b – żelazny grot bełtu o kwadratowym przekroju liścia, 
gliniasta ziemia; niesymetrycznym szpicu, niewyodrębnionej szyjce, tu-
b – żelazny grot bełtu silnie zniszczony przez korozję, lejka prosta (?), niemal w całości zniszczona przez 
podczas konserwacji liść oddzielił się od pozostałej korozję (wewnątrz zachowały się fragmenty drewna); 
części (obecnie sklejone), przekrój liścia czworokątny, c – zachowana dł. – 76 mm; dł. liścia – 40 mm; szer. 
tulejka rozszerzona (wykruszona w partii brzegowej); liścia – 15 mm; grub. liścia – 11 mm; zachowana średn. 
c – zachowana dł. – 75 mm; zachowana dł. liścia – tulejki – 11 mm; waga – 44 g; 
31 mm; szer. liścia – 12 mm; grub. liścia – 10 mm; średn. d – Instytut Archeologii UJ, nr inw. zab. wydz. 376/08; 
zachowana tulejki – 12 mm; waga – 32 g; tabl. 8:12.
d – Instytut Archeologii UJ, nr inw. zab. wydz. 349/08; 
tabl. 8:7. 97. a – Muszyna-Zamek, ar XIV, ćw. B, wykop I-07, 

dz. 3, cz. W (przy murze E), gł. 499,37 m n.p.m., 
92. a – Muszyna-Zamek, ar XXIII, ćw. B, wykop IV, warstwa 6;
dz. 1, cz. N, gł. 76,44 m n.p.m., warstwa – strop żółtej, b – żelazny grot bełtu silnie zniszczony przez korozję, 
gliniastej ziemi, między kamieniami; o kwadratowym przekroju liścia, tulejka rozszerzona 
b – żelazny grot bełtu o kwadratowym przekroju liścia, (po konserwacji zachowana oddzielnie), brak możli-
szyjka słabo wyodrębniona, tulejka lekko rozszerzona wości dokładnych pomiarów;
(ubytki w partii brzegowej), zawinięcie sięga do wy- c – zachowana dł. – 56 mm; zachowana szer. liścia – 
sokości liścia; 12 mm; zachowana grub. liścia – 9 mm; zachowana 
c – zachowana dł. – 93 mm; dł. liścia – 45 mm; szer. średn. tulejki – 11 mm; waga –17 g; 
liścia – 15 mm; grub. liścia – 11 mm; szer. szyjki – 8 mm; d – Instytut Archeologii UJ, nr inw. zab. wydz. 382/08; 
zachowana średn. tulejki – 13 mm; waga – 52 g; tabl. 9:1.
d – Instytut Archeologii UJ, nr inw. zab. wydz. 351/08; 
tabl. 8:8. 98. a – Muszyna-Zamek, ar XIV, ćw. D, wykop II-07, 

dz. 2 (wbity w belkę);
93. a – Muszyna-Zamek, ar XIV, ćw. A, wykop I-07, dz. 3 b – żelazny grot bełtu o romboidalnym przekroju liścia, 
(czyszczenie profilu S), gł. 499,13 m n.p.m., warstwa – niewyodrębnionej szyjce, tulejka zachowana szczątko-
ciemnoszara glina; wo, silnie zniszczony przez korozję;
b – żelazny grot bełtu poważnie uszkodzony przez ko- c – zachowana dł. – 56 mm; dł. liścia – 35 mm; szer. 
rozję, stopień zniszczenia uniemożliwia w znacznym liścia – ok. 12 mm; grub. liścia – ok. 0,9 mm; zachowana 
stopniu odtworzenie kształtu i rozmiarów, tulejka prosta średn. tulejki – 10 mm; waga – 18 g;
(?), przekrój liścia czworokątny; d – Instytut Archeologii UJ, nr inw. zab. wydz. 390/08; 
c – zachowana dł. – 69 mm; waga – 22 g; tabl. 9:2.
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99. a – Muszyna-Zamek, ar XIV, ćw. A, wykop II-07, dz. 104. a – Muszyna-Zamek, ar XV, ćw. C, wykop I-07, cz. 
3, gł. 498,93 m n.p.m.; E, dz. 2, gł. 497,71-497,42 m n.p.m., warstwa 9; 
b – żelazny, smukły grot bełtu o romboidalnym prze- b – żelazny grot bełtu o romboidalnym przekroju liś-
kroju liścia, szpicu zagiętym od uderzania w twardą cia, krótkim szpicu, szyjka słabo wyodrębniona, koli-
powierzchnię, czworokątnej w przekroju szyjce, tulej- sta w przekroju, tulejka lekko rozszerzona (częściowo 
ka rozszerza się, spłaszczona wtórnie (ubytki w partii odłamana), zawinięcie sięga do wysokości liścia;
brzegowej), zawinięcie sięga wierzchołka liścia, po- c – zachowana dł. – 89 mm; dł. liścia – 48 mm; szer. 
krywając się z jedną z krawędzi, tulejka wypełniona liścia – 17 mm; grub. liścia – 11 mm; średn. szyjki tulejki 
produktami korozji; – 12 mm; zachowana średn. tulejki – 14 mm; waga – 48 g;
c – zachowana dł. – 104 mm; dł. liścia – 58 mm; szer. d – Instytut Archeologii UJ, nr inw. zab. wydz. 436/08 A; 
liścia – 14 mm; grub. liścia – 11 mm; szer. szyjki – tabl. 9:8.
10 mm; zachowana średn. tulejki – ok. 10 mm; waga 
– 48 g; 105. a – Muszyna-Zamek, ar XV, ćw. C, wykop I-07, 
d – Instytut Archeologii UJ, nr inw. zab. wydz. 404/08; cz. E, dz. 2, gł. 497,71-497,42 m n.p.m., warstwa 9; 
tabl. 9:3. b – żelazny grot bełtu o romboidalnym przekroju liścia, 

szyjka kolista w przekroju, tulejka prosta, brzeg wy-
100. a – Muszyna-Zamek, ar XV, ćw. D, wykop I-07, szczerbiony, zawinięcie sięga do wysokości liścia;
cz. E, dz. 2 (świadek), gł. 497,41 m n.p.m., warstwa 9; c – zachowana dł. – 86 mm; dł. liścia – 37 mm; szer. 
b – żelazny grot bełtu o romboidalnym przekroju liś- liścia – 16 mm; grub. liścia – 10 mm; średn. szyjki – 
cia, szpic zagięty od uderzenia w twardą powierzch- 10 mm; zachowana średn. tulejki – 13 mm; waga – 47 g;
nię, szyjka słabo wyodrębniona, tulejka prosta (brzeg d – Instytut Archeologii UJ, nr inw. zab. wydz. 436B/08; 
zniszczony), zawinięcie sięga do początku liścia; tabl. 9:9.
c – zachowana dł. – 91 mm; dł. liścia – 53 mm; szer. 
liścia – 17 mm; grub. liścia – 14 mm; zachowana średn. 106. a – Muszyna-Zamek, ar XV, ćw. C, wykop I-07, 
tulejki – 13 mm; waga – 42 g; cz. E, dz. 2, gł. 497,71-497,42 m n.p.m., warstwa 9; 
d – Instytut Archeologii UJ, nr inw. zab. wydz. 421/08; b – żelazny grot bełtu o kwadratowym przekroju liścia, 
tabl. 9:4. szyjka czworokątna w przekroju, tulejka rozszerzona, 

zawinięcie sięga do wysokości liścia;
101. a – Muszyna-Zamek, ar XV, ćw. D, wykop I-07, c – dł. – 76 mm; dł. liścia – 40 mm; szer. liścia – 15 mm; 
cz. E, dz. 2 (świadek), gł. 497,44 m n.p.m., warstwa 9; grub. liścia – 9 mm; szer. szyjki – 9 mm; zachowana 
b – żelazny grot bełtu o kwadratowym przekroju liścia, średn. tulejki – 13 mm; waga – 36 g; 
szyjka niewyodrębniona, szpic niesymetryczny, tulejka d – Instytut Archeologii UJ, nr inw. zab. wydz. 436C/08; 
prosta (uszkodzona, znaczne ubytki), zawinięcie tulejki tabl. 9:10.
sięga wierzchołka liścia; 
c – zachowana dł. – 80 mm; dł. liścia – 51 mm; szer. 107. a – Muszyna-Zamek, ar XV, ćw. C, wykop I-07, 
liścia – 17 mm; grub. liścia – 10 mm; waga – 41 g; cz. E, dz. 2, gł. 497,71-497,42 m n.p.m., warstwa 9; 
d – Instytut Archeologii UJ, nr inw. zab. wydz. 423/08; b – żelazny grot bełtu o romboidalnym przekroju liścia, 
tabl. 9:5. szyjka słabo wyodrębniona, czworokątna w przekroju, 

tulejka rozszerzona (zachowana szczątkowo), zawinię-
102. a – Muszyna-Zamek, ar XV, ćw. D, wykop I-07, cie sięga do wysokości liścia;
dz. 2 (świadek), gł. 497,69 m n.p.m., warstwa 9; c – zachowana dł. – 80 mm; dł. liścia – 40 mm; szer. 
b – żelazny, spłaszczony grot bełtu o romboidalnym liścia – 15 mm; grub. liścia – 10 mm; szer. szyjki – 
przekroju liścia, szyjka słabo wyodrębniona, tulejka 11 mm; zachowana średn. tulejki – 13 mm; waga – 42 g; 
prosta (brzeg tulejki wyszczerbiony), zawinięcie sięga d – Instytut Archeologii UJ, nr inw. zab. wydz. 436D/08; 
do wysokości liścia, wierzchołek stępiony; tabl. 9:11.
c – zachowana dł. – 79 mm; dł. liścia – 45 mm; szer. 
liścia – 16 mm; grub. liścia – 10 mm; zachowana średn. 108. a – Muszyna-Zamek, ar XIV, ćw. A, wykop II-07, 
tulejki – 13 mm; waga – 43 g; dz. 3, cz. SW, gł. 498,63 m n.p.m., warstwa 17;
d – Instytut Archeologii UJ, nr inw. zab. wydz. 427A/08; b – żelazny grot bełtu o kwadratowym przekroju liścia, 
tabl. 9:6. szyjka niewyodrębniona, tulejka rozszerzona, zawinię-

cie sięga wierzchołka; 
103. a – Muszyna-Zamek, ar XV, ćw. D, wykop I-07, c – zachowana dł. – 65 mm; dł. liścia – 40 m; szer. liścia – 
dz. 2 (świadek), gł. 497,69 m n.p.m., warstwa 9; 15 mm; grub. liścia – 11 mm; zachowana średn. tulejki – 
b – żelazny grot bełtu o romboidalnym przekroju liścia, 13 mm; waga – 38 g; 
niesymetrycznym szpicu, szyjka niewyodrębniona, tu- d – Instytut Archeologii UJ, nr inw. zab. wydz. 464/08; 
lejka prosta (częściowo odłamana), zawinięcie sięga do tabl. 9:12.
wysokości szyjki;
c – zachowana dł. – 77 mm; dł. liścia – 32 mm; szer. 109. a – Muszyna-Zamek, ar XIV, ćw. A, wykop II-07, 
liścia – 15 mm; grub. liścia – 10 mm; zachowana średn. dz. 3, gł. 498,65 m n.p.m., warstwa – żółta ziemia;
tulejki – 10 mm; waga – 40 g; b – silnie skorodowany żelazny grot bełtu, przekrój 
d – Instytut Archeologii UJ, nr inw. zab. wydz. 427B/08; liścia czworokątny, tulejka niemal w całości odłamana, 
tabl. 9:7. pokryty produktami korozji;
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c – zachowana dł. – 68 mm; zachowana szer. liścia – c – zachowana dł. – 92 mm; dł. liścia – 55 mm; szer. 
11 mm; zachowana grub. liścia – 10 mm; waga – 20 g; liścia – 19 mm; grub. liścia – 10 mm; szer. szyjki – 9 mm; 
d – Instytut Archeologii UJ, nr inw. zab. wydz. 485/08; waga – 48 g; 
tabl. 10:1. d – Instytut Archeologii UJ, nr PKW. 65/09; tabl. 10:7.

110. a – Muszyna-Zamek, ar XV, ćw. C, wykop I-07, 116. a – Muszyna-Zamek, ar VI, ćw. B, wykop II-07, 
cz. E, dz. 2 (świadek), gł. 496,52 m n.p.m., warstwa 9; dz. 3 (na S od muru N), gł. 498,38 m n.p.m. warstwa 51?; 
b – żelazny grot bełtu o romboidalnym przekroju liścia, b – żelazny grot bełtu o kwadratowym przekroju liścia, 
szyjka niewyodrębniona, tulejka w znacznym stopniu szyjka krótka, owalna w przekroju, tulejka krótka, pro-
uszkodzona (ubytki), zachowana część wywinięta i roz- sta (ubytki w partii brzegowej), wewnątrz zachowane 
klepana, zawinięcie sięga do wysokości liścia; szczątki drewna, zawinięcie sięga wierzchołka;
c – zachowana dł. – 63 mm; dł. liścia – 33 mm; szer. c – dł. – 78 mm; dł. liścia – 45 mm; szer. liścia – 20 mm; 
liścia – 16 mm; grub. liścia – 12 mm; waga – 34 g; grub. liścia – 15 mm; średn. szyjki – 10 mm; średn. 
d – Instytut Archeologii UJ, nr inw. zab. wydz. 527/08; tulejki – ok. 15 mm; waga – 59 g; 
tabl. 10:2. d – Instytut Archeologii UJ, nr PKW 74/09; tabl. 10:8.

111. a – Muszyna-Zamek, ar XV, ćw. D, wykop IV, dz. 2 117. a – Muszyna-Zamek, ar VI, ćw. B, wykop II-07, 
(świadek), gł. 496,23 m n.p.m.; dz. 3 (na S od muru N), gł. 498,33 m n.p.m., warstwa 56;
b – żelazny grot bełtu, krótki, masywny, szyjka nie- b – żelazny grot bełtu o romboidalnym przekroju liścia, 
wyodrębniona, tulejka odłamana, szpic uszkodzony; krótkiej, czworokątnej w przekroju szyjce, tulejka nie-
c – zachowana dł. – 45 mm; szer. liścia – 18 mm; grub. mal w całości odłamana (prosta?), wierzchołek uszko-
liścia – 12 mm; waga – 24 g; dzony przez korozję;
d – Instytut Archeologii UJ, nr inw. zab. wydz. 550/08; c – zachowana dł. – 72 mm; dł. liścia – 55 mm; szer. 
tabl. 10:3. liścia – 14 mm; grub. liścia – 10 mm; szer. szyjki – 7 mm; 

zachowana średn. tulejki – 11 mm; waga – 36 g; 
112. a – Muszyna-Zamek, ar XV, ćw. D, wykop IV, dz. 2, d – Instytut Archeologii UJ, nr PKW 76/09; tabl. 10:9.
gł. 493,37 m n.p.m., warstwa 9;
b – żelazny, krępy grot bełtu o kwadratowym przekroju 118. a – Muszyna-Zamek, ar VI, ćw. B, wykop II-07, 
liścia, szyjka słabo zaznaczona, tulejka lekko rozszerzona dz. 3 (na S od muru N), gł. 498,37 m n.p.m., warstwa 71;
(znaczne ubytki), zawinięcie sięga do wysokości liścia; b – żelazny grot bełtu o romboidalnym przekroju liścia, 
c – dł. – 47 mm; dł. liścia – 17 mm; szer. liścia – 19 mm; kolistej w przekroju, krótkiej szyjce, tulejka lekko roz-
grub. liścia – 15 mm; zachowana średn. tulejki – 13 mm; szerzona (odłamana częściowo), zawinięcie sięga do 
waga – 22 g; wysokości liścia; 
d – Instytut Archeologii UJ, nr inw. zab. wydz. 568/08; c – zachowana dł. – 70 mm; dł. liścia – 42 mm; szer. 
tabl. 10:4. liścia – 15 mm; grub. liścia – 12 mm; średn. szyjki – 

8 mm; zachowana średn. tulejki – 11 mm; waga – 32 g; 
113. a – Muszyna-Zamek, ar XIV, ćw. A, wykop II-07, d – Instytut Archeologii UJ, nr PKW 81/09; tabl. 10:10.
dz. 2 (czyszczenie profilu N), gł. 498,81 m n.p.m., 
warstwa 36; 119. a – Muszyna-Zamek, ar XIII, ćw. C, wykop VI, 
b – żelazny grot bełtu o romboidalnym przekroju liścia, cz. S, gł. 497,05 m n.p.m., warstwa 71;
silnie zniszczony przez korozję, tulejka odłamana; b – żelazny grot bełtu o kwadratowym przekroju liścia, 
c – zachowana dł. – 55 mm; zachowana szer. liścia – zniszczony przez korozję, tulejka całkowicie odłamana; 
15 mm; grub. liścia – 10 mm; waga – 30 g; c – zachowana dł. – 55 mm; szer. liścia – 17 mm; grub. 
d – Instytut Archeologii UJ, nr PKW 35/09; tabl. 10:5. liścia – 12 mm; waga – 26 g; 

d – Instytut Archeologii UJ, nr PKW 91/09; tabl. 10:11.
114. a – Muszyna-Zamek, ar XIII, ćw. B, wykop VI 
(cz. W), gł. 497,24 m n.p.m., warstwa 70; 120. a – Muszyna-Zamek, ar XIII, ćw. C, wykop VI, 
b – żelazny grot bełtu o kwadratowym przekroju liścia, cz. S, gł. 497,05 m n.p.m., warstwa 71;
szyjka krótka czworokątna w przekroju, tulejka krótka, b – żelazny grot bełtu o kwadratowym przekroju liścia, 
lekko rozszerzona, zawinięcie sięga do wysokości liścia; słabo zaznaczonej, kolistej w przekroju szyjce, tulejka 
c – zachowana dł. – 72 mm; dł. liścia – 45 mm; szer. lekko rozszerzona (?), w znacznym stopniu odłamana, 
liścia – 17 mm; grub. liścia – 12 mm; szer. szyjki – 8 mm; wewnątrz tulejki widoczne pozostałości drewna, zawi-
średn. tulejki – 13 mm; średn. osady tulejki – 11 mm; nięcie sięga do wysokości liścia; 
waga – 50 g; c – zachowana dł. – 79 mm; dł. liścia – 35 mm; szer. 
d – Instytut Archeologii UJ, nr PKW 49/09; tabl. 10:6. liścia – 19 mm; grub. liścia – 14 mm; średn. szyjki – 

10 mm; zachowana średn. tulejki – 16 mm; waga – 79 g; 
115. a – Muszyna-Zamek, ar VI, ćw. B, wykop II-07, dz. d – Instytut Archeologii UJ, nr PKW 105/09; tabl. 10:12.
3 (na S od muru N), gł. 498,33 m n.p.m., warstwa 17a; 
b – żelazny grot bełtu o spłaszczonym liściu, romboi- 121. a – Muszyna-Zamek, ar XIII, ćw. C, wykop VI, 
dalnym w przekroju, czworokątnej w przekroju szyjce, cz. S, gł. 496,56 m n.p.m., warstwa 70;
tulejka odłamana niemal w całości, wewnątrz tulejki b – żelazny grot bełtu o prostokątnym przekroju liścia, 
zachowane drobne fragmenty drewna; słabo wyodrębnionej szyjce, krótkiej, prostej tulejce 
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(brzegi tulejki tylko stykają się), zawinięcie sięga do 127. a – Muszyna-Zamek, ar XIV, ćw. A, wykop II-07, 
wysokości liścia; dz. 2, gł. 498,69 m n.p.m., warstwa – żółto-brązowa 
c – zachowana dł. – 73 mm; dł. liścia – 47 mm; szer. ziemia przemieszana z polepą;
liścia – 14 mm; grub. liścia – 10 mm; średn. tulejki – b – żelazny grot bełtu o romboidalnym przekroju liścia 
13 mm; średn. osady tulejki – 11 mm; waga – 48 g; i czworokątnym szyjki, tulejka rozszerzona, między 
d – Instytut Archeologii UJ, nr PKW 112/09; tabl. 11:1. brzegami wyraźny odstęp (ubytki w partii brzegowej), 

zawinięcie sięga do wysokości liścia; 
122. a – Muszyna-Zamek, ar XIV, ćw. AC, wykop II-07, c – dł. – 74 mm; dł. liścia – 48 mm; szer. liścia – 17 mm; 
dz. 2 (na W od profilu EF), gł. 498,72 m n.p.m., warstwa 51; grub. liścia – 10 mm; szer. szyjki – 7 mm; zachowana 
b – żelazny grot bełtu o kwadratowym przekroju liścia, średn. tulejki – 13 mm; waga – 38 g;
szyjka krótka, w przekroju kolista, tulejka rozszerzona d – Instytut Archeologii UJ, nr PKW 305/09; tabl. 11:7.
(zachowana częściowo), zawinięcie sięga do wysokości 
liścia; 128. a – Muszyna-Zamek, ar XIII, ćw. AB, wykop VI, 
c – zachowana dł. – 68 mm; dł. liścia – 32 mm; szer. cz. N, gł. 496,77 m n.p.m., warstwa 70; 
liścia – 13 mm; grub. liścia – 10 mm; średn. szyjki – b – żelazny grot bełtu o kwadratowym przekroju liścia, 
6 mm; zachowana średn. tulejki – 12 mm; waga – 32 g; kolistej w przekroju szyjce, tulejka lekko rozszerzona 
d – Instytut Archeologii UJ, nr PKW. 210/09; tabl. 11:2. (częściowo zniszczona przez korozję), zawinięcie tu-

lejki sięga do początku liścia; 
123. a – Muszyna-Zamek, ar XIII, wykop VI, gł. 497, c – dł. – 83 mm; dł. liścia – 47 mm; szer. liścia – 16 mm; 
46 m n.p.m., warstwa 70; grub. liścia – 12 mm; średn. szyjki – 9 mm; średn. tulejki 
b – żelazny grot bełtu o kwadratowym przekroju liścia, – 13 mm; średn. osady tulejki – 11 mm; waga – 44 g;
niewyodrębnionej szyjce, tulejka prosta (zachowana czę- d – Instytut Archeologii UJ, nr PKW 325/09; tabl. 11:8.
ściowo), zawinięcie sięga do wysokości liścia, we-
wnątrz tulejki zachowane drewno, liść zniekształcony 129. a – Muszyna-Zamek, ar XIV, ćw. A, wykop II-07, 
przez korozję; dz. 2 (na W od profilu E-F), gł. 497,58 m n.p.m., warstwa 
c – zachowana dł. – 63 mm; dł. liścia – 35 mm; szer. – czarna ziemia;
liścia – 12 mm; grub. liścia – 8 mm; zachowana średn. b – żelazny grot bełtu o romboidalnym przekroju liścia, 
tulejki – 10 mm; waga – 25 g; niewyodrębnionej szyjce, tulejka prosta (ubytki w partii 
d – Instytut Archeologii UJ, nr PKW. 236/09; tabl. 11:3. brzegowej ), zawinięcie sięga do wysokości liścia;

c – dł. – 85 mm; dł. liścia – 45 mm; szer. liścia – 19 mm; 
124. a – Muszyna-Zamek, ar XIII, ćw. B, wykop VI, grub. liścia – 15 mm; zachowana średn. tulejki – 15 mm; 
cz. N, gł. 497,53 m n.p.m., warstwa 70; waga – 71 g; 
b – żelazny grot bełtu o spłaszczonym, romboidalnym d – Instytut Archeologii UJ, nr PKW 343/09; tabl. 11:9.
przekroju liścia, słabo zaznaczonej szyjce, tulejka lekko 
rozszerzona (częściowo odłamana), zawinięcie sięga do 130. a – Muszyna-Zamek, ar XIII, ćw. AB, wykop VI, 
wysokości liścia, w tulejce pozostałości drewna; cz. N, gł. 496,67 m n.p.m., warstwa 70;
c – zachowana dł. – 78 mm; dł. liścia – 46 mm; szer. b – żelazny grot bełtu o romboidalnym przekroju liścia, 
liścia – 17 mm; grub. liścia – 10 mm; zachowana średn. kolistej w przekroju szyjce, tulejka prosta (?) niemal 
tulejki – ok. 10 mm; waga – 43 g; w całości zniszczona przez korozję; 
d – Instytut Archeologii UJ, nr PKW. 241/09; tabl. 11:4. c – zachowana dł. – 88 mm; dł. liścia – 65 mm; 

szer. liścia – 16 mm; grub. liścia – 10 mm; średn. szyjki 
125. a – Muszyna-Zamek, ar XIII, ćw. B, wykop VI, – 11 mm; zachowana średn. tulejki – 7 mm; waga – 
cz. N, gł. 496,11 m n.p.m., warstwa 70; 42 g;
b żelazny, masywny grot bełtu o kwadratowym prze- d – Instytut Archeologii UJ, nr PKW 362/09; tabl. 11:10.
kroju liścia, niewyodrębnionej szyjce, tulejce niemal 
w całości zniszczonej przez korozję, zawinięcie sięga 131. a – Muszyna-Zamek, ar XIV, ćw. A, wykop II-07, 
 do wysokości liścia; dz. 2 (na W od profilu E-F), gł. 498,55 m n.p.m.;
c – zachowana dł. – 59 mm; dł. liścia – 35 mm; szer. b – żelazny grot bełtu o kwadratowym przekroju liścia 
liścia –18 mm; grub. liścia – 15 mm; zachowana średn. i czworokątnym szyjki, tulejka prosta (bardzo znisz-
tulejki – 13 mm; waga – 37 g; czona przez korozję), zawinięcie sięga do wysokości 
d – Instytut Archeologii UJ, nr PKW 276/09; tabl. 11:5. liścia;

c – dł. – 75 mm; dł. liścia – 40 mm; szer. liścia – 15 mm; 
126. a – Muszyna-Zamek, ar XIII, ćw. B, wykop VI, grub. liścia – 10 mm; szer. szyjki – 7 mm; waga – 33 g;
cz. NE, gł. 497,20 m n.p.m., warstwa 70; d – Instytut Archeologii UJ, nr PKW 383/09; tabl. 11:11.
b – żelazny, krótki grot bełtu o kwadratowym przekroju 
liścia, słabo zaznaczonej szyjce, tulejka rozszerzona 132. a – Muszyna-Zamek, ar XIV, ćw. A, wykop II-7, 
(ubytki w partii brzegowej), zawinięcie tulejki sięga do dz. 2 (na W od profilu E-F), gł. 498,49 m n.p.m., warstwa 
początku liścia; – brązowo-czarna ziemia;
c – zachowana dł. – 70 mm; dł. liścia – 36 mm; szer. b – żelazny grot bełtu o kwadratowym przekroju liścia 
liścia – 15 mm; grub. liścia – 11 mm; średn. tulejki – i czworokątnym szyjki, tulejka prosta, zawinięcie sięga 
13 mm; waga – 41 g; do wysokości liścia, w tulejce zachowały się szczątki 
d – Instytut Archeologii UJ, nr PKW 284/09; tabl. 11:6. drewna; 

 – 
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c – dł. – 90 mm; dł. liścia – 40 mm; szer. liścia – 15 mm; c – zachowana dł. – 67 mm; dł. liścia – 30 mm; szer. 
grub. liścia – 10 mm; szer. szyjki – 6 mm; średnica liścia – 15 mm; grub. liścia – 10 mm; zachowana średn. 
tulejki – 13 mm; średnica osady tulejki – 11 mm; tulejki – 14 mm; waga – 24 g;
waga – 50 g; d – Instytut Archeologii UJ, nr PKW. 703/09; tabl. 12:5.
d – Instytut Archeologii UJ, nr PKW 420/09; tabl. 11:12.

138. a – Muszyna-Zamek, ar XIV, ćw. D, wykop II-07, 
133. a – Muszyna-Zamek, ar XIV, ćw. A, wykop II-7, dz. 2 (na E od EF), gł. 498,54 m n.p.m., warstwa – szara 
dz. 2 (na W od prof. EF), gł. 498,49 m n.p.m., warstwa ziemia;
– jasna, kamienista ziemia; b – silnie skorodowany żelazny grot bełtu o kwadra-
b – żelazny grot bełtu o kwadratowym przekroju liścia, towym przekroju liścia, kolistej (?) w przekroju szyj-
niewyodrębnionej szyjce, tulejka prosta, zawinięcie się- ce, tulejka rozszerzona, zawinięcie sięga do wysokości 
ga do wysokości liścia, w tulejce zachowały się szczątki liścia, wewnątrz tulejki produkty korozji;
drewna; c – zachowana dł. – 79 mm; dł. liścia – 43 mm; szer. 
c – dł. – 63 mm; dł. liścia – 38 mm; szer. liścia – 13 mm; liścia – 1,0 mm; grub. liścia – 9 mm; średn. szyjki – 
grub. liścia – 10 mm; średnica tulejki – 12 mm; średnica 7 mm; zachowana średn. tulejki – 13 mm; waga – 29 g;
osady tulejki – 11 mm; waga – 30 g; d – Instytut Archeologii UJ, nr PKW 725/09; tabl. 12:6.
d – Instytut Archeologii UJ, nr PKW 498/09; tabl. 12:1.

139. a – Muszyna-Zamek, ar XIV, ćw. D, wykop II-07, 
134. a – Muszyna-Zamek, ar XIV, ćw. A, wykop II-07, dz. 2 (na E od EF), gł. 498,62 m n.p.m., warstwa – czarna 
dz. 2 (na W od prof. EF), gł. 498,29 m n.p.m., war- ziemia w narożniku N profili E-F;
stwa 70; b – żelazny grot bełtu oblepiony ziemią i produktami 
b – masywny żelazny grot bełtu o kwadratowym prze- korozji, kształt niemożliwy do określenia;
kroju liścia, słabo wyodrębnionej szyjce, tulejka prosta c – zachowana dł. – ok. 75 mm; waga – 55 g;
(zniszczona w partii brzegowej), zawinięcie sięga po- d – Instytut Archeologii UJ, nr PKW 729/09; tabl. 12:7. 
wyżej początku liścia, wierzchołek zagięty od uderze-
nia w twardą powierzchnię; 140. a – Muszyna-Zamek, ar IX, ćw. B, wykop VII, 
c – zachowana dł. – 76 mm; dł. liścia – 42 mm; szer. cz. S, gł. 498,48 m n.p.m., warstwa 0; 
liścia – 1,4 mm; grub. liścia – 13 mm; zachowana średn. b – żelazny grot bełtu o czworobocznym przekroju liś-
tulejki –13 mm; waga – 59 g; cia, kolistej w przekroju szyjce, tulejka rozszerzona 
d – Instytut Archeologii UJ, nr PKW 516/09; tabl. 12:2. (znaczne ubytki w partii brzegowej), zawinięcie sięga 

powyżej początku liścia;
135. a – Muszyna-Zamek, ar XXI, ćw. B, wykop II-07, c – dł. – 101 mm; dł. liścia – 48 mm; szer. liścia – 17 mm; 
dz. 1 (poszerzenie), gł. 499,68 m n.p.m., warstwa – grub. liścia – 13 mm; średn. szyjki –10 mm; zachowana 
czarna ziemia; średn. tulejki – 13 mm; waga – 60 g;
b – żelazny grot bełtu o kwadratowym przekroju liś- d – Instytut Archeologii UJ, nr PKW 16/10; tabl. 12:8.
cia, niewyodrębnionej szyjce, tulejka prosta (?), niemal 
w całości odłamana, zawinięcie sięga do wysokości 141. a – Muszyna-Zamek, ar XI, ćw. BD, wykop VII – 
liścia, szpic stępiony; korytarz, gł. 0-20 cm, warstwa 18; 
c – zachowana dł. – 76 mm; dł. liścia – 46 mm; szer. b – żelazny, krótki grot bełtu o kwadratowym przekroju 
liścia – 11 mm; grub. liścia – 11 mm; zachowana średn. liścia, słabo zaznaczonej szyjce, tulejka prosta (znaczne 
tulejki – 10 mm; waga – 41 g; ubytki w partii brzegowej);
d – Instytut Archeologii UJ, nr PKW 633/09; tabl. 12:3. c – dł. – 73 mm; dł. liścia – 45 mm; szer. liścia – 17 mm; 

grub. liścia – 13 mm; zachowana średn. tulejki – 12 mm; 
136. a – Muszyna-Zamek, ar XXI, ćw. B, wykop II-07, waga – 46 g; 
dz. 1 (poszerzenie), gł. 499,70 m n.p.m., warstwa – d – Instytut Archeologii UJ, nr PKW 25/10, tabl. 12:9. 
czarna ziemia; 
b – spłaszczony, żelazny grot bełtu o romboidalnym 142. a – Muszyna-Zamek, ar XI, ćw. BD, wykop VII – 
przekroju liścia, szyjka słabo wyodrębniona, tulejka korytarz, gł. 0-20 cm, warstwa 18; 
prosta, zawinięcie sięga wierzchołka liścia, wewnątrz b – żelazny, spłaszczony grot bełtu o romboidlnym prze-
tulejki szczątki drewna; kroju liścia, niewyodrębnionej szyjce, tulejka w całości 
c – dł. – 83 mm; dł. liścia – 50 mm; szer. liścia – 17 mm; odłamana;
grub. liścia – 10 mm; średn. tulejki –13 mm; średn. c – zachowana dł. – 58 mm; dł. liścia – 51 mm; szer. 
osady tulejki – 11 mm; waga – 50 g; liścia – 14 mm; grub. liścia – 6 mm; waga – 27 g; 
d – Instytut Archeologii UJ, nr PKW 634/09; tabl. 12:4. d – Instytut Archeologii UJ, nr PKW 26/10; tabl. 12:10. 

137. a – Muszyna-Zamek, ar XIV, ćw. D, wykop II-07, 143. a – Muszyna-Zamek, ar XI, ćw. BD, wykop VII – 
dz. 2 (na E od prof. EF), gł. 498,90 n.p.m., warstwa – mur, gł. 0-20 cm, warstwa 18; 
szara ziemia z grudkami zaprawy i węglami; b – żelazny grot bełtu o romboidalnym przekroju liścia, 
b – żelazny grot bełtu o kwadratowym przekroju liścia kolistej w przekroju szyjce, tulejka lekko rozszerzona 
silnie zniszczony przez korozję, tulejka rozszerzona (częściowo odłamana), zawinięcie sięga do wysokości 
(w znacznym stopniu uszkodzona), wewnątrz tulejki liścia, wierzchołek zagięty (od uderzenia w twardą 
szczątki drewna; powierzchnię);
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c – zachowana dł. – 67 mm; dł. liścia – 37 mm; szer. b – żelazny grot bełtu o romboidalnym przekroju liścia 
liścia – 17 mm; grub. liścia – 12 mm; średn. szyjki – i czworokątnym szyjki, tulejka lekko rozszerzona, za-
8 mm; zachowana średn. tulejki – 12 mm; waga – 42 g; winięcie sięga do wysokości liścia; 
d – Instytut Archeologii UJ, nr PKW 27/10; tabl. 12:11. c – dł. – 101 mm; dł. liścia – 55 mm; szer. liścia – 15 mm; 

grub. liścia – 10 mm; szer. szyjki – 9 mm; średn. tulejki 
144. a – Muszyna-Zamek, ar IX, ćw. B, wykop VII, – 14 mm; średn. osady tulejki – 12 mm; waga – 57 g; 
cz. S, gł. 498,12 m n.p.m., warstwa 26; d – Instytut Archeologii UJ, nr PKW 210/10; tabl. 13:5.
b – żelazny grot bełtu o kwadratowym przekroju liścia, 
czworokątnej w przekroju szyjce, tulejka nieznacznie 150. a – Muszyna-Zamek, wykop VIII, ćw. C, gł. 0-20 cm, 
rozszerzona, zawinięcie sięga do wysokości liścia; warstwa 0;
c – zachowana dł. – 97 mm; dł. liścia – 45 mm; szer. b – żelazny, spłaszczony grot bełtu o romboidalnym 
liścia – 13 mm; grub. liścia – 10 mm; szer. szyjki – 7 mm; przekroju liścia, niewyodrębnionej szyjce, tulejka lekko 
średn. tulejki – 15 mm; średn. osady tulejki – 13 mm; rozszerzona (?), brzeg tulejki wywinięty na zewnątrz; 
waga – 41 g; c – zachowana dł. – 96 mm; dł. liścia – 70 mm; szer. 
d – Instytut Archeologii UJ, nr PKW 89/10; tabl.12:12. liścia – 17 mm; grub. liścia – 5 mm; zachowana średn. 

tulejki – 12 mm; waga – 37 g; 
145. a – Muszyna-Zamek, z drogi koło schodków pro- d – Instytut Archeologii UJ, nr PKW 256/10; tabl. 13:6.
wadzących w kierunku gródka, ostrze skierowane w stro-
nę zamku; 151. a – Muszyna-Zamek, ar X, ćw. C, wykop VII, cz. S, 
b – żelazny grot bełtu o kwadratowym przekroju liścia, gł. 498,03 m n.p.m., warstwa 0;
szyjka krótka, kolista w przekroju, tulejka krótka, lek- b – żelazny grot bełtu o kwadratowym przekroju liścia, 
ko rozszerzona, zawinięcie sięga nasady wierzchołka, niewyodrębnionej szyjce, odłamanej całkowicie tulejce; 
w tulejce szczątki drewna; c – zachowana dł. – 63 mm; szer. liścia – 12 mm; grub. 
c – zachowana dł. – 65 mm; dł. liścia – 32 mm; szer. liścia – 9 mm; waga – 27 g; 
liścia – 16 mm; grub. liścia – 12 mm; średn. szyjki – d – Instytut Archeologii UJ, nr PKW 262/10; tabl. 13:7.
7 mm; średn. tulejki – 13 mm; średn. osady tulejki – 
11 mm; waga – 49 g; 152. a – Muszyna-Zamek, ar XII, ćw. B, wykop VII – 
d – Instytut Archeologii UJ, nr PKW 113/10; tabl. 13:1. wał E, cz. E, gł. 498,26 m n.p.m., warstwa – szara ziemia 

na E od muru 8;
146. a – Muszyna-Zamek, ar IX, ćw. D, wykop VII, b – żelazny, silnie zniekształcony przez korozję grot 
cz. S, gł. 498,12 m n.p.m., warstwa 6?; bełtu, dokładny kształt i rozmiary niemożliwe do okre-
b – żelazny grot bełtu o romboidalnym przekroju liścia ślenia, znaczne ubytki w partii tulejki, przekrój liścia 
(brzegi liścia wyraźnie spłaszczone), słabo zaznaczo- czworokątny;
nej szyjce, tulejka prosta (ubytki w partii brzegowej), c – zachowana dł. – 84 mm; szer. liścia – 15 mm; grub. 
wewnątrz tulejki szczątki drewna, szpic stępiony od liścia – 11 mm; zachowana średn. tulejki – 12 mm; waga 
uderzenia w twardą powierzchnię; – 30 g;
c – zachowana dł. – 88 mm; dł. liścia – 51 mm; szer. d – Instytut Archeologii UJ, nr PKW 347/10; tabl. 13:8.
liścia – 20 mm; grub. liścia – 10 mm; zachowana średn. 
tulejki – 12 mm; waga – 41 g; 153. a – Muszyna-Zamek, ar XI, ćw. D, wykop VII – 
d – Instytut Archeologii UJ, nr PKW 137/10; tabl. 13:2. wał E, gł. 499,19 m n.p.m., warstwa 5;

b – żelazny grot bełtu o romboidalnym przekroju liścia, 
147. a – Muszyna-Zamek ar XI, wykop VII – na E od krótkiej, kolistej w przekroju szyjce, tulejka rozsze-
muru 6, z oberwanego profilu; rzona (ubytki w partii brzegowej);
b – żelazny grot bełtu o kwadratowym przekroju liścia, c – zachowana dł. – 73 mm; zachowana szer. liścia – 
niewyodrębnionej szyjce, trzpień (?) w całości odła- 12 mm; zachowana grub. liścia – 9 mm; średn. szyjki – 
many, szpic uszkodzony; 7 mm; średn. tulejki – 13 mm; waga – 41 g;
c – zachowana dł. – 50 mm; dł. liścia – 40 mm; szer. d – Instytut Archeologii UJ, nr PKW 357/10; tabl. 13:9.
liścia – 12 mm; grub. liścia – 9 mm; waga – 20 g; 
d – Instytut Archeologii UJ, nr PKW 184/10; tabl. 13:3. 154. a – Muszyna-Zamek, ar XI, ćw. D, wykop VII – wał E 

(na S od profilu A-B), gł. 499,10 m n.p.m., warstwa 28; 
148. a – Muszyna-Zamek, ar III, ćw. C, wykop VII b – bardzo zniszczony przez korozję, żelazny grot beł-
(cięcie przez mur N), gł. 496,44 m n.p.m., warstwa 40; tu o kwadratowym przekroju liścia, szyjka słabo za-
b – żelazny grot bełtu o kwadratowym przekroju liścia, znaczona, tulejka prosta (w znacznym stopniu uszko-
szyjka krótka, kolista w przekroju, tulejka niemal w ca- dzona);
łości odłamana, prosta (?); c – zachowana dł. – 62 mm; dł. liścia – 30 mm; szer. 
c – zachowana dł. – 58 mm; dł. liścia – 35 mm; szer. liścia – 14 mm; grub. liścia – 10 mm; waga – 28 g;
liścia – 17 mm; grub. liścia – 12 mm; średn. szyjki – d – Instytut Archeologii UJ, nr PKW 393/10; tabl. 13:10. 
10 mm; zachowana średn. tulejki – 12 mm; waga – 41 g;
d – Instytut Archeologii UJ, nr PKW 191/10; tabl. 13:4. 155. a – Muszyna-Zamek, ar XI, ćw. D, wykop VII – wał E 

(na S od profilu A-B), gł. 499,10 m n.p.m., warstwa 28;
149. a – Muszyna-Zamek, ar XVIII, ćw. A, wykop III- b – żelazny, źle zachowany grot bełtu o czworobocznym 
07, gł. 498,23 m n.p.m., warstwa 23; przekroju liścia, odłamanym wierzchołku i tulejce;
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c – zachowana dł. – 37 mm; zachowana szer. liścia – 162. a – Muszyna-Zamek, ar XI, ćw. D, wykop VII – wał 
13 mm; grub. liścia – ok. 10 mm; waga – 29 g; E, gł. 498,83 m n.p.m., warstwa 17;
d – Instytut Archeologii UJ, nr PKW 394/10; tabl. 13:11. b – żelazny grot bełtu o romboidalnym w przekroju 

liściu, niewyodrębnionej szyjce, tulejka niemal w ca-
156. a – Muszyna-Zamek, ar XI, ćw. D, wykop VII – wał E łości odłamana; 
(na S od profilu A-B), gł. 499,02 m n.p.m., warstwa 28; c – zachowana dł. – 63 mm; dł. liścia – 30 mm; szer. 
b – żelazny grot bełtu o kwadratowym przekroju liścia, liścia – 17 mm; grub. liścia – 12 mm; zachowana średn. 
niewyodrębnionej szyjce, tulejka prosta (ubytki w partii tulejki – 11 mm; waga – 25 g;
brzegowej), zawinięcie sięga do wysokości liścia; d – Instytut Archeologii UJ, nr PKW. 474/10; tabl. 14:6.
c – zachowana dł. – 63 mm; dł. liścia – 37 mm; szer. 
liścia – 13 mm; grub. liścia – 9 mm; zachowana średn. 163. a – Muszyna-Zamek, ar XI, ćw. D, wykop VII – 
tulejki – 9 mm; waga – 30 g; wał E, gł. 498,88 m n.p.m., warstwa 28;
d – Instytut Archeologii UJ, nr PKW 395/10; tabl. 13:12. b – żelazny grot bełtu o kwadratowym przekroju liścia, 

słabo zaznaczonej szyjce, tulejka lekko rozszerzona; 
157. a – Muszyna-Zamek, ar XI, ćw. D, wykop VII – wał E c – zachowana dł. – 75 mm; dł. liścia – 45 mm; szer. 
(na S od profilu A-B), warstwa 28; liścia – 16 mm; grub. liścia – 12 mm; średn. tulejki – 
b – żelazny grot bełtu o kwadratowym przekroju liścia 15 mm; średn. osady tulejki – 12 mm; waga – 51 g;
i czworokątnym szyjki, tulejka rozszerzona (ubytki d – Instytut Archeologii UJ, nr PKW. 476/10; tabl. 14:7.
w partii brzegowej), zawinięcie tulejki sięga nasady 
szyjki, w tulejce szczątki drewna; 164. a – Muszyna-Zamek, ar XI, ćw. D, wykop VII – 
c – dł. – 74 mm; dł. liścia – 33 mm; szer. liścia – 12 mm; wał E, gł. 140–150 mm, warstwa 17;
grub. liścia – 8 mm; szer. szyjki – 6 mm; zachowana b – żelazny grot bełtu, silnie zniszczony przez korozję, 
średn. tulejki – 13 mm; waga – 28 g; o kwadratowym przekroju liścia, tulejka rozszerzona 
d – Instytut Archeologii UJ, nr PKW 396/10; tabl. 14:1. (znaczne ubytki), w tulejce zachowane szczątki drewna; 

c – dł. – 64 mm; szer. liścia – 16 mm; grub. liścia – 
158. a – Muszyna-Zamek, ar XII, ćw. C, wykop VII – 10 mm; średn. tulejki – ok. 15 mm; waga – 31 g; 
wał E, gł. 498,96 m n.p.m., warstwa 28; d – Instytut Archeologii UJ, nr PKW 479/10; tabl. 14:8.
b – żelazny grot bełtu o kwadratowym przekroju liś-
cia, szyjka niewyodrębniona, tulejka prosta, zawinięcie 165. a – Muszyna-Zamek, ar XII, ćw. A, wykop VII, 
sięga do wysokości liścia; cz. E, gł. 498,01 m n.p.m., warstwa 29;
c – dł. – 78 mm; dł. liścia – 30 mm; szer. liścia – 16 mm; b – żelazny grot bełtu, silnie zniszczony przez koro-
grub. liścia – 11 mm; średn. tulejki – 12 mm; waga – 37 g; zję, o czworobocznym przekroju liścia, niewyodrębnionej 
d – Instytut Archeologii UJ, nr PKW 432/10; tabl. 14:2. szyjce, tulejka niemal w całości odłamana;

c – dł. – 70 mm; szer. liścia – 12 mm; grub. liścia – ok. 
159. a – Muszyna-Zamek, ar XII, ćw. C, wykop VII – 10 mm; waga – 25 g; 
wał E, gł. 498,96 n.p.m., warstwa 28; d – Instytut Archeologii UJ, nr PKW 486/10; tabl. 14:9. 
b – żelazny grot bełtu o kwadratowym w przekroju 
liściu, niewyodrębnionej szyjce, tulejka niemal w ca- 166. a – Muszyna-Zamek, ar XIII, ćw. B, wykop II-07, 
łości odłamana; dz. 3, gł. 497,92 m n.p.m., warstwa 10/2007; 
c – zachowana dł. – 60 mm; dł. liścia – 43 mm; szer. liścia b – żelazny grot bełtu o kwadratowym przekroju liścia, 
– 13 mm; grub. liścia – 10 mm; zachowana średn. tulejki tulejka niemal całkowicie odłamana, w tulejce zacho-
– 7 mm; waga – 21 g; wane szczątki drewna;
d – Instytut Archeologii UJ, nr PKW. 433/10; tabl. 14:3. c – zachowana dł. – 40 mm; dł. liścia – 28 mm; szer. 

liścia – 14 mm; grub. liścia – 11 mm; waga – 22 g;
160. a – Muszyna-Zamek, ar XII, ćw. C, wykop VII – d – Instytut Archeologii UJ, nr PKW 495/10; tabl. 14:10.
wał E, gł. 498,95 m n.p.m., warstwa 28;
b – żelazny grot bełtu o kwadratowym w przekroju 167. a – Muszyna-Zamek, ar XIII, ćw. D, wykop II-07, 
liściu, niewyodrębnionej szyjce, tulejka krótka, prosta; cz. W, dz. 3, gł. 497,83 m n.p.m., warstwa 51; 
c – dł. – 58 mm; dł. liścia – 38 mm; szer. liścia – 17 mm; b – żelazny grot bełtu o kwadratowym przekroju liścia 
grub. liścia – 13 mm; średn. tulejki – 12 mm; waga – i czworokątnym szyjki, tulejka lekko rozszerzona, brzegi 
33 g; tulejki nie schodzą się (ubytki w partii brzegowej), zawinię-
d – Instytut Archeologii UJ, nr PKW. 434/10; tabl. 14:4. cie sięga nasady szyjki, wewnątrz tulejki szczątki drewna; 

c – dł. – 82 mm; dł. liścia – 40 mm; szer. liścia – 17 mm; 
161. a – Muszyna-Zamek, ar XII, ćw. C, wykop VII – grub. liścia – 12 mm; szer. szyjki – 10 mm; średni. tulejki 
wał E, gł. 498,90 m n.p.m., warstwa 28; – 15 mm; średn. osady tulejki – 13 mm; waga – 58 g;
b – żelazny grot bełtu o romboidalnym w przekroju d – Instytut Archeologii UJ, nr PKW 508/10, tabl. 14:11.
liściu, niewyodrębnionej szyjce, tulejka niemal w ca-
łości odłamana; 168. a – Muszyna-Zamek, ar XII, ćw. C, wykop VII – 
c – zachowana dł. – 55 mm; dł. liścia – 32 mm; szer. wał E, gł. 498,78 m n.p.m., warstwa 33; 
liścia – 17 mm; grub. liścia – 13 mm; zachowana średn. b – żelazny grot bełtu o kwadratowym przekroju liścia, 
tulejki – 12 mm; waga – 28 g; krótkiej szyjce, tulejka rozszerzona (ubytki w partii 
d – Instytut Archeologii UJ, nr PKW. 435/10; tabl. 14:5. brzegowej), zawinięcie sięga nasady;

106 Barbara Chudzińska



c – dł. – 67 mm; dł. liścia – 33 mm; szer. liścia – 15 mm; c – zachowana dł. – 67 mm; dł. liścia – ok. 40 mm; szer. 
grub. liścia – 11 mm; średni. tulejki – 15 mm; waga – 32 g; liścia – 13 mm; grub. liścia – 10 mm; waga – 23 g;
d – Instytut Archeologii UJ, nr PKW 513/10; tabl. 14:12. d – Instytut Archeologii UJ, nr PKW. 564/10; tabl. 15:2.

169. a – Muszyna-Zamek, ar XII, ćw. C, wykop VII – 175. a – Muszyna-Zamek, ar XIII, ćw. B, wykop II-07, 
wał E, gł. 498,75 m n.p.m., warstwa 33; dz. 2/3, gł. 497,79 m n.p.m., warstwa 71;
b – żelazny grot bełtu o kwadratowym przekroju liścia, b – żelazny, silnie zniszczony przez korozję grot bełtu 
tulejka odłamana; o kwadratowym przekroju liścia, tulejka odłamana 
c – zachowana dł. – 54 mm; dł. liścia – 40 mm; szer. w całości, szpic częściowo;
liścia – 17 mm; grub. liścia – 13 mm; szer. szyjki – 7 mm; c – zachowana dł. – 56 mm; szer. liścia – ok. 15 mm; 
waga – 31 g; grub. liścia – ok. 10 mm; waga – 31 g;
d – Instytut Archeologii UJ, nr PKW 516/10; tabl. 14:13. d – Instytut Archeologii UJ, nr PKW. 565/10; tabl. 15:3.

170. a – Muszyna-Zamek, ar XI, ćw. D, wykop VII – 176. a – Muszyna-Zamek, ar XIV, ćw. A, wykop II-07, 
wał E, gł. 498,66 m n.p.m., warstwa 33; dz. 2/3, gł. 497,77 m n.p.m., warstwa 71; 
b – żelazny grot bełtu o romboidalnym przekroju liś- b – żelazny grot bełtu silnie zniszczony przez korozję, 
cia, niewyodrębnionej szyjce, tulejka prosta (?) (ubytki kształt i dokładne wymiary niemożliwe do ustalenia, 
w partii brzegowej), zawinięcie sięga nasady wierz- tulejka rozszerzona (?), we wnętrzu tulejki zachowane 
chołka; drewno; 
c – zachowana dł. – 58 mm; dł. liścia – 32 mm; szer. c – zachowana dł. (sklejony) – 64 mm; zachowana 
liścia – 15 mm; grub. liścia – 10 mm; zachowana średn. szer. liścia – 12 mm; zachowana grub. liścia – 8 mm; 
tulejki – 12 mm; waga – 33 g; zachowana średn. tulejki – 13 mm; waga – 17 g; 
d – Instytut Archeologii UJ, nr PKW 520/10; tabl. 14:14. d – Instytut Archeologii UJ, nr PKW 566/10; tabl. 15:4.

171. a – Muszyna-Zamek, ar XIII, ćw. B, wykop II-07, 177. a – Muszyna-Zamek, ar XIII, ćw. B, wykop II-07, 
dz. 2/3, gł. 498, 83 m n.p.m., warstwa 71; dz. 2/3, gł. 497,71 m n.p.m., warstwa 71; 
b – żelazny, silnie zniszczony przez korozję grot beł- b – żelazny grot bełtu o kwadratowym przekroju liś-
tu o romboidalnym przekroju liścia, tulejka odłamana cia i czworokątnym szyjki, tulejka rozszerzona (ubytki 
niemal w całości, część brzegowa zachowana oddziel- w partii brzegowej), zawinięcie sięga do wysokości liścia;
nie; c – dł. – 94 mm; dł. liścia – 50 mm; szer. liścia – 14 mm; 
c – zachowana dł. – 65 mm; dł. liścia – 40 mm; szer. grub. liścia – 10 mm; szer. szyjki – 5 mm; zachowana 
liścia – 18 mm; grub. liścia – 12 mm; szer. szyjki – 7 mm; średn. tulejki – 12 mm; waga – 37 g; 
średn. tulejki – 16 mm; waga – 36 g; d – Instytut Archeologii UJ, nr PKW 567/10; tabl. 15:5.
d – Instytut Archeologii UJ, nr PKW 530/10; tabl. 14:15.

178. a – Muszyna-Zamek, ar XI, ćw. D, wykop VII – 
172. a – Muszyna-Zamek, ar XIII, ćw. C, wykop II-07, wał E, gł. 498,45 m n.p.m., warstwa 33; 
dz. 2/3, gł. 498,82 m n.p.m., warstwa 71; b – żelazny grot bełtu silnie zniszczony przez korozję, 
b – żelazny grot o prostokątnym przekroju liścia, krót- kształt i dokładne wymiary niemożliwe do ustalenia, 
kim szpicu, niewyodrębnionej szyjce, tulejka prosta (?), tulejka rozszerzona (doklejona podczas konserwacji), 
znaczna część odłamana, zawinięcie sięga do wyso- we wnętrzu tulejki zachowane szczątki drewna;
kości liścia; c – zachowana dł. – 68 mm; zachowana średn. tulejki 
c – zachowana dł. – 60 mm; dł. liścia – 31 mm; szer. – 13 mm; waga – 25 g;
liścia – 13 mm; grub. liścia – 9 mm; zachowana średn. d – Instytut Archeologii UJ, nr PKW 572/2010; tabl. 
tulejki – 7 mm; waga – 28 g; 15:6.
d – Instytut Archeologii UJ, nr PKW 531/10; tabl. 14:16.

179. a – Muszyna-Zamek, ar XXIII, ćw. B, wykop IV 
173. a – Muszyna-Zamek, ar XI, ćw. C, wykop VII – (przy przyporze NE), warstwa 9;
wał E (przy murze 6), gł. 498,49 m n.p.m., warstwa 58; b – żelazny, spłaszczony grot bełtu o romboidalnym 
b – żelazny, zniszczony przez korozję grot bełtu o kwa- przekroju liścia i czworokątnym szyjki, tulejka prosta 
dratowym przekroju liścia, niewyodrębnionej szyjce, (w znacznym stopniu wykruszona), zawinięcie sięga 
tulejka prosta (wtórnie spłaszczona), zawinięcie sięga do wysokości liścia;
do wysokości liścia; c – dł. – 93 mm; dł. liścia – 52 mm; szer. liścia – 16 mm; 
c – dł. – 80 mm; dł. liścia – 47 mm; szer. liścia – 15 mm; grub. liścia – 10 mm; szer. szyjki – 7 mm; zachowana 
grub. liścia – 10 mm; zachowana średn. tulejki – 12 mm; średn. tulejki – 13 mm; waga – 42 g;
średn. osady tulejki – 10 mm; waga – 41 g; d – Instytut Archeologii UJ, nr PKW 597A/2010, tabl. 
d – Instytut Archeologii UJ, nr PKW 537/10; tabl. 15:1. 15:7. 

174. a – Muszyna-Zamek, ar XIII, ćw. B, wykop II-07, 180. a – Muszyna-Zamek, ar XXIII, ćw. B, wykop IV 
dz. 2/3, gł. 497,88 m n.p.m., warstwa 71; (przy przyporze NE), warstwa 9;
b – żelazny, silnie zniszczony przez korozję grot bełtu b – żelazny grot bełtu silnie zniszczony przez korozję, 
o czworobocznym przekroju liścia, tulejka niemal w ca- o romboidalnym przekroju liścia, niewyodrębnionej szyjce, 
łości odłamana; tulejka wyraźnie rozszerzona (ubytki w partii brzegowej);

Militaria z zamku w Muszynie (badania w latach 2007-2010) 107



c – dł. – 75 mm; dł. liścia – 45 mm; szer. liścia – 12 mm; 186. a – Muszyna-Zamek, ar III, ćw. B, wykop VII – 
grub. liścia – 7 mm; zachowana średn. tulejki – 16 mm; Basztka E, gł. 496,70 m n.p.m., warstwa 24a; 
waga – 33 g; b – żelazny grot strzały z trzpieniem, o romboidalnym 
d – Instytut Archeologii UJ, nr PKW 597B/2010; tabl. przekroju liścia, słabo zarysowane granie (widoczna 
15:8. tylko jedna, druga zniszczona przez korozję), część 

dolna podcięta łukowato, trzpień kolisty w przekroju, 
181. a – Muszyna-Zamek, ar XIV, ćw. A, wykop II-07, częściowo odłamany, wierzchołek wykruszony;
dz. 3, cz. ES, gł. 498,67 m n.p.m., warstwa – żółta c – zachowana dł. – 69 mm; zachowana dł. liścia – 
gliniasta ziemia z grudkami zaprawy; 39 mm; szer. liścia – 16 mm; grub. liścia – 5 mm; dł. 
b – żelazny liściowaty grot oszczepu (?), liść rombo- trzpienia – 29 mm; grub. liścia – 5 mm; waga – 9 g;
idalny w przekroju poprzecznym, wyraźnie zaznaczone d – Instytut Archeologii UJ, nr PKW 86/10; tabl. 16:4.
granie, tulejka lekko rozszerzona (częściowo odłama-
na), we jej wnętrzu szczątki drewna, ubytki spowo- 187. a – Muszyna-Zamek, ar III, ćw. B, wykop VII – 
dowane korozją; Basztka E, gł. 496,63 m n.p.m., warstwa 2;
c – zachowana dł. – 89 mm; dł. liścia – 65 mm; za- b – żelazny grot strzały z trzpieniem, o romboidalnym 
chowana szer. liścia – 34 mm; grub. liścia – 7 mm; przekroju liścia, część dolna podcięta łukowato, liść 
zachowana średn. tulejki – 9 mm; waga – 38 g; bardzo uszkodzony przez korozję, trzpień kolisty w prze-
d – Instytut Archeologii UJ, nr inw. zab. wydz. 482/08; kroju, niemal w całości odłamany; 
tabl. 15:9. c – zachowana dł. – 54 mm; dł. liścia – 44 mm; szer. 

liścia – 14 mm; grub. liścia – 5 mm; zachowana dł. 
182. a – Muszyna-Zamek, ar IX, ćw. B, wykop VII, trzpienia – 9 mm; waga – 6 g;
cz. S, gł. 498,16 m n.p.m., warstwa – gliniasta ziemia; d – Instytut Archeologii UJ, nr PKW 87/10; tabl. 16:5.
b – żelazny, liściowaty grot oszczepu (?), liść rombo-
idalny w przekroju poprzecznym, wyraźnie zaznaczone 188. a – Muszyna-Zamek, ar III, ćw. B, wykop VII – 
granie, tulejka lekko rozszerzona; Basztka E, gł. 496,82 m n.p.m., warstwa 24a;
c – dł. – 94 mm; dł. liścia – 60 mm; szer. liścia – 34 mm; b – żelazny grot strzały z trzpieniem, o romboidalnym 
grub. liścia – 5 mm; średn. tulejki – 10 mm; waga – 29 g; przekroju liścia, część dolna podcięta łukowato, brzegi 
d – Instytut Archeologii UJ, nr PKW 52/10; tabl. 15:10. liścia wykruszone, trzpień kolisty w przekroju, częścio-

wo odłamany;
183. a – Muszyna-Zamek, ar XXIV, ćw. A, wykop IV, c – dł. – 73 mm; dł. liścia – 48 mm; szer. liścia – 9 mm; 
dz. 2, gł. 493,20 m n.p.m., warstwa 9; grub. liścia – 4 mm; dł. trzpienia – 23 mm; waga – 3 g; 
b – żelazny grot strzały z trzpieniem, liść graniasty, d – Instytut Archeologii UJ, nr PKW 106/10; tabl. 16:6. 
w przekroju poprzecznym kwadratowy, wierzchołek 
zagięty od uderzenia w twardą powierzchnię, trzpień 189. a – Muszyna-Zamek, ar III, ćw. B, wykop VII – 
kolisty w przekroju, częściowo odłamany; Basztka E, gł. 496,59 m n.p.m., warstwa 24a;
c – zachowana dł. – 63 mm; dł. liścia – 39 mm; szer. b – żelazny grot strzały z trzpieniem, o romboidalnym 
liścia – 8 mm; grub. liścia – 5 mm; zachowana dł. przekroju liścia, grań nieczytelna, część dolna podcięta 
trzpienia – 25 mm; waga 9 g; łukowato, trzpień niemal w całości odłamany, liść 
d – Instytut Archeologii UJ, nr PKW 569/08; tabl. 16:1. uszkodzony w wyniku korozji;

c – zachowana dł. – 54 mm; dł. liścia – 48 mm; szer. 
184. a – Muszyna-Zamek, ar III, ćw. B, wykop VII – liścia – 13 mm; grub. liścia – 5 mm; zachowana dł. 
Basztka E, gł. 496,71 m n.p.m., warstwa 24a; trzpienia – 5 mm; waga – 5 g;
b – żelazny grot strzały z trzpieniem, o romboidalnym d – Instytut Archeologii UJ, nr PKW 109/10; tabl. 16:7.
przekroju liścia, słabo zarysowane granie (widoczna 
tylko jedna, druga zniszczona przez korozję), część 190. a – Muszyna-Zamek, ar III, ćw. B, wykop VII – 
dolna podcięta łukowato, trzpień kolisty w przekroju, Basztka E, gł. 496,53 m n.p.m., warstwa 24a;
częściowo odłamany, liść uszkodzony przez korozję; b – żelazny grot strzały z trzpieniem, o romboidalnym 
c – zachowana dł. – 62 mm; zachowana dł. liścia – przekroju liścia, ze słabo zarysowanymi graniami (wi-
47 mm; szer. liścia – 14 mm; grub. liścia – 5 mm; doczna tylko jedna, druga zniszczona przez korozję), 
zachowana dł. trzpienia – 15 mm; waga – 5 g; część dolna podcięta łukowato, wierzchołek i brzegi 
d – Instytut Archeologii UJ, nr PKW 84/10; tabl. 16:2. liścia wykruszone, trzpień kolisty w przekroju, czę-

ściowo odłamany;
185. a – Muszyna-Zamek, ar III, ćw. B, wykop VII – c – zachowana dł. – 50 mm; dł. liścia – 42 mm; szer. 
Basztka E, gł. 496,60 m n.p.m., warstwa 24a; liścia – 14 mm; grub. liścia – 6 mm; zachowana dł. 
b – żelazny grot strzały z trzpieniem o romboidalnym trzpienia – 8 mm; waga – 5 g; 
przekroju liścia, słabo zarysowane granie (widoczna d – Instytut Archeologii UJ, nr PKW 111/10; tabl. 16:8. 
tylko jedna, druga zniszczona przez korozję), część 
dolna podcięta łukowato, trzpień kolisty w przekroju, 191. a – Muszyna-Zamek, ar V, ćw. C, wykop II-07, 
zwęża się ku dołowi, liść uszkodzony przez korozję; dz. 2/3, gł. 498,15 m n.p.m., warstwa 51;
c – dł. – 65 mm; dł. liścia – 44 mm; szer. liścia – 13 mm; b – żelazny grot strzały z trzpieniem, o romboidalnym 
dł. trzpienia – 22 mm; grub. liścia – 5 mm; waga – 7 g; przekroju liścia, ze słabo zarysowanymi graniami, część 
d – Instytut Archeologii UJ, nr PKW 85/10; tabl. 16:3. dolna podcięta prosto, trzpień odłamany; 
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c – zachowana dł. – 50 mm; dł. liścia – 38 mm; za- b – trzy kulki żelazne, odlewane;
chowana szer. liścia – 14 mm; grub. liścia – 3 mm; c – średn. – 21 mm; waga – 39 g;
zachowana dł. trzpienia – 10 mm; waga – 3,5 g; d – Instytut Archeologii UJ, nr inw. zab. wydz. 479/08; 
d – Instytut Archeologii UJ, nr PKW 416/10; tabl. 16:9. tabl. 18:4.

192. a – Muszyna-Zamek, ar XV, ćw. C, wykop I-07, 199. a – Muszyna-Zamek, ar XV, ćw. A, wykop I-07, 
cz. E, dz. 2, spąg warstwy 9; cz. E, dz. 3 (poszerzenie), gł. 496,26 m n.p.m., warstwa 9; 
b – fragment żelaznej, wielobocznej lufy ręcznej broni b – kula żelazna, lekko skorodowana;
palnej (hakownicy?), zachowane trzy ścianki, w tym c – średn. – 48 mm; waga – 414 g;
dwie częściowo; d – Instytut Archeologii UJ, nr inw. zab. wydz. 512/08; 
c – dł. – 168 mm; szer. – 55 mm; grub. ścianek – tabl. 18:5. 
9-15 mm; szer. ścianki zachowanej w całości – 25 mm; 
zachowana szer. przewodu lufy – 26 mm; 200. a – Muszyna-Zamek, ar XXIII, ćw. B, wykop IV, 
d – Instytut Archeologii UJ, nr inw. 528/08; tabl. 17:1. gł. 496,14 m n.p.m., warstwa 9; 

b – kulka ołowiana z widocznym miejscem wlewu – 
193. a – Muszyna-Zamek, ar XIV, ćw. A, wykop II-07, odłamany, powierzchnia obecnie nie jest idealnie kulista; 
dz. 3, w korzeniach drzewa, warstwa 17 (?); c – średn. – 8 mm; waga – 7 g;
b – fragment brązowej, wielobocznej lufy broni palnej d – Instytut Archeologii UJ, nr inw. zab. wydz. 552/08; 
(hakownicy?), zachowane cztery ścianki, w tym dwie tabl. 18:6.
częściowo, powierzchnia wewnątrz gładka, zewnętrzna 
pokryta drobnymi, gęstymi rysami ukośnymi, wewnątrz 201. a – Muszyna-Zamek, ar XXIII, ćw. B, wykop IV, 
kanału wyraźne zgrubienie prostopadłe do osi podłuż- gł. 496,14 m n.p.m., warstwa 9; 
nej, o szer. 50 mm; b – kulka ołowiana z widocznym miejscem wlewu – 
c – dł. – 85 mm; szer. – 46 mm; grub. ścianek – odłamany, powierzchnia obecnie nie jest idealnie kulista; 
18-19 mm; szer. ścianek zachowanych w całości – 21 c – średn. – 8 mm; waga – 7 g; 
i 24 mm; zachowana szer. przewodu lufy – 16 mm; d– Instytut Archeologii UJ, nr inw. zab. wydz. 572/08; 
d – Instytut Archeologii UJ, nr inw. 535/08; tabl. 17:2. tabl. 18:7.

194. a – Muszyna-Zamek, ar XI , ćw B, wykop VII – 202. a – Muszyna-Zamek, ar XXII, ćw. A, wykop II-07, 
wał E, warstwa 5; dz. 1, gł. 499,77 m n.p.m.;
b – fragment żelaznej lufy ręcznej broni palnej, za- b – kulka żelazna, silnie skorodowana; 
chowana tylko jedna ścianka; c – średn. – 15 mm; waga – 12 g; 
c – dł. – 70 mm; szer. – 21 mm; grub. ścianek – d – Instytut Archeologii UJ, nr PKW 576/09; tabl. 18:8.
9,5 mm;
d – Instytut Archeologii UJ, nr PKW 325/10; tabl. 17:3. 203. a – Muszyna-Zamek, ar XI, ćw. A, wykop VII – 

wał E, gł. 498,38 m n.p.m., warstwa – pokruszona cegła 
195. a – Muszyna-Zamek, ar XIV, ćw. C, wykop II-07, na N od pieca; 
dz. 2, gł. 499,86 m n.p.m., warstwa – żółta, gliniasta b – kulka żelazna;
ziemia; c – średn. – 13 mm; waga – 46 g; 
b – kulka żelazna, silnie skorodowana (żelazny bolec d – Instytut Archeologii UJ, nr inw. zab. wydz. 274/10; 
zniszczony podczas konserwacji); tabl. 18:9. 
c – średn. – 21 mm; waga – 30 g;
d – Instytut Archeologii UJ, nr inw. zab. wydz. 400/08; 204. a – Muszyna-Zamek, ar XV, ćw. AC, wykop I-07, 
tabl. 18:1. cz. E, dz. 2, gł. 497,73 m n.p.m., warstwa 9; 

b – kula z piaskowca; 
196. a – Muszyna-Zamek, ar XIV, ćw. A, wykop II-07, c – średn. – ?; waga – ?;
dz. 3, cz. SW, gł. 498,82 m n.p.m., warstwa 17a; d – Instytut Archeologii UJ, nr inw. zab. wydz. 368/08, 
b – kulka ołowiana; zabytek zaginął w czasie transportu.
c – średn. – 9 mm; waga – 10 g;
d – Instytut Archeologii UJ, nr inw. zab. wydz. 418/08; 205. a – Muszyna-Zamek, ar XV, ćw. D, wykop IV, dz. 2, 
tabl. 18:2. gł. 496,14 m n.p.m., warstwa 9;

b – kula z piaskowca, zachowana mniej więcej w 2/3; 
197. a – Muszyna-Zamek, ar XIV, ćw. A, wykop II-07, c – średn. zrekonstruowana – 130 mm; waga – 1836 g; 
dz. 3, cz. SW, gł. 498,87 m n.p.m., warstwa 32; d – Instytut Archeologii UJ, nr inw. zab. wydz. 552/08; 
b – kulka ołowiana; ryc. 7. 
c – średn. – 10 mm; waga – 7 g; 
d – Instytut Archeologii UJ, nr inw. zab. wydz. 450/08; 206. a – Muszyna-Zamek, ar XV, ćw. D, wykop IV, dz. 2, 
tabl. 18:3. gł. 494,47 m n.p.m., warstwa 9; 

b – kula z piaskowca, powierzchnia skorodowana; 
198. a – Muszyna-Zamek, ar XIV, ćw. D, wykop I-II-07, c – średn. – 126 mm; waga – 1009 g;
dz. 2 (przy murze E), gł. 499,62 m n.p.m., strop żółtej, d – Instytut Archeologii UJ, nr inw. zab. wydz. 566/08; 
gliniastej ziemi; ryc. 7.
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207. a – Muszyna-Zamek, ar XIII, ćw. AB, wykop VI, c – dł. zachowana – 81 mm; szer. ramion – 6-10 mm; 
cz. N, gł. 496,59 m n.p.m., warstwa 70; grub. ramion – 3 mm; 
b – fragment kuli kamiennej wykonanej z piaskowca, d – Instytut Archeologii UJ, nr PKW 445/09; tabl. 21:2. 
zachowana w ok. 1/4; 
c – średn. zachowanej części – 135 mm; średnica zre- 214. a – Muszyna-Zamek, ar XIV, ćw. A, wykop II-07, 
konstruowana – ok. 180 mm; waga – 1066 g; dz. 2 (na W od prof. EF), gł. 498,39 m n.p.m., warstwa 
d – Instytut Archeologii UJ, nr PKW 320A/09; ryc. 7. – czarno-brązowa ziemia w części W; 

b – fragment ramienia żelaznej ostrogi z gwiaździstym 
208. a – Muszyna-Zamek, ar XIII, ćw. AB, wykop VI, bodźcem (gwiazdka niezachowana), kabłąk w kształcie 
cz. N, gł. 496,59 m n.p.m., warstwa 70; litery U, kolankowato wygięty w rzucie bocznym, ramię 
b – fragment kuli kamiennej z piaskowca, spłaszczona, w przekroju koliste, poszerza się nieznacznie w rejonie 
zachowane ok. 3/4; styku, zaczepy płytkowe z dwoma dużymi otworami 
c – średn. krótsza – 85 mm; średn. dłuższa – ok. 115 mm; (jeden przerwany), szyjka dobrze wyodrębniona, za-
waga – 890 g; pewne w przekroju czworokątna, widełki zachowane 
d – Instytut Archeologii UJ, nr PKW 320B/09; ryc. 7. szczątkowo, na zbiegu ramion wyciągnięty wąs (za-

chowany szczątkowo);
209. a – Muszyna-Zamek, ar XIII, ćw. B, wykop VI, c – zachowana dł. – 111 mm; zrekonstruowana 
cz. S (poszerzenie), gł. 497,99 m n.p.m., warstwa 70; rozpiętość – ok. 125 mm; zachowana dł. szyjki – 17 mm; 
b – fragment kuli kamiennej; zachowana dł. widełek – 10 mm; szer. ramion – 3 mm; 
c – średn. – ?; waga – ?; grub. ramion – 3 mm; zachowana dł. wąsa u podstawy 
d – Instytut Archeologii UJ, nr PKW 399/09, zabytek szyjki – 8 mm; 
zaginął. d – Instytut Archeologii UJ, nr PKW 490/ 09; tabl. 21:3.

210. a – Muszyna-Zamek, ar XI, ćw. B, wykop VII, 215. a – Muszyna-Zamek, ar X, ćw. CD, wykop VII 
wał E, gł. 499,35 m n.p.m., warstwa 2; (na S od muru N), gł. 498,39 m n.p.m., warstwa – 
b – kulka marmurowa (marmur biały z szarymi prze- kamienista glina;
barwieniami – dolomitowy?); b – fragment żelaznej ostrogi, ramiona odkształcone, 
c – średn. – 22 mm; waga –15 g; w przekroju trójkątne, styk ramion niewyodrębniony, 
d – Instytut Archeologii, nr PKW 196/10. bodziec zachowany do nasady widełek (odłamane), za-

czepy niezachowane, szyjka krótka, w przekroju kolista;
211. a – Muszyna-Zamek, ar XI, ćw. BD, wykop VII, c – zachowana dł. – 61 mm; szer. ramion – 6 mm; grub. 
wał E, gł. 499,35 m n.p.m., warstwa 2; ramion – 4 mm;
b – puginał jednosieczny, odkuty razem z rękojeścią, d – Instytut Archeologii UJ, nr PKW 5/2010; tabl. 21:4. 
tylec wygięty lekko łukowato w partii sztychu, głow-
nia w przekroju trójkątna, trzpień zaokrąglony od góry, 216. a – Muszyna-Zamek, ar XII, ćw. A, wykop VII-E, 
z trzema otworami na nity do mocowania okładziny, gł. 498,39 m n.p.m., warstwa 19;
z jednej strony lekko wklęsły; b – fragment żelaznego strzemienia, zachowany łuko-
c – dł. całkowita – 290 mm; dł. głowni – 180 mm; dł. waty kabłąk bez stopki, wykuty ze sztabki, kabłąk 
rękojeści – 105 mm; szer. maksymalna ostrza – 23 mm; symetryczny, zawieszenie stożkowate, z prostokątnym 
grub. maksymalna grzbietu głowni – 3 mm; otworem na puślisko, z boku ramiona zdobione po-
d – Instytut Archeologii, nr PKW 445/08; tabl. 19:2. dłużnymi, równoległymi żłobkami (słabo widoczne);

c – wys. – 148 mm; rozpiętość u podstawy – 135 mm; 
212. a – Muszyna-Zamek, ar XIII, ćw. AB, wykop VI, rozpiętość pod zawieszeniem – 85 mm; odległość 
cz. N, gł. 497,54 m n.p.m., warstwa 70; między stopką na puśliskiem – ok. 120 mm; odległość 
b – żelazna ostroga z bodźcem gwiaździstym (gwiazdka wewnętrzna między ramionami kabłąka – 130 mm; gł. 
niezachowana), kabłąk w kształcie litery V, kolankowato poprzeczki, wokół której owijano puślisko – 45 mm; 
wygięty w rzucie bocznym, ramiona powyżej zagięcia szer. ramienia –7-18 mm; grub. ramienia – 2-4 mm;
stopniowo rozszerzają się, tworząc u podstawy widełek d – Instytut Archeologii, nr PKW 311/10; tabl. 19:1. 
wąs, zaczepy płytowe z dwoma otworami, widełki z wi-
docznymi otworami na zamocowanie gwiazdki; 217. a – Muszyna-Zamek, wykop III-07, dz. 10, cz. N, 
c – zachowana dł. – 112 mm; rozpiętość ramion – warstwa 1;
88 mm; dł. widełek – 27 mm; szer. ramion – 21-30 mm; b – ok. połowy lewego ramienia podkowy o opły-
grub. ramion – 1-3 mm; dł. wąsa – 22 mm; wowej linii ramion, w głębokiej bruździe przebito 
d – Instytut Archeologii UJ, nr PKW 186/09; tabl. 21:1. dwa prostokątne otwory na podkowiaki (drugi zacho-

wany częściowo), zaczep nieuformowany, nieudany 
213. a – Muszyna-Zamek, ar XXII, ćw. A, wykop wyrób;
I-II-07, dz. 1, warstwa – szara ziemia z kamieniami c – zachowana dł. – 102 mm; szer. ramy – 6-35 mm;
przy zejściu do piwnicy; d – Instytut Archeologii UJ, nr inw. zab. wydz. 19/07; 
b – fragment ramienia żelaznej ostrogi, kabłąk w kształ- tabl. 23:1.
cie litery U, kolankowato wygięty w rzucie bocznym, 
ramię w przekroju trójkątne i płaskie, zaczepy płytkowe 218. a – Muszyna-Zamek, wykop III-07, dz. 8, cz. W, 
z dwoma dużymi otworami; gł. 500,89 m n.p.m., warstwa 6; 
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b – cała podkowa zachowana w bardzo dobrym stanie, 223. a – Muszyna-Zamek, ar XIII, ćw. AC, wykop VI, 
o opływowej linii ramion, V-kształtnym prześwicie, cz. N, gł. 497,34 m n.p.m., warstwa 70;
rama szeroka, niesymetryczna (z lewej strony przy za- b – połowa podkowy (lewe ramię) o opływowej linii 
czepie szersza), z szeroką, głęboką bruzdą, w której ramienia, głęboka, szeroka bruzda, w której przebito 
przebito sześć rozmieszczonych symetrycznie, prosto- trzy prostokątne otwory, zaczep niski z piętką;
kątnych otworów, zaczepy niesymetryczne (lewy niż- c – zachowana dł. – 125 mm; maksymalna szer. ramy 
szy i nieco szerszy); – 37 mm; szer. ramy przy zaczepie – 15 mm; wys. 
c – wys. – 126 mm; szer. ramion – 103 mm; szer. zaczepu – 7 mm;
prześwitu – 50 mm; maksymalna szer. ramy – 27 mm; d – Instytut Archeologii UJ, nr PKW 237/09; tabl. 23:7. 
szer. ramy przy zaczepach – 17 mm; wys. zaczepów – 
15 mm; 224. a – Muszyna-Zamek, ar XIII, ćw. AC, wykop VI, 
d – Instytut Archeologii UJ, nr inw. zab. wydz. 81A/07; cz. N, gł. 497,89 m n.p.m., warstwa 70; 
tabl. 23:2. b – niemal połowa podkowy (lewe ramię) o opływowej 

linii ramienia, z szeroką bruzdą, w której przebito trzy 
219. a – Muszyna-Zamek, w pasie dz. 2 (przy ścieżce), duże otwory prostokątne, przednia część ramy starta, 
warstwa 1/2; zaczep z piętką (starty); 
b – prawe ramię podkowy o opływowej linii ramienia, c – zachowana wys. – 105 mm; maksymalna szer. 
z szeroką, głęboką bruzdą, w której przebito trzy pro- ramy – 25 mm; szer. ramy przy zaczepie – 13 mm; 
stokątne otwory, zaczep z piętką; zachowana wys. zaczepu – 11 mm;
c – zachowana dł. – 121 mm; maksymalna szer. ramy d – Instytut Archeologii UJ, nr PKW 243/09; tabl. 23:8.
– 30 mm; szer. ramy przy zaczepie – 15 mm; wys. 
zaczepu – 10 mm; 225. a – Muszyna-Zamek, ar XIII, ćw. AC, wykop VI, 
d – Instytut Archeologii UJ, nr inw. zab. wydz. 174/08; cz. N, gł. 497,34 m n.p.m., warstwa 70;
tabl. 23:3. b – fragment prawego ramienia podkowy o opływo-

wej linii ramienia, szeroka, płytka bruzda zaczyna się 
220. a – Muszyna-Zamek, ar XIV, ćw. AC, wykop II-07, u nasady zaczepu, zachowały się dwa prostokątne otwo-
dz. 2, gł. 499,08 m n.p.m., warstwa 25/26; ry, zaczep z piętką (stary, piętka uszkodzona); 
b – połowa podkowy (lewe ramię) o opływowej linii c – zachowana wys. – 87 mm; maksymalna zachowana 
ramienia, z głęboką bruzdą, w której przebito cztery szer. taśmy ramy – 25 mm; szer. taśmy przy zaczepie – 
niewielkie, kwadratowe otwory, zaczep prostopadło- 13 mm; zachowana wys. zaczepu – 7 mm;
ścienny, przodek starty, w jednym z otworów zachował d – Instytut Archeologii UJ, nr PKW 265/09; tabl. 24:1.
się fragment podkowiaka;
c – zachowana dł. – 125 mm; szer. ramy – 36 mm; 226. a – Muszyna-Zamek, ar XIII, ćw. AC, wykop VI, 
szer. ramy przy zaczepie – 16 mm; wys. zaczepu – cz. N, gł. 491,17 m n.p.m., warstwa 70;
15 mm; b – połowa podkowy (prawe ramię), o opływowej linii 
d – Instytut Archeologii UJ, nr inw. zab. wydz. 294/08; ramienia, w płytkiej, krótkiej bruździe przebito dwa nie-
tabl. 23:4. wielkie prostokątne otwory, trzeci podobny już poza nią, 

zaczep sklepany z końca ramy i jej zewnętrznego brzegu;
221. a – Muszyna-Zamek, III-07, dz. 03, warstwa 2; c – zachowana wys. – 105 mm; maksymalna szer. ramy 
b – prawe ramię podkowy o opływowej linii ramienia, – 30 mm; szer. ramy przy zaczepie – 13 mm; wys. 
mocno zaznaczona wąska bruzda (zaczyna się u nasa- zaczepu – 13 mm; 
dy zaczepu), w której przebito trzy prostokątne otwory d – Instytut Archeologii UJ, nr PKW 283/09; tabl. 24:2.
na podkowiaki (otwory są szersze od bruzdy), zaczep 
wysoki; 227. a – Muszyna-Zamek, ar XIII, ćw. D, wykop II-07, 
c – zachowana dł. – 132 mm; maksymalna szer. ramy – dz. 1, gł. 500,14 m n.p.m., warstwa 3;
37 mm; szer. ramy przy zaczepie – 14 mm; wys. zaczepu b – fragment podkowy (lewe ramię) o opływowej linii 
– 14 mm; ramienia, U-kształtnym prześwicie, bruzda głęboka, 
d – Instytut Archeologii UJ, nr inw. zab. wydz. 419/08; przebito w niej trzy prostokątne otwory, zaczep; 
tabl. 23:5. c – wys. – 98 mm; szer. prześwitu – ok. 55 mm; szer. 

ramy – 29 mm; szer. ramy przy zaczepie – 14 mm; wys. 
222. a – Muszyna-Zamek, ar XV, ćw. D, wykop I-07, zaczepu – 13 mm;
cz. E, dz. 2 (poszerzenie), gł. 495,95 m n.p.m., warstwa 9 d – Instytut Archeologii UJ, nr PKW 295/09; tabl. 24:3.
(na skałach);
b – połowa podkowy (prawe ramię) o opływowej linii 228. a – Muszyna-Zamek, ar XIII, ćw. C, wykop VI 
ramienia, wąska, głęboka bruzda, w której przebito trzy (poszerzenie), gł. 497,26 m n.p.m., warstwa 70;
podłużne wąskie otwory na podkowiaki, w pierwszym b – fragment lewego ramienia podkowy o opływowej 
tkwi gwóźdź, zaczep wysoki; linii ramienia, bruzda głęboka, szeroka, zachowane dwa 
c – zachowana wys. – 103 mm; maksymalna szer. prostokątne otwory, zaczep starty, z piętką;
ramy – 34 mm; szer. ramy przy zaczepie – 14 mm; c – wys. – 82 mm; maksymalna zachowana szer. ramy – 
wys. zaczepu – 21 mm; 24 mm; szer. ramy przy zaczepie – 12 mm; zachowana 
d – Instytut Archeologii UJ, nr inw. zab. wydz. 557/08; wys. zaczepu – 7 mm;
tabl. 23:6. d – Instytut Archeologii UJ, nr PKW 396/09, tabl. 23:4.
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229. a – Muszyna-Zamek, wykop VII, gł. 495,94 m 235. a – Muszyna-Zamek, ar V, ćw. C, wykop VII na N 
n.p.m., warstwa – żółta gliniasta ziemia; od muru N, gł. 495,85 m n.p.m., warstwa – zaprawa 
b – połowa żelaznej podkowy (lewe ramię) o opływo- przemieszana z żółtą ziemią;
wej linii ramienia, z szeroką, głęboką bruzdą, w której b – połówka podkowy (lewe ramię) o opływowej 
przebito trzy prostokątne otwory, zaczep masywny; linii ramienia, z wąska bruzdą, która zanika za os-
c – zachowana wys. – 126 mm; maksymalna szer. ramy tatnim otworem, otwory prostokątne, zaczep niski 
– 35 mm; szer. ramy przy zaczepie – 15 mm; zachowana (starty);
wys. zaczepu – 14 mm; c – zachowana wys. – 103 mm; maksymalna szer. ramy 
d – Instytut Archeologii UJ, nr PKW 469/09; tabl. 24:5. – 30 mm; szer. ramy przy zaczepie – 13 mm; wys. 

zaczepu – 11 mm;
230. a – Muszyna-Zamek, ar XV, ćw. C, wykop II-07, d – Instytut Archeologii UJ, nr PKW 125/10; tabl. 25:2.
dz. 1, gł. 499,79 m n.p.m., warstwa – ciemnoszara 
ziemia między skałami; 236. a – Muszyna-Zamek, ar XII, ćw. B, wykop VII E, 
b – fragment prawego ramienia żelaznej podkowy gł. 498,74 m n.p.m., warstwa 18; 
o opływowej linii ramienia, z szeroką, słabo zazna- b – połowa podkowy (prawe ramię) o opływowej linii 
czoną bruzdą, w której przebito prostokątne otwory ramienia, wyraźnie zaznaczona bruzda, w której prze-
(zachowane dwa), zaczep starty, z piętką; bito cztery nieregularne otwory, zaczep wysoki; 
c – zachowana wys. – 80 mm; maksymalna zachowana c – zachowana wys. – 141 mm; maksymalna szer. ramy 
szer. ramy – 20 mm; szer. ramy przy zaczepie – 12 mm; – 38 mm; szer. ramy przy zaczepie – 18 mm; wys. 
zachowana wys. zaczepu – 12 mm; zaczepu – 20 mm; 
d – Instytut Archeologii UJ, nr PKW 577/09; tabl. 24:6. d – Instytut Archeologii UJ, nr PKW 153/10; tabl. 25:3.

231. a – Muszyna-Zamek, ar V, ćw. D, wykop V, cz. N 237. a – Muszyna-Zamek, ar XII, ćw. B, wykop VII E, 
(przy profilu N wykopu), gł. 496,18 m n.p.m., warstwa gł. 497,63 m n.p.m., warstwa – ciemnobrązowa ziemia 
– żółta, gliniasta ziemia z kamieniami; między warstwą 0 a warstwą 6;
b – ływowej b – fragment małej podkowy (muła?) z szeroką, płytką 
linii ramienia, szeroka bruzda, w której przebito otwory bruzdą z przebitymi dużymi, prostokątnymi otworami 
– zachował się jeden, prostokątny, zaczep starty; (zachował się jeden), zaczep, piętka; 
c – zachowana wys. – 68 mm; maksymalna zachowana c – zachowana dł. – 73 mm; maksymalna zachowana 
szer. ramy – 26 mm; szer. ramy przy zaczepie – 12 mm; szer. ramy – 20 mm; szer. ramy przy zaczepie – 7 mm; 
zachowana wys. zaczepu – 12 mm; wys. zaczepu – 7 mm;
d – Instytut Archeologii UJ, nr PKW 712/09; tabl. 24:7. d – Instytut Archeologii UJ, nr PKW 160/10; tabl. 25:4.

232. a – Muszyna-Zamek, ar XV, ćw. C, wykop II-07, 238. a – Muszyna-Zamek, ar XVIII, ćw. B, wykop 
dz. 1 (świadek), gł. 500,05 m n.p.m., warstwa 5/13; III-07, gł. 498,19 m n.p.m.;
b – fragment prawego ramienia podkowy o opływowej b – podkowa o opływowej linii ramienia, U-kształtnym 
linii ramienia, płytka, szeroka bruzda, w której przebito prześwicie, ramiona niesymetryczne (prawe dłuższe), 
prostokątne otwory (zachowane dwa), zaczep starty; z głęboką bruzdą obiegającą niemal całą ramę, w bruź-
c – zachowana wys. – 90 mm; szer. ramy – 28 mm; szer. dzie przebito po trzy prostokątne otwory na każdym 
ramy przy zaczepie – 10 mm; wys. zaczepu – 5-6 mm; ramieniu, zaczepy z piętką, niesymetryczne (prawy 
d – Instytut Archeologii UJ, nr PKW 837/09; tabl. 24:8. wyższy i węższy);

c – wys. – 125 mm; rozpiętość ramion – 100 mm; szer. 
233. a – Muszyna-Zamek, ar XII, ćw. A, wykop VII E, prześwitu – 50 mm; szer. ramy – 33 mm; szer. ramy 
gł. 489,12 m n.p.m., warstwa 18; przy zaczepie – 17 mm; wys. zaczepów – 17 i 20 mm; 
b – połówka podkowy (lewe ramię) o opływowej linii odpowiednio szer. zaczepów – 12 i 10 mm;
ramienia, z płytką bruzdą, w której przebito cztery pro- d – Instytut Archeologii UJ, nr PKW. 260/10; tabl. 25:5.
stokątne otwory, zaczep wysoki;
c – zachowana wys. – 106 mm; szer. ramy – 32 mm; 239. a – Muszyna-Zamek, ar XIV, ćw. A, wykop II-07, 
szer. ramy przy zaczepie – 20 mm; wys. zaczepu – 10 mm; dz. 3, gł. 498,57 m n.p.m., warstwa spalenizny; 
d – Instytut Archeologii UJ, nr PKW 18A/10; tabl. 24:9. b – żelazny fragment wędzidła (część międzyzębia), 

wykonany z pręta rozklepanego na jednym z końców 
234. a – Muszyna-Zamek, ar X, ćw. A, wykop VII, cz. S, i zawiniętego w uszko, trzon o przekroju czworokąt-
gł. 498,26 m n.p.m.; nym o zaoblonych narożach, przy drugim końcu znowu 
b – podkowa o opływowej linii ramienion, U-kształt- rozklepany, sam koniec odłamany;
nym prześwicie między ramionami, z szeroką, głęboką c – zachowana dł. – 90 mm; maksymalna szer. u zacho-
bruzdą obiegającą niemal całą ramę, przebito w niej po wanej podstawy – 18 mm; średn. zakończenia (uszka) 
trzy prostokątne otwory na każdym ramieniu, zaczep – 12 mm;
z piętką; d – Instytut Archeologii UJ, nr inw. zbyt. wydz. 497/08; 
c – wys. – 125 mm; rozpiętość ramion – 110 mm; szer. tabl. 22:1.
prześwitu – 60 mm; szer. ramy – 33 mm; szer. ramy przy 
zaczepie – 17 mm; wys. zaczepu – 15 mm; 240. a – Muszyna-Zamek, ar XV, ćw. D, wykop IV, dz. 2, 
d – Instytut Archeologii UJ, nr PKW 50/10; tabl. 25:1. gł. 495,55 m n.p.m., warstwa 9/18;

fragment prawego ramienia podkowy o op
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b – żelazny fragment wędzidła składający się z kółka 245. a – Muszyna-Zamek, ar XX, ćw. A, wykop II-07, 
i części międzyzębia, międzyzębie wykonano z bla- dz. 1, gł. 499,91 m n.p.m., warstwa – szaro-popielata 
chy, której jeden z końców zwinięto w uszko, trzon jest ziemia;
wewnątrz pusty, drugi koniec zawinięto na powierzch- b – fragment żelaznej, prostokątnej płytki, zachowana 
nię zewnętrzną – jest on podcięty z obu stron, dzięki główka nitu;
czemu powstały otwory, przez które przewleczono kół- c – zachowana dł. – 37 mm; szer. – 28 mm; grub. 
ko uformowane z kolistego w przekroju pręta, brzegi – 1 mm; średn. główki nitu – 6 mm; 
blachy nie są zgrzane; d – Instytut Archeologii, nr PKW 414B/09; tabl. 20:2.
c – zachowana dł. – 130 mm; dł. międzyzębia – 88 mm; 
średn. uszka – 22 mm; średn. koła – 47 mm; średn. pręta 246. a – Muszyna-Zamek, ar X, ćw. A, wykop VII (na W 
koła – 5 mm; grub. blachy – 1,5 mm; od muru 6), gł. 475,45 m n.p.m.; 
d – Instytut Archeologii UJ, nr inw. zab. wydz. 554/08, b – fragment żelaznej, prostokątnej płytki;
tabl. 22:2. c – dł. – 25 mm; szer. – 18 mm; grub. – 2 mm;

d – Instytut Archeologii, nr PKW 175/10; tabl. 20:4.
241. a – Muszyna-Zamek, ar XV, ćw. C, wykop I-07, 
cz. E, dz. 2 (poszerzenie), gł. 495,90 m n.p.m., warstwa 9 247. a – Muszyna-Zamek, ar XI, ćw. D, wykop VII – 
(spąg); wał E, gł. 499,26 m n.p.m., warstwa 1; 
b – żelazne kółko wędzidła (?) wykonane z kolistego b – fragment żelaznej prostokątnej płytki, główka nitu 
w przekroju pręta, miejsce łączenia niewidoczne; obustronna, większa z jednej strony;
c – średn. kółka – 53 mm; średn. pręta – 5 mm; c – dł. – 31 mm; szer. – 20 mm; grub. – 2 mm; średn. 
d – Instytut Archeologii UJ, nr inw. zbyt. wydz. 558/08, główki nitu – 7 mm i 4 mm; 
tabl. 22:3. d – Instytut Archeologii, nr PKW 337/10; tabl. 20:6.

242. a – Muszyna-Zamek, ar IV, ćw. D, wykop VII (na N 248. a – Muszyna-Zamek, ar XIII, ćw. B, wykop II-07, 
od muru N), gł. 497,21 m n.p.m.; dz.2/3, gł.497,81 m n.p.m., warstwa – szara ziemia 
b – żelazne wędzidło składające się z dwóch kółek poniżej żółtej gliniastej;
o różnej średnicy i dwudzielnego międzyzębia; mię- b – fragment żelaznej płytki, prostokątna, o profilu po-
dzyzębie wykonano z pręta, którego końce rozklepano dłużnym lekko łukowatym, zachowana główka nitu; 
i zawinięto w uszka; c – dł. – 62 mm; szer. – 29 mm; grub. – 1 mm; średn. 
c – dł. – 225 mm; dł. międzyzębia – 78 mm i 87; średn. główki nitu – 6 mm;
kół – 44 i 38 mm; średn. pręta kół – 5 mm; grub. pręta d – Instytut Archeologii, nr PKW 532/10; tabl. 20:3.
międzyzębia – 7 i 8 mm;
d – Instytut Archeologii UJ, nr PKW 232/10; tabl. 22:5. 249. a – Muszyna-Zamek, ar XII, ćw. A, wykop VII, 

cz. E, gł. 498,39 m n.p.m., warstwa 8/11;
243. a – Muszyna-Zamek, ar XIV, ćw. A, wykop II-07, b – fragment żelaznej, prostokątnej płytki;
czyszczenie profilu E wykopu; c – dł. – 39 mm; szer. – 40 mm; grub. – 1 mm;
b – żelazne kółko wędzidła (?) wykonane z pręta o prze- d– Instytut Archeologii, nr PKW 543/10; tabl. 20:5.
kroju półkulistym, silnie skorodowanego na ok. 50% 
obwodu; 250. a – Muszyna-Zamek, ar XII, ćw. A, wykop VII E – 
c – średn. – 60 mm; szer. pręta – 5 m; grub. pręta – poszerzenie, gł. 85-95 cm, warstwa 19;
2 mm; b – fragment połamanej, żelaznej, prostokątnej płytki;
d – Instytut Archeologii UJ, nr PKW 591/10; tabl. 22:4. c – dł. – 90 mm; szer. – 65 mm; grub. – 2 mm;

d – Instytut Archeologii, nr PKW 548/10; tabl. 20:7 .
244. a – Muszyna-Zamek, ar XX, ćw. A, wykop II-07, 
dz. 1, gł. 499,91 m n.p.m., warstwa szaro-popielatej 251. a – Muszyna-Zamek, ar XII, ćw. A, wykop VII E, 
ziemi; warstwa 19;
b – fragment żelaznej, prostokątnej płytki; b – fragment plecionki kolczej, silnie skorodowany, na 
c – zachowana dł. – 42 mm; szer. – 39 mm; grub. – powierzchni widocznych kilka rozerwanych ogniw;
1 mm; c – średn. ogniwa – ok. 5 mm; waga – 71 g ;
d – Instytut Archeologii, nr PKW 414A/09; tabl. 20:1. d – Instytut Archeologii, nr 597/10; ryc. 9.
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The castle in Muszyna, Nowy Sącz distr., was of this estate, popularly known as the State of Muszyna, 
erected on the south end of the Koziejówka mountain in until 1781, when the lands were taken over by the 
the valley of the Poprad River and its tributaries: the Austrian monarchy. At that time, the castle was already 

nd thMuszynka and the Szczawnik. Built probably by King a  ruin,  abandoned  in  the  2   half  of  the  17   c. 
Kazimierz III the Great of Poland, the castle with its Built right next to the border with the Kingdom of 
lands was granted by the monarchy to the bishops of Hungary, the castle had a protective function. It was 
Kraków in 1391 and remained the administrative centre attacked several times by Hungarian forces (proved by 

Summary
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sources: the invasion in 1411 by Ścibor of Ściborzyce The remains of guns and cannons include remains 
and in 1474 by Tomáš Tarcszay, maybe even by the army of split barrels and projectiles. The barrels are probably 
led by Matthias Corvinus (Hung.: Hunyadi Mátyás) and remains of hackbuts, one made of iron, another made 
bands of roaming soldiers (probably in 1591). It seems of bronze. It is possible that the latter has a Hungarian 
that most of the found military items are remains of origin. The third fragment was a part of a later firearm, 
these attacks and a part of them must have been the probably from the 16th century. The varied calibre of 
equipment of the castle, but distinguishing between entirely cast iron bullets (21-22 mm) indicates hackbuts, 
them is impossible due to the lack of distinctive finds. whereas the calibre of smaller bullets (13-15 mm) 

The article is devoted to the remains of arms and suggests half-hackbuts or pishchal handgonnes. Several 
armour as well as equestrian and horse equipment smaller lead bullets were probably meant for muskets 

th thfound during the research in the years 2007-2010. The and date back to the 16 -17  c. Among the cannon 
most numerous finds are crossbow bolt heads (180 balls, there is an iron ball, probably for a terrace gun, 
items). Due to considerable corrosion damage, the and six stone balls, mainly preserved fragmentarily, with 
possibility of analysing them on the basis of weight and a diameter of around 12-18 cm, made of sandstone.
measurements is very limited. Short and massive forms The pieces of armour found in the castle include 
are predominant, which suggests that they date back to a highly corroded, merged fragment of chainmail as well 

tha late period, most probably the 15  c. As for arrow as several plates, one of them probably from a coat of 
heads (nine items), the vast majority can be associated plates type of armour.
with eastern forms, brought to Europe by nomads, but The equestrian equipment includes one stirrup of 
their slightly different shape may indicate a local, maybe Type IVE with silver inlay, four incomplete spurs, one 

thCuman origin. The heads may be dated to the 14 c., the whole two-part bit and four fragments of other bits, 
thbeginning of the 15  c. at the latest, and consequently including two rings, as well as 22 horseshoes, preserved 

associated  with  earlier  conflicts. to a varying degree.
Among the finds, there is also a combat knife 

identified  as  Type  B1c. Translated by Grzegorz Żabiński
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