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Abstract: An iron arrowhead with barbs and a twisted 
socket was accidentally found in the valley of a small 
watercourse – a tributary of the Czarna River in Staszów, 
Świętokrzyskie Voivodeship. Similar arrowheads are 
known from some dozen sites in the territory of Poland, 
as well from the neighbouring lands. This arrowhead 
can be generally dated to the Early Middle Ages, most 
probably to the period between the 9  and 12  century.th th
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Wiosną 2019 r. podczas prac ziemnych związa-
nych z urządzaniem parku miejskiego im. Górników 
Siarkowych przy ul. A. Mickiewicza w Staszowie 
(gm. Staszów, pow. staszowski, woj. świętokrzyskie) 
znaleziono żelazny grot strzały. Miejsce, gdzie pro-
wadzono prace ziemne, leży w dolince niewielkiego 
cieku o nazwie Pipała uchodzącego kilkaset metrów 
dalej do rzeki Czarna, a odprowadzającego wody 
z podmokłych terenów leśnych położonych na wschód 
od Staszowa (ryc. 1). Grot znajdował się na głębo-
kości około 60 cm, w warstwie piaszczystych delu-
wiów. Poza nim nie znaleziono żadnych innych 
przedmiotów. Zabytek został przekazany do zbiorów 
Muzeum  Okręgowego  w  Sandomierzu.

Odkryty zabytek to grot z zadziorami i tordowa-
ną (skręcaną) tulejką (ryc. 2). Liść o przekroju płasko-
soczewkowatym jest uszkodzony – ma odłamane 
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wierzchołek i końce zadziorów. Tulejka, dość długa, 
okrągła w przekroju, w części górnej (od strony liścia) 
jest czterokrotnie skręcona wokół osi. Wymiary: 
zach. dł. – 100 mm; rekonstruowana dł. całkowita – 
około 117 mm; dł. tulejki – 80 mm; średn. tulejki w czę-
ści dolnej – 11,5 mm; średn. otworu tulejki – 9 mm; 
średn. tulejki w miejscu skręcenia – 6,5 mm; maksy-
malny rozstaw zadziorów w zachowanej części liścia – 
28  mm;  grub.  liścia  –  6  mm.

Ze względu na formę grot można zaliczyć do 
typu I (groty strzał z zadziorami i tulejką) według 
klasyfikacji A. Nadolskiego (1954, 64), typu 2 według 
A. F. Medvedeva (1966, 63) bądź typu I, grupy A, 
odmiany 1 według podziału P. Świątkiewicza (2002, 
63; 2010, 30-42). Powyższe klasyfikacje nie uwzględ-
niają jednak tordowania (skręcania) tulejki, często 
zresztą, z uwagi na stan zachowania zabytków, trud-
nego do zaobserwowania. Jedynie A. Ruttkay w swej 
klasyfikacji grotów strzał z terenów Słowacji dla eg-
zemplarzy z zadziorami i skręcaną tulejką wyróżnił 
odrębny podtyp b w obrębie typu 1 grupy A (Ruttkay 
1976, 328, abb. 54; por. też: Dudak, Kurasiński 2005, 
359-360;  Strzyż  2006,  82).

Egzemplarze z zadziorami i tulejką są najliczniej-
szą kategorią grotów strzał znanych z ziem polskich 
oraz terenów ościennych, stosowaną przez cały okres 

Ryc. 1. Staszów, woj. świętokrzyskie. Lokalizacja miejsca odkrycia grotu oznaczona strzałką. Oprac. M. Florek.

Fig. 1. Staszów, Świętokrzyskie Voivodeship. Find place of the arrowhead is marked with an arrow. Elaborated by M. Florek.
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Ryc. 2. Staszów, woj. świętokrzyskie. Grot z zadziorami i tulejką. 
Rys. M. Florek.
  
Fig. 2. Staszów, Świętokrzyskie Voivodeship. Find place of the arrowhead 
is marked with an arrow. Drawing by M. Florek.
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wczesnego średniowiecza, chociaż najczęściej spoty-
kaną na stanowiskach datowanych między IX a XII w. 
Groty o tulejkach skręcanych (tordowanych) stanowią 
wśród nich znikomy odsetek (por. Dudak, Kurasiński 
2005, 360; Stąpor 2013, 57-65). Z terenu Polski znanych 
jest ich niewiele ponad 40 egzemplarzy. Należy jednak 
zwrócić uwagę, że z powodu stanu zachowania zabyt-
ków fakt tordowania (skręcania) tulejki nie zawsze mógł 
być zaobserwowany. Sam zabieg tordowania (skręca-
nia) tulejki grotu strzały miał zapewne przede wszyst-
kim za zadanie jego wzmocnienie w miejscu najbardziej 
narażonym na uszkodzenie, podobnie jak w przypadku 
tordowanych haczyków, kluczy, dłut itp. Możliwe, że 
w niektórych przypadkach skręcenie tulejki jest wy-
nikiem wycentrowania i naprawiania uszkodzonego 

grotu (Dudak, Kurasiński 2005, 360). Istnieją rów-
nież przypuszczenia, że tordowanie tulejki miało 
ułatwiać mocowanie do niej materiałów łatwopalnych 
w przypadku strzał używanych do przenoszenia ognia 
(jako pociski zapalające) lub ich zatruwanie (Tysz-
kiewicz 1961, 14; Strzyż 2005, 83). W niektórych 
przypadkach, zwłaszcza dużych grotów, tordowanie 
mogło pełnić również funkcję ozdobną (estetyczną).

Prezentowany grot jest pierwszym zabytkiem 
wczesnośredniowiecznym (sprzed końca XIII w.) 
znalezionym  na  terenie  Staszowa.
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