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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.

1 Projekt realizowany był pod kierunkiem dr. Łukasza Miechowicza z ramienia Stowarzyszenia Naukowego Archeologów 
Polskich Oddział w Warszawie.
2 Niewykluczone, że wał ten wspomina T. Dunin-Wąsowicz jako wał w pobliskim (Chodlikowi) lesie (Dunin-Wąsowicz 
2011,129); pozostałe wały wspominane przez autorkę mają pochodzenie nowożytne lub współczesne. 
3 Konserwację zabytku wykonał mgr inż. Władysław Weker.
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po l. 30 XI w. reliktach mostów drewnianych w Je- cyzyjnie datowanym okazem tej odmiany jest żeleźce 
ziorze Lednickim (Kotowicz 2013, 64-65 – grupa z grodziska w Zgłowiączce, pow. Włocławek, odkryte 
19/3), z pewnością jednak używane były ok. 1000 r., w poziomie osadniczym datowanym na 2.-3. ćwierć 
co potwierdza zabytek z grobu nr 1/1940 w Lu- XIII w. (Andrzejewska 1996, 118; Kotowicz 2014, 
tomiersku, pow. Pabianice (Kotowicz 2014, kat. 268; kat. 771). Najbliższą terytorialnie analogią jest nato-
odnośnie chronologii cmentarzyska – por. Wołoszyn miast zabytek pochodzący z okolic Janowa Lubelskie-
2004, 255). Z kolei najmłodszym, stosunkowo pre- go (Kotowicz 2014, kat. 800, tabl. CL:4). Okazy takie 
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Ryc. 1. Wał ziemny w Trzcińcu, pow. Opole Lubelskie: 1 – lokalizacja wału ziemnego (a – miejsce prac dokumentacyjnych; b – miejsce odkrycia 
żeleźca topora); 2 – wał ziemny; 3 – przekrój przez wał ziemny (01 – warstwa współczesnego humusu i ściółki leśnej; 02 – warstwa humusu 
i próchnicy przemieszanej z piaskiem, ciemnoszara; 03 – warstwa żółto-szarego piasku w centralnej części nasypu, zaciemnienia szarego piasku; 
04 – brunatno-żółta warstwa zbitego piasku z wtrętami gliny, dolna część nasypu wału). Oprac i fot. Ł. Miechowicz.

Fig. 1. Earthern wall in Trzciniec, Opole Lubelskie distr.: 1 – location of earthern wall (a – place of documentation works; b – location of discovery 
of axe head); 2 – earthern wall; 3 – section of earthern wall (01 – leaf litter and humus layers; 02 – humus layer with sand dark grey; 
03 – layer of yellow-grey sand in the central part of the wall with inclusion of grey sand; 04 – brown-yellow layer of compact sand with inclusion 
of clay in nether part of the wall). Elaborated and photo by Ł. Miechowicz.
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jedynie sporadycznie występują na sąsiednich tere- ostateczne wnioski odnośnie jego chronologii. Obec-
nach (por. np. Кирпичников 1966, 38-39 – typ VI), nie możemy go umieścić jedynie w szerokim prze-
stąd też uznaje się generalnie ich miejscowe pocho- dziale obejmującym okres od końca X po 1. połowę 
dzenie (Kotowicz 2013, 65). Niestety, brak szerszego XIII stulecia.
rozpoznania archeologicznego wału podłużnego, na 
którym znaleziono omawiane żeleźce, nie pozwala na Piotr N. Kotowicz, Łukasz Miechowicz
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Ryc. 2. Żeleźce topora z Trzcińca, pow. Opole Lubelskie. Fot. A. Oleksiak.

Fig. 2. Axe head from Trzciniec, Opole Lubelskie distr. Photo by A. Oleksiak.
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