
Abstract: During the surface survey in Górki 
Klimontowskie (Świętokrzyskie Voivodeship), an iron 
arrowhead with deltoidal flat leaf and socket was 
found. Artefact can be arguably dated to the Late 
Medieval  period. 

W 1994 r., w trakcie badań powierzchniowych 
na obszarze AZP 89-70, w miejscowości Górki Kli-
montowskie, pow. sandomierski, woj. świętokrzyskie, 
znaleziono żelazny grocik strzały. Miejsce odkrycia 
oznaczono jako Górki Klimontowskie stan. 5 (AZP 
89-70/137). Poza grocikiem w miejscu tym nie zna-
leziono żadnych materiałów archeologicznych. Zaby-
tek obecnie znajduje się w zbiorach Muzeum Okrę-
gowego  w  Sandomierzu.

Grot strzały żelazny (ryc. 1), o liściu w obrysie 
kształtu deltoidalnego, z tulejką. Liść w najszerszej 
części o przekroju dwudaszkowatym, w kierunku 
ostrza przechodzącym w płaskoprostokątny. Tulejka 
w przekroju owalna. Grocik jest znacznie skorodo-
wany, liść przełamany w połowie długości, końcówka 
ostrza zagięta, być może po uderzeniu strzały w coś 
twardego. Dł. całkowita (pierwotna) – 74 mm, dł. liś-
cia – 49 mm, dł. tulejki – 25 mm, maksymalna grub. budowanej typologii grotów z VIII-XIV w. A. F. Me-
liścia – 4 mm, maksymalne średn. tulejki – 10 i 8 mm. dvedeva (1966), chociaż najbliższy wydaje się jego 

Ze względu na formę grocik można zaliczyć typowi 3, o romboidalnym obrysie liścia. Najbliższą 
do typu II (groty strzał bez zadziorów, z tulejką) wg analogią jest grot odkryty na grodzisku w Raciążu, 
klasyfikacji A. Nadolskiego (1954, 64) bądź typu I, datowany na 2. połowę XIII w. (Świątkiewicz 2010, 
grupy A, odmiany 2 wg podziału typologicznego ryc. 18: 5). Zabytek należy zapewne datować na okres 
opracowanego dla grotów broni miotającej z Raciąża późnego  średniowiecza.
przez P. Świątkiewicza (2010, 30-42). Trudno nato-
miast znaleźć dla niego odpowiednik w bardzo roz- Marek Florek
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An iron arrowhead from Górki Klimontowskie, 
Sandomierz distr., Świętokrzyskie Voivodeship
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Ryc. 1. Grot strzały z Górek Klimontowskich, pow. sandomierski, 
woj. świętokrzyskie. Rys. M. Florek.

Fig. 1. Arrowhead from Górki Klimontowskie, Sandomierz distr., 
Świętokrzyskie Voivodeship. Drawing by M. Florek.
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