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Wprowadzenie

W 1996 r. ukazało się opracowanie autorstwa Marii Zielińskiej i Janusza 
Bobera poświęcone przechowywanym w zbiorach Muzeum Historycznego 
w Sanoku (dalej: MHS) zabytkom wykonanym ze skał krzemionkowych 
i niekrzemionkowych, datowanym na neolit i początki epoki brązu1 
(Zielińska, Bober 1996). Katalog tam zamieszczony uzupełniał w znacz-
nym stopniu bazę źródłową zebraną kilka lat wcześniej przez Pawła Valde-
-Nowaka (1988) analizującego etapy i strefy zasiedlenia Karpat polskich 
w sygnalizowanym wyżej zakresie chronologicznym. Od tego czasu zasób 
źródeł dotyczący interesującej nas tematyki stale, choć powoli się powięk-
szał, ale tylko nieliczne zabytki, które trafiły do zbiorów MHS – z Trepczy, 
stan. 2 i Sanoka-Białej Góry, stan. 1 – zostały opublikowane (Gancarski, 
Ginalski 2001, 314–316, ryc. 8:e, 9:1; Fedyk, Kotowicz 2006, 22–23, kat. 209, 
ryc. 27:11). Ostatnie lata przyniosły też znaczące wzbogacenie informacji 
o karpackich surowcach krzemionkowych (Pelisiak 2016; 2017; 2018a; 
2018b; w druku). Pozyskane nowe dane i wyniki analiz petroarcheologicz-
nych skutkują koniecznością reinterpretacji surowcowej części materiałów, 

 1.  Ostatnio, dzięki analizie zachowanych archiwaliów pozostałych po istniejącym przed 
i w trakcie II wojny światowej w Sanoku Ukraińskim Muzeum „Łemkiwszczyna” i kwe-
rendzie w Muzeum Archeologicznym w Krakowie udało się sprecyzować informacje 
o kilku innych zabytkach kamiennych i krzemiennych przechowywanych przed wojną 
w placówce sanockiej (por. Kotowicz 2017a; 2017b).
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Ryc. 1. Lokalizacja miejscowości na terenie województwa podkarpackiego, w których odkryto 
omawiane w tekście zabytki: 1 – Falejówka, pow. sanocki; 2 – Grabownica Starzeńska, pow. 
brzozowski; 3 – Końskie, pow. brzozowski; 4 – Manasterzec, pow. leski; 5 – Morochów, pow. 
sanocki; 6 – Niebocko, pow. brzozowski; 7 – Pakoszówka, pow. sanocki; 8 – Pielnia, pow. 
sanocki; 9 – Poraż, pow. sanocki; 10 – Rakowa, pow. sanocki; 11 – Sanok, pow. sanocki; 
12 – Wisłok Wielki, pow. sanocki; 13 – Wola Piotrowa, pow. sanocki; 14 – Zawój, pow. leski 
(oprac. P.N. Kotowicz)

Fig. 1. Location of finds: 1 – Falejówka, Sanok Powiat; 2 – Grabownica Starzeńska, Brzozów 
Powiat; 3 – Końskie, Brzozów Powiat; 4 – Manasterzec, Lesko Powiat; 5 – Morochów, Sanok 
Powiat; 6 – Niebocko, Brzozów Powiat; 7 – Pakoszówka, Sanok Powiat; 8 – Pielnia, Sanok 
Powiat; 9 – Poraż, Sanok Powiat; 10 – Rakowa, Sanok Powiat; 11 – Sanok, Sanok Powiat; 
12 – Wisłok Wielki, Sanok Powiat; 13 – Wola Piotrowa, Sanok Powiat; 14 – Zawój, Lesko 
Powiat (compiled by P.N. Kotowicz)
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a z drugiej strony umożliwiają właściwą klasyfikację pozyskiwanych lub 
dopiero opracowywanych materiałów. Stwierdzenie to odnosi się rów-
nież do części omawianych niżej zabytków, wykonanych z popielatych 
rogowców, z cechami makroskopowymi prawie identycznymi jak margle 
krzemionkowe. Niniejszy artykuł poświęcony jest nieznanym wcześniej, 
przypadkowym znaleziskom siekier i toporów z dorzecza górnego Sanu 
pochodzących z obszaru powiatów: brzozowskiego, leskiego i sanockie-
go – na terenie województwa podkarpackiego (ryc. 1), z których kilka 
znalazło się ostatecznie w zbiorach MHS.

Siekiery

W archiwum Pracowni Archeologicznej MHS znajdują się informacje 
o znaleziskach przynajmniej2 14 siekier. Osiem z nich nadal pozostaje 
w rękach prywatnych, natomiast pozostałe są przechowywane w zbio-
rach tegoż muzeum.

Jeszcze przed 1980 r. w MHS pojawiła się anonimowa osoba, która 
udostępniła do zadokumentowania siekierę odkrytą w Grabownicy 
Starzeńskiej (gm. Brzozów, pow. brzozowski). Niestety, nie posiadamy 
żadnych informacji o okolicznościach odkrycia zabytku. Zachowany 
fragment to część przyostrzowa, złamana prawdopodobnie w poło-
wie długości, w obrysie czołowym prostokątna, ostro przechodząca 
w proste ostrze. W widoku bocznym zapewne klinowata, a w przekroju 
poprzecznym zbliżona do prostokąta. Uformowana techniką rdzeniową 
odbiciami dośrodkowymi, o negatywach stosunkowo płaskich. Ścianki 
czołowe dwustronnie szlifowane (być może również gładzone) przy 
ostrzu. Brak jest danych o płaszczyznach bocznych. Wykonana prawdo-
podobnie z krzemienia wołyńskiego. Wymiary: brak danych3 (ryc. 4:2).

 2.  W archiwum przechowywana jest notka, iż bliżej nieokreślona siekiera (lub topór) została 
odkryta w miejscowości Krzywe, gm. Dydnia, pow. brzozowski i znajduje się w zbiorach 
prywatnych (inf. Bronisława Kłodowskiego; por. Archiwum Pracowni Archeologicznej 
MHS, teczka Krzywe).

 3.  Niestety, przy fotografiach zabytku nie zamieszczono podziałki liniowej, stąd nie możemy 
określić jej wymiarów.
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W rękach prywatnych znajduje się kolejny zabytek, odkryty w miej-
scowości Końskie (gm. Dydnia, pow. brzozowski) około 2005 r. na 
posesji państwa Pryszczów. Siekiera w obrysie płaszczyznowym wąsko 
trapezowata, przechodząca łukowato w proste ostrze, zwieńczona zaokrą-
glonym, wąskim obuchem. W widoku bocznym płaska, prawdopodobnie 
klinowata. W przekroju poprzecznym jest zapewne cienko soczewko-
wata. Powierzchnie czołowe przy ostrzu szlifowane (być może również 
gładzone). Brak jest danych o płaszczyznach bocznych. Wykonana z krze-
mienia wołyńskiego – pokrytego żółtobrązową patyną. Wymiary: dłu-
gość – 95 mm, szerokość ostrza – 36 mm, grubość – nieznana (ryc. 4:3).

Kolejny zabytek pochodzi z Manasterzca (gm. Lesko, pow. leski). 
Znaleziony został w 2013 r. przez Zbigniewa i Piotra Witkosiów z Gorzowa 
Wielkopolskiego w luźnej ziemi pochodzącej z wykopu pod piwnicę 
domu, zalegającej u podnóża skarpy cypla terasy nadzalewowej Sanu 
(ryc. 2:2), na szczycie której wznoszono budynek. Zabytek znajduje się 
u odkrywców. Siekiera w obrysie płaszczyznowym trapezowata, ostro 
przechodząca w średnio łukowate ostrze, zwieńczona zaokrąglonym 
szerokim obuchem. W widoku bocznym wypukło klinowata, zamknięta 
niemalże prostym obuchem. W przekroju poprzecznym zbliżona do 
prostokąta o bokach dłuższych lekko wypukłych, ostro przechodzących 
w proste boki krótsze. Na centralnych partiach korpusu widoczne są 
delikatne rysy po skośnym szlifowaniu. Zarówno płaszczyzny czołowe, 
jak i boczne prawie w całości gładzone i lekko polerowane. Obuch płasz-
czyznowy asymetryczny nieco wypukły uformowany techniką piktażu, 
zagładzony. Wykonana z krzemienia świeciechowskiego – pokrytego 
miodową patyną. Wymiary: długość – 86 mm, szerokość ostrza – 50 mm, 
szerokość obucha – 28 mm, grubość – 30 mm; waga – 188 g (ryc. 4:4).

Kolejny zabytek, odkryty w okolicach Poraża (gm. Zagórz, pow. 
sanocki) znamy jedynie z poglądowego szkicu wykonanego przez 
Roberta Fedyka z Sanoka (ryc. 6:3). Przedstawia siekierę w obrysie 
czołowym trapezowatą, w bocznym płasko klinowatą, prawdopo-
dobnie czworościenną. Wedle dokumentalisty miała być wykonana 
z krzemienia pasiastego4. Niestety nie udało się ustalić jej miejsca 

 4.  Nie można wykluczyć pasmowanej odmiany surowca wołyńskiego.
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Ryc. 2. Szczegółowa lokalizacja znalezisk: 1 – Falejówka, pow. sanocki; 2 – Manasterzec, 
pow. leski; 3 – Morochów, pow. sanocki; 4 – Niebocko, pow. brzozowski; 5 – Pakoszówka, 
pow. sanocki (opr. P.N. Kotowicz; wycinki map wg www.geoportal.gov.pl)

Fig. 2. Specific location of finds: 1 – Falejówka, Sanok Powiat; 2 – Manasterzec, Lesko 
Powiat; 3 – Morochów, Sanok Powiat; 4 – Niebocko, Brzozów Powiat; 5 – Pakoszówka, 
Sanok Powiat (compiled by P.N. Kotowicz; map inserts after www.geoportal.gov.pl)
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przechowywania. Wymiary: długość – 94 mm, szerokość ostrza – 
53 mm, szerokość obucha – 35 mm, grubość – 19 mm.

W ziemi wybranej pod fundamenty budynku mieszkalnego przy 
ul. Stróżowskiej w Sanoku (gm. miejska Sanok, pow. sanocki; ryc. 3:4) 
Czesław Pieśniarski natrafił w latach 90. XX w. na siekierę, która znajduje 
się w zbiorach prywatnych. W obrysie płaszczyznowym jest ona zbliżona 
do trapezu, o jednym boku minimalnie wciętym, a przeciwstawnym 
nieznacznie wypukłym, przechodzących ostro w proste, lekko skośne 
ostrze, zwieńczona obuchem (częściowo uszkodzonym?). W widoku 
bocznym płaska (klinowata?), w przekroju poprzecznym cienko soczew-
kowata. Uformowana techniką rdzeniową odbiciami dośrodkowymi, 
w części stosunkowo szerokimi i krótkimi, zakończonymi negatywa-
mi zawiasowymi. Powierzchnie czołowe szlifowane – na obu zacho-
wane głębokie rysy prostopadłe do krawędzi bocznych, pochodzące 
z etapu szlifowania. Brak danych o krawędziach bocznych i obuchu. 
Wykonana prawdopodobnie z jasnobeżowego rogowca. Wymiary: dłu-
gość – 125 mm, szerokość – 50 mm, grubość – 12 mm (ryc. 7:2).

Kolejny zabytek odkryty w 2001 r. we wsi Wisłok Wielki, w części 
Wisłok Górny (gm. Komańcza, pow. sanocki) został znaleziony przez 
Radosława Patlewicza. Zalegał w skarpie lewobrzeżnej doliny Wisłoka 
(ryc. 3:5). Znajduje się w posiadaniu znalazcy. Siekiera w obrysie płasz-
czyznowym trapezowata, ostro przechodząca w nieznacznie łukowate 
ostrze (wyszczerbione – współcześnie?), zwieńczona prostym obuchem. 
W widoku bocznym jest klinowata. W przekroju poprzecznym zapew-
ne płasko prostokątna. Płaszczyzny czołowe uformowano techniką 
rdzeniową odbiciami dośrodkowymi – zachowanymi przy krawędzi 
wzdłużnej na jednej stronie. Boki prawdopodobnie załuskane jedno-
kierunkowo. Wszystkie płaszczyzny szlifowane (i zapewne gładzone). 
Brak danych o płaskiej powierzchni obucha. Wykonana z krzemienia 
pasiastego. Wymiary: długość – 88 mm, szerokość – 37 mm, szerokość 
obucha – 28 mm, grubość – 12 mm; waga 89 g (ryc. 7:3).

Jeszcze jeden zabytek również przechowywany w zbiorach pry-
watnych odkryty został w 1995 r. na jednym z pól na terenie Woli 
Piotrowej (gm. Bukowsko, pow. sanocki) przez mieszkańca tej wsi, 
Jerzego Wisełkę. W obrysie płaszczyznowym siekiera jest trapezowata, 
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Ryc. 3. Szczegółowa lokalizacja znalezisk: 1–2 – Pielnia, pow. sanocki; 3 – Rakowa, 
pow. sanocki; 4 – Sanok, pow. sanocki; 5 – Wisłok Wielki, pow. sanocki (oprac. 
P.N. Kotowicz; wycinki map wg www.geoportal.gov.pl)

Fig. 3. Specific location of finds: 1–2 – Pielnia, Sanok Powiat; 3 – Rakowa, Sanok 
Powiat; 4 – Sanok, Sanok Powiat; 5 – Wisłok Wielki, Sanok Powiat (compiled by P.N. 
Kotowicz; map inserts after www.geoportal.gov.pl)
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Ryc. 4. Siekiery: 1 – Falejówka, pow. sanocki; 2 – Grabownica Starzeńska, pow. brzo-
zowski (bez skali); 3 – Końskie, pow. brzozowski; 4 – Manasterzec, pow. leski (1, 4 
– fot. D. Szuwalski; 2 – fot. R. Biskupski; 3 – fot. P.N. Kotowicz; oprac. P.N. Kotowicz)

Fig. 4. Axes: 1 – Falejówka, Sanok Powiat; 2 – Grabownica Starzeńska, Brzozów 
Powiat (no scale); 3 – Końskie, Brzozów Powiat; 4 – Manasterzec, Lesko Powiat (1 and 
4 – photos by D. Szuwalski; 2 – photo by R. Biskupski; 3 – photo by P.N. Kotowicz; 
compiled by P.N. Kotowicz)
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ostro przechodząca w lekko łukowate ostrze (jednostronnie wyszczer-
bione – współcześnie?) oraz zaokrąglony obuch. W widoku bocznym 
klinowata o nieco wypukłych ściankach. W przekroju poprzecznym 
zbliżona do prostokąta, o nieznacznie wypukłych bokach dłuższych, 
ostro przechodzących w lekko wybrzuszone boki krótsze, zbliżona do 
trapezu. Płaszczyzny czołowe uformowano techniką rdzeniową odbi-
ciami dośrodkowymi, które niemalże w całości zagładzono i lekko 
zapolerowano – w częściach centralnych zachowane są lekko skośne 
rysy po szlifowaniu. Załuskane boki – jeden dwustronnie, przeciwstaw-
ny jednostronnie, są częściowo gładzone. Płaski obuch ukształtowany 
poprzez kurtyzowanie pozostawiono nieszlifowany. Wykonana z krze-
mienia świeciechowskiego. Wymiary: długość – 119 mm, szerokość 
ostrza – 47 mm, szerokość obucha – 29 mm, grubość – 23 mm (ryc. 7:4).

Ostatni z tej serii zabytków znaleziono na terenie miejscowości 
Falejówka (gm. Sanok, pow. sanocki). Siekierę odkrył w 2015 r. Paweł 
Michniowski z Bykowiec na powierzchni pola ornego, zlokalizowa-
nego w przysiółku Przykopy, na stoku o ekspozycji N-W, którego 
wysokość wynosi w tym miejscu 420 m n.p.m. (ryc. 2:1). W obrysie 
płaszczyznowym jest ona trapezowata, o prostym obuchu i lekko 
łukowatym ostrzu (liczne wybicia). W obrysie bocznym i poprzecz-
nym soczewkowata. Dwustronnie przy ostrzu gładzona i wyświeco-
na. Gładzony jest również przy ostrzu jeden bok. Płaski obuch ufor-
mowano kilkoma odbiciami. Wykonana z krzemienia wołyńskiego. 
Wymiary: długość – 100 mm, szerokość ostrza – 50 mm, szerokość 
obucha – 22 mm, grubość – 19 mm; waga – 107 g (ryc. 4:1).

Pozostałe siekiery, dzięki uprzejmości znalazców, trafiły do zbio-
rów MHS. Jedną z nich (nr inw. MHS/A/165.dep) jest siekiera odkryta 
w Morochowie (gm. Zagórz, pow. sanocki) w latach 80. XX w. przez 
Leszka Grzyba i podarowana za pośrednictwem Piotra Klai w 2015 r.5 
– mieszkańców tej wsi. Pozyskano ją z powierzchni pola ornego, na 
stoku o ekspozycji N-E, w który wcina się bezimienny potok, na 

 5.  Dodatkowo od Piotra Klai uzyskano informację, iż u emerytowanej nauczycielki historii 
z Poraża znajdują się jeszcze dwie siekiery, z których jedna ma pochodzić z Rakowej 
(gm. Tyrawa Wołoska, pow. sanocki) lub Paszowej (gm. Olszanica, pow. leski). Niestety, 
w momencie przygotowywania artykułu do druku nie udało się dotrzeć do tych zabytków.
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wysokości ok. 430 m n.p.m. (ryc. 2:3). W obrysie płaszczyznowym 
jest ona trapezowata z lekko wypukłymi bokami ostro przechodzą-
cymi w łukowate ostrze, zwieńczona prostym obuchem. W wido-
ku bocznym płasko klinowata, lekko zbieżna przy prostym obuchu. 
W przekroju poprzecznym zbliżona jest do prostokąta o bokach 
dłuższych lekko wypukłych, ostro łukowato przechodzących w boki 
krótsze lekko wybrzuszone. Powierzchnie czołowe i boczne w pełni 
gładzone – zachowane pojedyncze negatywy z fazy formowania bryły. 
Płaski obuch uformowano parawiórowymi odbiciami z jednego boku. 
Zarówno ostrze zabytku, jak i jego powierzchnia, noszą ślady współ-
czesnych uszkodzeń. Wykonana z beżowego rogowca. Wymiary: dłu-
gość – 111 mm, szerokość ostrza – 56 mm, szerokość obucha – 30 mm, 
grubość – 26 mm; waga – 176 g (ryc. 5:1).

Następną analizowaną siekierę znalazł w 2016 r. na powierzchni pola, 
w trakcie prac rolnych w Niebocku (gm. Dydnia, pow. brzozowski), 
mieszkaniec wsi, Jacek Rajtar (nr inw. MHS/A/201.dep). Zabytek zalegał 
na stoku wzgórza o ekspozycji S i S-E opadającego ku Niebockiemu 
Potokowi, na wysokości ok. 351 m n.p.m. (ryc. 2:4). W obrysie płaszczy-
znowym siekiera jest trapezowata, o nieznacznie wypukłych szerszych 
bokach, ostro przechodzących w średnio łukowate ostrze, zwieńczo-
nych nieregularnym, częściowo zaokrąglonym obuchem. W widoku 
bocznym klinowata, płasko wypukła, o niemalże prostym obuchu. 
W przekroju poprzecznym zbliżona do prostokąta o nieznacznie wypu-
kłych bokach dłuższych, ostro przechodzących w lekko wybrzuszone 
boki krótsze. Powierzchnie czołowe i boczne niemalże w pełni gładzo-
ne. Ostrze oraz jedna z płaszczyzn nieznacznie uszkodzona w tracie 
prac agrarnych. Wykonana z nieokreślonego surowca kamiennego. 
Wymiary: długość – 79 mm, szerokość ostrza – 45 mm, szerokość 
obucha – 29 mm, grubość – 23 mm; waga – 152 g (ryc. 5:2).

Kolejna siekiera (nr inw. MHS/A/726) została odkryta w Pakoszówce 
(gm. Sanok, pow. sanocki) w 2009 r. przez Henryka Dołoszyckiego 
z Sanoka na powierzchni pola. Znaleziona została na stoku wzgórza 
o ekspozycji W i N-W, opadającego ku potokowi Polanka, na wysokości 
ok. 348 m n.p.m. (ryc. 2:5). W obrysie płaszczyznowym lekko beczuł-
kowata, o skośnym nieznacznie łukowatym ostrzu i obuchu. W widoku 
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Ryc. 5. Siekiery: 1 – Morochów, pow. sanocki; 2 – Niebocko, pow. brzozowski; 
3 – Pakoszówka, pow. sanocki (fot. D. Szuwalski; oprac. P.N. Kotowicz)

Fig. 5. Axes: 1 – Morochów, Sanok Powiat; 2 – Niebocko, Brzozów Powiat; 
3 – Pakoszówka, Sanok Powiat (photos by D. Szuwalski; compiled by P.N. Kotowicz)
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bocznym klinowata o zaokrąglonym obuchu. W przekroju poprzecznym 
asymetryczna płasko owalna. Szlifowana różnokierunkowo na wszyst-
kich płaszczyznach łącznie z wypukłym obuchem, przy ostrzu pod-
gładzana – zachowane pojedyncze negatywy z fazy formowania bryły, 
także na obuchu. Wykonana z beżowego rogowca. Wymiary: długość 
– 92 mm, szerokość – 40 mm, grubość – 22 mm; waga – 98 g (ryc. 5:3).

Siekiera (nr inw. MHS/A/185.dep) odkryta w Pielni (gm. Zarszyn, 
pow. sanocki) na powierzchni pola ornego w trakcie prac rolnych 
w 1996 r. przez Grażynę i Jana Pluskwiaków – mieszkańców tej miej-
scowości, została przekazana do zbiorów muzeum w 2016 r. Znaleziona 
została na stoku wzgórza o ekspozycji E, w sąsiedztwie bezimiennego 
cieku, na wysokości ok. 368 m n.p.m. (ryc. 3:1). W obrysie płaszczy-
znowym trapezowata, o lekko łukowatym ostrzu, zwieńczona wąskim, 
zaokrąglonym lekko asymetrycznym obuchem. W widoku bocznym 
i przekroju poprzecznym płasko soczewkowata. Dwustronnie gładzona 
(łącznie z bokami), częściowo polerowana przy ostrzu – zachowane po 
szlifowaniu rysy prostopadłe do jego krawędzi. Partia przyobuchowa 
do połowy długości dwustronnie wyświecona (od oprawy?). Wykonana 
z krzemienia wołyńskiego pasmowanego. Wymiary: długość – 93 mm, 
szerokość – 45 mm, grubość – 17 mm; waga – 75 g (ryc. 6:1).

Druga z siekier również pochodząca z Pielni (nr inw. MHS/A/184.
dep) została odkryta podczas orki przez Ryszarda Golonkę z Zagórza 
w połowie lat 90. XX w. i przekazana w 2016 r. Zabytek znaleziono na 
powierzchni pola zlokalizowanego na stoku wzgórza o ekspozycji E, na 
wysokości ok. 358 m n.p.m. (ryc. 3:2). W obrysie płaszczyznowym sie-
kiera jest trapezowata, o prostych bokach ostro przechodzących w linio-
we ostrze (negatywy po wykruszeniach), zwieńczona lekko łukowatym 
obuchem. W widoku bocznym klinowata – płasko wypukła. W prze-
kroju poprzecznym zbliżona do prostokąta o nieznacznie wypukłych 
bokach dłuższych, ostro przechodzących w lekko wybrzuszone boki 
krótsze. Ścianki czołowe i boczne niemalże w pełni różnokierunko-
wo szlifowane – zachowane pojedyncze negatywy z fazy formownia 
bryły (na bokach dwukierunkowe). Wykonana z beżowego rogowca. 
Wymiary: długość – 95 mm, szerokość ostrza – 54 mm, szerokość 
obucha – 29 mm, grubość – 24 mm, waga – 116 g (ryc. 6:2).
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Ryc. 6. Siekiery: 1–2 – Pielnia, pow. sanocki; 3 – Poraż, pow. sanocki (1–2 – fot. D. Szu-  
walski; 3 – rys. R. Fedyk; oprac. P.N. Kotowicz)

Fig. 6. Axes: 1–2  – Pielnia, Sanok Powiat; 3 – Poraż, Sanok Powiat (1–2 – photos 
by D. Szuwalski; 3 – drawing by R. Fedyk; compiled by P.N. Kotowicz)
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Ryc. 7. Siekiery: 1 – Rakowa, pow. sanocki; 2 – Sanok, pow. sanocki; 3 – Wisłok 
Wielki, pow. sanocki; 4 – Wola Piotrowa, pow. sanocki (1, 3 – fot. D. Szuwalski; 
2 – fot. R. Biskupski; 4 – rys. M. Zielińska; oprac. P.N. Kotowicz)

Fig. 7. Axes: 1 – Rakowa, Sanok Powiat; 2 – Sanok, Sanok Powiat; 3 – Wisłok Wielki, 
Sanok Powiat; 4 – Wola Piotrowa, Sanok Powiat (1 and 3 – photos by D. Szuwalski; 
2 – photo by R. Biskupski; 4 – drawing by M. Zielińska; compiled by P.N. Kotowicz)
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Ostatni zabytek (nr inw. MHS/A/226.dep) tego typu pochodzi z miej-
scowości Rakowa (gm. Tyrawa Wołoska, pow. sanocki). Siekiera została 
odkryta w 2017 r. na terenie kompleksu leśnego (ryc. 3:3) w trakcie 
zrywki drzew, na głębokości ok. 5 cm, przez leśniczego Lesława Śliwiaka 
z Bykowiec. W obrysie płaszczyznowym owalna, o stosunkowo wąskim 
łukowatym ostrzu i obuchu. W widoku bocznym i poprzecznym grubo 
soczewkowata, w tym drugim – nieregularna, zbliżona do rombu. 
Dwustronnie centralnie gładzona i intensywnie wyświecona, krawę-
dzie zbite. Wykonana z krzemienia wołyńskiego. Wymiary: długość 
– 144 mm, szerokość – 57 mm, grubość – 41 mm; waga – 391 g (ryc. 7:1).

Topory

Odkryty w Porażu lub okolicach, w bliżej nieznanych okolicznościach, 
topór znany jest jedynie ze szkicu wykonanego przez Roberta Fedyka 
i brak informacji o miejscu jego przechowywania. W zarysie grzbietowo/
spodnim opływowy, zwieńczony prostym obuchem. W widoku bocz-
nym zbliżony do prostokąta o przewężonym prostym ostrzu i obuchu. 
Brak danych o przekroju poprzecznym. Otwór usytuowany powyżej 
najszerszego miejsca korpusu, przesunięty ku obuchowi. Wedle informa-
cji ustnej zabytek wykonano z czarnego, biało nakrapianego kamienia. 
Wymiary: długość – 110 mm, szerokość korpusu – 54 mm, szerokość 
obucha – 29 mm, wysokość – 46 mm; średnica otworu – 22 mm (ryc. 8:1).

Kolejny okaz, znaleziony został około 1984 lub 1985 r. w Zawoju (gm. 
Cisna, pow. leski) i znajduje się w posiadaniu Roberta Fedyka. W zarysie 
grzbietowo/spodnim pięcioboczny – o lekko łukowatym zarysie części 
przyostrzowej, zwieńczony zaokrąglonym obuchem. W widoku bocznym 
pałąkowaty, o lekko podciętym spodzie przechodzącym ostro w ścięty od 
grzbietu obuch, o bardzo wygiętym grzbiecie zwieńczonym zaokrąglonym 
ostrzem. W przekroju poprzecznym czworoboczny. Otwór usytuowany 
w maksymalnej szerokości korpusu, nawiercony od płaszczyzny grzbietu 
– wokół zachowane częściowe wymiażdżenia poprzedzające jego boro-
wanie. Wykonany z ciemnego bazaltu. Wymiary: długość – 90 mm, sze-
rokość – 45 mm, wysokość – 29 mm; średnica otworu – 19 mm (ryc. 8:2).
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Ryc. 8. Topory: 1 – Poraż, pow. sanocki; 2 – Zawój, pow. leski (1 – rys. R. Fedyk, 
2 – rys. M. Zielińska; oprac. P.N. Kotowicz)

Fig. 8. Battle-axes: 1 – Poraż, Sanok Powiat; 2 – Zawój, Lesko Powiat (1 – drawing 
by R. Fedyk, 2 – drawing by M. Zielińska; compiled by P.N. Kotowicz)

Surowiec

Analizowane zabytki wykonane są z różnego rodzaju skał. W grupie 
siekier stwierdzono pięciokrotnie krzemień wołyński, dwukrotnie 
pasiasty i świeciechowski. W czterech przypadkach wykonano je 
z rogowca. Mając do czynienia z gotowymi wyrobami, ich obecność 
na przedgórzu bieszczadzkim jest zapewne wynikiem dalekosiężnej 
wymiany. I jakkolwiek trudno jest wskazać pracownie, gdzie mogły 
być wykonane, to należy mieć na uwadze przede wszystkim rejony 
wychodni tych surowców. W przypadku krzemienia pasiastego będzie 
to północno-wschodnie obrzeże Gór Świętokrzyskich (Budziszewski, 
Michniak 1989). Zachodni skraj Wyżyny Lubelskiej to rejon wystę-
powania krzemienia świeciechowskiego (Libera, Zakościelna 2002). 
Z kolei złoża surowca wołyńskiego lokalizowane są zarówno na 
Wołyniu, jak i Podolu (Zakościelna 1996; Konoplâ 1998; Markus, 
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Ohrìmenko 2010). Wychodnie na ziemiach polskich oddalone są od 
rejonu występowania analizowanych zabytków około 160–170 km, 
natomiast w przypadku surowców z obszaru Ukrainy jest to odległość 
nawet 220–250 km. Znacznie trudniej jest wskazać potencjalne miej-
sca występowania skał niekrzemionkowych. W jednym przypadku 
(Niebocko) miejsca tego nie znamy, w drugim – brakuje dokładnej 
analizy petrograficznej, która mogłaby pomóc we wskazaniu złoża 
użytego bazaltu. Cztery z analizowanych siekier są wykonane z beżo-
wych czertów. Wychodnie tych surowców zidentyfikowano w wielu 
naturalnych odsłonięciach na obszarze wschodnich Karpat polskich 
(Pelisiak 2018b, Fig. 2; 2018b, Fig. 1). Surowce te są zróżnicowane pod 
względem cech fizycznych i przydatności do wykonywania narzędzi. 
Mogły być pozyskiwane w wielu miejscach z koryt rzecznych oraz 
odsłonięć w ich dolinach. Nie natrafiono, jak dotąd, na archeologiczne 
ślady ich wydobywania metodami kopalnianymi. Jednakże odkrycia 
na terenie rezerwatu Krępak koło Birczy mogą sugerować również 
taką formę ich pozyskiwania (Pelisiak w druku).

Analiza typologiczno-chronologiczna

Analizowane zabytki niewątpliwie pochodzą z różnych okresów chro-
nologicznych i dowodzą obecności ludności kilku jednostek kulturo-
wych. Występujące odmiany siekier: czworościenne, owalna i dwu-
ścienne, należy rozpatrywać w zakresie neolitu środkowego – wczesnej 
epoki brązu. Pomimo pewnych tendencji przypisywanych tej grupie 
źródeł, część z nich trudno jest jednoznacznie przepisać określonej 
kulturze (Libera 2009).

Najstarszym okazem wydaje się być zachowana fragmentarycznie 
siekiera z Grabownicy Starzeńskiej (ryc. 4:2). Jej regularny prostokątny 
obrys płaszczyznowy, pomimo szlifowania/gładzenia ograniczonego 
do partii przyostrzowej, znajduje odniesienia do siekier pochodzących 
z grobów kultury amfor kulistych. Niemalże bliźniaczy wytwór – rów-
nież pod względem obróbki, pochodzi z grobu skrzyniowego odkry-
tego w Stefankowicach-Kolonii na Wyżynie Zachodniowołyńskiej, 
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w którym mężczyznę wieku Maturus wyposażono w liczne wytwory 
krzemienne, kościane, ceramiczne i bursztynowe (por. Bronicki 2016, 
190–195). Zbliżone obrysem siekiery, lecz gładzone na prawie całej 
powierzchni, odkryto również na Wyżynie Lubelskiej: na stanowisku 
16 w Lesie Stockim w grobie nr II (tamże, 129–133), oraz w Srebrzyszczu, 
grobie nr 1 (tamże, 179–186).

Kolejne dwa egzemplarze pochodzące z miejscowości Manasterzec 
(ryc. 4:4) i Wola Piotrowa (ryc. 7:4) wykonane z surowca świecie-
chowskiego są zapewne pozostałością po osadnictwie ludności kul-
tury ceramiki sznurowej. W pierwszym przypadku, poza morfologią 
i morfometrią (wynikającą z niej kępowatością), wskazuje na to nie-
malże kwadratowy obuch. W drugim, bardziej smukłym egzemplarzu, 
przede wszystkim charakterystyczny poprzeczny przekrój trapezowaty. 
Ponadto obie formy są prawie w całości szlifowane/gładzone, co w połą-
czeniu z użytym surowcem, zdaniem J. Libery stanowi o ich specyfice 
– wyróżnione siekiery E (Libera 2016, 484 i n.).

Niejednoznaczna jest afiliacja siekier czworościennych wykonanych 
z beżowego rogowca znalezionych na terenie wsi Morochów (ryc. 5:1), 
Pakoszówka (ryc. 5:3) i Pielnia (ryc. 6:2) oraz okazu z nieokreślonego 
surowca pochodzącego z miejscowości Niebocko (ryc. 5:2). Tego typu 
wytwory z surowców niekrzemionkowych wykazywane są przede 
wszystkim w inwentarzach kultury ceramiki sznurowej. I jakkolwiek 
nie należą do częstych znalezisk grobowych tej jednostki, to „kamien-
ne” siekiery, stosunkowo krótkie i szerokie, zostały uznane za typ V 
(Machnik 1966, s. 46, tabl. XXXIV:12; por. Włodarczak 2006, s. 28, tabl. 
XXIII:19). Prowadzone ostatnio badania przedinwestycyjne w okoli-
cach Jarosławia, ujawniły krepy okaz w grobie 38 w Szczytnej (Hozer, 
Machnik, Bajda-Wesołowska 2017, 49, ryc. 29:4). Kolejnych znalezisk 
dostarczyły badania kopców na Grzędzie Sokalskiej. Odkryte tam 
dwie formy czworościenne są odmienne zarówno w proporcjach, jak 
i surowcu – wykonane z zsylifikowanego tufitu riolitowego – wchodziły 
w skład wyposażenia grobu niszowego grupy sokalskiej w Hubinku 
(Machnik, Bagińska, Koman 2009, 21–27). Jednak obecność siekier 
czworościennych wykonanych ze skał niekrzemionkowych nie ograni-
cza się do neolitu. Stwierdzono je również z kontekście ceramiki kultury 
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mierzanowickiej. Przykładem może być obiekt zawierający trzy egzem-
plarze wykonane z tzw. margla dynowskiego, odkryty w miejscowości 
Kańczuga w rejonie Przemyśla (Koperski, Kostek 1998).

Trudne do przypisania kulturowego są kolejne dwa wytwory – znale-
zione na terenie wsi Wisłok Wielki (ryc. 7:3) i Poraż (ryc. 6:3). Do wyko-
nania obu użyto krzemienia pasiastego, przy czym w stosunku do okazu 
drugiego nie posiadamy pełnych danych o jego morfologii. I jakkolwiek 
surowiec ten jest często użytkowany przez ludność kultury amfor kuli-
stych do wyrobu siekier, m.in. niedużych płaskich trapezowatych (m.in. 
Balcer, Kowalski 1978, s. 135), to nie można wykluczyć zarówno kultury 
pucharów lejkowatych, jak i kultury ceramiki sznurowej. W obu tych 
jednostkach stwierdzono pojedyncze, stosunkowo niewielkie okazy: 
dla „pucharów” – 4 wśród 15 egzemplarzy (por. Libera, Zakościelna 
2006, tab. 2a, 2b), dla „sznurów” – 6 w zbiorze liczącym 162 okazy 
(Włodarczak 2006, tab. 5, s. 21).

Pozostałe siekiery to formy dwuścienne. W czterech przypadkach 
cienko soczewkowate: Falejówka (ryc. 4:1), Końskie (ryc. 4:3) i Pielnia 
(ryc. 6:1) – z krzemienia wołyńskiego oraz znaleziona w Sanoku (ryc. 
7:2) – z łupku. Uzupełnia je kolejna grubo soczewkowata z miejscowości 
Rakowa (ryc. 7:1), wykonana z surowca wołyńskiego. Formy cienko-
ścienne odkryto zarówno w zespołach późnoneolitycznych, jak i ugru-
powań wczesnobrązowych. Niewątpliwie pierwszoplanową pozycję 
zajmuje kultura mierzanowicka. Jej ludność masowo używała siekier 
dwuściennych, zarówno cienko, jak i grubo soczewkowatych (por. 
Kadrow, Machnik 1997; por. Bąbel 2013). Na obszarze Małopolski po 
raz pierwszy pojawiły się w inwentarzach grobowych kultury ceramiki 
sznurowej. Jan Machnik (1966, 46) włączył je do typu IV, natomiast 
w systematyce Piotra Włodarczaka (2006, 28) stanowią samodzielny 
typ III. Przykładem zbliżonego egzemplarza, lecz o łukowatej krawę-
dzi ostrza, wykonanego również z surowca wołyńskiego, jest siekiera 
wchodząca w skład bogatego wyposażenia cytowanego wyżej grobu 
grupy sokalskiej w Hubinku (Machnik, Bagińska, Koman 2009, 21–27). 
Średniej wielkości formy dwuścienne są również znajdywane w kontek-
ście ceramiki kultury trzcinieckiej (por. Makarowicz 2010, 184 – tam 
literatura źródłowa).
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Podobnie trudno jest określić przynależność kulturową siekiery 
grubo soczewkowatej, odkrytej w miejscowości Rakowa (ryc. 7:1). Tego 
typu formy są wykazywane zarówno w inwentarzach kultury mierzano-
wickiej, jak i trzcinieckiej. Zbliżony morfologicznie i metrycznie okaz 
wykonany z surowca świeciechowskiego, aczkolwiek bardziej owalny, 
a więc i krępy, znaleziono w jamie kultury trzcinieckiej na terenie Rudy 
w obrębie Kotliny Sandomierskiej (Misztal 2016, fot. 11).

Zapewne metrykę późnoneolityczną ma topór znaleziony na terenie 
miejscowości Zawój (ryc. 8:2). Stosunkowo krępe formy pięcioboczne 
lub doń zbliżone o kabłąkowatym zarysie bocznym – zarówno spodu 
jak i grzbietu – to specyficzne cechy toporów ingulskich (Klochko 2001). 
I jakkolwiek dotychczas nie odkryto na ziemiach polskich pewnych 
zespołów zwartych je zawierających, to niewątpliwie ich proweniencja 
jest wschodnia. Analizowany topór w pełni odpowiada odmianie zgeo-
metryzowanej (IIA) zaproponowanej dla toporów ingulskich pochodzą-
cych z Lubelszczyzny (Libera, Sobieraj 2016, 416). Na ziemiach polskich 
topory ingulskie stanowią wyłącznie znaleziska luźne (por. Kločko, 
Kośko 2011, ryc. 6, 270 i n.; por. Libera, Sobieraj 2016, 433 i n., ryc. 7). 
Być może jedyny domniemany grób, z którego pochodzi topór odmiany 
obłej (znaleziony w kontekście ludzkich kości), zlokalizowany jest na 
Mazowszu w miejscowości Dzbanice (Libera, Sobieraj 2016, 434).

Trudny do sklasyfikowania jest drugi okaz pochodzący z miejsco-
wości Poraż (ryc. 8:1) – zwłaszcza, że nie mamy pewności co do jego 
faktycznego kształtu (szkic amatorski). Podobieństwa do jego obrysu 
grzbietowo/spodniego odnajdujemy w typie H1/H2 według systematyki 
P. Włodarczaka (2006, 32–36, tabl. XXII). Z zasady jednak posiadają 
one odmienną część przyostrzową – znacznie rozszerzoną, jak rów-
nież inne umiejscowienie otworu – w najszerszej części korpusu, która 
przypada w połowie ich długości. Opływowy obrys (H1/H2) połączony 
z przewężonym ostrzem i obuchem (Poraż) odnajdujemy jedynie na 
dwóch toporach odkrytych w grobach kultury ceramiki sznurowej. 
Pierwszy wykonany z serpentynitu pochodzi z miejscowości Brożec na 
Dolnym Śląsku (Kufel-Diakowska, Skuła 2015, Fig. 1). Następny gra-
nitowym odkryto w Teresinie w zachodniej Małopolsce (Włodarczak 
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2006, tabl. C: 6; tam wcześniejsza literatura). Brak jest również ścisłej 
analogii wśród okazów luźno znalezionych, co może potwierdzać nie-
dokładność szkicu.

Podsumowanie

Analizowane wyżej zabytki są znaleziskami luźnymi. Podstawą ich kla-
syfikacji chronologiczno-kulturowej są wyłącznie cechy typologiczno- 
-chronologiczne. Pomimo oczywistych ograniczeń interpretacyjnych, 
wynikających z braku kontekstu zalegania, opisane siekiery i topory, 
łączą się najprawdopodobniej z kulturą pucharów lejkowatych, kulturą 
ceramiki sznurowej i kulturą mierzanowicką, a jedna z siekier ma cechy 
najbliższe kulturze amfor kulistych. Ze wschodniej części polskich 
Karpat brak grobów, czy obozowisk kultury amfor kulistych. Obszary 
te leżały poza ekumeną tych społeczności. Przedmioty takie jak siekiera 
z Grabownicy Starzeńskiej mogły się tutaj dostać w drodze wymiany 
lub być skutkiem penetracji tych terenów przez ludność tej kultury. 
Inaczej rzecz się ma z kulturą pucharów lejkowatych, kulturą ceramiki 
sznurowej i kulturą mierzanowicką. Wschodnia część polskich Karpat 
była zasiedlona przez społeczności każdej z wymienionych jednostek. 
Stanowiska każdej z nich są stosunkowo liczne i zróżnicowane (ryc. 
9–11), a analizowane tutaj materiały dobrze wpisują się w obraz osad-
nictwa w późnym neolicie i wczesnej epoce brązu wschodniej części 
polskich Karpat. Tym samym w znaczący sposób uzupełniają arche-
ologiczny obraz aktywności człowieka na tych terenach.
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Ryc. 9. Rozmieszczenie stanowisk kultury pucharów lejkowatych (duże punkty 
– osady, małe punkty – znaleziska pojedyncze) (wg Pelisiak w druku)

Fig. 9. Distribution of Funnel Beaker sites (large dots – settlements, small dots – single 
finds) (after Pelisiak w druku)
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Ryc. 10. Rozmieszczenie stanowisk kultury ceramiki sznurowej (pionowe kreski 
– kurhany, duże punkty – obozowiska, małe punkty – znaleziska luźne) (wg Pelisiak 
w druku)

Fig. 10. Distribution of Corded Ware sites (vertical lines – kurgans, large dots 
– camps, small dots – single finds) (after Pelisiak w druku)
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Ryc. 11. Rozmieszczenie stanowisk kultury mierzanowickiej (duże punkty – osady, 
małe punkty – znaleziska pojedyncze) (wg Pelisiak w druku)

Fig. 11. Distribution of Mierzanowice sites (large dots – settlements, small dots 
– single finds) (after Pelisiak w druku)
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Summary

Newly discovered finds of East Carpathian axes and battle-axes 
in a private collection and in the Sanok History Museum 

This article is about some new fortuitous finds of a total of 14 axes and 
2 battle-axes discovered in the Polish part of the Eastern Carpathians. 
10 of these items are in a private collection, and 6 have come into the col-
lection of the Sanok History Museum (Muzeum Historyczne w Sanoku). 

Some of these artefacts were made of siliceous rock, and others of 
non-siliceous rock. 5 of the axes, found in Falejówka, Grabownica 
Starzeńska, Końskie, Pielnia, and Rakowa, were made of Volhynian 
flint; the Pielnia specimen is made of striped (banded) flint, deposits 
of which occur in Volhynia and Podolia. Moreover, 4 of the artefacts  
(from Morochów, Pakoszówka, Pielnia, and Sanok) are of local beige 
hornstone. 2 items are of Świeciechowski flint, which was extracted 
at Manasterzec and Wola Piotrowa on the edge of the Lublin Upland. 
One item, from  Wisłok Wielki, was made of streaky flint of the type 
that occurs along the north-eastern edge of the Świętokrzyskie (Holy 
Cross) Mountains. It has not been established whether the specimen 
found in the environs of Poraż was made from striped flint or a banded 
Volhynian rock; the material of another item, the axe discovered at 
Niebocko, has not been identified, either. The two battle-axes, found 
at Poraż and Zawój, were made of white-spotted stone and dark basalt 
respectively. 

There is no doubt that these artefacts come from different chrono-
logical periods and demonstrate the presence of communities belong-
ing to diverse cultural groups in the region. There are several types of 
axes in the find: four-sided, oval, and double-sided, and they should 
be considered to belong to the period from the Middle Neolithic to 
the Early Bronze Age. The partially preserved axe from Grabownica 
Starzeńska appears to be the earliest specimen. Its analogies have 
been discovered in Globular Amphora Culture burial sites. Two spec-
imens made of Świeciechowski stone and discovered at Manasterzec 
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and Wola Piotrowa, are probably vestiges of a settlement of a Corded 
Ware Culture community. It is hard to determine the affiliation of 
the four-sided axes made of beige hornstone found in the villages of 
Morochów, Pakoszówka, and Pielnia,  and the city of Sanok; and also of 
the specimen made of an unidentified rock and discovered at Niebocko. 
Items of this type, made of a non-siliceous rock, tend to occur primarily 
in Corded Ware assemblages. However, four-sided non-siliceous axes 
are on record not only for the Neolithic period. They have also been 
observed in association with Mierzanowice Culture ceramics. It is dif-
ficult to attribute the two items discovered in the villages of Wisłok 
Wielki and Poraż to a particular culture. Both were made from streaked 
flint, and we have incomplete data for the morphology of one of them. 
While this type of material was often used for axes, including flat trap-
ezoid specimens, by Globular Amphora communities, we cannot rule 
out a Funnel Beaker or Corded Ware provenance. 

The rest of the axes are double-faced, and four of them have slight-
ly curved faces. The specimens from Falejówka, Końskie, and Pielnia 
were made of Volhynian flint, and the one from Sanok was made 
from shale. The specimen found at Rakowa was made from Volhynian 
rock and its faces have a high degree of curvature. Thin-walled axes 
were discovered both among the Late Neolithic as well as in the Early 
Bronze Age artefacts. There is no doubt that most of these axes represent 
the Mierzanowice Culture. The earliest occurrence of axes reported for 
the Lesser Poland region is for the grave furnishings of Corded Ware 
burials. It is difficult to determine the cultural affiliation of the curved 
specimen from Rakowa. Axes of this type have been discovered in 
hoards attributed to the Mierzanowice, as well as to the Trziniec Culture.

The battle-axe discovered at Zawój most probably dates back to 
the Late Neolithic. The relatively thick, five-sided types and their close 
analogies, with a highly curved top and bottom edge, are characteris-
tic East European battle-axes. On the other hand, it is hard to classify 
the other battle-axe, which was found at Poraż, especially as we cannot 
be sure what its original shape was like.  
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The artefacts we have examined were individual finds, but we may try 
to explain how they were mislaid in the environs of Sanok. The axe from 
Grabownica Starzeńska, which we attribute to a Globular Amphora 
community, most probably came into the area in the outcome of com-
mercial exchange, since so far we have not observed the presence of this 
culture in the eastern part of the Polish Carpathians. It is quite a dif-
ferent matter with the specimens attributed to Funnel Beaker, Corded 
Ware, and Mierzanowice communities, all of which are known to have 
settled in the region.


