
Zamek w Czchowie wybudowany został teriałów pozyskanych w trakcie badań (Szpunar 
w znakomicie usytuowanym, strategicznym miej- 2003, ryc. 2). Materiał ruchomy znajdował się 
scu (rys. 1:A). Leży na wysokiej ostrodze skalnej, w zbiorach Muzeum Okręgowego w Nowym 
górującej nad płaską doliną Dunajca i drogą bieg- Sączu (tu został przekazany z magazynów na 
nącą wzdłuż rzeki. Walory strategiczne tego miej- Wawelu), obecnie w depozycie w zbiorach Mu-
sca nie zmieniły się przez wieki. U stóp zamku zeum Okręgowego w Tarnowie. Z dokumentacji 
na niewielkim wypłaszczeniu a także powyżej, do dziś zachowały się jedynie: ogólny plan wy-
na miejscu zwanym „Grodzisko”, w czasie II wojny kopów  i  dziennik  badań  z  1966 r.
światowej ulokowano betonowe bunkry, a wzdłuż W 1967 r. powstała także dokumentacja ar-
tego wzgórza biegną także stare okopy z okresu chitektoniczna wieży zamkowej z pierwszą próbą 
I wojny. Można więc powiedzieć, iż dzieła obron- projektu zagospodarowania wzgórza zamkowego, 
ne budowane są tu przez ponad 700 lat. Wznie- wraz z odsłoniętymi murami zamku w charakterze 
sienie, na którym stoi zamek, znajduje się na po- trwałej ruiny. Prace te, na zlecenie Wojewódzkiego 
łudnie od miasta i jest oddzielone od pozostałej Konserwatora Zabytków, w oparciu o wyniki ba-
części  wyniosłego  garbu  suchą  fosą. dań archeologicznych z lat 1966-1967, wykonali 

Niewielka liczba przedstawień ikonograficz- inż. architekci O. Vogt i A. Walkowski (1967). 
nych i pierwszych rycin lub fotografii zamku, W następnych latach zamek pojawia się w roz-
a właściwie wieży zamkowej, zwanej przez miesz- maitych opracowaniach (Beiersdorf, Krasnowol-
kańców Czchowa „Basztą”, została już przyto- ski  1979;  Szope  1981,  100-103;  Bogucki  1991).
czona we wcześniejszych publikacjach (Szpunar Od 1993 r. działalność w Czchowie rozpo-
1994; 2003; 2005). W prezentowanym artykule, częła ekspedycja archeologiczna z Muzeum Okrę-
skupimy się na kolekcji uzbrojenia późnośrednio- gowego w Tarnowie kierowana przez Andrzeja 
wiecznego odkrytego na zamku w Czchowie, ogra- Szpunara w składzie: Barbara Szpunar, Agnie-
niczymy się więc tylko do skrótowego potrakto- szka Kukułka, Andrzej Michta i, w 1999 r., Jerzy 
wania  problematyki  historii  badań  tej  warowni. Okoński. Badania zamku z przerwami trwały do 

Pierwsze prace miały miejsce w 1953 r., kie- 2001 r. W wyniku tych prac powstał zupełnie 
dy to na terenie Czchowa rozpoczęła działalność nowy plan przyziemia zamku w Czchowie (rys. 
Karpacka Ekspedycja Archeologiczna kierowana 1:B), a w ślad za tym rekonstrukcja tej budowli 
przez prof. Andrzeja Żakiego. W ramach działal- (rys.  2:A-B,  zob.  Szpunar  2005,  rys.  5).
ności KEA w latach 1953-1955 przeprowadzono Uzyskany wynik, oprócz tego, że zdecydo-
niewielkie badania sondażowe i kontrolę wyko- wanie odbiega od istniejącego w dotychczasowej 
pów budowlanych na terenie miasta i tzw. „Gro- literaturze zarysu zabudowy wzgórza, pozwala 
dziska”. także na podjęcie próby rozwarstwienia chrono-

W 1966 r. rozpoczęto badania sondażowe logicznego  tej  budowli.
na wzgórzu zamkowym przy wieży, kontynuo- Zamek nie jest obiektem jednorodnym i moż-
wane w roku następnym. W ich efekcie, mimo na wyróżnić w nim kilka faz rozbudowy (ryc. 3). 
dość szczupłych danych, powstał pierwszy, wielce Pierwsza faza (XIII/XIV w.) – to sama wieża, 
hipotetyczny, plan zabudowy wzgórza zamkowe- która mogła być otoczona drewnianą palisadą. Nie 
go. Zakres prac z lat 1966-1967 został odtworzony znaleziono archeologicznych śladów po takiej kon-
na podstawie ocalałego planu i metryczek z ma- strukcji, ale pamiętać trzeba, że kamienne mury 

Acta Militaria Mediaevalia II
Kraków – Sanok 2006, s. 137-188

UZBROJENIE PÓŹNOŚREDNIOWIECZNE
Z ZAMKU W CZCHOWIE W MAŁOPOLSCE

STUDIA I MATERIAŁY – STUDIES AND MATERIALS

Andrzej Szpunar
Marcin Glinianowicz



musiały, ze względu na szczupłość miejsca, znisz- UZBROJENIE OCHRONNE
czyć fortyfikacje drewniano-ziemne (rys. 3, nr 1).

Druga faza (początek XIV w.) – to budowa Rękawica płytowa
muru obwodowego otaczającego wieżę, połączo-
na z pierwszą fazą budowli bramnej (rys. 3, nr 2). Wśród militariów czchowskich wyróżniają 

Trzecia faza (XIV w.) – to budowa muro- się fragmenty rękawicy płytowej typu „klepsydro-
wanego domu zamkowego i rozbudowa bramy wego” (ang. hour-glass; Blair 1958, 66; Edge, 
(rys.  3,  nr 3). Paddock 1995, 82). W poprzednim opracowaniu 

Czwarta faza (XV w.) – przebudowa klatki niektóre jej części zostały błędnie zinterpretowane 
schodowej i dobudowa budynku południowego jako fragment naręczaka zbroi płytowej (Szpunar 
(rys.  2,  nr  4). 2003, ryc. 11). Pogląd ten sprostowano po do-

Piąta faza (XV/XVI w.) – ostatnia, to dobudo- głębniejszej analizie zabytku (Kotowicz 2004, 
wanie niewielkiego budynku przy wieży (rys. 3, nr 5). nr kat. 26; Glinianowicz 2005, 148, tabl. VI). 

Wyniki badań archeologicznych, szczególnie Zabytek z Czchowa (nr kat. 52, 94, 100; tabl. 6:a-g, 
sondaże przeprowadzone przy węzłach architek- 9:f,m) jest klasycznym przykładem tego typu osło-
tonicznych w 2001 r., stały się podstawą do prac ny dłoni. Składała się ona z części wykonanej 
rekonstrukcyjnych. Obecnie odtworzono koronę z jednego kawałka blachy żelaznej, chroniącej 
wieży i klatkę schodową na szczyt, zrekonstru- wierzch i boki dłoni, uformowanej tak, by paso-
owano budynek przy wieży oraz przyziemie mu- wała do poszczególnych kłykci i podstawy kciu-
rów baszty bramnej, obwód zewnętrzny muru domu ka (tabl. 6:b-d, 9:n). Osłona ta silnie przewężała się 
zamkowego  i  zarys  skrzydła  południowego. w miejscu nadgarstka, aby następnie przejść 

Prezentowana tu kolekcja przedmiotów od- w wyraźnie poszerzający się, „kielichowaty” man-
krytych w trakcie badań archeologicznych, sta- kiet (tabl. 6:a; 9:f). Właśnie to charakterystyczne 
nowiących elementy uzbrojenia i oporządzenia przewężenie, w środkowej części, nadawało tego 
jeździeckiego, a właściwie analiza typologiczno- typu płytowym rękawicom kształt, który wizualnie 
chronologiczna tych zabytków posiada pewien może się kojarzyć z klepsydrą. W przypadku za-
istotny mankament – jest oderwana od kontek- bytku z Czchowa każdy z palców chroniony był 
stu stratygraficznego i materiałów towarzyszą- przez kilkanaście drobnych, lekko łukowatych łu-
cych, głównie ceramiki. Niestety, ilość pozyska- sek, nachodzących na siebie dachówkowato (tabl. 
nego materiału ceramicznego jest ogromna (ponad 6:e-g). Od spodu każdej z łusek widoczne są dwa 
60 tysięcy fragmentów) i opracowanie tego zes- lub trzy niewielkie nity, które pierwotnie przy-
połu jest procesem długotrwałym. Stan taki jest twierdzały je do skórzanego lub tekstylnego pod-
typowy dla stanowisk wielowarstwowych późno- kładu. Każdy z tak złożonych palców był następ-
średniowiecznych obejmujących zamki, dwory nie przynitowany najprawdopodobniej do wąskiej 
i  miasta. folgi znajdującej się pod częścią chroniącą śród-
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Rys. 1. Czchów-zamek, pow. Brzesko, stan. 1. A  lokalizacja zamku w Czchowie; B  zarys zabudowy wzgórza zamkowego po badaniach 
w latach 1993-2001. Rys. A. Michta.

Fig. 1. Czchów-castle, Brzesko distr., site 1. A – location of castle in Czchów; B – relicts of building complex on castlle hill after archaeological 
excavations in 1993-2001. Drawn by A. Michta.

– –



ręcze (widoczna jest jej pozostałość w szcząt- wych, które z racji większej sztywności charak-
kowym stanie). W ten sposób powstawała kom- teryzowały się lepszymi walorami ochronnymi. 
pletna osłona całej dłoni i części przedramienia. Źródła francuskie już w 1285 r. wzmiankują 
Zachowała się także jedna, metalowa, lekko wy- o próbach wzmocnienia osłon dłoni fiszbinem, 
pukła, okrągła tarczka z otworem w centralnej natomiast w 1296 r. płytkami metalowymi (Blair 
części – jest to zapewne płytka chroniąca jeden 1958, 41). Pierwsze rękawice płytowe miały for-
ze stawów palca (tabl. 6:h). Rozwiązanie tego typu mę zbrojnikową, tzw. „krytą”. Wykonywano je ze 
występuje dosyć często, np. wśród znalezisk, nie- sporej ilości niewielkich płytek żelaznych (zbroj-
co wcześniejszych typologicznie, rękawic płyto- ników) różnej wielkości i kształtu. Nitowano je 
wych z terenu bitwy pod Wisby na Gotlandii, która pod pokrycie skórzane lub tekstylne, w ten sposób, 
rozegrała się w 1361 r. (por. Thordeman 1939, że na wierzchu widoczne były tylko łebki nitów, 
415-417,  fig.  404-407,  418:7,  422:3). często zdobionych. Tego typu rękawice zaczęto 

Lepiej zachowane okazy rękawic „klepsyd- wprowadzać do użytku w początkach XIV w.; 
rowych” z Europy Zachodniej pokazują, że do już około 1340 r. można zauważyć tendencje 
tego typu osłon dłoni doszywano – korzystając do scalania zbrojników i wykonywania rękawic 
z odpowiednio nitowanych do części metalowej z dwiema dużymi, pojedynczymi płytkami chro-
wstawek skórzanych – lniane lub skórzane ręka- niącymi śródręcze i podstawę kciuka (tamże, 66). 
wiczki, tak że całość doskonale pasowała do dłoni Prawdopodobnie fragmenty osłon palców z tego 
właściciela, zapewniając wysoki komfort użytko- typu zbrojnikowej rękawicy płytowej, datowane 
wania i pewny chwyt. Dobrym przykładem mogą na połowę XIV w., odkryto na terenie średnio-
tu być rękawice z bogatych zbiorów zbrojowni wiecznej siedziby obronnej rodu Doliwów w No-
zamku Churburg, datowane na lata 1361-1370; po- wym Mieście nad Wartą (Grygiel, Jurek 1996, 
siadają one zachowane do dnia dzisiejszego lniane 88-89, ryc. 101:1-4). Większa ilość wczesnych 
rękawiczki  (Scalini  1996,  253). rękawic płytowych (około 20 egzemplarzy w róż-

Rękawice, podobnie jak reszta uzbrojenia nym stanie zachowania i kompletności) pochodzi 
chroniącego ciała wojowników średniowiecznych, ze zbiorowych pochówków zbrojnych poległych 
przechodziły stopniową ewolucję. Stosowane po- w bitwie pod Wisby (Thordeman 1939, 414-434). 
wszechnie w wiekach wcześniejszych rękawice Wykazują one duże zróżnicowanie konstrukcyjne; 
kolcze, mimo niezaprzeczalnych zalet, płynących warto jednak zwrócić uwagę, że niektóre z nich – 
z ich wytrzymałości na przecięcia i elastyczno- np. nr 2 i 3 (tamże, 415-421, fig. 408-416), 
ści, nie zapewniały dostatecznej osłony przeciwko posiadają bardzo podobne, wykonane z drobnych 
energii ciosu, szczególnie zadawanego bronią obu- łusek, osłony palców jak w interesującym nas 
chową. Chęć zwiększenia bezpieczeństwa, stosun- zabytku z Czchowa. Dalsza ewolucja rękawic 
kowo wrażliwych na uszkodzenie, drobnych kości płytowych szła w stronę stopniowego scalania 
dłoni wymusiła wprowadzenie rękawic płyto- zbrojników (a co za tym idzie, zmniejszania ich 
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A B

Rys. 2. Czchów-zamek, pow. Brzesko, stan. 1. A  rekonstrukcja bryły zamku: 1  dom zamkowy, 2  mury obwodowe, 3  skrzydło południowe, 
4 – budynek przy wieży, 5 – wieża zamkowa, 6 – baszta bramna; B – zabudowa wzgórza zamkowego na planie warstwicowym. 

Fig. 2. Czchów-castle, Brzesko distr., site 1. A – reconstruction of castle: 1 – castle house, 2 – walls, 3 – southern wing of castle, 4 – building near 
tower, 5 – castle tower, 6 – gate tower; B – castle complex on situational-height map. Drawn by A. Michta.

– – – –
Rys. A. Michta.



ilości) a następnie odrzucenia wierzchniego pokrycia; elemen-
tem łączącym poszczególne części rękawicy „klepsydrowej” 
nadal była skóra lub materiał tekstylny, ale przeniesiono go 
pod spód blachy, odsłaniając jej polerowaną powierzchnię. Na 
tej drodze na początku 2. połowy XIV w. powstały klasyczne 
rękawice „klepsydrowe”, których charakterystyczne cechy 
omówiono powyżej. Uważa się, że około 1370 r. ta odmia-
na osłon dłoni stała się najpopularniejsza i była powszech-
nie używana przez zbrojnych niezależnie od pochodzenia 
i statusu majątkowego, choć oczywiście nie można wyklu-
czyć dalszego stosowania np. rękawic kolczych (Blair 1958, 
66; Żygulski 1982, 105). Rękawice „klepsydrowe” pozo-
stały w użyciu do początków XV w. (Thordeman 1939, 236), 
a  w  Polsce  zapewne  do  lat  20.  tego  wieku.

Różnego rodzaju rękawice osłaniające w walce dłonie 
wojowników pojawiają się także w średniowiecznych źród-
łach pisanych, najczęściej pod nazwą cirothecis, hanczken 
i blechhenczken. Według aktu nadawczego już z 1325 r. sołtys 
Bogucic, stawiający się na wyprawę zbrojną, miał obowiązek 
wyposażenia się w rękawice „pancerne” (cirotecis ferreis). 
Na przełomie XIV i XV w. można także zauważyć sporą 
rozbieżność cenową rękawic, która wahała się w granicach od 
6 aż do 20 groszy; tyle bowiem miały kosztować rękawice 
płytowe podarowane w 1394 r. księciu smoleńskiemu. Biorąc 
pod uwagę wysoką cenę i datę zapisku, nie można wykluczyć, 
że właśnie tyle trzeba było zapłacić za dobrej jakości rękawi-
ce  „klepsydrowe”  (Nowakowski,  Szymczak  1985,  43). 

Szukając analogi do zabytku z Czchowa, nie możemy 
niestety posłużyć się zbyt dużą ilością znalezisk z terenu 
naszego kraju. Podobna typologicznie osłona dłoni pochodzi 
z zamku w Bolesławcu nad Prosną, pow. Wieruszów. Jest ona 
jednak znacznie słabiej zachowana. Do dzisiejszych czasów 
przetrwała jedynie, uformowana podobnie do czchowskiej, 
część chroniąca śródręcze, wykonana ze stali, zdobiona gra-
werunkiem, ze śladami cynowania. Znalezisko to wiązane 
jest z oblężeniem zamku przez wojska królewskie w latach 
1396-1401  (Nadolski  1990,  82;  Maik  1997,  22-23).

Niezbyt liczne są przedstawienia ikonograficzne rękawic 
klepsydrowych z terenu dzisiejszej Polski; stosunkowo często 
napotykamy je na nagrobkach książąt śląskich. Najlepszym 
przykładem rozwiązania konstrukcyjnego zbliżonego do za-
bytku z Czchowa jest osłona dłoni widoczna na płycie na-
grobnej Henryka VI wrocławskiego, datowanej na 1350 r. 
Wyraźnie widoczne są tam profilowane na kształt kłykci części 
chroniące śródręcza, wypukłe płytki chroniące stawy palców 
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Rys. 3. Czchów-zamek, pow. Brzesko, stan. 1. 1  I faza: wieża zamkowa; 2  II faza: 
mur obwodowy i pierwsza faza budowli bramnej; 3 – III faza: budowa domu 
zamkowego i rozbudowa baszty bramnej; 4 – IV faza: budowa skrzydła południowego 
z wnętrzem wyłożonym brukiem kamiennym i przebudowa klatki schodowej do domu 
zamkowego; 5 – V faza: budynek przy wieży zamkowej. Rys. A. Michta.

Fig. 3. Czchów-castle, Brzesko distr., site 1. 1 – phase I: castle tower; 2 – phase II: walls 
and first phase of gate tower ; 3 – phase III: castle house and second phase of gate tower; 
4 – phase IV: southern wing with stone pavement and rebuilding of staircase to castle 
house; 5 – phase V: building near castle tower. Drawn by Michta.

– –
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Tabl. 1. Czchów-zamek, pow. Brzesko, stan. 1. Przedmioty metalowe z badań w latach 1993-2001: a-b – topory; c – okucie pochwy miecza; 
d – fragment trzewika pochwy miecza; e – głowica miecza; f – rękojeść kordu; g – fragment miecza; h – tok; i – kord w żelaznej pochwie. 
Rys. A. Michta.

Pl. 1. Czchów-castle, Brzesko distr., site 1. Metal items from archaeological excavations in 1993-2001: a-b – axes; c – fragment of scabbard; 
d – fragment of sword’s scabbard chape; e – sword pommel; f – falchion handle; g – fragment of sword; h – spear chape; i – falchion 
in the iron scabbard. Drawn by Michta.



oraz wąska folga do której zapewne przytwierdzo- stać już w latach 60. XIV w.; natomiast okres jej 
ne były całe osłony palców (Wawrzonowska 1976, użytkowania mógł być stosunkowo długi i się-
107,  tabl.  XIII:10). gać nawet do początków drugiego dziesięciole-

Bliską analogię dla zabytku z Czchowa, bio- cia  XV w.
rąc pod uwagę kształt osłony śródręcza i man-
kietu, stanowi rękawica odkryta w szwedzkim Zbrojniki oraz pozostałe fragmenty zbroi (?)
pałacu królewskim Alsnö Hus, a przechowywana 
w Muzeum Narodowym w Sztokholmie, datowana Badania prowadzone na terenie zamku 
na 1390 r. (Thordeman 1939, 235, fig. 215-216) w Czchowie dostarczyły także innych elementów 
oraz znalezisko z zamku Örum w Danii, przecho- kojarzonych z pozostałościami późnośredniowie-
wywane w Muzeum Thisted, datowane na koniec cznego uzbrojenia ochronnego; jest to 38 żelaz-
XIV w. (tamże, 236, fig. 217). Ich podobieństwo nych płytek, tzw. zbrojników (nr kat. 53-61, 63-65, 
z okazem z Czchowa kończy się jednak na dwóch 67-69, 71-81, 90-93, 96-97, 99, 101-104; tabl. 7:a-i, 
wymienionych powyżej częściach. Osłony palców l-n, p-s, u; 8:a-k; 9:b-e, h-i, l, n-r). Dotychczas tylko 
w przypadku zabytków skandynawskich są typo- niewielka ich część została opublikowana (por. 
logicznie późniejsze; skonstruowano je z mniej- Mirek-Kukułka 1994, 290-291, tabl. II:d-e). Osiem 
szej ilości łukowato wygiętych, podłużnych pły- z nich ma kształt wydłużonego prostokąta o za-
tek, nitowanych wzajemnie do siebie. Takiego typu okrąglonych rogach, dwa inne zbrojniki mają 
osłony palców pochodzą także z terenu Polski; kształt rombu. Te obydwie grupy są łukowato 
natrafiono na nie w trakcie badań krakowskie- wygięte na osi równoległej do dłuższych boków, 
go „Okołu” (Radwański 1961, 234, ryc. 8). Nie co może sugerować ich poziome ułożenie w zbroi, 
stwierdzono w ich pobliżu jakichkolwiek pozo- którą pierwotnie tworzyły. Kształt pozostałych 
stałości osłon śródręcza, jednakże duże podobień- płytek został zatarty przez ubytki wywołane ko-
stwo do wymienionych zabytków ze Skandynawii rozją. Najliczniejszą grupę pod względem roz-
oraz przykłady z ikonografii (porównaj np. na- miarów (siedem sztuk) stanowią prostokątne 
grobki Sir Milesa Stapletona w Ingram Church, zbrojniki o wymiarach około 11,0 x 4,0 cm (nr kat.
Yorkshire, czy Waltera von Hohenklingena – Edge, 53-55, 65, 72-73, 80). Jeden zabytek o kształ-
Paddock 1995, 75-76), potwierdzają, że osłony cie rombu jest wyraźnie większy od pozostałych 
palców z Krakowa mogły pierwotnie stanowić i ma około 10,2 x 6,4 cm (nr kat. 58); pozostałe 
część rękawic „klepsydrowych”. Szczątki dwóch znaleziska tego rodzaju z Czchowa są mniejsze, 
rękawic interesującego nas typu pochodzą także a ich pierwotne rozmiary nie są zbliżone do pro-
z miejsca bitwy grunwaldzkiej, są to jednak także stokątów lub niemożliwe do ustalenia na sku-
głównie fragmenty osłon palców podobne, choć tek złego stanu zachowania. Obecna grubość oma-
bardziej kompletne, do opisanego powyżej zna- wianych zabytków waha się w granicach od 1 do 
leziska z Krakowa-Okołu (Mielczarek, Nadolski, 3 mm, trudno jednak orzec, czy są to wielkości 
Nowakowski,  Odoj  1992,  83-86,  ryc.  5). zgodne z pierwotnymi. Na 28 płytkach widoczne 

Bliskiej analogii do rozwiązania zastoso- są płaskie łebki nitów, stosunkowo szerokie, co za-
wanego przy konstrukcji części chroniącej palce pewne miało zapobiegać ich zbyt wczesnemu wyry-
w omawianym zabytku dostarcza nam zachodnio- waniu się z wierzchniego pokrycia, a przez to odpa-
europejska ikonografia średniowieczna. Rękawi- daniu  poszczególnych  zbrojników. 
ce „klepsydrowe”, z wieloma drobnymi łuskami W skład kolekcji militariów znalezionych na 
i większymi, owalnymi płytkami chroniącymi sta- terenie zamku czchowskiego autorzy zdecydowali 
wy, widnieją na płycie nagrobnej księcia duń- się włączyć także 14 fragmentów blachy żelaznej 
skiego Krzysztofa, zmarłego w 1363 r., pochowa- (nr kat. 82-86, 89, 95, 105-109, 111, 113), pięć 
nego w katedrze w Roskilde (Thordeman 1939, fragmentów żelaznych, masywnych zawiasów, 
243,  fig.  231). zaopatrzonych w nity analogiczne do tych zaob-

Przy ustalaniu chronologii rękawicy z Czcho- serwowanych na zbrojnikach (nr kat. 62, 66, 70, 
wa warto zauważyć, że łączy ona w sobie ele- 87-88) oraz prostokątną płytkę z blachy brązowej, 
menty już rozwiniętej, klasycznej rękawicy „kle- zaopatrzoną w pięć nitów o dużych, płaskich 
psydrowej”. Mamy tu na myśli część osłaniającą łebkach (nr kat. 110, tabl. 10:f). Nie mamy oczy-
śródręcze i mankiet. Natomiast osłony palców, wiście pewności, czy są to pozostałości, niemoż-
złożone z drobnych łuseczek i okrągłych płytek liwych dziś do dokładnego określenia, elementów 
na stawach, kojarzyć się mogą raczej z wcześ- zbroi, ale nie można też takiej tezy odrzucić. Nie 
niejszymi typologicznie rodzajami rękawic. Po- bez znaczenia może tu być fakt ich wspólnego 
zwala to nam wnioskować, że interesująca nas odkrycia z omówionymi powyżej płytkami; warto 
rękawica jest odmianą wczesną i mogła pow- także zwrócić szczególną uwagę na jeden, najwię-
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kszy fragment blachy, o zachowanej w pierwot-
nym stanie, lekko łukowatej, podwiniętej krawę-
dzi (tabl. 8:l). Tego typu wykończenie brzegu 
było stosowane przez średniowiecznych płatnerzy 
w różnych elementach zbroi, np. napierśnikach. 
Zawijano krawędź blachy na odpowiedniej śred-
nicy drut, dzięki czemu zyskiwała ona dodatko
we usztywnienie i oczywiście niezaprzeczalne wa-
lory estetyczne (Blair 1958, 72, fot. 28; Żygulski 
1982,  105).

Wymienione powyżej elementy zbroi nie 
są na tyle kompletne, aby jednoznacznie orzec, 
w skład jakiego rodzaju uzbrojenia ochronnego 
wchodziły. Możemy założyć, że użytkowano je 
wspólnie z rękawicami „klepsydrowymi”, a więc 
mniej więcej w przedziale od połowy XIV do 
początków XV w.; w tym czasie na terenie Polski, 
a także całej Europy łacińskiej, zbrojniki o takim 
kształcie stosowano do konstruowania płatów lub 
uzupełniania kirysów krytych (Nowakowski 1990, 
64-71). 

Płaty wykonywano nitując, różnej wielkości 
i kształtu, żelazne lub stalowe płytki (zbrojniki) 
pod skórzaną lub tekstylną kamizelę. Dzięki takiej 
konstrukcji po zewnętrznej stronie widoczne były 
jedynie łebki nitów, czasami dodatkowo zdobio-
nych. Poszczególne elementy profilowano tak, aby 
po ubraniu płaty dopasowywały się do kształtu 
tułowia. Zbrojniki często układano w ten sposób, 
że zachodziły na siebie krawędziami, co zwiększa-
ło sztywność całej osłony. W interesującym nas 
okresie płaty ubierano na przeszywanice, czyli 
watowane, pikowane kaftany z długimi rękawami, kulturowego za pośrednictwem warsztatów pół-
chroniące ciało przed obtarciami i energią ciosu nocnowłoskich. Niewykluczone też, że udział 
oraz kolczugi, zapewniające osłonę rąk, brzu- w zapoznaniu europejskiego kregu kulturowe-
cha i bioder. Całość uzupełniano różnego rodzaju go z tą formą zbroi, mieli pojawiający się na are-
płytowymi osłonami kończyn. Takie zestawienie nie dziejów w XIII w., koczowniczy Mongoło-
uzbrojenia ochronnego potwierdzają zwłaszcza wie (Nicolle 2002, 220-221; Thordeman 1939, 
liczne rzeźby nagrobne z zachodniej Europy (No- 288-290). 
wakowaki 1990, 64-66; Thordeman 1939, fig. 288- Na terenie Królestwa Polskiego płaty naj-
289, 324-327;  Żygulski  1982,  104,  ryc.  48:a). prawdopodobniej pojawiły się na początku XIV w. 

Najwcześniejszy, nie budzący wątpliwości, Najstarsze znane nam przedstawienia pochodzą 
wizerunek tego typu osłony korpusu pochodzi z pieczęci Przemysła Ziemomysłowica, księcia 
z datowanej na 1250 r. rzeźby przedstawiającej kujawskiego, z 1307 r. oraz pieczęci radzieckiej 
św. Maurycego, znajdującej się w katedrze w Mag- mniejszej miasta Krakowa z 1329 r. (Piekosiński 
deburgu (Thordeman 1939, 285-287, fig. 288, 289; 1890, nr 275, fig. 101, nr 345, fig. 227). W okresie 
Blair 1958, 39-40). Nie jest jednoznaczne, pod późniejszym, czyli w 2. połowie XIV i początkach 
jakim wpływem płaty pojawiły się w Europie Za- XV w., płaty nie występują już niestety w ikono-
chodniej. Prawdopodobnie upowszechniły się wraz grafii z terenu naszego kraju. Pojawiają się jed-
z rosnącym znaczeniem kuszy, a później długich nak w przekazach pisanych. Właśnie płatom przy-
łuków oraz wzrostem siły uderzeniowej ciężkiej pisywane są określenia ioppa, duae ioppe lub 
konnicy. Miały one na celu wzmocnienie i usz- plathae (Nowakowski, Szymczak 1985, 39-40). 
tywnienie osłony korpusu, chronionego dotych- Ten typ zbroi najczęściej pojawia się w kontek-
czas zdecydowanie bardziej elastyczną kolczugą. ście obowiązku służby wojskowej płynącej z po-
Słuszne wydają się teorie, że tego typu konstruk- winności ziemskich (Zajączkowski 1979, 3-41; 
cje zbroi zostały zapożyczone z islamskiego kręgu Nowakowski 1990, 66). Badacze polscy podkreś-
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Tabl. 2. Czchów-zamek, pow. Brzesko, stan. 1. Przedmioty metalowe 
z badań w latach 1993-2001: a-b – groty oszczepów; c-f – groty strzał 
z trzpieniem. Rys. A. Michta.

Pl. 2. Czchów-castle, Brzesko distr., site 1. Metal items from 
archaeological excavations in 1993-2001: a-b – javelins; c-f – 
arrowheads with tang. Drawn by A. Michta.
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Tabl. 3. Czchów-zamek, pow. Brzesko, stan. 1. Przedmioty metalowe z badań w latach 1993-2001: a-m  groty bełtów. Rys. A. Michta.

Pl. 3. Czchów-castle, Brzesko distr., site 1. Metal items from archaeological excavations in 1993-2001: a-m – boltheads. Drawn by A. Michta.

–



lają tu pewną zbieżność tychże nazw ze zbrojami Dysponujemy także archeologicznymi śla-
występującymi w podobnych tematycznie źród- dami użytkowania płat na terenie Królestwa Pol-
łach francuskich: cotte de paltes i pair de plattes, skiego. Imponującą kolekcję ponad 400 zbroj-
angielskich: coat of plate, hauberk of plates i plates ników, datowanych na połowę XIV w., odkryto 
oraz niemieckich: plate i czeskich: pláty (No- w trakcie prac w szlacheckiej siedzibie obronnej 
wakowski 1990, 64). Ostatnie wzmianki o platach w Nowym Mieście nad Wartą (Grygiel, Jurek 1996, 
i ioppach pojawiają się w Polsce jeszcze po 1400 r. 84-90, ryc. 73-99, 102-103). Autorzy opracowa-
(Dankowa, Nadolski 1983, 103-104; Nowakow- nia uważają, że mogły one pochodzić z przynaj-
ski,  Szymczak  1985,  40). mniej dwóch kompletów płat, pokusili się także 

Płaty były bardzo popularne także na tere- o próbę rekonstrukcji jednej zbroi. Miała ona 
nach bezpośrednio sąsiadujących z Królestwem chronić przód i tył korpusu. Część napierśna wy-
Polskim. Świadczą o tym liczne przedstawie- konana była z 23 poziomo ułożonych płytek, linie 
nia ikonograficzne. Dobrym przykładem mogą tu pasa wyznaczały dwa rzędy również poziomych, 
być płyty nagrobne rycerzy niemieckich Waltera ale wyraźnie dłuższych, zbrojników, i wreszcie 
von Bopfingena (około 1359 r.) i Rudolfa von szorcę stanowiło 8 pionowych, długich płytek, 
Zimmerna (około 1350-60 r. – zob. Thordemann z czego dwie centralne są prawie dwa razy dłuż-
1939, 315, fig. 326-327) oraz pieczęcie ze Śląska sze od pozostałych. Plecy chroniły zbrojniki mniej-
z początku XIV w. (Nowakowski 1990, 65). Z ko- sze i cieńsze od tych wykorzystanych w części 
lei z terenu Państwa Zakonnego pochodzi okre- przedniej. Rekonstrukcja ta wydaje się jednak dość 
ślenie platendienst, oznaczające obowiązki mobi- kontrowersyjna. Patrząc na zaproponowaną dłu-
lizacyjne lenników, których majątek ziemski nie gość zbroi z Nowego Miasta (około 87,5 cm) oraz 
przekraczał 40 łanów, zbrojny taki [...] z płata- kształt szorcy, trudno sobie wyobrazić, w jaki spo-
mi i innym lekkim orężem oraz jednym koniem sób zbrojny, odziany w omawiane płaty, miałby 
do takiego oręża stosownym [...] winien podążyć np. dosiąść konia. Pewne niejasności można także 
na wyprawę (Nowakowski 1988, 60). Wniosek dostrzec w kroju wierzchniego pokrycia. Wśród 
o znacznej popularności płatów potwierdzają tak- znanych nam analogii miało ono kształt zbliżony 
że inwentarze arsenału zamku w Malborku, gdzie w do kamizeli, ubieranej przez głowę i zapinanej po 
1391 r. naliczono aż 450 sztuk tego typu zbroi, bokach lub na plecach (por. np. Thordeman 1939, 
na łączną ilość 647 osłon korpusu. Podobnie było fig. 193-195, 200-201, 204; Nicolle 2002, il. XIII-
w zbrojowniach: królewieckiej, toruńskiej i cheł- 45:c-d). W interesującej nas rekonstrukcji braku-
mińskiej. W tychże twierdzach płaty można na- je górnej części pokrycia, z owalnym wycięciem 
potkać jeszcze w przededniu wojny trzynastolet- na głowę i biegnącymi przez ramiona „szelkami”. 
niej  (Nowakowski  1986,  68-69). Nie bardzo rozumiemy więc, jak takie płaty mia-

Do dzisiaj podstawą do omawiania tej grupy łyby się trzymać na ciele, nie zsuwając się w dół 
uzbrojenia ochronnego jest doskonałe opracowa- w trakcie przemieszczania się osoby je noszącej. 
nie skandynawskiego archeologa B. Thordemana Autorzy zbyt wysoko umiejscowili – na napierśnej 
(1939; 1940), prowadzącego jeszcze w początkach części płat – dwa zaczepy na łańcuchy biegnące 
XX w. prace wykopaliskowe na miejscu bitwy pod do miecza i sztyletu (Grygiel, Jurek 1996, ryc. 102-
Wisby. Starcie to miało miejsce 27 lipca 1361 r. 103). W takim przypadku przykryłby je czepiec 
Duńskie wojska Waldemara IV Atterdaga roz- kolczy hełmu, a każdy ruch bronią unosiłby go do 
gromiły siły Gotlandczyków. Zwycięzcy ruszyli góry, co z racji jego zadań ochronnych byłoby 
w pościg za uciekającymi niedobitkami, porzuca- wielce niepożądane. W znanych nam analogiach 
jąc ciała poległych; nie grabiąc ich. Po upływie ikonograficznych zaczepy takie zawsze umiej-
kilku dni, w warunkach upalnego lata, obawiając scawiane były zdecydowanie niżej (por. np. Thor-
się wybuchu epidemii z powodu przyspieszonego deman  1939,  fig.  324-327).
rozkładu ciał, pochowano poległych w niemal peł- Kolejne interesujące znalezisko zbrojników, 
nym rynsztunku bojowym (Thordeman 1939, 1-45). łączonych z jednym kompletem płat, pochodzi 
Dzięki temu, w toku prac archeologicznych, na- z gródka w Plemiętach, pow. Grudziądz, którego 
trafiono na zbiorowe groby, w których odkryto zagładę datuje się na r. 1414. Dotrwało ono do 
szkielety noszące ślady poważnych obrażeń, wy- naszych czasów w nienajlepszym stanie zacho-
posażone w duże ilości uzbrojenia ochronne- wania (Nadolski, Grabarczykowa 1985, 87-91, 
go, takiego jak: kolczugi, kaptury kolcze, płaty fot. 21-24, tabl. VI). Ocalałe resztki badacze do-
(24 sztuki) i rękawice płytowe oraz wiele innych pasowali do typu IVa wg Thordemana. Składał 
ciekawych zabytków związanych z wyposaże- się on z trzech rzędów pionowo ustawionych 
niem osobistym (np. sakiewki z monetami, ostro- zbrojników – płaty takiego rodzaju chroniły tylko 
gi,  sprzączki  itp.  –  tamże,  93-148). przód i boki wojownika, plecy osłaniał prawdo-
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Tabl. 4. Czchów-zamek, pow. Brzesko, stan. 1. Przedmioty metalowe z badań w latach 1993-2001: a-n – groty bełtów. Rys. A. Michta.

Pl. 4. Czchów-castle, Brzesko distr., site 1. Metal items from archaeological excavations in 1993-2001: a-n – boltheads. Drawn by A. Michta.



podobnie płat skóry lub mocnego materiału, sta- ści, czy tak właśnie pierwotnie wyglądały płaty 
nowiący część wierzchniego pokrycia zbroi, i być z Plemiąt (Nadolski, Grabarczykowa 1985, 90-91). 
może noszona pod spodem kolczuga (Thordeman Ewolucja płat przebiegała dwukierunkowo. 
1939, 216-218, 222-225; 1940, pl. 85-89). Sami Pierwszy z nich doprowadził do wykształcenia się 
autorzy opracowania podkreślają, że jest to re- brygantyny, osłony tułowia skonstruowanej tak 
konstrukcja hipotetyczna – zachowała się zbyt nie- samo jak płaty, tylko że z dużo większej ilości 
wielka ilość zbrojników, nie mamy więc pewno- mniejszych zbrojników, mniej więcej takiej samej 
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Tabl. 5. Czchów-zamek, pow. Brzesko, stan. 1. Przedmioty metalowe z badań w latach 1993-2001: a-k – groty bełtów; l – grot strzały (?). 
Rys. A. Michta.

Pl. 5. Czchów-castle, Brzesko distr., site 1. Metal items from archaeological excavations in 1993-2001: a-k – boltheads; l – arrowhead (?).
 Drawn by A. Michta.



wielkości. Takie wykonanie zapewniało całości krojom rękawów, w lit. kostiumologicznej nazywa 
stosunkowo większą elastyczność (Nadolski, Ko- się je ŕ grandes assiettes (Gutkowska-Rychlewska 
siorek 1986, 36, przyp. 2; Nowakowski 1990, 66); 1968, 151-153). Dobrym przykładem może tu być 
pozwalało to także na lepsze dopasowanie do doskonale zachowane pourpoint Charles’a de Blois 
sylwetki użytkownika. Bardzo często nadawano z około 1364 r. przechowywane w Lyonie (Boucher 
brygantynom charakterystyczne, mocne wcięcie 2004, 157, il. 243). Kirysy kryte pozostawały 
w pasie, co było zgodne z ówczesną modą „cy- w użytku na terenie całej Europy do początków 
wilną” (por. np. Wise, Embleton 1984, 29; Edge, XV w., a w krajach nadadriatyckich nawet do po-
Paddock 1995, 119, 131). Druga ścieżka rozwoju łowy tegoż stulecia (Blair 1958, 56-59; Nadolski, 
polegała na stopniowym scalaniu zbrojników, tak Kosiorek  1986,  39). 
że powstawała stosunkowo duża płyta wykonana Z terenu Polski dysponujemy dwoma pew-
z jednego kawałka blachy lub kilku mniejszych, nymi śladami archeologicznymi stosowania kiry-
znitowanych ze sobą na sztywno. Takie rozwią- sów  krytych. 
zanie stosowano najprawdopodobniej od początku Pierwszy z nich pochodzi z Siedlątkowa, 
lat 40. XIV w., jednak w pełni rozwinięte kiry- pow. Poddębice. W pozostałościach spalonej kuźni 
sy kryte pojawiają się w zachodnioeuropejskiej na terenie rycerskiej siedziby obronnej natrafio-
ikonografii dopiero od około 1360 r. (por. np. na- no na niezbyt dobrze zachowane pozostałości tego 
grobek Johannesa von Falkensteina, 1365) w cy- typu zbroi wraz z hełmem z zasłoną na zawiasie 
sterskim kościele przyklasztornym w Arnsbur- czołowym (niem. tzw. typ Klappvisier) oraz frag-
gu – Thordeman 1939, 308, fig. 330). Tego typu mentami płytowych naręczaków i naramienników 
konstrukcję uzupełniano najczęściej prostokąt- (Nadolski 1969, 5-24). Kirys siedlątkowski, z po-
nymi i trapezowatymi, poziomo ułożonymi zbroj- wodu złego stanu zachowania, nie jest łatwy do 
nikami. Poniżej pasa kirys kryty posiadał, osła- zrekonstruowania. Według autorów opracowania 
niającą brzuch i biodra, szorcę (zwaną inaczej miał najprawdopodobniej napierśnik wykonany 
fartuchem), wykonaną zazwyczaj z długich, sto- z kilku dużych płyt żelaznych znitowanych ze sobą 
sunkowo wąskich, obręczowych folg, zachodzących na stałe. Plecy i boki zbrojnego chroniła spora ilość 
dachówkowato na siebie. Całość nadal przykry- mniejszych zbrojników różnego kształtu, nato-
wano odpowiednio skrojoną tkaniną lub skórą, miast brzuch i biodra – szorca z podłużnych, 
tak że na wierzchu, podobnie jak w płatach, obręczowych folg, na powierzchniach których 
widoczne były tylko łebki nitów. Stąd też wzięła zauważono, trzykrotnie powtórzoną, markę płat-
się nazwa „kirys kryty”. Dopiero na przełomie XIV nerską odczytaną jako Nicchols („Mikołaj”). 
i XV w. zaczęto odrzucać zewnętrzne pokrycie, Stwierdzono także obecność dwóch okrągłych tar-
odsłaniając polerowaną powierzchnię blachy; był czek przytwierdzonych pierwotnie do napierśnika 
to wstęp do mającej się rozwijać od około 1410 r. w celu mocowania do nich łańcuchów od miecza 
epoki tzw. zbroi białej (Blair 1958, 56-62; No- i puginału. Powyższy zestaw uzbrojenia ochron-
wakowski 1990, 66-67). Kształt kirysu krytego nego datowany jest na lata 1370-1380 (Nowa-
z biegiem lat ulegał pewnym przemianom; po- kowski  1990,  68).
czątkowo zapewne niewiele różnił się od płat. Drugie znalezisko kojarzone z pozostałościa-
W 2. połowie XIV w. zyskał on najbardziej mi kirysu krytego pochodzi z dworu obronnego 
charakterystyczny zarys, z wyraźnym wcięciem w Borówku, pow. Łowicz. W skład interesują-
w pasie i wydatnym, bombiastym napierśnikiem. cego nas znaleziska wchodzi naplecznik oraz 
Pozostaje to w ścisłym związku z modą „cywil- sześć lub osiem (Nadolski, Kosiorek 
ną”; znane są przykłady ubrań męskich ściśle 1986, 33-41; Kosiorek 2002, 223-239). Naplecz-
dopasowanych do sylwetki, z wcięciem w pasie nik wykonano z jednego kawałka blachy, miał 
i silnie watowanym przodem. Dodatkowo warto kształt zbliżony do sercowatego, uwypuklony tak, 
zwrócić uwagę na bardzo często występujące aby pasować do kształtu pleców, w górnej części 
w napierśnikach kirysów krytych dwa łukowate, płytę wydłużono na kształt stojącego kołnierza. 
symetrycznie umieszczone rzędy nitów (por. np. Wzdłuż bocznych krawędzi oraz osi symetrii 
Edge, Paddock 1995, 76; Blair 1958, 57, il. 23), przynitowane są żelazne listewki; pierwotnie przy-
podobny efekt wizualny uzyskiwano w strojach twierdzały one zapewne skórzane lub tekstylne 
męskich dzięki charakterystycznym, głębokim pod- pokryci

1zbrojników  

e  kirysu.
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(por. np. Nowakowski 1990, 68; 2006, 143). W nowszym opracowaniu A. Kosiorka na temat Borówka autor wymienia osiem 
zbrojników (2002, 230).

A. Nadolski i A. Kosiorek (1986, 34) wymieniają sześć zbrojników; informacja ta powtarza się w kilku innych publikacjach 
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Tabl. 6. Czchów-zamek, pow. Brzesko, stan. 1. Przedmioty metalowe z badań w latach 1993-2001: fragmenty rękawicy. Rys. A. Michta.

Pl. 6. Czchów-castle, Brzesko distr., site 1. Metal items from archaeological excavations in 1993-2001: fragments of gauntlet. Drawn by A. Michta.



Wszystkie zbrojniki z Borówka, na które Imponujące znalezisko kirysów krytych po-
natrafiono w otoczeniu płytowego naplecznika, chodzi z estońskiego zamku Otepää, którego za-
mają kształt prostokątów o zaokrąglonych rogach, gładę wyznacza się na r. 1396 (Mäesalu 2001, 
o wymiarach mieszczących się w granicach około 92, 94-97). Obok różnego rodzaju uzbrojenia za-
6,2-7,5 x 2,8-3,2 cm, i są lekko wygięte – zgod- czepnego natrafiono tam na pięć dużych płyt, wy-
nie z dłuższymi bokami. Na czterech z nich wi- konanych z jednego kawałka blachy, z których 
dać po sześć symetrycznie rozmieszczonych nitów dwie większe są na pewno napierśnikami, a trzy 
o płaskich łebkach. Zespół militariów z Borówka mniejsze najprawdopodobniej pierwotnie wcho-
datowany jest przez autorów opracowania na schy- dziły w skład napleczników. Wzdłuż ich brzegów 
łek XIV lub pierwsze lata XV w. (Nadolski, Ko- widoczne są rzędy niewielkich nitów przytwier-
siorek  1986,  39). dzających niezachowane dzisiaj skórzane lub tek-

Prawdopodobna jest także interpretacja czę- stylne pokrycie. Dodatkowo na dwóch napleczni-
ści zbrojników znalezionych w zamku Szczerba kach umieszczono symetryczne, łukowate rzędy 
w Gniewoszowie (skupisko I) jako pozostałości nitów. Analogicznie, jak we wspomnianym po-
kirysu krytego (Francke 1999, 100-103). Jest to wyżej napierśniku z Monachium, brzegi napier-
około 350 fragmentów oraz zachowanych w ca- śników są także wywinięte na zewnątrz (tamże, 
łości prostokątnych, trapezowatych i romboidal- fig. 7-9). Obok dużych płyt znaleziono także pod-
nych zbrojników o zaokrąglonych wierzchołkach, łużne, obręczowe folgi szorcy (tamże, fig. 11:1-8) 
z dużą ilością, bardzo blisko w stosunku do sie- oraz ponad 300 innych fragmentów różnej wiel-
bie osadzonych, nitów. Ich długości wahają się kości i kształtu zbrojników, najczęściej prosto-
od około 3 do 44 cm. Bardzo charakterystyczne kątnych, z zaokrąglonymi wierzchołkami i za-
są zwłaszcza długie, stosunkowo wąskie, zbrojniki chowanymi, płaskimi łebkami nitów – zapewne 
z gęsto umieszczonymi nitami tuż przy jednej pierwotnie uzupełniały one całość konstrukcji. 
z dłuższych krawędzi; najprawdopodobniej są to Wśród nich zwracają uwagę płytki o kształcie 
folgi obręczowej szorcy kirysu krytego. Podobne i wymiarach zbliżonych do znalezionych w Czcho-
rozwiązania występują w tego typu osłonach kor- wie  i  Borówku  (tamże,  fig.  12:1-6). 
pusu znanych z innych krajów europejskich (por. Kirysy kryte zyskały sporą popularność na 
np. Edge, Paddock 1995, 76; Mäesalu 2001, fig. terenie niemal całej Europy. Potwierdzają to 
10-12). Okres funkcjonowania zamku Szczerba wzmianki w literaturze o znaleziskach fragmen-
określany jest w literaturze na XIV-XV w. (Francke tów tego typu uzbrojenia ochronnego między in-
1999,  100). nymi z terenu Włoch (Thomas, Gamber 1976, 59) 

W przypadku kirysów krytych dysponuje- czy  z  Chalkis  na  Eubei  (Blair  1958,  59). 
my także bardzo ciekawymi analogiami z innych Na spore problemy natrafiamy w trakcie do-
terenów naszego kontynentu. Warto tu wymienić szukiwania się kirysów krytych w ikonografii. 
najlepiej zachowany zabytek, datowany na około Bardzo często mamy do czynienia z sytuacją, 
1400 r., przechowywany obecnie w Bayerisches w której, z powodu jednobarwności przedstawie-
Nationalmuseum w Monachium. Posiada on wy- nia, ciężko odróżnić zbroję „krytą” od „białej” czy 
konany z jednego kawałka blachy bombiasty nawet od elementu ubioru; dodatkowo ówczesna 
napierśnik, wyraźne wcięcie w pasie i utworzoną moda często nakazywała ukrywanie elementów 
z sześciu wąskich folg obręczową szorcę. Do zbroi pod obcisłymi szatami wierzchnimi, dlatego 
lewego ramienia przytwierdzono trzy niewiel- też w tej sytuacji przeważnie jesteśmy skazani na 
kie, prostokątne zbrojniki i zdobione zapięcie domysły (Nowakowski 1990, 69). Niektórzy ba-
służące zapewne do dopinania naplecznika, który dacze dopatrują się przedstawienia kirysu kryte-
niestety nie przetrwał do naszych czasów. Ca- go np. na polichromowanej figurce Kazimierza 
łość pokryto lnem a następnie wierzchnim, czer- Wielkiego z kolegiaty Najświętszej Panny Marii 
wonym aksamitem, które w dobrym stanie prze- w Wiślicy (Kajzer 1976, 70, ryc. 11, 3). Dużo 
trwały do dnia dzisiejszego. Wierzchni materiał lepsze przykłady użytkowania takich osłon kor-
przytwierdzono do napierśnika za pomocą kleju pusu dostarczają przedstawienia nagrobne Pi
oraz niewielkich, gęsto mocowanych, mosiężnych 
nitów umiejscowionych wzdłuż brzegów napier-
śnika i górnych krawędzi folg szorcy. Dodatko-
we nity, o dużych, zdobionych łebkach, umiejsco-
wiono w dwóch, symetrycznych, łukowato bieg-
nących liniach na brzuścu napierśnika (Thorde-
man 1939, 315, fig. 337-338; Edge, Paddock 1995, 
75-76).

as-
tów śląskich, Bolka II świdnicko-jaworskiego 
z lat 1380-1383 oraz Bolka I, Bolka II i Bolka III 
opolskich z lat 1380-1382 (Wawrzonowska 1976, 
112-114, tabl. XV, nr kat. 20-22, tabl. XVI, 
nr  kat.  18).

Z terenów na zachód i południe od naszego 
kraju znane są także liczne przedstawienia kirysów 
krytych. Wymienić tu można dla przykładu wize-
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Tabl. 7. Czchów-zamek, pow. Brzesko, stan. 1. Przedmioty metalowe z badań w latach 1993-2001: a-u  zbrojniki. Rys. A. Michta.

Pl. 7. Czchów-castle, Brzesko distr., site 1. Metal items from archaeological excavations in 1993-2001: a-u – plates. Drawn by A. Michta.

–
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Tabl. 8. Czchów-zamek, pow. Brzesko, stan. 1. Przedmioty metalowe z badań w latach 1993-2001: a-s – zbrojniki. Rys. A. Michta.

Pl. 8. Czchów-castle, Brzesko distr., site 1. Metal items from archaeological excavations in 1993-2001: a-s – plates. Drawn by A. Michta.



runek Archanioła Michała pochodzący z Walen- płytowych osłonach rąk i nóg (por. Nowakowski 
cji, datowany na lata 1410-1420, przechowywany 1990, 78-80, 83-84; Edge, Paddock 1995, 77, 81). 
obecnie w Metropolitan Muzeum of Art w Nowym Podsumowując rozważania na temat szcząt-
Yorku; malowidło przedstawiające bitwę morską ków zbroi z Czchowa, warto nadmienić, że zbroj-
wenecjan z wojskami Fryderyka Barbarossy dato- niki są na terenie naszego kraju najczęstszymi 
wane na r. 1400 (Bartlett 2002, 110-111); nagrobek śladami archeologicznymi późnośredniowieczne-
Ralpha de Knevyntona znajdujący się w Aveley go uzbrojenia ochronnego. Badacze natrafiają na 
w Essex, datowany na 1370 r. (Blair 1958, 57, nie w toku prac w obrębie różnego typu założeń 
ryc. 23), oraz rzeźbę św. Jerzego z Pragi datowaną obronnych. Niestety, jak dotychczas, w prawie 
na około 1373 r. (Thordeman 1939, fig. 331-333). wszystkich przypadkach ich ilość i stan zacho-

Kirysy płytowe w polskich przekazach pisa- wania nie pozwalają na pewne zrekonstruowanie 
nych pojawiają się pod nazwą pectorale, brust- pierwotnego wyglądu zbroi, w skład której wcho-
blach i torax. Nie jesteśmy jednak w stanie na dziły (por. np. Mirek-Kukułka 1994, tabl. II:d-e; 
podstawie samej nazwy stwierdzić, czy chodzi tu Kotowicz 2002, 11, tabl. IX:11-13, 15-18; Kajzer 
o elementy zbroi „białej” czy „krytej”, podobnie 2004, 199, ryc. 29:1-4; Dudak 2004-2005, 205-
jak to miało miejsce w przypadku ikonografii. 210; Glinianowicz 2005, 148-151; Nowakowski 
Niewiele wyjaśniają tu także zanotowane w źró- 2006, 32-33). Niemniej jednak dowodzi to dużej 
dłach ceny, które są mało zróżnicowane i kształ- popularności zbroi „krytej” (płat i kirysów) na 
tują się w okolicach pół grzywny – niezależnie, terenie średniowiecznej Polski. Jest to bardzo 
czy była to zbroja przeznaczona dla księcia smo- ważne, bowiem w minionych latach wyposaże-
leńskiego czy puszkarza Zbrożka i nieznanego nie tego typu było lekceważone w literaturze 
z imienia i zawodu Włocha (Nadolski, Szymczak przedmiotu, a późnośredniowieczny rycerz jawił 
1985, 41). Badacze stawiają hipotezę, że pod tymi się najczęściej jako wojownik odziany w całości 
nazwami jeszcze do lat 30. XV w. kryją się kirysy w błyszczącą zbroję, dosiadający tak samo chro-
kryte  (Nowakowski  1990,  70). nionego wierzchowca (por. np. Olejnik 1966, 47-

Niektóre znaleziska archeologiczne, a szcze- 48). Dopiero najnowsze ustalenia bronioznawców 
gólnie przedstawienia ikonograficzne, wskazują zwróciły uwagę na zdecydowaną różnorodność 
na to, że podobnie jak płaty, kirysy kryte wkłada- uzbrojenia późnośredniowiecznego, a w szcze-
no na przeszywanice i kolczugi oraz uzupełniano gólności uzbrojenia ochronnego (Nowakowski 
płytowymi  osłonami  kończyn  (tamże,  70). 1990,  66).

Niekompletność elementów zbroi z Czchowa 
uniemożliwia jednoznaczne określenie, czy pier- UZBROJENIE ZACZEPNE
wotnie stanowiła ona płaty czy kirys kryty. Być 
może wspomniane większe kawałki blachy, nie Broń biała
będące zbrojnikami, tworzyły część płytowego 
napierśnika bądź naplecznika. Szczególnie zwra- Głowica miecza
ca tu uwagę fragment blachy z podwiniętą, lekko 
łukowatą krawędzią; podobne wykończenie brze- Głowica miecza (nr kat. 3, tabl. 1:e) z Czcho-
gu posiadają niektóre wymienione powyżej zna- wa przetrwała do naszych czasów w stanie ogólnie 
leziska kirysów krytych z terenów sąsiadują- dobrym, z lekko skorodowaną powierzchnią i nie-
cych z Polską (por. Mäesalu 2001, 95, fig. 8:1-2). wielkim ubytkiem w dolnej części. Wykonano ją 
Niestety, nie natrafiono na interesujących nas z żelaza, na jej powierzchni nie zaobserwowano 
fragmentach na pozostałości niewielkich, gęsto żadnych śladów po znakach lub zdobieniach. Ma 
umiejscowionych nitów, charakterystycznych dla ona kształt zbliżony do krążka ze skośnie ściętymi 
tego typu osłon tułowia. Zagadkowa pozostaje krawędziami. W jej środku wykonano zwężający 
także pierwotna funkcja masywnych zawiasów się ku górze, prostokątny w przekroju otwór słu-
znalezionych wraz z pozostałościami zbroi. Po- żący pierwotnie do osadzenia jej na trzpieniu 
siadają one nity bardzo zbliżone kształtem i wiel- miecza. Według systematyki R. E. Oakeshotta 
kością do tych występujących na zbrojnikach. głowice o takich cechach należą do typu I, czyli 
Nie udało się jednak natrafić na przykład wystę- grupy głowic dyskoidalnych (typy G, H, I, J, K). 
powania tego typu łącznika przy płatach lub Typ ten najliczniej występuje w Europie od poło-
kirysach krytych, gdzie poszczególne elementy wy XIII w. do początku XV w., choć znane są 
łączono raczej za pomocą sprzączek, pasków także późniejsze przykłady ich użytkowania 
i rzemieni (por. Thordeman 1939, 222, fig. 204:1-5b; (Oakeshott 1964, 95-96). Według ustaleń R. E. 
Mäesalu 2001, 96, fig. 10:1-3). Zawiasy są nato- Oakeshotta głowice typu I występować mogły 
miast elementem spotykanym w rożnego rodzaju zarówno z głowniami typu XII, datowanymi od 
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2. połowy XIII do lat 30. XIV w., jak i typu XX W liczbie tej 25 mieczy posiada głowice typu I, 
i XXa występującymi jeszcze w początkach XVI w.  a ich ogólne datowanie zamyka się w ramach od 
(tamże,  37-41,  76-79). XIII do początków XV w. Najczęściej, bo w 10 

Warto w tym miejscu odwołać się także do przypadkach, występują one z głowniami typu 
pracy M. Głoska traktującej o mieczach z Europy XIIIa, niewiele rzadziej z typem XVIa (7 przy-
Środkowej. Autor skatalogował w niej m.in. 191 padków), pozostałe to typy XII (4 okazy), XVII 
zabytków z terenu Polski (Głosek 1984, 155-171). (2 okazy) i XIII (1 okaz). Jeśli chodzi o jelce, to 
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Tabl. 9. Czchów-zamek, pow. Brzesko, stan. 1. Przedmioty metalowe z badań w latach 1993-2001: a-l, n-r – zbrojniki; m – fragment rękawicy 
Rys. A. Michta.

Pl. 9. Czchów-castle, Brzesko distr., site 1. Metal items from archaeological excavations in 1993-2001: a-l, n-r – plates; m – fragment of gauntlet. 
Drawn by A. Michta.



najczęściej, z głowicą interesującego nas typu, upływającego czasu. Interpretacja trzeciego oku-
współwystępuje typ 1 (6 przypadków) i podtyp cia jest hipotetyczna, możliwe, że jest to połowa 
1a (4 przypadki) oraz typ 2 (5 przypadków), trzewika pochwy. Do takiego wniosku nakłonił 
w mniejszej ilości przypadków są to typy 3, 5, nas „daszkowaty” kształt omawianego zabytku. 
6a  i  7. Mógł on dobrze pasować do końca pochwy miesz-

Z powodu braku dobrze zachowanej głowni czącej późnośredniowieczny miecz o kończystym, 
(być może jej fragmentem jest niewielki ułamek romboidalnym w przekroju sztychu. Nie udało się 
metalu; nr kat. 8) nie jesteśmy niestety w stanie jednak natrafić na jednoznacznie potwierdzającą 
wyznaczyć precyzyjnej chronologii tego zabytku. taki  wniosek  analogię.
Nie wiadomo także, czy głowicę tę zdołano kie-
dykolwiek  umieścić  na  trzpieniu. Kord

Fragmenty okuć pochwy miecza (?) Wśród militariów, na jakie natrafiono w trak-
cie badań na terenie zamku czchowskiego, zwraca 

Trzy kolejne zabytki (nr kat. 6-7, 116; tabl. także uwagę znalezisko korda (nr kat. 5; tabl. 1:i) 
1:c-d; 10:m) łączone są pośrednio z bronią białą. tkwiącego w pochwie wykonanej z blachy że-
Chodzi tu o pozostałości okuć pochwy najpraw- laznej. Zabytek ten we wcześniejszych wzmian-
dopodobniej miecza (Mirek-Kukułka 1994, 290, kach błędnie traktowany był jako tasak lub mie-
tabl. II:b-c). Wszystkie fragmenty wykonano czyk (Szpunar 2003, ryc. 10:e; Kotowicz 2004, 22, 
z cienkiej blachy żelaznej; dwa z nich zwinięte poz. 16). Niestety, nie jest on w najlepszym stanie 
są w formę rynienki (nr kat. 6-7), trzeci jest zachowania; widoczny jest brak końca głowni, 
„daszkowaty”, kształtem zbliżony do wydłużone- trzpień także zachował się fragmentarycznie. Po 
go trójkąta (nr kat. 116). Pierwsze z okuć wzmac- kształcie pochwy możemy wnioskować, że głow-
niało zapewne bok pochwy, jest długie i wąskie, nia była jednosieczna, łagodnie zwężająca się 
a od jego górnej części odchodzi pod skosem ku sztychowi, o przekroju w kształcie trójkąta 
dodatkowy pasek blachy, pierwotnie zapewne obej- z wydłużonymi, równymi sobie ramionami. Kor-
mujący pochwę (tabl. 1:c). Drugie okucie stanowi dy o takim kształcie głowni M. Głosek zalicza 
część trzewika pochwy, który zachował się nie- do typu 1 (Głosek 1990, 123). Pochwa jest silnie 
kompletnie ale pierwotnie musiał mieć kształt skorodowana i popękana oraz zespolona z głow-
litery „U”, z poszerzoną półokrągło górną częścią nią. Niestety, nawet wykonane zdjęcie rentge-
(tabl. 1:d). Ostatni z interesujących nas w tym nowskie nie ujawniło pierwotnego kształtu sa-
miejscu zabytków, z racji swojego kształtu, mo- mej głowni. Krawędź trzpienia od jej zatępionej 
że także stanowić część trzewika pochwy (tabl. strony została zagięta pod kątem prostym, tak że 
10:m). Niestety, znaleziska elementów późnośred- w przekroju ma kształt zbliżony do litery „L”. 
niowiecznych pochew mieczowych nie są zbyt Na sztabce zachował się jeden nit; pierwotnie było 
częste. Dlatego też wiedzę na ten temat czerpiemy ich zapewne więcej, a ich zadanie polegało na 
głównie z przedstawień ikonograficznych (Głosek mocowaniu okładzin rękojeści. Nie stwierdzono 
1990, 115). Wśród nielicznych analogii wymienić w interesującym nas zabytku obecności jakiego-
można U-kształtny trzewik pochwy z Wrocławia, kolwiek  jelca. 
pow. loco, datowany na XIV-XIV/XV w. (Płonka, W wiekach średnich najprawdopodobniej nie 
Wiśniewski 2000, 254, ryc. 11:b). Podobnego rozróżniano kordów i tasaków, a te dwie nazwy, 
kształtu trzewiki widoczne są także na kilku na- co potwierdzają przekazy pisane, stosowano za-
grobkach datowanych na XIII i XIV w., z terenów miennie (Szymczak 1989, 72). W dzisiejszej no-
zachodnioeuropejskich (por. np. Edge, Paddock menklaturze bronioznawczej jako kordy traktuje 
1995, 56, 78). Autorzy opracowania nie natrafili się broń białą o głowni prostej lub lekko wygię-
niestety na precyzyjną analogię do drugiego z okuć tej i asymetrycznej rękojeści (Głosek 1990, 122). 
znalezionych w Czchowie. Pewne cechy podo- Kształt rękojeści jest tu bardzo ważny, gdyż 
bieństwa posiadają wykonane z wąskiej, blasza- w przypadku symetrycznej, „mieczowej” ręko-
nej rynienki zabytki z Raciąża, pow. Tuchola, da- jeści mamy już do czynienia z tasakami (Głosek 
towane na 1256 – XIII/XIV w. (Janowski 2006) oraz 1990, 121; Marek 2004, 49). Kolejnym wyzna-
z Tumu, pow. Łęczyca, datowany na XII-XIII w. cznikiem jest długość całkowita danej broni, oka-
(Abramowicz, Nadolski, Poklewski-Koziełł, Wie- zy krótsze niż 40 cm traktowane są bowiem jako 
czorek 2003, 50; Janowski 2006). Ich chronologia noże bojowe (Lewandowski 1986, 104). We wcześ-
jest wcześniejsza niż całości kolekcji militariów niejszych opracowaniach często pojawiało się tak-
z Czchowa, jednak niewykluczone jest, że ta część że stwierdzenie, iż kordy to broń o głowni jed-
pochwy wykazywała małą zmienność form mimo nosiecznej (Głosek 1990, 122; Michalak 2004, 332), 
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jednakże najnowsze ustalenia i pojawienie się no- Ustalenie precyzyjnej chronologii korda z Czcho-
wych znalezisk kordów o głowniach obusiecznych wa nie jest możliwe, najprawdopodobniej można 
(por. np. Głosek 1992, 40) przemawiają za odrzu- ją  zamknąć  w  ramach  XIV  i  XV  w.
ceniem  kryterium  jednosieczności  (Marek  2006).

Dosyć powszechne stało się przypisywanie Trzpień rękojeści noża bojowego/korda (?)
kordów stanom niższym społeczeństwa średnio-
wiecznego i traktowanie ich jako broni „nie- Drugim zabytkiem zbliżonym typologicznie 
rycerskiej”, popularnej raczej wśród mieszczan do omówionego powyżej jest trzpień do rękojeści 
i chłopstwa (Głosek 2004, 245; Michalak 2005, korda lub noża bojowego (nr kat. 4; tabl. 1:f). 
96). Przyczynić się do tego miała m.in. stosunkowo Niestety, z powodu braku głowni przynależność 
niska ich cena. Kord (czy tasak) miał kosztować tego zabytku do grupy militariów jest tylko hi-
około 8 do 12 groszy, gdy tymczasem miecz już potetyczna. Nie jesteśmy bowiem w stanie ustalić 
25 do 30 groszy (Szymczak 1989, 71). Ponadto jego pierwotnej długości, a za noże bojowe, w świe-
na niektórych terenach Europy istniał zakaz nosze- tle współczesnych ustaleń bronioznawczych, uwa-
nia mieczy przez chłopów (Michalak 2004, 333). ża się egzemplarze, których głownia nie jest krót-
Prawdą jest jednak, że za sprawą swej poręczności, sza niż 15 cm. Okazy jeszcze dłuższe, powyżej 
stosunkowo niewielkich rozmiarów niektórych 40 cm długości całkowitej, jak to już nadmieniono 
okazów i dobrych walorów użytkowych, broń ta powyżej, zaliczane są do kordów (Lewandowski 
zyskała popularność także wśród rycerstwa. No- 1986, 104). W tym przypadku, ze względu na frag-
szono ją raczej do „stroju cywilnego”, np. w pod- mentaryczność zachowania, właściwa klasyfikacja 
róży lub na polowaniach, gdzie mogła sprawiać oraz określenie jego chronologii jest jeszcze trud-
się lepiej od mieczy (Boeheim 1890, 258; Seitz niejsze niż w omówionym już kordzie. Do naszych 
1965, 196-197; Nowakowski 2006, 68-69, 185). czasów przetrwał jedynie trzpień, w postaci płas-

W obecnej chwili z terenu Polski znanych jest kiej, prostokątnej sztabki żelaznej, z równomier-
około 40 kordów. Zdecydowana większość tych nie rozmieszczonymi trzema długimi nitami, pier-
zabytków grupuje się w zachodniej części nasze- wotnie mocującymi okładziny rękojeści. Z jednej 
go kraju (Michalak 2005, 97). Niestety, większość strony trzpień poszerza się równomiernie z oby-
z nich to znaleziska luźne, co utrudnia ich pre- dwu stron, przechodząc w głownię, której zachował 
cyzyjne datowanie. Taki stan rzeczy nie pozwala się tylko niewielki fragment. Podobnie ukształto-
także badaczom na ustalenie spójnej typologii, wany trzpień do rękojeści mają noże bojowe typu 
która mogłaby znacznie ułatwić datowanie no- „B” wg Lewandowskiego (tamże, 107) oraz kordy 
wo odkrywanych zabytków tej kategorii. Kłopo- o rękojeści typu 1 wg Głoska (Głosek 1990, 123). 
ty takiej natury napotkano również w przypadku W trakcie analizowania noży bojowych napoty-
korda czchowskiego; dodatkowo utrudnia sprawę kamy na takie same problemy w ustalaniu precy-
to, że niemożliwe jest jednoznaczne określenie zyjnej chronologii na podstawie samego kształtu 
jego długości, kształtu głowni i trzpienia. Dosyć zabytku, jak w przypadku kordów, co zostało już 
nietypowym jest także skonstruowanie całej po- opisane powyżej. Na skutek fragmentaryczności 
chwy z blachy żelaznej, choć nie jest wykluczone, zachowania omawianego znaleziska nie jesteśmy 
że pierwotnie było to tylko zewnętrzne pokrycie, w stanie przytoczyć tu konkretnych analogii spo-
a jej wnętrze wyłożone było skórą lub drewnem. śród egzemplarzy występujących w literaturze. Pew-
Wykonanie jej w całości z żelaza spowodowało- ne podobieństwa do egzemplarza z Czchowa prze-
by, że dość szybko zardzewiałaby wewnątrz, co jawia jedynie trzpień rękojeści noża bojowego 
z czasem uniemożliwiłoby płynne wkładanie i wy- z Wronek, pow. Szamotuły datowany na XIV w. 
ciąganie  z  niej  broni. (Łopata 1965, 263-267; Lewandowski 1986, tabl. 

Jedyna bliska analogia tego typu pochwy do AII:4) Zakładając, że interesujący nas zabytek sta-
korda, na jaką udało się natrafić w literaturze, to nowił pierwotnie część noża bojowego lub korda, 
zabytek odkryty w Zgierzu (stan. nr 4). Pochwę to ramy jego użytkowania są także trudne do usta-
tę wykonano z blaszek żelaznych, a wnętrze wy- lenia i mogą się zamykać w przedziale XIV-XV w.
łożono drewnem. Wymiary zabytku wynosiły 35 x 
6 cm, długością była więc zbliżona do egzempla- Broń obuchowa
rza z Czchowa. Niestety, stan zachowania okazu 
ze Zgierza był tak zły, że nie udało się go zabez- Topory/siekiery
pieczyć i w pełni odtworzyć, zarejestrowano go 
jedynie in situ. Zabytek ten jest datowany przez au- Broń obuchowa w czchowskiej kolekcji re-
tora opracowania na czasy od końca XIV do końca prezentowana jest przez dwa, zbliżone do siebie 
XV w. (Świątkiewiecz 2003, 137-139, tabl. II:5). kształtem i rozmiarami, topory (Szpunar 2003, 511, 

, 
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Tabl. 10. Czchów-zamek, pow. Brzesko, stan. 1. Przedmioty metalowe z badań w latach 1993-2001: a-m  zbrojniki i okucia (a-d, g, m  żelazo; 
e-f, h-i – blacha miedziana); n – fragment wędzidła, o – tok (?). 

Pl. 10. Czchów-castle, Brzesko distr., site 1. Metal items from archaeological excavations in 1993-2001: a-m – plates (a-d, g, m – iron; 
e-f, h-i – copperplate); n – fragment of bit, o – spear’s chape (?). Drawn by A. Michta.

– –
Rys. A. Michta.



ryc. 10:a-b), należące do podtypu Vd wg Na- datowanego na czasy od końca 1. połowy XIII do 
dolskiego (nr kat. 1-2; tabl. 1:a-b). Do grupy tej początku XIV w. (Kowalczyk 1986, tabl. LX:a; 
zalicza się okazy z brodą, o osadzie bez wąsów Głosek 1996, tabl. XI:H). Najpóźniej datowany 
i kapturka, z zazwyczaj płaskim obuchem (Na- jest natomiast egzemplarz z Międzyrzecza, pow. 
dolski 1954, 46-47). M. Głosek dodatkowo dodał loco. Natrafiono na niego na terenie zamku, któ-
tu kryterium wyraźnej, długiej szyjki (Głosek rego okres funkcjonowania zamyka się w latach 
1996, 35). A. Nadolski i M. Głosek uważają 1340-1520 (Głosek 1996, tabl. XI:D). Bliższe, 
zabytki z tego podtypu za protoplastów współ- pod względem kształtu żeleźca, analogie do oby-
czesnych siekier; służyłyby więc one raczej do dwu toporów z Czchowa stanowią m.in. zabytki: 
pracy niż walki. Oczywiście nie da się zaprze- z Krakowa – ul. Św. Marka, pow. loco, datowany 
czyć, że każdego rodzaju siekiera, w chwili na- na XIII-XV (?) w. (tamże, nr kat. 35, tabl. XI:B, 
głej potrzeby, mogła posłużyć za skuteczną broń, XXXIV:C); Krakowa-Rakowic, pow. loco, dato-
ale nie możemy być pewni ich wykonania z prze- wany na połowę XIV w., znaleziony w 1928 r. 
znaczeniem  czysto  bojowym. z kośćmi ludzkimi, końskimi, żelaznymi elemen-

P. N. Kotowicz zwrócił uwagę na duże zbież- tami rzędu końskiego, ostrogą, drugim toporem 
ności niektórych zabytków zaliczanych do pod- (typu X), mieczem i nożami (tamże, nr kat. 37, 
typu Vd wg Nadolskiego oraz typu IX wg Głoska tabl. XI/A); Goraja, pow. Biłgoraj, datowany na 
(wg M. Głoska różnica ma tu polegać jedynie na koniec XIII do początku XV w. (Wichrowski 2000, 
długości szyjki: w typie IX szyjka jest krótsza niż 212-213); Kwaczały, pow. Chrzanów, datowany 
w podtypie Vd; tamże, 40-41). Wydaje się słusz- na XIII-XV (?) w. (Głosek 1996, nr kat. 42, tabl. 
nym stwierdzenie P. N. Kotowicza, że jest to ce- XI:C); Przeworska, pow. loco, datowany na XIII-
cha drugorzędna i mocno subiektywna w ocenie XV (?) w. (tamże, nr kat. 78, tabl. XI:E); Ko-
poszczególnych badaczy. Tak niewielkie różnice morowa, pow. Tarnów, datowany na 2 połowę 
powodują częste niejasności i dowolność umiesz- XIII – XV w. (tamże, nr kat. 106, tabl. XI:G – tam 
czania różnego rodzaju toporów w obrębie tych jako Tarnów). 
dwóch grup. Dlatego też warto rozważyć pro- Przytoczone przykłady potwierdzają dosyć 
pozycję włączenia przynajmniej części toporów, szerokie datowanie toporów podtypu Vd. Dwa 
z wyodrębnioną od dołu osadą, z podtypu Vd interesujące nas zabytki z Czchowa mogły być 
wg Nadolskiego w obręb typu IX wg Głoska użytkowane równolegle z pozostałymi militaria-
(Kotowicz,  Świątek  w  druku). mi z omawianego stanowiska, czyli w przedziale 

M. Głosek w swojej pracy na temat późno- od początku XIV do końca XV w. Niestety, jak to 
średniowiecznej broni obuchowej zebrał łącznie zostało nadmienione powyżej, egzemplarze tego 
10 toporów typu Vd, co nie jest liczbą imponującą, typu często łączone są raczej z narzędziami co-
biorąc pod uwagę, że cały katalog opiewa na 151 dziennej pracy, nie możemy więc być pewni, czy 
pozycji. Idąc za wspomnianym powyżej wnio- topory  z  Czchowa  miały  zastosowanie  bojowe. 
skiem wysuniętym przez P. N. Kotowicza, można 
by ten zbiór włączyć do typu IX, do którego Broń drzewcowa
M. Głosek zaliczył aż 45 okazów (Głosek 1996, 
84-95). Na chwilę obecną nie jest to jednak licz- Groty oszczepów
ba pełna, gdyż na skutek stałego przyrostu bazy 
źródłowej oraz dogłębniejszej kwerendy przepro- Wśród militariów pochodzących z badań na 
wadzonej przez P. N. Kotowicz, zbiór toporów terenie zamku w Czchowie pochodzą dwa bardzo 
typu IX (z włączeniem podtypu Vd) zwiększył podobne do siebie groty oszczepów (Mirek-Kukułka 
się do około 90 egzemplarzy (Kotowicz, Świątek 1994, tabl. II:a; Kotowicz 2004, nr kat. 27-28, fot. 6). 
w  druku). Obydwa interesujące nas zabytki (nr kat. 9-10; 

Topory podtypu Vd mają niestety bardzo dłu- tabl. 2:a-b) mają liście laurowate, stosunkowo sze-
gą chronologię. A. Nadolski wymienia tu zabytki rokie, a ich przekrój ma kształt spłaszczonego 
datowane na XI, a nawet X w. (Nadolski 1954, 46), rombu. Tulejki tych grotów są małe, w stosunku do 
natomiast M. Głosek, w swojej pracy, wyznacza wielkości liścia, lekko stożkowate. Jedyną różnicą 
datowanie tej grupy toporów na czasy od począt- między nimi są wymiary. Pokazują one, że tulejki 
ków XIII do początków w. XVI (Głosek 1996, 80). obydwu grotów przeznaczone były do osadzenia 
Zdecydowanie utrudnia to precyzyjne datowanie na stosunkowo cienkich drzewcach. Jest to raczej 
zabytków tej grupy, szczególnie znalezisk luźnych. regułą w przypadku oszczepów, musiały one być 
Wśród okazów o w miarę pewnej chronologii stosunkowo lekkie, aby umożliwić ich skuteczne 
jednym z najwcześniejszych jest topór z Racią- używanie jako broni miotanej, w przeciwieńst-
ża, pow. Tuchola, znaleziony na terenie grodziska wie do masywniejszych włóczni, stosowanych 
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głównie do walki wręcz. Badacze nie wykluczają, 92-93). Właśnie takie ich zastosowanie potwier-
że z powodu rozwinięcia się i udoskonalenia dzają np. rachunki dworu Władysława Jagiełły 
innych rodzajów broni miotającej, szczególnie (Danka, Nowakowski 1981, 29). M. Głosek nie 
kuszy, oszczepy spełniać mogły, w późnym śred- wyklucza jednakże używania oszczepów przez 
niowieczu, rolę broni przeznaczonej głównie do obrońców różnego rodzaju umocnionych siedzib 
polowań (Głosek 1990a, 134; Nowakowski 2006, (Głosek  1990a,  134).
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Tabl. 11. Czchów-zamek, pow. Brzesko, stan. 1. Przedmioty metalowe z badań w latach 1993-2001: a-c  fragmenty strzemion, d-i  wędzidła. 
Rys. A. Michta.

Pl. 11. Czchów-castle, Brzesko distr., site 1. Metal items from archaeological excavations in 1993-2001: a-c – fragments of stirrups, d-i – bits. 
Drawn by A. Michta.

– –



Szczególny kształt grotów z Czchowa, czyli Dwa ostatnie groty strzały (nr kat. 13, 51; tabl. 
laurowaty, płaski liść i stosunkowo niewielka tu- 2:d, 5:l), niestety, na skutek złego stanu zachowania, 
lejka, wydaje się dość charakterystyczny dla osz- nie  udało  się  przypisać  do  konkretnego  typu. 
czepów o metryce późnośredniowiecznej. Dwa W. Świętosławski w trzech grotach strzał 
analogiczne okazy odnaleziono m.in. w trakcie z Czchowa doszukuje się śladów obecności wojsk 
badań na terenie wspomnianej już siedziby obron- tatarskich na tych terenach i przywołuje liczne 
nej w Siedlątkowie, której zagładę umiejscawia się analogie z terenów sąsiadujących z Polską, dato-
około 1380 r. (Kamińska 1968, 60, tabl. XIV:8-9); wane od XII nawet do XV w. (Świętosławski 1997, 
kolejny grot podobny do zabytków z Czchowa 82-84, 86-87). Brak niestety większej ilości danych 
pochodzi także z wymienionego już stanowiska archeologicznych dla potwierdzenia takiej teorii. 
w Zgierzu (stan. 4) i jest datowany na XV w. Bez wątpienia możemy jednak określić omawianą, 
(Świątkiewicz 2003, 138, 141, tabl. II:1). Warto niewielką kolekcję grotów trzpieniowatych jako za-
tu także przytoczyć analogię z terenu czeskie- bytki proweniencji wschodniej, gdzie przedmioty 
go zamku Čalonice, który datuje się na schyłek tego typu mają bardzo rozległy terytorialnie i chro-
XIII-XIV  w.  (Kouřil  1976,  150,  tabl.  VI:4). nologicznie zasięg występowania (por. Świętosław-

Przytoczone przykłady pozwalają nam wy- ski 1997, 82-84, 86-87; Ginalski, Kotowicz 2004, 
sunąć twierdzenie o XIV-XV-wiecznej chronologii 209-215). Dla przykładu warto tu przytoczyć zna-
tego typu grotów oszczepów i tak też datujemy lezisko 27 grotów strzał z trzpieniem z gródka 
obydwa  zabytki  z  Czchowa. w Plemiętach. Zagładę tego założenia obronnego 

umiejscawia się w 1414 r. i wiąże z działaniami 
Toki drzewca lub tuleje grotu włóczni (?) wojsk litewskich posiłkowanych przez Tatarów 

(Kola, Wilke 1985, 111-114; Nadolski, Lewandow-
Być może elementami broni drzewcowej są ski 1990, 145-146). Precyzyjne określenie chro-

dwie stożkowate tuleje. Pierwsza z nich jest nologii grotów strzał z Czchowa nie jest niestety 
mniejsza, masywna (nr kat. 11; tabl. 1:h), druga możliwe, ale niewykluczone, że ogólnie zamyka 
natomiast jest większa i smuklejsza, zwinięta się  ona  w  granicach  późnego  średniowiecza. 
ze stosunkowo cienkiej blachy, na szczycie zaś 
zaopatrzona w nit (nr kat. 118; tabl. 10:o). Być Groty bełtów
może są to okucia dolnego końca drzewca włó-
czni, tzw. toki lub tuleje pozostałe po zniszczo- Z zamku w Czchowie pochodzi 35 grotów 
nych grotach tego typu broni. Niestety, zły stan bełtów; zdecydowana większość, bo aż 31, to eg-
zachowania nie pozwala nam na nie budzącą zemplarze z zachowanymi tulejkami. Przy opra-
wątpliwości interpretację oraz  datowanie tych  cowywaniu tej grupy zabytków posłużono się 
dwóch  zabytków. nieco zmodyfikowaną systematyką A. F. Medve-

deva (Medvedev 1966, 94-96). Propozycja zmian 
Broń strzelcza bierze się stąd, że zauważono pewne nieścisłości 

przy wyróżnieniu typów 4, 5 i 6 wg Medvedeva. 
Groty strzał Ich wyznacznikami są wręcz subtelne różnice 

w kształcie liścia w rzucie bocznym (tamże, 94). 
W materiale z Czchowa groty strzał repre- Wydaje się, że jest to jednak podział za mało wy-

zentowane są przez pięć okazów z trzpieniem. Przy razisty, szczególnie że groty bełtów, pochodzące 
opracowywaniu tej grupy zabytków autorzy po- z wykopalisk archeologicznych, mają najczęściej 
stanowili posłużyć się podziałem typologicznym uszkodzone przez ubytki korozyjne pierwotne 
zaproponowanym przez A. F. Medvedeva (Med- zarysy liścia. Propozycja zmian zaproponowa-
vedev  1966,  56-89). nych przez autorów polega na dodaniu, jako ce-

Jeden z nich należy do typu 51 wg Med- chy ważnej przy podziale typologicznym, także 
vedeva (nr kat. 15; tabl. 2:f). Autor zalicza tutaj przekroju liścia. Tak więc typ 4 grupowałby 
okazy o liściu romboidalnym z łukowato ugiętymi groty o liściach w rzucie bocznym romboidal-
dolnymi ramionami i z największą szerokością nych, z romboidalnym przekrojem, typ 5 – groty 
w górnej części liścia. Okazy tego rodzaju dato- o liściach w rzucie bocznym romboidalnych, 
wane  są  na  X-XIV  w.  (tamże,  69). z przekrojem kwadratowym, i wreszcie typ 6 – 

Kolejne dwa zabytki zaliczono do typu 52 we- groty o liściach w rzucie bocznym laurowatych, 
dług Medvedeva (nr kat. 12, 14; tabl. 2:c, e). Ró- najszerszych w połowie ich długości i o kwa-
żni się on od typu 51 tym, że dolne ramiona liścia dratowym przekroju. Pozostałe, z podstawowych 
grotu są proste. Chronologię takich egzemplarzy typów grotów be
wyznaczono  na  VIII-XIII  w.  (tamże,  69).

łtów według Medvedeva, nie bu-
dzą  takich  wątpliwości. 
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Aż w 12 przypadkach zły stan zachowania 
i spore ubytki, szczególnie na powierzchni liścia, 
nie pozwoliły nam na właściwą interpretację ty-
pologiczną zabytków (nr kat. 25, 34-35, 39-40, 
42, 45-50; tabl. 3:k; 4:g-h, m-n; 5:b, e-i, k). Jeden 
grot, o tulejce tej samej szerokości co liść, z prze-
wężeniem w miejscu szyjki, nie znalazł swojego 
odpowiednika w systematyce Medvedeva (nr kat. 
48;  tabl.  5:d). 

Do typu 4, którego główne cechy wymieniono 
już powyżej, zaliczono jeden zabytek (nr kat. 20; 
tabl. 3:e), do typu 5 – pięć zabytków (nr kat. 36-39, 
41; tabl. 4:i-m, 5:a), do typu 6 – trzy zabytki 
(nr kat. 32-33, 43; tabl. 4:e-f, 5:c). Najliczniej, bo 
aż przez 16 okazów, reprezentowane są groty ty-
pu 8, o laurowatych liściach, z największą sze-
rokością w połowie ich długości i romboidalnym 
przekrojem (nr kat. 16-19, 21-24, 26-31, 34-35; 
tabl.  3:a-d,  f-i,  l-m,  4:a-d,  g-h). 

Omawiając groty bełtów, warto wspomnieć 
także w kilku słowach na temat samej kuszy. Ten 
rodzaj broni miotającej miał się pojawić w Europie 
za sprawą Celtów; w późniejszym czasie nie re-
jestruje się jej obecności aż do X w. Największa na terenie późnośredniowiecznych siedzib obron-
popularność kuszy miała przypaść na XII-XIV w. nych i miast (Nadolski, Lewandowski 1990, 149). 
(Nowakowski 2005, 87). W języku polskim zwa- Niektóre masowe znaleziska w obrębie warszta-
na była samostrzałem lub strzelbą (Nadolski, Le- tów produkcyjnych, takie jak to miało miejsce 
wandowski 1990, 148), stąd też zapewne wzięło np. w Słoszewie, pow. Brodnica, pozwoliły nawet, 
się określenie strzelec; takie miano nosił poczto- w drodze badań eksperymentalnych, na odtworze-
wy uzbrojony właśnie w kuszę, konno towarzy- nie procesu powstawania grotów bełtów (Kola, 
szący ciężkozbrojnemu kopijnikowi na wyprawie Wilke  1975,  161-181). 
wojennej. Stopniowe udoskonalanie kuszy prowa- Groty bełtów z Czchowa nie odbiegają ty-
dziło do wzrostu jej siły rażenia, równocześnie jej pologicznie od pozostałych znalezisk z terenu 
napinanie przekraczało możliwości mięśni rąk. Polski, a nawet krajów sąsiednich. Podobne oka-
Poczynając prawdopodobnie od XIII w., wprowa- zy znajdywane były m.in. na Ostrówku w Opolu, 
dzono różnego rodzaju udogodnienia mające na pow. loco, z różnych okresów średniowiecza (Wa-
celu umożliwienie jej szybkiego napinania. Naj- chowski 1982, 167-185); Bolesławca, pow. Wie-
wcześniejszym i najdłużej stosowanym rozwią- ruszów, znalezione w warstwie datowanej na XV-
zaniem był hak przytwierdzany do pasa strzelca. XVII w. (Maik 1997, 26-31); Zabierzowa (Skała 
Wkładał on stopę w strzemiączko na końcu łoża Kmity), pow. Kraków, datowane na XII-XV w. 
kuszy, zaczepiał hak o cięciwę i prostując się, na- (Dąbrowska 1962, 75-78), czy wreszcie zamku 
pinał ją. Rozwiązanie takie stosowano prawie do Otepää w Estonii, datowane na lata przed 1396 r. 
końca XV w., także wśród kuszników konnych (Mäesalu 2001, 92-93). Niestety, przy obecnym 
(Werner 1974, 58-59). Sam bełt, którym rażono stanie badań nie jesteśmy w stanie datować pre-
przeciwnika, miał brzechwę znacznie krótszą, ale cyzyjnie grotów bełtów na podstawie samego 
grubszą niż strzała do łuku. Lotki wykonywano ich kształtu. Zdecydowana większość okazów 
z cieniutkich deszczułek lub pergaminu, na szczy- z Czchowa charakteryzuje się masywną budo-
cie przy pomocy tulejki lub trzpienia osadzano grot wą – ciężar aż dziewięciu grotów przekracza 
(Nadolski, Lewandowski 1990, 149). W materiale 30 g., waga 11 następnych oscyluje w okolicach 
archeologicznym niezbyt często występują części 25 g. Kształt liścia jest najczęściej laurowa-
składowe kusz, najczęściej są to fragmenty me- ty, o romboidalnym przekroju. Niewykluczone, 
chanizmów spustowych, czyli orzechy i dźwig- że takie właśnie cechy są wyznacznikiem póź-
nie, oraz strzemiączka i haki do napinania (Woj- nych, XIV-XV-wiecznych odmian grotów bełtów, 
ciechowski 1989, 481-496). Groty bełtów są więc których zadaniem było przebijanie udoskonalanej 
najliczniejszymi pozostałościami tej broni miota- zbroi płytowej. Bez wątpienia zwraca uwagę fakt 
jącej, na które archeolodzy natrafiają w toku prac dysproporcji w liczbie występujących tu grotów 
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Rys. 4. Zmodyfikowany schemat typologii grotów bełtów wg A. F. Med-
vedeva. Oprac. M. Glinianowicz.

Rys. 4. Modification of classification pattern of boltheads according 
to A. F. Medvedev. Drawn by M. Glinianowicz.



strzał i bełtów, ze znaczącą przewagą tych drugich. 
Nie jest to sytuacja odosobniona w przypadku 
stanowisk późnośredniowiecznych. Fakt taki zdaje 
się odzwierciedlać znaczny spadek znaczenia łuku w 
stosunku do kuszy w okresie późnego średnio-
wiecza (Nadolski, Lewandowski 1990, 145-146). 
Warto także nadmienić, że część grotów znale-
ziono w skupisku w obrębie wieży bramnej, trzy 
z nich (nr kat. 19, 26, 31) znajdowały się bardzo 
blisko siebie, wbite pionowo w ziemię. Obok nich 
natrafiono na dwie blaszki/okucia miedziane 
(nr kat. 112, 114), być może związane z kołczanem 
służącym do przenoszenia bełtów. Nieco powyżej 
tego skupiska (około 10 cm), w oddaleniu około 
60 cm natrafiono na kolejne znalezisko siedmiu 
grotów (nr kat. 27-28, 30, 33, 35, 37, 39). Być może 
są to pozostałości kompletów bełtów wchodzą-
cych kiedyś w skład wyposażenia

czenia. Zły stan zachowania nie pozwala nam pre-
cyzyjnie określić pierwotnych wymiarów oma-
wianej ostrogi. Jeszcze gorzej prezentuje się stan 
zachowania drugiej ostrogi, którą zdecydowano 
się zaliczyć do odmiany E (nr kat. 137; tabl. 13:d). 
Jest ona zdeformowana i pokryta korozją. Ramio-
na kabłąka są silnie wygięte, w przekroju owalne. 
Jedynie na jednym z nich zachował się zaczep 
typu 2. Rozwidlony, skierowany ku dołowi bodziec 
oddziela od kabłąka trzon; niestety, także i w tym 
przypadku nie zachowało się jego gwiaździste za-
kończenie. 

O przyporządkowaniu dwóch powyższych 
ostróg do odmiany E zadecydowała obecność za-
czepów w typie 2 oraz to, że rozwidlenie bodźca 
oddzielone jest od kabłąka trzonem. Cechy te są 
jednymi z wyznaczników interesującej nas od-

 posługującego miany. S. Kołodziejski wyznacza okres użytko-
się  kuszą  strzelca. wania ostróg tej grupy na 2. połowę XIV w. (tam-

że,  167). 
OPORZĄDZENIE  JEŹDZIECKIE Kolejna ostroga z Czchowa typologicznie 

najbliższa jest odmianie F wg S. Kołodziejskiego 
Ostrogi (nr kat. 134; tabl. 13:a). Jej kabłąk jest kształtem 

zbliżony do litery V, ramiona są grube, w przekroju 
Zbiór ostróg z zamku w Czchowie repre- podobne do trójkąta o zaokrąglonych wierzchoł-

zentowany jest łącznie przez dziewięć zabytków. kach. Niestety, nie zachowały się one w całości, 
Niestety, tylko trzy z nich są zachowane w dosta- więc nie możemy określić dokładnie, jak były 
tecznie dobrym stanie, aby podjąć próbę ich ukształtowane. Na jednym z nich widać szcząt-
przyporządkowania typologicznego, a i to nie kowy zaczep, prawdopodobnie typu 3, czyli po-
bez pewnych wątpliwości. Nie jesteśmy także jedynczy, okrągły otwór (tamże, fig. 2), co także 
w stanie ustalić, czy któreś z omawianych ostróg jest wyznacznikiem odmiany F. Bodziec jest wy-
stanowiły pierwotnie komplet. Wszystkie intere- raźnie skierowany ku dołowi i rozwidlony już 
sujące nas egzemplarze należą do grupy ostróg od miejsca złączenia z kabłąkiem. Gwiaździste 
z bodźcem rozwidlonym, zakończonym gwiaź- kółko nie przetrwało do naszych czasów, widać 
dzistym kółkiem, czyli ogólnie typu III wg Z. Hil- jedynie mocującą je pierwotnie poprzeczkę. Os-
czerówny (Hilczerówna 1956, 62-69). Typologię trogi takiego typu datowane są na 2. połowę XIV w. 
tego rodzaju ostróg uściślił S. Kołodziejski, wpro- i  1.  połowę  XV  w.  (tamże,  167).
wadzając odmiany od A do K i przypisując im Ostatnia już, w miarę kompletnie zachowana, 
odpowiednie granice chronologiczne występo- ostroga z omawianej kolekcji nie daje się przy-
wania, zamykające się ogólnie w przedziale od porządkować do żadnej z odmian proponowanych 
połowy XIII w. do schyłku XV w. (Kołodziejski przez S. Kołodziejskiego (nr kat. 138; tabl. 13:e). 
1985, 161-179). Z tych właśnie ustaleń skorzy- Jej kabłąk jest cienki, w przekroju owalny, zbli-
stano przy omawianiu i datowaniu zabytków tego żony kształtem do litery „U”. W rzucie bocznym jest 
rodzaju  z  Czchowa. niemal prosty, z widełkami bodźca skierowanymi 

Dwie pierwsze ostrogi są najbardziej zbli- równolegle do linii kabłąka. Końce ramion nie 
żone typologicznie do odmiany E wg Koło- zachowały się, więc nie wiemy, jakiego rodzaju 
dziejskiego (nr kat. 135, 137; tabl. 13:b, d). były ich zakończenia. Ostroga o zbliżonych ce-
Pierwsza z nich (nr kat. 135; tabl. 13:b) posiada, chach pochodzi z badań archeologicznych na zam-
w pełni zachowane, tylko jedno ramię kabłąka, ku w Bielsku-Białej, pow. loco, i przez autorów 
o okrągłym przekroju, zakończone zaczepem opracowania datowana jest na koniec XIII – XV w. 
w typie 2 wg Kołodziejskiego, czyli płytkami (Pawłowski, Chorąży, Chorąży 1997, 132-133, 
z dwoma okrągłymi otworami (Kołodziejski 1985, tabl. 7:a). Pewne podobieństwo do interesującego 
fig. 2). Kabłąk był pierwotnie „V-kształtny”, łu- nas okazu z Czchowa wykazuje także ostroga 
kowato wygięty; widełki bodźca, skierowane ku z Plemiąt (nr inw. 1387). Ma ona także kabłąk 
dołowi, zachowały się tylko fragmentarycznie, w kształcie litery „U”, wykonany z cienkiego, pół-
brakuje ich końców oraz gwiaździstego zakoń- okrągłego pręta. Jej bodziec, w rzucie bocznym, 
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Tabl. 12. Czchów-zamek, pow. Brzesko, stan. 1. Przedmioty metalowe z badań w latach 1993-2001: a-e  strzemiona, f  fragment czanki. 
Rys. A. Michta.

Pl. 12. Czchów-castle, Brzesko distr., site 1. Metal items from archaeological excavations in 1993-2001: a-e – stirrups, f – fragment of bit. 
Drawn by A. Michta.
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leży na jednej linii z kabłąkiem. Autorzy opra-
cowania uważają ten zabytek za dużo młodszy 
niż pozostałe okazy z gródka w Plemiętach, któ-
ry uległ zagładzie w r. 1414, i że znalazł się on 
w obrębie tego stanowiska przypadkowo (Nowa-
kowski 1985, 137, tabl. XVII:5). W świetle tych 
ustaleń nie jesteśmy w stanie sprecyzować chro-
nologii omawianej ostrogi z Czchowa, możliwe 
że jest to egzemplarz nowożytny lub jakaś rzadka 
odmiana  ostrogi  późnośredniowiecznej.

Pozostałe ostrogi (nr kat. 136, 139, 142; tabl. 
13:c, f, i) są zachowane fragmentarycznie i niestety, 
nie  można  przeprowadzić  ich  wnikliwej  analizy.

Do naszych czasów przetrwały także dwa kół-
ka gwiaździste stanowiące pierwotnie element bo-
dźca ostrogi (nr kat. 140-141; tabl. 13:g-h). Jedno 
z nich zachowało się w całości i składa się z dzie-
więciu ramion (nr kat. 141; tabl. 13:h), z drugiego 
zachowało się tylko sześć jego ramion (nr kat. 140; 
tabl. 13:g). Według ustaleń S. Kołodziejskiego tego 
typu kółka gwiaździste mogły występować m.in. 
przy ostrogach odmiany E (Kołodziejski 1985, 167).

Strzemiona

Kolejnym elementem oporządzenia jeździec-
kiego z badań na zamku w Czchowie są strze-
miona. W trakcie prac archeologicznych odkryto 
osiem zabytków należących do tej grupy. Przy 
analizie oparto się na systematyce W. Świętosław-
skiego. Autor, na podstawie zebranego materiału, 
wyróżnił osiem typów strzemion, oznaczając je 
kolejnymi cyframi rzymskimi; w ich obrębie wpro-
wadził podział na odmiany, oznaczane kolejnymi 
dużymi literami (Świętosławski 1990, 34-77). 
W orbicie naszych zainteresowań znajdują się 
trzy odmiany strzemion: IV/D, V/A i V/B. Stan 
zachowania interesujących nas zabytków, podo-
bnie jak omówionych powyżej ostróg, nie jest 
najlepszy. Wyjątkiem jest tu jedno ze strzemion 
odmiany V/B (tabl. 12:a), przynależność typo-
logiczna niektórych egzemplarzy nie jest więc do 
końca  pewna.

Do odmiany IV/D wg Świętosławskiego 
zdecydowano się zaliczyć jeden fragment górnej 
części strzemienia (nr kat. 122; tabl. 11:d). Być 
może do odmiany tej należy także łukowato wy-
giętą część owalnej stopki strzemienia (nr kat. 
120; tabl. 11:b); niestety, jej niepełny stan zacho-
wania uniemożliwia nam pełną klasyfikację ty-
pologiczną. Zabytki z tej grupy mają kabłąk 
okrągły, najbardziej charakterystyczny jest jednak 
brak wyodrębnionej zawieszki, którą zastępuje 
podłużny otwór na puślisko wykonany w płasko 
rozklepanej górnej części strzemienia (tamże, 46, 
49-50). W. Świętosławski wywodzi genezę tej . 

odmiany z terenów północnego Kaukazu i stepów 
wschodnioeuropejskich. Tam też miały się one 
pojawić najwcześniej, bo już w X w. Do XIII w. 
rozprzestrzeniły się na szerokich terenach obej-
mujących południową i zachodnią Syberię, Azję 
Środkową, Ruś, Litwę, Łotwę, Mołdawię, Węgry, 
a także sporadycznie Skandynawię. Górna grani-
ca chronologiczna na tych ziemiach, w postaci 
pewnych form przeżytkowych, sięga w. XIV. Mo-
żliwe więc, że część strzemion tej odmiany trafiła 
na tereny naszego kraju jako importy. Jednakże 
duży rozrzut terytorialny i spora ilość odnalezio-
nych egzemplarzy tych zabytków na obszarze Azji 
i Europy skłania do twierdzenia o niezależnym 
ich wykonywaniu w różnych miejscach, w tym 
być  może  w  Polsce  (tamże,  50). 

Na terenach polskich strzemiona odmiany 
IV/D mają dosyć klarowną chronologię obejmu-
jącą XIII i początek XIV w. Tak też datowane 
są m.in. okazy z: Radymna, pow. Jarosław, XII-
XIV w. (Nowakowski 1998, 27, tabl. 11:2); Dęb-
na, pow. Kielce, XIV w. (Świętosławski 1990, 
nr kat. 71), czy Kopalin, pow. Bochnia, XIII-
XIV  w.  (Świętosławski  1990,  nr  kat.  73). 

Ciężko jest jednoznacznie datować omawia-
ne strzemię z Czchowa. Zakres chronologiczny 
zaproponowany przez W. Świętosławskiego na 
w. XIII i początek XIV tylko w niewielkiej części 
pokrywa się z ogólnym datowaniem większości 
militariów z Czchowa, określanych jako XIV- 
i XV-wieczne. Podobna sytuacja występuje w przy-
padku pojedynczego znaleziska z Dębna, pow. 
Kielce. Strzemię odmiany IV/D odkryto tu na te-
renie grodu, który miał ulec zagładzie za sprawą 
wojsk litewskich w 1370 r. (tamże, 49). Możliwe 
więc, że strzemiona tej odmiany przeżywały się 
w niektórych częściach Polski jeszcze w latach 
późniejszych niż początki XIV w. lub też zosta-
ły zdeponowane wcześniej niż reszta omawia-
nych  tu  zabytków  z  Czchowa.

Pozostałe strzemiona zaliczono do typu V 
wg Świętosławskiego. Jego wyznacznikiem jest 
szerokie, poziome zakończenie górnej krawędzi 
kabłąka, czasami rozklepanej na płasko. Poniżej 
tego zakończenia znajdowała się poprzeczka, 
z cienkiego pręta lub paska blachy, łączącą ra-
miona kabłąka. Poprzeczki te często są nieco 
wystające do przodu. Prostokątny otwór na puś-
lisko znajdował się pomiędzy górną krawędzią 
a wspomnianą poprzeczką (tamże, 55). Wśród 
zabytków z Czchowa, w jednym przypadku, za-
chował się do naszych czasów właśnie taki, gór-
ny fragment strzemienia (nr kat. 132; tabl. 12:e). 
Niepełny stan zachowania nie pozwolił na pre-
cyzyjniejsze przypisanie go do którejś z odmian 
typu  V
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Dwa kolejne zabytki włączyliśmy do od- pręta, górna krawędź jest pozioma, rozklepana, 
miany V/A (nr kat. 130, 131; tabl. 12:c-d). z nieco wysuniętą do przodu poprzeczką wyko-
Ich cechą charakterystyczną jest kształt kabłąka naną  z  blachy. 
zbliżony do smukłego trapezu, z poziomą, owal- Strzemiona odmiany V/A mają dosyć spój-
ną lub prostokątną stopką (tamże, 56). Obydwa ną chronologię zamykającą się w obrębie XIV w. 
strzemiona z Czchowa zachowały się bez stopek, Do tak datowanych okazów z naszego kraju nale-
kabłąk wykonany jest z owalnego w przekroju żą znaleziska z: Szydłowa, pow. Staszó tamże, w (
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Tabl. 13. Czchów-zamek, pow. Brzesko, stan. 1. Przedmioty metalowe z badań w latach 1993-2001: a-i  fragmenty ostróg. Rys. A. Michta.

Pl. 13. Czchów-castle, Brzesko distr., site 1. Metal items from archaeological excavations in 1993-2001: a-i – fragments of spurs. Drawn by 
A. Michta.
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nr kat. 124-125), Kępna, pow. Stargard (tamże, 1414 r. (Nowakowski 1985, 132-136, tabl. XVI:2, 
nr kat. 121-122), Koła, pow. loco (tamże, nr kat. 4, tabl. XVII:1-2; Świętosławski 1990, nr kat. 141-
123) oraz Będzina, pow. loco (tamże, nr kat. 120). 144); Wieliczki, pow. loco, z warstwy datowanej 
Analogiczną, XIV-wieczną metrykę posiadają zna- na XIV-XV w. (Świętosławski 1990, nr kat. 148); 
leziska strzemion tej odmiany z terenu Anglii, Nie- Darłowa, pow. Sławień, datowane na 2. połowę 
miec, Czech i Słowacji, co poświadczają liczne XIV w. (tamże, nr kat. 133), Kobiernic, pow. 
znaleziska, jak również przedstawienia ikonogra- Bielsko Biała, datowane na lata przed 1477 r.; Sie-
ficzne  (tamże,  56). radza, pow. loco, z warstwy datowanej na XIV w. 

Na terenie Polski strzemiona odmiany V/A (tamże, nr kat. 147); Gniewu, pow. Tczew, datowane 
nie występują w materiale archeologicznym po ogólnie na późne średniowiecze (tamże, nr kat. 
końcu XIV w. Ich nieco zmieniona konstrukcyjnie 134). Strzemiona odmiany V/B występują także na 
forma występuje natomiast w ikonografii. Przed- terenie Wielkiej Brytanii, Czech i Węgier, gdzie 
stawienia takie widoczne są np. na stronicach datowane  są  na  XIV  i  XV  w.  (tamże,  58).
Legendy o św. Jadwidze datowanej na 1451 r. W. Świętosławski wyznaczył ramy czasowe 
oraz fragmentach ołtarza Wita Stwosza z kościo- występowania tej odmiany strzemion na terenie 
ła Mariackiego w Krakowie datowanego na lata naszego kraju od połowy XIV do połowy XV w. 
80. XV w. Częste przedstawienia tego rodzaju Uważa także, że wyodrębniły się one z odmiany 
strzemion w kontekście militarnym pozwalają V/A poprzez obłe wygięcie ich trapezowatych 
przypuszczać, iż używano ich jako elementów kabłąków (tamże, 58). Opierając się na tych usta-
ekwipunku bojowego. Dalsza analiza ikonografii leniach, okazy z Czchowa możemy także datować 
wykazała także różnice konstrukcyjne okazów na 2. połowę XIV i być może pierwsze dziesię-
z XV w., w których kabłąk wykonywano z sze- ciolecia  XV  w.
rokich płaskowników od oryginalnych znalezisk, 
gdzie ten element powstawał z okrągłych lub Wędzidła
owalnych  prętów  (tamże,  57). 

Strzemiona odmiany V/A z Czchowa może- Niemal wszystkie wędzidła pochodzące z ba-
my więc także, za W. Świętosławskim, datować dań w Czchowie należą do typu I wg Nadolskiego. 
na XIV w., być może bliżej 2. połowy tego stulecia. Autor uważa te okazy za formę najpospolitszą. 

Ostatnia już grupa strzemion z Czchowa, Wykonywano je z dwóch żelaznych prętów lub 
reprezentowana przez trzy zabytki, zaliczona zo- tulejek zwiniętych z blachy, ich końce rozklepy-
stała do odmiany V/B. Od poprzednio omówionej wano na płasko i zawijano u uszka. Przy pomocy 
odmiany V/A egzemplarze te różnią się gruszko- tychże uszek obydwa elementy łączono ze sobą, 
watym kształtem ramki i czasami lekko wygiętą a wolne końce zaopatrywano w odpowiedniej 
ku dołowi stopką (tamże, 57-58). Dwa z intere- wielkości kółka żelazne, do których mocowano 
sujących nas tu zabytków zachowały się w stop- wodze i rzemienie ogłowia (Nadolski 1954, 87).
niu fragmentarycznym, stąd też ich zaszerego- Wśród wędzideł z Czchowa tylko jedno za-
wanie do tej odmiany nie jest do końca pewne. chowało się w stanie kompletnym (nr kat. 127; 
W pierwszym przypadku zachowała się owalna tabl. 11:i). Pozostałe pięć zabytków to jedynie 
stopka z kawałkiem trójkątnej w przekroju ramki pojedyncze elementy wykonane z żelaznych prę-
(nr kat. 121; tabl. 11:c), w drugim do naszych tów, rozklepanych na końcach i zwiniętych w usz-
czasów przetrwał tylko fragment pierwotnie owal- ka  (nr  kat.  119,  123-126;  tabl.  11:a,  e-h). 
nej stopki i kawałek okrągłej w przekroju ramki A. Nadolski zwrócił uwagę na trudności w pre-
(nr kat. 120; tabl. 12:b). Trzecie ze strzemion za- cyzyjnym datowaniu tej grupy zabytków. Związane 
liczanych do odmiany V/B (nr kat. 128; tabl. 12:a) to jest z wielkim zasięgiem ich występowania oraz 
jest zdecydowanie najlepiej zachowane z całej ko- z tym, że praktycznie nie zmienione formy wędzi-
lekcji tego typu zabytków, jaka pochodzi z Czcho- deł stosowane są do dnia dzisiejszego (tamże, 87). 
wa (Mirek-Kukułka 1994, 291, tabl. III:c). Grusz- Zabytki tego typu występują także na stanowis-
kowatą ramkę wykonano z owalnego w przekroju kach datowanych na okres późnego średniowie-
pręta, rozklepanego w górnej części; poprzeczka cza. Jako przykład możemy tu wymienić okazy 
jest także skonstruowana z płaskiej blachy, a wy- z: Bolesławca, pow. Wieruszów, zamku zniszczo-
raźnie wystająca do przodu stopka jest owalna nego przez wojska królewskie w toku oblężenia 
i płaska. z lat 1396-1401 (Maik 1997, 33, fig 23); Plemiąt, 

Dysponujemy licznymi analogiami dla tej pow. Grudziądz, datowane na lata przed 1414 r. 
odmiany strzemion z terenu naszego kraju. Dla (Nowakowski 1985, 129-131, tabl. XIV:1, 4-7); 
przykładu można tu wymienić znaleziska z: Ple- Siedlątkowa, pow. Poddębice, datowane na lata 
miąt, pow. Grudziądz, datowane na okres przed 1370-1380  (Nowakowski  2006,  tabl.  142:7).
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W świetle przytoczonych powyżej uwag na- Najmłodszym okazem tej kategorii zabytków 
leży stwierdzić, że nie jesteśmy w stanie pre- jest fragment wędzidła wykonany ze stożkowatej 
cyzyjnie datować wędzideł z Czchowa. Jedyną tulejki (nr kat. 117, tabl. 10:n), od szerszej strony 
wskazówką może tu być zakres chronologiczny zaślepionej i zaopatrzonej w dwa otwory, przez 
pozostałych zabytków z tego stanowiska, zamy- które prawdopodobnie przechodziły pobocznice. 
kający  się  w  ramach  XIV  i  początek  XV  w. Drugi koniec zwinięto w spiralne uszko. Podobnie 
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Tabl. 14. Czchów-zamek, pow. Brzesko, stan. 1. Przedmioty metalowe z badań w latach 1993-2001: a-k – podkowy. Rys. A. Michta.

Pl. 14. Czchów-castle, Brzesko distr., site 1. Metal items from archaeological excavations in 1993-2001: a-k – horseshoes. Drawn by A. Michta.



skonstruowane wędzidła datowane na XVI-XVII w. pologicznej jest hipotetyczne. Przy analizie tej 
przechowywane są w Metropolitan Museum of grupy znalezisk posłużono się ustaleniami J. Kaź-
Art w Nowym Jorku (por. np. Grancsay 1955, mierczyka, który oparł się na pokaźnym materiale 
nr kat. 20, 23). Najprawdopodobniej możemy tak z  terenu  Śląska  (Kaźmierczyk  1978). 
datować  także  omawiany  zabytek  z  Czchowa. Typ III/3 wg Kaźmierczyka reprezentowany 

Interesującym okazem jest okrągły w przekroju jest przez jeden zabytek (nr kat. 157; tabl. 15:e). 
pręt, wygięty z jednej strony, którego obydwa końce Okazy tej grupy mają płaską, sporadycznie nieco 
zwieńczone są zgrubieniami w kształcie stożków modelowaną ramę z owalnym prześwitem i cha-
(nr kat. 133; tabl. 12:f). Niewykluczone, że mamy rakterystycznym falowanym brzegiem. Innymi ce-
tutaj do czynienia z Do takiej chami wyróżniającymi podkowy tego rodzaju są 
interpretacji skłoniły autorów charakterystyczne głębokie gniazda wokół otworów na podkowiaki, 
stożkowate zakończenia. Możemy je zaobserwo- biegnąca między nimi bruzda oraz dwa zaczepy. 
wać na kompletniej zachowanych czankach z te- Wśród materiałów ze Śląska zabytki te występują 
renu naszego kraju. Należy zaznaczyć, że naj- od XI do XII w. (tamże, 55-59). Jest to więc okres 
częściej połączone one były na stałe z metalowym chronologiczny dużo wcześniejszy niż w przy-
kółkiem, natomiast w przypadku czchowskim na padku pozostałego materiału z Czchowa. Nie jes-
powierzchni zabytku nie widnieją żadne ślady teśmy niestety w stanie stwierdzić, jaka jest tego 
takiego łączenia. Wśród egzemplarzy publikowa- przyczyna. Teoretycznie możliwe jest, że podkowa 
nych jedynie w Gródku nad Bugiem, pow. Hru- została porzucona jeszcze w XI lub XII w. na terenie 
bieszów, odnaleziono czankę, która nie jest na późniejszego zamku późnośredniowiecznego. Mało 
stałe połączona z kółkiem (Rogatko 1994, 176- prawdopodobnym jest, aby taki typ podków prze-
177, ryc. 5). Pewne kontrowersje wywoływało żywał się na obszarze Małopolski o przeszło 200 
datowanie takich wędzideł z terenu Polski, które lat dłużej niż na Śląsku. Niestety, przy obecnym 
umieszczano w czasach starożytnych (pogląd ten stanie badań dylematy te muszą pozostać bez 
spotkał się w późniejszym czasie z krytyką), jednoznacznej odpowiedzi. Warto jednak nadmie-
następnie przesunięto na wczesne średniowiecze nić, że przypadek dużej rozpiętości chronologi-
(por. Cabalska 1966, 59-61; 1970, 14-21; 1973, cznej kolekcji podków z jednego znaleziska jest 
239; 1973a, 115; Żaki 1974, 288, przyp. 553). znany także z Kożuchowa, pow. Nowa Sól. Od-
W świetle najnowszych odkryć i ustaleń dyspo- kryto tam „skarb” podków, w skład którego weszło 
nujemy jednak kilkoma przykładami wędzideł dziewięć okazów w typach od I/1 do VI/4, a datuje 
tego typu datowanymi na okres późnego średnio- się go na czasy od XII/XIII do XIV/XV w. Autorka 
wiecza. Przykładami mogą tu być znaleziska z: opracowania tych zabytków w tej sytuacji zasta-
Mymonia, pow. Sanok, datowane na XIV w. (Ko- nawia się nad możliwością długoletniego funkcjo-
towicz 2002, 13-14; 2004, nr kat. 110, fot. 22; nowania w tym miejscu warsztatu kowalskiego 
w druku); Skały Biśnik w Strzegowej, pow. Ol- zajmującego się produkcją podków (Magda-Na-
kusz, datowane na XIII/XIV – 1. połowę XIV w. wrocka  1998,  183-191).
(Muzolf 1996, 110-111, ryc. 5 – tam także dalsza Typ IV/1 wg Kaźmierczyka jest reprezento-
literatura); Międzyrzecza Wielkopolskiego, pow. wany przez jeden fragment podkowy (nr kat. 159; 
loco, datowany na koniec 1. połowy XIV w. (Ko- tabl. 16:a). Wyznacznikami tej grupy zabytków są 
towicz w druku). Zakładając, że omawiany tu okaz wymodelowany stok ramy z przodkiem uniesio-
z Czchowa faktycznie stanowi element czanki, to nym ku górze, opływowy kształt brzegu ramion 
jego chronologia mogłaby zamykać się w obrębie i owalny lub ostrołuczny prześwit szerokiej ramy. 
XIV  w. Gniazda na podkowiaki zanikają lub pozostają 

w szczątkowej formie, widoczna jest natomiast 
Podkowy bruzda oraz dwa zaczepy (Kaźmierczyk 1978, 70). 

Podkowy typu IV/1 pojawiają się na Śląsku 
W toku prac na terenie zamku w Czchowie w 2. połowie XIII w., natomiast w XIV w. stają 

natrafiono na 23 podkowy, z czego tylko osiem się już dużo bardziej powszechne. Z terenu całej 
przetrwało do naszych czasów w stanie kom- Polski znane są tego rodzaju egzemplarze, da-
pletnym lub tylko z niewielkimi ubytkami. Po- towane najczęściej na XIV-XV w. Przykładami 
zostałe egzemplarze zachowały się w mniej- mogą tu być okazy z: Torunia i Poznania, pow. 
szych lub większych fragmentach, dlatego też loco, datowane na XIV-XV w.; Wrocławia, pow. 
niejednokrotnie ustalenie ich przynależności ty- loco, datowane na 2. połowę XIII – XIV w. Podobną 

2fragmentem czanki . 
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2 W literaturze archeologicznej dotyczącej takich zabytków przyjęło się używać umownej nazwy „wędzidła z pobocznicami”.



chronologię mają także analogiczne podkowy wg Kaźmierczyka. Wśród tych zabytków dwa za-
z Czech, Słowacji, Niemiec, Rumuni, Węgier chowały się w stanie w miarę kompletnym i ich 
i Gotlandii (tamże, 73-74). Interesujący nas za- interpretacja nie nastręcza większych problemów 
bytek z Czchowa mógł być więc używany w prze- (nr kat. 156, 144; tabl. 15:d, 14:b), dwa pozostałe 
ciągu  całego  późnego  średniowiecza. przetrwały do naszych czasów w postaci fragmen-

Kolejnym typem, reprezentowanym w ma- tów ramy, co powoduje, że ich zaszeregowanie 
teriale z Czchowa przez cztery podkowy, jest VI/2 do omawianego typu nie jest całkowicie pewne 
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Tabl. 15. Czchów-zamek, pow. Brzesko, stan. 1. Przedmioty metalowe z badań w latach 1993-2001: a-f  podkowy. Rys. A. Michta

Pl. 15. Czchów-castle, Brzesko distr., site 1. Metal items from archaeological excavations in 1993-2001: a-f – horseshoes. Drawn by A. Michta.
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(nr kat. 148, 161; tabl. 14:f, 16:c). Okazy należą- Najliczniej, bo aż przez 13 okazów, repre-
ce do tego typu charakteryzują się modelowaną, zentowany jest typ VI/4 wg Kaźmierczyka. 
szeroką ramą, z okrągłym lub ostrołucznym prze- W grupie tej jedynie dwa egzemplarze zachowane 
świtem i opływowym kształtem brzegu ramion. są w miarę kompletnie (nr kat. 153, 154; tabl. 
Zaopatrywano je w dwa zaczepy i piętki; nie wy- 15:a-b),dwóm kolejnym brakuje około 1/4 dłu-
stępują na nich bruzdy i gniazda na podkowiaki gości ramy (nr kat. 146, 155; tabl. 14:d, 15:c), 
(tamże, 93). Podkowy typu VI/2 mają zasięg pozostałe przetrwały do naszych czasów w mniej-
ogólnoeuropejski i dosyć szeroką chronologię. szych fragmentach (nr kat. 145, 147, 150, 152, 
Najstarsze okazy ze Śląska datowane są już na 160, 162-165; tabl. 14:c, e, h, j, 16:b, d-g). Według 
2. połowę XIII w. Upowszechnienie się tej grupy J. Kaźmierczyka podkowy tego typu reprezentu-
przypada na XIV w., niektóre egzemplarze z Ma- ją końcowy etap rozwoju na drodze powstania 
łopolski chronologicznie umiejscawiane są jeszcze nowożytnej podkowy. Charakteryzuje je wymo-
w początkach XV w. Analogiami do omawianych delowana, szeroka rama z opływowym kształ-
podków z Czchowa mogą być okazy z: Krakowa- tem ramion. Wszystkie zabytki z Czchowa mają 
Okołu, pow. loco, datowane na XIV-XV w.; Piekar, owalny jej prześwit, który niekiedy w typie tym 
pow. Kraków, datowane na XIII-XIV w. czy Świe- bywał także ostrołuczny. Nie posiadają one gniazd 
cia, pow. loco, datowane na XIV-XV w. (tamże, na podkowiaki, widoczna jest natomiast wyraźna 
96-97). Grupa podków typu VI/2 z Czchowa naj- bruzda oraz dwa zaczepy z piętkami (tamże, 100). 
pewniej  pochodzi  z  XIV  lub  XV  w. Chronologia podków typu VI/4 jest dosyć przej-
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Tabl. 16. Czchów-zamek, pow. Brzesko, stan. 1. Przedmioty metalowe z badań w latach 1993-2001: a-g – podkowy. Rys. A. Michta.

Pl. 16. Czchów-castle, Brzesko distr., site 1. Metal items from archaeological excavations in 1993-2001: a-g – horseshoes. Drawn by A. Michta.



rzysta. Pierwsze okazy pojawiają się w materiale dziesięcioleci XV w.; głowica miecza ma już nie-
ze Śląska datowanym na 2. połowę XIII w. Są to stety szerszą chronologię zamykającą się w prze-
jednak sytuacje raczej wyjątkowe. Zdecydowana dziale od połowy XIII do początków XV w.; po-
większość zabytków z tej grupy, na jakie natra- dobnie szerokie datowanie (XIII-XV w.) mają 
fiono na terenie naszego kraju, pochodzi z XIV obydwa topory. Fragmenty kordów i dwa groty 
i 1. połowy XV w. Przykładem tego typu znale- oszczepów wydają się posiadać najpewniej XIV- 
zisk mogą być okazy z: Grunwaldu, pow. Ostró- lub  XV-wieczną  metrykę. 
da, datowane na 1410 r.; Siedlątkowa, pow. Pod- Oporządzenie jeździeckie jest zazwyczaj 
dębice, datowane na koniec XIV w., i Chrostowa, bardzo pomocne przy wyznaczaniu chronologii, 
pow. Bochnia, datowana na XIV w. Podkowy tego podobnie jest w przypadku zespołu militariów 
typu występują dosyć powszechnie także na te- z Czchowa. W toku prac natrafiono na ostrogi 
renach sąsiadujących z Polską (tamże, 103). Za- odmian E i F wg Kołodziejskiego datowane od-
pewne tak też można określić chronologię tej gru- powiednio na 2. połowę XIV i 2. połowę XIV – 
py  zabytków  z  Czchowa. 1. połowę XV w. Równie precyzyjnie datowane 

Obok opisanych powyżej podków końskich mogą być strzemiona odmiany V/A wg Święto-
w trakcie badań na zamku w Czchowie natrafiono sławskiego – XIV w., oraz odmiany V/B: połowa 
także na dwa niewielkie kawałki, które niestety nie XIV – połowa XV w. Zakładając poprawność 
dają się zakwalifikować do żadnego typu z powodu interpretacji zabytku (nr kat 133) jako fragmentu 
fragmentaryczności zachowania (nr kat. 149, 151; czanki, zyskujemy kolejny okaz datowany na 
tabl. 14:g,i). Znaleziono także część jednej pod- XIV w.; liczne podkowy występujące w omówio-
kowy, która prawdopodobnie przeznaczona była nej kolekcji także obejmują chronologicznie
dla muła (nr kat. 158; tabl. 15:f). Reprezentuje w.  XIV  i  XV. 
ona typ VI/3 wg Kaźmierczyka, ma płaską, szero- Pewne wątpliwości towarzyszą tylko kilku 
ką ramę, zaopatrzoną w bruzdę; niestety, końce zabytkom. Mamy tutaj na myśli strzemię od-
ramion z zaczepami nie zachowały się. J. Kaź- miany IV/D charakterystyczne raczej dla w. XIII 
mierczyk datuje podobną podkowę ze Ślęży na i ewentualnie początków XIV; także jedna pod-
podstawie cech konstrukcyjnych na XIV – po- kowa odmiany III/3 jest wcześniejsza niż wię-
czatek XV w. (tamże, 111-113). Najpewniej po- kszość zabytków pochodzących z badań zamku 
dobnie  datowany  może  być  okaz  z  Czchowa. w Czchowie. Podkowy tej odmiany występują 

w materiale ze Śląska od XI do XII w. Możli-
WNIOSKI  KOŃCOWE we jest jednak, jak to już zostało nadmienione 

w tekście analizy, że pewne rodzaje zabytków 
Badania prowadzone przez kilka sezonów pozostawały w użyciu dłużej niż wyznaczone 

na terenie zamku czchowskiego dostarczyły nam przez badaczy ramy chronologiczne lub zostały 
obszernego i bardzo ciekawego zbioru militariów. zdeponowane  w  ziemi  wcześniej  niż  pozostałe.
Na pierwszy plan wybijają się tu pozostałości Nieco inną sytuację mamy w przypadku 
rękawicy „klepsydrowej”. Zabytki tego rodzaju ostrogi (nr kat. 138) oraz jednego ramienia wę-
uzbrojenia ochronnego są bardzo rzadkie na ob- dzidła stożkowatego (nr kat. 117) – ich dato-
szarze naszego kraju, nawet na terenie całej Euro- wanie może obejmować już czasy nowożytne. Nie 
py nie występują zbyt często. Dosyć nietypowym można wykluczyć, że znalazły się one w obrębie 
znaleziskiem jest kord tkwiący w pochwie wy- ruin zamku czchowskiego w wiekach później-
konanej z żelaznej blachy oraz rękojeść korda szych  niż  XIV  czy  XV.
lub noża bojowego. Znaleziska tego rodzaju broni Podsumowując, możemy więc przyjąć ogól-
białej skupiają się raczej na terenach Śląska ne datowanie kolekcji militariów z Czchowa 
i Wielkopolski, a z obszaru Małopolski jest ich na XIV-XV w. Zakładając współwystępowanie 
niewiele. Fragmenty interpretowane jako okucia tych elementów uzbrojenia i oporządzenia jeź-
pochew mieczy są także niezbyt częste wśród dzieckiego, czemu nie można jednoznacznie 
znalezisk ze stanowisk późnośredniowiecznych zaprzeczyć, możemy się nawet pokusić o za-
w Polsce. Zwraca też uwagę obecność pięciu wężenie tych ram do 2. połowy XIV i pierw-
grotów strzał z trzpieniami, w których można szych dziesięcioleci XV w. Obfitość i różno-
się  dopatrywać  wpływów  wschodnich. rodność omówionej kolekcji pozwala umieścić 

Chronologia omawianego zbioru jest dosyć ją wśród tak interesujących znalezisk uzbroje-
spójna. Wszystkie elementy uzbrojenia ochron- nia późnośredniowiecznego, jak te pochodzące 
nego (rękawica płytowa i zbrojniki) można da- z Plemiąt, Siedlątkowa, Bolesławca czy Nowe-
tować na czasy od połowy XIV do pierwszych go  Miasta.
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1. a – Ar 1-A, ćw. B, gł. 268, 74 cm, na pograniczu 5. a – Ar 2-B, ćw. A, gł. 270,13 cm, sonda przy po-
warstwy IV i V. łudniowym murze budowli bramnej.
b – Topór żelazny (tabl. 1:a); ostrze łukowate, wyciąg- b – Żelazny kord w pochwie wykonanej z blachy że-
nięte w bardzo długą, szpiczastą brodę; górna krawędź laznej (tabl. 1:i); ostrze jednosieczne, proste, zwężające 
żeleźca lekko opadająca ku obuchowi; szyjka długa, się ku sztychowi; sztabka do rękojeści prostokątna, 
wąska; osada wyodrębniona, od strony obucha wyższa z występem biegnącym wzdłuż górnej krawędzi rę-
niż od strony szyjki; światło osady w kształcie dużej kojeści; zachowany jeden nit pierwotnie służący do 
litery „D”; obuch płaski. mocowania okładziny. 
c – Dł. – 16,2 cm, szer. ostrza – 13,3 cm, najmn. szer. szyjki – c – Dł. zach. – 39,0 cm, zach. dł. głowni – 33,0 cm, 
1,7 cm, wys. osady – 5 cm, światło osady – 3,6 x 2,8 cm. szer. sztabki do rękojeści – 3,1 cm, szer. głowni przy 
d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 20.08.1999 r., przejściu w sztabkę do rękojeści – 3,9 cm, szer. głowni 
nr metryki 4/99. na zachowanym końcu – 2,7 cm.
e – Szpunar 2003, 511, ryc. 10:b; Kotowicz 2004, 22, d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 14.11.1998 r., 
nr 18; Szpunar 2005, 26, tabl. 12:b. nr metryki 15/98.

e – Szpunar 2003, ryc. 10:e; Kotowicz 2004, 22, poz. 16; 
2. a – Ar 1-A, ćw. B, gł. 267,74 cm, warstwa V – Szpunar 2005, 26, tabl. 12:e.
czarna B.
b – Topór żelazny (tabl. 1:b), ostrze łukowate, wy- 6. a – Ar 1-A, ćw. D, gł. 270,20 cm. 
ciągnięte w bardzo długą, szpiczastą brodę; górna b – Fragment żelaznego okucia pochwy miecza (tabl. 
krawędź żeleźca lekko opadająca ku obuchowi; szyjka 1:c); z taśmy wygiętej w kształt rynienki, z zachowaną, 
długa, wąska; osada wyodrębniona; światło osady ukośną obejmą.
w kształcie trapezu o zaokrąglonych wierzchołkach, c – Dł. zach. – 20,0 cm, grub. taśmy – 0,3 cm.
rozszerza się ku górze; obuch płaski. d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 13.09.1993 r., 
c – Dł. – 19 cm, szer. ostrza – 13,1 cm, najmn. szer. szyjki – nr metryki 107/93.
1,9 cm, dł. osady – 5,2 cm, światło osady – 4,1 x 3,0 cm. e – Mirek-Kukułka 1994, 283, tabl. II:b; Kotowicz 2004, 
d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 20.08.1999 r., nr 22, nr 17.
metryki 2/99.
e – Szpunar 2003, 511, ryc. 10:a; Kotowicz 2004, 22, 7. a – Ar 1-A, ćw. D, profil ES. 
nr 19; Szpunar 2005, 26, tabl. 12:a. b – Fragment żelaznego trzewika pochwy, w kształcie 

litery „U” (tabl. 1:d), od strony wewnętrznej przy nie-
3. a – Ar 2-B, ćw. A, gł. 270,13 cm. uszkodzonym końcu prostokątne występy o zaokrą-
b – Głowica miecza (tabl. 1:e), żelazna, w formie krąż- glonych narożnikach.
ka z facetowanymi krawędziami, przez środek biegnie c – Dł. zach. – 3,5 cm, grub.  taśmy – 0,4 cm.
zwężający się ku górze otwór służący pierwotnie do d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 23.09.1993 r., 
osadzenia głowicy na trzpieniu miecza. nr metryki 164/93.
c – Szer. – 7,2 cm, wys. – 5,6 cm, grub. – 2,85 cm, e – Mirek-Kukułka 1994, 283, tabl. II:c.
maksymalna szer. otworu – 3,2 cm, minimalna szer. 
otworu – 1,0 cm. 8. a – Ar 1-A, ćw. D.
d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 23.09.1994 r., b – Fragment głowni miecza (?); prostokątny ułamek 
nr metryki 4/94, nr inw. MT-A/2463/3. (tabl. 1:g).

c – Dł. zach. – 6,4 cm, szer. – 3,5 cm, grub. – 0,7 cm.
4. a – Sonda 3/99, gł. do 267,5 cm. d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, pozyskany 01.09. 
b – Trzpień do rękojeści noża bojowego lub korda 1993 r., nr metryki 34/93.
(tabl. 1:f); żelazna sztabka o prostokątnym kształcie, 
z jednej strony poszerzająca się i przechodząca w gło- 9. a – Sonda 2/99, gł. 267,62 cm.
wnię, której zachował się tylko niewielki fragment, b – Grot oszczepu z tulejką (tabl. 2:a); liść laurowaty, 
z drugiej strony zaokrąglona; na rękojeści równo- bardzo szeroki i spłaszczony, w przekroju romboidalny; 
miernie rozmieszczone są trzy długie nity pierwotnie tulejka niewielka, lekko stożkowata.
mocujące okładzinę. c – Dł. – 11 cm, dł. liścia – 7,7 cm, szer. liścia – 3,1 cm, 
c – Dł. zach. – 14,7 cm, dł. rękojeści – 11,6 cm, szer. rę- średnica wewn. tulejki – 0,9 cm, waga 42,75 g.
kojeści – 3,0 cm, szer. fragm. ostrza – 4,2 cm, grub. – 0,7 cm. d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 21.09.1999 r., 
d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 30.09.1999 r., nr nr metryki 66/99.
metryki 98/99. e – Kotowicz 2004, 24, fot. 6.

3Katalog

3 – – –
i ewentualnie waga zabytku; d – Miejsce przechowywania, data pozyskania, numer metryki księgi polowej i numer inwentarza; 
e – Literatura; f – Uwagi.

a  Miejsce odkrycia zabytku (wykop, sonda, głębokość); b  Opis (rodzaj zabytku, opis, odsyłacz do rysunku); c  Wymiary 
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10. a – Ar 2-A, ćw. A, gł. 270,92 cm. b – Żelazny grot bełtu z tulejką (tabl. 3:a); masywny; 
b – Grot oszczepu z tulejką (tabl. 2:b); liść laurowaty, liść stosunkowo wąski, laurowaty, w przekroju rombo-
bardzo szeroki i spłaszczony, w przekroju romboidal- idalny; słabo wyodrębniona szyjka; tulejka masywna, 
ny; tulejka niewielka, lekko stożkowata, o przekroju stożkowata.
okrągłym. c – Dł. – 8,5 cm, dł. liścia – ok. 5,0 cm, szer. liścia – 
c – Dł. – 12,0 cm, dł. liścia – 8,5 cm, szer. liścia – 3,0 cm, 1,7 cm, średnica tulejki – ok. 1,4 cm, waga – 35,7 g.
średnica wewn. tulejki – 1,3 cm, waga – 61,9 g. d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 13.09.1993 r., 
d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 14.09.1999 r., nr metryki 110/93.
nr metryki 114/93. e – Mirek-Kukułka 1994, 284, tabl. I:b.
e – Mirek-Kukułka 1994, 283, tabl. II:a; Kotowicz 2004, 
24, fot. 6. 17. a – Ar 1-A, ćw. D, gł. 270,90 cm.

b – Żelazny grot bełtu z tulejką (tabl. 3:b); masywny; 
11. a – Sonda 3/99, gł. 267,58 cm, od SW – 2 cm, od liść stosunkowo wąski, laurowaty, w przekroju rombo-
NW – 64 cm. idalny; słabo wyodrębniona szyjka; tulejka masywna, 
b – Tok włóczni (tabl. 1:h); żelazny, stożkowaty (?). stożkowata.
c – Dł. zach. – 7,3 cm, średnica wewn. – 1,1 cm. c – Dł. – 9,0 cm, dł. liścia – ok. 5,0 cm, szer. liścia – 
d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 28.09.1999 r., 1,6 cm, średnica tulejki – ok. 1,2 cm, waga – 36,65 g.
nr metryki 95/99. d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 13.09.1993 r., 
e – Kotowicz 2004, 22-23, nr 20, fot. 4. nr metryki 12/93.

e – Mirek-Kukułka 1994, 284, tabl. I:a.
12. a – Ar 2-A, ćw. A, D.
b – Żelazny grot strzały z trzpieniem (tabl. 2:c); liść 18. a – Ar 1-A, ćw. D, gł. 270,30 cm.
romboidalny, spłaszczony; trzpień gruby, słabo wyod- b – Żelazny grot bełtu z tulejką (tabl. 3:c); masywny; 
rębniony od liścia. liść stosunkowo wąski, laurowaty, w przekroju rombo-
c – Dł. – 9,5, cm, szer. liścia – 1,2 cm, waga – 17,5 g. idalny; słabo wyodrębniona szyjka; tulejka masywna, 
d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 25.09.1995 r., stożkowata.
nr metryki 102/95. c – Dł. – 7,7 cm, dł. liścia – ok. 4,5 cm, szer. liścia – 

1,5 cm, średnica tulejki – ok. 1,4 cm, waga – 24,10 g.
13. a – Ar 1-A, ćw. A, gł. 271,00-270,80 cm. d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 09.09.1993 r., 
b – Żelazny grot strzały z trzpieniem (tabl. 2:d); spła- nr metryki 97/93, MT-A/2461/20.
szczony. e – A. Mirek-Kukułka 1994, 284, tabl. I:f.
c – Dł. – 7,3, cm, szer. liścia – 1,2 cm, waga – 5,4 g.
d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 09.09.1993 r., 19. a – Wnętrze wieży bramnej, gł. 267,56 cm.
nr metryki 95/93. b – Żelazny grot bełtu z tulejką (tabl. 3:d); masywny; 
e – Mirek-Kukułka 1994, 284, 290-291, tabl. I:i; Świę- liść stosunkowo wąski, laurowaty, w przekroju rombo-
tosławski 1997, 38, 86-87, ryc. 11:c; Kotowicz 2004, 24, idalny; słabo wyodrębniona szyjka; tulejka masywna, 
nr 29. stożkowata.

c – Dł. – 8,0 cm, dł. liścia – ok. 4,5 cm, szer. liścia – 
14. a –Ar 1-A, ćw. A, gł. 270,76 cm. 1,4 cm, średnica tulejki – ok. 1,0 cm, waga – 28,10 g.
b – Żelazny grot strzały z trzpieniem (tabl. 2:e); liść d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, pozyskany 11.08.
zbliżony do romboidalnego, silnie spłaszczony; trzpień 2000 r., nr metryki 52a/00.
cienki.
c – Dł. – 8,5, cm, szer. liścia – 1,3 cm, waga – 5,65 g. 20. a – Ar 1-A, ćw. D, gł. 270,30 cm.
d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 14.09.1993 r., b – Żelazny grot bełtu z tulejką (tabl. 3:e); smukły; 
nr metryki 112/93. liść w rzucie bocznym i przekroju romboidalny; szyj-
e – Mirek-Kukułka 1994, 284, 290-291, tabl. I:k; Świę- ka wyodrębniona; tulejka stożkowata.
tosławski 1997, 38, 86-87, ryc. 11:b; Kotowicz 2004, c – Dł. – 6,5 cm, dł. liścia – ok. 3,5 cm, szer. liścia – 
24, nr 31. 1,0 cm, średnica tulejki – ok. 1,0 cm, waga – 12,85 g.

d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 09.09.1993 r., 
15. a – Ar 1-A, ćw. A, gł. 271,00-270,80 cm. nr metryki 98/93, nr inw. MT-A/2461/21.
b – Żelazny grot strzały z trzpieniem (tabl. 2:f); liść e – Mirek-Kukułka 1994, 284, tabl. I:h.
romboidalny, z największą szerokością w górnej czę-
ści; trzpień długi i cienki. 21. a – Sonda 1/98.
c – Dł. – 6,7, cm, szer. liścia – 1,5 cm, waga – 8,52 g. b – Żelazny grot bełtu z tulejką (tabl. 3:f); smukły; 
d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 15.09.1993 r., liść laurowaty, w przekroju romboidalny.
nr metryki 95/93. c – Dł. zach. – 6,6 cm, dł. liścia – ok. 3,5 cm, szer. liścia – 
e – Mirek-Kukułka 1994, 284, 290-291, tabl. I:k; Świę- 1,0 cm, waga – 9,6 g.
tosławski 1997, 38, 86-87, ryc. 11:b; Kotowicz 2004, d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 03.09.1999 r., 
24, nr 31. nr metryki 26/98.

16. a – Ar 1-a, ćw. D, gł. 270,28 cm, z likwidacji 22. a – Ar 1-A, ćw. A, gł. 267, 90 cm.
świadka. b – Żelazny grot bełtu z tulejką (tabl. 3:g); masywny; 



liść bardzo długi, stosunkowo wąski, laurowaty, w prze- d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, pozyskany 25.07.
kroju romboidalny; tulejka krótka, stożkowata, z reszt- 2000 r., nr metryki 2e/00.
kami promienia wewnątrz.
c – Dł. – 9,2 cm, dł. liścia – 6,2 cm, szer. liścia – 1,5 cm, 29. a – Ar 2-A, ćw. A, gł. 269,25 cm.
średnica tulejki – ok. 1,0 cm, waga – 33,1 g. b – Żelazny grot bełtu z tulejką (tabl. 4:b); smukły; 
d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 26.08.1999 r., liść wąski, pierwotnie najprawdopodobniej laurowaty, 
nr metryki 8/99. w przekroju romboidalny; słabo wyodrębniona szyjka; 

tulejka stożkowata.
23. a – Sonda 1, gł. 268,0 cm. c – Dł. – 8,7 cm, dł. liścia – ok. 4,0 cm, szer. liścia – 
b – Żelazny grot bełtu z tulejką (tabl.3:h); masywny; 1,3 cm, średnica tulejki – ok. 1,5 cm, waga – 22,55 g.
liść laurowaty, stosunkowo wąski, w przekroju rombo- d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 21.09.1993 r., 
idalny; tulejka lekko stożkowata. nr metryki 217/93, nr inw. MT-A/2461/51.
c – Dł. – 8,5 cm, dł. liścia – ok. 5 cm, szer. liścia – e – Mirek-Kukułka 1994, 284, tabl. I:d.
1,9 cm, zewn. średnica tulejki – ok. 1,5 cm, waga – 33,5 g.
d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 28.08.1995 r., 30. a – Wnętrze wieży bramnej, gł. 267,60 cm.
nr metryki 41/95. b – Żelazny grot bełtu z tulejką (tabl. 4:c); krótki, ma-

sywny; liść spłaszczony, laurowaty, o przekroju rom-
24. a – Ar 1-A, ćw. A, spod bruku kamiennego. boidalnym; szyjka słabo wyodrębniona.
b – Żelazny grot bełtu z tulejką (tabl.3:i); wąski; liść c – Dł. zach. – 7,2 cm, dł. liścia – 4,9 cm, szer. liścia – 
laurowaty, w przekroju romboidalny; wyodrębniona 1,4 cm, średnica tulejki – ok. 0,9 cm, waga – 23,0 g.
szyjka; tulejka długa, stożkowata, w jej wnętrzu reszt- d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 25.07.2000 r., 
ki promienia. nr metryki 2c/00.
c – Dł. – 7,0 cm, dł. liścia – ok. 3,0 cm, szer. liścia – 
1,0 cm, średnica tulejki – ok. 1,0 cm, waga – 13,95 g. 31. a – Wnętrze wieży bramnej, gł. 267,56 cm, od NW – 
d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 21.09.1993 r., 0,4 m, od NE – 3,7 m.
nr metryki 146/93, nr inw. MT-A/2461/36. b – Żelazny grot bełtu z tulejką (tabl. 4:d); smukły; 
e – Mirek-Kukułka 1994, 284, tabl. I:g. liść laurowaty, o przekroju romboidalnym; szyjka dłu-

ga, wyodrębniona; tulejka lekko stożkowata.
25. a – Ar 2-A. c – Dł. – 8,8 cm, dł. liścia – 5,5 cm, szer. liścia – 1,3 cm, 
b – Żelazny grot bełtu z tulejką (tabl.3:k); smukły; liść średnica tulejki – 1,0 cm, waga – 27,9 g.
w przekroju romboidalny; tulejka długa i masywna. d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 11.08.2000 r., 
c – Dł. zach. – 6,2 cm, dł. liścia – 2,3 cm, szer. liścia – nr metryki 52c/00.
0,8 cm, średnica zewn. tulejki – ok. 1,5  cm, waga – 20,9 g.
d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 31.10.1995 r., 32. a – Ar 1-A, ćw. D, gł. 270,93 cm.
nr metryki 144/95. b – Żelazny grot bełtu z tulejką (tabl.4:e); smukły; 

liść stosunkowo wąski, laurowaty, w przekroju zbliżo-
26. a – Wnętrze wieży bramnej, gł. 267,50 cm, warstwa ny do kwadratu; słabo wyodrębniona szyjka; tulejka 
pożaru, od NW – 2,1 m, od NE – 1,05 m. stożkowata.
b – Żelazny grot bełtu z tulejką (tabl. 3:l); masyw- c – Dł. – 8,0 cm, dł. liścia – ok. 4,0 cm, szer. liścia – 
ny, smukły; liść laurowaty, w przekroju romboidalny; 1,1 cm, średnica tulejki – ok. 1,3 cm, waga - 37,95 g.
tulejka stożkowata; do liścia przyklejony fragment d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 27.08.1993 r., 
skóry (?). nr metryki 16/93, nr inw. MT-A/2461/6.
c – Dł. – 8,8 cm, dł. liścia – 5,7 cm, szer. liścia – 1,4 cm, e – Mirek-Kukułka 1994, 284, tabl. I:e.
średnica tulejki – 1,1 cm, waga – 28,7 g. 
d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 11.08.2000 r., 33. a – Wnętrze wieży bramnej, gł. 267,60 cm.
nr metryki 52b/00. b – Żelazny grot bełtu z tulejką (tabl. 4:f); bardzo ma-

sywny; liść laurowaty, w przekroju kwadratowy; szyjka 
27. a – Wnętrze wieży bramnej, gł. 267,60 cm. wyodrębniona; tulejka stożkowata.
b – Żelazny grot bełtu z tulejką (tabl. 3:m); smukły; liść c – Dł. – 9,5 cm, dł. liścia – 5,5 cm, szer. liścia – 1,2 cm, 
pierwotnie najprawdopodobniej laurowaty, w przekroju średnica tulejki – 1,5 cm, waga – 55,7 g.
romboidalny; tulejka stożkowata. d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 25.07.2000 r., 
c – Dł. zach. – 8,3 cm, dł. liścia – 4,5 cm, szer. liścia – nr metryki 2g/00.
1,3 cm, średnica tulejki – 0,9 cm, waga – 19,45 g.
d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 25.07.2000 r., 34. a – Ar 1-A, ćw. D, gł. 269,43 cm.
nr metryki 2d/00. b – Żelazny grot bełtu z tulejką (tabl. 4:g); masywny; 

liść pierwotnie najprawdopodobniej laurowaty, w prze-
28. a – Wnętrze wieży bramnej, gł. 267, 60 cm. kroju romboidalny; szyjka wyodrębniona; tulejka za-
b – Żelazny grot bełtu z tulejką (tabl. 4:a); smukły; liść chowana szczątkowo.
laurowaty, w przekroju romboidalny; tulejka lekko stoż- c – Dł. – 8,3 cm, dł. liścia – 4,0 cm, szer. liścia – 1,6 cm, 
kowata. średnica tulejki – 0,9 cm, waga – 26,0 g.
c – Dł. zach. – 7,3 cm, dł. liścia – 4,2 cm, szer. liścia – d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 02.11.1999 r., 
1,2 cm, średnica tulejki – 0,9 cm, waga – 19,7 g. nr metryki 110/99.
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35. a – Wnętrze wieży bramnej, gł. 267,60 cm. c – Dł. – 8,8 cm, dł. liścia – 4,8 cm, szer. liścia – 1,5 cm, 
b – Żelazny grot bełtu z tulejką (tabl. 4:h); smukły; liść średnica zewn. tulejki – ok. 1,1 cm, waga – 37,7 g.
pierwotnie najprawdopodobniej laurowaty, w przekroju d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 19.08.1999 r., 
romboidalny lub soczewkowaty; szyjka wyodrębniona, nr metryki 1a/99. 
długa; tulejka zachowana szczątkowo.
c – Dł. zach.– 8,6 cm, dł. liścia – 5,3 cm, zach. szer. liścia 42. a – Ar 2-A, ćw. D, gł. 269,59 cm.
– 1,3 cm, średnica tulejki – ok. 0,9 cm, waga – 21,0 g b – Żelazny grot bełtu z tulejką (tabl. 5:b); liść sto-
d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, pozyskany 25.07. sunkowo mały, w przekroju romboidalny; szyjka wy-
2000 r., nr metryki 2f/00. odrębniona; tulejka masywna, walcowata.

c – Dł. – 6,9 cm, dł. liścia – 3,0 cm, szer. liścia – 1,1 cm, 
36. a – Ar 2-A, ćw. A, gł. 271,04 cm. średnica tulejki – 1,1 cm.
b – Żelazny grot bełtu z tulejką (tabl. 4:i); masywny; d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 20.08.1995 r., 
liść stosunkowo szeroki, w rzucie bocznym rombo- nr metryki 20/95.
idalny, w przekroju zbliżony do kwadratu; szyjka wy-
odrębniona; tulejka stożkowata. 43. a – Ar 1-A, ćw. A, gł. 267,75 cm.
c – Dł. – 8,5 cm, dł. liścia – ok. 4,5 cm, szer. liścia – b – Żelazny grot bełtu z tulejką (tabl. 5:c); masywny; 
1,7 cm, średnica tulejki – ok. 1,4 cm, waga – 33,4 g. liść pierwotnie najprawdopodobniej laurowaty, w prze-
d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, pozyskany 30.08. kroju kwadratowy; szyjka słabo wyodrębniona; tulejka 
1993 r., nr metryki 23/93, nr inw. MT-A/2461/8. stożkowata, w jej wnętrzu resztki promienia.
e – Mirek-Kukułka 1994, 284, tabl. I:c. c – Dł. – 7,2 cm, dł. liścia – 4 cm, szer. liścia – 1,4 cm, 

średnica tulejki – 1,2 cm, waga – 27,75 g.
37. a – Wnętrze wieży bramnej, gł. 267,60 cm. d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 20.08.1999 r., 
b – Żelazny grot bełtu z tulejką (tabl. 4:k); smukły; nr metryki 9/99.
liść w rzucie bocznym romboidalny, w przekroju zbli-
żony do kwadratu; szyjka wyodrębniona, długa; tulejka 44. a – Wnętrze wieży bramnej (wymyte przez wodę).
stożkowata. b – Żelazny grot bełtu z tulejką (tabl. 5:d); liść masywny, 
c – Dł. – 7,5 cm, dł. liścia – 3,0 cm, szer. liścia – 1,1 cm, w rzucie bocznym zbliżony do spłaszczonej soczewki, 
średnica tulejki – ok. 1,0 cm, waga – 26,6 g. w przekroju romboidalny; szyjka krótka, mocno wyodrę-
d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 25.07.2000 r., bniona; tulejka masywna, szersza od liścia, walcowata. 
nr metryki 2b/00. c – Dł. – 8,8 cm, dł. liścia – 5,5 cm, szer. liścia – 1,2 cm, 

średnica tulejki – 1,1 cm, waga – 24,20 g.
38. a – Sonda 3/98, gł. 267,63 cm. d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 06.09.2000 r., 
b – Żelazny grot bełtu z tulejką (tabl. 4:l); masyw- nr metryki 55/00.
ny; liść romboidalny, w przekroju kwadratowy; szyjka 
słabo wyodrębniona; tulejka bardzo masywna i szeroka. 45. a – Ar 1-A, ćw. B, gł. 268,75-268,55 cm.
c – Dł. – 7,4 cm, dł. liścia – 3,7 cm, szer. liścia – 1,4 cm, b – Żelazny grot bełtu z tulejką (tabl. 5:e); liść i szyjka 
średnica wewn. tulejki – 1,0 cm, waga – 31,6 g. w przekroju romboidalne. 
d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, pozyskany 27.09. c – Dł. zach. – 6,9 cm, szer. liścia – 1,0 cm, waga – 21,0 g. 
1999 r., nr metryki 90/99. d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 26.08.1999 r., 

nr metryki 5/99.
39. a – Wnętrze wieży bramnej, gł. 267,6 cm.
b – Żelazny grot bełtu z tulejką (tabl. 4:m); smukły; liść 46. a – Ar 2-A, ćw. C, D, profil CD (z czyszczenia).
romboidalny, w przekroju zbliżony do kwadratu; szyjka b – Żelazny grot bełtu (tabl. 5:f); liść w przekroju 
słabo wyodrębniona; tulejka walcowata. romboidalny; szyjka silnie przewężona.
c – Dł. – 7,4 cm, dł. liścia – 3,75 cm, szer. liścia – 1,2 cm, c – Dł. zach. – 5,7 cm, dł. liścia – 3,9 cm, szer. liścia – 
średnica tulejki – ok. 0,9 x 0,8 cm, waga – 22,4 g. 1,2 cm, waga – 10,9 g.
d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 25.07.2000 r., d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 18.10.1995 r., 
nr metryki 2a/00. nr metryki 132/95.

40. a – Sonda 3/99, gł. 267,6 cm. 47. a – Ar 2-A, ćw. D.
b – Żelazny grot bełtu z tulejką (tabl. 4:n); masywny; b – Żelazny grot bełtu (tabl. 5:g); liść w przekroju 
liść w przekroju soczewkowaty lub romboidalny; szyjka romboidalny.
wyodrębniona; tulejka stożkowata. c – Dł. – 5,3 cm, dł. liścia – 3,0 cm, szer. liścia – 0,6 cm, 
c – Dł. zach. – 6,7 cm, dł. liścia – 3,2 cm, szer. liścia – 1,4 waga – 9,33 g.
cm, średnica wewn. tulejki – 0,7 cm, waga – 17,8 g. d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 25.10.1995 r., 
d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 27.09.1999 r., nr metryki 141/95.
nr metryki 91/99.

48. a – Na zachód od zewnętrznego lica przypory 
41. a – Ar 1-A, ćw. B, gł. 267,74-268,5 cm. zachodniej budowli bramnej.
b – Żelazny grot bełtu z tulejką (tabl. 5:a); długi, ma- b – Żelazny grot bełtu z tulejką (tabl. 5:h); liść w prze-
sywny; liść kształtu romboidalnego, w przekroju kwa- kroju zbliżony do kwadratu; tulejka zniszczona.
dratowy; szyjka wyodrębniona; tulejka stożkowata. c – Dł. – 6,3 cm, szer. liścia – 0,9 cm, waga – 20,0 g.
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d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 06.09.2000 r., b – Zbrojnik (tabl. 7:b), wykonany z blachy żelaznej; 
nr metryki 55/00. kształt prostokątny, z zaokrąglonymi wierzchołkami, 

łukowato wygięty wzdłuż dłuższych krawędzi; zacho-
49. a – Ar 1-A, ćw. C, gł. 271,20-271,00 cm. wane dwa nity o niewielkich łebkach. 
b – Fragment żelaznego grotu bełtu (tabl. 5:i); liść c – Dł.-szer. – 11,3 x 3,9 cm, grub. – ok. 0,1 cm.
w przekroju romboidalny. d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 14.10.1994 r., 
c – Dł. zach. – 4,2 cm, szer. liścia – 1,1 cm, waga – 10,0 g. nr metryki 32/94, nr inw. MT-A/2463/7.
d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 25.10.1995 r., e – Kotowicz 2004, 23, fot. 5.
nr metryki 33/94. 

55. a – Ar 2-A, ćw. B, gł. do 271,20 cm, nasyp starej 
50. a – Na zachód od zewnętrznego lica przypory hałdy.
zachodniej budowli bramnej. b – Zbrojnik (tabl. 7:c), wykonany z blachy żelaznej; 
b – Fragment żelaznego grotu bełtu lub strzały (tabl. kształt prostokątny, z zaokrąglonymi wierzchołkami, 
5:k); liść w przekroju owalny. łukowato wygięty wzdłuż dłuższych krawędzi; zacho-
c – Dł. zach. – 4,9 cm, szer. liścia – 1,3 cm, waga – 4,95 g. wane dwa nity o dużych płaskich łebkach. 
d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 25.10.1995 r., c – Dł.-szer. – 11,2 x 4 cm, grub. – ok. 0,2 cm.
nr metryki 55/94. d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 14.10.1994 r., 

nr metryki 32/94, nr inw. MT-A/2463/5.
51. a – Wnętrze wieży bramnej, wkop pod ściek, e – Kotowicz 2004, 23, fot. 5.
gł. 267,58 cm, od NW – 0,4 m, od NE – 2,86 m.
b – Żelazny grot strzały (?), prawdopodobnie z trzpie- 56. a – Ar 2-A, ćw. A, gł. 270,14 cm.
niem (tabl. 5:l); liść romboidalny, silnie spłaszczony. b – Zbrojnik (tabl. 7:d), wykonany z blachy żelaznej; 
c – Dł. zach. – 5,2 cm, szer. liścia – 1,3 cm, waga – 4,9 g. kształt pierwotnie najprawdopodobniej prostokątny, 
d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 11.08.2000 r., obecnie krótsze boki, na skutek działania korozji bar-
nr metryki 51/00. dzo nieregularne. 

c – Dł.-szer. – 7,5 x 4,5 cm, grub. – ok. 0,2 cm.
52. a – Sonda architektoniczna 5/2001, gł. 267,77 cm d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 28.09.1993 r., 
(piwnice domu zamkowego). nr metryki 185/93, nr inw. MT-A/2461/46.
b – Fragmenty żelaznej rękawicy płytowej (tabl. 6); 
kształt osłony dłoni tzw. „klepsydrowy”, z silnym prze- 57. a – Ar 2-A, ćw. B, gł. do 271,20 cm, nasyp starej 
wężeniem w miejscu nadgarstka; mankiet i osłona hałdy.
śródręcza rozszerzają się; całość tworzy kształt zbli- b – Zbrojnik (tabl. 7:e), wykonany z blachy żelaznej; 
żony do klepsydry; osłony palców w formie drobnych obecnie kształt nieregularny; widoczne dwa niewiel-

kie nity. 
c – Dł.-szer. – 4,2 x 4,0 cm, grub. – ok. 0,2 cm.

 na łuskach widoczna spora ilość niewielkich d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 14.10.1994 r., 
nitów (tabl. 6:d-f) pierwotnie przytwierdzających łu- nr metryki 32/94.
seczki do podkładu skórzanego; zachował się także 
jeden okrągły zbrojnik (tarczka) z otworem pośrodku, 58. a – Ar 1-A, ćw. C, gł. do 271,20 cm, z nadkładu starej 
pierwotnie prawdopodobnie chroniący staw jednego hałdy.
z palców (tabl. 6:g). b – Zbrojnik (tabl. 7:f), wykonany z blachy żelaznej; 
d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 09.07.2001 r., kształt pierwotnie najprawdopodobniej trapezowaty, 
nr metryki 14/01 i 20/01. z zaokrąglonymi wierzchołkami, obecnie widoczny spo-
e – Szpunar 2003, 512, ryc. 11; Glinianowicz 2005, tabl. ry ubytek metalu w jednym z narożników; zachowane 
VI:1-2; Szpunar 2005, 26, tabl. 13. łebki dwóch nitów; zbrojnik łukowato wygięty wzdłuż 
f – We wcześniejszej publikacji (Szpunar 2003) autor dłuższych krawędzi. 
błędnie zinterpretował część rękawicy jako nałokcicę c – Dł.-szer. – 10,2 x 6,4 cm, grub. – ok. 0,2 cm.
XVI-wiecznej zbroi. d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 12.10.1994 r., 

nr metryki 24/94, nr inw. MT-A/2463/4.
53. a – Ar 2-A, ćw. B, gł. do 271,20 cm, nasyp starej 
hałdy. 59. a – Ar 1-A, ćw. D, z hałdy.
b – Zbrojnik (tabl. 7:a), wykonany z blachy żelaznej; b – Zbrojnik (tabl. 7:g), wykonany z blachy żelaznej; 
kształt prostokątny, z zaokrąglonymi wierzchołkami, kształt prostokątny, łukowato wygięty wzdłuż dłuższych 
łukowato wygięty wzdłuż dłuższych krawędzi; zacho- krawędzi; zachowane łebki dwóch niewielkich nitów. 
wane trzy nity o dużych płaskich łebkach. c – Dł.-szer. – 7,3 x 4,2 cm, grub. – ok. 0,2 cm.
c – Dł.-szer. – 10,8 x 4,6 cm, grub. – ok. 0,2 cm. d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 27.09.1994 r., 
d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 14.10.1994 r., nr metryki 1/94, nr inw. MT-A/2463/1.
nr metryki 32/94; nr inw. MT-A/2463/8.
e – Kotowicz 2004, 23, fot. 5. 60. a – Ar 1-A, ćw. D, gł. 271,10-270,90 cm.

b – Fragment blachy żelaznej (tabl. 7:h); płaski, obecnie 
54. a – Ar 2-A, ćw. B, gł. do 271,20 cm, nasyp starej o nieregularnym kształcie; widoczna pozostałość jedne-
hałdy. go, niewielkiego nitu.

 
łuseczek, zachodzących na siebie dachówkowato, obec-
nie scalonych ze sobą na skutek działania korozji – od
spodu
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c – Dł.-szer. – 9,0 x 4,3 cm, grub. – ok. 0,2 cm. d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 14.10.1994 r., 
d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 27.08.1993 r., nr metryki 32/94.
nr metryki 11/93, nr inw. MT-A/2461/5.

67. a – Ar 1-A, ćw. A, gł. 271,25 cm.
61. a – Ar 1-A, z profilu S-E. b – Zbrojnik (tabl. 7:p), wykonany z płaskiej blachy 
b – Zbrojnik (tabl. 7:i), wykonany z blachy żelaznej; żelaznej; pierwotny kształt najprawdopodobniej prosto-
kształt zbliżony do trapezu, wierzchołki zaokrąglone, kątny, z zaokrąglonymi wierzchołkami; widoczne dwa 
lekko wygięty wzdłuż krótszych boków; widoczna po- regularne otwory, być może po nitach. 
zostałość po jednym niewielkim nicie. c – Dł.-szer. – 4,7 x 4,0 cm, grub. – ok. 0,2 cm.
c – Dł.-szer. – 7,3 x 4 cm, grub. – ok. 0,1 cm. d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 26.08.1993 r., 
d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 29.09.1993 r., nr metryki 9/93, nr inw. MT-A/2461/1.
nr metryki 196/93, nr inw. MT-A/2461/48.

68. a – Ar 2-A, ćw. D, gł. 268,60 – 268,40 cm.
62. a – Ar 2-A, ćw. B, gł. do 271,20 cm, nasyp starej b – Zbrojnik (tabl. 7:r), wykonany z płaskiej blachy 
hałdy. żelaznej; pierwotny kształt najprawdopodobniej prosto-
b – Fragment masywnego zawiasu (tabl. 7:k), wy- kątny; jedna z dłuższych krawędzi wyraźnie grubsza, 
konanego z blachy żelaznej; zachowane dwa nity. przy niej widoczna pozostałość po niewielkim nicie. 
c – Dł.-szer. – 4,0 x 2,5 cm, grub. – ok. 0,3 cm. c – Dł.-szer. – 7,4 x 3,0 cm, grub. – ok. 0,6 cm.
d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 14.10.1994 r., d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 30.10.1994 r., 
nr metryki 32/94. nr metryki 59/94. 

63. a – Ar 1-A, ćw. D, gł. 271,06 cm. 69. a – Ar 2-A, ćw. D, gł. 268,60-268,40 cm.
b – Zbrojnik (tabl. 7:l), wykonany z blachy żelaznej; b – Dwa fragmenty blachy żelaznej, o nieregularnym 
kształt prostokątny, z zaokrąglonymi wierzchołkami, kształcie, połączone i zdeformowane korozją (tabl. 7:s), 
wygięty wzdłuż dłuższych krawędzi; zachowane łebki być może dwa zbrojniki; widoczna pozostałość po jed-
dwóch nitów. nym nicie.
c – Dł.-szer. – 8,0 x 3,7 cm, grub. – ok. 0,2 cm. c – Dł.-szer. – 6,8 x 3,3 cm, grub. – do 1,2 cm.
d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 02.09.1993 r., d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 02.09.1993 r., 
nr metryki 47/93, nr inw. MT-A/2461/11. nr metryki 72/93. 
e – Mirek-Kukułka, 1994, 283, 289, tabl. II:d.

70. a – Ar 2-A, ćw. B, gł. do 271,20 cm, nasyp starej 
64. a – Ar 1-a, ćw. D, gł. 270,50-270,30 cm. hałdy.
b – Zbrojnik (tabl. 7:m), wykonany z blachy żelaznej; b – Fragment żelaznego zawiasu (tabl. 7:t), wykonane-
kształt prostokątny, wygięty wzdłuż dłuższych krawę- go z blachy żelaznej; masywny, prostokątny; przy jednej 
dzi, zachowany w dwóch fragmentach; widoczny ślad z dłuższych krawędzi zachowane dwa nity o dużych, 
po jednym nicie. płaskich łebkach.
c – Dł.-szer. – 6,2 x 4,0 cm, grub. – ok. 0,2 cm. c – Dł.-szer. – 4,5 x 1,8 cm, grub. – 0,15 cm.
d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 10.09.1993 r., d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 14.10.1994 r., 
nr metryki 102/93. nr metryki 32/94.
e – Mirek-Kukułka, 1994, 283, 289, tabl. II:e.

71. a – Ar 1-A, ćw. D, gł. 270,80-270,60 cm.
65. a – Ar 1-A, ćw. A, gł. do 271,10 cm, próchnica spod b – Fragment blachy żelaznej (tabl. 7:u), być może 
bruku. zbrojnika; obecny kształt nieregularny.
b – Zbrojnik (tabl. 7:n), wykonany z blachy żelaz- c – Dł.-szer. – ok. 3,4 x 3,6 cm, grub. – do 1,2 cm.
nej; pierwotny kształt najprawdopodobniej prostokątny d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 28.09.1993 r., 
z zaokrąglonymi wierzchołkami; zbrojnik lekko wygię- nr metryki 193/93. 
ty wzdłuż krótszych boków; zachowane dwa regularne 
otwory, być może po nitach, oraz dwa niewielkie nity. 72. a – Ar 2-A, ćw. B, gł. do 271,20 cm, nasyp starej 
c – Dł.-szer. – 10,5 x 4 cm, grub. – ok. 0,1 cm. hałdy.
d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 21.09.1993 r., b – Zbrojnik (tabl. 8:a), wykonany z blachy żelaznej; 
nr metryki 149/93, nr inw. MT-A/2461/38. kształt prostokątny, wierzchołki zaokrąglone, łukowato 

wygięty wzdłuż dłuższych krawędzi; zachowane trzy 
66. a – Ar 2-A, ćw. B, gł. do 271,20 cm, nasyp starej nity o dużych, płaskich łebkach. 
hałdy. c – Dł.-szer. – ok. 9,2 x 4,2 cm, grub. – ok. 0,2 cm.
b – Fragment żelaznego zawiasu (tabl. 7:o); masywny; d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 14.10.1994 r., 
kształt w przybliżeniu prostokątny, powstały ze zło- nr metryki 32/94, nr inw. MT-A/2463/9.
żenia kawałka blachy i wykonania prostokątnego wy- e – Kotowicz 2004, 23, fot. 5.
cięcia, lekko wygięty wzdłuż krótszej krawędzi; przy 
jednej z dłuższych krawędzi zachowane dwa nity 73. a – Ar 2-A, ćw. B, gł. do 271,20 cm, nasyp starej 
o dużych, płaskich łebkach. hałdy.
c – Dł.-szer. – 4,0 x 3,0 cm, otwór na oś zawiasu – b – Zbrojnik (tabl. 8:b), wykonany z blachy żelaznej; 
0,4 cm. kształt prostokątny, wierzchołki zaokrąglone, łukowato 
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wygięty wzdłuż dłuższych krawędzi; zachowane dwa kształt prostokątny, wierzchołki zaokrąglone; wygię-
nity: jeden niewielki, drugi o dużym, płaskim łebku. ty wzdłuż dłuższych krawędzi; zachowany jeden nit 
c – Dł.-szer. – ok. 10,4 x 4,2 cm, grub. – ok. 0,2 cm. o dużym płaskim łebku. 
d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 14.10.1994 r., c – Dł.-szer. – 10 x 4 cm, grub. – 0,2-0,4 cm.
nr metryki 32/9,; nr inw. MT-A/2463/6. d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, pozyskany 14.11.
e – Kotowicz 2004, 23, fot. 5. 1998 r., nr metryki 17/98.

74. a – Wnętrze wieży bramnej. 81. a – Ar 2-A, ćw. C, 267,50-267,70 cm.
b – Fragment zbrojnika (tabl. 8:c), wykonanego z bla- b – Zbrojnik (tabl. 8:k), wykonany z płaskiej blachy 
chy żelaznej; pierwotny kształt najprawdopodobniej żelaznej; obecny kształt romboidalny, pierwotnie być 
prostokątny; zachowane trzy nity o dużych płaskich może prostokątny. 
łebkach. c – Dł.-szer. – 7,2 x 6,7 cm, grub. do 0,4 cm.
c – Dł.-szer. – ok. 6,0 x 4,0 cm, grub. – do 0,2 cm. d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 23.09.1999 r., 
d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 11.08.2000 r., nr metryki 80/99. 
nr metryki 47/00. 

82-86. a – Sonda przy murze budowli bramnej.
75. a – Ar 2-A, ćw. C, gł. 269,56 cm. b – Pięć fragmentów blachy żelaznej (tabl. 8:l-m, p-s), 
b – Fragment zbrojnika (tabl. 8:d), wykonanego z bla- nieregularnego kształtu, różnej wielkości, lekko wy-
chy żelaznej; pierwotny kształt najprawdopodobniej pro- gięte; jeden z fragmentów załamany w sposób tworzą-
stokątny, wierzchołki zaokrąglone; zachowane dwa nity cy grań; największa z zachowanych płytek posiada 
o dużych, płaskich łebkach. podwiniętą jedną z krawędzi; na dwóch fragmentach 
c – Dł.-szer. – ok. 5,0 x 6,3 cm, grub. – do 0,5 cm. widoczne pozostałości łebków od nitów. Wszystkie 
d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 14.09.1995 r., fragmenty znajdowały się w niewielkiej odległości od 
nr metryki 94/95. siebi; całość stanowi prawdopodobnie pozostałość po 

części zbroi (?). 
76. a – Ar 2-A, ćw. C, gł. 269,56 cm. c – Dł.-szer. – ok. 6,0 x 6,0 cm, 5,0 x 5,5 cm, 5,5 x 7,0 cm, 
b – Fragment zbrojnika (tabl. 8:e), wykonanego z bla- 10,5 x 11,0 cm, 11,5 x 14,5 cm.
chy żelaznej; pierwotny kształt najprawdopodobniej pro- d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 14.11.1998 r., 
stokątny, łukowato wygięty wzdłuż krótszych krawę- nr metryki 16/98.
dzi; zachowany jeden nit o dużym płaskim łebku. 
c – Dł.-szer. – ok. 3,7 x 2,7 cm, grub. do 0,5 cm. 87. a – Ar 1-A, ćw. A. 
d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 14.09.1995 r., b – Fragment blaszki żelaznej (tabl. 8:h) z trzema nitami
nr metryki 94/95.  o płaskich łebkach; obecny kształt nieregularny.

c – Dł.-szer. – ok. 3,0 x 2,4 cm, grub. – 0,2 cm.
77. a – Ar 2-A, ćw. C, gł. 269,56 cm. d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 29.09.1993 r., 
b – Fragment zbrojnika (tabl. 8:f), wykonanego z bla- nr metryki 200/93.
chy żelaznej; obecnie kształt nieregularny; zachowany 
jeden nit o dużym, płaskim łebku. 88. a – Ar 2-A, ćw. B, gł. do 271,20 cm, nasyp starej 
c – Dł.-szer. – ok. 3,3 x 2,5 cm, grub. do 0,5 cm. hałdy.
d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 14.09.1995 r., b – Fragment żelaznego zawiasu (tabl. 8:o), wykonany 
nr metryki 94/95. z blachy żelaznej; masywny, prostokątny; przy jednej 

z dłuższych krawędzi zachowane dwa nity o dużych, 
78. a – Ar 1-A, ćw. B, gł. 268,50-167,74 cm, narożnik N. płaskich łebkach.
b – Zbrojnik (tabl. 8:g) wykonany z płaskiej blachy że- c – Dł.-szer. – 4,5 x 1,7 cm, grub. – 0,15 cm.
laznej; kształt czworoboczny w przybliżeniu romboidal- d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 14.10.1994 r., 
ny; w jednym z rogów prawdopodobnie pozostałość nitu. nr metryki 32/94.
c – Dł.-szer. – 7,5 x 5,0 cm.
d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 19.08.1999 r., 89. a – Ar 2-A, ćw. D, 269,05-268,50 cm.
nr metryki 1/99. b – Fragment blachy żelaznej (tabl. 9:a), zagięty pod 

kątem prostym; kształt nieregularny.
79. a – Ar 1-A, ćw. B, gł. 168,5-267,74 cm, narożnik N. c – Dł.-szer. - 4,9 x 3,6 cm, grub. – do 0,6 cm.
b – Zbrojnik (tabl. 8:h), wykonany z cienkiej blachy d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 26.10.1994 r., 
żelaznej; pierwotnie prawdopodobnie prostokątny, wierz- nr metryki 50/94.
chołki zaokrąglone; łukowato wygięty wzdłuż dłuż-
szych krawędzi; widoczna pozostałość jednego nie- 90. a – Ar 2-A, ćw. D, gł. 269,17 cm.
wielkiego nitu. b – Fragment zbrojnika (tabl. 9:b), wykonany z blachy 
c – Dł.-szer. – ok. 5,0 x 4,0 cm. żelaznej; pierwotny kształt najprawdopodobniej czwo-
d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 19.08.1999 r., roboczny; w jednym z narożników widoczna pozosta-
nr metryki 1/99. łość po nicie.

c – Dł.-szer. – 9,5 x 7,0 cm, grub. – do 1,0 cm.
80. a – Sonda przy murze budowli bramnej. d – Muzeum Okręgowe w Tarno
b – Zbrojnik (tabl. 8:i), wykonany z blachy żelaznej; 

wie, pozyskany 25.08.
1995 r., nr metryki 38/95.
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91. a – Sonda 3/99, gł. do 267,50 cm. d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 03.09.1993 r., 
b – Fragment zbrojnika (tabl. 9:c), wykonany z blachy nr metryki 75/93. 
żelaznej; pierwotny kształt najprawdopodobniej czwo-
roboczny, wierzchołki zaokrąglone, lekko wygięty; wi- 98. a – Ar 2-A, ćw. A-D.
doczna pozostałość prawdopodobnie po nicie. b – Fragment blachy żelaznej (tabl. 9:k), być może 
c – Dł.-szer. – 4,0 x 3,0 cm, grub. – do 0,3 cm. zawiasu (?); widoczne ślady po dwóch niewielkich 
d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 30.09.1999 r., nitach. 
nr metryki 98/99. c – Dł.-szer. – 3,6 x 1,6 cm, grub. do 0,4 cm.
f – Znaleziony wraz z kilkoma innymi zbrojnikami d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 25.09.1995 r., 
(nr kat. 96, 101, 103). nr metryki 102/95. 

f – Znaleziony wraz z 11 innymi fragmentami blachy.
92. a – Ar 2-A, ćw. D, gł. 268,40-268,20 cm.
b – Fragment zbrojnika (tabl. 9:d), wykonany z blachy 99. a – Ar 1-A, ćw. A.
żelaznej; obecny kształt nieregularny. b – Fragment zbrojnika (tabl. 9:l), wykonany z blachy 
c – Dł.-szer. – 4,0 x 3,0 cm, grub. – do 0,3 cm. żelaznej; obecny kształt nieregularny; na powierzchni 
d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 07.11.1994 r., widoczne pozostałości dwóch dużych nitów.
nr metryki 60/94. c – Dł.-szer. – 6,0 x 4,5 cm, grub. – do 0,4 cm.

d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 31.08.1999 r., 
93. a – Ar 2-A, ćw. D, gł. do 269,07 cm. nr metryki 22/99. 
b – Fragment zbrojnika (tabl. 9:e), wykonany z blachy 
żelaznej; obecny kształt nieregularny; na powierzchni 100. a – Sonda 2/99, gł. do 267,50 cm. 
widoczne trzy nity o dużych, płaskich łebkach. b – Fragment rękawicy płytowej typu „klepsydrowego” 
c – Dł.-szer. – 3,5 x 3,0 cm, grub. – do 0,4 cm. (tabl. 9:m); najprawdopodobniej osłaniająca pierwotnie 
d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 28.08.1995 r., śródręcze, profilowana łukowato.
nr metryki 43/95. c – Dł.-szer. – 4,8,0 x 4,2 cm, grub. do 0,6 cm.

d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 07.11.1994 r., 
94. a – Sonda 2/99, gł. do 267,50 cm. nr metryki 67/99. 
b – Fragment mankietu rękawicy płytowej typu „klep- f – Znaleziony z inną częścią rękawicy „klepsydrowej” 
sydrowego” (tabl. 9:f), wykonany z blachy żelaznej; (nr kat. 94).
górna krawędź prosta, pozostałe nieregularne; całość 
łukowato wygięta. 101. a – Sonda 3/99, gł. do 267,50 cm.
c – Dł.-szer. – 8,0 x 4,5 cm, grub. do 0,4 cm. b – Fragment zbrojnika (tabl. 9:n), wykonany z blachy 
d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 07.11.1999 r., żelaznej; kształt prostokątny, wierzchołki zaokrąglone; 
nr metryki 67/99. na powierzchni zachowane dwa niewielkie nity.
i – Znaleziony z inną częścią rękawicy „klepsydrowej” c – Dł.-szer. – 6,0 x 4,0 cm, grub. do 0,4 cm.
(nr kat. 100). d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 30.09.1999 r., 

nr metryki 98/99. 
95. a – Ar 1-A, ćw. A, gł. do 267,90 cm. f – Znaleziony wraz z kilkoma innymi zbrojnikami 
b – Fragment blachy żelaznej (tabl. 9:g), rynienkowato (nr kat. 91, 96, 103).
wygięty.
c – Dł.-szer. – 5,3 x 3,0 cm, grub. – do 0,4 cm. 102. a – Ar 1-A, ćw. A.
d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 30.08.1999 r., b – Fragment zbrojnika (tabl. 9:n), wykonany z blachy 
nr metryki 18/99. żelaznej; kształt prostokątny, wierzchołki zaokrąglone; 

na powierzchni widoczne ślady po dwóch nitach z du-
96. a – Sonda 3/99, gł. do 267,50 cm. żymi, płaskimi łebkami. 
b – Fragment zbrojnika (tabl. 9: h), wykonany z lekko c – Dł.-szer. – 6,5 x 4,2 cm, grub. do 0,4 cm.
wygiętej blachy żelaznej; pierwotny kształt najpraw- d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 31.08.1999 r., 
dopodobniej prostokątny, wierzchołki zaokrąglone; wi- nr metryki 23/99.
doczna pozostałość po dużym nicie o płaskim, sześcio-
bocznym łebku. 103. a – Sonda 3/99, gł. do 267,50 cm.
c – Dł.-szer. – 4,0 x 4,6 cm, grub. do 0,3 cm. b – Fragment zbrojnika (tabl. 9:p), wykonany z blachy 
d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 30.09.1999 r., żelaznej; pierwotny kształt najprawdopodobniej 
nr metryki 98/99. prostokątny, wierzchołki zaokrąglone; na powierzchni 
f – Znaleziony wraz z kilkoma innymi zbrojnikami widoczny ślad po jednym, niewielkim nicie.
(nr kat. 91, 101, 103). c – Dł.-szer. – 4,0 x 4,0 cm, grub. – do 0,3 cm.

d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 30.09.1999 r., 
97. a – Sonda 3/99, gł. do 267,50 cm. nr metryki 98/99. 
b – Fragment zbrojnika (tabl. 9:i), wykonany z blachy f – Znaleziony wraz z kilkoma podobnymi zbrojnikami 
żelaznej; pierwotny kształt najprawdopodobniej czwo- (nr katalogu 91, 96, 101).
roboczny; widoczny jeden regularny otwór, być może 
po nicie. 104. a – Ar 2-A, ćw. A-D.
c – Dł.-szer. – 4,0 x 4,6 cm, grub. – do 0,3 cm. b – Fragment zbrojnika (tabl. 9:r) wykonany z blachy 
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żelaznej; rozwarstwione, złączonej nitem; obecny kształt „daszkowato”; obecna krawędź nieregularna. 
nieregularny. c – Dł.-szer. – 6,0 x 3,5 cm, grub. do 0,5 cm.
c – Dł.-szer. – 3,3 x 3,4 cm, grub. do 0,9 cm. d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 02.09.1993 r., 
d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 25.09.1995 r., nr metryki 94/93. 
nr metryki 102/95. 
f – Wraz z nim znaleziono 11 fragmentów blach o roz- 112. a – Wnętrze wieży bramnej, gł. 267,50 cm.
maitych rozmiarach, głownie ułamków. b – Okucie z blachy miedzianej (tabl. 10:h); kształt 

prostokątny; z niewielkimi otworkami w każdym na-
105. a – Ar 2-A, ćw. A-D. rożniku, być może po nitach.
b – Fragment blachy żelaznej (tabl. 10:a) ; obecny kształt c – Dł.-szer. –2,8 x 2,1 cm, grub. – do 0,5 cm.
nieregularny; na powierzchni widoczny ślad po jednym d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 11.08.2000 r., 
nicie. nr metryki 52d -1/00. 
c – Dł.-szer. – 2,8 x 2,4 cm, grub. do 0,9 cm. f – Być może jest to okucie kołczanu; znaleziono 
d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 25.09.1995 r., je wraz z podobnym okuciem (nr kat. 114) oraz zes-
nr metryki 102/95. połem grotów wbitych pionowo w ziemię (nr kat. 19, 
f – Wraz z nim znaleziono 11 fragmentów blach o roz- 26, 31).
maitych rozmiarach, głównie ułamków.

113. a – Ar 2-A, ćw. B, gł. 270,53 cm.
106. a – Z hałdy. b – Fragment blachy żelaznej (tabl. 10:i), podłużnej, 
b – Fragment blachy żelaznej (tabl. 10:b); obecny kształt prostokątnej; jedna z dłuższych krawędzi zagięta pod 
nieregularny. kątem prostym. 
c – Dł.-szer. – 4,4 x 3,5 cm, grub. do 0,4 cm. c – Dł.-szer. – 5,3 x 1,3 cm, grub. – do 0,1 cm.
d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 29.09.1993 r., d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 14.09.1995 r., 
nr metryki 194/93. nr metryki 93/95. 

107. a – Ar 2-A, ćw. A-D. 114. a – Wnętrze wieży bramnej, gł. 267,50 cm.
b – Fragment blachy żelaznej (tabl. 10:c); obecny kształt b – Okucie z blachy miedzianej (tabl. 10:h); kształt 
nieregularny. prostokątny z niewielkimi otworkami w każdym na-
c – Dł.-szer. – 8,5 x 7,5 cm, grub. – do 0,8 cm. rożniku, być może po nitach.
d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 25.09.1995 r., c – Dł.-szer. – 3,1 x 2,1 cm, grub. – do 0,5 cm.
nr metryki 102/95. d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 11.08.2000 r., 
f – Wraz z nim znaleziono 11 fragmentów blach o roz- nr metryki 52d -1/00. 
maitych rozmiarach, głównie ułamków. f – Być może jest to okucie elementu kołczanu, 

znaleziono je wraz z podobnym okuciem (nr kat. 112) 
108. a – Ar 2-A, ćw. A-D. oraz zespołem grotów wbitych pionowo w ziemię 
b – Fragment blachy żelaznej (tabl. 10:d); obecny kształt (nr kat. 19, 26, 31).
nieregularny; w pierwotnym stanie zachowana tylko jedna 
krawędź, prosta, wzmocniona przez podwinięcie. 115. a – Sonda 3/99, gł. 267,50 cm.
c – Dł.-szer. – 4,4 x 3,2 cm, grub. – do 0,6 cm. b – Okucie z blachy miedzianej (tabl. 10:l), wygięte 
d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 25.09.1995 r., rynienkowato, podłużne; na powierzchni widoczne 
nr metryki 102/95. niewielkie ukośne nacięcia oraz jeden nit o płaski łebku. 
f – Wraz z nim znaleziono 11 fragmentów blach o roz- c – Dł.-szer. – 8,0 x 3,2 cm, grub. do 0,1 cm.
maitych rozmiarach, głównie ułamków. d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 28.09.1999 r., 

nr metryki 93/99. 
109. a – Ar 2-A, ćw. D.
b – Dwa fragmenty blachy żelaznej (tabl. 10:e); obecny 116. a – Z hałdy, ar 1-A, ćw. D.
kształt nieregularny. b – Okucie z blachy żelaznej (tabl. 10:m), „da-
c – Dł.-szer. – 2,6 x 2,8, 2,8 x 2,5 cm, grub. do 0,2 cm. szkowate”, w rzucie bocznym w kształcie wydłu-
d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 09.10.1994 r., żonego trójkąta; być może część trzewika pochwy 
nr metryki 40/94. miecza (?).

c – Dł.-szer. – 9,8 x 2,7 cm, grub. do 0,1 cm.
110. a – Sonda 2/99, gł. 267,30-267,0 cm. d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 27.09.1994 r., 
b – Okucie z cienkiej blachy brązowej (tabl. 10:f); kształt nr metryki 1/94. 
prostokątny, wierzchołki zaokrąglone, jedna z krótszych 
krawędzi zawinięta rynienkowato; na powierzchni wi- 117. a – Ar 1-A i 2-A, narożnik, ćw. B,C.
doczne pięć nitów o płaskich, dużych łebkach. b – Fragment wędzidła żelaznego (tabl. 10:n), o kształ-
c – Dł.-szer. – 7,3 x 4,3 cm, grub. do 0,1 cm. cie stożkowatej tulei, z szerszej strony zamkniętej; 
d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 21.09.1999 r., z okrągłymi otworami, z drugiej zakończone spiral-
nr metryki 76/99. nym uchem. 

c – Dł.-szer. – 9,4 x 3,0 cm. 
111. a – Ar 2-A, ćw. D, gł. 271,06 cm. d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 20.08.1999 r., 
b – Fragment blachy żelaznej (tabl. 10:g); uformowana nr metryki 4a/99. 
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118. a – Ar 1-A, ćw. D, gł. 270,69 cm. o przekroju okrągłym; jeden koniec w formie uszka, 
b – Tulejka żelazna (tabl. 10:o), zakończona nitem; drugi rozklepany, w kształcie haka.
być może tok włóczni lub uszkodzony grot (?). c – Dł. – 10,1 cm, grub. pręta – 1,0 cm, średnica uszka – 
c – Dł. – 12,5 cm, średnica wylotu tulejki – 2,5 cm. 1,3 cm. 
d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 03.09.1993 r., d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 22.09.1999 r., 
nr metryki 73/93. nr metryki 68/99. 

119. a – Ar 2, ćw. B, wykop 3/66. Badania Andrzeja 126. a – Ar 2-A, ćw. A, gł. 256,50-267,30 cm.
Żakiego. b – Ramię wędzidła (?) żelaznego (tabl. 11:h); kształt 
b – Ramię wędzidła żelaznego (tabl. 11:a), z pręta słabo czytelny. 
o przekroju czworokątnym; jeden koniec w formie c – Dł. – 7,5 cm. 
uszka, drugi ułamany. d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 12.09.1995 r., 
c – Dł. – 7,9 cm. nr metryki 79/95. 
d – Depozyt Muzeum w Nowym Sączu w Muzeum 
Okręgowym w Tarnowie, 19.07.1966 r., nr metryki 21a. 127. a – Ar 1-A, ćw. B, gł. 267,74 cm.

b – Wędzidło żelazne (tabl. 11:h); zachowane w całości, 
120. a – Wnętrze wieży bramnej. złożone z czterech części: dwóch kółek i dwóch ramion.
b – Fragment żelaznego strzemienia (tabl. 11:b); c – Dł. – 28,0 cm, średnica kółek – 6,0 cm, dł. ramion – 
o kształcie owalnym z żeberkiem; stopka w kształcie 9,5 cm i 10,0 cm, średnica pręta – 1,0 cm 
łódkowatym. d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 19.08.1999 r., 
c – Dł. całkowita – 14,5 cm, szer. stopki – 5,8 cm. nr metryki 1/99. 
d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 15. 07. 2000 r., 
nr metryki 9/00. 128. a – Ar 1-A, ćw. D, gł. 270,50-270,70 cm.

b – Strzemię żelazne kształtu gruszkowatego, o stop-
121. a – Ar 1-A, ćw. B, gł. 268,50 cm. ce poziomej (tabl. 12:a); szerokie zakończenie górnej 
b – Fragment żelaznego strzemienia (tabl. 11:c); stop- części kabłąka rozklepane, poniżej wysunięta do przodu 
ka pozioma, płaska, o kształcie owalnym; ramiona poprzeczka z płaskiej blachy łącząca ramiona kabłąka; 
w przekroju trójkątne. ramiona wykonane z okrągłego pręta; stopka pozioma, 
c – Szer. kabłąka przy stopce – 13,0 cm, szer. stopki – o kształcie owalnym.
4,3 cm. c – Wys. – 15,0 cm, szer. kabłąka przy stopce – 13,0 cm, 
d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 19.08.1999 r., szer. stopki – 5,0 cm, średnica ramienia – 0,7 cm. 
nr metryki 1/99. d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 07.09.1999 r., 

nr metryki 89/93. 
122. a – Wnętrze wieży bramnej. e – Mirek-Kukułka 1994, 281, tabl. III:c.
b – Fragment górnej części żelaznego strzemienia (tabl. 
11d); ramiona w przekroju owalne. 129. a – Sonda przy murze południowym budowli 
c – Szer. otworu na puślisko – 5,8 cm, wys. otworu – bramnej.
1,4 cm. b – Fragment strzemienia zelaznego; część jednego ra-
d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 15.07.2000 r., mienia i stopki (tabl. 12:b); ramię o przekroju okrągłym, 
nr metryki 9/00. stopka owalna, płaska.

c – Dł. zach. – 15,4 cm, średnica pręta – 0,6 cm. 
123. a – Ar 1-A, ćw. D, gł. 268,94 cm. d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 14.11.1998 r., 
b – Ramię wędzidła żelaznego (tabl. 11:e); z pręta nr metryki 18/98. 
o przekroju zaokrąglonego czworokąta; jeden koniec 
w formie uszka, drugi rozklepany, w kształcie haka. 130. a – Sonda 2/99, gł. 267,48 cm.
c – Dł. – 9,0 cm, grub. pręta – 0,8-1,0 cm, średnica uszka b – Fragment strzemienia żelaznego; górna część bez 
– 2,0 cm. stopki (tabl. 12:c); ramiona o przekroju okrągłym; górna 
d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 14.09.1993 r., część kabłąka rozklepana; poprzeczka łącząca ramiona 
nr metryki 116/93, nr inw. MT-A/2461/31. wykonana z płaskiej blachy.
e – Mirek-Kukułka 1994, 283, tabl. III:e. c – Dł. zach. – 16,1 cm, średnica pręta – 0,7 cm, wymiary 

otworu na puślisko – 4,0 x 0,6 cm
124. a – Ar 1-A, ćw. B. d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 21.09.1999 r., 
b – Ramię wędzidła żelaznego (tabl. 11:f); z pręta nr metryki 72/99. 
o przekroju czworokątnym; oba końce w formie uszek/
haków, leżących w jednej płaszczyźnie. 131. a – Sonda przy murze południowym budowli bra-
c – Dł. – 8,0 cm, grub. pręta – 0,7-0,8 cm, średnica uszka mnej.
– 1,9 cm. b – Fragment strzemienia żelaznego; górna część bez 
d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 26.08.1999 r., stopki (tabl. 12:d); ramiona o przekroju okrągłym; 
nr metryki 10/99. górna część kabłąka rozklepana; poprzeczka łącząca 

ramiona wykonana z płaskiej blachy.
125. a – Sonda 2/99, gł. 256,50-267,30 cm. c – Dł. zach. – 15,2 cm, średnica pręta – 0,6 cm, wymiary 
b – Ramię wędzidła żelaznego (tabl. 11:g); z pręta otworu na puślisko – 5,5 x 0,8 cm.
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d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 14.11.1998 r., 138. a – Ar 2-A, ćw. A, gł. 269,61 cm.
nr metryki 18/98. b – Ostroga żelazna (tabl. 13:d); z płaskiej sztabki; 

kabłąk w kształcie litery „U”, wygięty łukowato; widełki 
132. a – Sonda 2/99 , gł. 267,60 cm. bodźca znajdują się na tej samej linii z ramionami 
b – Fragment strzemienia żelaznego; niewielki frag- kabłąka; brak zakończeń. 
ment górnej części (tabl. 12:e); ramiona najprawdo- c – Dł. zach. – 12,0 cm, dł. pręta – 0,9-1,0 cm.
podobniej o przekroju trójkątnym, górna część rozkle- d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 28.08.1995 r., 
pana; poprzeczka łącząca ramiona wykonana z płaskiej nr metryki 44/95. 
blachy.
c – Dł. zach. – 6,4 cm, wymiary otworu na puślisko – 139. a – Ar 2-A, ćw. C, gł. 270,08 cm.
4,5 x 0,5 cm. b – Fragment ostrogi żelaznej (tabl. 13:f); ze sztabki 
d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 20.09.1999 r., o przekroju owalnym. 
nr metryki 61/98. c – Dł. zach. – 7,7 cm, dł. bodźca – 2,0 cm.

d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 07.10.1995 r., 
133. a – Z hałdy przy arze II-a, ćw. D. nr metryki 118/95. 
b – Fragment czanki (?) żelaznej (tabl. 12:f); pręt że-
lazny zakończony zgrubieniami w kształcie stożków. 140. a – Ar 2-A, ćw. A, gł. 270,75 cm.
c – Dł. zach. – 15,8 cm, średnica pręta – 0,7 cm. b – Fragmenty kołka gwiaździstego (tabl. 13:g); zacho-
d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 10.08.1995 r., wało się 6 ramion we fragmentach. 
nr metryki 5/95. c – Średnica – ok. 6,0 cm.

d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 23.09.1995 r., 
134. a – Ar 1-A, ćw. D, gł. 269,94 cm. nr metryki 175/93, nr inw. MT-A/2461/44.
b – Fragment ostrogi żelaznej (tabl. 13:a); ze sztabki e – Mirek-Kukułka 1994, 289, tabl. III:b.
o przekroju trójkątnym; kabłąk w kształcie litery V, 
wygięty łukowato; styk ramion rozszerzony trójkąt- 141. a – Ar 2-A, ćw. A, gł. 270,75 cm.
nie, zakończony spiczasto, zdobiony słabo czytelnym b – Kółko gwiaździste (tabl. 13:h) o 10 promieniach 
ornamentem rytym w postaci podwójnych, ustawio- (1 ułamany); na jednym z promieni widoczne posreb-
nych ukośnie kresek; bodziec w formie widełek śred- rzanie.
niej długości; zachowany fragment zaczepu kształtu c – Średnica – ok. 6,0 cm.
półkolistego (najprawdopodobniej pierwotnie w formie d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 28.09.1993 r., 
kolistego uszka). nr metryki 191/93, nr inw. MT-A/2461/47.
c – Dł. – 11,0 cm, rozpiętość ramion kabłąka – 8,0 cm, e – Mirek-Kukułka 1994, 289, tabl. III:d.
wys. szyjki – 3,0 cm. 
d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 14.09.1993 r., 142. a – Z hałdy, wykop I. 
nr metryki 117/93. b – Fragment ostrogi żelaznej (tabl. 13:i); ze sztabki 

o przekroju owalnym. 
135. a – Sonda 1/98. c – Dł. zach. – 8,1 cm.
b – Fragment ostrogi żelaznej (tabl. 13:b); ze sztabki d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 11.08.2000 r., 
o przekroju okrągłym; kabłąk w kształcie litery V, wy- nr metryki 53/00. 
gięty łukowato; styk ramion rozszerzony trójkątnie, 
zakończony spiczasto; bodziec w formie widełek; za- 143. a – Ar 2-A, ćw. D, gł. 267,30 cm. 
chowany zaczep posiada dwa otwory (typ 2 wg Ko- b – Podkowa żelazna (tabl. 14:a); z zachowanymi 
łodziejskiego). sześcioma otworami na podkowiaki, różnej wielkości 
c – Dł. zach. – 12,2 cm, średnica pręta – 0,5 cm. i kształtu, umieszczonymi nieregularnie; rama szero-
d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 12.11.1998 r., ka, owalna, z zaczepami; brak bruzdy.
nr metryki 9/98. c – Dł. – 11,0 cm, rozpiętość ramy – 10,2 cm, szer. taś-

my ramy – 3,2 cm.
136. a – Sonda 3/99, gł. 266,30 cm. d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 15.07.1996 r., 
b – Fragment ostrogi żelaznej (tabl. 13:c); ze sztabki nr metryki 35/96. 
o przekroju prostokątnym. 
c – Dł. zach. – 7,5 cm, wymiary pręta – 0,7 x 0,4 cm. 144. a – Ar 2-A, ćw. D, gł. 267,30 cm. 
d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 27.09.1999 r., b – Podkowa żelazna (tabl. 14:b); z zachowanymi 
nr metryki 88/99. sześcioma otworami na podkowiaki, różnej wielkości 

i kształtu, umieszczonymi symetrycznie; rama szero-
137. a – Wnętrze budowli bramnej, gł. 267,81 cm. ka, owalna, z zaczepami; brak bruzdy.
b – Ostroga żelazna (tabl. 13:c); ze sztabki o przekroju c – Dł. – 10,2 cm, rozpiętość ramy – 9,9 cm, szer. taśmy 
owalnym; kabłąk w kształcie litery V, wygięty łukowato ramy – 3,3 cm, przodek – 4,5 cm.
i zdeformowany; bodziec w formie widełek; zachowany d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 16.07.1996 r., 
zaczep (typ 2 wg Kołodziejskiego). nr metryki 41/96. 
c – Dł. zach. – 13,8 cm, dł. pręta – 0,9-1,0 cm.
d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 24.09.1999 r., 145. a – Ar 2-A, ćw. D, gł. 270,07 cm. 
nr metryki 84/99. b – Połowa podkowy żelaznej (tabl. 14:c); z zacho-
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wanymi trzema otworami na podkowiaki; rama szeroka, c – Dł. zach. – 9,2 cm, szer. taśmy ramy – 3,2 cm.
z zaczepem i bruzdą. d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 20.08.1999 r., 
c – Dł. – 10,5 cm, szer. taśmy ramy – 2,8 cm. nr metryki 4a/99. 
d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 25.09.1995 r., 
nr metryki 100/95. 153. a – Sonda 1/98, gł. 269,28 cm. 

b – Podkowa żelazna (tabl. 15:a), z zachowanymi 
146. a – Z hałdy. sześcioma otworami na podkowiaki, różnej wielkości, 
b – 2/3 podkowy żelaznej (tabl. 14:d); z zachowanymi kształtu prostokątnego, umieszczonymi symetrycznie; 
czterema otworami na podkowiaki; gniazda podko- rama szeroka, owalna, z zaczepami i bruzdą.
wiaków prostokątne; rama szeroka, łukowata, z zacze- c – Dł. – 12,5 cm, rozpiętość ramy – 12,5 cm, szer. taśmy 
pem i bruzdą. ramy – 3,0 cm, przodek – 11,3 cm.
c – Dł. – 10,3 cm, szer. taśmy ramy – 2,5 cm. d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 14.09.1999 r., 
d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 13.09.2001 r., nr metryki 46/99. 
nr metryki 33/01. 

154. a – Ar I-A, 2-A, ćw. B-C – narożnik N. 
147. a – Sonda przy wieży. b – Podkowa żelazna (tabl. 15:b), z zachowanymi 
b – Połowa podkowy żelaznej (tabl. 14e); z zachowa- pięcioma otworami na podkowiaki, różnej wielkości, 
nymi trzema otworami na podkowiaki; gniazda pod- kształtu prostokątnego, umieszczonymi symetrycznie; 
kowiaków prostokątne; rama szeroka, łukowata, z za- rama szeroka, owalna, z zaczepami, z piętką i bruzdą.
czepem i bruzdą. c – Dł. – 12,5 cm, rozpiętość ramy – 11,0 cm, szer. taśmy 
c – Dł. – 13,6 cm, szer. taśmy ramy – 3,3 cm. ramy – 2,5 cm.
d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 08.09.1999 r., d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 20.08.1999 r., 
nr metryki 29/99. nr metryki 4a/99. 

148. a – Ar 1-A, ćw. A. 155. a – Ar 1-A, ćw. B, gł. 268,50-267,74 cm. 
b – Połowa podkowy żelaznej (tabl. 14:f); z zacho- b – Podkowa żelazna (tabl. 15:c), z zachowanymi 
wanymi dwoma otworami na podkowiaki; rama sze- pięcioma otworami na podkowiaki, różnej wielkości, 
roka, łukowata, z zaczepem i bruzdą. kształtu prostokątnego, umieszczonymi symetrycznie; 
c – Dł. – 10,5 cm, szer. taśmy ramy – 3,0 cm. rama szeroka, owalna, z bruzdą; w jednym ramieniu 
d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 30.09.1999 r., ułamany koniec; zaczep z piętką. 
nr metryki 22/99. c – Dł. – 10,8 cm, rozpiętość ramy – 10,5 cm, szer. taśmy 

ramy – 2,5 cm, przodek – 8,5 cm.
149. a – Ar 1-a, ćw. D. d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 19.08.1999 r., 
b – Fragment podkowy żelaznej (tabl. 14:g); z zacho- nr metryki 1/99. 
wanym jednym otworem na podkowiak i jednym pod-
kowiakiem o główce okrągłej; gniazdo prostokątne. 156. a – Ar 1-A, ćw. B, gł. 268,55 cm.
c – Dł. zach. – 5,0 cm, szer. taśmy ramy – 2,5 cm. b – Podkowa żelazna (tabl. 15:d), z zachowanymi 
d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 13.09.1993 r., pięcioma otworami na podkowiaki, różnej wielkości, 
nr metryki 109/93, nr inw. MT-A/2461/27. kształtu prostokątnego, umieszczonymi symetrycznie; 
e – Mirek-Kukułka 1994, 284, tabl. IV:c. rama szeroka, owalna, bez bruzdy. 

c – Dł. – 12,4 cm, rozpiętość ramy – 12,2 cm, szer. taśmy 
150. a – Ar 1-A, ćw. D, profil N-W, gł. 271,14 cm. ramy – 2,6 cm. 
b – Połowa podkowy żelaznej (tabl. 14:h); z zachowa- d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 26.08.1999 r., 
nymi czterema otworami na podkowiaki, w jednym z nich nr metryki 5/99. 
podkowiak o główce okrągłej; gniazdo nieregularne. 
c – Dł. zach. – 13,0 cm, szer. taśmy ramy – 3,7 cm. 157. a – Sonda 1/2001, gł. 271,28 cm. 
d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 13.09.1993 r., b – Podkowa żelazna (tabl. 15:e), z zachowanymi 
nr metryki 220/93, nr inw. MT-A/2461/52. sześcioma otworami na podkowiaki, różnej wielkości, 
e – Mirek-Kukułka 1994, 284, tabl. IV:b. kształtu prostokątnego, umieszczonymi symetrycznie; 

rama szeroka, owalna, z falowanym brzegiem i bruzdą. 
151. a – Sonda 4/99, gł. do 267,40 cm. c – Dł. – 9,6 cm, rozpiętość ramy – 10,0 cm, szer. taśmy 
b – Fragment podkowy żelaznej (tabl. 14:i), z za- ramy – 2,1 cm. 
chowanym jednym otworem na podkowiak; gniazdo d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 06.07.2001 r., 
nieregularne. nr metryki 15/01. 
c – Dł. zach. – 9,3 cm, szer. taśmy ramy – 3,5 cm.
d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 04.10.1999 r., 158. a – Ar 1-A, C; ćw. D, gł. 271,03 cm. 
nr metryki 102/99. b – Podkowa żelazna (tabl. 15:f), z zachowanymi 5 otwo-

rami na podkowiaki różnej wielkości i kształtu; szeroka 
152. a – Ar 1-A, 2-A, ćw. B, C. owalna rama z płaskiej blachy; brak zaczepów; najpraw-
b – Fragment podkowy żelaznej (tabl. 14:k), z za- dopodobniej jest to podkowa przeznaczona dla muła. 
chowanym jednym otworem na podkowiak; gniazdo c – Dł. – 10,0 cm, rozpiętość ramy – 9,3 cm, szer. taśmy 
nieregularne; łukowata rama z zaczepem i bruzdą. ramy – 3,0 cm. 
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d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 27.08.1993 r., b – Fragment podkowy żelaznej (tabl. 14:d), z zacho-
nr metryki 14/93. wanymi dwoma otworami na podkowiaki i zaczepem 
e – Mirek-Kukułka 1994, 284, tabl. IV:a. w formie klinowatej. 

c – Dł. zach. – 11,0 cm, szer. taśmy ramy – 2,7 cm.
159. a – Ar II-a, c. D. d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 21.09.1993 r., 
b – Połowa podkowy żelaznej (tabl. 16:a), z zachowanymi nr metryki 1151/93. 
trzema prostokątnymi otworami na podkowiaki; rama e – Mirek-Kukułka 1994, 284, tabl. IV:d.
szeroka, owalna, z płaskiej blachy, z płaskim zaczepem. 
c – Dł. – 12,2 cm, szer. taśmy ramy – 3,0 cm, otwory na 163. a – Ar II-A, ćw. D, gł. 270,07 cm. 
podkowiaki – 0,9 x 06 cm. b – Fragment podkowy żelaznej (tabl. 14:e), z za-
d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 14.09.1995 r., chowanym jednym otworem na podkowiaka i bruzdą. 
nr metryki 89/95. c – Dł. zach. – 9,1 cm, szer. taśmy ramy – 2,7 cm.

d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 25.09.1995 r., 
160. a – Wnętrze wieży bramnej, gł. 267,56 cm. nr metryki 100/95. 
b – Połowa podkowy żelaznej (tabl. 16:b); rama usz-
kodzona; z zaczepem i śladem bruzdy. 164. a – Ar 1-a, ćw. B, gł. 268,50-267,74 cm. 
c – Dł. zach. – 9,5 cm. b – Fragment podkowy żelaznej (tabl. 14:f), z zacho-
d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 11.08.2000 r., wanymi trzema otworami na podkowiaki, zaczepem 
nr metryki 49/00. i bruzdą. 

c – Dł. zach. – 9,7 cm, szer. taśmy ramy – 3,0 cm.
161. a – Sonda 4/99, gł. do 267,40 cm. d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 19.08.1999 r., 
b – Fragment podkowy żelaznej (tabl. 14:c), z zacho- nr metryki 1/99. 
wanym jednym otworem na podkowiaka i zaczepem 
z piętką. 165. a – Ar 1-a, ćw. B, gł. 268,50-267,74 cm. 
c – Dł. zach. – 11,1 cm, szer. taśmy ramy – 2,5 cm. b – Fragment podkowy żelaznej (tabl. 14:g), z za-
d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 04.10.1999 r., chowanym otworem na podkowiak, zaczepem i bruzdą. 
nr metryki 102/99. c – Dł. zach. – 8,4 cm, szer. taśmy ramy – 1,9 cm.

d – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 11.08.2000 r., 
162. a – Ar I-a, ćw. A. gł. 271,08 cm. nr metryki 47/00.
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Summary

LATE MEDIEVAL ARMS IN THE CZCHÓW CASTLE
 IN LESSER POLAND

The Czchów castle war erected in a great strategic elements, type I (Oakeshott's classification) sword 
thlocation (pict. 1:A). It lies on the high spur of rock pommel (second half of the 13  century - beginning of 

thtowering above the flat Dunajec valley and the path the 15  century), 3 fragments of sword pommel ferrule 
thalong the river. The strategic features of the place have (Middle Ages), the falchion or battle knife grip (14 -

thnot changed for ages. The archaeological excavations in 15  century), two type Vd (Nadolski’s classification) 
tth th th ththe area were initiated by A. Żaki in 1953, however, hatchets (13 -15  century), two spearheads (14 -15  

between 1993-2001 works were continued by A. Szpunar century), 5 arrowhead with mandrels of the eastern 
th th th thgroup from the Regional Museum in Tarnów. A period in origin (13 -15  century), 35 quarrel heads (14 -15  

thwhich the castle functioned was divided into five phases century), 9 spur fragments with star-like rowels (14 -
th th thstarting with the 13 -14  century and continuing until 15  century and a single modern one), 8 stirrup 

th  the  15 century. fragments (Middle Ages, one of the modern times), 23 
th thAs a result of the archaeological excavations several fragments of horseshoes (14 -15  century and one – 

th thmilitary  artefacts  were  found  in  the  castle  territory. 12 -13 c.).
The most interesting ones are the plate gauntlet of The military elements and equestrian equipment 

ththe ‘hour-glass’ type dated on the second half of the 14  collection from Czchów can be generally dated on the 
th thcentury or the beginning of the 15th century and the 14 -15  century, only some of the artefacts can be 

falchion inside the iron plate sheath. The other artefacts treated as an example of longer usage of the older types 
are: 38 iron plates, most likely forming the armour of objects or they appeared underground earlier than the 

thremains the second half of the 14  century-the older artefacts. If we assume common usage of the 
thbeginning of the 15  century breast plate type or so majority of these artefacts we can narrow the period to 

thcalled kirys type, together with 14 fragments of iron the second half of the 14  century and the first decades 
th plate, 6 fragments of iron hinges – possible armour of  the  15  century.

Translated by Joanna Wydrzyńska 
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