
Tytułowy topór został znaleziony przypadko-
wo w trakcie prowadzenia prac na terenie koło-
brzeskiego lasu przez leśniczego Piotra Agaciaka. 
Znalezisko zgłoszono archeologom z Katedry Ar-
cheologii Uniwersytetu Szczecińskiego, a następ-
nie do koszalińskiej delegatury Zachodniopomor-
skiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
Znalezisko zostało zewidencjonowane jako Ba-
gicz, gm. Ustronie Morskie, stan. 24 (AZP 15-
16/115) .1

Żeleźce wykonano z jednego kęsa żelaza, 
a osadę uformowano poprzez rozklepanie, wycią-
gnięcie, zawinięcie i zaklepanie dalszego końca 
(ryc. 1). Na ostrzu czytelna jest dokuta na nie 
dwustronna nakładka, zapewne stalowa, o szero-
kości około 40 mm, której celem było wzmoc-
nienie i utwardzenie części pracującej. Obuch 
także wzmocniono dodatkową warstwą metalu. 
Żeleźce ma dość długą, wyraźnie wydzieloną 
osadę przechodzącą w wąską szyjkę i wąskie 
ostrze zakończone krótką, prosto uciętą brodą. 
Długość całkowita wynosi 328 mm, szerokość 
ostrza – 119,1 mm, długość szyjki – 142 mm, 
a jej najmniejsza szerokość – 53,5 mm. Osada 
podcięta, o zmiennym kształcie – na zewnątrz pię-

cioboczna (66,4 × 35,3 mm), wewnątrz w kształcie 
trójkąta o zaokrąglonym szczycie (dł. – 48,5 mm; 
szer. podstawy – 26,5 mm). Wysokość obucha 
wynosi 98,1 mm. Ostrze ma niską, podciętą bro-
dę o szerokości 109 mm. Ciężar żeleźca po kon-
serwacji wynosi 1764 g (przed konserwacją – 
1799 g). Na prawej stronie żeleźca widoczne są 
dwa znaki kowalskie (?). Pierwszy z nich, mniej 
wyraźny, umieszczony jest u nasady szyjki. Ma 
on formę trójkątnej tarczy o wysokości 22 mm 
i maksymalnej szerokości 18 mm. Pole tarczy 
wypełnia wypukły ornament o mało czytelnej for-
mie – być może przedstawienie gryfa (ciało lwa 
z głową i skrzydłami orła) lub rybogryfa (ciało 
lwa z głową orła i ogonem ryby) (?) (ryc. 2). 
Kolejny znak widoczny jest na brodzie. Ma on 
kształt okręgu o średnicy 20,5 mm z wpisaną 
w niego literą W zwieńczoną krzyżem (?) lub 
kotwicą. Po obu bokach tego znaku umieszczo-
no  niewielkie  kulki  (ryc.  3).

Ogólny kształt i proporcje zbliżają topór 
z Bagicza do typu VIIIa w klasyfikacji Maria-
na Głoska (1996, 39-40), który charakteryzuje 
wydzielona osada w rzucie bocznym o kształcie 
prostokąta lub trapezu, wyraźnie zaznaczona szyjka 
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1 W ramach projektu finansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pt. „Kulturowe oblicza życia i śmierci – 
nieinwazyjne badania nad osadnictwem pradziejowym w lasach Bagicza” przeprowadzono na wskazanym przez leśniczego 
obszarze (działka nr 50) badania powierzchniowe. W trakcie prac nie natrafiono na inne zabytki, jednakże obszar nosi liczne 
ślady przeszukiwania przy użyciu wykrywacza metali.
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oraz wąskie i długie żeleźce ze ściętą brodą. Zna-
leziska podobnych okazów są stosunkowo nie-
liczne. Wydana dwie dekady temu monografia 
późnośredniowiecznej broni obuchowej z ziem 
polskich wymienia zaledwie osiem takich topo-
rów, trzeba jednak zaznaczyć, że praca ta nie 
objęła Pomorza Zachodniego. Dziś stan ten za-

sadniczo nie uległ większym zmianom i znale-
ziska podobnych egzemplarzy są nieczęste, choć 
wspomnieć należy o okazie z Zalesia koło Złoto-
wa w Wielkopolsce (por. Chudziak, Kaźmierczak, 
Niegowski 2016, 196, ryc. 209:b) czy najnowszym 
odkryciu z Gubławek koło Iławy na Mazurach . 2

Na Pomorzu Zachodnim zidentyfikowano dotych-

0 5 cm

Ryc. 1. Bagicz, gm. Ustronie Morskie – żeleźce topora po konserwacji: A – miejsce zaklepania kęsa żelaza w celu uformowania osady; B – miejsce 
nakucia nakładki na ostrze; C – miejsce nakucia nakładki na obuch. Fot. A. Janowski.

Fig. 1. Bagicz, Ustronie Morskie Comm. – axe head after conservation: A – a place where a piece of iron was hammered to form a shaft hole; 
B – a place where V-shaped welded-on edge was forged to the blade; C – a place where welded-on edge was forged to the butt. Photo by A. Janowski.

2 Serdecznie dziękujemy Panu Łukaszowi Szczepańskiemu z Muzeum w Ostródzie za szczegółowe informacje na temat tego 
znaleziska (por. też http://www.ilawasprzedlat.pl/2018/01/11/poznosredniowieczny-topor-bojowy/).
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czas tylko cztery topory interesującego nas typu. 
Wszystkie z nich to okazy niepublikowane. Trzy 
topory znajdujące się w zbiorach Muzeum Na-
rodowego w Szczecinie (Zieliński 2004, 235) są 
mieniem poniemieckim bez określonej lokalizacji 
znalezienia i precyzyjnego datowania . Czwarty 3

okaz znaleziony został w Koszalinie w trakcie nad-
zoru budowlanego przy ulicy Asnyka w latach 
1997-2000 .4

W przypadku topora z Bagicza uwagę zwra-
cają jego znaczne wymiary i waga, zwłaszcza 
jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, iż M. Głosek 
(1996, 40) opisuje topory typu VIIIa jako zbli-
żone parametrami do dzisiejszej ciupagi góral-
skiej. Wszystkie cztery wspominane wcześniej 
okazy zachodniopomorskie są wyraźnie mniejsze 
i lżejsze od topora z Bagicza. W zbiorze opu-
blikowanym przez M. Głoska jest jednak kilka 
okazów o parametrach zbliżonych do omawiane-
go. Topory w miejscowości Wopławki oraz je-
den bez bliższej lokalizacji mają długość odpo-

wiednio 312 mm (ibidem, 92, nr 114, tabl. XVI:A) 
i 320 mm (ibidem, 93, nr 120, tabl. XVI:B). Brak 
informacji o ich masie. Odkryty ostatnio okaz 
z Gubławek koło Iławy mierzy 298 mm i waży 
1583g . Zbliżone wielkością są też co najmniej 5

dwa okazy typu VIII (w ich przypadku broda nie 
jest prosto podcięta). Pierwszy z nich, bez okre-
ślonej lokalizacji, mierzy 313 mm długości (ibi-
dem, 94, nr 133, tabl. XIV:B, XXXV:B), a drugi, 
znaleziony w Radymnie, pow. jarosławski, jest 
jeszcze większy: dł. – 335 mm i waga – 1880 g 
(Kotowicz 2005, 165). Ostatni zabytek uznawa-
ny jest zarówno za narzędzie, jak i za broń i po-
dobnie jak omawiany tutaj okaz ma na ostrzu 
nakładkę stalową, która wzmacniała i utwardzała 
część  pracującą.

W literaturze brak jednomyślności w kwestii 
interpretacji funkcji toporów tego typu. Okazy duże 
uważane są na ogół za narzędzia, choć A. No-
wakowski (1994, 212) skłonny jest uznać okazy 
sygnowane, a tak jest w omawianym przypadku, 

Ryc. 2. Bagicz, gm. Ustronie Morskie – znak kowalski u nasady 
szyjki. Fot. A. Janowski.

Fig. 2. Bagicz, Ustronie Morskie Comm. – blacksmith’s mark near 
the base of the neck. Photo by A. Janowski.

Ryc. 3. Bagicz, gm. Ustronie Morskie – znak kowalski na brodzie. 
Fot. A. Janowski.

Fig. 3. Bagicz, Ustronie Morskie Comm. – blacksmith’s mark on 
the beard. Photo by A. Janowski.

3 Zabytki o numerach inwentarza MNS/A/12847, MNS/A/17413 i MNS/A/19427 znane są nam z autopsji.
4 Zabytek w zbiorach Muzeum w Koszalinie, nr inw. MK/A/3247/1 – 15787. Serdecznie dziękujemy Panu Andrzejowi Kucz-
kowskiemu z Muzeum w Koszalinie za możliwość wykorzystania informacji o zabytku.
5 Por. przypis 2.

Późnośredniowieczne żeleźce topora z Bagicza koło Kołobrzegu
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za bojowe. Trudno jednoznacznie rozstrzygnąć, 
czy topór miał zastosowanie wojskowe czy cy-
wilne. Duży ciężar, zbliżony do 2 kg, mógłby 
wskazywać na narzędzie, z drugiej strony rozwój 
osłon ciała wymuszał zwiększenie siły penetra-
cyjnej broni ofensywnej czy to przez zwiększenie 
masy, czy to przez zmianę jej konstrukcji. Waga 
jest parametrem rzadko podawanym w polskich 
opracowaniach toporów. Wyniki analizy zbioru 
275 toporów z terenu Litwy datowanych na XIV-
XVI w. pokazują, że żaden z nich nie ważył wię-
cej niż 1300 g (por. Malonaitis 2013). Z kolei 
według Ingo Heindela (1992, 24) ciężar toporów 
z obszaru Niemiec w okresie X-XV w. wahał się 
między 210 g a 2980 g. Zaobserwować można też 
jego stały wzrost aż do przedziału 1800-3600 g 

w okresie nowożytnym. Trzeba jednak przy tym 
zaznaczyć, że na obszarach położonych na za-
chód od Odry nie znamy praktycznie okazów 
analogicznych pod względem kształtu (por. 
Heindel 1992). Zbliżone kształtem, a niekiedy 
nawet i wymiarami oraz wagą są natomiast nie-
liczne okazy z XV-XVI w. znane z obszaru Czech 
(por. Žákovský 2011, 129; Žákovský, Schenk 
2017, 85, nr 63) oraz Węgier6 (Holl 1982, 60, 
Abb. 16:3). W klasyfikacji militariów łotewskich 
autorstwa Rūdolfsa Brūzisa (2016, 182-183, tab. 
II:XI) odpowiada im typ C2. Egzemplarze takie 
datowane są w większości na XV-XVI w., ich 
długość oprócz jednego przypadku (286 mm) nie 
przekracza jednak 210 mm, a szerokość ostrza 
112 mm (ibidem, 183, tab. 5:3.3). Na obszarze 

Ryc. 4. Fragment polichromii „mężczyzna z herbem Szczecina” z kościoła pw. św. Jana Ewangelisty w Szczecinie (stan po konserwacji). 
Fot. P. Migdalski.

Fig. 4. Fragment of a “man with the coat of arms of Szczecin” from St John the Evangelist’s Church in Szczecin (after conservation). Photo by 
P. Migdalski.

6 Okaz z Savaly o długości około 30 cm jest dodatkowo sygnowany dwoma znakami: jednym u nasady szyjki – w formie tarczy 
i drugim na brodzie – w postaci trzech rozet (por. Holl 1982, Abb. 16:3). 
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sąsiedniej Litwy odpowiada im typ 2 wariant 2.b 
w klasyfikacji Arvydasa Malonaitisa (2014, 18) 
datowany  szeroko  na  XIV-XVI  w.

Interesujący przyczynek do rozważań nad 
czasem użytkowania tej formy topora/siekiery na 
Pomorzu Zachodnim stanowi malowidło zachowa-
ne na ścianie wschodniej południowej nawy bocz-
nej kościoła pw. św. Jana Ewangelisty w Szczeci-
nie opisywane jako mężczyzna z herbem Szczecina 
(ryc. 4). Postać trzymająca tarczę herbową ma na 
sobie strój mieszczański i wetknięty za pas sztylet, 
a przez prawe ramię przerzucony topór z długą 
i wąską szyjką oraz z ostrzem z podciętą brodą, 
a zatem kształtem i proporcjami bardzo zbliżony 
do omawianego. Polichromia datowana jest na 
pierwszą ćwierć XV w. (por. Karłowska-Kamzowa, 
Domasłowski 1981, 40). Biorąc zatem pod uwa-
gę wszystkie przytoczone okoliczności, nie bę-
dzie chyba błędem datowanie topora z Bagicza 
na XIV-XV w. Ewentualną przesłanką do uznania 
go za egzemplarz młodszy (XVI w.) może być 
jedynie  kształt  osady.

Kilku słów komentarza wymagają także znaki 
widoczne na prawym płazie żeleźca. Znak umiesz-
czony na brodzie (ryc. 3) to najpewniej gmerk 

kowala. Z kolei znak umieszczony u nasady szyjki 
mógłby być znakiem miasta, w którym mieścił się 
warsztat. Znak ten ma kształt tarczy, którą wy-
pełnia ornament będący być może przedstawie-
niem gryfa lub rybogryfa. Oba stworzenia licznie 
prezentowane są w herbach zachodniopomorskich 
miast (por. Białecki 1991). Gryfa widać z herbie 
Białogardu i Gryfic odległych zaledwie o około 
30 km od Bagicza, a rybogryfa w herbie położo-
nych nieco dalej Sianowa i Darłowa. Być może 
to właśnie w którymś z tych miast swój warsztat 
miał kowal, który wykonał topór i to stamtąd 
trafił  on  w  miejsce  znalezienia.
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In the course of forestry works in Bagicz near 
Kołobrzeg an axehead was incidentally found. The find 
is of considerable size (length 328 mm, weight 1764 g) and 
it was manufactured from one piece of iron. Additional 
layers of metal were forge-welded onto the edge and the 
butt of the artefact. The blade is provided with a long and 
clearly separated eye which then transforms into a narrow 
neck and a narrow blade ended with a short straight-
chamfered beard. Two marks can be seen on the right side 
of the blade – one is circular and is perhaps a blacksmith’s 
mark. The other is located near the base of the neck and 
is shaped as an escutcheon. It is perhaps the coat of arms 
of  the  town  where  the  blacksmith  had  his  workshop. 

The general shape and the proportions of the 
axe from Bagicz are close to those of Type VIIIa 
in the classification proposed by Marian Głosek. 
Thisartefact is merely one of five such finds in 
the territory of Western Pomerania. The discussed 
artefact stands out with regard to its considerable 
size and weight, as compared to other axes of this 
type. According to M. Głosek, such axes somewhat 
resemble mountaineer’s axes (Pol. “ciupaga”). Only 
a few finds from Central-Eastern Europe have 
similar parameters. Axes of Type VIIIa can be 

th thdatedto the 14 -15  centuries or possibly to the 
th16   century.
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