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Abstract:

M. Florek, A. Stempin 2019, Medieval military items found on Old Town Hill in Sandomierz, AMM XV: 85-100

The paper reports on medieval military items that have been discovered by chance and during investigations carried out at Old 
Town Hill in Sandomierz since the 1920s till present. These are axes, spearheads, arrowheads and crossbow bolt heads, a combat 
knife and spurs. These artefacts were found in graves in the cemetery from the 11 -12  century, in graves in the cemetery at the th th

church of St Jacob and in the settlement. Most of the items discovered in the settlement date from the period of its destruction 
around the mid-13  century, most probably during the Mongol-Ruthenian invasion in 1260. th
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MILITARIA ŚREDNIOWIECZNE 
ZE WZGÓRZA STAROMIEJSKIEGO W SANDOMIERZU

Sandomierskie tzw. Wzgórze Staromiejskie 
(ryc. 1), zwane też od wezwań stojących na nim 
kościołów Świętojakubskim lub Świętopawelskim, 
zajmuje szczególne miejsce w topografii tego wczes-
nośredniowiecznego ośrodka grodowego. Pod 
koniec X w. w niższej, południowo-wschodniej 
części wzgórza powstała osada, zaś na jego kul-
minacji cmentarz szkieletowy, nieprzykościelny, 
typu rzędowego, zapewne użytkowany przez jej 
mieszkańców. Z czasem cmentarz ten objął rów-
nież niższe partie wzgórza po jego stronie połu-
dniowej, a zabudowa rozrastającej się osady zajęła 
jego stok północno-wschodni i częściowo kul-
minację wyniesienia. Osada już w XI w. miała 
rzemieślniczy charakter, o czym świadczy odkryty 
w trakcie badań wykopaliskowych w latach 2014-
2015 w jej południowej części kompleks pieców 
służących do wytopu ołowiu (a przy okazji praw-
dopodobnie odzyskiwania srebra) oraz wypału 
wapna (por. Florek, Stempin 2015; Florek et al. 
2018). Przed końcem XII w. – przed 1191 r., kiedy 
to jest po raz pierwszy wzmiankowany – a jak 
chce tradycja jeszcze w X w. w najniższej części 
osady nad potokiem Piszczele stanął kościół pw. 
św. Jana Chrzciciela. Między połową a końcem 
XII w. nieco wyżej, w środkowej partii wzgórza, 
wzniesiono kościół pw. św. Jakuba. W 1226 r. 
został on przekazany sprowadzonym do Sando-

mierza dominikanom, którzy pierwotny kościół 
rozebrali, budując w jego miejscu kolejny pod 
tym samym wezwaniem oraz klasztor. W tym 
samym, 1226 r. w północno-wschodniej części 
wzgórza, nieomal na jego kulminacji, ufundowa-
no kolejny kościół, pw. św. Pawła, który stał się 
świątynią parafialną dla osady (por. Florek 2017). 
Powstawanie kolejnych kościołów, a przy nich 
cmentarzy parafialnych spowodowało, że dotych-
czasowy cmentarz rzędowy jeszcze przed koń-
cem XII w. przestał być użytkowany, a jego teren 
był sukcesywnie zabudowywany rozrastającą się 
osadą. Prawdopodobnie około 1226 r. w jej ob-
rębie na Wzgórzu Staromiejskim miała miejsce 
lokacja gminy miejskiej na prawie niemieckim. 
W trakcie najazdu mongolskiego w 1241 r. osa-
da ta została po raz pierwszy zniszczona. Na-
stępnie, po zdobyciu Sandomierza przez wojska 
mongolsko-ruskie zimą 1260 r. i spaleniu tutej-
szego osiedla, nastąpił upadek osadnictwa w tym 
rejonie, czego konsekwencją było przeniesie-
nie (relokacja) w 1286 r. gminy miejskiej Sando-
mierza na obecne miejsce, tj. Wzgórze Miejskie. 
Tym samym teren Wzgórza Staromiejskiego spadł 
do rangi przedmieścia, w późniejszych źródłach 
określanego jako Przedmieście Stare Miasto bądź 
Przedmieście Krakowskie (por. Kiryk 1994, 120-
124;  Florek  2005,  42-44;  2014a,  7).
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* * *
Najstarsze udokumentowane, przypadkowe 

odkrycia zabytków archeologicznych, a także 
kości ludzkich – te ostatnie zazwyczaj uważano 
za szczątki ofiar najazdów mongolskich – w róż-
nych częściach Wzgórza Staromiejskiego miały 
miejsce jeszcze w połowie XIX w. Jednak pierw-
sze badania archeologiczne na jego terenie prze-
prowadził J. Żurowski w latach 1928-1929. Miały 

one charakter ratowniczy i zostały podjęte w związ-
ku z odkryciem grobów szkieletowych podczas 
prac ziemnych związanych z budową Domu 
Księży Emerytów w środkowej części wzgórza, 
w sąsiedztwie kościoła św. Jakuba. Początkowo 
zostały uznane za groby ofiar najazdu mongol-
skiego z 1260 r. – w rzeczywistości należą do 
rozległego cmentarza rzędowego typu nieprzy-
kościelnego funkcjonującego od końca X do 

Ryc. 1. Sandomierz. Najważniejsze średniowieczne stanowiska archeologiczne na terenie miasta: 1 – Wzgórze Staromiejskie; 1A – kościół 
św. Jakuba i klasztor dominikanów; 1B – kościół św. Pawła; 2 – Wzgórze Zamkowe; 3 – Wzgórze Miejskie; 4 – Wzgórze Katedralne; 
5 – Żmigród; 6 – Wzgórze Gostomianum (wg Buko 1993, oprac. M. Florek).

Fig. 1. Sandomierz. The most important archaeological sites in the town: 1 – Old Town Hill; 1A – St Jacob’s Church and the Dominican Friary; 
1B – St Paul’s Church; 2 – Castle Hill; 3 – Town Hill; 4 – Cathedral Hill; 5 – Żmigród; 6 – Gostomianum Hill (after Buko 1993, elaborated 
by M. Florek).

300 m0
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prawdopodobnie drugiej połowy XII w., a może 
nawet przełomu XII i XIII w. Poza cmentarzy-
skiem, na którym zbadano od 175 do 185 bądź 
nawet 218 grobów , 1wczesnośredniowiecznych
odkryto obiekty (jamy i półziemianki) łączone 
z częściowo mu współczesną, a częściowo młod-

szą osadą wczesnośredniowieczną (por. Gąssow-
ski 1969, 399-466). Kolejne badania archeolo-
giczne na Wzgórzu Staromiejskim miały miejsce 
już po II wojnie światowej i związane były za-
równo z realizacją programu badań nad począt-
kami Sandomierza, jak i potrzebami konserwator-

Ryc. 2. Sandomierz – Wzgórze Staromiejskie. Lokalizacja miejsc odkryć militariów: 1 – groty strzał w grobach (badania J. Żurowskiego w latach 1928-
1929); 2 – grot w półziemiance (badania w latach 1928-1929); 3 – groty w grobach (badania w latach 1959-1960); 4 – grot oszczepu (znalezi-
sko luźne w 2012 r.); 5 – zespół militariów w półziemiance (badania w latach 2014-2015); 6 – ostroga (badania w 2016 r.). Oprac. M. Florek.
Fig. 2. Sandomierz – Old Town Hill. Location of military finds: 1 – arrowheads in graves (excavations of J. Żurowski in 1928-1929); 
2 – arrowhead in a semi-dugout house (excavations in 1928-1929); 3 – arrowheads in graves (excavations in 1959-1960); 4 – javelin head (stray 
find in 2012); 5 – set of militaria in a semi-dugout house (excavations in 2014-2015); 6 – spur (excavations in 2016). Elaborated by M. Florek.

0 200 m

1 J. Gąssowski, który opublikował materiały z badań J. Żurowskiego, podaje, że było 178 grobów, w tym trzy neolityczne i dwa 
o nieokreślonej chronologii, późnośredniowieczne lub nowożytne (Gąssowski 1969, 403), z czego wynika, że grobów wczesno-
średniowiecznych było 173. Z kolei L. Sarama, który wykonał analizę antropologiczną szczątków kostnych, pisze o 233 grobach, 
w tym trzech neolitycznych, jednym nowożytnym i jednym zbiorowym o niepewnej chronologii, z czego należy wnosić, że 
grobów  wczesnośredniowiecznych było 228 (Sarama 1957, 445-446). Z kolei T. i H. Rysiewscy, którzy dokonali ponownej 
analizy materiałów z cmentarzyska, wymieniają liczbę 185 grobów wczesnośredniowiecznych (Rysiewscy 1991, 198).

Militaria średniowieczne ze Wzgórza Staromiejskiego w Sandomierzu
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skimi. W 1954 r. A. Gardawski i J. Gąssowski prze-
prowadzili w sąsiedztwie klasztoru dominikanów 
badania sondażowe, których celem było zlokali-
zowanie rozebranego w XVIII w. kościoła św. 
Jana. Na temat ich wyników nic nie wiadomo. Na- 
tomiast systematyczne badania Wzgórza Staromiej-
skiego rozpoczął w 1958 r. J. Gąssowski. Prace 
te, od 1962 r. prowadzone wspólnie z E. Gąssow-
ską, trwały z przerwami przez 10 lat – do 1968 r. 
W ich trakcie wykonano kilka wykopów badaw-
czych o łącznej powierzchni nieco ponad 6,5 ara, 
rozpoznając kolejne partie osady wczesnośrednio-
wiecznej z XI-XIII w. znanej z wcześniejszych 
prac J. Żurowskiego. Wyniki tych badań nie zo-
stały opracowane i w pełni opublikowane – znane 
są jedynie z krótkich sprawozdań bądź ogólnych 
opracowań dotyczących archeologii miasta (por. 
Gąssowska 1969; 1970; 1971; Gąssowski 1967). 
Na tej podstawie trudno się zorientować nawet co  
do dokładnej lokalizacji wykopów, ich wielkości 
oraz  tego,  co  zostało  w  nich  odkryte.

W latach 1959-1960 w obrębie wirydarza 
klasztoru dominikanów antropolog L. Sarama 
przeprowadził – bez udziału archeologów – wy-
kopaliska, których celem było odnalezienie szcząt-
ków kostnych zakonników zabitych w trakcie 
najazdu mongolskiego w 1260 r. Wyniki tych 
poszukiwań, w trakcie których odkryto szkielety 
należące do ponad 100 osób, w tym część w gro-
bach zbiorowych, nie zostały opracowane i opu-
blikowane. Odnalezione szczątki kostne w prze-
ważającej większości zaginęły. Kilka kości ze 
śladami nacięć bądź z tkwiącymi w nich gro-
cikami, uznane za należące do ofiar najazdu 
mongolskiego, do lat 90. XX w. eksponowane 
były w kościele św. Jakuba. Później zdeponowa-
no je w krypcie pod kaplicą Męczenników, gdzie 
są  niedostępne.

W 1970 r. zespół archeologów z Pracowni 
Konserwacji Zabytków z Krakowa wykonał kilka 
niewielkich wykopów przy kościele św. Jakuba 
i w obrębie rozebranego w XIX w. zachodniego 
skrzydła klasztoru, rozpoznając m.in. część cmen-
tarza przykościelnego. Wyniki tych badań nie były 
opublikowane. Kolejne prace wykopaliskowe na 
terenie zespołu kościelno-klasztornego dominika-
nów, również o stosunkowo niewielkim zakresie 
przestrzennym, przeprowadziło Biuro Badań i Do-
kumentacji Zabytków w Tarnobrzegu w 1983 r. 
i latach 1990-1992. W ich trakcie odsłonięto m.in. 
mury fundamentowe południowo-wschodniego 
narożnika klasztoru, kilka pochówków w obrębie 

krużganka, zaś w jednym z wykopów w koście-
le, wtórnie wmurowaną w fundament filara mię-
dzynawowego, późnoromańską płytę nagrobną 
z przedstawieniem miecza (Florek 1993; 1994; 
2013). W latach późniejszych na terenie Wzgórza 
Staromiejskiego prowadzono przede wszystkim 
niewielkie badania ratownicze bądź nadzory 
archeologiczne nad prowadzonymi tu pracami 
ziemnymi, które jednak doprowadziły do rozpo-
znania m.in. kolejnych partii znajdującego się na 
niej cmentarzyska rzędowego i osady wczesno-
średniowiecznej (por. Bajka 2018; Bajka, Florek 
2011; Florek 2006; Florek, Zakościelna 2005; Gra-
bowska, Grabowski 2017). Większy zakres prze-
strzenny (rozpoznano powierzchnię 3,3 ara) miały 
jedynie prace wykopaliskowe przeprowadzone 
w latach 2014-2015 przez A. Stempin i M. Florka, 
których celem było odnalezienie pozostałości 
kościoła św. Jana oraz weryfikacja wyników ba-
dań E. i J. Gąssowskich, w tym przede wszyst-
kim zlokalizowanie miejsca odkrycia tzw. chaty 
z szachami – półziemianki, w której w 1962 r. 
odkryto prawie kompletny zestaw bierek szacho-
wych. W ich trakcie rozpoznano kolejny frag-
ment osady wczesnośredniowiecznej z obiektami 
mieszkalnymi, gospodarczymi i produkcyjnymi 
datowanymi od XI po XIII w. (por. Bajka, Florek, 
Stempin, Zisopulu-Bleja 2014; Florek, Stempin 
2015; Florek, Bajka, Zisopulu-Bleja, Stempin 
2018).

W 2016 r., w związku z planowaną rewa-
loryzacją klasztoru dominikanów, w tym odbu-
dową nieistniejących już skrzydeł, podjęto na 
jego terenie kolejne badania archeologiczne, 
które  trwają  do  chwili  obecnej.

* * *
Pomimo prowadzonych od prawie 100 lat 

badań archeologicznych na Wzgórzu Staro-
miejskim liczba znalezionych w ich trakcie mi-
litariów średniowiecznych (w tym elementów 
oporządzenia jeździeckiego, nie zawsze będą-
cych militariami ) jest nadzwyczaj sensu stricto
skromna; prawie brak tu również tego typu za-
bytków pochodzących z odkryć przypadkowych 
(ryc.  2). 

Dwa żelazne groty strzał znaleziono na cmen-
tarzysku w grobach nr 19 i  podczas badań 226
prowadzonych przez J. Żurowskiego (Nadolski 
1954, kat. 132; Sarama 1957, 446; Gąssowski 
1969, 406-408; Zoll-Adamikowa 1971, 58; Strzyż 
2006, tab. X:181-182). Były to groty z tulejkami 

2 Numeracja grobów wg J. Gąssowskiego, który – opracowując materiały z badań J. Żurowskiego – nadał grobom nowe numery 
(por. Gąssowski 1969, 403). L. Sarama, publikując wyniki analiz antropologicznych, stosował numerację polową J. Żurowskiego 
i podał, że groty znajdowały się w grobach nr 30 i 37 (Sarama 1957, 446).

Marek Florek, Agnieszka Stempin
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i zadziorami, a więc typu I wg A. Nadolskiego 
(1954, 64), odpowiadającego typowi 2 grotów z tu-
lejkami wg klasyfikacji A. F. Medvedeva (1966, 56) 
i typowi I wg podziału typologicznego P. Świąt-
kiewicza opracowanego dla grotów broni miota-
jącej z grodziska w Raciążu (Świątkiewicz 2010, 
30-31, 33). Grot z grobu nr 19 miał mieć długość 
7,8 cm i średnicę tulejki 1,2 cm; grot z grobu 
nr 26 – długość 8,5 cm, rozstaw zadziorów 3 cm, 
średnicę tulejki 1,2 cm (por. Gąssowski 1969, 
406-408). Z powodu nie zachowania zabytków 
nic więcej na temat ich wyglądu nie jesteśmy 

Militaria średniowieczne ze Wzgórza Staromiejskiego w Sandomierzu

Ryc. 3. Sandomierz – Wzgórze Staromiejskie. Groty strzał z osady 
wczesnośredniowiecznej: 1 – grot z obiektu nr 157 (badania w latach 
1928-1929); 2 – grot z obiektu nr 11 (badania w latach 2014-2015) 
(1 – wg Gąssowski 1969; 2 – rys. i fot. A. Stempin).

Fig. 3. Sandomierz – Old Town Hill. Arrowheads from the early 
medieval settlement: 1 – arrowhead from Feature 157 (excavations in 
1928-1929); 2 – arrowhead from Feature 11 (excavations in 2014-2015) 
(1 – after Gąssowski 1969; 2 – drawing and photo by A. Stempin).

Ryc. 4. Sandomierz – Wzgórze Staromiejskie. Żeleźce topora, zna-
lezisko luźne bez lokalizacji (wg Florek 2015a).

Fig. 4. Sandomierz – Old Town Hill. Axehead, stray find with 
unknown find place (after Florek 2015a).
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w stanie powiedzieć. Groty z tulejką i zadziora-
mi mają dość szeroką chronologię (por. Koto-
wicz 2006, 460). W tym jednak przypadku 
możemy – w oparciu o czas funkcjonowania tej 
części cmentarzyska – zawęzić ją do okresu 
między początkiem XI, a przełomem XII i XIII w.  

W obiektach stanowiących pozostałość osa-
dy wczesnośredniowiecznej badanych w l. 1928-
1929 znaleziono kolejny grot strzały i dwa żeleź-
ca siekier bądź toporów żelaznych, w tym jedno 
uszkodzone (Gąssowski 1969, 443-448; Rys-
iewscy 1991, 220). Oba zabytki zaginęły i nic 
na ich temat nie wiadomo. Odkryty w obiekcie 
(chacie) nr 157 grot strzały (por. Strzyż 2006, 
tab. X:184, ryc. 17:18) to uszkodzony egzemplarz 
z tulejką i liściem o przekroju soczewkowatym, 
o kształcie zbliżonym do trójkąta, z zaokrąglony-
mi narożnikami skrzydełek (ryc. 3:1). Jego wy- 
miary wynoszą: zach. dł. – 6 cm (w tym dł. liścia 
– 2,4 cm); maksymalna szer. liścia – 2,1 cm; 
maksymalna grub. liścia – 0,4 cm; średnica tulej-
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ki – 0,9 cm. Grot ten reprezentuje typ II wg kla-
syfikacji A. Nadolskiego (1954, 64) bądź typ I, 
grupy A, odmiany 3 wg podziału typologiczne-
go opracowanego dla grotów broni miotającej 
z Raciąża przez P. Świątkiewicza (2010, 33-35). 
Trudno natomiast znaleźć dla niego odpowiednik 
w bardzo rozbudowanej typologii grotów A. F. Me-
dvedeva (1966). Grot ten, na podstawie pozosta-
łych zabytków znalezionych w obiekcie (chacie) 
nr 157, m.in. fragmentu importowanej z Rusi am-
fory (tzw. korczagi), możemy datować na okres 
między ostatnią ćwiercią XII w. a 1260 r., kiedy to 
osada została spalona w czasie najazdu mongolsko-
ruskiego  (por.  Gąssowski  1969,  466-467). 

Żelazne groty strzał i „siekierkę” (topór?) 
znaleziono również podczas prac wykopalisko-
wych J. i E. Gąssowskich prowadzonych między 

Marek Florek, Agnieszka Stempin
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Ryc. 5. Sandomierz – Wzgórze Staromiejskie. Grot oszczepu, zna-
lezisko luźne w 2012 r. Fot. i rys. M. Florek.

Fig. 5. Sandomierz – Oldtown Hill. Javelin head, stray find in 2012. 
Photo and drawing by M. Florek.

1958 a 1968 r., jednak z powodu braku ich pu-
blikacji wiemy tylko, że groty wystąpiły w obiek-
tach (chatach) wiązanych ze starszą fazą osady, 
datowaną na koniec X – XI w., zaś „siekierka” 
(topór?) w obiekcie fazy młodszej, z XII-XIII w. 
(por. Gąssowska 1969, 299). Same zabytki są nie-
dostępne, być może . Groty strzał, w tym 3zaginęły
tkwiące w kościach ludzkich, miały zostać znale-
zione również w trakcie poszukiwań L. Saramy 
na wirydarzu klasztoru dominikanów przy koście-
le św. Jakuba. One również nie zostały opubliko-
wane. Te, które były przechowywane w kościele 
dominikanów, jak wspomniano wyżej, zostały 
zapewne zdeponowane wraz z kośćmi w krypcie 
pod Kaplicą Męczenników; los pozostałych jest 

4nieznany . 
W latach 60. XX w. w bliżej nieokreślo-

nym miejscu na terenie Wzgórza Staromiej-
skiego znaleziono przypadkowo niewielkie 
żeleźce topora (ryc. 4), które w 2012 r. zostało 
przekazane do zbiorów Muzeum Okręgowego 
w Sandomierzu. Pod względem typologicznym 
zabytek ten wydaje się być najbliższy typowi 
VIIa wg klasyfikacji M. Głoska (1996, tabl. IV), 
datowanemu na XII-XIV w. (por. Florek 2015a). 

Z systematycznych penetracji stanowiska, 
prowadzonych m.in. przy użyciu wykrywacza 
metalu, jakie w 2012 r. przeprowadziło Sto-
warzyszenie Poszukiwaczy Śladów Historii 
„Sakwa”, pochodzi grot oszczepu. Znaleziony 
został na północnym stoku Wzgórza Staromiej-
skiego opadającym ku wąwozowi Piszczele 
(działka nr 726/2). Jest to wykonany z żelaza, 
stosunkowo niewielki, smukły grot z liściem 
kształtu lancetowatego, o podwójnie daszkowa-
tym przekroju poprzecznym, ze słabo zaznaczo-
nym żeberkiem oraz okrągłą w przekroju tulejką, 
której długość wynosi w przybliżeniu 1/2 długości 
liścia (ryc. 5). Grot ma odłamany wierzchołek, 
uszkodzone przez korozję krawędzie i tulejkę. 
Jego wymiary wynoszą: zach. dł. – 17 cm (re-
konstruowana – około 20 cm); zach. dł. liścia – 
10,5 cm; maksymalna szer. liścia – około 2,8 cm; 
maksymalna grub. liścia – 0,8 cm; średnica tulejki 
u nasady – około 1,7 cm. Grot swą formą najbliż-
szy jest typowi I, a także niektórym egzemplarzom 
typu II wg klasyfikacji A. N. Kirpičnikova (Kirpi-
chnikov 1966, 12), od których różni się właści-
wie tylko tym, że ma część wierzchołkową liścia 
bardziej płaską, podczas gdy tamte czworokątną 

3 Należy zwrócić uwagę, że E. Gąssowska o „siekierce” i grotach strzał wspomina tylko w artykule z 1969 r.; w późniejszych 
publikacjach (Gąssowska 1970; 1971) już ich nie wymienia.
4 Tak naprawdę to nie mamy pewności, czy L. Sarama przekazał do kościoła św. Jakuba kości z tkwiącymi w nich grocikami 
strzał łuku pochodzące z jego „wykopalisk” czy też te z badań J. Żurowskiego, którymi dysponował. To ostatnie tłumaczyłoby, 
dlaczego nie zostały one opublikowane przez J. Gąssowskiego, który jedynie podał ich wymiary na podstawie inwentarza 
polowego J. Żurowskiego. 
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w przekroju, co może jednak wynikać ze stanu za-
chowania, oraz typowi V odmiana (podtyp) Va wg 
klasyfikacji A. Nadolskiego (1954, 54-55). Groty 
tego typu, najbardziej powszechne w Europie Środ-
kowej, datowane mogą być na IX-XIII w. a nawet 
później, chociaż najwięcej tych egzemplarzy po-
chodzi z XI i XII w. Podobnie datowane są groty 
typu II wg Kirpičnikova, których zasięg występo-
wania obejmuje głównie tereny północno-wschod-
niej Europy, zaś na naszych ziemiach ich znaleziska 
koncentrują się na Mazowszu, w Polsce Środkowej 
i w Wielkopolsce (Strzyż 2006, 67). Grot ten na-
leżałoby zatem datować w dość szerokich ramach 
chronologicznych, najprawdopodobniej jednak na 
XI-XIII w., podobnie jak osadę wczesnomiejską, 
na  terenie  której  został  znaleziony. 

Nieliczny zespół militariów odkryto w trak-
cie prac wykopaliskowych w latach 2014-2015 
(ryc. 6-7). Są to: żeleźce czekana, grot oszcze-
pu, fragment noża bojowego, groty strzał do łuku 
z zadziorami, dwa groty bełtów kuszy i ostroga.

Uszkodzone, o odłamanym ostrzu, żeleźce 
czekana znalezione zostało na dnie dużej grusz-
kowatej jamy (obiekt nr 16) związanej z najstarszą 
fazą funkcjonowania osady, datowaną na koniec 
X i XI w. Jest to (ryc. 8) masywne żeleźce pro-
stopadłe do osi pionowej toporzyska. Ma obuch 
zakończony niezbyt długim, płasko ściętym, pro-
stokątnym w przekroju młotkiem, osadę z wy-
odrębnionymi trójkątnymi wąsami i dość długą 
szyjkę przechodzącą w (nie zachowane) ostrze. 
Wewnątrz osady zachowały się resztki toporzy-
ska wykonanego z drewna . Z uwagi na 5dębu
stan zachowania, przede wszystkim brak ostrza, 
zabytek trudno jednoznacznie sklasyfikować 
w obrębie któregoś z wyróżnianych typów cze-
kanów. Wydaje się być on najbliższy typowi Id 
wg typologii Nadolskiego (1954, 41), odpowia-
dającemu typowi VI wg A. N. Kirpičnikova 
(Kirpichnikov 1966, 38-39) i czekanom typu 5 
odmiany IIB.5.30 wg rozbudowanej klasyfikacji 
P. Kotowicza (2018, 107-109), a więc formom 
określanym często jako „bradatice”. Czekany ta-
kie są na ziemiach polskich datowane zazwyczaj 
na okres między początkiem IX i połową bądź 
końcem X w. W przypadku topora z Sandomie-
rza jego chronologię można zawęzić do drugiej 
połowy – końca X w., jako że znaleziono go 
w jamie, w którą wkopane były piece z dnami 
wyłożonymi fragmentami naczyń z pierwszej 
połowy XI w., reprezentujących tzw. wielko-
polski nurt w ceramice sandomierskiej (por. 
Buko  1998,  55-56).

Kolejne militaria znaleziono w obiekcie nr 11, 
którego eksploracja w latach 2014-2015 pozwoliła 
na identyfikowanie go, z dużym prawdopodo-
bieństwem, z tzw. chatą z szachami, częściowo 
przebadaną w 1962 r. (por. Florek et al. 2018, 74). 
Zabytki zostały odkryte w warstwach powstałych 
w wyniku zniszczenia tego domostwa w trakcie 
pożaru oraz będących jego konsekwencją prac 
niwelacyjnych. Odkryte ślady ścian zrębowych, 
częściowo zagłębionych w ziemię, świadczą o tym, 
że istniały dwie fazy funkcjonowania dużego 
budynku drewnianego, przy czym ze starszego 
pozostały jedynie najniższe fragmenty fundamen-
towe, a młodszy wzniesiono, rozbudowując pier-
wotne założenie w tym samym miejscu z nie-
znacznym przesunięciem w stronę południowo-
wschodnią. Chronologicznie oba budynki są 
prawdopodobnie kontynuacją zamieszkania tego 
miejsca, można zatem przyjąć, że budowę pierw-
szego zainicjowano jeszcze w XII w. (w drugiej 
połowie lub pod jego koniec), a ostatecznie spa-
lony został w początkach drugiej połowy XIII w., 
zapewne w czasie najazdu mongolsko-ruskiego na 
Sandomierz zimą 1260 r. i już nie odbudowany. 
Taką chronologię potwierdzają zarówno znalezio-
ne w nim zabytki, jak i daty C14 próbek drewna 
pobranego z odsłoniętych ścian: 780+/-50 BP 
i 820+/-40 BP, po kalibracji oscylujące (przy 
ufności  94,4%)  między  1154  a  6 1295 r.

Pierwszy zabytek znaleziony w warstwach 
związanych z destrukcją obiektu nr 11 to frag-
ment – prawdopodobnie około połowy pierwot-
nej długości – liścia smukłego lancetowatego grotu 
oszczepu, zapewne zakończonego tulejką, o rom-
boidalnym przekroju poprzecznym (ryc. 9). Dłu-
gość zachowanego fragmentu wynosi 15 cm, mak-
symalna szerokość 3,6 cm, maksymalna grubość 
1,3 cm. Z uwagi na fragmentaryczny stan zacho-
wania, w tym brak tulejki, trudno coś pewnego 
na jego temat powiedzieć. O ile rzeczywiście 
ostrze to stanowi fragment grotu oszczepu z tu-
lejką, to grot ten najbliższy byłby typowi V wg 
klasyfikacji A. Nadolskiego (1954, 54-55) i typo-
wi I wg A. N. Kirpičnikova (Kirpichnikov 1966, 
33-34), reprezentując wariant o smukłym a jed-
nocześnie masywnym liściu. Groty takie były 
używane głównie od X do XII w., jednak biorąc 
pod uwagę kontekst, w jakim został znaleziony, 
datowanie tego konkretnego zabytku można za-
węzić do okresu między końcem XII w. a po-
czątkiem  drugiej  połowy  XIII  w. 

Wśród militariów zarejestrowanych w ra-
mach tego obiektu znalazł się również żelazny 

5 Analizę wykonał dr Tomasz Stępnik z Pracowni Archeologicznej Uni-Art w Poznaniu.
6 Datowanie próbek wykonało Laboratorium Datowań Bezwzględnych w Krakowie; nr próbek MKL-3379, MKL-3381.
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grot strzały z tulejką i zadziorami (ryc. 3:2). 
Zabytek ma długość całkowitą 5,7 cm, długość 
skrzydełek zadziorów 2,4 cm, szerokość (rozstaw 
skrzydełek) 2,3 cm, średnica tulejki 0,8 cm. Grot 
reprezentuje typ I wg A. Nadolskiego (1954, 64) 
odpowiadający typowi 2 grotów strzał z tulejka-
mi wg klasyfikacji A. F. Medvedeva (1966, 56). 
Jak zaznaczono już wyżej, groty tego typu mają 
szeroką chronologię, jednak w przypadku opi-
sywanego przedmiotu można ją zawęzić do cza-
sów między końcem XII w. a początkiem dru-
giej połowy XIII w., o ile nie znalazł się on 
w  warstwach  niwelacyjnych  wtórnie.

Poziomy związane z destrukcją obiektu 
nr 11 („chaty”) i niwelacją terenu po jej spale-
niu zawierały również dwa groty bełtów kuszy. 
Pierwszy z nich to grot o stosunkowo krępym, 
romboidalnym w przekroju poprzecznym, ostrzu 
przechodzącym w okrągłą w tulejkę (ryc. 10:1). 
Długość grotu wynosi 7,5 cm, w tym ostrza 
5,6 cm, maksymalna szerokość ostrza 1,8 cm, 
maksymalna grubość ostrza 0,8 cm, średnica 
tulejki 1,3 cm. Drugi grot bełtu kuszy (ryc. 10:2), 

Ryc. 6. Sandomierz – Wzgórze Staromiejskie. Lokalizacja wykopów 
z badań w latach 2014-2015: 1 – wykopy z 2014 r.; 2 – wykopy 
z 2015 r. Oprac. M. Florek.

Fig. 6. Sandomierz – Old Town Hill. Location of archaeological 
trenches in 2014-2015: 1 – trenches in 2014; 2 – trenches in 2015. 
Elaborated by M. Florek.

Ryc. 7. Sandomierz – Wzgórze Staromiejskie. Plan zbiorczy obiek-
tów odkrytych w latach 2014-2015: 1 – granice wykopów; 2 – obiekty 
pradziejowe; 3 – jamy gruszkowate (koniec X – początek XI w.); 
4 – piece (XI w.); 5 – obiekty z XII-XIII w.; 6 – wkop pod półziemiankę – 
obiekt nr 11; 7 – obiekty późnośredniowieczne i nowożytne; 8 – teren 
zniszczony; 9 – wykop E. i J. Gąssowskich z 1962 r.; 10 – spalone 
podwaliny ścian obiektu nr 11 (półziemianki). .Oprac. M. Florek

Fig. 7. Sandomierz – Old Town Hill. Sandomierz – Old Town Hill. 
Cumulative plan of features discovered in 2014-2015: 1 – trench 
borders; 2 – prehistoric features; 3 – pear-shaped pits (late 10  – th

early 11  century); 4 – ovens (11  century); 5 – features from the th th

12 -13  centuries; 6 – semi-dugout trench – Feature 11; 7 – late th th

medieval and modern period features; 8 – devastated area; 9 – trench 
of E. and J. Gąssowski from 1962; 10 – burnt rudiments of walls of 
Feature 11 (semi-dugout). . Elaborated by M. Florek
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gorzej zachowany, ma podobny kształt i wymiary. 
Reprezentują one najbardziej rozpowszechniony 
rodzaj grotów bełtów kusz, określony jako typ I 
wg klasyfikacji A. Nadolskiego, odpowiadający 
typom 8 i 9 w typologii A. F. Medvedeva. Groty 
takie na ziemiach polskich, podobnie jak w Eu-
ropie Zachodniej, pojawiły się już w XII w., zaś 
na Rusi w XIII w. i były używane do końca XV w., 
a nawet – w zastosowaniu do kusz myśliwskich – 
jeszcze dłużej (por. Nadolski 1954, 65; Medvedev 
1966,  94-95). 

W warstwach związanych z niwelacją terenu 
po spaleniu obiektu nr 11 („chaty”) znaleziono 
również jednosieczny nóż . Po-7bojowy (ryc. 11)
siada on wąską głownię o trójkątnym przekroju 
poprzecznym, przechodzącą w trzpień do osadze-

7 We wcześniejszych publikacjach omawiających wyniki badań w l. 2014-2015 (por. Florek, Stempin 2015; Florek et al. 2018) 
dla zabytku tego używano określenia kord, która to nazwa w opinii bronioznawców zarezerwowana jest dla broni o głowni 
dłuższej niż 40 cm i asymetrycznej, płaskiej rękojeści (por. Lewandowski 1986, 104).
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nia o przekroju owalnym. Długość całego zabytku 
wynosi 34,5 cm, w tym długość głowni 28,0 cm, 
szerokość 2,5 cm, maksymalna grubość 0,8 cm, 
zachowana długość trzpienia rękojeści 6,5 cm, 
średnice trzpienia rękojeści 1,2 i 1,4 cm. Na 
trzpieniu rękojeści zachowały się ślady drewnianej 
oprawy. Swą formą nawiązuje on do typu A tej 
kategorii broni w klasyfikacji M. Lewandowskie-
go (1986, 104-105). Noże bojowe, podobnie jak 
kordy i tasaki, uważane są zazwyczaj za broń bia-
łą o charakterze plebejskim, używaną w późnym 
średniowieczu (por. Głosek 2004, 246). Noże 
o dużych wymiarach mogły być, i zapewne były, 
używane jako broń również wcześniej. Egzem-
plarz z Sandomierza, z uwagi na kontekst znale-
zienia,  należy  datować  najpewniej  na  XIII  w.

Ostatnim zabytkiem reprezentującym grupę 
militariów i oporządzenia jeździeckiego odkrytym 
w warstwach związanych z obiektem nr 11 jest 
ostroga żelazna (ryc. 12). Jest to egzemplarz 
o prostym kabłąku w kształcie litery U, z bodź-
cem w kształcie czworograniastego ostrosłupa 
(piramidalnym) osadzonego na krótkiej szyjce, 

0 5 cm

Ryc. 8. Sandomierz – Wzgórze Staromiejskie. Żeleźce czekana 
z obiektu nr 16 (badania w latach 2014-2015). Oprac. A. Stempin.

Fig. 8. Sandomierz – Old Town Hill. Hammer axe from Feature 16 
(excavations in 2014-2015). Elaborated by A. Stempin.

Ryc. 9. Sandomierz – Wzgórze Staromiejskie. Grot oszczepu z obiektu 
nr 11 (badania w latach 2014-2015). Oprac. A. Stempin.

Fig. 9. Sandomierz – Old Town Hill. Javelin head from Feature 11 
(excavations in 2014-2015). Elaborated by A. Stempin.
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lekko odchylonym od płaszczyzny kabłąka. Koń-
ce kabłąka z zaczepami nie zachowały się. Kabłąk 
w przekroju poprzecznym ma kształt półkolisty. 
Wymiary ostrogi to: dł. – 12 cm; rozpiętość ra-
mion kabłąka – 6,5 cm; dł. bodźca – 4 cm (w tym 
szyjka 0,5 cm). Pod względem formy jest ona 
najbliższa ostrogom odmiany 2 typu II wg kla-
syfikacji Z. Hilczerówny. Odmiana 2 ma mieć 
stosunkowo wąską chronologię, bo ograniczają-
cą się do XI w., jednak były one używane jeszcze 
w XIII w. (Hilczerówna 1956, 47-48). Podobnie 
jak w przypadku pozostałych zabytków z obiektu 
nr 11 interesującą nas ostrogę należy datować na 
koniec  XII  –  początek  drugiej  połowy  XIII  w.

Ostrogę znaleziono również w trakcie prze-
prowadzonych wiosną 2018 r. badań ratowni-
czych na kulminacji Wzgórza Staromiejskiego, 
na działce nr 640, na północny zachód od kościo-
ła św. Pawła (por. Bajka 2018). Odkryta została 
w obiekcie nr 6, stanowiącym pozostałość dużej, 
prostokątnej półziemianki. Jest to żelazna ostro-
ga (ryc. 13) o prostym kabłąku w kształcie litery 
U (widoczna obecnie asymetryczność wydaje 
się być wtórna i być może wynikać z procesów 
podepozycyjnych), z krótkim bodźcem w kształ-
cie ostrosłupa o sześciobocznej podstawie osa-
dzonego na niezbyt długiej szyjce, odchylonym 
pod kątem około 45° od płaszczyzny kabłąka. Ka-
błąk w przekroju poprzecznym ma kształt pół-
kolisty, końce z zaczepami nie zachowały się. 
Wymiary ostrogi to: dł. – 10,5 cm; rozpiętość 
ramion kabłąka – 9,5 cm; dł. bodźca – 3,5 cm 
(w tym szyjki 1 cm). Razem z ostrogą w wy-
pełnisku obiektu znaleziono bardzo liczne frag-
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menty ceramiki, kości zwierzęce, łuski i ości ry-
bie, żelazny półkosek oraz szklane i szkliwione 
paciorki. Pod względem formy znaleziona w 2018 r. 
ostroga najbliższa jest odmianie 5 typu II wg kla-
syfikacji Z. Hilczerówny (dokładne określenie ty-
pologiczne będzie możliwe po zakończeniu kon-
serwacji). Ostrogi tej odmiany, jak wskazano wyżej, 
datowane są głównie na XI w., chociaż używane 
były jeszcze w XIII w. (Hilczerówna 1956, 47). 
Jednak w tym przypadku ostrogę, podobnie jak 
pozostałe zabytki wraz z nią znalezione, należy 
datować na okres między początkiem XII w. a po-
łową XIII w. W podobnym przedziale czasowym 
datowane są opublikowane ostatnio ostrogi typu II 
odmian 3-5 pochodzące z badań na Nowym Targu 
we  Wrocławiu  (Marek  2018,  569).

* * *
Jak z powyższego przeglądu wynika, z do-

tychczasowych badań wykopaliskowych i od-
kryć przypadkowych na Wzgórzu Staromiejskim 
w Sandomierzu pochodzą następujące militaria 
i elementy oporządzenia jeździeckiego: dwa że-
leźca – topora i czekana, nóż bojowy, grot włóczni, 
grot oszczepu (?), dwa groty bełtów, dwie ostrogi, 
kilka grotów strzał (bliższe informacje posiada-
my tylko na temat sześciu z nich). Potencjalnie 
za militaria możemy uznać również trzy żeleźca 
siekier, o których jednak – z powodu zaginięcia 
zabytków – nic nie wiemy. Zabytki te wystąpiły 
w trzech różnych kontekstach: w grobach na cmen-
tarzysku szkieletowym typu nieprzykościelnego, 
w grobach, w tym prawdopodobnie zbiorowych, 
w obrębie krużganków klasztoru dominikanów oraz 
na  terenie  osady  wczesnomiejskiej.

Dwa groty strzał z tulejką i zadziorami od-
kryte w grobach wchodzących w skład południo-
wej części rozległego cmentarzyska szkieletowego 
z XI-XII w. nie stanowiły wyposażenia zmarłych, 
ale miały tkwić między kręgami pochowanych 
w nich osób, będąc zapewne przyczyną ich śmier-
ci. Oba te pochówki, a także kilka innych, w któ-
rych na kościach zmarłych zaobserwowano ślady 
różnego rodzaju uszkodzeń, L. Sarama uznał za 
groby wojowników, którzy zginęli śmiercią nie-
naturalną (Sarama 1957, 449). Według niego 
znaleziony w grobie  grot strzały utkwił 8nr 37
bardzo głęboko między piątym i szóstym kręgiem 
piersiowym, co spowodowało przerwanie rdzenia 
kręgowego, natomiast na czaszce zmarłego nie 

zaobserwowano śladów uszkodzeń. W przypad-
ku drugiego pochówku (grób nr 30), o szkielecie 
bardzo niekompletnym, badacz ten ogranicza się 
tylko do podania, że grot strzały tkwił w klatce 
piersiowej, natomiast na czaszce zmarłego, na 
kości ciemieniowej, stwierdzono wgłębienie po-
wstałe od uderzenia twardym przedmiotem, które 
jednak nie było przyczyną śmierci osobnika ( , ibidem
446-447). Z opisów tych wynika, że zmarli, 
w klatkach piersiowych których znaleziono groty 
strzał, mieli czaszki, chociaż jeden ze szkieletów 
miał być niekompletny, co jest sprzeczne z opisami 
J. Gąssowskiego oraz publikowanymi przez niego 
fotografiami i rysunkami z badań (por. Gąssowski 
1969,  ryc.  73,  77)

Według J. Gąssowskiego grot w grobie nr 19 
tkwił między siódmym i ósmym kręgiem zmar-
łego, grot w grobie nr 26 był wbity poniżej ósmego 
(licząc od dołu) kręgu ( , 406-408). Podobnie ibidem
jak Sarama uznał on, że obaj zmarli byli ofiarami 
jakiegoś konfliktu zbrojnego (walk), przy czym 
osobnik z grobu nr 26, w którym doskonale 
zachowany szkielet pozbawiony miał być czaszki, 
mógł zginąć zarówno od miecza, jak i trafienia 
strzałą z łuku bądź obu tych przyczyn ( , 408). ibidem
Z kolei H. Zoll-Adamikowa, a za nią Ł. M. Sta-
naszek, opierając się na informacjach podanych 
przez J. Gąssowskiego, uznali, że w przypadku 
grobu nr 26 mamy najpewniej do czynienia z po-
chówkiem tzw. wampira, za czym przemawia 
pozbawienie zmarłego głowy i przebicie klatki 
piersiowej ostrym przedmiotem (strzałą łuku), 
a także położenie na peryferiach cmentarzyska 
(Zoll-Adamikowa 1971, 53; Stanaszek 1998, 25). 
Ostatnia przesłanka jest nietrafiona, bo grób ten 
leży na peryferiach, ale tylko partii cmentarzyska 
zbadanej w latach 1928-1929. Z traktowania tego 
grobu jako pochówku „wampira” Ł. M. Stanaszek 
się ostatnio wycofał, uznając, że mamy w tym 
przypadku do czynienia ze śladami gwałtownej 
śmierci, a nie antywampirycznym zabiegiem 
ochronnym (Stanaszek 2016, 97). W podobny 
sposób grób ten zinterpretował L. Gardeła, su-
gerując, że może to być pochówek skazańca 
(Gardeła  2017,  156). 

Pozostawiając kwestię interpretacji tych po-
chówków , pewne pozostaje, 9nie rozstrzygniętą
że zbadane przez J. Żurowskiego groby, w których 
znaleziono groty strzał, należą do cmentarzyska 
typu nieprzykościelnego użytkowanego od XI do 

8 Czyli grobie nr 26 wg numeracji J. Gąssowskiego – por. przypis 2.
9 W świetle przedstawionych wyżej rozbieżności w opisie szkieletu z grobu nr 26 (wg oznaczeń J. Gąssowskiego, a 37 wg 
numeracji polowej J. Żurowskiego stosowanej przez L. Saramę), a zwłaszcza wątpliwości, czy miał on czaszkę czy też nie, 
wszelkie dywagacje na temat charakteru tego pochówku (pochówek „wampira”, osoby zabitej w walce, skazańca itd.) wydają 
się nie mieć większego sensu.
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przełomu XII i XIII w. Ponieważ nie da się bliżej 
określić chronologii obu grobów, podobnie jak po-
zostałych, w których, wg L. Saramy, na kościach 
pochowanych w nich osobników zaobserwowano 
ślady mogące świadczyć, że powstały one w trakcie 
walki i były przyczyną śmierci, nie ma pewności, 
że są one sobie współczesne, chociaż takiej ewen-
tualności nie można wykluczyć. Z tego też powo-
du nie można wskazać, w jakich okolicznościach 
mogli zostać zabici osobnicy w nich pochowani.

Groty strzał, w tym tkwiące w kościach 
ludzkich, miano znaleźć również w obrębie 
cmentarza klasztornego, a konkretnie w grobach 
w obrębie północnego i zachodniego krużgan-
ku odkrytych przez L. Saramę. Przez odkrywcę 
zostały one uznane za pochówki ofiar najazdu 
mongolsko-ruskiego  zimą  1260  r.

Pozostałe militaria i elementy oporządzenia 
jeździeckiego pochodzą z osady wczesnomiej-
skiej, która po zniszczeniach w trakcie kolejnych 
najazdów i będącej w części ich konsekwencją 
relokacji Sandomierza w 1286 r. spadła do ran-
gi przedmieścia. Z jej najstarszą – datowaną na 

0 5 cm

1

2

Ryc. 10. Sandomierz – Wzgórze Staromiejskie. Groty bełtów kusz z 
obiektu nr 11 (badania w latach 2014-2015). Oprac. A. Stempin.

Fig. 10. Sandomierz – Old Town Hill. Bolt heads from Feature 11  
(excavations in 2014-2015). Elaborated by A. Stempin.

Ryc. 11. Sandomierz – Wzgórze Staromiejskie. Nóż bojowy z obiektu 
nr 11 (badania w latach 2014-2015). Oprac. A. Stempin.

Fig. 11. Sandomierz – Old Town Hill. Battle knife from Feature 11  
(excavations in 2014-2015). Elaborated by A. Stempin.
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koniec X i XI w. – fazą należy łączyć uszko-
dzony czekan znaleziony w gruszkowatej jamie- 
piwniczce, który dostał się do niej w trakcie jej 
zasypywania, co miało miejsce jeszcze przed po-
łową XI w. Z obiektów z XI w. mają pochodzić 
również groty strzał znalezione w trakcie badań 
prowadzonych w latach 60. XX w. Być może z fazą 
tą należy również wiązać odkryty przy pomocy 
wykrywacza  metalu  liściowaty  grot  oszczepu. 

Znaczna większość militariów i obie ostro-
gi (a także wspomniane trzy siekiery) pochodzą 
z młodszej fazy osady, zakończonej jej zniszcze-
niem w czasie najazdu w 1260 r. Znaleziono je 
w wypełniskach zniszczonych obiektów, w tym 
spalonych półziemiankowych budynków mieszkal-
nych (chat) oraz w warstwach powstałych z ich 
destrukcji, a następnie porządkowania terenu osa-
dy po pożarze. Jedynie niewielkie, znalezione 
luźno żeleźce topora może pochodzić już z końca 
XIII w. lub z XIV w., a więc z czasów funkcjo-
nowania średniowiecznego Przedmieścia Kra-
kowskiego, chociaż nie jest wykluczona jego 
wcześniejsza  chronologia. 

Militaria znalezione w pozostałościach obiek-
tu nr 11 – badanego w latach 2014-2015 dużego 
budynku, o wymiarach 5 x 7 , częściowo za-10m

10 Dotychczas rozpoznane półziemianki ze Wzgórza Staromiejskiego z fazy starszej osiągają maksymalne wymiary 5 x 5 m, 
z fazy młodszej są mniejsze, o wymiarach nie przekraczających ok. 3,5 x 4 m (por. Gąssowska 1969).
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głębionego w ziemię – identyfikowanego z czę-
ściowo rozpoznaną w 1962 r. tzw. „chatą z szacha-
mi” – można, podobnie jak inne odkryte w nim 
zabytki, w tym część o charakterze ekskluzywnym 
(ozdoby, elementy stroju, importowane naczynia, 
zestaw bierek szachowych), traktować jako nale-
żące do jego mieszkańców, porzucone w czasie 
pożaru, który go zniszczył. Podobnie można in-
terpretować pojedynczy grot strzały łuku z pół-
ziemianki badanej przez J. Żurowskiego oraz 
ostrogę  odkrytą  w  2018 r . 

Można również przyjąć inną możliwość, 
wg której zestaw militariów z obiektu nr 11, a więc: 
grot oszczepu, groty strzał łuków i bełtów kusz, 
nóż bojowy, zapewne również ostroga, stanowią 
pozostałość walk toczonych na terenie osady na 
Wzgórzu Staromiejskim podczas oblężenia San-
domierza przez wojska mongolsko-ruskie. Zakoń-
czyły się one 2 lutego 1260 r. zdobyciem grodu 
na Wzgórzu Zamkowym (por. Florek 2007, 36-39). 
Śladami tych walk miałyby także być m.in.: zwę-
glony szkielet odkryty w trakcie badań archeo-
logicznych w latach 60. XX w. w jednej z pół-
ziemianek (Gąssowska 1970, 218, przyp. 13) oraz 
stwierdzany wielokrotnie fakt zniszczenia osady 
przez 11pożar . Jeślibyśmy przyjęli taką interpre-
tację, zastanawiające jest, że wśród przedmiotów 
znalezionych w obiektach zniszczonych przez pożar 
najpewniej w czasie najazdu mongolsko-ruskiego 
w 1260 r. oraz związanych z nimi warstwach 
o charakterze destrukcyjno-niwelacyjnym nie ma 
żadnych militariów pochodzenia wschodniego, cho-
ciażby charakterystycznych grotów strzał z trzpie-
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Ryc. 12. Sandomierz – Wzgórze Staromiejskie. Ostroga z obiektu 
nr 11 (badania w latach 2014-2015). Oprac. A. Stempin.

Fig. 12. Sandomierz – Old Town Hill. Spur from Feature 11 (excavations 
in 2014-2015). Elaborated by A. Stempin.

Ryc. 13. Sandomierz – Wzgórze Staromiejskie. Ostroga z obiektu 
nr 6 (badania w 2018 r.). Oprac. M. Florek.

Fig. 13. Sandomierz – Old Town Hill. Spur from Feature 6 (excavations 
in 2018). Elaborated by M. Florek.

niem. Podobną sytuację zaobserwowano także na 
terenie Wzgórza Zamkowego, na którym w XIII w. 
znajdował się gród książęcy. Gród ten, zgodnie 
z opisem zdobycia Sandomierza zawartym w „Kro-
nice halicko-wołyńskiej”, sporządzonym zapewne 
przez naocznego świadka, miał być przez cztery 
dni tak intensywnie ostrzeliwany z łuków przez 
najeźdźców, że obrońcy nie byli w stanie zająć 
stanowisk obronnych na wałach (por. Florek 2007, 
36-37). Natomiast w trakcie prowadzonych tam ba-
dań wykopaliskowych w warstwach związanych 
ze zniszczeniem około połowy XIII w. (zapewne 
w 1260 r.) wału obronnego grodu znaleziono je-
dynie dwa, w dodatku wykonane z poroża i kości 
groty strzał łuku, które można uznać za wyroby 
„wschodnie”, mongolskie lub ruskie (Florek 
2015b). Z innych części średniowiecznego San-
domierza również pochodzą jedynie pojedyncze 
militaria bądź elementy oporządzenia jeździe-
ckiego (por. Gąssowski 1967; Gąssowska 1970; 
1971; Tabaczyński 1993; 1996; Florek 2014b), cho-
ciaż był on między końcem XII a końcem XIV w. 

11 Należy jednak zwrócić uwagę, że badania archeologiczne przeprowadzone w latach 2014-2015 wykazały, że osada na Wzgórzu 
Staromiejskim przed 1260 r. była również wcześniej co najmniej jeden raz niszczona przez pożar. 
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wielokrotnie obiektem obcych najazdów, zaś w gro-
dzie (później zamku) stacjonowała uzbrojona za-
łoga. W przypadku Wzgórza Miejskiego, a więc 
intensywnie zabudowanych terenów średnio-
wiecznego i nowożytnego miasta oraz Wzgórza 
Zamkowego z wielokrotnie przebudowywanym 
od XIV w. zamkiem, ich brak można tłumaczyć 
bądź późniejszymi zniszczeniami, bądź niedostat-
kiem badań. Inaczej jednak wygląda sytuacja 
w przypadku Wzgórza Staromiejskiego, na którym 
po zniszczeniu w 1260 r. osady wczesnomiejskiej 
istniała, aż do czasów współczesnych, jedynie 
rozproszona zabudowa w otoczeniu pól, sadów 
i ogrodów. Brak w rozpoznanych dotychczas 
warstwach i obiektach z XIII w. większej liczby 
militariów wydaje się świadczyć, że chociaż osa-
da na Wzgórzu Staromiejskim została zniszczona 
(spalona) w czasie najazdu w 1260 r., zapewne 
również podczas wcześniejszego, w 1241 r., to na 
jej terenie nie toczyły się żadne walki. Obserwa-
cja ta wydaje się być zgodna z wymową źródeł 
pisanych, które wspominają o oblężeniu, a potem 
zdobyciu grodu i podgrodzia, zaś w przypadku 
terenów Wzgórza Staromiejskiego tylko o za-
biciu zakonników dominikańskich, którzy po-
zostali w klasztorze (por. Florek 2007, 36-40 – 
tam  wcześniejsza  literatura).

Na koniec warto może wspomnieć wzmian-
kowany już powyżej komplet szachów sandomier-
skich, który jakkolwiek nie stanowi militariów 
sensu stricto, to zarówno w aspekcie toczonych 
rozgrywek, jak i samych przyborów do gry, od-
nosi się do rzeczywistości wojennej. Jak wyka-
zano ostatnio, zdeponowanie figur w tzw. „chacie 
z szachami” nie było przypadkowe, a zestaw sku-
mulowanych w tym domostwie zabytków mili-
tarnych wiązanych z zajęciami rycerskimi sytuuje 
je jako część szerokiego zakresu przedmiotów, 
z których korzystały osoby dobrze zorientowane 
w trendach kulturowych XIII-wiecznej Europy 
(Stempin 2018b, 89-91). Szachy należały w tym 
okresie do kanonu tworzącego etos rycerski, a ich 
znajomość stanowiła nieodzowną umiejętność 

elity (Bubczyk 2009). Czy użytkownik tego ze-
stawu bierek rozumiał zakodowane w kształtach 
figur jednostki wojskowe, trudno rozstrzygnąć, 
niemniej jednak należy pamiętać, że sama ter-
minologia związana z poszczególnymi bierkami 
jednoznacznie na taką znajomość wskazuje. Na 
szachownicy sandomierskiej rozgrywano partie, 
w których udział brali nie tylko król i hetman, ale 
także konnica, piechota i zaprzęgi konne w po-
staci wozów bojowych (wieże szachowe). Wiek 
XIII rozpowszechnił rozgrywki, w których real-
ne konflikty zbrojne epoki odgrywano na planszy, 
studiując różne ich warianty (Lavysh 2018, 143; 
Stempin 2018a, 39). Figury sandomierskie wy-
konane są w konwencji arabskiej-abstrakcyjnej, 
popularnej od X i przeżywającej się do około 
XIV-XV w. w całej Europie, przez co ich związek 
z realnymi postaciami w sensie militarnym jest 
nieoczywisty – znany jedynie tym, którzy grę 
praktykowali. Odkryte szachy sandomierskie 
można zatem uznać, za przykład niecodziennych 
zabytków świadczących o praktykowanych tam 
zajęciach doskonalących umiejętności militarne. 

Zaprezentowane militaria i elementy opo-
rządzenia jeździeckiego pochodzące z odkryć 
przypadkowych, badań powierzchniowych oraz 
prac wykopaliskowych na terenie Wzgórza Sta-
romiejskiego, choć nieliczne i same w sobie 
może niezbyt interesujące, z uwagi na zróż-
nicowane konteksty, w jakich wystąpiły: cmen-
tarzysko rzędowe, cmentarz przykościelny, da-
jące możliwości różnych interpretacji, są cen-
nym źródłem do poznania najstarszej przeszłości 
Sandomierza.
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On the so-called Old Town Hill in Sandomierz 
there existed a settlement in the period between the late 
10th th and the second half of the 13  century. About 1225, 
the first location of Sandomierz (grant of municipal 

thrights) took place in its territory. In the late 10  century 
a large non-church cemetery came into existence in 
its neighbourhood. This cemetery ceased to be used 

thin the second half of the 12  or at the turn of the 
th th12  and 13  century, after new churches (St John’s, 

St Jacob’s and St Paul’s) had been built in the settlement. 
These churches were surrounded with their own 
cemeteries. The settlement was destroyed in the mid-

th13  century, probably during the Mongol-Ruthenian 
invasion in 1260. After a repeated location of the town in 
1286 in another place, the settlement became the suburb 

 of Sandomierz. 
In spite of the fact that archaeological research at 

Old Town Hill has been carried out for almost 100 years, 
the number of finds of medieval weaponry (including 
incidental finds) is extremely low. These are: two axes,  
a combat knife, two spearheads, two crossbow bolt 
heads, two spurs and a few arrowheads (we have more 
detailed information on only six of them). These finds 
were discovered in three different context: in graves in 
the non-church cemetery from the 11th th-12  centuries, 
in graves within the gallery of the Dominican Friary 

thbuilt between 1226 and the mid-13  century, as well 
as in the open settlement which came into being in 

ththe late 10  century and was destroyed probably in 
1260. 

Arrowheads discovered in the graves in the 11th-
th12  centuries cemetery were not part of furnishings of 

the dead, but were believed to have lodged in the chests 
of the buried people. As such, they may have been 
a reason behind their death. It is supposed that arrowheads 
lodged in human bones were also discovered in the 
graves in the cemetery of the Dominican Friary. The 
discoverer of these graves considered them to be burials 
of victims of the Mongol-Ruthenian raid in 1260. The 
remaining weaponry and parts of equestrian equipment 
were found in the territory of the settlement. An axe, 
arrowheads and probably a leaf-shaped spearhead come 

th thfrom its earliest phase (late 10  and the 11  century). 
Other finds were discovered in features which were 

thdestroyed in the mid-13  century (perhaps in the course 
of the invasion in 1260) and in layers which came into 
existence in result of their destruction and then putting 
the area of the settlement in order after fire. It is only 

tha small axe (stray find) that may come from the late 13  
thor the 14  century, that is, from the period of existence 

of the medieval Kraków Suburb. On the other hand, 
its  earlier  chronology  cannot  be  excluded,  either.

Summary

Marek Florek
Agnieszka Stempin

MEDIEVAL MILITARY ITEMS FOUND 
ON THE OLD TOWN HILL IN SANDOMIERZ
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