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in Ukraine is preserve. Artefact (Inv. N. MAK/3363) 
belong to the type IV according to A. N. Kirpičnikov 

th thclassification  and  can  be  dated  to  the  11 -12   c.

Zapewne z Prywitowa (rejon lubarski, obwód ży-
tomierski) na Ukrainie pochodzi żeleźce topora, które 

Abstract: In the old collection of the archeological przechowywane jest w zbiorach dawnych krakowskiego 
Museum in Kraków the axehead from Pryvitiv (Привітів) Muzeum  Archeologicznego  pod  nr.  inw.  MAK/3363.

Topór z Prywitowa w obwodzie żytomierskim 
na Ukrainie

Axehead from Pryvitiv in Zhytomyr province, 
Ukraine

Ryc. 1. Żeleźce topora z Prywitowa. Fot. A. Susuł.

Fig. 1. Axehead from Pryvitiv. Photo by A. Susuł.
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Żeleźce to (ryc. 1) jest wykute z żelaza w formę sami – 4,7 cm; szer. osady – 4,7 cm; średn. światła 
dużą i ciężką, o podciętej brodzie z występem na za- osady – 3,5 cm; wys. kapturka – 10,3 cm; waga – 
łomie przy przejściu ku szyjce oraz o kolistej w prze- 986,2  g.
kroju osadzie zaopatrzonej w wąsy i kapturek. Zacho- Ze względu na rozmiar prywitowskiego topora 
wało się bardzo dobrze wyjąwszy niewielkie ubytki przypuszczać można, iż służył on dawnym Rusinom 
powierzchniowe (powierzchnia porowata) i wyszczer- jako narzędzie, jednak z pewnością nadawał się rów-
bienie ostrza. Zabytek ma wymiary: dł. – 19,4 cm; wys. nież do użycia w boju. Zalicza się do typu IV w od-
ostrza – 12,4 cm; najmniejsza wys. szyjki – 1,7 cm; mianie z XI-XII w. wg A. N. Kirpičnikova (por. Кир-
wys. osady bez wąsów – 3,4 cm; wys. osady z wą- пичников  1966,  30,  36-37).
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[w:] Археология СССР. Свод археологичных источников Е1-36, Москва-Ленинград.
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Wczesnośredniowieczny rogowy grot strzały ze Wzgórza Zamkowego w Sandomierzu
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