
W całości przetrwało jedno ramię o półkolistym prze-
kroju, zakończone trójkątnym zaczepem z częściowo 
zachowanymi dwoma nitami, umiejscowionymi jeden 
nad drugim na osi przebiegu ramienia. Długość ostrogi 
wynosi 15,3 cm, długość bodźca – 3,1 cm, przekrój 
ramion – 0,7 x 0,5 cm. Zabytek waży aktualnie 34,7 g.

Abstract: The iron spur with plate-shaped ends Egzemplarz ten należy do tzw. „ostróg w typie 
was accidentally found in Trepcza near Sanok. The wielkomorawskim”, których pierwowzory wywodzą 
artefact is connected with Great Moravian influences się z karolińskiego milieu (Poleski 1992, 25). Okaz 

nd thand it could be dated to the 2  half of the 9  c. z Trepczy zaliczyć można do podtypu VB wg D. Bia-
lekovej, który występował w IX stuleciu, głównie 

W 2015 r. Pan Jacek Mączka z Sanoka przekazał w drugiej jego połowie (Bialeková 1977, Abb. 2). 
do zbiorów Muzeum Historycznego w Sanoku zabytki Z terenu Polski znanych jest zaledwie kilka analogicz-
archeologiczne odkryte rok wcześniej głównie na po- nych zabytków, grupujących się głównie na terenie 
wierzchni osady (stan. 25) położonej pod grodziskiem Małopolski i Śląska, których chronologia ograniczana 
„Horodna” w Trepczy (pow. sanocki, woj. podkarpackie). jest do 2. połowy IX w. (Poleski 2004, 168; 2013, 126). 
Oprócz ułamków wczesnośredniowiecznych naczyń Najbliższą formalną analogię do znaleziska z Trepczy 
ceramicznych oraz fragmentów noża, grotu strzały stanowi ostroga ze skarbu przedmiotów żelaznych 
z trzpieniem, przedmiotu żelaznego oraz łupy żelaznej z Krakowa Nowej Huty-Mogiły, charakteryzująca się 
i polepy konstrukcyjnej natrafił na jeden wyjątkowy identycznymi kształtami zaczepów (Poleski 2013, ryc. 
przedmiot – niekompletną żelazną ostrogę o zaczepach 98:1). Omawiany zabytek jest kolejnym elementem 
płytkowo-nitowych. związanym z oddziaływaniami południowymi w fazie 

Ostroga (ryc. 1) jest wykonana z żelaza, niekom- plemiennej wczesnego średniowiecza znanym z tere-
pletna i nieznacznie zniekształcona (wygięta). Kabłąk nu kompleksu osadniczego w Trepczy (por. Ginalski, 
jest U-kształtny i zwieńczony wydłużonym, tępo zakoń- Glinianowicz,  Kotowicz  2013).
czonym bodźcem o czworokątnym przekroju. W dolnej 
jego partii znajduje się pojedynczy, dookolny rowek. Piotr N. Kotowicz

ODKRYCIA – DISCOVERIES

Acta Militaria Mediaevalia XII
Kraków – Sanok – Wrocław 2016, s. 243-253

0 3 cm

Ryc. 1. Żelazna ostroga z Trepczy, pow. Sanok. Fot. D. Szuwalski, ryc. P. N. Kotowicz, przerys A. Sabat.

Fig. 1. Iron spur from Trepcza, Sanok distr. Photo by D. Szuwalski, drawing by P. N. Kotowicz, redrawing by A. Sabat.

Ostroga płytkowo-nitowa z Trepczy koło Sanoka

The spur with plate-shaped ends 
from Trepcza near Sanok
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czenie fragmentu wału poprzez wybieranie piasku. 
Po konsultacjach ze służbami konserwatorskimi w Lu-
blinie zdecydowano się na doczyszczenie i zado-
kumentowanie fotogrametryczne zniszczonego frag-
mentu wału. Stwierdzono, że obiekt ma pochodzenie 
antropogeniczne, a na podstawie formy oraz znale-

Abstract: During the archaeological excavations zisk fragmentów ceramiki datuje się go na wczesne 
of Early Medieval rampart in Trzciniec (Lublin region), średniowiecze. W dalszej kolejności dokonano po-
partly damage axe head was found. The analysis shows miarów wału i przeszukano jego powierzchnię za 
that this kind of axe heads were in use from the end pomocą detektorów metalu. W trakcie prospekcji od-

th st thof  the  10   to  the  1   half  of  13  c. kryto zalegające 10 cm pod powierzchnią darni że-
leźce topora. Zostało ono znalezione w górnej części 

W 2013 r. w Kotlinie Chodelskiej na Lubel- nasypu, w miejscu zniszczonym przez nory zwie-
szczyźnie przeprowadzono szeroko zakrojone badania rzęce (stąd decyzja o podjęciu zabytku) w zachodniej 
powierzchniowe oraz prace dokumentacyjne w ra- części  obiektu.
mach projektu „Nieinwazyjne badania archeologiczne Żeleźce jest masywne i lekko opuszczone w sto-
Kotliny Chodelskiej przy zastosowaniu technologii sunku do osi pionowej toporzyska. Szerokie, asyme-
lotniczego skaningu laserowego (LiDAR)” finanso- tryczne ostrze zaopatrzone u dołu w wyodrębnioną 
wane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa brodę przechodzi poprzez masywną szyjkę w obejmu-
Narodowego z puli Priorytet 5 „Ochrona zabytków jącą okrągły otwór na toporzysko osadę, zaopatrzoną 

1archeologicznych” . Ich głównym elementem był na- w obustronne wąsy i zakończoną zaokrąglonym obu-
lot lotniczy oraz skaning laserowy fragmentu kotliny chem. Żeleźce zachowało się w niezbyt dobrym stanie 
w celu weryfikacji znanych oraz poszukiwań nowych – brakuje ścianki osady z prawej strony oraz części 

3stanowisk archeologicznych o własnej formie tereno- obucha . Wymiary: dł. całk. – 14,1 cm; wys. ostrza – 
wej położonych zwłaszcza na obszarach leśnych (por. 9,2 cm; najmniejsza wys. szyjki – 1,6 cm; wys. osady 
Miechowicz  2016). – 3,3 cm; wys. osady z wąsami – 4,5 cm; światło osa-

Ważnym odkryciem było zlokalizowanie wału dy  –  3,3  x  ?  cm.  Waga  (zach.)  –  465  g.
podłużnego położonego w lesie na południe od zna- Zabytek z Chodlika należy do jednej z naj-
nego grodziska i osad w Chodliku. Jest to nieznany popularniejszych odmian żeleźców wczesnośrednio-
dotąd element fortyfikacji mający zapewne również wiecznych toporów występujących na terenie Polski, 
znaczenie wału granicznego. Obiekt zamyka jedyny które w starszej literaturze włączane są z reguły do 
fragment terenu, położony pomiędzy dwoma bagna- podtypu Vc w klasyfikacji A. Nadolskiego (1954, 46). 
mi, którym możliwe było dojście do wspomnianego W ostatnio opublikowanym katalogu znalezisk czeka-
kompleksu osadniczego od strony południowej. Tuż nów i toporów z ziem polskich formy takie zaliczone 
za nim zlokalizowano grupy kurhanów oraz pozo- zostały do odmiany IIB.5.2, do której przyporządkowano 
stałości grobli – prawdopodobnie fragment wczesno- aż 46 zabytków (Kotowicz 2014, passim). Najstarsze 

2średniowiecznej  drogi . z nich mogą pochodzić nawet z 2. połowy X stulecia, 
Podczas wizytacji i prac dokumentacyjnych na na co wskazywać się zdają okazy odkryte przy dato-

stanowisku w październiku 2014 r. stwierdzono nisz- wanych dendrochronologicznie na okres od 963/964 

Wczesnośredniowieczne żeleźce topora 
z Trzcińca, pow. Opole Lubelskie

Early Medieval axe head 
from Trzciniec, Opole Lubelskie distr.
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