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Abstrakt: In the course of archaeological works related 
to unveiling and recording of remains of the extinct 

’St George s Church in Gliwice Czechowice, putative 
vestiges of a medieval nobility residence were also 
discovered in the immediate vicinity of the church. During 
the archaeological examinations two side guards of 
falchions or knife-shaped daggers were found there. The 

chronology of these parts of hilts in all probability 
thencompasses the 15  century. Such a dating is suggested 

by the discussed analogies, as well as by the assemblage 
of finds in whose context the guards were discovered, e.g., 
a bracteate Heller of Duke Mikołaj I of Opole (1437-1476). 
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W latach 2017-2018 przeprowadzono badania ar-
cheologiczne związane z odsłonięciem i inwentaryzacją 
reliktów zanikłego kościoła św. Jerzego w Gliwicach 
Czechowicach . Podczas akcji badawczej dokonano rów-1

Tarczki boczne kordów lub puginałów nożowatych 
z Gliwic Czechowic

Side guards of falchions or knife-shaped daggers 
from Gliwice Czechowice

1 Prace te prowadzone są w ramach projektu badawczego „Georgious”, będącego efektem społecznej współpracy Oddziału 
Górnośląskiego Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich ze Stowarzyszeniem Rozwoju Czechowic. Partnerami 
i mecenasami projektu są Miasto Gliwice oraz Muzeum w Gliwicach.
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nież rozpoznania powierzchniowego, a następnie sonda-
żowego rozległego wyniesienia na zachód od zlokali-
zowanych reliktów świątyni. Analiza podkładów mapo-
wych uzyskanych za pomocą skanowania laserowego 
powierzchni wskazywała na możliwość istnienia w bez-
pośredniej bliskości kościoła reliktów siedziby pańskiej. 
W trakcie prospekcji archeologicznej natrafiono na 
liczny materiał zabytkowy w postaci ułamków cera-
miki naczyniowej, elementów osprzętu budowlanego, 

polepy konstrukcyjnej, a także pojedynczych ułamków 
kafli piecowych, metalowych elementów stroju oraz 
innych przedmiotów, w tym monety. Zabytki te wskazują, 
iż w obrębie badanego terenu w późnym średniowieczu 
istniała zabudowa – niewykluczone, że związana z ist-
nieniem tu w tym czasie siedziby rycerskiej . Wśród 2

zabytków na uwagę zasługują dwa przedmioty stano-
wiące elementy uzbrojenia średniowiecznego, a miano-
wicie tarczki boczne kordów lub puginałów nożowatych.

Ryc. 1. Gliwice Czechowice, woj. śląskie. Plan warstwicowy stanowiska z naniesionymi miejscami odkrycia tarczek kordów lub puginałów 
nożowych. Oprac. M. Nawrocki, R. Zdaniewicz.

Fig. 1. Gliwice Czechowice, Śląskie voivodeship. Contour plan of the site with find places of the side guards. Elaborated by M. Nawrocki, 
R. Zdaniewicz.
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2  Badania związane z ostatecznym ustaleniem charakteru stanowiska kontynuowane będą w latach 2019-2020.
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Pierwszą z omawianych tarczek odkryto w war-
stwie humusu na wschodnim stoku badanego wy-
niesienia (ryc. 1:a). Ma ona formę owalnej płytki, 
o szerokości maksymalnej 4,1 cm, wysokości 3,4 cm 
i grubości od 0,75 w części górnej do 0,6 cm przy 
krawędzi dolnej (ryc. 2:1, 3:1). U podstawy płytki 
umieszczony jest symetrycznie trzpień, o przekroju 
prostokątnym z zaokrąglonymi narożnikami, o wy-
miarach około 0,5 × 0,8 cm. Górna krawędź jest 
delikatnie profilowana, choć trudno stwierdzić, czy 
nie jest to efekt stanu zachowania. Płytkę wyposażo-
no w dwa owalne otwory o średnicy około 0,6 cm 
umiejscowione w dolnej części, symetrycznie po obu 
stronach trzpienia. Waga zabytku wynosi 46 g. Po-
wierzchnia zabytku ma liczne mniejsze i większe ubyt-
ki korozyjne. Na jednej z powierzchni zachował się 
jednak częściowo czytelny ornament ryty w postaci 
rytych linii odchodzących promieniście od podstawy 
w kierunku krawędzi górnej zabytku. Taka orna-
mentyka oraz kształt tarczki nawiązują do symboliki 
muszli morskiej, która według tradycji chrześcijańskiej 
stanowiła atrybut św. Jakuba Starszego (Niewęgłow-
ski 2004, 119-120). Zdaniem L. Marka (2008, 50) de-
korowanie elementów oprawy broni białej motywem 
muszli miało w średniowiecznej Europie szerszą tra-
dycję, związaną z postrzeganiem oręża jako narzę-
dzia do walki przeciw niewiernym i przeciwnikom 
kościoła. 

Tarczki o takiej formie są dosyć częstymi znale-
ziskami na terenie Europy Środkowej, przede wszyst-
kim na terenie Czech i Moraw, gdzie towarzyszyły 
przede wszystkim kordom w tzw. typie morawskim 
(Michna 1997, 260-261) . Zabytki tego typu P. Žá-3

kovský (2014, 427-431) zakwalifikował do typu t6 
w typologii tarczek z terenu Czech. Najbliższą wy-
miarami i formą tarczkę znaleziono w trakcie prac 
na zamku Vartnov, położonym w okolicach Opavy na 
Czeskim Śląsku (Kouřil, Prix, Wihoda 2000, 366, obr. 
262:4). Jest ona datowana ogólnie na XV w. Podobna 
tarczka pochodzi także z morawskiego zamku Šostýn 
w Janoslavicach, okr. Znojmo-Návrh (Michna 1997, 263, 
obr. 6:7). Analogiczny zabytek odkryty został również 
w Małopolsce, w rzece Nidzie u podnóża istniejącego 
od XIV stulecia zamku w Nowym Korczynie, pow. 
buski (Kajzer, Rychter 1997, 159, ryc. 6). Zbliżona 
formą tarczka, niestety, znana jedynie z fotografii, to-
warzyszyła również odkrytemu przed II wojną świa-
tową puginałowi nożowatemu / kordowi odkrytemu 
na zboczu wzgórza Górzec na dolnośląskim Pogórzu 
Kaczawskim (Marek 2008, 49, ryc. 47:a) . Najbliższy 4

terytorialnie czechowickiemu okaz znaleziony został 
w 1980 r. w obrębie reliktów XIV-XV-wiecznego gro-
dziska stożkowatego w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach, 
pow. loco . Ma on jednak nieco węższą i niższą płytkę 5

górną (szer. – około 3,5 cm; wys. – 3 cm) i ma dobrze 
zachowany,  wydatny  trzpień. 

Ryc. 3. Gliwice Czechowice, woj. śląskie: 1-2 – tarczki boczne 
kordów lub puginałów nożowych. Fot. R. Zdaniewicz.
  
Fig. 2. Gliwice Czechowice, Śląskie Voivodeship: 1-2 – side guards. 
Photo by R. Zdaniewicz.

Ryc. 2. Gliwice Czechowice, woj. śląskie: 1-2 – tarczki boczne 
kordów lub puginałów nożowych. Rys. R. Zdaniewicz.
  
Fig. 2. Gliwice Czechowice, Śląskie Voivodeship: 1-2 – side guards. 
Drawing by R. Zdaniewicz.
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3 Z terenu Moraw pochodzi bardzo dużą liczba tarczek o podobnej formie, zachowanych przy kordach i puginałach nożo-
wych, ale przede wszystkim odkrywanych osobno. Są one datowane w większości na XV stulecie (Žákovský 2014, kat. 12, 
59, 81, 88, 90, 96, 104, 114, 129, 156, 157, 160, 162, 165, 167, 185, 187, 191, 192, 198, 202, 203, 212, 221, 235-237).
4 W Wielkopolsce na nieco mniejszą tarczkę, o wyraźnie profilowanych krawędziach, natrafiono podczas badań dworu 
z XIV-XV w. w Jarocinie, pow. jarociński (Grygiel 1994, 27, ryc. 14:1). 
5 Zabytek ten pierwotnie nie był interpretowany jako tarczka boczna (por. Pierzak 1987, 393-394). Za informację i możliwość 
oglądu tego zabytku serdecznie dziękuję Pani Ewelinie Imiołczyk z Działu Archeologii Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu 
(nr inw. zabytków: MGB/A/44/234:80).
6 Ustalono na podstawie oględzin makroskopowych obiektu.  
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Drugą z czechowickich tarczek znaleziono w wy-
pełnisku wykopu 1, w warstwie kulturowej, w której 
odkryto materiały ceramiczne datowane na XV w. 
(ryc. 1:b). Ma ona ozdobną, profilowaną główkę, od 
góry obustronnie wyodrębnioną i również obustron-
nie łukowato podciętą (ryc. 2:2, 3:2). W dolnej czę-
ści główka jest stożkowato poszerzona, zakończona 
u podstawy prostą krawędzią. Szerokość maksymalna 
główki to 2,3 cm, wysokość maksymalna – 2,2 cm, 
grubość – 0,6-0,7 cm. Od dołu zabytek ma wydatny 
trzpień o owalnym przekroju, o długości 2 cm, i śred-
nicy u podstawy 0,6 cm, a na końcu około 0,5 cm. 
Zakończenie trzpienia jest delikatnie pogrubione, co 
stanowi zapewne ślad po mocowaniu. Waga zabytku 
wynosi 13 g. Powierzchnia jest pokryta licznymi po-
wierzchniowymi wżerami korozyjnymi. Pierwotnie była 
być może dodatkowo zdobiona ornamentyką rytą, 
jednak obecnie jest to trudne do ustalenia ze względu 
na uszkodzenie korozyjne i prawdopodobnie termicz-
ne  zabytku . 6

Stosunkowo nieduża liczba znalezisk tego typu 
okazów świadczy być może, iż tarczki te nie były 
równie popularne jak okazy o owalnej główce, styli-
zowanej na muszlę pielgrzymią. Z terenu południowej 
Polski znany jest obecnie jeden egzemplarz rękojeści 
kordu z kapturkowatą głowicą, której element oprawy 
stanowi zbliżona formą tarczka. Pochodzi ona z badań 
dolnośląskiego zamku Rogowiec w Górach Suchych 
i jest datowana na XV w. (Marek 2008, 225, ryc. 52:a). 
Bliższa kształtem i wielkością tarczka okryta została 
przypadkowo w morawskiej miejscowości Roštín, 
okr. Kroměříž (Žákovský 2014, 150, kat. 216). Chro-
nologię tego okazu określono na XV i pierwszą po-
łowę XVI w. Również na Morawach, w miejscowości 
Štramberk, okr. Nový Jičin, odkryto inny, datowany na 

drugą połowę XV stulecia egzemplarz. Zabytek ten 
ma również dwudzielną główkę, której części są wyraź-
nie zaokrąglone, a nie podcięte jak w czechowickim 
okazie (ibidem, 241, kat. 168). Na styku z trzpieniem 
zabytek ten ma jednak podobne obustronne zgrubienie 
co omawiana tarczka. Warto dodać, iż tarczki takie 
P. Žákovský (ibidem, 446-447) zakwalifikował do typu 
t11 w swojej typologii bazującej na materiałach z te-
renu  Republiki  Czeskiej.

Chronologia omówionych elementów opraw 
rękojeści zamyka się najpewniej w XV w. Na takie 
datowanie wskazują przedstawione analogie, a także 
zestaw znalezisk, w kontekście których zostały odkry-
te okazy z Gliwic Czechowic, np. halerz brakteatowy 
księcia Mikołaja I opolskiego (1437-1476) . Wydaje się, 7

że procesy osadnicze w obrębie wzgórza nie trwały 
długo, o czym świadczy zupełny brak materiałów no-
wożytnych. Być może potwierdzone historycznie nie-
pokoje (np. wojny husyckie), które dotknęły tę część 
Śląska w XV stuleciu, przyczyniły się do zniszczenia 
ewentualnej siedziby mieszkalno-obronnej czy też innej 
istniejącej tu zabudowy. Ślady działalności ognia na 
powierzchni jednej z tarczek oraz drobne węgli drzew-
ne w wypełnisku warstwy kulturowej mogą świadczyć 
o tym, iż siedlisko dotknięte zostało pożarem. Warto 
wspomnieć, że elementy oprawy broni, takie jak tarcz-
ki, ulegały uszkodzeniu mechanicznemu przede wszyst-
kim podczas walki kordem czy puginałem nożowatym. 
Być może to również dowodzi burzliwej przeszłości 
tego  miejsca. 

Radosław Zdaniewicz
Górnośląska Pracownia Archeologiczna

Gliwice
ORCID: 0000-0001-5816-1075

7 Za analizę numizmatyczną monety serdecznie dziękuję Panu mgr. Pawłowi Milejskiemu z Instytutu Archeologii Uniwersy-
tetu Wrocławskiego.   
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