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Abstract:

A. Janowski 2018, Carolingian time spearhead from Zdroje, Węgorzyno commune, AMM XIV: 213-220

The paper discusses an iron spearhead with an octagonal socket. The artefact is completely preserved, and on the basis of formal 
analogies it can be classified as Type Egling. The context of the discovery indicates that it is a Carolingian weapon from the second 

th thhalf of the 8  or the 9  century. 
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KOMUNIKATY – ANNOUNCEMENTS

GROT WŁÓCZNI Z OKRESU KAROLIŃSKIEGO 
ZE ZDROJÓW W GMINIE WĘGORZYNO

Andrzej Janowski

W l. 2015-2017 Instytut Archeologii i Etno-
logii Polskiej Akademii Nauk w Szczecinie 
prowadził badania sondażowe grodzisk wczes-
nośredniowiecznych w dorzeczu Regi. Prace te 
wykonano w ramach projektu „Polska i Pomorze 
w kształtowaniu cywilizacji europejskiej (od sło-

1wiańskich plemion do przełomu XII/XIII w.)”  
realizowanego przez Instytut Historyczny Uniwer-
sytetu Wrocławskiego. Badania przyniosły szereg 
nowych danych na temat rozwoju osadnictwa 
wczesnośredniowiecznego na Pomorzu Zachod-
nim. Wśród licznych źródeł ruchomych pozyska-
nych w trakcie tej akcji znalazł się także tytułowy 
grot włóczni odkryty wiosną 2017 r. w wykopie 
sondażowym na grodzisku w Zdrojach, gm. 
Węgorzyno,  stan.  1  (AZP  28-16/1)  (ryc.  1).

Zabytek ma stosunkowo niewielkie rozmia-
ry – długość całkowita wynosi 182 mm (ryc. 2). 
Liść jest smukły, ma 122 mm długości, delikatnie 
zaznaczoną grań i przekrój dyskoidalny. Naj-
większa szerokość (28,7 mm) i grubość liścia 
(6,3 mm) przypadają w 1/3 długości od strony 
tulei. Uwagę zwraca niesymetryczne ukształto-
wanie dolnej części liścia, którego jedna kra-
wędź jest łagodnie łukowata, a druga wyraźnie 
załamana. Trudno o podanie przyczyn takiego 
stanu rzeczy. Może być to efekt niestarannej 

obróbki kowalskiej. Tuleja o długości 60 mm 
ma zmienny przekrój – ośmioboczny u wylotu 
(średnica 21 mm) i owalny u nasady liścia 
(13,8 × 10,2 mm). W odległości około 8 mm od 
wylotu w jednym z boków znajduje się otwór 
o średnicy 4,5 mm – na gwóźdź, którym mo-
cowano grot do drzewca. Głębokość tulei – 
51,5  mm.  Grot  waży  105  g.

Groty włóczni mają niską czułość typolo-
giczną i, jak słusznie zauważył Andrzej Nadolski 
(1954, 53): Metoda typologiczna zawodzi tu nie-
mal zupełnie i śledzenie łańcuchów rozwojowych 
w oparciu o cechy drugorzędne nie prowadzi do 
pozytywnych osiągnięć. Słabą zmienność form 
w czasie podkreślił także Krzysztof Wachowski 
(1992a, 28), co nawet w przypadku tak charaktery-
stycznych okazów jak groty ze skrzydełkami nie 
doprowadziło do ustalenia kryteriów umożliwia-
jących odróżnienie form karolińskich od okazów 
starszych i młodszych. W omawianym przypadku 
mamy jednak do czynienia z sytuacją, w której 
grot pozyskany został w trakcie badań archeolo-
gicznych i znany jest kontekst jego odkrycia oraz 
datowanie nawarstwień, z których go podjęto. 
Zabytek został znaleziony w wykopie 1, w spągu 
obiektu (warstwa 7), który w oparciu o współ-
występujące ułamki ceramiki datować można na 

1 Projekt finansowany jest ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju 
Humanistyki – 0212/NPRH2/H11/81/2013.
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drugą połowę VIII – IX w. (por. Janowski 2017). 
Ustalenia te potwierdzają także niezależnie wyni-
ki analizy radiowęglowej kości zwierzęcej pozy-

skanej z tej samej warstwy co grot, które z praw-
dopodobieństwem 89,3% wskazują na okres po-
między 766AD a 896AD. Datowanie to potwierdza 
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Ryc. 1. Zdroje, pow. łobeski, woj. zachodniopomorskie. Lokalizacja wykopu, w którym znaleziono grot. Oprac. G. Kiarszys i A. Janowski.

Fig. 1. Zdroje, Łobez distr., West Pomeranian voiwodeship. Location of trench where the speahead was found. Elaborated by G. Kiarszys and 
A. Janowski.

Andrzej Janowski
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pośrednio także wynik analizy węgli drzewnych 
z innej warstwy w tym obiekcie (663AD-778AD – 

2prawdopodobieństwo  92.3%)   (ryc.  3).

Pod względem kształtu grot ze Zdrojów nie 
wyróżnia się niczym szczególnym, choć uwagę 
zwraca ośmioboczna nasada tulei. Niepowo-

Ryc. 2. Zdroje, pow. łobeski. Grot włóczni. Fot. A. Janowski.

Fig. 2. Zdroje, Łobez distr. The speahead. Photo by A. Janowski.
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2 Analizy wykonano w Poznańskim Laboratorium Radiowęglowym (PRL).

Grot włóczni z okresu karolińskiego ze Zdrojów w gminie Węgorzyno
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dzeniem zakończyło się poszukiwanie analogii 
w opracowaniu militariów zachodniopomorskich 
pióra Piotra Świątkiewicza (2002). W pracy tej, 
poświęconej głównie znaleziskom z X-XIII w., 
uwzględniono co prawda pięć grotów o ośmio-
bocznych tulejach (ibidem, tab. IVA:6, 33, 37, 
43-44), które zaliczono do typów III i Va 
wg A. Nadolskiego (1954), jednak tylko jeden 
z nich ma określone miejsce i kontekst odkry-
cia – wyłowiono go w Darłowie z rzeki Wieprza. 
Żadnego z nich nie można zatem precyzyjnie 
datować. Brak również podobnych znalezisk 
z Pomorza w leciwej już pracy autorstwa Ernsta 
Petersena (1939) poświęconej znaleziskom 
z VI-VIII w. Zabytek ze Zdrojów przypomina 
natomiast rozmiarami i kształtem dwa żelazne 
groty odkryte na grodzisku w Gostyniu na Dol-
nym Śląsku. Pierwszy z nich mierzył 215 mm 
długości, z których 143 mm przypadało na liść, 
a pozostałe 72 mm na tulejkę, drugi był nie-
znacznie większy – 219 mm, z których 137 mm 

przypadało na liść, a 82 mm na tulejkę. Tulejka 
w pierwszym przypadku była czworoboczna u na-
sady liścia i ośmioboczna u wylotu. Drugi grot 
miał tulejkę o przekroju ośmiobocznym na całej 
długości (ibidem, 64, Taf. 89:1-2). Grodzisko 
w Gostyniu jeszcze na początku l. 80. XX w. 
uchodziło za pewnie datowane nawet na VII-
VIII w. i uważane było za ślad obozu lub cel 
najazdu załogi frankijskiej. Obecnie chronologii 
takiej nie da się utrzymać i czas funkcjonowania 
osiedla określić należy na połowę IX – połowę 
X w. (Rzeźnik 1998, 380-381, 389). W starszych 
pracach Krzysztof Wachowski skłonny był uznać 
gostyńskie groty za importy wczesnokarolińskie 
(Wachowski 1992b, 158, przyp. 19), obecnie 
sądzi, że są one raczej pochodzenia wielko-
morawskiego  (Wachowski  2002,  158).

Liczniejsze analogie odnaleźć można na te-
renach ościennych. Frauke Stein (1967, 16-17), 
która opracowała groby elitarne z VIII w. na te-
renie Niemiec, wyróżniła grupę grotów włóczni 

Ryc. 3. Zdroje, pow. łobeski. Profil wykopu z zaznaczonym miejscem odkrycia grotu i wynikami analiz C14 próbek z obiektu 1. Fot. A. Janowski.

Fig. 3. Zdroje, Łobez distr. Location of the spearhead find in the section of the trench and result of the carbon-14 dating form the feature No. 1. 
Photo by A. Janowski.

Andrzej Janowski



217

o ośmiobocznych tulejach i lancetowatych liś-
ciach, które nazwała od jednego ze stanowisk 
typem Egling. Według niej groty te były orężem 
późnomerowińskim. Chronologię taką podtrzy-
mał też ostatnio Matthias Friedrich (2016, 117, 
Abb. 59), według którego datować można je 
(wyróżniony przez niego typ 2.6) na koniec 
VII  –  VIII  w.

Berndt Wachter (1989, 173, Abb. 2), który 
zestawił znaleziska grotów włóczni z VIII-IX w. 
na obszarze pomiędzy Renem a Odrą, wydzielił 
wśród nich grupę 12 zabytków, które zidentyfiko-
wał jako typ Egling, a podstawą wyróżnienia była 
właśnie ośmioboczna tuleja. Cztery z nich znale-
ziono na terenie na wschód od Łaby – na terenie 
Meklemburgii-Pomorza Przedniego i północnej 
Brandenburgii. Zestawienie to zostało skrytyko-
wane przez Sebastiana Brathera (1996, 53), a póź-
niej także przez Marka Dulinicza (2001, 97), 
którzy uznali je za zbyt obszerne i uwzględnia-
jące stanowiska długotrwale użytkowane, a tym 

samym o niepewnej przynależności chronologicz-
nej grotów. Istotnie w tej materii zgodzić należy 
się z oboma badaczami. Dwa z czterech grotów 
to znaleziska luźne. Pozyskano je w 1967 r. pod-
czas bagrowania w miejscowości Krangen, Kr. 
Neuruppin (Herrmann, Donat 1979b, nr 74/59) 
oraz w 1971 z koryta rzeki Reknitz z miejscowo-
ści Damgarten, Kr. Ribnitz-Damgarten (Herrmann, 
Donat 1979a, nr 38/34, Abb. 38/34.1). Dwa pozo-
stałe odkryto na grodziskach datowanych w sze-
rokich ramach na VIII-XIII w. (Neu-Nieköhr, 
Kr. Teterow – Herrmann, Donat 1979a, nr 45/47, 
Abb. 45/47.2) i IX-XII w. (Putgarten, Kr. Rügen – 
ibidem, nr 41/272, Abb. 41/272.6). Tym samym 
żaden z nich nie może być wiązany bezsprzecz-
nie z okresem merowińskim lub karolińskim. 
Kilka kolejnych grotów o ośmiobocznych tule-
jach zostało wymienionych w opracowaniu Jette 
Anders (2013). Niestety wszystkie pochodzą z kon-
tekstów wodnych i nie można ich precyzyjnie da-
tować. Wśród 142 grotów wydobytych z czterech 

0 60 km

Ryc. 4. Rozmieszczenie znalezisk grotów z tulejami o ośmiobocznych przekrojach na terenie Pomorza Zachodniego i Meklemburgii: 1 – Anklam, 
2 – Damgarten (2 egz.), 3 – Gross Below, 4 – Klempenow, 5 – Krangen, 6 – Nehringen, 7 – Neu-Nieköhr, 8 – Putgarten, 9 – Sanzkow, 
10 – Volksdorf, 11 – Weltzin (2 egz.), 12 – Zdroje, 13 – Darłowo (wg Wachter 1989, Karte 2; Świątkiewicz 2002; Anders 2013, Fundliste F, 
z uzupełnieniem; oprac. A. Janowski).

Fig. 4. Dispersion of spearheds with octagonal sockets in the territoy of the Western Pomerania and Mecklenburg: 1 – Anklam, 2 – Damgarten 
(2 egz.), 3 – Gross Below, 4 – Klempenow, 5 – Krangen,  6 – Nehringen, 7 – Neu-Nieköhr, 8 – Putgarten, 9 – Sanzkow, 10 – Volksdorf, 11 – Weltzin 
(2 egz.), 12 – Zdroje, 13 – Darłowo (after Wachter 1989, Karte 2; Świątkiewicz 2002; Anders 2013, Fundliste F, with supplements; elaborated 
by A. Janowski).

Grot włóczni z okresu karolińskiego ze Zdrojów w gminie Węgorzyno
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rzek Meklemburgii (Piana, Trzebiel, Reknica 
3i Tolęża) jest co najmniej dziesięć , których tu-

leja ma przekrój ośmioboczny (ibidem, 248-252, 
Fundliste F, Taf. 14.2/16:3; 27.28/1:4; 27.28/2:1; 
32.46/1:1; 32.51/2:1; 32.48/1:2; 35.57/6:1-2; 
43.69/3:3;  46.75/1:7).

Wypada zatem stwierdzić, że spośród 15 gro-
tów włóczni o ośmiobocznych tulejach odkry-
tych na obszarze Pomorza i Meklemburgii (por. 
ryc. 4) pewne datowanie posiada jedynie okaz 
ze  Zdrojów.

Pięć grotów z ośmioboczną tuleją znaleziono 
na stanowiskach awarskich na terenie Słowacji 
(typ P.III.C wariant 2 wg Csiky 2015, 130, Fig. 48, 
map 18), a patrząc w nieco szerszej perspektywie 
na całą Kotlinę Karpacką, wskazać można co naj-
mniej 16 okazów o tak ukształtowanej dolnej 
części (typ BB – wg Husár 2014, 37-38). Zdaniem 
Martina Husára (ibidem, 37-38) broni tej używano 
od pierwszej połowy VIII do XI w., przy czym 
ponad połowa znalezisk datowana jest na IX w.

Grot odkryty na grodzisku w Zdrojach to 
bez wątpienia dość niecodzienne znalezisko na 
ziemiach polskich i jedno z niewielu militariów 
na Pomorzu, których chronologię z dużym praw-
dopodobieństwem odnieść można do okresu karo-
lińskiego. Ośmioboczna tuleja zbliża omawiany 
egzemplarz do typu Egling, choć kształt taki ma 
ona jedynie u wylotu, a nie na całej długości. 
Nie do końca zatem odpowiada cechom przypi-
sywanym tej grupie zabytków. Problemem są też 
niewielkie rozmiary okazu ze Zdrojów. Okazy za-
liczone do typu Egling przez Berndta Wachtera 
(1989) mierzyły od 262 do 550 mm. Egzemplarze 
znalezione na obszarze Kotliny Karpackiej mieś-

ciły się w jeszcze szerszych granicach metrycz-
nych – 213-597 mm (Husár 2014, 38). Przy 
bliższym oglądzie groty typu Egling jawią się 
jednak jako grupa dość mocno zróżnicowana 
i niewykluczone, że znalazłoby się w niej miej-
sca  także  dla  tytułowego  okazu.

Otwarta pozostaje odpowiedź na pytanie, 
w jaki sposób grot znalazł się w Zdrojach. Czy 
był to import, czy miejscowe naśladownictwo? 
Pomorze było zbyt odległe od centrów wielko-
morawskich i wątpliwe, aby to stamtąd grot trafił 
do grodu nad Regą. Zbigniew Robak (2018, 68-69) 
w najnowszym opracowaniu importów karoliń-
skich w Europie Środkowo-Wschodniej skłonny 
jest uznać większość przedmiotów znajdowanych na 
terenie Słowiańszczyzny Połabskiej i Pomorza 
Zachodniego za importy pochodzące bezpośrednio 
z państwa Karolingów lub takie, które dostały się 
tutaj za pośrednictwem Skandynawów. Prawdo-
podobne zatem, że grot ze Zdrojów obok kilku 
mieczy, a może też ostróg i przewleczek, stanowi 
jeden z nielicznych przykładów przenikania na 
Pomorze elementów kultury karolińskiej. Z dru-
giej strony, jak pokazuje ostatnie znalezisko 
przewleczki ze Stargardu (por. Janowski 2017), 
liczba odkryć takich przedmiotów systematycznie 
rośnie. Nie można też wykluczyć, że omawiany 
okaz jest miejscowym naśladownictwem, choć 
hipotezę taką osłabia brak na terenie Pomorza 
ewentualnych  wzorców.

dr hab. Andrzej Janowski prof. IAE PAN
Instytut Archeologii i Etnologii 

Polskiej Akademii Nauk
Szczecin

3 Wliczając w to grot wzmiankowany wcześniej przez J. Herrmanna i P. Donata (1979a, nr 38/34, Abb. 38/34.1).
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In Spring 2017, in a test trench (Fig. 1) at the 
stronghold in Zdroje, Węgorzyno Comm., Site 1, a small 
spearhead (Fig. 2) was discovered. The length of the 
find is 182 mm. A slender blade with the length of 
122 mm is provided with a delicately pronounced 
rib. The cross-section of the artefact is discoid. The 
greatest width (28.7 mm) and the thickness of the blade 
(6.3 mm) can be seen in 1/3 of the length, counting from 

the socket. The socket is 60 mm long and its cross-
section varies. It is octagonal near its mouth (21 mm 
in diameter) and oval near the base of the blade (13.8 x 
10.2  mm).  The  artefact’s  weight  is  105  g. 

Spearheads are not very sensitive from a typological 
point of view. However, the find from Zdroje was 
discovered in the course of archaeological works. Thanks 
to this, its chronology can be precisely defined as between 

Summary
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th ththe mid-8  and the end of the 9  century (Fig. 3). 
Octagonal sockets are one of characteristic traits of 
spearheads classified as Type Egling. Finds of this type in 
the territory of Germany were once dated to the second 

 th thhalf of the 7 – 9  century. Artefacts from the Carpathian 
 th thBasin are slightly later (first half of the 8 – 11  century) 

thand more than a half of these come from the 9  century. 

The spearhead from Zdroje is one of about 15 finds 
provided with octagonal sockets which were discovered 
in the territory of Pomerania and Mecklenburg. However, 
it is the only one with a precisely established chronology. 
The remaining artefacts are stray finds or come from 
aquatic contexts whose chronology cannot be identified 
(Fig.  4).
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