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1. WPROWADZENIE

Przedstawiona Czytelnikowi publikacja jest
pierwszym po 60 latach (por. Nadolski 1954) kompleksowym katalogiem tej kategorii zabytków,
stworzonym na potrzeby przygotowywanej przeze
mnie dysertacji doktorskiej pt. „Topory wczesnośredniowieczne z terenu Polski”, realizowanej
w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego pod kierunkiem prof. dr. hab. Michała
Parczewskiego. Będzie to jednocześnie podstawa źródłowa dla powstającej części analitycznej,
zawierającej podsumowanie całej problematyki
dotyczącej wczesnośredniowiecznych toporów/
siekier, odkrytych na terenie Polski.
Topór czy siekiera? Broń czy narzędzie? Te
i inne pytania od wielu lat frapują badaczy kultury materialnej wczesnego średniowiecza zajmujących się tą grupą zabytków, zarówno w kontekście przedmiotów związanych z codziennymi
zajęciami człowieka, jak i jego aktywnością militarną. We wspomnianej wyżej monografii uzbrojenia
wczesnopolskiego, autorstwa Andrzeja Nadolskiego,
pytania te pozostały bez jednoznacznej odpowiedzi
(Nadolski 1954, s. 37), nie umieli na nie odpowiedzieć również kontynuatorzy autora najważniejszej
polskiej rozprawy na temat uzbrojenia wczesnośredniowiecznego (por. np. Świątkiewicz 2002, s. 59–60;
Strzyż 2006, s. 56–58; optymistycznie Borowczak
2008, s. 35–37). Dzisiaj, dysponując ponad czterokrotnym przyrostem źródeł, nadal trudno o jednoznaczne wnioski w tej materii. Dlatego też idąc
śladem wybitnego polskiego bronioznawcy (por.
Nadolski 1954, s. 37–38), do katalogu tego włączyłem wszystkie zabytki, które mogły pełnić zamiennie funkcje broni, jak i narzędzia. Znalazło to
również odbicie w tytule niniejszego opracowania.
Przyjmując takie rozwiązanie, w katalogu ujęto
jedynie zabytki wykonane z żelaza. Pominięto
zatem miniaturowe toporki wykonane z brązu lub

miedzi (por. ostatnio Panasiewicz, Wołoszyn 2002;
Kucypera, Pranke, Wadyl 2010; 2011) pełniące
funkcje amuletów, podobnie interpretowane okazy
bursztynowe, znane chociażby z Janowa Pomorskiego (Truso), pow. Elbląg (M.F.J. 2000, kat.
04.01.29), toporki (?) wykonane z poroża (por.
np. Paulsen 1939, s. 80, 82, Abb. 36:3, 37:2–3, 39),
unikalny okaz z drewna odkryty w Cieszynie,
pow. loco, a będący zapewne zabawką dziecięcą
(Hensel 1965, s. 208) czy miniaturową siekierkę
kamienną odkrytą w jednym z grobów w Wandynowie, pow. Radziejów (Andrzejewska 1999, s. 219).
W pracy nie znalazły się również przechowywane w zbiorach Muzeum Archeologicznego w Poznaniu (nr inw. MAP/1971/28), Muzeum Narodowego w Szczecinie (nr inw. MNS/A/12.871)
oraz Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego
w Łodzi (nr inw. D 1949/27) trzy identyczne odlewy żeliwne topora w typie „francisca”. Oczywiście jest niemal pewne, iż odlewy te są wiernymi kopiami oryginalnego okazu. Trudno jednak
stwierdzić, czy zabytek ten pochodził z terenu
ziem polskich, zwłaszcza że kopie te wykonano
z pewnością przed lub w czasie II wojny światowej1. „Zabytki” te służyły zapewne do celów
dydaktyczno-wystawienniczych. Nie ujęto też licznych zabytków spoza terenów Polski, ale znajdujących się w polskich zbiorach. Topory takie,
pochodzące z reguły z dawnych Kresów Rzeczypospolitej, pozyskiwane głównie przed II wojną
światową, znajdują się m.in. w zbiorach muzealnych w Krakowie, Olsztynie, Poznaniu, Toruniu
i Warszawie (por. np. Rauhut 1960, s. 235–236, 238,
246, tabl. II:1,12, XI:11; Bokiniec, Uziembło 1999,
1 „Topór” ze zbiorów szczecińskich stanowi mienie „poniemieckie”, natomiast „okaz” ze zbiorów poznańskich do 1971 r.
znajdował się w kolekcji prywatnej W. Krzyżańskiego ze Zbęch,
nauczyciela w Jerce, pow. Kościan (Lipińska 1975, s. 177).
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s. 213, tabl. 2:2–3; Bitner-Wróblewska, Ciglis, Radiņš
2005, tab. I:31–32, III:87, XIV:146-152; Gałęzowska 2007, tabl. 4:3–4, 16:2–4). Jedynym zabytkiem
żelaznym, który nie został włączony do niniejszego opracowania jest żelazny, miniaturowy toporek
z Kruszwicy, odkryty na przygródku w warstwie
z 1. połowy XII w. (Kucypera, Pranke, Wadyl 2010,
s. 111, 113, kat. 103, tabl. IX:8), który posiada tak
małą średnicę światła osady, iż jego jakakolwiek
funkcja utylitarna jest zupełnie wykluczona. Nie
zdecydowano się również na włączenie do katalogu
żelaznych cioseł, uznawanych niekiedy za formę
„siekiery” (por. np. Dostál 1966, s. 70, obr. 15:12;
Bartošková 1986, obr. 1), różniących się jednak
zdecydowanie od klasycznych toporów tulejkowatą
i prostopadłą w stosunku do ostrza formą ukształtowania osady, a także, z reguły, choć nie zawsze,
poziomo ustawionym ostrzem. Przedmioty te, związane oczywiście z ciesiołką, są szczególnie popularne w kręgu bałtyjskim, gdzie masowo występują
jako element wyposażenia na cmentarzyskach wczesnośredniowiecznych (por. Malonaitis 2003).
Przedstawiona publikacja składa się z czterech
części. Pierwsza z nich, najobszerniejsza, to „Katalog toporów wczesnośredniowiecznych” zawierający informacje o 891 zabytkach pochodzących
z terytorium dzisiejszej Polski, datowanych na
okres od VI po połowę XIII w. Dane w nim zawarte opierają się zarówno na materiałach publikowanych, jak i niepublikowanych, zgromadzonych
przeze mnie w wyniku kilkuletniej kwerendy źródłowej prowadzonej w 86 instytucjach naukowych
posiadających zbiory archeologiczne2. Katalog zo2

Są to placówki w Białymstoku (Muzeum Podlaskie),
Brodnicy (Muzeum w Brodnicy), Brzezinach (Muzeum
w Brzezinach), Bydgoszczy (Muzeum Okręgowe im L. Wyczółkowskiego), Bytomiu (Muzeum Górnośląskie), Chełmie (Muzeum Chełmskie), Ciechanowie (Muzeum Szlachty
Mazowieckiej), Cieszynie (Muzeum Śląska Cieszyńskiego),
Czarnkowie (Muzeum Ziemi Czarnkowskiej), Dąbrowie
Górniczej (Muzeum Miejskie „Sztygarka”), Elblągu (Muzeum
Archeologiczno-Historycznego), Gdańsku (Muzeum Archeologiczne), Gieczu (Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy,
Oddział Rezerwat Archeologiczny Gród Piastowski), Głogowie (Muzeum Archeologiczno-Historyczne), Gnieźnie (Muzeum Początków Państwa Polskiego), Grudziądzu (Muzeum
im ks. dr. Władysława Łęgi), Hrubieszowie (Muzeum im.
Stanisława Staszica), Inowrocławiu (Muzeum im. Jana Kasprowicza), Jaśle (Muzeum Regionalne), Kaliszu (Kalisze
Stanowisko Archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii
Polskiej Akademii Nauk, Muzeum Kaliskie), Kazimierzu
Dolnym (Muzeum Nadwiślańskie), Koszalinie (Muzeum
w Koszalinie), Krakowie (Instytut Archeologii Uniwersytetu
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stał ukończony w czerwcu 2011 r. i od tego czasu
trwały prace nad uszczegółowieniem poszczególJagiellońskiego, Muzeum Archeologiczne i Oddział w Nowej
Hucie tegoż muzeum, Muzeum Narodowe, Muzeum Zamek
Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki), Krasnymstawie (Muzeum Regionalne), Krotoszynie (Muzeum
Regionalne im. Hieronima Ławniczaka), Krośnie (Muzeum Podkarpackie), Lęborku (Muzeum w Lęborku), Lednogórze (Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy), Lublinie
(Katolicki Uniwersytet Lubelski, Muzeum Lubelskie), Łęczycy (Muzeum w Łęczycy), Łodzi (Instytut Archeologii
Uniwersytetu Łódzkiego, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne), Łomży (Muzeum Północno-Mazowieckie),
Międzyrzeczu (Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa
Kowalskiego), Mławie (Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej),
Nowogrodzie (Skansen Kurpiowski im. Adama Chętnika,
oddział Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży), Olsztynie (Muzeum Warmii i Mazur), Opolu (Muzeum Śląska
Opolskiego), Pile (Muzeum w Pile), Piotrkowie Trybunalskim (Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim), Pleszewie
(Muzeum Regionalne w Pleszewie), Płocku (Muzeum
Diecezjalne, Muzeum Mazowieckie), Poznaniu (Instytut
Prahistorii Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Muzeum
Archeologiczne, Ośrodek Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej
Akademii Nauk), Przasnyszu (Muzeum w Przasnyszu),
Przemyślu (Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej), Raciborzu (Muzeum w Raciborzu), Radomiu (Muzeum im.
Jacka Malczewskiego), Rogoźnie (Muzeum Regionalne
im. Wojciechy Dutkiewicz), Rzeszowie (Muzeum Okręgowe),
Sandomierzu (Muzeum Diecezjalne), Sanoku (Muzeum Budownictwa Ludowego, Muzeum Historyczne), Siedlcach
(Muzeum Regionalne), Sieradzu (Muzeum Okręgowe), Słupsku (Delegatura Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków
w Gdańsku), Starogardzie Gdańskim (Muzeum Ziemi Kociewskiej), Szczecinie (Muzeum Narodowe, Ośrodek Archeologii Średniowiecza Krajów Nadbałtyckich Instytutu
Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk), Świdnicy
(Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze, z siedzibą w Świdnicy), Tarnowie (Muzeum
Okręgowe), Tomaszowie Lubelskim (Muzeum im. Janusza
Petera), Toruniu (Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika), Trzebinach (Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Poznaniu, Pracownia Terenowa
w Trzebinach), Warszawie (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Muzeum Pałac w Wilanowie, Muzeum
Wojska Polskiego, Ośrodek Interdyscyplinarnych Badań
Archeologicznych Instytutu Archeologii Polskiej Akademii
Nauk, Państwowe Muzeum Archeologiczne), Wieliczce
(Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka), Wieluniu (Muzeum
Ziemi Wieluńskiej), Wodzisławiu Śląskim (Muzeum w Wodzisławiu Śląskim), Wolinie (Muzeum Regionalne im. Andrzeja Kaubege), Wrocławiu (Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Muzeum Archeologiczne – oddział
Muzeum Miejskiego, Muzeum Narodowe, Ośrodek Badań
nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza
Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk),
Zielonej Górze (Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska,
mgr Alina Jaszewska).

Są to tak znaczące zabytki, jak odkryty na płaskim
cmentarzysku szkieletowym z końca X – 1. połowy XI w.
w Bodzi, pow. Włocławek (Buko 2011, s. 395; Buko i inni
2013, s. 427; Kara 2013, s. 119), okaz z podobnie datowanego cmentarzyska szkieletowego w Gołuniu, pow. Poznań
(Wrzesiński 2013, s. 35, przyp. 1), topór ze skarbu przedmiotów żelaznych w Sadkowie, pow. Wrocław (Kolenda,
Chrzan 2012, ryc. 12:7, 14:5–5a) czy też zabytek z cmentarzyska ciałopalnego w Myszęcinie, pow. Świebodzin
(Kotowicz 2013a, s. 61, przyp. 30). Nie mniej interesujący
jest topór odkryty na osadzie wczesnośredniowiecznej
w Żyrakowie, pow. Dębica (Okoński 2011, s. 124, kat. 83.5)
czy okazy pochodzące z kompleksu grodowego w Czermnie,
pow. Tomaszów Lubelski (Czerwień… 2012, tabl. II.8:1–4,
II.9:1–4).
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nych not katalogowych; dodawano również na bieżąco najnowszą literaturę przedmiotu. Od czasu
zamknięcia katalogu pojawiło się oczywiście szereg nowych znalezisk, wśród nich kilka o wyjątkowym znaczeniu3. Ze względów technicznych
zostaną one umieszczone w Aneksie do „Katalogu toporów wczesnośredniowiecznych”, który
będzie częścią drugiej, analitycznej części rozprawy o wczesnośredniowiecznych toporach.
„Katalog toporów wczesnośredniowiecznych”
sporządzony został w układzie alfabetycznym,
a każda nota katalogowa składa się z jedenastu
członów poprzedzonych numerem katalogowym
wraz z nazwą miejscowości i jej przynależnością
administracyjną, niekiedy też z numerem stanowiska, na którym wystąpił dany okaz oraz odniesieniem do tablicy. W przypadku wystąpienia kilku
zabytków na jednym stanowisku o kolejności w katalogu decydowała data odkrycia, ewentualnie numer obiektu, w którym dany okaz wystąpił. Na
owe jedenaście członów składa się:
– Rodzaj stanowiska – informacja o stanowisku (grodzisko, osada, cmentarzysko), z którego
pochodzi zabytek wraz z przyjmowanym obecnie
datowaniem stanowiska;
– Badania lub rodzaj znaleziska – informacja
o autorze/autorach i czasie badań lub odkrycia
(w tym także znaleziska luźnego);
– Lokalizacja szczegółowa – dostępne informacje na temat kontekstu osadniczego i stratygraficznego zabytku, jego lokalizacji w obrębie
stanowiska, warstwy/poziomu osadniczego czy
obiektu wraz z określeniem jego funkcji; w przypadku obiektów grobowych (o ile było to możliwe) podano również inwentarz towarzyszący
danemu okazowi topora oraz dane antropologiczne dotyczące osoby pochowanej w grobie;

c
f

2

Ryc. 1. Oznaczenia pomiarów żeleźców: 1 – żeleźce czekana; 2 – żeleźce
topora (a – długość całkowita; b – wysokość ostrza; c – najmniejsza
wysokość szyjki; d – szerokość osady; e – wysokość osady; f – wysokość
osady z wąsami; g – światło osady; h – wysokość kapturka; i – długość
młotka).
Fig. 1. Measurements of the axes: 1 – battle axe; 2 – axe (a – total lenght;
b – height of the blade; c – minimum height of the neck; d – width of the
eye; e – height of the eye; f – height of the eye with the lugs; g – eye hole;
h – height of the cap; i – lenght of the hammer poll).

w przypadku obiektów osadowych (o ile było to
możliwe) podano inwentarz towarzyszący zabytkowi;
– Opis – szczegółowy, ujednolicony opis zabytku nawiązujący do zaproponowanego przez
A. Nadolskiego (1951, ryc. 2), z kilkoma różnicami: za okazy z brodą uznano jedynie zabytki
o asymetrycznym, podciętym lub wyodrębnionym ostrzu (por. Kotowicz 2013a, s. 46, przyp. 8),
natomiast zamiast określenia szeroka/wąska szyjka zastosowano określenie masywna/smukła szyjka; w przypadku zabytków znanych mi z autopsji
określono również stan zachowania;
– Wymiary – ujednolicony system pomiarowy
(ryc. 1:1–2) nawiązujący do zaproponowanego
przez A. Nadolskiego (1954, Katalog, część B;
por. też Borowczak 2008, s. 69; Sankiewicz 2003,
ryc. 1) i R. F. Šarifullina (Шарифуллин 1985),
jednak z pewnymi zmianami: szerokość ostrza
zastąpiono wysokością ostrza, najmniejszą szerokość szyjki – najmniejszą wysokością szyjki
9

(w tych dwóch przypadkach ujednolicono z podobnymi pomiarami: wysokością osady, wysokością wąsów, wysokością kapturka); gwiazdką
(*) – oznaczono pomiary, które zostały obliczone
z odpowiednio wyskalowanej ryciny opublikowanego wcześniej zabytku; dodatkowo, w przypadku
zabytków znanych mi z autopsji, podano również
wagę zabytku; zastosowano skróty: dł – długość,
szer. – szerokość, wys. – wysokość, najmn. – najmniejsza, zach. – zachowana/y;
– Przynależność typologiczna – według opracowanego przeze mnie nowego podziału typologicznego toporów. Jego szczegółowe omówienie i zasady wydzielania poszczególnych typów
i wariantów toporów zostaną przedstawione w części analitycznej pracy; przykładowe oznaczenie:
IIIA.5.2a = Grupa „III” – Podgrupa „a”, Typ „5”,
Odmiana „2” – Wariant „a”;
– Chronologia – datowanie zabytku na podstawie kontekstu odkrycia, w wyniku analizy
typologiczno-chronologicznej bądź korelacji obu
wyznaczników;
– Podstawy datowania – określenie zestawu
zabytków (wraz z ich przyporządkowaniem typologicznym) datujących stanowisko, poziom osadniczy lub obiekt, w którym wystąpił dany okaz
topora, ewentualnie wskazanie na walory datujące
samego zabytku;
– Zbiory – określenie miejsca przechowywania zabytku;
– Literatura – możliwie najpełniejsze zestawienie bibliografii dotyczącej danego zabytku;
– Uwagi – dodatkowe informacje o zabytku,
dotyczące np. zachowanych toporzysk i ich wymiarów, analiz technologicznych (metalu, skóry,
drewna), ornamentyki, archiwaliów dotyczących
danego znaleziska i inne.
Podejmując problematykę wczesnośredniowiecznych toporów z terenu ziem polskich, należało
również przeprowadzić krytyczną analizę wszystkich zabytków, które w literaturze przedmiotu
były wiązane z interesującym nas przedziałem
czasowym. W trakcie kompletowania katalogu
zabytków wyodrębniono dużą, liczącą 111 okazów
grupę, którą wykluczono z dalszych rozważań.
Zamieszczono ją w niniejszym tomie w odrębnym „Wykazie zabytków skreślonych z katalogu
toporów wczesnośredniowiecznych”. W jej skład
wchodzą zarówno okazy o wcześniejszej (wczesna epoka żelaza, okres wpływów rzymskich),
jak i późniejszej (późne średniowiecze, okres
10

nowożytny) chronologii. Kilka zabytków wczesnośredniowiecznych, uznanych za okazy znalezione na terenie Polski, w rzeczywistości pochodzi
zza naszej wschodniej lub zachodniej granicy.
Pojawiające się w literaturze informacje o kolejnych kilku zabytkach są wynikiem pomyłek
autorów. Tutaj także zastosowano układ alfabetyczny, a każda nota składa się z czterech
lub pięciu członów poprzedzonych numerem
wraz z nazwą miejscowości i jej przynależnością administracyjną. Na owe pięć członów
składają się:
– Okoliczności odkrycia: wskazanie odkrywcy i określenie czasu oraz miejsca odkrycia zabytku i ewentualnie chronologii stanowiska;
– Podstawy datowania na wczesne średniowiecze: krótkie wyjaśnienie powodu, dla którego
dany zabytek uznany został za wczesnośredniowieczny;
– Uzasadnienie skreślenia z katalogu: krótkie
wyjaśnienie powodów skreślenia danego zabytku
z katalogu toporów wczesnośredniowiecznych,
niekiedy ze wskazaniem podstawowych analogii
do omawianego okazu;
– Literatura: możliwie najpełniejsze zestawienie bibliografii dotyczącej danego zabytku;
– Uwagi: dodatkowe informacje dotyczące
zabytku.
Dwa wyżej omówione zestawienia wieńczy
bibliografia.
Ostatnią część niniejszej pracy stanowi zestaw rycin, na który składają się 182 tablice z zabytkami, oddanymi w skali 1:2 (z wyjątkiem nr.
kat. 374–380). Większość z nich dokumentowana
była rysunkowo przeze mnie w trzech rzutach,
co pozwoliło na szczegółowe przyporządkowanie typologiczne poszczególnych egzemplarzy.
W przypadku niemożności bezpośredniego zapoznania się z danym okazem korzystałem
z ilustracji publikowanych w literaturze. Na tablicach 175–182 ukazano zabytki zachowane w całości, wraz z toporzyskami.
Prezentowany „Katalog źródeł” nie powstałby
bez pomocy i życzliwości wielu osób. W tym
miejscu składam najserdeczniejsze podziękowania mojemu Promotorowi, Panu prof. dr. hab.
Michałowi Parczewskiemu, bez którego doświadczenia i celnych wskazówek praca ta nie przybrałaby niniejszego kształtu, a bez osobistego
zaangażowania nie doszłoby do jej wydania. Nie
mniej gorące słowa podziękowań winien jestem

Dyrektorowi Muzeum Historycznego w Sanoku,
Panu mgr. Wiesławowi Banachowi, bez którego
życzliwości i pomocy niemożliwe byłyby liczne
wyjazdy związane z kwerendą źródłową, a kolidujące z codzienną moją działalnością zawodową jako pracownika Muzeum. Dużym wsparciem
obdarzyli mnie także Koledzy i Koleżanki z Muzeum Historycznego w Sanoku, za co również
jestem im niezmiernie wdzięczny. Przyjacielską
radą i trzeźwym, fachowym spojrzeniem służył
mi zawsze mgr Arkadiusz Michalak, wielokrotnie zwracając uwagę na, nie zawsze oczywiste,
niedociągniecia tej pracy. Nieocenioną pomoc
w rozwikływaniu zagadek śląskich archiwaliów
niósł mgr Krzysztof Demidziuk, podobnie jak
mgr Agnieszka Kowalówka, dzięki której udało mi
się zrozumieć zagmatwane losy zbiorów szczecińskich. Wszystkim Wam serdecznie dziekuję.
W trakcie kompletowania materiałów do części
katalogowej niezwykle przychylne ustosunkowanie, jak i pomoc w udostępnianiu materiałów
okazało mi całe grono Badaczy, którym chciałem
z tego miejsca wyrazić swoją ogromną wdzięczność. Są to: dr Aldona Andrzejewska, mgr mgr
Beata Badura, Jolanta Bagińska, Ryszard Banaszkiewicz, Mariusz Błoński, Monika Bober, Andrzej
Bronicki, dr dr Michał Brzostowicz, Bogusław
Chorąży, prof. dr hab. Wojciech Chudziak, mgr
Małorzata Cieślik-Kopyt, prof. dr hab. Sylwester
Czopek, dr Tadeusz Dąbrowski, mgr Jolanta Deptuła, prof. dr hab. Wojciech Dzieduszycki, mgr
Michał Dziewulski, dr dr Michał Dzik, Marcin
Engel, mgr Robert Fedyk, prof. dr hab. Władysław
Filipowiak, dr Janusz Firlet, mgr mgr Mirosław
Fudziński, Elżbieta Gajda, Jan Gancarski, Jerzy
Ginalski, Marcin Glinianowicz, Waldemar Golec,
Andrzej Gołembnik, Krzysztof Gorczyca, Mieczysław Góra, dr Kazimierz Grążawski, prof. dr
hab. Ryszard Grygiel, mgr Andrzej Grzymkowski, ks. Bronisław Gwiazda, dr dr Mieczysław
Hofmann, Marek Jagodziński, mgr mgr Zofia
Jagosz-Zarzycka, Tomasz Janiak, dr Andrzej Janowski, prof. dr hab. Krzysztof Jaworski, mgr
mgr Ludwika Jończyk, Kamil Kajkowski, dr hab.
dr hab. Joanna Kalaga, Michał Kara, mgr mgr
Aleksandra Karnicka, Halina Karwowska, Helena
Kasperska, dr Ryszard Kaźmierczak, mgr Patrycja Kolasińska, dr dr Paweł Konczewski, Arkadiusz Koperkiewicz, mgr mgr Andrzej Koperski,
Sławomir Kordaczuk, dr Tomasz Kordala, mgr
mgr Bogdan Kościński, Agnieszka Kowalówka,

Agnieszka Kozdęba, Wojciech Krawczyk, Agnieszka Krzysiak, Andrzej Krzyszowski, Ewa KubicaKabacińska, Paweł Kucypera, Andrzej Kuczkowski, Urszula Kuczyńska, Agnieszka Kukułka,
dr Tomasz Kurasiński, mgr mgr Urszula Kurzątkowska, Jerzy Kuśnierz, Joanna Ligoda, Paweł Lis,
Radosław Liwoch, Antoni Lubelczyk, dr Olgierd
Ławrynowicz, mgr Józef Łoś, dr Lech Marek,
mgr mgr Łukasz Miechowicz, Zbigniew Miecznikowski, prof. dr hab. Sławomir Moździoch,
mgr mgr Anna Muzyczuk (†), Lidia Nowacka,
dr Dominik Nowakowski, mgr mgr Wioletta Pacuszka, Wacław Panasiewicz, Henryk Paner, prof.
dr hab. Zbigniew Pianowski, mgr mgr Andrzej
Piotrowski, Marek Piotrowski, dr dr Katarzyna
Pisarek-Małyszek, Jarosław Pohoralski, Joanna
Podgórska-Czopek, mgr mgr Adrian Podgórski,
Marta Polańska, prof. dr hab. Jacek Poleski,
dr Piotr Pudło, mgr Zdzisława Ratajczyk, dr dr
Jarosław Rola, Dariusz Rozmus, mgr mgr Katarzyna Rutkowska, Urszula Ruszkowska, Krzysztof Rybka, Paweł Sankiewicz, Tomasz Sawicki,
dr Kalina Skóra, mgr Sławomir Sławiński, dr Jarosław Sobieraj, mgr mgr Rafał Solecki, Urszula
Stankiewicz, Agnieszka Stempin, dr Piotr Strzyż,
mgr mgr Jolanta Szałkowska-Łoś, Andrzej Szpunar, Barbara Szpunar, Mirosław Szukała, Mariusz
Świątek, Daniel Tereszczuk, Romuald Turakiewicz, Wojciech Twardowski, Andrzej Urbański,
Marek Urbański, Romualda Uziembło, dr Agata
Wójcik, mgr mgr Marek Wróbel, Marcin Woźniak, dr Wojciech Wróblewski, mgr mgr Anna
Wrzesińska, Jacek Wrzesiński, Leszek Ziąbka,
Joanna Żółkowska.
Na zakończenie chciałem podkreślić, iż zebrana przez mnie baza źródłowa z pewnością nie
jest kompletna. Nie do wszystkich zabytków udało
się dotrzeć i je zadokumentować w odpowiedni
sposób, stąd też przy oznaczeniach typologicznych nie zawsze okazało sie możliwe jednoznaczne przyporządkowanie danego okazu. Z uwagi
na niepewny kontekst (lub jego brak) może się
okazać, iż kilka zabytków może mieć inną metrykę, aniżeli proponuję w niniejszym opracowaniu. Mam jednak nadzieję, iż prezentowany tutaj „Katalog toporów wczesnośredniowiecznych”
będzie solidną podstawą dla dalszych studiów
archeologicznych i bronioznawczych, a wszelkie
uchybienia zostaną wyjaśnione w toku kolejnych
prac, zarówno moich, jak i moich kolegów oraz
następców.
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3. KATALOG TOPORÓW WCZESNOŚREDNIOWIECZNYCH

1. Baciki Dalsze, gm. Siemiatycze, pow. Siemiatycze, woj.
podlaskie (tabl. I:1).
Rodzaj stanowiska: płaskie cmentarzysko szkieletowe z grobami w obudowach kamiennych z XI–XIII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe S. Songina w 1862 r.
Lokalizacja szczegółowa: grób (?).
Opis: żeleźce jest smukłe i lekko uniesione w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady okrągłe; osada niewyodrębniona; obuch zaokrąglony, zakończony trójkątnym,
krępym kapturkiem; smukła szyjka przechodzi w szerokie,
asymetryczne, lekko łukowate ostrze, zakończone wąską, ukośnie podciętą brodą; stan zachowania – dobry, nieznacznie
skorodowane powierzchnie żeleźca i ubytki na ostrzu.
Wymiary: dł. całk. – 14,9 cm; zach. wys. ostrza – 10,0 cm;
najmn. wys. szyjki – 1,7 cm; szer. osady – 4,2 cm; światło
osady – 3,0 x 3,0 cm; wys. kapturka – 5,3 cm.
Przynależność typologiczna: IIB.1.20.
Chronologia: XI–XIII w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna,
chronologia stanowiska – kabłączki skroniowe typu I i III wg
K. Musianowicz, brązowa bransoleta.
Zbiory: Litewskie Muzeum Narodowe w Wilnie (Lietuvos
nacionalinis muziejus), nr inw. AR 348–1.
Literatura: Musianowicz 1960, s. 219–220, tabl. VI:4 –
tutaj błędny nr inw.; Miśkiewiczowa 1981, s. 95, 101–102,
124–125, tab. III.
Uwagi: podano tutaj nazwę cmentarzyska przyjętą w piśmiennictwie archeologicznym. Obecnie stanowisko znajduje
się na gruntach wsi Romanówka (inf. dr. Michała Dzika).
2. Baciki Dalsze, gm. Siemiatycze, pow. Siemiatycze, woj.
podlaskie (tabl. I:2).
Rodzaj stanowiska: płaskie cmentarzysko szkieletowe z grobami w obudowach kamiennych z XI–XIII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe S. Songina w 1862 r.
Lokalizacja szczegółowa: grób (?).
Opis: żeleźce jest smukłe i prostopadłe w stosunku do osi
pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada niewyodrębniona; obuch zaokrąglony, zakończony trójkątnym, dość
smukłym kapturkiem; smukła szyjka przechodzi w szerokie,
asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone szeroką, ukośnie
podciętą brodą; stan zachowania – średni, nieznacznie skorodowane powierzchnie żeleźca i ułamany górny kapturek.
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Wymiary: dł. całk. – 14,9 cm; wys. ostrza – 8,5 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,7 cm; szer. osady – 4,4 cm; światło osady –
2,9 x 2,8 cm; zach. wys. kapturka – 5,8 cm.
Przynależność typologiczna: IIB.1.20.
Chronologia: XI–XIII w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Litewskie Muzeum Narodowe w Wilnie (Lietuvos
nacionalinis muziejus), nr inw. AR 348–2.
Literatura: Musianowicz 1960, s. 219–220, tabl. VI:5 – tutaj
błędny nr inw.; Miśkiewiczowa 1981, s. 95, 101–102,
124–125, tab. III.
Uwagi: jw.
3. Baciki Dalsze, gm. Siemiatycze, pow. Siemiatycze, woj.
podlaskie (tabl. I:3).
Rodzaj stanowiska: płaskie cmentarzysko szkieletowe z grobami w obudowach kamiennych z XI–XIII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe S. Songina w 1862 r.
Lokalizacja szczegółowa: grób (?).
Opis: żeleźce jest smukłe i lekko opuszczone w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada
niewyodrębniona; obuch zaokrąglony, zakończony trójkątnym, niezbyt wysokim kapturkiem; smukła szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, lekko łukowate ostrze,
zakończone szeroką, łukowato podciętą brodą; stan zachowania – bardzo dobry, nieznacznie skorodowane powierzchnie żeleźca.
Wymiary: dł. całk. – 18,2 cm; wys. ostrza – 10,9 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,7 cm; szer. osady – 5,5 cm; światło osady –
3,9 x 3,7 cm; wys. kapturka – 8,4 cm.
Przynależność typologiczna: IIB.1.20.
Chronologia: XI–XIII w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Litewskie Muzeum Narodowe w Wilnie (Lietuvos
nacionalinis muziejus), nr inw. AR 348–3.
Literatura: Musianowicz 1960, s. 219–220, tabl. VI:3 –
tutaj błędny nr inw.; Miśkiewiczowa 1981, s. 95, 101–102,
124–125, tab. III.
Uwagi: jw.
4. Bardy, gm. Dygowo, pow. Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie, stan. 1 (tabl. II:1).
Rodzaj stanowiska: dwuczłonowe grodzisko wyżynne z VII –
IX/X w.

Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe
W. Łosińskiego z Zakładu Archeologii Wielkopolski i Pomorza Instytutu Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk, oddział w Poznaniu w 1964 r.
Lokalizacja szczegółowa: człon I, wykop I, działka B,
konstrukcja drewniana wału B z młodszej fazy osadniczej
(IX–IX/X w.)
Opis: żeleźce jest smukłe i opuszczone w stosunku do osi
pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada zaopatrzona w smukłe, spiczaste wąsy; obuch zakończony, dość
długim i wąskim, czworobocznym młotkiem; smukła szyjka
przechodzi w wąskie, asymetryczne, lekko łukowate ostrze,
zakończone szeroką, łukowato podciętą brodą; stan zachowania – dobry, skorodowane powierzchnie żeleźca i nieznaczne uszczerbki na ostrzu.
Wymiary: dł. całk. – 13,4 cm; wys. ostrza – 4,6 cm; najmn.
wys. szyjki – 0,9 cm; szer. osady – 2,9 cm; wys. osady
z wąsami – 6,0 cm; światło osady – 2,1 x 2,0 cm; dł. młotka
– ok. 2,0 cm.
Przynależność typologiczna: IB.5.30.
Chronologia: IX–IX/X w.
Podstawy datowania: chronologia fazy osadniczej – m.in.
ułamki naczyń glinianych, ułamek dirhema, odważnik beczułkowaty typu B1 wg H. Steuera.
Zbiory: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii
Nauk, Ośrodek Archeologii Średniowiecza Krajów Nadbałtyckich w Szczecinie.
Literatura: Łosiński 1966, s. 163, przyp. 3, ryc. 1; 1972,
s. 94–95, 249, 314, ryc. 94; 1973, 109; Łosiński, Olczak,
Siuchciński 1971, s. 12–18, ryc. 5; Wachowski 1981, s. 154–
156, ryc. 3:c; 1983, ryc. 9 + tab.; 1994, s. 131, 134, poz. 26;
2001b, s. 169, 173; Żak 1988, s. 73–74, Abb. 8:3; Tokarski
1999, s. 303; Dulinicz 2001, s. 98, 235; Świątkiewicz 2002,
s. 53, tab. VIA:1, tabl. XII:2; 2007, kat. 371; Strzyż 2006,
s. 43; Kotowicz 2009, s. 390, ryc. 3:1; 2011, s. 107, Fig. 2:2.
Uwagi: na szyjce, osadzie i młotku zachowały się zdobienia w postaci pionowych i poziomych rytych rowków
wypełnionych brązem; w trakcie kwerendy zabytek był
niedostępny.
5. Bardy, gm. Dygowo, pow. Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie, stan. 1.
Rodzaj stanowiska: dwuczłonowe grodzisko wyżynne z VII –
IX/X w.
Badania lub rodzaj znaleziska: stacjonarne badania wykopaliskowe W. Łosińskiego z Zakładu Archeologii Wielkopolski i Pomorza Instytutu Historii Kultury Materialnej
Polskiej Akademii Nauk, oddział w Poznaniu w l. 1962
i 1964–1965.
Lokalizacja szczegółowa: człon I, starsza faza osadnicza
(VIII/IX w.).
Opis: „siekiera ?”.
Wymiary: –.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: VIII/IX w.
Podstawy datowania: chronologia fazy osadniczej – m.in.
ułamki naczyń glinianych.
Zbiory: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii
Nauk, Ośrodek Archeologii Średniowiecza Krajów Nadbałtyckich w Szczecinie.
Literatura: Łosiński 1972, s. 313.

Uwagi: w trakcie kwerendy zabytek (zabytki ?) był niedostępny.
6. Bardy, gm. Dygowo, pow. Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie, stan. 1a.
Rodzaj stanowiska: dwuczłonowe grodzisko wyżynne z VII –
IX/X w.
Badania lub rodzaj znaleziska: stacjonarne badania wykopaliskowe W. Łosińskiego z Zakładu Archeologii Wielkopolski i Pomorza Instytutu Historii Kultury Materialnej
Polskiej Akademii Nauk, oddział w Poznaniu w l. 1962
i 1964–1965.
Lokalizacja szczegółowa: człon II, faza młodsza (VIII/IX –
1. połowa IX w.).
Opis: „siekiera?”.
Wymiary: –.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: 1 połowa IX w.
Podstawy datowania: chronologia fazy osadniczej – m.in.
ułamki naczyń glinianych, ułamek srebrnego dirhema, paciorek szklany.
Zbiory: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii
Nauk, Ośrodek Archeologii Średniowiecza Krajów Nadbałtyckich w Szczecinie.
Literatura: Łosiński 1972, s. 314.
Uwagi: w trakcie kwerendy zabytek był niedostępny.
7. Barkowice Mokre, gm. Sulejów, pow. Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie, stan. 1 (tabl. II:2).
Rodzaj stanowiska: dwuczłonowa osada obronna (?) z VII–
IX w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe
M. Góry z Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego
w Łodzi w 1976 r.
Lokalizacja szczegółowa: odcinek 53, obok wschodniej
części wewnętrznego rowu obronnego nr 2; warstwa orna;
gł. 0–30 cm.
Opis: żeleźce jest smukłe i silnie nachylone w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada
zaopatrzona w długie, spiczasto zakończone wąsy, bardzo
starannie uformowane; obuch zakończony jest długim młotkiem z owalnym „guzem”; smukła szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone szeroką,
łukowato podciętą brodą; stan zachowania – bardzo dobry,
częściowo zatarty ornament.
Wymiary: dł. całk. – 17,8 cm; wys. ostrza – 5,1 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,3 cm; szer. osady – 3,4 cm; wys. osady
z wąsami – 9,5 cm; światło osady – 2,6 x 2,4 cm; dł. młotka –
3,4 cm. Waga – 371 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.34.
Chronologia: IX w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna;
chronologia stanowiska – ułamki naczyń glinianych, żelazna
ostroga oczkowata, żelazna miska typu śląskiego.
Zbiory: Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi,
nr inw. IV 1976/150A, nr kat. IV 1976/233A.
Literatura: Chmielowska, Marosik 1989, s. 84–85; Kajzer
2003, s. 57; Góra 2004, s. 485, 505, tabl. XLII:1; Strzyż 2006,
s. 43; Sikora 2007, s. 133, ryc. 4; 2009, s. 46, ryc. 11:1; Góra,
Kotowicz 2008–2009; Kotowicz 2009, s. 390, ryc. 3:2; 2011,
s. 107, Fig. 2:1.

15

Uwagi: na żeleźcu zachował się szczątkowo ornament pokrywający pierwotnie obie strony zabytku: na jednej z nich
(lewej) jest on znacznie lepiej zachowany i pokrywa niemal
całą szyjkę oraz znaczne partie ostrza – na szyjce ornament
składa się z wyrytych, dość wąskich, niemal pionowych linii,
występujących rzędowo w odległości ok. 3–4 mm od siebie
i tworzących wydzielone pola, w których umieszczono ornament naprzeciwlegle ukośnych kresek, układających się
w motyw jodełki, którego poszczególne elementy przedzielone są pustymi polami (podobny ornament znajdował się
zapewne po przeciwległej stronie czekana, jednak w tym
przypadku widać jedynie dwie pionowe linie, bez śladów
jodełki); na ostrzu po lewej stronie żeleźca zachowały się
również szczątki bogatego ornamentu, który składał się
zapewne z wydzielonego, wielokątnego pola, ograniczone
go od dołu łamiącym się na linii wygięcia brody wątkiem
w postaci długich linii wypełnionych ukośnymi nacięciami, podobne ograniczenie przebiega również wzdłuż górnej krawędzi ostrza, jednak tutaj zachowało się w postaci pojedynczej podłużnej linii z odchodzącymi ku górze
ukośnymi nacięciami; w polu utworzonym przez te dwa
motywy zdobnicze wykonano ukośne, podłużne linie, połączone prostopadłymi nacięciami, tworzącymi ornament
drabinkowy; szyjka młotka zdobiona jest czterema dookolnymi, wypukłymi żeberkami.
8. Bartoszyce, gm. Bartoszyce, pow. Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie.
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce o szerokim wachlarzowatym, asymetrycznym
ostrzu i osadzie zaopatrzonej w wąsy (?).
Wymiary: –.
Przynależność typologiczna: IIIB.5.–.
Chronologia: wczesne średniowiecze (?).
Podstawy datowania: literatura przedmiotu.
Zbiory: zaginął; przed II wojną światową w Bartoszycach.
Literatura: von Mühlen 1975, s. 116, Fundliste 44; Kittel
2002, s. 178, przyp. 199.
Uwagi: –.
9. Barwino, gm. Kępice, pow. Słupsk, woj. pomorskie, stan. 1
(tabl. II:3).
Rodzaj stanowiska: płaskie cmentarzysko szkieletowe z XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko przypadkowe
w czasie kopania rowów pod instalację wodociągową w maju
1937 r., w czasie którego częściowo zniszczono dwa groby,
zabezpieczone przez G. Giesena.
Lokalizacja szczegółowa: pole Juliusa Papke, grób nr 2 –
mężczyzny (?) (dodatkowo w grobie: srebrny pierścionek
i srebrny kabłączek skroniowy).
Opis: żeleźce jest masywne i prostopadłe w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada zaopatrzona w słabo wyodrębnione, trójkątne wąsy (?); obuch
spłaszczony; masywna szyjka przechodzi w wąskie, symetryczne, łukowate ostrze.
Wymiary: dł. całk. – 10,6* cm; wys. ostrza – 4,0* cm; najmn.
wys. szyjki – 2,4* cm; szer. osady – 3,1* cm; wys. osady –
3,5* cm; zach. wys. osady z wąsami – 4,0* cm.
Przynależność typologiczna: IA.5.3.
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Chronologia: XI w.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – miecz żelazny typu X wg J. Petersena, misa brązowa typu VI wg
T. Poklewskiego, grzechotka gliniana typu II wg K. Ślusarskiego.
Zbiory: zaginął; dawniej w Muzeum w Słupsku, nr inw.
395–398.
Literatura: Eggers 1939, s. 18–21; 1978, s. 185–186; Beck
1944a, s. 43; 1944b, s. 2, kat. 3; 1969, s. 10, Taf. 3:8; Nadolski 1954, tab. B:1; Skrzypek 1971, ryc. 15; Janocha 1975,
s. 163 – tutaj błędnie jako Barcino; Eggers, Graue 1985,
Taf. 95; Olczak, Siuchciński 1989, s. 10–11; Świątkiewicz
2002, tab. VIA:2, tabl. XII:6; 2007, kat. 374; Pollex 2010,
s. 173–174.
Uwagi: por. Archiwum Muzeum Narodowego w Szczecinie,
teczka nr 935.
10. Beszowa, gm. Łubnice, pow. Staszów, woj. świętokrzyskie (tabl. II:4).
Rodzaj stanowiska: osada otwarta (?) lub płaskie cmentarzysko szkieletowe (?) z 2. połowy X – XIII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne, badania
powierzchniowe E. Majewskiego w l. 1898–1899.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest smukłe i lekko opuszczone w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady migdałowate;
osada zaopatrzona w niezbyt długie, trójkątne wąsy; obuch
zaokrąglony; smukła szyjka przechodzi w bardzo szerokie,
asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone wąską, łukowato podciętą brodą; stan zachowania – bardzo dobry.
Wymiary: dł. całk. – 18,1 cm; wys. ostrza – 14,8 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,7 cm; szer. osady – 5,1 cm; wys. osady
z wąsami – 6,3 cm; światło osady – 3,7 x 3,9 cm. Waga – 926 g.
Przynależność typologiczna: IIIB.5.2.
Chronologia: XI–XIII w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna;
chronologia stanowiska – ułamki naczyń glinianych, przęśliki z różowego łupku wołyńskiego.
Zbiory: Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie,
nr inw. 700.
Literatura: Dąbrowska 1965, s. 67, 180–183, ryc. 1:2; Strzyż
2006, tab. V/1, ryc. 10:2 – tutaj błędne miejsce przechowywania zabytku.
Uwagi: –.
11. Białogarda, gm. Wicko, pow. Lębork, woj. pomorskie
(tabl. III:1).
Rodzaj stanowiska: grodzisko jednoczłonowe z X–XIII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe
E. Skarbek z Muzeum w Lęborku w 1973 r.
Lokalizacja szczegółowa: wykop 1, jama 1 (odpadkowa),
gł. 160–180 cm.
Opis: żeleźce jest dość masywne i lekko uniesione w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady migdałowate; osada słabo wyodrębniona od dołu; obuch
spłaszczony; masywna szyjka przechodzi w szerokie, symetryczne, łukowate ostrze; stan zachowania – dobry,
nieznaczne uszczerbki na ostrzu.
Wymiary: dł. całk. – 16,8 cm; zach. wys. ostrza – 11,0 cm;
najmn. wys. szyjki – 2,6 cm; szer. osady – 5,1 cm; wys.
osady – 5,1 cm; światło osady – 3,6 x 3,5 cm. Waga – 895 g.

Przynależność typologiczna: IIA.7.3.
Chronologia: X–XIII w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna;
chronologia stanowiska – ułamki naczyń glinianych.
Zbiory: Muzeum w Lęborku, nr inw. ML/611/1587/A, nr ks.
pol. 36/73.
Literatura: niepublikowany.
Uwagi: –.
12. Białogórze, gm. Zgorzelec, pow. Zgorzelec, woj. dolnośląskie, stan. 2 (tabl. III:2).
Rodzaj stanowiska: ciałopalne cmentarzysko kurhanowe
z 2. połowy VII – X/XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe
J. Gąssowskiego w 1968 r.
Lokalizacja szczegółowa: skupisko 2; kurhan nr 2; strop
kurhanu, tuż pod płaszczem.
Opis: żeleźce jest prostopadłe w stosunku do osi pionowej
toporzyska; osada zaopatrzona w wąsy; obuch zakończony
czworobocznym młotkiem (?); smukła szyjka przechodzi
w szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze.
Wymiary: dł. całk. – 17,4* cm; zach. wys. ostrza – 9,6* cm;
najmn. wys. szyjki – 1,4* cm; zach. wys. osady z wąsami
– 3,1* cm.
Przynależność typologiczna: IIB.5.29 (?).
Chronologia: 2. połowa VII – IX w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna,
chronologia stanowiska – ułamki naczyń glinianych.
Zbiory: zaginął; wcześniej w zbiorach Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu.
Literatura: Gąssowski 1969, s. 213–214; Gardawski 1970,
s. 109, przyp. 7; Kaletyn 1972, s. 197, ryc. 4; Zoll-Adamikowa 1975, s. 58–59; 1979, s. 148; Jaworski 2005a, s. 52,
przyp. 303; Kotowicz 2008b, s. 372–373, przyp. 15–17,
ryc. 3:1.
Uwagi: –.
13. Białowieża, gm. Mrocza, pow. Nakło, woj. kujawskopomorskie (tabl. III:3).
Rodzaj stanowiska: wczesnośredniowieczna osada otwarta.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania powierzchniowe
W. Kuczkowskiego w 1989 r.
Lokalizacja szczegółowa: wzgórze nad rzeką Rokitką, na
terenie bazy opasowej.
Opis: żeleźce jest dość smukłe i niemal prostopadłe w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne;
osada zaopatrzona w nieznacznie wyodrębnione wąsy; obuch
zaokrąglony; smukła szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne, łukowate ostrze; stan zachowania – średni, liczne
uszczerbki na ostrzu i wąsach osady.
Wymiary: dł. całk. – 17,3 cm; zach. wys. ostrza – 6,4 cm;
najmn. wys. szyjki – 1,7 cm; szer. osady – 4,3 cm; wys.
osady – 2,7 cm; wys. osady z wąsami – 4,0 cm; światło
osady – 3,9 x 3,4 cm. Waga – 926 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.1.
Chronologia: XI–XII w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum Okręgowe im L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, nr inw. MOB/A–4628.
Literatura: W grodzie Bydgosta..., s. 55.
Uwagi: –.

14. Bielsko-Biała – Stare Bielsko, gm. Bielsko-Biała, pow.
Bielsko-Biała, woj. śląskie, stan. „Stary Wał”.
Rodzaj stanowiska: dwuczłonowe grodzisko pierścieniowate
z XII–XIV w.
Badania lub rodzaj znaleziska: stacjonarne badania wykopaliskowe M. Płazkowej w 1979 r.
Lokalizacja szczegółowa: wykop XII, ary 235, ćw. A–D,
236, ćw. C, 261, ćw. A–B; 262, ćw. A; obiekt mieszkalny,
gł. 40–60 cm (dodatkowo w obiekcie: ułamki naczyń glinianych, okucia żelazne, gwoździe żelazne).
Opis: żeleźce jest krępe i lekko uniesione (?) w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady owalne (?); osada
nieznacznie obustronnie wyodrębniona; obuch zaokrąglony
(?); masywna szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne,
łukowate ostrze; stan zachowania – zły, zabytek silnie skorodowany i zdeformowany, osada zgnieciona.
Wymiary: dł. całk. – 15,6 cm; zach. wys. ostrza – 6,9 cm;
najmn. wys. szyjki – 4,2 cm; wys. osady – 4,7 cm.
Przynależność typologiczna: IB.12.1.
Chronologia: XII–XIV w.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – ułamki naczyń glinianych.
Zbiory: Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie, nr inw.
MC/A/282/2472.
Literatura: Płazak 1980, s. 187; Pierzak 1998, s. 186.
Uwagi: ze względu na bardzo zły stan zachowania zabytek
nie został zadokumentowany.
15. Bilczew, gm. Kramsk, pow. Konin, woj. wielkopolskie,
stan. 1 (tabl. III:4).
Rodzaj stanowiska: płaskie cmentarzysko szkieletowe z końca
X – XIII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: ratownicze badania wykopaliskowe pod kierunkiem K. Gorczycy z Muzeum Okręgowego w Koninie w 1981 r.
Lokalizacja szczegółowa: grób nr 1 – mężczyzny w wieku
juvenis (18–23 lata), ok. 165 cm wzrostu, złożonego w pozycji wyprostowanej na plecach z rękami wzdłuż tułowia na
osi E–W, z głową na E; żeleźce przy prawej stopie, z ostrzem w kierunku zmarłego, częściowo pod kością goleni,
toporzyskiem ku głowie (?) (dodatkowo w grobie: żelazny
nóż bojowy (?) przy lewym udzie, żelazne krzesiwo dwukabłąkowe oraz 2 skałki krzemienne przy lewej dłoni, naczynie gliniane w stopach).
Opis: żeleźce jest smukłe i lekko uniesione w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada zaopatrzona w nieznacznie wyodrębnione wąsy; obuch zaokrąglony; masywna szyjka przechodzi w bardzo szerokie,
symetryczne, łukowate ostrze; stan zachowania – dobry,
nieznacznie skorodowane powierzchnie żeleźca i uszczerbki na ostrzu.
Wymiary: dł. całk. – 13,6 cm; wys. ostrza – 11,4 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,2 cm; szer. osady – 3,8 cm; wys. osady –
2,6 cm; wys. osady z wąsami – 4,1 cm; światło osady –
2,4 x 2,2 cm.
Przynależność typologiczna: IIIA.5.1.
Chronologia: XI – początek XII w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna;
chronologia stanowiska – naczynia gliniane.
Zbiory: Muzeum Okręgowe w Koninie, nr ks. pol. Bi 1/20.
Literatura: Gorczyca, Olińska 1989, s. 57–58, 60, ryc. 4:a,
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6:a; Gorczyca 2002, s. 472; Kurasiński 2005a, s. 203, tab. I:1,
ryc. 2:1, 4:1; Janowski, Kurasiński 2008, tab. I:2; Kotowicz
2008c, s. 453, ryc. 3:5; Wrzesiński 2011, s. 467, ryc. 4:1;
Gorczyca, Schellner 2012, s. 56–57, 78–79, Tab. 44:4.
Uwagi: w trakcie kwerendy zabytek był niedostępny; we
wnętrzu osady zachowała się obejma z cienkiej blachy i relikty dębowego (Quercus sp.) toporzyska.
16. Biskupin, gm. Gąsawa, pow. Żnin, woj. kujawsko-pomorskie, stan. 4 (tabl. III:5).
Rodzaj stanowiska: grodzisko jednoczłonowe z VIII–IX w.
Badania lub rodzaj znaleziska: stacjonarne badania wykopaliskowe J. Kostrzewskiego i Z. Rajewskiego w l. 1934–
1937.
Lokalizacja szczegółowa: ar 187, warstwa II.
Opis: żeleźce zachowane w postaci fragmentu łukowatego
ostrza.
Wymiary: zach. dł. całk. – 2,5* cm; zach. szer. ostrza –
3,6* cm.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: VIII–IX w.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – ułamki naczyń glinianych, brązowe, pozłacane okucie pasa, żelazne
ostrogi o zaczepach haczykowatych zagiętych do wnętrza
odmian A–E i G wg J. Żaka, żelazny nóż z rękojeścią
zakończoną wolutami.
Zbiory: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.
Literatura: Rajewski 1938, s. 83, tabl. LXIV:16; Hensel 1950,
s. 46; Żak 1956, s. 392, przyp. 23; Piaskowski 1966–67a,
s. 194, 203, 212, tab. 4:6, ryc. 18:f; 1974a, Tab. 1, 3.
Uwagi: w trakcie kwerendy zabytku nie odnaleziono; badania metaloznawcze J. Piaskowskiego wykazały że zabytek
został najprawdopodobniej wykuty z jednego kęsa metalu.
17. Biskupin, gm. Gąsawa, pow. Żnin, woj. kujawsko-pomorskie, stan. 4.
Rodzaj stanowiska: grodzisko jednoczłonowe z VIII–IX w.
Badania lub rodzaj znaleziska: stacjonarne badania wykopaliskowe J. Kostrzewskiego i Z. Rajewskiego w l. 1934–
1937.
Lokalizacja szczegółowa: warstwa II.
Opis: żeleźce zachowane w postaci fragmentu ostrza.
Wymiary: –.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: VIII–IX w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.
Literatura: Rajewski 1938, s. 83; Hensel 1950, s. 46;
Piaskowski 1966–67a, s. 194, 203, 212, tab. 4:7, ryc. 18:g;
1974a, Tab. 1, 3.
Uwagi: w trakcie kwerendy zabytku nie odnaleziono; badania metaloznawcze J. Piaskowskiego wykazały że zabytek
został najprawdopodobniej wykuty z jednego kęsa metalu.
18. Biskupin, gm. Gąsawa, pow. Żnin, woj. kujawsko-pomorskie, stan. 4.
Rodzaj stanowiska: grodzisko jednoczłonowe z VIII–IX w.
Badania lub rodzaj znaleziska: stacjonarne badania wykopaliskowe J. Kostrzewskiego i Z. Rajewskiego w l. 1934–
1937.
Lokalizacja szczegółowa: warstwa II.
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Opis: żeleźce zachowane w postaci fragmentu ostrza.
Wymiary: –.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: VIII–IX w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.
Literatura: Rajewski 1938, s. 83; Hensel 1950, s. 46; Piaskowski 1966–67a, s. 194, 203, 212, tab. 4:8, ryc. 18:h; 1974a,
Tab. 1, 3.
Uwagi: w trakcie kwerendy zabytku nie odnaleziono; badania metaloznawcze J. Piaskowskiego wykazały że zabytek
został najprawdopodobniej wykuty z jednego kęsa metalu.
19. Blichowo, gm. Bulkowo, pow. Płock, woj. mazowieckie,
stan. 1 – „Żale” (tabl. IV:1).
Rodzaj stanowiska: płaskie cmentarzysko szkieletowe z grobami w obudowach kamiennych z połowy XI – początków XII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe F. Tarczyńskiego w 1885 lub 1890 r.
Lokalizacja szczegółowa: grób VI – mężczyzny (?), złożonego w pozycji wyprostowanej z rękami wzdłuż tułowia
na osi E-W, z głową na W (dodatkowo w grobie: wiadro
drewniane z żelaznymi okuciami i kabłąkiem umieszczone
przy stopach zmarłego).
Opis: żeleźce jest dość masywne i prostopadłe w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady migdałowate;
osada niewyodrębniona; obuch płaski; niewyodrębniona
szyjka przechodzi w bardzo szerokie, symetryczne, łukowate ostrze; stan zachowania – średni, znacznie skorodowane
powierzchnie oraz liczne ubytki na ostrzu i osadzie.
Wymiary: dł. całk. – 14,7 cm; zach. wys. ostrza – 14,6 cm;
szer. osady – 2,9 cm; wys. osady – 2,7 cm; światło osady –
2,5 x 2,2 cm. Waga – 173 g.
Przynależność typologiczna: IIIA.5.3.
Chronologia: 2. połowa XI – początek XII w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna;
chronologia stanowiska – naczynie gliniane, srebrne i brązowe kabłączki skroniowe typu IIIB i IIIa–b wg K. Musianowicz/H. Kóčki-Krenz, brązowy pierścionek typu Orszymowice.
Zbiory: Muzeum Diecezjalne w Płocku, lub MDPł/IV–
1044–1053 (stary nr MDPł. 252, kat. 46).
Literatura: Rutkowski 1906a, s. 41–42, tabl. IV; Kowalewski 1908, s. 9; Jänischen 1938, s. 32, poz. 187; Jakimowicz
1939–1948, tabl. 95:18; Nadolski 1954, s. 43, tab. B/4;
Żak 1963a, s. 354; 1963b, s. 177, kat. 265, ryc. 111; 1967, s.
297, 299–300; 1968, s. 306, 309, kat. 117; Rauhut 1971,
s. 488–489, nr kat. 2; Miśkiewiczowa 1982, s. 132; Kordala
1999, s. 106–108, ryc. 3:a; 2000, s. 196–197; 2003, s. 307;
2004, s. 236; 2005, s. 148–149; 2006, s. 39, kat. 3, tab. 24/1;
Kurasiński 2005a, s. 200, 203, ryc. 3:4; Janowski, Kurasiński
2008, tab. I:3; Banasiewicz 2009, s. 59; Cegłowski i inni 2010,
kat. V:61; Kotowicz 2011, s. 111, Fig. 6:1.
Uwagi: na ściance obucha zachował się wyryty znak krzyża
równoramiennego o długości ramion ok. 0,6 cm, umieszczony w romboidalnym, wgłębionym polu.
20. Bnin-Kórnik, gm. Kórnik, pow. Poznań, woj. wielkopolskie, stan. 2a – „Duża Góra” (tabl. IV:2).
Rodzaj stanowiska: jednoczłonowe grodzisko wklęsłe z 2. połowy X – początku XI oraz końca XII – 1. połowy XIII w.

Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe
J. Żaka w l. 1961 i 1964.
Lokalizacja szczegółowa: ar 207, wykop południowy, warstwa VI (kulturowa).
Opis: żeleźce jest smukłe i lekko nachylone w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada zaopatrzona w niezbyt wydatne, górne wąsy, od dołu niewyodrębniona; obuch zaokrąglony i zakończony pierwotnie
dolnym kapturkiem; smukła szyjka przechodzi w szerokie,
asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone wąską, ukośnie
podciętą brodą; stan zachowania – dobry, ułamany dolny
kapturek.
Wymiary: dł. całk. – 11,9 cm; wys. ostrza – 6,1 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,2 cm; szer. osady – 2,8 cm; światło osady –
2,2 x 2,1 cm; zach. wys. kapturka – 2,1 cm. Waga – 153 g.
Przynależność typologiczna: IIB.4.8.
Chronologia: 1. połowa XIII w.
Podstawy datowania: chronologia fazy osadniczej – ułamki
naczyń glinianych.
Zbiory: Instytut Prahistorii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, nr inw. M 711.
Literatura: Pałubicka 1975, s. 102, tabl. XXXVII:15.
Uwagi: w ostrzu znajduje się otwór o średnicy 0,6 cm.
21. Bnin-Kórnik, gm. Kórnik, pow. Poznań, woj. wielkopolskie (tabl. IV:3).
Rodzaj stanowiska: jezioro.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne Poznańskiego Klubu Podwodnego PTTK w 1966 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Bnińskie.
Opis: żeleźce jest dość masywne i prostopadłe w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne, osada
zaopatrzona w niezbyt wydatne, trójkątne wąsy; obuch zaokrąglony; smukła szyjka przechodzi w bardzo szerokie,
asymetryczne, lekko łukowate ostrze, zakończone dość
wąską, ukośnie podciętą brodą; stan zachowania – dobry,
nieznacznie uszkodzone ostrze.
Wymiary: dł. całk. – 14,2 cm; wys. ostrza – 10,3 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,6 cm; szer. osady – 4,1 cm; wys. osady –
2,9 cm; wys. osady z wąsami – 4,9 cm; światło osady – 3,4 x
3,2 cm. Waga – 415 g.
Przynależność typologiczna: IIIB.5.2.
Chronologia: XI–XIII w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Instytut Prahistorii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, nr inw. 1029.
Literatura: Fogel 1970, s. 416, ryc. 2:a; Rajewski 1973, s. 359,
przyp. 17; Chudziak, Kaźmierczak, Niegowski 2011, s. 39.
Uwagi:–.
22. Bnin-Kórnik, gm. Kórnik, pow. Poznań, woj. wielkopolskie (tabl. IV:4).
Rodzaj stanowiska: jezioro.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne Fundacji
Amicus Universitatis Nicolai Copernici i Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pod kierunkiem W. Chudziaka w 2006 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Bnińskie, ok. 40 m na S
od półwyspu, gł. 2,5 m od lustra wody.
Opis: żeleźce jest smukłe i prostopadłe w stosunku do osi
pionowej toporzyska; światło osady okrągłe; osada zaopa-

trzona w niezbyt wydatne, spłaszczone wąsy; obuch zaokrąglony, zakończony dość krępym kapturkiem; smukła
szyjka przechodzi w bardzo szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone wąską, ukośnie podciętą brodą;
stan zachowania – bardzo dobry.
Wymiary: dł. całk. – 8,9 cm; wys. ostrza – 6,7 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,0 cm; szer. osady – 2,7 cm; wys. osady
z wąsami – 1,9 cm; światło osady – 2,0 x 2,0 cm; wys.
kapturka – 4,4 cm. Waga – 66 g.
Przynależność typologiczna: IIIB.5.20.
Chronologia: XI–XII (?) w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, nr ks. pol. 1/06.
Literatura: Chudziak, Kaźmierczak, Niegowski 2011, s. 42,
ryc. 15:a.
Uwagi: w ostrzu znajduje się otwór o średnicy 0,2 cm;
w trakcie badań odkryto również wczesnośredniowieczny materiał ceramiczny, datowany na koniec XI – połowę XIII w.
23. Bobięcino, gm. Miastko, pow. Bytów, woj. pomorskie,
stan. 3 (tabl. IV:5).
Rodzaj stanowiska: dwie przeprawy mostowe z 1016/1017
– ok. 1090 r.: starsza z 1016/1017 r. (naprawa – 1024 r.),
młodsza z 1080 r. (naprawa – 1083 r.).
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne Instytutu
Archeologii i Etnografii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu pod kierunkiem A. Koli i G. Wilke w l. 1977–1983.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Bobięcińskie, relikty mostu,
warstwa związana z budową i użytkowaniem mostu.
Opis: żeleźce jest krępe, masywne i lekko uniesione w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady migdałowate; osada zaopatrzona w niezbyt wydatne wąsy; obuch
płaski; masywna szyjka przechodzi w szerokie, symetryczne, łukowate ostrze; stan zachowania – średni, uszkodzone
ostrze, liczne narośle korozyjne.
Wymiary: dł. całk. – 11,4 cm; zach. wys. ostrza – 6,3 cm;
najmn. wys. szyjki – 2,5 cm; szer. osady – 3,8 cm; wys. osady
– 2,8 cm; wys. osady z wąsami – 3,5 cm; światło osady –
3,2 x 2,9 cm. Waga – 127 g.
Przynależność typologiczna: IIA.5.3.
Chronologia: XI w.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – datowanie
dendrochronologiczne.
Zbiory: Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Literatura: Matuszewska-Kola, Kola 1985, s. 34, ryc. 2:9;
Świątkiewicz 2002, tab. VIA:3, tabl. XII:5; 2007, kat. 376;
Chudziak, Kaźmierczak, Niegowski, Ważny 2009, s. 102.
Uwagi: w osadzie zachował się fragment toporzyska dł. 7,7 cm,
żeleźce zostało osadzone przy pomocy dookolnie zawiniętego
kawałka skóry.
24. Bobięcino, gm. Miastko, pow. Bytów, woj. pomorskie,
stan. 3 (tabl. IV:6).
Rodzaj stanowiska: dwie przeprawy mostowe z 1016/1017
– ok. 1090 r.: starsza z 1016/1017 r. (naprawa – 1024 r.),
młodsza z 1080 r. (naprawa – 1083 r.).
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne Instytutu
Archeologii i Etnografii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu pod kierunkiem A. Koli i G. Wilke w l. 1977–1983.
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Lokalizacja szczegółowa: jezioro Bobięcińskie, relikty mostu, warstwa związana z budową i użytkowaniem mostu.
Opis: żeleźce jest dość masywne i niemal prostopadłe w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne;
osada zaopatrzona w słabo wyodrębnione, zaokrąglone wąsy;
obuch spłaszczony (?); masywna szyjka przechodzi w wąskie,
lekko asymetryczne, łukowate ostrze; stan zachowania – zły,
uszkodzone ostrze i obuch, liczne ubytki korozyjne.
Wymiary: zach. dł. całk. – 14,7 cm; zach. wys. ostrza – 5,3 cm;
najmn. wys. szyjki – 2,7 cm; szer. osady – 5,0 cm; zach. wys.
osady – 3,1 cm; wys. osady z wąsami – 4,7 cm; światło osady
– 3,4 x 3,1 cm. Waga – 410 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.3 (?).
Chronologia: XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Literatura: Matuszewska-Kola, Kola 1985, s. 34, ryc. 2:10;
Świątkiewicz 2002, s. 56, tab. VIA:4, tabl. XIII:2; 2007,
kat. 376; Chudziak, Kaźmierczak, Niegowski, Ważny 2009,
s. 102.
Uwagi: w osadzie zachował się fragment toporzyska dł.
11,7 cm o migdałowatym przekroju i średn. 2,6 x 2,4 cm,
żeleźce zostało osadzone przy pomocy kawałka skóry.
25. Bobięcino, gm. Miastko, pow. Bytów, woj. pomorskie,
stan. 3 (tabl. V:1, CLXXV:1).
Rodzaj stanowiska: dwie przeprawy mostowe z 1016/1017
– ok. 1090 r.: starsza z 1016/1017 r. (naprawa – 1024 r.),
młodsza z 1080 r. (naprawa – 1083 r.).
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne Fundacji Amicus Universitatis Nicolai Copernici i Instytutu
Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
pod kierunkiem W. Chudziaka i R. Kaźmierczaka w 2007 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Bobięcińskie, relikty mostu, ok. 120 m na S od wyspy, gł. 3,5 m od lustra wody.
Opis: żeleźce jest dość masywne i lekko uniesione w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady migdałowate;
osada zaopatrzona w wyodrębnione, trójkątne wąsy; obuch
płaski; masywna szyjka przechodzi w bardzo szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone niezbyt szeroką,
prosto podciętą brodą; stan zachowania – średni, uszkodzona szyjka i wąsy.
Wymiary: dł. całk. – 18,9 cm; wys. ostrza – 17,9 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,7 cm; szer. osady – 4,1 cm; wys. osady –
2,6 cm; wys. osady z wąsami – 5,2 cm; światło osady – 4,1 x
3,0 cm. Waga – 716 g.
Przynależność typologiczna: IIIB.5.4.
Chronologia: XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku,
Delegatura w Słupsku, nr ks. pol. 2/07.
Literatura: Chudziak, Kaźmierczak, Niegowski, Ważny 2009,
s. 102, 123; Chudziak, Kaźmierczak, Niegowski 2011, s. 45, 52,
ryc. 23:b.
Uwagi: w osadzie zachował się fragment toporzyska dł.
23,1 cm o migdałowatym i owalnym przekroju i średn. 3,9 x
2,8 cm.
26. Bobięcino, gm. Miastko, pow. Bytów, woj. pomorskie,
stan. 3 (tabl. V:2).
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Rodzaj stanowiska: dwie przeprawy mostowe z 1016/1017 –
ok. 1090 r.: starsza z 1016/1017 r. (naprawa – 1024 r.),
młodsza z 1080 r. (naprawa – 1083 r.).
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne Fundacji
Amicus Universitatis Nicolai Copernici i Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pod kierunkiem W. Chudziaka i R. Kaźmierczaka w 2007 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Bobięcińskie, relikty mostu, ok. 120 m na S od wyspy, gł. 3,6 m od lustra wody.
Opis: żeleźce jest smukłe i uniesione w stosunku do osi
pionowej toporzyska; światło osady migdałowate; osada
zaopatrzona w wyodrębnione wąsy; obuch spłaszczony;
masywna szyjka przechodzi w wąskie, lekko asymetryczne, łukowate ostrze; stan zachowania – dobry, uszkodzone
wąsy.
Wymiary: dł. całk. – 20,1 cm; wys. ostrza – 7,1 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,8 cm; szer. osady – 4,5 cm; wys. osady –
2,8 cm; wys. osady z wąsami – 4,7 cm; światło osady – 4,4 x
2,9 cm. Waga – 607 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.3.
Chronologia: XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku,
Delegatura w Słupsku, nr ks. pol. 3/07.
Literatura: Chudziak, Kaźmierczak, Niegowski, Ważny 2009,
s. 102, 123; Chudziak, Kaźmierczak, Niegowski 2011, s. 45, 52,
ryc. 23:c.
Uwagi: –.
27. Bobięcino, gm. Miastko, pow. Bytów, woj. pomorskie,
stan. 3 (tabl. V:3).
Rodzaj stanowiska: dwie przeprawy mostowe z 1016/1017
– ok. 1090 r.: starsza z 1016/1017 r. (naprawa – 1024 r.),
młodsza z 1080 r. (naprawa – 1083 r.).
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne Fundacji Amicus Universitatis Nicolai Copernici i Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pod
kierunkiem W. Chudziaka i R. Kaźmierczaka w 2007 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Bobięcińskie, relikty mostu, ok. 110 m na S od wyspy, gł. 3,6 m od lustra wody.
Opis: żeleźce jest smukłe i lekko opuszczone w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada
zaopatrzona w wyodrębnione wąsy; obuch zaokrąglony;
masywna szyjka przechodzi w wąskie, lekko asymetryczne,
łukowate ostrze, zakończone nieznacznie, prosto podciętą,
bardzo szeroką brodą; stan zachowania – średni, liczne ubytki
korozyjne.
Wymiary: dł. całk. – 17,6 cm; wys. ostrza – 7,5 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,1 cm; szer. osady – 4,9 cm; wys. osady –
3,1 cm; wys. osady z wąsami – 4,4 cm; światło osady –
4,2 x 3,6 cm. Waga – 609 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.2.
Chronologia: XI w.
Podstawy datowania jw.
Zbiory: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku,
Delegatura w Słupsku, nr ks. pol. 4/07.
Literatura: Chudziak, Kaźmierczak, Niegowski, Ważny 2009,
s. 102, 123; Chudziak, Kaźmierczak, Niegowski 2011, s. 45, 52,
ryc. 23:d.
Uwagi: w osadzie zachował się fragment toporzyska dł.
12,4 cm o owalnym przekroju i średn. 3,5 x 2,5 cm.

28. Bobięcino, gm. Miastko, pow. Bytów, woj. pomorskie,
stan. 3 (tabl. VI:1).
Rodzaj stanowiska: dwie przeprawy mostowe z 1016/1017
– ok. 1090 r.: starsza z 1016/1017 r. (naprawa – 1024 r.),
młodsza z 1080 r. (naprawa – 1083 r.).
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne Fundacji
Amicus Universitatis Nicolai Copernici i Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pod kierunkiem W. Chudziaka i R. Kaźmierczaka w 2007 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Bobięcińskie, relikty mostu, ok. 60 m na S od wyspy, gł. 4,8 m od lustra wody.
Opis: żeleźce jest dość smukłe i silnie opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady migdałowate;
osada zaopatrzona w wyodrębnione, zaokrąglone wąsy; obuch
płaski; masywna szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone wąską, prosto podciętą brodą; stan zachowania – średni, uszkodzona szyjka i wąsy.
Wymiary: dł. całk. – 19,0 cm; wys. ostrza – 11,7 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,2 cm; szer. osady – 5,0 cm; wys. osady – 2,9 cm;
wys. osady z wąsami – 4,9 cm; światło osady – 4,6 x 3,4 cm.
Waga – 504 g.
Przynależność typologiczna: IIB.5.4.
Chronologia: XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku,
Delegatura w Słupsku, nr ks. pol. 5/07.
Literatura: Chudziak, Kaźmierczak, Niegowski, Ważny 2009,
s. 102, 123; Chudziak, Kaźmierczak, Niegowski 2011, s. 45, 52,
ryc. 23:e.
Uwagi: pierwotnie w osadzie znajdował się fragment toporzyska.
29. Bobięcino, gm. Miastko, pow. Bytów, woj. pomorskie,
stan. 3 (tabl. VI:2, CLXXV:2).
Rodzaj stanowiska: dwie przeprawy mostowe z 1016/1017
– ok. 1090 r.: starsza z 1016/1017 r. (naprawa – 1024 r.),
młodsza z 1080 r. (naprawa – 1083 r.).
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne Fundacji
Amicus Universitatis Nicolai Copernici i Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pod kierunkiem W. Chudziaka i R. Kaźmierczaka w 2007 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Bobięcińskie, relikty mostu, ok. 90 m na S od wyspy, gł. 5,0 m od lustra wody.
Opis: żeleźce jest smukłe i lekko uniesione w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady migdałowate; osada
zaopatrzona w wyodrębnione, trójkątne wąsy; obuch płaski;
masywna szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne, łukowate ostrze; stan zachowania – dobry, nieznaczne ubytki
korozyjne.
Wymiary: dł. całk. – 20,3 cm; wys. ostrza – 8,9 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,4 cm; szer. osady – 4,8 cm; wys. osady –
3,0 cm; wys. osady z wąsami – 4,8 cm; światło osady – 4,2 x
3,5 cm. Waga – 854 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.3.
Chronologia: XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku,
Delegatura w Słupsku, nr ks. pol. 6/07.
Literatura: Chudziak, Kaźmierczak, Niegowski, Ważny 2009,
s. 102, 123; Chudziak, Kaźmierczak, Niegowski 2011, s. 45, 52,
ryc. 23:f.

Uwagi: w osadzie zachowało się w trzech kawałkach proste toporzysko dł. 56,0 cm o owalnym przekroju i średn.
3,3 x 2,8 cm.
30. Bobięcino, gm. Miastko, pow. Bytów, woj. pomorskie,
stan. 3 (tabl. VI:3, CLXXV:3).
Rodzaj stanowiska: dwie przeprawy mostowe z 1016/1017
– ok. 1090 r.: starsza z 1016/1017 r. (naprawa – 1024 r.),
młodsza z 1080 r. (naprawa – 1083 r.).
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne Fundacji
Amicus Universitatis Nicolai Copernici i Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pod kierunkiem W. Chudziaka i R. Kaźmierczaka w 2007 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Bobięcińskie, relikty mostu, ok. 70 m na S od wyspy, gł. 4,7 m od lustra wody.
Opis: żeleźce jest dość masywne i lekko opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady migdałowate; osada zaopatrzona w słabo wyodrębnione, trójkątne
wąsy; obuch płaski; masywna szyjka przechodzi w bardzo
szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone dość
szeroką, prosto podciętą brodą; stan zachowania – dobry,
nieznaczne ubytki korozyjne i uszkodzone wąsy.
Wymiary: dł. całk. – 20,2 cm; wys. ostrza – 15,2 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,5 cm; szer. osady – 4,3 cm; wys. osady – 3,1 cm;
wys. osady z wąsami – 4,1 cm; światło osady – 3,8 x 3,3 cm.
Waga – 674 g.
Przynależność typologiczna: IIIB.5.4.
Chronologia: XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku,
Delegatura w Słupsku, nr ks. pol. 7/07.
Literatura: Chudziak, Kaźmierczak, Niegowski, Ważny 2009,
s. 102, 123; Chudziak, Kaźmierczak, Niegowski 2011, s. 45, 52,
ryc. 23:g.
Uwagi: w osadzie zachował się w dwóch kawałkach fragment prostego toporzyska dł. 34,2 cm o owalnym i okrągłym przekroju oraz średn. 3,5 x 3,0 cm.
31. Bobięcino, gm. Miastko, pow. Bytów, woj. pomorskie,
stan. 3 (tabl. VII:1, CLXXV:4).
Rodzaj stanowiska: dwie przeprawy mostowe z 1016/1017
– ok. 1090 r.: starsza z 1016/1017 r. (naprawa – 1024 r.),
młodsza z 1080 r. (naprawa – 1083 r.).
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne Fundacji
Amicus Universitatis Nicolai Copernici i Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pod kierunkiem W. Chudziaka i R. Kaźmierczaka w 2007 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Bobięcińskie, relikty mostu, ok. 50 m na S od wyspy, gł. 4,0 m od lustra wody.
Opis: żeleźce jest smukłe i prostopadłe w stosunku do osi
pionowej toporzyska; światło osady migdałowate; osada zaopatrzona w wyodrębnione, trójkątne wąsy; obuch płaski;
smukła szyjka przechodzi w wąskie, lekko asymetryczne,
łukowate ostrze; stan zachowania – bardzo dobry.
Wymiary: dł. całk. – 15,6 cm; wys. ostrza – 7,5 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,8 cm; szer. osady – 3,5 cm; wys. osady – 2,4 cm;
wys. osady z wąsami – 4,3 cm; światło osady – 3,8 x 2,7 cm.
Waga – 221 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.3.
Chronologia: XI w.
Podstawy datowania: jw.
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Zbiory: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku,
Delegatura w Słupsku, nr ks. pol. 8/07.
Literatura: Chudziak, Kaźmierczak, Niegowski, Ważny 2009,
s. 102, 123; Chudziak, Kaźmierczak, Niegowski 2011, s. 45, 52,
ryc. 23:h.
Uwagi: w osadzie zachował się w dwóch kawałkach fragment prostego toporzyska dł. 59,4 cm o migdałowatym
przekroju i średn. 3,1 x 2,5 cm.

Przynależność typologiczna: IB.5.1.
Chronologia: X–XII w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku,
Delegatura w Słupsku, nr ks. pol. 10/07.
Literatura: Chudziak, Kaźmierczak, Niegowski 2011, s. 45, 52,
ryc. 24:b.
Uwagi: –.

32. Bobięcino, gm. Miastko, pow. Bytów, woj. pomorskie,
stan. 3 (tabl. VII:2, CLXXV:5).
Rodzaj stanowiska: dwie przeprawy mostowe z 1016/1017
– ok. 1090 r.: starsza z 1016/1017 r. (naprawa – 1024 r.),
młodsza z 1080 r. (naprawa – 1083 r.).
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne Fundacji
Amicus Universitatis Nicolai Copernici i Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pod kierunkiem W. Chudziaka i R. Kaźmierczaka w 2007 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Bobięcińskie, relikty mostu, ok. 30 m na S od wyspy, gł. 3,5 m od lustra wody.
Opis: żeleźce jest dość masywne i prostopadłe w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady migdałowate; osada zaopatrzona w słabo wyodrębnione, trójkątne wąsy; obuch płaski;
masywna szyjka przechodzi w wąskie, lekko asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone niezbyt szeroką, prosto podciętą brodą; stan zachowania – średni, znaczne ubytki korozyjne na ostrzu.
Wymiary: dł. całk. – 14,9 cm; wys. ostrza – 7,3 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,2 cm; szer. osady – 4,5 cm; wys. osady – 3,5 cm;
wys. osady z wąsami – 4,6 cm; światło osady – 4,0 x 3,1 cm.
Waga – 343 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.4.
Chronologia: XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku,
Delegatura w Słupsku, nr ks. pol. 9/07.
Literatura: Chudziak, Kaźmierczak, Niegowski, Ważny 2009,
s. 102, 123; Chudziak, Kaźmierczak, Niegowski 2011, s. 45, 52,
ryc. 24:a.
Uwagi: w osadzie zachował się w dwóch kawałkach (?)
fragment prostego toporzyska dł. 27,1 cm o migdałowatym
przekroju i średn. 3,8 x 3,0 cm.

34. Bobięcino, gm. Miastko, pow. Bytów, woj. pomorskie,
stan. 3 (tabl. VII:4, CLXXV:6).
Rodzaj stanowiska: dwie przeprawy mostowe z 1016/1017
– ok. 1090 r.: starsza z 1016/1017 r. (naprawa – 1024 r.),
młodsza z 1080 r. (naprawa – 1083 r.).
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne Fundacji
Amicus Universitatis Nicolai Copernici i Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pod kierunkiem W. Chudziaka i R. Kaźmierczaka w 2007 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Bobięcińskie, relikty mostu, ok. 100 m na S od wyspy, głębokość – 5,0 m od lustra
wody.
Opis: żeleźce jest smukłe i lekko opuszczone w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada
zaopatrzona w słabo wyodrębnione, trójkątne wąsy; obuch
zaokrąglony; masywna szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne, łukowate ostrze; stan zachowania – średni, znaczne
ubytki korozyjne na ostrzu.
Wymiary: dł. całk. – 16,6 cm; zach. wys. ostrza – 7,3 cm;
najmn. wys. szyjki – 2,5 cm; szer. osady – 4,5 cm; wys.
osady – 2,6 cm; wys. osady z wąsami – 4,3 cm; światło
osady – 4,4 x 3,5 cm. Waga – 474 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.1.
Chronologia: XI w.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – datowanie
dendrochronologiczne.
Zbiory: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku,
Delegatura w Słupsku, nr ks. pol. 11/07.
Literatura: Chudziak, Kaźmierczak, Niegowski, Ważny 2009,
s. 102, 123; Chudziak, Kaźmierczak, Niegowski 2011, s. 45, 52,
ryc. 24:c.
Uwagi: w osadzie zachował się w dwóch kawałkach fragment
lekko łukowatego toporzyska dł. 43,2 cm o migdałowatym
i owalnym przekroju i średn. 4,0 x 3,5 cm.

33. Bobięcino, gm. Miastko, pow. Bytów, woj. pomorskie,
stan. 3 (tabl. VII:3).
Rodzaj stanowiska: jezioro.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne Fundacji
Amicus Universitatis Nicolai Copernici i Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pod kierunkiem W. Chudziaka i R. Kaźmierczaka w 2007 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Bobięcińskie, ok. 50 m na
E od wyspy, głębokość – 3,7 m od lustra wody.
Opis: żeleźce jest smukłe i lekko uniesione w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada zaopatrzona w wyodrębnione, trójkątne wąsy; obuch zaokrąglony; masywna szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne,
łukowate ostrze; stan zachowania – średni, znaczne ubytki
korozyjne na ostrzu i szyjce, uszkodzone wąsy.
Wymiary: dł. całk. – 18,5 cm; zach. wys. ostrza – 7,0 cm;
najmn. wys. szyjki – 2,7 cm; szer. osady – 5,0 cm; wys.
osady – 3,1 cm; zach. wys. osady z wąsami – 4,7 cm; światło
osady – 4,6 x 3,7 cm. Waga – 644 g.
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35. Bobięcino, gm. Miastko, pow. Bytów, woj. pomorskie,
stan. 3 (tabl. VIII:1).
Rodzaj stanowiska: dwie przeprawy mostowe z 1016/1017
– ok. 1090 r.: starsza z 1016/1017 r. (naprawa – 1024 r.),
młodsza z 1080 r. (naprawa – 1083 r.).
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne Fundacji
Amicus Universitatis Nicolai Copernici i Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pod kierunkiem W. Chudziaka i R. Kaźmierczaka w 2007 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Bobięcińskie, relikty mostu, ok. 70 m na S od wyspy, głębokość – 4,0 m od lustra wody.
Opis: żeleźce jest smukłe i prostopadłe w stosunku do osi
pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada zaopatrzona w wyodrębnione, trójkątne wąsy; obuch spłaszczony; masywna szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne,
łukowate ostrze; stan zachowania – średni, znaczne ubytki
korozyjne na ostrzu i szyjce.

Wymiary: dł. całk. – 18,6 cm; zach. wys. ostrza – 5,9 cm;
najmn. wys. szyjki – 2,6 cm; szer. osady – 5,1 cm; wys.
osady – 3,4 cm; wys. osady z wąsami – 5,3 cm; światło
osady – 4,8 x 3,6 cm. Waga – 673 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.3.
Chronologia: XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku,
Delegatura w Słupsku, nr ks. pol. 12/07.
Literatura: Chudziak, Kaźmierczak, Niegowski, Ważny 2009,
s. 102, 123; Chudziak, Kaźmierczak, Niegowski 2011, s. 45, 52,
ryc. 24:d.
Uwagi: –.
36. Bobięcino, gm. Miastko, pow. Bytów, woj. pomorskie,
stan. 3 (tabl. VIII:2).
Rodzaj stanowiska: jezioro.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne Fundacji
Amicus Universitatis Nicolai Copernici i Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pod kierunkiem W. Chudziaka i R. Kaźmierczaka w 2007 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Bobięcińskie, ok. 25 m na
S od wyspy, głębokość – 3,5 m od lustra wody.
Opis: żeleźce jest smukłe i prostopadłe w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada
zaopatrzona w wyodrębnione, trójkątne wąsy; obuch
spłaszczony; smukła szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone dość szeroką,
prosto podciętą brodą; stan zachowania – zły, znaczne
ubytki korozyjne na ostrzu i uszkodzona osada oraz
wąsy.
Wymiary: dł. całk. – 15,0 cm; wys. ostrza – 6,8 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,7 cm; zach. szer. osady – 4,0 cm; zach. wys.
osady – 2,6 cm; zach. wys. osady z wąsami – 4,1 cm; światło
osady – 3,8 x ? cm. Waga – 234 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.4.
Chronologia: X–XI w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku,
Delegatura w Słupsku, nr ks. pol. 13/07.
Literatura: Chudziak, Kaźmierczak, Niegowski 2011, s. 45, 52,
ryc. 24:e.
Uwagi: –.
37. Bobięcino, gm. Miastko, pow. Bytów, woj. pomorskie,
stan. 3 (tabl. VIII:3).
Rodzaj stanowiska: jezioro.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne Fundacji
Amicus Universitatis Nicolai Copernici i Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pod kierunkiem W. Chudziaka i R. Kaźmierczaka w 2007 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Bobięcińskie, ok. 10 m na
E od wyspy, głębokość – 2,8 m od lustra wody.
Opis: żeleźce jest krępe i lekko opuszczone w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady okrągłe; osada zaopatrzona w słabo wyodrębnione wąsy; obuch płaski; masywna szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, łukowate
ostrze, zakoń-czone dość wąską, prosto podciętą brodą; stan
zachowania – bardzo dobry.
Wymiary: dł. całk. – 12,8 cm; wys. ostrza – 6,7 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,3 cm; szer. osady – 4,7 cm; wys. osady –

4,1 cm; wys. osady z wąsami – 4,9 cm; światło osady – 3,3 x
3,3 cm. Waga – 479 g.
Przynależność typologiczna: IIB.5.4.
Chronologia: X–XII (?) w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku,
Delegatura w Słupsku, nr ks. pol. 14/07.
Literatura: Chudziak, Kaźmierczak, Niegowski 2011, s. 45, 52,
ryc. 24:f.
Uwagi: –.
38. Bobięcino, gm. Miastko, pow. Bytów, woj. pomorskie,
stan. 3 (tabl. VIII:4).
Rodzaj stanowiska: jezioro.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne Fundacji
Amicus Universitatis Nicolai Copernici i Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pod kierunkiem W. Chudziaka i R. Kaźmierczaka w 2007 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Bobięcińskie, ok. 15 m na
E od wyspy, głębokość – 3,0 m od lustra wody.
Opis: żeleźce jest smukłe i lekko opuszczone w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady migdałowate;
osada zaopatrzona w wyodrębnione, zaokrąglone wąsy;
obuch płaski; smukła szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone wąską, wypukle
podciętą brodą; stan zachowania – dobry, nieznaczne uszkodzenia wąsów.
Wymiary: dł. całk. – 13,5 cm; wys. ostrza – 10,0 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,4 cm; szer. osady – 3,3 cm; wys. osady –
1,8 cm; wys. osady z wąsami – 2,9 cm; światło osady – 2,5 x
2,6 cm. Waga – 98 g.
Przynależność typologiczna: IIB.5.4.
Chronologia: X–XII (?) w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku,
Delegatura w Słupsku, nr ks. pol. 15/07.
Literatura: Chudziak, Kaźmierczak, Niegowski 2011, s. 45, 52,
ryc. 24:g.
Uwagi: –.
39. Bobięcino, gm. Miastko, pow. Bytów, woj. pomorskie,
stan. 3 (tabl. IX:1).
Rodzaj stanowiska: jezioro.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne Fundacji
Amicus Universitatis Nicolai Copernici i Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pod kierunkiem W. Chudziaka i R. Kaźmierczaka w 2007 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Bobięcińskie, ok. 15 m na
W od wyspy, głębokość – 3,5 m od lustra wody.
Opis: żeleźce jest smukłe i lekko opuszczone w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady migdałowate;
osada zaopatrzona w wyodrębnione, trójkątne wąsy; obuch
płaski; smukła szyjka przechodzi w bardzo szerokie, symetryczne, lekko łukowate ostrze; stan zachowania – średni,
uszkodzona górna partia ostrza.
Wymiary: dł. całk. – 15,4 cm; zach. wys. ostrza – 13,3 cm;
najmn. wys. szyjki – 1,6 cm; szer. osady – 3,2 cm; wys.
osady – 2,2 cm; wys. osady z wąsami – 3,6 cm; światło osady
– 3,1 x 2,4 cm. Waga – 178 g.
Przynależność typologiczna: IIIA.5.3.
Chronologia: 2. połowa X – 1. połowa XII w.
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Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku,
Delegatura w Słupsku, nr ks. pol. 16/07.
Literatura: Chudziak, Kaźmierczak, Niegowski 2011, s. 45, 52,
ryc. 24:h.
Uwagi: –.
40. Bobięcino, gm. Miastko, pow. Bytów, woj. pomorskie
(tabl. IX:2).
Rodzaj stanowiska: jezioro.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne w trakcie
nurkowania.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Bobięcińskie.
Opis: żeleźce jest masywne i lekko opuszczone w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady migdałowate (?);
osada zaopatrzona w wyodrębnione, trójkątne wąsy; obuch
spłaszczony (?); smukła szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne, łukowate ostrze; stan zachowania – zły, znaczne
ubytki korozyjne na ostrzu i uszkodzona osada oraz wąsy.
Wymiary: zach. dł. całk. – 18,5 cm; zach. wys. ostrza – 6,8 cm;
najmn. wys. szyjki – 1,4 cm; zach. wys. osady z wąsami – 4,5 cm.
Przynależność typologiczna: IB.5.3 (?).
Chronologia: X–XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum w Koszalinie, nr inw. MK/A/3519, nr kat.
17358.
Literatura: Kuczkowski 2011.
Uwagi: pierwotnie w osadzie znajdował się fragment toporzyska.
41. Bolkowice, gm. Paszowice, pow. Jawor, woj. dolnośląskie
(tabl. IX:3–4).
Rodzaj stanowiska: ?.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne w 1940 r.
Lokalizacja szczegółowa: piaskownia.
Opis: żeleźce jest dość smukłe i prostopadłe (?) w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady okrągłe; osada
niewyodrębniona; obuch płaski; masywna (?) szyjka przechodzi w szerokie, proste, asymetryczne ostrze, zakończone
wyodrębnioną, półkoliście podciętą, wąską brodą.
Wymiary: dł. całk. – ok. 15,8 cm; wys. ostrza – 11,0 cm;
najmn. wys. szyjki – 2,0 cm; szer. osady – ok. 3,8 cm; wys.
osady – ok. 2,2 cm; światło osady – ok. 3,4 x 3,4 cm.
Przynależność typologiczna: IIB.1.4.
Chronologia: wczesne średniowiecze (?).
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum Regionalne w Jaworze, bez nr inw.
Literatura: Neue Bodenfunde 1941, s. 67; Sarnowska 1962,
s. 500–501, ryc. 7 – tutaj błędnie jako Paszowice; Prus 2007,
s. 14, 67, nr 14e, 202e – tutaj znalezisko odnotowane podwójnie jako Bolkowice i Paszowice.
Uwagi: Archiwum Państwowe we Wrocławiu we Wrocławiu, APW:WSPŚ, sygn. 717 (Kreis Jauer-Polkau), s. 40–43;
w zbiorach Muzeum Archeologicznego we Wrocławiu, oddziału Muzeum Miejskiego Wrocławia zachowała się archiwalna fotografia zabytku (nr 1628).
42. Bonikowo, gm. Kościan, pow. Kościan, woj. wielkopolskie, stan. 1.
Rodzaj stanowiska: grodzisko wieloczłonowe z połowy VIII
– połowy X w.
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Badania lub rodzaj znaleziska: stacjonarne badania wykopaliskowe W. Hensla i Z. Hołowińskiej w l. 1954–1959
i Z. Hilczerówny w l. 1958–1959.
Lokalizacja szczegółowa: II faza osadnicza.
Opis: fragment ostrza siekierki (?).
Wymiary: –.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: 2. połowa IX – 1. połowa X w.
Podstawy datowania: chronologia fazy osadniczej – datowanie dendrochronologiczne, ułamki naczyń glinianych,
żelazne ostrogi o zaczepach haczykowatych zagiętych do
wnętrza odmian A i D wg J. Żaka.
Zbiory: Ośrodek Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych
Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
w Poznaniu, nr inw. pol. 85/52.
Literatura: Hilczerówna 1967, s. 234, tab. X.
Uwagi: żeleźce poddano badaniom metaloznawczym, które
wykazały, iż zabytek został odkuty z wielu warstw metalu
o różnorodnej zawartości węgla, zgrzanych ze sobą.
43. Borzykowa, gm. Żytno, pow. Radomsko, woj. łódzkie,
stan. 3.
Rodzaj stanowiska: wczesnośredniowieczne płaskie cmentarzysko szkieletowe (?).
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne J. Dzieniasza
z Borzykowej
Lokalizacja szczegółowa: grób mężczyzny (?) (dodatkowo
w grobie: sprzączka).
Opis: „topór żelazny”.
Wymiary: –.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: wczesne średniowiecze.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska.
Zbiory: zaginął.
Literatura: Augustyniak 1977, s. 292, 305.
Uwagi: –.
44. Brańsk, gm. Brańsk, pow. Bielsk Podlaski, woj. podlaskie, stan. 1 (tabl. IX:5).
Rodzaj stanowiska: grodzisko jednoczłonowe z końca X –
XIII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: stacjonarne badania wykopaliskowe U. Stankiewicz w 1993 r.
Lokalizacja szczegółowa: wykop 3 (odległość od ES –
366 cm; od EN – 245 cm), gł. 30 cm.
Opis: fragment żeleźca w postaci szerokiego, łukowatego, asymetrycznego ostrza, zakończonego prosto podciętą, dość szeroką
brodą; stan zachowania – zły, brak szyjki, osady i obucha zabytku.
Wymiary: zach. dł. całk. – 5,5 cm; wys. ostrza – 8,5 cm.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: wczesne średniowiecze.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – ułamki naczyń glinianych, strzemię typu IIA wg W. Świętosławskiego,
żelazne groty bełtów, strzemiączko od kuszy (?).
Zbiory: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, nr inw. MB/A/
6572 (nr ks. pol. 14).
Literatura: niepublikowany.
Uwagi: –.
45. Brańsk, gm. Brańsk, pow. Bielsk Podlaski, woj. podlaskie, stan. 1 (tabl. IX:6).

Rodzaj stanowiska: grodzisko jednoczłonowe z końca X –
XIII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: stacjonarne badania wykopaliskowe U. Stankiewicz w 1994 r.
Lokalizacja szczegółowa: wykop 8 (odległość od NW –
56 cm; od SW – 332 cm), gł. 79 cm.
Opis: żeleźce jest dość smukłe i prostopadłe w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada obustronnie wyodrębniona; obuch zaokrąglony; smukła szyjka
przechodzi w szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze; stan
zachowania – dobry, nieznacznie uszkodzone ostrze.
Wymiary: dł. całk. – 11,9 cm; wys. ostrza – 7,7 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,3 cm; szer. osady – 3,4 cm; wys. osady –
3,6 cm; światło osady – 2,7 x 2,5 cm. Waga – 926 g.
Przynależność typologiczna: IIB.12.1.
Chronologia: koniec X – XII (?) w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna;
chronologia stanowiska – jw.
Zbiory: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, nr inw. MB/A/
6573 (nr ks. pol. 149).
Literatura: Stankiewicz 1994, s. 88; 1997, s. 369.
Uwagi: –.
46. Brańsk, gm. Brańsk, pow. Bielsk Podlaski, woj. podlaskie
(tabl. IX:7).
Rodzaj stanowiska: wczesnośredniowieczna osada otwarta.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne w trakcie
wykonywania wykopów budowlanych ok. 1980 r.
Lokalizacja szczegółowa: w pobliżu rzeki Nurzec, na powierzchni.
Opis: żeleźce jest dość smukłe; światło osady owalne; osada
zaopatrzona w niezbyt wydatne wąsy; obuch zaokrąglony,
zakończony krępym kapturkiem; smukła szyjka przechodzi
w wąskie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone dość
szeroką, łukowato podciętą brodą; stan zachowania – dobry,
nieznacznie uszkodzone ostrze.
Wymiary: dł. całk. – 16,6 cm; szer. ostrza – 7,9 cm; wys. osady
– ok. 2,3 cm; wys. osady z wąsami – ok. 3,0 cm; wys. kapturka
– ok. 4,3 cm.
Przynależność typologiczna: IB.5.20.
Chronologia: 2. połowa X – XI w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: kolekcja prywatna Z. Romaniuka.
Literatura: Romaniuk 1994, s. 12, tab. III:34.
Uwagi: –.
47. Brodnia, gm. Pęczniew, pow. Poddębice, woj. łódzkie,
stan. 4 (tabl. IX:8).
Rodzaj stanowiska: osada na terenie zalewu zbiornika Jeziorsko.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne P. Chyżego
z Brodni w 1993 r.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest dość smukłe i lekko opuszczone w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada zaopatrzona w lekko wyodrębnione, spiczaste wąsy; obuch zaokrąglony, zakończony krępym kapturkiem; smukła szyjka
przechodzi w wąskie, lekko asymetryczne, łukowate ostrze;
stan zachowania – dobry.
Wymiary: dł. całk. – 9,0 cm; wys. ostrza – 3,9 cm; najmn. wys.
szyjki – 1,0 cm; szer. osady – 2,6 cm; wys. osady z wąsami –

2,7 cm; światło osady – 2,0 x 1,9 cm; wys. kapturka – 4,0 cm.
Waga – 117 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.19.
Chronologia: X (?) – XI w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum Okręgowe w Sieradzu, nr inw. 9021.
Literatura: niepublikowany.
Uwagi: w ostrzu znajduje się otwór o średnicy 0,4 cm.
48. Bruszczewo, gm. Śmigiel, pow. Kościan, woj. wielkopolskie, stan. 13 (tabl. X:1).
Rodzaj stanowiska: jednoczłonowe grodzisko pierścieniowate z IX/X – 1. połowy X w.
Badania lub rodzaj znaleziska: stacjonarne badania wykopaliskowe S. Jasnosza w 1969 r.
Lokalizacja szczegółowa: wykop V, warstwa III.
Opis: żeleźce jest masywne i opuszczone w stosunku do osi
pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada zaopatrzona w niezbyt wydatne wąsy; obuch zaokrąglony; masywna szyjka przechodzi w niezbyt szerokie, asymetryczne
ostrze, zakończone szeroką, łukowato podciętą brodą; stan
zachowania – zły, silnie skorodowane powierzchnie, ułamane
ostrze.
Wymiary: zach. dł. całk. – 15,5 cm; zach. wys. ostrza – 6,5 cm;
najmn. wys. szyjki – 2,4 cm; szer. osady – ok. 5,0 cm;
wys. osady – 5,8 cm; wys. osady z wąsami – 6,5 cm; światło
osady – 3,6 x 3,3 cm. Waga – 681 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.2.
Chronologia: IX/X – 1. połowa X w.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – datowanie
dendrochronologiczne, ułamki naczyń glinianych, żelazne
ostrogi o zaczepach haczykowato zagiętych do wnętrza odmian B i E wg J. Żaka, żelazna ostroga o zaczepach płytkowo nitowych typu IVA (?) wg D. Bialekovej, żelazna
przewleczka od ostrogi.
Zbiory: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, nr inw. MAP/
1969/91, nr kat. 1969:777.
Literatura: Jasnosz 1972, s. 52, 54; Brzostowicz 1999,
ryc. 6:9; 2002, s. 51, 300–301, ryc. 25:9.
Uwagi: w osadzie zachował się fragment „przerdzewiałego”
toporzyska.
49. Bruszczewo, gm. Śmigiel, pow. Kościan, woj. wielkopolskie, stan. 13 (tabl. X:2).
Rodzaj stanowiska: grodzisko pierścieniowate z IX/X –
1. połowy X w.
Badania lub rodzaj znaleziska: stacjonarne badania wykopaliskowe S. Jasnosza w 1969 r.
Lokalizacja szczegółowa: wykop II, obiekt 1 (?); gł. ok. 15 cm.
Opis: fragment osady żeleźca topora, zapewne o owalnym
świetle, zaopatrzonej w niezbyt wydatne, trójkątne wąsy;
obuch płaski; stan zachowania – zły, brak ostrza i szyjki
zabytku, prawa ścianka osady zachowana połowicznie.
Wymiary: zach. dł. całk. – 6,3 cm; szer. osady – 3,8 cm;
wys. osady – 2,9 cm; wys. osady z wąsami – 5,0 cm; światło
osady – ? x 3,2 cm. Waga – 104 g.
Przynależność typologiczna: –.5.3–4.
Chronologia: IX/X – 1. połowa X w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, nr inw. MAP/
1969/91, nr kat. 1969/747a.
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Literatura: Jasnosz 1972, s. 52, 54; Brzostowicz 1999,
ryc. 6:6; 2002, s. 51–52, 295, ryc. 25:6.
Uwagi: –.
50. Brzeg, gm. Pęczniew, pow. Poddębice, woj. łódzkie,
stan. 1 (tabl. X:3).
Rodzaj stanowiska: płaskie cmentarzysko szkieletowe z XI
– początku XIII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: stacjonarne badania wykopaliskowe A. Kufel-Dzierzgowskiej z Muzeum Okręgowego
w Sieradzu w 1967 r.
Lokalizacja szczegółowa: boisko szkoły podstawowej, wykop
XIX, gł. 86–90 cm, grób 70 – mężczyzny w wieku maturus
(40 lat), ok. 170 cm wzrostu, złożonego w pozycji wyprostowanej na plecach z rękami wzdłuż tułowia na osi E-W,
z głową na W; żeleźce złożono przy lewym kolanie, z ostrzem skierowanym w kierunku zmarłego, toporzyskiem ku
głowie (dodatkowo w grobie: nóż żelazny przy prawej kości
ramieniowej).
Opis: żeleźce jest dość smukłe i niemal prostopadłe w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady okrągłe;
osada niewyodrębniona; obuch zaokrąglony i zakończony
niezbyt wydatnym kapturkiem; smukła szyjka przechodzi
w wąskie, asymetryczne, niemal proste ostrze, zakończone szeroką, ukośnie podciętą brodą, zakończoną od strony
obucha trójkątnym występem; stan zachowania – zły, silnie skorodowane powierzchnie, złamana osada z prawej
strony, powodująca zniekształcenie zabytku.
Wymiary: dł. całk. – 13,7 cm; wys. ostrza – 5,7 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,3 cm; szer. osady – 2,9 cm; światło osady –
2,0 x 2,0 cm; wys. kapturka – 6,7 cm. Waga – 174 g.
Przynależność typologiczna: IB.1.20.
Chronologia: XI–XII w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna;
chronologia stanowiska – denary krzyżowe, w tym biskupi
typu V wg M. Gumowskiego, denar Bolesława Śmiałego,
brakteat Bolesława Krzywoustego (?), brązowe, posrebrzane, cynowe i ołowiany kabłączki skroniowe typów IIIA–C
i IIIa–b wg K. Musianowicz/H. Kóčki-Krenz.
Zbiory: Muzeum Okręgowe w Sieradzu, nr inw. 3610.
Literatura: Kufel-Dzierzgowska 1968, s. 199 – tutaj jako
grób 71; 1975, s. 380, tabl. I:4; 1986, s. 312, tabl. XX:4;
Wołoszyn 2006, s. 596, przyp. 9.
Uwagi: we wnętrzu osady się resztki toporzyska (niestety
stan zachowania nie pozwolił na określenia gatunkowe
drewna – badania dr. T. Stepnika z Poznania); w ostrzu
znajduje się otwór o średnicy 0,3 cm.
51. Brześć Kujawski, gm. Brześć Kujawski, pow. Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, stan. 5 (tabl. X:4).
Rodzaj stanowiska: płaskie cmentarzysko szkieletowe z 2. połowy XI – początku XII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: stacjonarne badania wykopaliskowe K. Jażdżewskiego z ramienia Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie w 1933 r.
Lokalizacja szczegółowa: wykop X, grób 19 – mężczyzny,
ok. 175 cm wzrostu, złożonego w obstawie drewnianej w pozycji wyprostowanej na plecach z rękami wzdłuż tułowia (?)
na osi E-W, z głową na E; żeleźce złożono na wysokości
prawej kości udowej zmarłego, z ostrzem skierowanym na
zewnątrz jamy grobowej, toporzyskiem ku głowie (do-

26

datkowo w grobie: osełka kamienna pod lewym łokciem
i przedmiot żelazny przy prawej stopie zmarłego).
Opis: żeleźce jest smukłe i lekko opuszczone w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada zaopatrzona w lekko wyodrębnione wąsy; obuch zaokrąglony;
bardzo smukła szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne
ostrze; stan zachowania – dość dobry, nieznacznie uszkodzone ostrze i wąsy.
Wymiary: dł. całk. – 9,7 cm; zach. wys. ostrza – 4,6 cm;
najmn. wys. szyjki – 1,0 cm; szer. osady – 2,5 cm; wys. osady
– 1,3 cm; wys. osady z wąsami – 18, cm; światło osady – 2,0 x
1,9 cm. Waga – 74 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.1.
Chronologia: 2. połowa XI – początek XII w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna
i chronologia stanowiska – miecz typu Z wg J. Petersena,
monety srebrne w tym denar Andrzeja I, srebrne, brązowe
i pozłacany kabłączki skroniowe typu III i IIIc wg K. Musianowicz, ostrogi żelazne typu I/1 wg Z. Hilczerówny,
brązowy (?) pierścionek typu Orszymowice, żelazna zapinka
podkowiasta z wywiniętymi koncami, grzechotka-pisanka
gliniana typu I wg K. Ślusarskiego.
Zbiory: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, nr inw. MAP/
LfV 1049:122; nr kat. 1940:1619.
Literatura: Jażdżewski 1933, s. 69; 1951, s. 114; 1956, s. 117;
Nadolski 1954, s. 47, tab. B/5, tabl. XVIII:9; Kostrzewski
1961, s. 27, tabl. III:e; Kaszewscy 1971, s. 391, 424, ryc. 20,
tabl. III:15 – tutaj błędna informacja o zaginięciu zabytku;
Wrzesiński 2011, s. 467.
Uwagi: dodatkowe informacje w Archiwum Naukowym
Muzeum Archeologicznego w Poznaniu.
52. Brzeziny, gm. Brzeziny, pow. Brzeziny, woj. łódzkie,
stan. 2/8 (tabl. X:5).
Rodzaj stanowiska: osada otwarta z VII–IX w.
Badania lub rodzaj znaleziska: ratownicze badania wykopaliskowe H. Wiklaka z ramienia Muzeum Regionalnego
w Brzezinach w 1985 r.
Lokalizacja szczegółowa: tzw. Rudczyzna, obiekt mieszkalny 1, część południowa, tuż przy palenisku (dodatkowo
w obiekcie: ułamki naczyń glinianych, nóż żelazny).
Opis: fragment żeleźca w postaci dolnej partii łukowatego,
asymetrycznego ostrza, zakończonego prosto podciętą, dość
wąską brodą; stan zachowania – zły, brak znacznej części
ostrza, szyjki, osady i obucha zabytku.
Wymiary: zach. dł. całk. – 4,2 cm; zach. wys. ostrza –
4,7 cm.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: VII–IX w.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – ułamki naczyń glinianych.
Zbiory: Muzeum w Brzezinach, nr kat. MB–A–1985/36–68.
Literatura: Wiklak 1990, s. 229, 235, ryc. 5:b.
Uwagi: w trakcie kwerendy nie udało się natrafić na zabytek;
w warstwie rdzy pokrywającej ostrze widoczne były ślady
odcisków drewna, które sugerują, iż musiało ono tkwić w kawałku drewna.
53. Brzóstowa, gm. Ćmielów, pow. Ostrowiec Świętokrzyski, woj. świętokrzyskie (tabl. X:6).
Rodzaj stanowiska: –.

Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne (?); wysegregowane z materiału po S. Krukowskim.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest dość smukłe i lekko nachylone w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada
zaopatrzona w niezbyt wydatne, trójkątne wąsy; obuch zaokrąglony i zakończony niezbyt wydatnym, płasko ściętym
kapturkiem; smukła szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne, proste ostrze; stan zachowania – średni, skorodowane powierzchnie, uszkodzone ostrze i wąsy.
Wymiary: dł. całk. – 16,2 cm; zach. wys. ostrza – 6,1 cm;
najmn. wys. szyjki – 1,4 cm; szer. osady – 3,5 cm; wys. osady
z wąsami – 3,9 cm; światło osady – 2,9 x 2,8 cm; wys.
kapturka – 6,7 cm. Waga – 390 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.19.
Chronologia: X (?) – XI w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie,
nr inw. PMA V/8110.
Literatura: niepublikowany.
Uwagi: lokalizacja niepewna – na metryczce zapis „być
może Brzustowa”, na opakowaniu „Rugia – żelazo”; w ostrzu znajduje się otwór o średnicy 0,4 cm.
54. Bucz, gm. Przemęt, pow. Wolsztyn, woj. wielkopolskie.
Rodzaj stanowiska: wczesnośredniowieczne płaskie cmentarzysko szkieletowe (?).
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne Petzela
z Bucza.
Lokalizacja szczegółowa: w pobliżu Bucza, grób (?) (dodatkowo w grobie (?): żelazne „pudełeczko”).
Opis: „żelazna siekiera”.
Wymiary: –.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: wczesne średniowiecze (?).
Podstawy datowania: literatura przedmiotu.
Zbiory: Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie,
nr inw. PMA V/8110.
Literatura: Skladny, Schwarz, Brümers 1892, s. XXXIV;
Rajewski 1937, s. 32, 73; Hensel 1950, s. 95; Nadolski 1954,
tab. B/6.
Uwagi: w trakcie prowadzonych kwerend nie udało się
natrafić na ten zabytek; niewykluczone, że zabytek ten jest
tożsamy z okazem odkrytym w Dębinie (nr kat. 108).
55. Buczek, gm. Buczek, pow. Łask, woj. łódzkie, stan. 1
(tabl. XI:1).
Rodzaj stanowiska: płaskie cmentarzysko szkieletowe z XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne w trakcie
wybierania żwiru w 1949 r.
Lokalizacja szczegółowa: grób nr 1 – mężczyzny (?) (dodatkowo w grobie: naczynie gliniane (?)).
Opis: żeleźce jest smukłe (?) i niemal prostopadłe w stosunku do osi pionowej toporzyska; osada zaopatrzona w niezbyt
wydatne wąsy; smukła szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, niemal proste ostrze.
Wymiary: dł. całk. – 14,0* cm; wys. ostrza – 10,5* cm; najmn.
wys. szyjki – 1,2* cm; wys. osady – 2,6* cm; wys. osady
z wąsami – 3,4* cm.
Przynależność typologiczna: IIB.5.1/3/5.
Chronologia: XI w.

Podstawy datowania: chronologia stanowiska – naczynia
gliniane, groty włóczni typów I i III wg A. Nadolskiego,
brązowe kabłączki skroniowe typów II i IIIA wg K. Musianowicz/H. Kóčki-Krenz.
Zbiory: zaginął, dawniej w Muzeum w Pabianicach.
Literatura: Kamińska 1956, s. 97, 100, 113; Piaskowski 1959a,
s. 117; 1959b, 85, 89–90, tabl. XXI:1, XXII:1, ryc. 80:1, 83:1;
1974a, Tab. I; Wrzesiński 2011, s. 468.
Uwagi: w trakcie kwerendy nie udało się natrafić na zabytek; badania metaloznawcze J. Piaskowskiego wykazały,
iż zabytek został odkuty z dwóch kęsów metalu – osadę
zawinięto wokół pręta i zgrzano z ostrzem, które zostało
wcześniej nawęglone celem utwardzenia (możliwe też, choć
mało prawdopodobne, że kęs tworzący ostrze został wykonany ze stali, wytopionej bezpośrednio w dymarce).
56. Buczek, gm. Buczek, pow. Łask, woj. łódzkie, stan. 1.
Rodzaj stanowiska: płaskie cmentarzysko szkieletowe z XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne w trakcie
kopania fundamentów pod szkołę w 1948 r.
Lokalizacja szczegółowa: grób nr 3 (?) – mężczyzny (?),
złożonego w pozycji wyprostowanej na plecach z rękami
wzdłuż tułowia na osi E-W, z głową na E (w grobie dodatkowo: żelazny nóż z lewej strony pasa).
Opis: „topór”.
Wymiary: –.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: zaginął, dawniej w Muzeum w Pabianicach.
Literatura: Nadolski 1954, tab. B/7; Kamińska 1956, s. 97,
101; Piaskowski 1959b, s. 85; Janowski, Kurasiński 2008,
tab. I:7; Wrzesiński 2011, s. 468.
Uwagi: –.
57. Buszkowo, gm. Koronowo, pow. Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie (tabl. XI:2).
Rodzaj stanowiska: wczesnośredniowieczne płaskie cmentarzysko szkieletowe (?).
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne w 1892 r.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest smukłe i lekko opuszczone w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada zaokrąglona (?); obuch zakończony zwężającym się ku końcowi młotkiem; smukła szyjka o owalnym przekroju przechodzi
w szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze.
Wymiary: zach. dł. całk. – 14,4 cm; zach. wys. ostrza –
9,5 cm; najmn. wys. szyjki – 1,5 cm; szer. osady – 2,7 cm;
zach. wys. osady – 2,2; światło osady – 2,1 x ok. 1,4 cm;
dł. młotka – 2,4 cm.
Przynależność typologiczna: IIB.6.31.
Chronologia: XI–XII (?) w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: zaginiony, dawniej w Muzeum im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, nr inw. A–1307 (1059).
Literatura: Langenheim 1933, s. 274, przyp. 70 – jako
Buschdorf; 1936, s. 276, Abb. 3; 1941, s. 4; Jänischen 1938,
s. 32, poz. 185; Paulsen 1939, s. 40, Abb. 14:4 – jako
Buschdorf/Buschkowa; Hensel 1950, s. 99, ryc. 68; Nadolski
1954, s. 41, tab. B/8, tabl. XII:2; Wilke, Potemski 1970,
s. 9–10, ryc. 2; Kotowicz 2011, s. 108, Fig. 3:2.
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Uwagi: na szyjce zdobienie w postaci trzech pionowych rowków; w ostrzu znajduje się otwór o wymiarach 0,4 x 0,5 cm.
58. Bydgoszcz, gm. Bydgoszcz, pow. Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, stan. 1 (tabl. XI:3).
Rodzaj stanowiska: dwuczłonowe grodzisko z końca l. 30.
XI w. (1037/1038) – 1. połowy XIII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe Niemieckiego Towarzystwa Historycznego w Bydgoszczy w 1889 r.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest masywne i prostopadłe w stosunku do osi
pionowej toporzyska; obuch płaski (?), masywna szyjka przechodzi w dość szerokie, asymetryczne, lekko łukowate ostrze,
zakończone wyodrębnioną, szeroką, ukośnie podciętą brodą.
Wymiary: dł. całk. – 14,8 cm; wys. ostrza – 8,6 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,3 cm; wys. osady – 2,5; wys. osady z wąsami
– 3,9 cm.
Przynależność typologiczna: IIB.5.4 (?).
Chronologia: 2. połowa XI – 1. połowa XIII w.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – datowanie
dendrochronologiczne, ułamki naczyń ceramicznych, przęślik z różowego łupku wołyńskiego.
Zbiory: zaginął, dawniej w Muzeum im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, nr inw. A–230 (455).
Literatura: Langenheim 1933, s. 274, przyp. 70; Jänischen
1938, s. 32, poz. 184; Petersen 1939, s. 69, 182, Abb. 157:b;
Hensel 1950, s. 99–100, ryc. 69; Nadolski 1954, s. 46, tab.
B/9, tabl. XVIII:1; Wilke, Potemski 1970, s. 10–13, ryc. 5;
Chudziak 1998, s. 183.
Uwagi: –.
59. Bytom Odrzański, gm. loco, pow. Nowa Sól, woj.
lubuskie, stan. 1 (tabl. XI:4).
Rodzaj stanowiska: grodzisko jednoczłonowe (?) z połowy
XI – połowy XIII w. (faza 1 – połowa XI – 1. połowa XII w.;
faza 2 – połowa XII – 1. połowa XIII w.).
Badania lub rodzaj znaleziska: stacjonarne badania wykopaliskowe S. Moździocha z Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Oddział we Wrocławiu
w 1993 r.
Lokalizacja szczegółowa: castrum minus, wykop XXXIX,
warstwa II, bruk kamienny nad obiektem 138.
Opis: żeleźce jest masywne i prostopadłe w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada nieznacznie obustronnie wyodrębniona; obuch zaokrąglony;
masywna szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne i łukowate ostrze; stan zachowania – zły, silnie skorodowane
powierzchnie, uszkodzone ostrze i osada.
Wymiary: dł. całk. – 14,0 cm; zach. wys. ostrza – 5,0 cm;
najmn. wys. szyjki – 2,5 cm; szer. osady – 4,3 cm; wys. osady
– 4,3 cm; światło osady – ok. 3,1 x 3,3 cm. Waga – 487 g.
Przynależność typologiczna: IB.12.1.
Chronologia: połowa XII – połowa XIII w.
Podstawy datowania: chronologia fazy osadniczej – ułamki
naczyń glinianych, monety srebrne, w tym denary krzyżowe typów V i VIII wg M. Gumowskiego, brązowa głowica
miecza typu I1 wg R. E. Oakeshotta, żelazne ostrogi typów
II/3 i III wg Z. Hilczerówny.
Zbiory: Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, nr kat. 1/93.
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Literatura: Moździoch, Nowacka 1995, s. 124, tab. 1, ryc. 5:b;
Moździoch 2002, s. 153, tabl. 57:1.
Uwagi: w osadzie zachowały się resztki przerdzewiałego
toporzyska.
60. Bytom Odrzański, gm. loco, pow. Nowa Sól, woj.
lubuskie, stan. 1 (tabl. XI:5).
Rodzaj stanowiska: grodzisko jednoczłonowe (?) z połowy
XI – połowy XIII w. (faza 1 – połowa XI – 1. połowa XII w.;
faza 2 – połowa XII – 1. połowa XIII w.).
Badania lub rodzaj znaleziska: stacjonarne badania wykopaliskowe S. Moździocha z Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Oddział we Wrocławiu
w 1993 r.
Lokalizacja szczegółowa: castrum minus, wykop XXXIX,
warstwa II, bruk kamienny nad obiektem 138.
Opis: fragment ostrza żeleźca o łukowatym przebiegu.
Wymiary: zach. dł. całk. – 7,1 cm; zach. wys. ostrza –
5,8 cm.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: połowa XII – połowa XIII w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, nr kat. 13/93.
Literatura: Moździoch, Nowacka 1995, s. 124, tab. 1, ryc. 5:d;
Moździoch 2002, s. 153, tabl. 57:2.
Uwagi: w trakcie prowadzonych kwerend nie udało się natrafić na ten zabytek.
61. Chełm, gm. Chełm, pow. Chełm, woj. lubelskie, stan. 144
(tabl. XI:6).
Rodzaj stanowiska: osada otwarta z XIII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe
S. Gołuba w 1995 r.
Lokalizacja szczegółowa: wykop 2 i 2A, dwudzielny obiekt
5 (dodatkowo w wypełnisku obiektu: ułamki naczyń glinianych, brązowy krzyżyk z łańcuszkiem, nóż żelazny, igła żelazna, fr. pierścionka brązowego, okładzina kościana, klucz
brązowy, żelazny grot bełtu).
Opis: żeleźce jest dość masywne i prostopadłe w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada
niewyodrębniona; obuch zaokrąglony, zakończony krępym
kapturkiem; masywna szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne, proste ostrze, zakończone wyodrębnioną, podciętą,
szeroką brodą; stan zachowania – średni, znacznie uszkodzone ostrze i kapturek, powierzchnie skorodowane.
Wymiary: dł. całk. – 11,7 cm; zach. wys. ostrza – 4,5 cm;
najmn. wys. szyjki – 2,5 cm; szer. osady – 3,7 cm; światło
osady – 2,6 x 2,5 cm; zach. wys. kapturka – 4,4 cm. Waga
– 272 g.
Przynależność typologiczna: IB.1.20.
Chronologia: XIII w.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – ułamki naczyń glinianych, bransolety szklane, krzyżyk brązowy.
Zbiory: Muzeum Chełmskie w Chełmie, nr inw. CH/144/
10w/95.
Literatura: Gołub 1996, s. 127, ryc. 2:3; 1997, s. 86,
ryc. 3:1; Strzyż 2006, tab. V/3, ryc. 9:4; Kuśnierz 2009,
s. 155, ryc. 11:4.
Uwagi: w osadzie zachowały się resztki toporzyska.

62. Chełm, gm. Chełm, pow. Chełm, woj. lubelskie, stan. 144
(tabl. XI:7).
Rodzaj stanowiska: osada otwarta z XIII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe
S. Gołuba w 1996 r.
Lokalizacja szczegółowa: wykop 4A – obiekt 26, gł. 53–60 cm
(od stropu calca).
Opis: fragment żeleźca w postaci szerokiego, asymetrycznego, łukowatego ostrza, zakończonego szeroką, ukośnie
podciętą brodą; stan zachowania – zły, brak osady z obuchem.
Wymiary: zach. dł. całk. – 4,9 cm; wys. ostrza – 11,1 cm.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: XIII w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Chełmskie w Chełmie, nr inw. CH/144/
W–11/96.
Literatura: niepublikowany.
Uwagi: –.
63. Chełm, gm. Chełm, pow. Chełm, woj. lubelskie, stan. 144
(tabl. XI:8).
Rodzaj stanowiska: osada otwarta z XIII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe
S. Gołuba w 1996 r.
Lokalizacja szczegółowa: wykop 4A, obiekt 26, gł. 53–60 cm
(od stropu calca).
Opis: fragment żeleźca w postaci szerokiego, asymetrycznego, łukowatego ostrza, zakończonego szeroką, ukośnie
podciętą brodą; stan zachowania – zły, brak osady z obuchem.
Wymiary: zach. dł. całk. – 4,8 cm; wys. ostrza – 11,0 cm.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: XIII w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Chełmskie w Chełmie, nr inw. CH/144/
W–16/96.
Literatura: niepublikowany.
Uwagi: –.
64. Chełm, gm. Chełm, pow. Chełm, woj. lubelskie, stan. 144
(tabl. XI:9).
Rodzaj stanowiska: osada otwarta z XIII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe
S. Gołuba w 1998 r.
Lokalizacja szczegółowa: wykop 14, część A1, obiekt 81,
warstwa XII, gł. 120–130 cm.
Opis: fragment żeleźca w postaci szerokiego, asymetrycznego,
łukowatego ostrza; stan zachowania – zły, brak osady z obuchem.
Wymiary: zach. dł. całk. – 2,6 cm; zach. wys. ostrza – 7,5 cm.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: XIII w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Chełmskie w Chełmie, nr inw. CH/144/
W–43/98.
Literatura: niepublikowany.
Uwagi: –.
65. Chełm, gm. Chełm, pow. Chełm, woj. lubelskie, stan. 144
(tabl. XI:10).
Rodzaj stanowiska: osada otwarta z XIII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe
S. Gołuba w 1999 r.

Lokalizacja szczegółowa: wykop 22, cześć A1, obiekt 158,
część E, warstwa 8, gł. 70–75 cm.
Opis: fragment żeleźca w postaci łukowatego ostrza; stan
zachowania – zły, brak części ostrza i osady z obuchem.
Wymiary: zach. dł. całk. – 3,5 cm; zach. wys. ostrza – 4,2 cm.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: XIII w.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – ułamki naczyń glinianych, bransolety szklane (XI–XIII w.).
Zbiory: Muzeum Chełmskie w Chełmie, nr inw. MCH/144/
117w/99.
Literatura: niepublikowany.
Uwagi: –.
66. Chełm-Bieławin, gm. Chełm, pow. Chełm, woj. lubelskie, stan. 2 (tabl. XII:1).
Rodzaj stanowiska: osada otwarta z VIII – początku XIV w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe S. Skibińskiego w l. 1957–1964.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: fragment żeleźca w postaci szerokiego, asymetrycznego, łukowatego ostrza, zakończonego wyodrębnioną, łukowato podciętą, szeroką brodą; stan zachowania – zły, brak
osady z obuchem.
Wymiary: zach. dł. całk. – 6,5 cm; wys. ostrza – 10,9 cm.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: wczesne średniowiecze.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – ułamki naczyń glinianych, żelazne groty bełtów, fragmenty bransolet
szklanych, przęślik z różowego łupku wołyńskiego.
Zbiory: Muzeum Chełmskie w Chełmie, nr inw. MCH/A/
25/76/1.
Literatura: Ruszkowska 1990, s. 72; Strzyż 2006, tab. VA/1A;
Kuśnierz 2009, s. 155.
Uwagi: –.
67. Chełm-Bieławin, gm. Chełm, pow. Chełm, woj. lubelskie, stan. 2 (tabl. XII:2).
Rodzaj stanowiska: osada otwarta z VIII – początku XIV w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe S. Skibińskiego w 1957–1964 r.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: fragment żeleźca w postaci łukowatego ostrza; stan
zachowania – zły, brak części ostrza i osady z obuchem.
Wymiary: zach. dł. całk. – 4,1 cm; zach. wys. ostrza – 5,5 cm.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: wczesne średniowiecze.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Chełmskie w Chełmie, nr inw. MCH/A/
25/76/2.
Literatura: Ruszkowska 1990, s. 72; Kuśnierz 2009, s. 155.
Uwagi: –.
68. Chełmno, gm. Chełmno, pow. Chełmno, woj. kujawskopomorskie (tabl. XII:3).
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne w 1908 r.
Lokalizacja szczegółowa: Twierdza Chełmno.
Opis: żeleźce jest smukłe i prostopadłe w stosunku do osi
pionowej toporzyska; światło osady okrągłe; osada zaopatrzona w słabo wyodrębnione, trójkątne wąsy; obuch
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zakończony długim, guzikowatym (?) młotkiem; smukła
szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze,
zakończone wyodrębnioną, łukowato (?) podciętą, wąską brodą.
Wymiary: dł. całk. – 14,6 cm; wys. ostrza – 7,3 cm; najmn. wys.
szyjki – 1,3* cm; zach. szer. osady – 2,6* cm; wys. osady z wąsami – 2,8* cm; światło osady – 1,8* x 1,8* cm; dł. młotka – 3,1* cm.
Przynależność typologiczna: IB.5.34.
Chronologia: IX–X (?) w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: zaginął; dawniej w Landesmuseums w Oliwie.
Literatura: Langenheim 1939a, s. 57, Abb. 2; Nadolski 1954,
s. 41, tab. B/10; Kostrzewski 1966, ryc. 70:a.
Uwagi: –.
69. Chobienia, gm. Rudna, pow. Lubin, woj. dolnośląskie,
stan. 3 „Szwedzkie Szańce” (tabl. XII:4).
Rodzaj stanowiska: grodzisko jednoczłonowe z 2. połowy IX
– IX/X w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe F. Biermanna, A. Kieselera i D. Nowakowskiego w 2010 r.
Lokalizacja szczegółowa: wykop III, spąg jamy przywałowej
z l. 60. IX w.
Opis: fragment żeleźca w postaci osady zaopatrzonej w trójkątne wąsy i smukłej szyjki; obuch zakończony krótkim,
rozszerzającym się ku końcowi, lekko wypukłym młotkiem
o czworokątnym przekroju.
Wymiary: zach. dł. całk. – 10,3 cm; najmn. wys. szyjki –
2,5 cm; szer. osady – 6,0 cm; wys. osady z wąsami – 7,3 cm;
światło osady – 3,0 x 3,4 cm; dł. młotka – 3,8 cm.
Przynależność typologiczna: –.5.29–30.
Chronologia: 2. połowa IX w.
Podstawy datowania: ułamki naczyń glinianych, żelazny nóż
wolutowy.
Zbiory: Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu.
Literatura: Biermann, Kieseler, Nowakowski 2011, s. 117,
Abb. 23:2.
Uwagi: –.
70. Chociemyśl, gm. Kotla, pow. Głogów, woj. dolnośląskie,
stan. 1 (tabl. XII:5).
Rodzaj stanowiska: wczesnośredniowieczna osada otwarta (?).
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe
B. Kres w 1964 r.
Lokalizacja szczegółowa: wykop I, działka 2, warstwa 1,
gł. 20 cm.
Opis: żeleźce jest dość smukłe i prostopadłe w stosunku do
osi pionowej toporzyska; osada niewyodrębniona; obuch zakończony kapturkiem (?); smukła szyjka przechodzi w wąskie, lekko asymetryczne, proste ostrze; stan zachowania –
zły, uszkodzona osada i obuch, ubytki na ostrzu.
Wymiary: zach. dł. całk. – 11,4 cm; wys. ostrza – 4,8 cm;
najmn. wys. szyjki – 1,4 cm. Waga – 202 g.
Przynależność typologiczna: IB.1.–.
Chronologia: wczesne średniowiecze.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza
w Zielonej Górze, z siedzibą w Świdnicy, nr kat. MAŚN
1964:118.
Literatura: niepublikowany.
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Uwagi: niewykluczona jest wcześniejsza chronologia zabytku – na stanowisku wystąpiły materiały z okresu wpływów rzymskich.
71. Chroberz, gm. Złota, pow. Pińczów, woj. świętokrzyskie,
stan. 1 – „Zamczysko”.
Rodzaj stanowiska: grodzisko jednoczłonowe (?) z (XI?)
XII–XIII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe
E. Dąbrowskiej w 1959 r.
Lokalizacja szczegółowa: warstwa jasnobrunatnej ziemi
z XII–XIII w.
Opis: „siekiera żelazna”.
Wymiary: –.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: XII–XIII w.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – ułamki naczyń glinianych.
Zbiory: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii
Nauk w Krakowie (?).
Literatura: Dąbrowska 1959, s. 162; 1964, s. 283; 1965,
s. 189; Poleski 2004, s. 386.
Uwagi: w trakcie kwerendy zabytek był niedostępny.
72. Chrząstowo, gm. Człuchów, pow. Człuchów, woj. pomorskie (tabl. XII:6).
Rodzaj stanowiska: wczesnośredniowieczne płaskie cmentarzysko szkieletowe (?).
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne przed 1941 r.
Lokalizacja szczegółowa: grób – mężczyzny (?) (dodatkowo
w grobie: fragment noża żelaznego z pochewką zaopatrzoną
w brązowe okucie).
Opis: żeleźce jest dość masywne i prostopadłe (?) w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada
zaopatrzona w obustronnie wyodrębnione wąsy; obuch zaokrąglony; smukła szyjka przechodzi w bardzo szerokie,
asymetryczne, łukowate ostrze.
Wymiary: dł. całk. – 12,0 cm; zach. wys. ostrza – 8,8* cm;
najmn. wys. szyjki – 1,5* cm; wys. osady – 2,3* cm; zach.
wys. osady z wąsami – 3,6* cm.
Przynależność typologiczna: IIIB.5.1.
Chronologia: XI (?) w.
Podstawy datowania: kontekst znaleziska.
Zbiory: zaginął w czasie wojny; wcześniej w zbiorach prywatnych gen. Schmidta, a następnie w Muzeum w Gdańsku.
Literatura: Langenheim 1941, s. 1–2, Abb. 1 – jako Christfelde; Pollex 2010, s. 173.
Uwagi: –.
73. Cyców, gm. Cyców, pow. Łęczna, woj. lubelskie (tabl.
XII:7).
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest dość smukłe i lekko uniesione w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada
obustronnie, do połowy, wyodrębniona; obuch zaokrąglony;
smukła szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, ukośnie (?) podciętą, szeroką brodą; stan zachowania – dobry, nieznacznie
uszkodzona broda.

Wymiary: dł. całk. – 14,8 cm; zach. wys. ostrza – 6,1 cm;
najmn. wys. szyjki – 1,8 cm; szer. osady – 3,9 cm; wys. osady
– 4,1 cm; światło osady – 3,0 x 3,1 cm. Waga – 382 g.
Przynależność typologiczna: IB.11.2.
Chronologia: XII–XIII (?) w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum Chełmskie w Chełmie, nr inw. MCH/A/194:3.
Literatura: Strzyż 2006, tab. V/5, ryc. 9:14; Kuśnierz 2009,
s. 155, ryc. 11:7.
Uwagi: –.
74. Czarna Wielka, gm. Grodzisk, pow. Siemiatycze, woj.
podlaskie, stan. 1 – „Kamienica”, „Mogiłki” (tabl. XIII:1).
Rodzaj stanowiska: płaskie cmentarzysko szkieletowe z grobami w obudowach kamiennych z końca XI – końca XVI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe Songina w 1862 r.
Lokalizacja szczegółowa: grób (?).
Opis: żeleźce jest dość smukłe i prostopadłe w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady migdałowate; osada
niewyodrębniona; obuch zaokrąglony, zakończony krępym,
spiczastym kapturkiem; smukła szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, ukośnie podciętą, dość szeroką brodą.
Wymiary: dł. całk. – 14,6 cm; wys. ostrza – 9,2 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,4 cm; szer. osady – 3,7 cm; światło osady –
2,8 x 2,8 cm; wys. kapturka – 4,9 cm.
Przynależność typologiczna: IIB.1.20.
Chronologia: koniec XI – XIV w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna;
chronologia stanowiska – naczynia gliniane, brązowe, posrebrzane i srebrne kabłączki skroniowe typów I, IIIA, IIIc
i IV wg K. Musianowicz/H. Kóčki-Krenz, brązowa zausznica malinowata, srebrna zausznica z pustymi paciorkami.
Zbiory: Litewskie Muzeum Narodowe (Lietuvos nacionalinis
muziejus) w Wilnie, nr inw. AR 309–4.
Literatura: Каталогь предметовь... 1885, poz. 639; Nadolski 1954, tab. B/18; Musianowicz 1960, s. 222–223, tabl.
VII:3; Кирпичников 1966, кат. 471; Rauhut 1971, s. 631, kat.
169; Miśkiewiczowa 1981, s. 95, 101–102, 129, tab. III.
Uwagi: –.
75. Czarna Wielka, gm. Grodzisk, pow. Siemiatycze, woj.
podlaskie, stan. 1 – „Kamienica”, „Mogiłki” (tabl. XIII:2).
Rodzaj stanowiska: płaskie cmentarzysko szkieletowe z grobami w obudowach kamiennych z końca XI – końca XVI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe Songina w 1862 r.
Lokalizacja szczegółowa: grób (?).
Opis: żeleźce jest dość smukłe i prostopadłe w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada zaopatrzona w wyodrębnione, trójkątne wąsy; obuch zaokrąglony, zakończony smukłym, zaokrąglonym kapturkiem;
smukła szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, ukośnie podciętą,
szeroką brodą ze spiczastym występem.
Wymiary: dł. całk. – 14,2 cm; zach. wys. ostrza – 8,4 cm;
najmn. wys. szyjki – 1,6 cm; szer. osady – 3,6 cm; wys.
osady – 2,6 cm; wys. osady z wąsami – 3,7 cm; światło osady
– 2,5 x 2,6 cm; wys. kapturka – 7,8 cm.
Przynależność typologiczna: IIB.5.20.

Chronologia: koniec XI – XII w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Litewskie Muzeum Narodowe (Lietuvos nacionalinis
muziejus) w Wilnie, nr inw. AR 309–1.
Literatura: Каталогь предметовь... 1885, poz. 637; Kostrzewski 1921, s. 145, przyp. 27 – tutaj jako Czarna wieś;
Paulsen 1939, s. 29; Nadolski 1954, tab. B/15, tabl. XVII:1;
Musianowicz 1960, s. 222–223, tabl. VII:4; Кирпичников
1966, кат. 305; Rauhut 1971, s. 631, kat. 169; Miśkiewiczowa
1981, s. 95, 101–102, 129, tab. III.
Uwagi: w ostrzu znajduje się otwór o średnicy 0,5 cm.
76. Czarna Wielka, gm. Grodzisk, pow. Siemiatycze, woj.
podlaskie, stan. 1 – „Kamienica”, „Mogiłki” (tabl. XIII:3).
Rodzaj stanowiska: płaskie cmentarzysko szkieletowe z grobami w obudowach kamiennych końca XI – końca XVI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe Songina w 1862 r.
Lokalizacja szczegółowa: grób (?).
Opis: żeleźce jest dość smukłe i prostopadłe w stosunku do osi
pionowej toporzyska; światło osady owalne; profilowana osada
zaopatrzona w słabo wyodrębnione wąsy; obuch płaski; smukła
szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, ukośnie podciętą, niezbyt szeroką brodą.
Wymiary: dł. całk. – 15,5 cm; wys. ostrza – 10,2 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,6 cm; szer. osady – 4,3 cm; wys. osady – 3,0 cm;
wys. osady z wąsami – 3,8 cm; światło osady – 3,2 x 3,0 cm.
Przynależność typologiczna: IIB.5.4.
Chronologia: koniec XI – XIII w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Litewskie Muzeum Narodowe (Lietuvos nacionalinis
muziejus) w Wilnie, nr inw. AR 309–3.
Literatura: Каталогь предметовь... 1885, poz. 638; Nadolski 1954, tab. B/19; Musianowicz 1960, s. 222–223, tabl.
VII:7; Rauhut 1971, s. 631, kat. 169; Miśkiewiczowa 1981,
s. 95, 101–102, 129, tab. III.
Uwagi: –.
77. Czarna Wielka, gm. Grodzisk, pow. Siemiatycze, woj.
podlaskie, stan. 1 – „Kamienica”, „Mogiłki” (tabl. XIII:4).
Rodzaj stanowiska: płaskie cmentarzysko szkieletowe z grobami w obudowach kamiennych końca XI – końca XVI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe Songina w 1862 r.
Lokalizacja szczegółowa: grób (?).
Opis: żeleźce jest dość smukłe i lekko uniesione w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada
niewyodrębniona; obuch zaokrąglony, zakończony krępym,
spiczastym kapturkiem; smukła szyjka przechodzi w szerokie, lekko asymetryczne, łukowate ostrze, nieznacznie uniesione do góry i zakończone podciętą (?) brodą.
Wymiary: dł. całk. – 11,7 cm; zach. wys. ostrza – 6,3 cm;
najmn. wys. szyjki – 1,6 cm; szer. osady – 3,7 cm; światło
osady – 2,2 x 2,1 cm; wys. kapturka – 5,0 cm.
Przynależność typologiczna: IIB.1.20 (?).
Chronologia: koniec XI – XIV w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Litewskie Muzeum Narodowe (Lietuvos nacionalinis
muziejus) w Wilnie, nr inw. AR 309–2.
Literatura: Каталогь предметовь... 1885, poz. 636; Nadolski 1954, tab. B/17; Musianowicz 1960, s. 222–223,
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tabl. VIII:5; Rauhut 1971, s. 631, kat. 169; Miśkiewiczowa
1981, s. 95, 101–102, 129, tab. III.
Uwagi: –.
78. Czarna Wielka, gm. Grodzisk, pow. Siemiatycze, woj.
podlaskie, stan. 1 – „Kamienica”, „Mogiłki” (tabl. XIV:1).
Rodzaj stanowiska: płaskie cmentarzysko szkieletowe z grobami w obudowach kamiennych z końca XI – końca XVI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania M. Awenariusa w 1888 r.
Lokalizacja szczegółowa: grób (?).
Opis: żeleźce jest dość masywne i opuszczone w stosunku
do osi pionowej toporzyska; obuch zakończony wydatnym
kapturkiem; masywna szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne ostrze, zakończone wyodrębnioną, łukowato podciętą, wąską brodą.
Wymiary: dł. całk. – 15,0* cm; wys. ostrza – 10,5* cm; najmn.
wys. szyjki – 2,5* cm; wys. kapturka – 10,1* cm.
Przynależność typologiczna: IIB.1.19/21/23.
Chronologia: koniec XI – połowa XIII w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: zaginął; dawniej w Państwowym Muzeum Historycznym (Государственный исторический музей) w Moskwie.
Literatura: Авенаріус 1890, s. 8, рис. 2; Nadolski 1954, tab.
B/16.
Uwagi: –.
79. Czarna Wielka, gm. Grodzisk, pow. Siemiatycze, woj.
podlaskie, stan. 1 – „Kamienica”, „Mogiłki” (tabl. XIV:2).
Rodzaj stanowiska: płaskie cmentarzysko szkieletowe z grobami w obudowach kamiennych z końca XI – końca XVI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania K. Modrzewskiej
w l. 1951–1953.
Lokalizacja szczegółowa: grób nr 11 – mężczyzny (?) (dodatkowo w grobie: 2 ułamki naczyń glinianych).
Opis: żeleźce jest dość masywne i niemal prostopadłe w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne;
osada niewyodrębniona; obuch spłaszczony, zakończony
krępym, spiczastym kapturkiem; smukła szyjka przechodzi
w szerokie, asymetryczne i łukowate ostrze, zakończone
wyodrębnioną, ukośnie podciętą, szeroką brodą; stan zachowania – dobry, nieznacznie uszkodzone ostrze.
Wymiary: dł. całk. – 13,2 cm; wys. ostrza – 7,6* cm; najmn.
wys. szyjki – 1,7* cm; szer. osady – 4,1* cm; światło osady
– 2,7* x 3,3* cm, wys. kapturka* – 4,5 cm.
Przynależność typologiczna: IIB.1.22.
Chronologia: koniec XI – XIII w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, nr inw. MB/A/
315, kn 2794.
Literatura: Chilmon 1981, s. 221, tabl. III:7.
Uwagi: w trakcie kwerendy zabytek był niedostępny.
80. Czarna Wielka, gm. Grodzisk, pow. Siemiatycze, woj.
podlaskie, stan. 1 – „Kamienica”, „Mogiłki” (tabl. XIV:3).
Rodzaj stanowiska: płaskie cmentarzysko szkieletowe z grobami w obudowach kamiennych z końca XI – końca XVI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne w 1966 r.,
dar J. Łuby w 1967 r.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest dość masywne i lekko opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne;
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osada niewyodrębniona; obuch zaokrąglony, zakończony
krępym, spiczastym kapturkiem; smukła szyjka przechodzi
w szerokie, asymetryczne i łukowate ostrze, zakończone
wyodrębnioną, ukośnie podciętą, szeroką brodą; stan zachowania – dobry, nieznacznie uszkodzony kapturek.
Wymiary: dł. całk. – 14,9 cm; wys. ostrza – 8,0 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,5 cm; szer. osady – 5,0 cm; światło osady –
3,4 x 3,5 cm, zach. wys. kapturka – 5,0 cm. Waga – 478 g.
Przynależność typologiczna: IIB.1.20.
Chronologia: koniec XI – XIV w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, nr inw. MB/A/
392, kn. 3247.
Literatura: Maciukiewicz-Czarnecka 1992, s. 110, kat. 4,
rys. 4.
Uwagi: –.
81. Czarna Wielka, gm. Grodzisk, pow. Siemiatycze, woj.
podlaskie, stan. 1 – „Kamienica”, „Mogiłki” (tabl. XIV:4).
Rodzaj stanowiska: płaskie cmentarzysko szkieletowe z grobami w obudowach kamiennych z końca XI – końca XVI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne w 1966 r.,
dar J. Łuby w 1967 r.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest dość masywne i prostopadłe w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada
niewyodrębniona; obuch zaokrąglony, zakończony krępym
kapturkiem; smukła szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, podciętą (?) brodą; stan zachowania – średni, znaczne ubytki na
ostrzu i kapturku, powierzchnie skorodowane.
Wymiary: dł. całk. – 11,2 cm; wys. ostrza – 7,3 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,4 cm; szer. osady – 3,0 cm; światło osady –
2,8 x 2,3 cm, zach. wys. kapturka – 3,3 cm. Waga – 208 g.
Przynależność typologiczna: IIB.1.20.
Chronologia: koniec XI – XIV w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, nr inw. MB/A/
392, kn. 3248.
Literatura: Miśkiewiczowa 1981, s. 95, 101–102, 129, tab. III.
Uwagi: –.
82. Czarna Wielka, gm. Grodzisk, pow. Siemiatycze, woj.
podlaskie, stan. 1 – „Kamienica”, „Mogiłki” (tabl. XIV:5).
Rodzaj stanowiska: płaskie cmentarzysko szkieletowe z grobami w obudowach kamiennych z końca XI – końca XVI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe J. Jaskanisa w 1968 r.
Lokalizacja szczegółowa: grób nr 85, warstwa humusu pod
kamieniami bruku, w pobliżu E ściany grobu.
Opis: żeleźce jest smukłe i niemal prostopadłe w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada
niewyodrębniona; obuch zaokrąglony, zakończony kapturkiem; smukła szyjka przechodzi w wąskie, lekko asymetryczne i łukowate ostrze; stan zachowania – średni, uszkodzony obuch z kapturkiem, ubytki na osadzie i ostrzu.
Wymiary: dł. całk. – 13,4 cm; zach. wys. ostrza – 6,1 cm;
najmn. wys. szyjki – 1,4 cm; szer. osady – 4,0 cm; światło
osady – 3,2 x 2,8 cm, zach. wys. kapturka – 3,8 cm. Waga –
206 g.
Przynależność typologiczna: IB.1.19.

Chronologia: koniec XI – połowa XIII w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, nr inw. MB/A/
393, kn. 3250.
Literatura: Jaskanis, Chilmon 1969, s. 224–225.
Uwagi: –.
83. Czarna Wielka, gm. Grodzisk, pow. Siemiatycze, woj.
podlaskie, stan. 1 – „Kamienica”, „Mogiłki” (tabl. XIV:6).
Rodzaj stanowiska: płaskie cmentarzysko szkieletowe z grobami w obudowach kamiennych z końca XI – końca XVI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe
M. Pikulińskiej-Ciuk w 1970 r.
Lokalizacja szczegółowa: grób nr 105, pod brukiem, W część
grobu, ostrzem na NE.
Opis: żeleźce jest dość masywne i lekko opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne;
osada niewyodrębniona; obuch zaokrąglony, zakończony
krępym, spiczastym kapturkiem; smukła szyjka przechodzi
w szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone ukośnie podciętą, szeroką brodą z trójkątnym występem; stan
zachowania – dobry, nieznaczne ubytki na ostrzu i kapturku,
powierzchnie skorodowane.
Wymiary: dł. całk. – 15,3 cm; wys. ostrza – 9,0 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,4 cm; szer. osady – 4,7 cm; światło osady –
3,4 x 3,0 cm, zach. wys. kapturka – 5,3 cm. Waga – 493 g.
Przynależność typologiczna: IIB.1.20.
Chronologia: koniec XI – połowa XIII w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, nr inw. MB/A/
395, kn. 3287.
Literatura: Miśkiewiczowa 1981, s. 95, 101–102, 129, tab. III.
Uwagi: w ostrzu znajduje się okrągły otwór o średnicy
0,45 cm.
84. Czarna Wielka, gm. Grodzisk, pow. Siemiatycze, woj.
podlaskie, stan. 1 – „Kamienica”, „Mogiłki” (tabl. XV:1).
Rodzaj stanowiska: płaskie cmentarzysko szkieletowe z grobami w obudowach kamiennych z końca XI – końca XVI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe I. Górskiej w 1972 r., znalezisko luźne.
Lokalizacja szczegółowa: ar 74, darń, poziom I warstwy
bruku.
Opis: żeleźce jest dość smukłe i prostopadłe w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada niewyodrębniona; obuch zaokrąglony, zakończony smukłym, zaokrąglonym kapturkiem; smukła szyjka przechodzi w szerokie,
asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną,
ukośnie podciętą, wąską brodą; stan zachowania – dobry,
nieznacznie uszkodzona krawędź ostrza.
Wymiary: dł. całk. – 13,2 cm; wys. ostrza – 8,9 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,0 cm; szer. osady – 3,1 cm; światło osady –
2,7 x 2,4 cm, wys. kapturka – 5,9 cm. Waga – 173 g.
Przynależność typologiczna: IIB.1.20.
Chronologia: koniec XI – XIV w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, nr inw. MB/A/
396, kn. 3335.
Literatura: Górska 1973, s. 174; Miśkiewiczowa 1981, s. 95,
101–102, 129, tab. III; Maciukiewicz-Czarnecka 1992,
s. 110–111, kat. 5, rys. 5; Kotowicz 2008c, s. 456.

Uwagi: w ostrzu znajduje się okrągły otwór o średnicy 0,35 cm;
osada częściowo rekonstruowana; na obu stronach ostrza widoczne są relikty zdobienia (?) brązem (?) – ewentualnie ślad
zabiegów konserwatorskich.
85. Czarna Wielka, gm. Grodzisk, pow. Siemiatycze, woj.
podlaskie, stan. 1 – „Kamienica”, „Mogiłki” (tabl. XV:2).
Rodzaj stanowiska: płaskie cmentarzysko szkieletowe z grobami w obudowach kamiennych z końca XI – końca XVI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe I. Górskiej w 1972 r., znalezisko luźne, dar L. Razumnika.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest dość masywne i lekko uniesione w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada
niewyodrębniona; obuch zaokrąglony. zakończony krępym,
spiczastym kapturkiem; smukła szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, ukośnie podciętą, szeroką brodą; stan zachowania –
średni, znacznie uszkodzona krawędź ostrza oraz niewielkie
ubytki na kapturku, powierzchnie skorodowane.
Wymiary: dł. całk. – 15,7 cm; wys. ostrza – 9,0 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,4 cm; szer. osady – 4,7 cm; światło osady –
3,9 x 3,3 cm, zach. wys. kapturka – 6,1 cm. Waga – 339 g.
Przynależność typologiczna: IIB.1.20.
Chronologia: koniec XI – XIV w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, nr inw. MB/A/
396, kn 3359.
Literatura: Miśkiewiczowa 1981, s. 95, 101–102, 129, tab.
III; Maciukiewicz-Czarnecka 1992, s. 111, kat. 6, rys. 6.
Uwagi: na obu stronach ostrza widoczne są relikty zdobienia brązem (?) – ewentualnie ślad zabiegów konserwatorskich.
86. Czarna Wielka, gm. Grodzisk, pow. Siemiatycze, woj.
podlaskie, stan. 1 – „Kamienica”, „Mogiłki” (tabl. XV:3).
Rodzaj stanowiska: płaskie cmentarzysko szkieletowe z grobami w obudowach kamiennych z końca XI – końca XVI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe I. Górskiej i U. Stankiewicz w 1978 r.
Lokalizacja szczegółowa: ar 38, pod I warstwą bruku, gł.
100,57 m n.p.m.
Opis: żeleźce jest dość smukłe i lekko opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada
niewyodrębniona; obuch zaokrąglony, zakończony krępym,
zaokrąglonym kapturkiem; smukła szyjka przechodzi w wąskie, lekko asymetryczne, łukowate ostrze; stan zachowania
– dobry, znacznie skorodowane powierzchnie.
Wymiary: dł. całk. – 16,1 cm; wys. ostrza – 6,1 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,6 cm; szer. osady – 3,1 cm; światło osady –
2,3 x 2,1 cm, wys. kapturka – 5,5 cm. Waga – 233 g.
Przynależność typologiczna: IB.1.19.
Chronologia: koniec XI – XIII w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, nr inw. MB/A/
5485, kn. 6089.
Literatura: Miśkiewiczowa 1981, s. 95, 101–102, 129, tab. III.
Uwagi: w osadzie zachowały się resztki toporzyska.
87. Czarna Wielka, gm. Grodzisk, pow. Siemiatycze, woj.
podlaskie, stan. 1 – „Kamienica”, „Mogiłki” (tabl. XV:4).
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Rodzaj stanowiska: płaskie cmentarzysko szkieletowe z grobami w obudowach kamiennych z końca XI – końca XVI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe I. Górskiej.
Lokalizacja szczegółowa: ar 58.
Opis: żeleźce jest dość masywne i lekko opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne;
osada niewyodrębniona; obuch zaokrąglony, zakończony
krępym kapturkiem; smukła szyjka przechodzi w szerokie,
asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną,
łukowato podciętą, wąską brodą; stan zachowania – dobry,
nieznacznie uszkodzona krawędź ostrza i kapturek, powierzchnie skorodowane.
Wymiary: dł. całk. – 14,3 cm; wys. ostrza – 9,2 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,6 cm; szer. osady – 3,8 cm; światło osady –
3,1 x 2,7 cm, zach. wys. kapturka – 4,9 cm. Waga – 290 g.
Przynależność typologiczna: IIB.1.20.
Chronologia: koniec XI – XIV w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, nr inw. MB/A/
5485, kn. 6099.
Literatura: Miśkiewiczowa 1981, s. 95, 101–102, 129, tab. III.
Uwagi: –.
88. Czarnków, gm. Czarnków, pow. Czarnków-Trzcianka,
woj. wielkopolskie.
Rodzaj stanowiska: przeprawa (?).
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne podczas
bagrowania rzeki w 1893 r.
Lokalizacja szczegółowa: rzeka Noteć.
Opis: żeleźce jest dość masywne i opuszczone (?) w stosunku
do osi pionowej toporzyska; osada zaopatrzona w wydatne
wąsy; masywna szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne,
łukowate ostrze.
Wymiary: dł. całk. – 18,0 cm.
Przynależność typologiczna: IB.5.1/3/5.
Chronologia: IX–XI (?) w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: zaginął; dawniej w Historische Gesellschaft w Bydgoszczy, nr inw. 1259a.
Literatura: Langenheim 1933, s. 274, przyp. 70; Jänischen
1938, s. 31, poz. 178.
Uwagi: wraz z zabytkiem odkryto jeszcze dwa topory (nr kat.
89 i 90) i miecz; zabytek znany jedynie z fotografii, wykonanej w 1894 r., znajdującej się w Archiwum Muzeum
Archeologicznego w Poznaniu.
89. Czarnków, gm. Czarnków, pow. Czarnków-Trzcianka,
woj. wielkopolskie.
Rodzaj stanowiska: przeprawa (?).
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne, podczas
bagrowania rzeki w 1893 r.
Lokalizacja szczegółowa: rzeka Noteć.
Opis: żeleźce jest dość masywne i opuszczone (?) w stosunku do osi pionowej toporzyska; osada zaopatrzona w wąsy;
smukła szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne, łukowate
ostrze.
Wymiary: dł. całk. – 18,0 cm.
Przynależność typologiczna: IB.5.1/3/5.
Chronologia: X–XII w.
Podstawy datowania: jw.
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Zbiory: zaginął; dawniej w Historische Gesellschaft w Bydgoszczy, nr inw. 1259a.
Literatura: Langenheim 1933, s. 274, przyp. 70; Jänischen
1938, s. 31, poz. 178.
Uwagi: wraz z zabytkiem odkryto jeszcze dwa topory (nr kat.
88 i 90) i miecz; zabytek znany jedynie z fotografii, wykonanej w 1894 r., znajdującej się w Archiwum Muzeum
Archeologicznego w Poznaniu.
90. Czarnków, gm. Czarnków, pow. Czarnków-Trzcianka,
woj. wielkopolskie.
Rodzaj stanowiska: przeprawa (?).
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne, podczas
bagrowania rzeki w 1893 r.
Lokalizacja szczegółowa: rzeka Noteć.
Opis: –.
Wymiary: –.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: wczesne średniowiecze (?).
Podstawy datowania: literatura przedmiotu
Zbiory: zaginął.
Literatura: Langenheim 1933, s. 274, przyp. 70; Jänischen
1938, s. 31, poz. 178.
Uwagi: wraz z zabytkiem odkryto jeszcze dwa topory (nr kat.
89 i 90) i miecz.
91. Czechowice-Gliwice, gm. Gliwice, pow. Gliwice, woj.
śląskie (tabl. XVI:1).
Rodzaj stanowiska: płaskie cmentarzysko szkieletowe (?) z X w.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko przypadkowe w 1879 r.
Lokalizacja szczegółowa: grób – mężczyzny (?) (w grobie
dodatkowo: naczynie gliniane, szabla żelazna).
Opis: żeleźce jest smukłe i lekko opuszczone w stosunku do
osi pionowej toporzyska; osada zaopatrzona w wyodrębnione, trójkątne wąsy; obuch zakończony krótkim, lekko
rozszerzającym się, nieznacznie wypukłym młotkiem o czworokątnym przekroju; smukła szyjka przechodzi w wąskie,
lekko asymetryczne, łukowate ostrze.
Wymiary: dł. całk. – 15,3 cm; wys. ostrza – 4,1 cm; najmn.
wys. szyjki – ok. 1,2 cm; wys. osady z wąsami – 6,0 cm;
dł. młotka – ok. 1,7 cm.
Przynależność typologiczna: IB.5.29.
Chronologia: X w.
Podstawy datowania: chronologia grobu – naczynie gliniane,
żelazna szabla.
Zbiory: zaginął; do 1945 r. w Museum für Vor- und Frühgeschichte w Berlinie, Kat. Nr. 131.95.
Literatura: Seger 1899, s. 242; Bermehrung... 1922, s. 49,
Abb. 16; Arndt 1925, s. 40, Taf. 8:69; Kurtz 1936, s. 26–27;
Nadolski 1954, s. 41–42, tab. B/20, tabl. XXXIII:1; Jamka
1960, ryc. 40 – tutaj jako Łabęd; Sarnowska 1962, s. 494–495;
Dostál 1966, s. 70; Zoll-Adamikowa 1966b, s. 35; 1971, s. 59;
Dąbrowska 1973, s. 200–201, kat. 26; Żaki 1974, s. 442, 528,
wykaz 5:10; Wachowski 1981, s. 155–156, ryc. 4:c; 1983,
s. 170; 1992, s. 157, przyp. 1; 1996, s. 57, przyp. 51; 2000,
s. 41; Poleski 1997, s. 59; Foltyn 1998, s. 95–96; Strzyż 2006,
s. 44, tab. V/6, ryc. 5:6; Janowski, Kurasiński 2008, tab. I:13;
Boroń, Foltyn 2011, s. 8, kat. 2.
Uwagi: dane archiwalne w Archiwum Państwowe we Wrocławiu, zespół: Wydział Samorządowy Prowincji Śląskiej,
sygn. 685, 111–112.

92. Czekanów, gm. Jabłonna Lacka, pow. Sokołów Podlaski,
woj. mazowieckie, stan. 1 – „Tureckie Mogiły” (tabl. XVI:2).
Rodzaj stanowiska: płaskie i kurhanowe (?) cmentarzysko
szkieletowe z grobami w obudowach kamiennych z połowy
XI – XII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe B. Zawadzkiej-Antosik w 1971 r.
Lokalizacja szczegółowa: ar IV, działka A–B, gł. 97,81 m,
grób 39 – dziecka w wieku infans I (10–14 lat), pochowanego w trumnie, w pozycji wyprostowanej na plecach z prawą
ręką zgiętą i ułożoną na brzuchu (?), lewą nieczytelną, na
osi E–W, z głową na E; żeleźce złożono przy lewej stopie,
z ostrzem skierowanym w kierunku zmarłego, toporzyskiem
ku głowie (dodatkowo w grobie: żelazny grot strzały w nogach zmarłego, 9 żelaznych gwoździ dookoła pochówku).
Opis: żeleźce jest dość smukłe i lekko opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne;
osada zaopatrzona w wyodrębnione, zaokrąglone wąsy;
obuch zaokrąglony; smukła szyjka przechodzi w szerokie,
lekko asymetryczne, łukowate ostrze, wyciągnięte do góry
i zakończone wyodrębnioną, ukośnie podciętą, wąską brodą z półowalnym występem; stan zachowania – dobry,
uszkodzone wąsy osady i krawędź ostrza.
Wymiary: dł. całk. – 13,2 cm; wys. ostrza – 9,5 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,7 cm; szer. osady – 4,5 cm; wys. osady –
2,4 cm; zach. wys. osady z wąsami – 3,4 cm; światło osady
– 3,6 x 4,0 cm. Waga – 242 g.
Przynależność typologiczna: IIA.5.2.
Chronologia: połowa XI – XII w.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – naczynia
gliniane, srebrne, brązowe i cynowe kabłączki skroniowe
typu IIIA–B i IV wg K. Musianowicz/H. Kóčki-Krenz,
brązowe zausznice malinowate, brązowy krzyżyk „jerozolimski”, brązowy krzyżyk z emalią.
Zbiory: Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie,
nr inw. PMA V/7372, nr ks. pol. 255/71.
Literatura: Zawadzka-Antosik 1972, s. 162; Miśkiewiczowa 1981, s. 95, 101–102, 131, tab. III; Kurasiński 2004,
s. 132–134, ryc. 2:a, 6:B; 2009, s. 223, tab. I:2, ryc. 8:e.
Uwagi: w ostrzu znajduje się otwór o średnicy 0,5 x 0,4 cm;
pierwotnie w osadzie znajdowały się resztki toporzyska.
93. Czeladź Wielka, gm. Wąsosz, pow. Góra, woj. dolnośląskie, stan. Sądowel I (tabl. XVI:3).
Rodzaj stanowiska: osada otwarta z VI(?)–XIII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe H. Urbańskiej i W. Hołubowicza z Zakładu Archeologii Śląska
Instytutu Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk
we Wrocławiu w l. 1958–1960.
Lokalizacja szczegółowa: ar X, działka C, warstwa II.
Opis: fragment żeleźca w postaci górnej partii łukowatego ostrza.
Wymiary: zach. dł. całk. – 2,9 cm; zach. wys. ostrza – 4,7 cm.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: wczesne średniowiecze.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – ułamki naczyń glinianych, denar krzyżowy, denary Bolesława Śmiałego
i Władysława II, żelazna ostroga taśmowata, ostrogi żelazne
typów I/1 i II/2 wg Z. Hilczerówny, pobocznica wędzidła
żelaznego, żelazne groty bełtów, fragment wagi brązowej,
żelazny nóż z wolutową rękojeścią, grzebienie z poroża grup
IIA–IV i IB–VII–7g wg E. Cnotliwego.

Zbiory: zaginął; dawniej w Zakładzie Archeologii Śląska
Instytutu Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii
Nauk we Wrocławiu.
Literatura: Lodowski 1972, s. 45, 181, ryc. 22:i.
Uwagi: –.
94. Czeladź Wielka, gm. Wąsosz, pow. Góra, woj. dolnośląskie, stan. Sądowel II (?) (tabl. XVI:4).
Rodzaj stanowiska: jednoczłonowe grodzisko pierścieniowate
z 2. połowy XI – XIII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne przy pomocy
wykrywacza metali.
Lokalizacja szczegółowa: warstwa ciemnej ziemi z zawartością węgli drzewnych.
Opis: żeleźce jest smukłe i opuszczone w stosunku do osi
pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada zaopatrzona w wyodrębnione, wydłużone wąsy; obuch zakończony długim, rozszerzającym się, lekko wypukłym młotkiem
o prostokątnym przekroju; smukła szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne, lekko łukowate ostrze, zakończone słabo wyodrębnioną, półowalnie podciętą, wąską brodą; stan
zachowania – dobry, uszkodzone wąsy osady.
Wymiary: dł. całk. – 9,3 cm; wys. ostrza – 3,4 cm; najmn. wys.
szyjki – 0,9 cm; szer. osady – 2,7 cm; wys. osady z wąsami –
3,7 cm; światło osady – 2,3 x 2,2 cm; dł. młotka – 1,7 cm.
Waga – 60 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.30.
Chronologia: IX – 1. połowa X w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum Archeologiczne, oddział Muzeum Miejskiego we Wrocławiu, bez nr inw.
Literatura: Lodowski, Wróbel 1999, s. 88, ryc. 2:d.
Uwagi: w trakcie kwerendy zabytku nie odnaleziono.
95. Czerchów, gm. Ozorków, pow. Zgierz, woj. łódzkie, stan.
1 (tabl. XVI:5).
Rodzaj stanowiska: grodzisko dwuczłonowe z końca VIII –
1. połowy XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe
M. Drewki i K. Musianowicz w 1938 r.
Lokalizacja szczegółowa: w pobliżu wałów.
Opis: żeleźce jest masywne i opuszczone w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada zaopatrzona w wyodrębnione, trójkątne wąsy; obuch zakończony niezbyt długim, płasko ściętym młotkiem o prostokątnym przekroju; masywna szyjka przechodzi w niezbyt
szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, ukośnie podciętą, dość szeroką brodą.
Wymiary: dł. całk. – 15,8 cm; wys. ostrza – 7,1 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,1 cm; szer. osady – 4,9 cm; wys. osady z wąsami – 7,7 cm; światło osady – 3,4 x 3,1 cm; dł. młotka – 2,5 cm.
Przynależność typologiczna: IB.5.30.
Chronologia: IX – 1. połowa X w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna;
chronologia stanowiska – ułamki naczyń glinianych, żelazny
grot włóczni typu V wg A. Nadolskiego, żelazne ostrogi
o zaczepach haczykowato zagiętych do wnętrza odmiany
G wg J. Żaka, wędzidło żelazne typu I wg A. Ruttkaya,
żelazne, krzyżowe okucie garnituru mieczowego.
Zbiory: Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi,
nr inw. IV–1938/280, nr kat. IV–1938/145.
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Literatura: Kamińska 1953a, s. 39, ryc. 6; 1953b, s. 408,
ryc. 9; Nadolski 1954, s. 41–42, tab. B/21, tabl. XIII:1;
Piaskowski 1959b, s. 64, tabl. XV:1, XVI:1, ryc. 58:1, 59:1;
1974a, Tab. 1 i 3; Dostál 1966, s. 70; Chmielowska 1979,
tabl. III:13; 1981, s. 56, ryc. 2; Wachowski 1981, s. 154–156,
ryc. 3:d; 1983, s. 170; 2001b, s. 173; Żak 1988, Abb. 8:1;
Chmielowska, Marosik 1989, s. 95, ryc. 49; Tokarski 1999,
s. 303; Kara 2006, s. 216, ryc. 2:1; 2009, ryc. 119:1; Strzyż
2006, s. 43; Sikora 2007, s. 133, ryc. 5:2; 2009, s. 50, ryc. 11:2;
Świątkiewicz 2008, s. 126, ryc. 2:2; Kotowicz 2009, s. 390,
ryc. 3:3; Motylewska 2012, s. 313, tabl. XIII:1.
Uwagi: w trakcie kwerendy zabytek był niedostępny; badania
metaloznawcze J. Piaskowskiego wykazały, że zabytek został
wykonany z jednego kęsa metalu, który pod odpowiednim
odkuciu zawinięto wokół osady, a jego końce zgrzano, włożywszy pomiędzy nie uprzednio wkładkę z miękkiej stali.
96. Czerchów, gm. Ozorków, pow. Zgierz, woj. łódzkie, stan. 1
(tabl. XVI:6).
Rodzaj stanowiska: grodzisko dwuczłonowe z końca VIII –
1. połowy XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe
M. Drewki i K. Musianowicz w 1938 r.
Lokalizacja szczegółowa: przestrzeń pomiędzy budynkami
mieszkalnymi i wałami.
Opis: fragment żeleźca w postaci ułamka zaopatrzonej w wąsy
osady; obuch zakończony krótkim, płaskim młotkiem o czworokątnym przekroju; stan zachowania – zły, uszkodzona osada,
brak szyjki i ostrza.
Wymiary: zach. dł. całk. – 5,5 cm; wys. osady z wąsami –
4,7 cm; dł. młotka – 2,5 cm.
Przynależność typologiczna: – 5.29–30.
Chronologia: IX – 1. połowa X w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi,
nr inw. IV–1938/34, nr kat. IV–1938/142.
Literatura: Kamińska 1953a, s. 39; 1953b, s. 408; Nadolski
1954, s. 41, tab. B/22; Kotowicz 2009, s. 390.
Uwagi: –.
97. Czerchów, gm. Ozorków, pow. Zgierz, woj. łódzkie, stan.
1 (tabl. XVI:7).
Rodzaj stanowiska: grodzisko dwuczłonowe z końca VIII –
1. połowy XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania powierzchniowe Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi w 1974 r.
Lokalizacja szczegółowa: wykop III.
Opis: żeleźce jest dość smukłe i lekko uniesione w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; obuch
zaokrąglony; osada zaopatrzona w słabo wyodrębnione wąsy;
smukła szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, ukośnie podciętą,
wąską brodą.
Wymiary: dł. całk. – 13,2* cm; wys. ostrza – 8,0* cm; najmn. wys.
szyjki – 1,3* cm; szer. osady – 3,5* cm; wys. osady – 2,4* cm;
wys. osady z wąsami – 4,4* cm; światło osady – 2,6 x 2,5* cm.
Przynależność typologiczna: IIB.5.2.
Chronologia: X – 1. połowa XI (?) w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi,
nr inw. IV–1975/61, nr kat. IV–1975–65.
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Literatura: Chmielowska, Marosik 1989, s. 95, ryc. 49; Kara
2006, ryc. 2:3; 2009, ryc. 119:3: Świątkiewicz 2008, s. 126,
ryc. 2:4; Motylewska 2012, s. 313, tabl. XIV:1.
Uwagi: w trakcie kwerendy zabytek był niedostępny.
98. Czerchów, gm. Ozorków, pow. Zgierz, woj. łódzkie, stan. 1
(tabl. XVI:8).
Rodzaj stanowiska: grodzisko dwuczłonowe z końca VIII –
1. połowy XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe
A. Chmielowskiej w 1982 r.
Lokalizacja szczegółowa: rów sondażowy, odcinek 1, gł. 80–
100 cm, warstwa ciemnej, przepalonej ziemi.
Opis: żeleźce jest masywne i prostopadłe (?) w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; obuch płaski;
osada zaopatrzona w wyodrębnione, trójkątne wąsy; masywna szyjka przechodzi w wąskie, lekko asymetryczne,
łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, łukowato podciętą, wąską brodą.
Wymiary: dł. całk. – 15,2* cm; wys. ostrza – 7,1* cm; najmn. wys.
szyjki – 2,4* cm; szer. osady – 4,8* cm; wys. osady – 2,0* cm;
wys. osady z wąsami – 6,6* cm; światło osady – 3,8 x 3,6* cm.
Przynależność typologiczna: IB.5.4.
Chronologia: X–XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi,
nr inw. IV–1982/6, nr kat. IV–1982/23.
Literatura: Chmielowska, Marosik 1989, s. 95, ryc. 49; Kara
2006, ryc. 2:2; 2009, ryc. 119:2; Sikora 2007, ryc. 5:2; 2009,
s. 50, ryc. 11:2; Świątkiewicz 2008, s. 126, ryc. 2:3; Motylewska 2012, s. 313, tabl. XIII:2.
Uwagi: w trakcie kwerendy zabytek był niedostępny.
99. Czerchów, gm. Ozorków, pow. Zgierz, woj. łódzkie, stan. 1.
Rodzaj stanowiska: grodzisko dwuczłonowe z końca VIII –
1. połowy XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: –.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: „toporek żelazny”.
Wymiary: –.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: koniec VIII – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi.
Literatura: Chmielowska, Marosik 1989, s. 95.
Uwagi: w trakcie kwerendy zabytek był niedostępny.
100. Czerchów, gm. Ozorków, pow. Zgierz, woj. łódzkie,
stan. 1.
Rodzaj stanowiska: grodzisko dwuczłonowe z końca VIII –
1. połowy XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: –.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: „toporek żelazny”.
Wymiary: –.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: koniec VIII – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi.
Literatura: Chmielowska, Marosik 1989, s. 95.
Uwagi: w trakcie kwerendy zabytek był niedostępny.

101. Czermno-Kolonia, gm. Tyszowce, pow. Tomaszów Lubelski, woj. lubelskie, stan. 1 – „Zamczysko” (?) (tabl. XVII:1).
Rodzaj stanowiska: grodzisko dwuczłonowe z X (?), XI–
XIII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe J. Gurby z Katedry Archeologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie w l. 1976–1979.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: fragment smukłego żeleźca w postaci częściowo zachowanej osady z masywną szyjką, przechodzącą w niezbyt
szerokie, lekko asymetryczne, łukowate ostrze.
Wymiary: zach. dł. całk. – 12,8 cm; wys. ostrza – 7,4 cm;
najmn. wys. szyjki – 2,1 cm; zach. szer. osady – 5,6 cm.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: X (?), XI–XIII w.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – ułamki naczyń glinianych, przęśliki z różowego łupu wołyńskiego,
bransolety szklane, grzechotki-pisanki gliniane typu I wg
K. Ślusarskiego, fragment karwasza żelaznego, żelazne groty
strzał typu 67 wg A. F Medvedeva, brązowe sprzączki
lirowate.
Zbiory: zaginął.
Literatura: Kuśnierz 2003, s. 216, 219, tabl. 3:30; 2005,
s. 123, tabl. IV:36; 2009, ryc. 11:8.
Uwagi: –.
102. Czermno-Kolonia, gm. Tyszowce, pow. Tomaszów Lubelski, woj. lubelskie, stan. 3 (tabl. XVII:2).
Rodzaj stanowiska: osada otwarta z XII–XIII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe I. Kutyłowskiej w 1997 r.
Lokalizacja szczegółowa: ar 2, ćwiartka B (1,56 m od S,
0,47 m od W), gł. 28 cm.
Opis: fragment żeleźca w postaci dolnej partii ostrza zakończonego dość szeroką, ukośnie podciętą brodą z trójkątnym występem; stan zachowania – zły, brak osady, szyjki
i znacznej partii ostrza.
Wymiary: zach. dł. całk. – 6,0 cm; zach. wys. ostrza – 4,3 cm.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: XII–XIII w.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – ułamki naczyń glinianych, przęśliki z różowego łupku wołyńskiego.
Zbiory: Muzeum im. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim, nr inw. MT/1051/31/A.
Literatura: niepublikowany.
Uwagi: –.
103. Czermno-Kolonia, gm. Tyszowce, pow. Tomaszów Lubelski, woj. lubelskie, stan. 15.
Rodzaj stanowiska: płaskie cmentarzysko szkieletowe z XI–
XIII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne.
Lokalizacja szczegółowa: grób.
Opis: „topór lub czekan”.
Wymiary: –.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: XI–XIII w. (?).
Podstawy datowania: chronologia stanowiska.
Zbiory: zaginął.
Literatura: Jażdżewski 1959, s. 76; Kuśnierz 2009, s. 155.
Uwagi: –.

104. Daniłowo Małe, gm. Łapy, pow. Białystok, woj.
podlaskie, stan. 1 (tabl. XVII:3).
Rodzaj stanowiska: płaskie cmentarzysko szkieletowe z 2. połowy XI – 2. połowy XII (początku XIII?) w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe Podlaskiej Ekspedycji Archeologicznej Instytutu Archeologii
i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie pod kierunkiem D. Krasnodębskiego w 1998 r.
Lokalizacja szczegółowa: sektor 1, GAZ 38A, grób 35 (obiekt
431) – mężczyzny w wieku adultus, pochowanego w pozycji
wyprostowanej na plecach z rękami wzdłuż tułowia na osi
E-W, z głową na E; żeleźce złożono przy lewej kości podudzia, z ostrzem skierowanym w kierunku zmarłego, toporzyskiem ku głowie (dodatkowo w grobie: żelazny grot włóczni
typu V wg A. Nadolskiego przy prawym ramieniu, wiadro
drewniane z żelaznymi obręczami przy lewej stopie, nóż żelazny przy lewej kości miednicznej, 10 żelaznych gwoździ).
Opis: żeleźce jest dość smukłe i lekko opuszczone w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada
niewyodrębniona; obuch zaokrąglony, zakończony, krępym,
zaokrąglonym kapturkiem; smukła szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, proste ostrze, zakończone, wyodrębnioną, ukośnie podciętą, dość wąską brodą; stan zachowania
– dobry, nieznacznie skorodowane powierzchnie.
Wymiary: dł. całk. – 14,1 cm; wys. ostrza – 8,5 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,8 cm; szer. osady – 3,7 cm; światło osady –
2,6 x 2,3 cm; wys. kapturka – 5,4 cm. Waga – 196 g.
Przynależność typologiczna: IIB.1.20.
Chronologia: 2. połowa XI – 1. połowa XII w.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – srebrne
zausznice koszyczkowate, żelazne groty włóczni typów II
i IV–V wg A. Nadolskiego, żelazne ostrogi typu I/1 wg
Z. Hilczerówny, brązowe krzyżyki „jerozolimskie”, brązowa bransoleta z zawiniętymi końcami, grzechotka-pisanka
gliniana typu I wg K. Ślusarskiego.
Zbiory: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, nr inw. MB/A/
8234, nr ks. pol. 583.
Literatura: Koperkiewicz, Krasnodębski 2002, s. 274, ryc. 5,
tab. I:35 2006, s. 474, ryc. 13:k; Koperkiewicz 2005, ryc. 10:d.
Uwagi: –.
105. Dąbrowa Górnicza-Łosień, gm. Dąbrowa Górnicza,
pow. Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie, stan. 8 (tabl. XVII:4).
Rodzaj stanowiska: osada otwarta o charakterze produkcyjnym z 2. połowy XI – 2. połowy XII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: stacjonarne badania wykopaliskowe D. Rozmusa w 2003 r.
Lokalizacja szczegółowa: sonda 7, obiekt 17/2003 – roznos
pieca hutniczego (dodatkowo w wypełnisku: ułamki naczyń
glinianych, tygle i dysze gliniane, noże żelazne, ciężarki
ołowiane).
Opis: żeleźce jest masywne i opuszczone w stosunku do osi
pionowej toporzyska; światło osady migdałowate; osada zaopatrzona w wyodrębnione, trójkątne wąsy; obuch spłaszczony; masywna szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne,
łukowate ostrze, zakończone, wyodrębnioną, łukowato podciętą, szeroką brodą; stan zachowania – dobry, nieznacznie
uszkodzona osada.
Wymiary: dł. całk. – 17,6 cm; wys. ostrza – 9,9 cm; najmn. wys.
szyjki – 2,0 cm; szer. osady – 4,3 cm; wys. osady – 3,5 cm; wys.
osady z wąsami – 5,4 cm; światło osady – 3,5 cm. Waga – 653 g.
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Przynależność typologiczna: IIB.5.2.
Chronologia: 2. połowa XI – 2. połowa XII w.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – ułamki naczyń glinianych, w tym szkliwionych, skarb srebrnych monet Władysława II Wygnańca i Bolesława Kędzierzawego,
pojedynczy denar krzyżowy oraz denar Bolesława III Krzywoustego, przęślik z różowego łupku wołyńskiego.
Zbiory: Muzeum Miejskie Sztygarka w Dąbrowie Górniczej,
bez nr inw.; nr ks. pol. 17/2003.
Literatura: Rozmus, Bodnar 2004, s. 48, zdj. 25; Rozmus,
Rybak, Bodnar 2005, s. 13, fot. 23; Kotowicz, Michalak
2007–2008, s. 382.
Uwagi: w trakcie konserwacji zabytku prowadzonej przez
M. Biborskiego zaobserwowano ślady nawęglania części
tnącej ostrza.
106. Dębina, gm. Osjaków, pow. Wieluń, woj. łódzkie, stan. 1
(tabl. XVII:5).
Rodzaj stanowiska: płaskie cmentarzysko szkieletowe z 2. połowy XI – 1. połowy XII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe Młodzieżowego Obozu Archeologicznego Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi pod kierunkiem F. J. Cemki
i Z. Pokuty w 1972 r.
Lokalizacja szczegółowa: grób nr 18 – mężczyzny (?), pochowanego w pozycji wyprostowanej na plecach z rękami
wzdłuż tułowia na osi NE-SW, z głową na NE; żeleźce
złożono przy prawym kolanie zmarłego (dodatkowo w grobie: nóż żelazny przy lewej kości udowej i żelazne krzesiwo
dwukabłąkowe przy lewej kości miednicznej).
Opis: żeleźce jest dość smukłe i lekko opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady okrągłe; osada
zaopatrzona w słabo wyodrębnione, trójkątne wąsy; obuch
zaokrąglony, zakończony smukłym, zaokrąglonym kapturkiem; smukła szyjka przechodzi w bardzo szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, ukośnie podciętą, dość szeroką brodą; stan zachowania – średni,
znaczne ubytki na ostrzu i skorodowane powierzchnie.
Wymiary: dł. całk. – 12,5 cm; zach. wys. ostrza – 9,0 cm;
najmn. wys. szyjki – 1,6 cm; szer. osady – 3,4 cm; wys. osady
– 3,9 cm; wys. osady z wąsami – 4,4 cm; światło osady –
2,4 x 2,4 cm; wys. kapturka – 9,5 cm. Waga – 304 g.
Przynależność typologiczna: IIIB.5.20.
Chronologia: 2. połowa XI – 1. połowa XII w.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – naczynia gliniane, denar Henryka II, denary krzyżowe, denar Bolesława
Krzywoustego, brązowe, srebrne, cynowe i ołowiany kabłączki
skroniowe typu IIIA–C i IIIc wg K. Musianowicz/H. KóčkiKrenz, srebrny pierścionek typu Orszymowice.
Zbiory: Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu, nr inw.
MZW–A–595/72, nr kat. 1579.
Literatura: MHK 1973, s. 183; Pokuta, Wojda 1979, s. 95,
tabl. XII:4; Wrzesiński 2011, s. 46, ryc. 4:2.
Uwagi: –.
107. Dębina, gm. Osjaków, pow. Wieluń, woj. łódzkie, stan. 1
(tabl. XVII:6).
Rodzaj stanowiska: płaskie cmentarzysko szkieletowe z 2. połowy XI – 1.połowy XII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe Młodzieżowego Obozu Archeologicznego Muzeum Archeologicz-
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nego i Etnograficznego w Łodzi pod kierunkiem F. J. Cemki
i Z. Pokuty w 1973 r.
Lokalizacja szczegółowa: grób 25 – mężczyzny (?), pochowanego w pozycji wyprostowanej na plecach z rękami wzdłuż
tułowia na osi NE-SW, z głową na NE; żeleźce złożono przy
prawej stopie zmarłego (dodatkowo w grobie: żelazny grot
włóczni typu V wg A. Nadolskiego z prawej strony głowy,
żelazny nóż bojowy, osełka kamienna i żelazne krzesiwo
dwukabłąkowe na wysokości lewej kości miednicznej, drewniane wiadro z żelaznymi obręczami poniżej stóp).
Opis: żeleźce jest dość smukłe i lekko opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady migdałowate;
osada zaopatrzona w słabo wyodrębnione wąsy; obuch zaokrąglony; smukła szyjka przechodzi w wąskie (?), asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone słabo wyodrębnioną,
podciętą (?), dość szeroką (?) brodą; stan zachowania –
zły, znacznie uszkodzone ostrze i silnie skorodowane powierzchnie.
Wymiary: dł. całk. – 13,5 cm; zach. wys. ostrza – 3,2 cm;
najmn. wys. szyjki – 1,5 cm; szer. osady – 3,8 cm; wys. osady
– 3,5 cm; wys. osady z wąsami – 4,5 cm; światło osady – 3,1 x
2,7 cm. Waga – 242 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.2 (?).
Chronologia: 2. połowa XI – 1. połowa XII w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu, nr inw.
MZW–A–1265/80, nr kat. 3573.
Literatura: MK 1975, s. 171; Pokuta, Wojda 1979, s. 95–96,
111–112, tabl. XIV:1; Janowski, Kurasiński 2008, tab. I:17;
Wrzesiński 2011, s. 46, ryc. 4:3.
Uwagi: –.
108. Dębina, gm. Przemęt, pow. Wolsztyn, woj. wielkopolskie (tabl. XVIII:1).
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne w 1885 r.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest dość masywne i prostopadłe (?) w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne (?); osada
zaopatrzona w słabo wyodrębnione wąsy; obuch zaokrąglony (?); masywna szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne,
łukowate ostrze, zakończone słabo wyodrębnioną, podciętą,
wąską brodą.
Wymiary: zach. dł. całk. – 13,6 cm; wys. ostrza – 5,9 cm;
najmn. wys. szyjki – 2,1 cm; szer. osady – 4,5 cm; zach.
wys. osady z wąsami – 3,8 cm; światło osady – ? x 3,6 cm.
Przynależność typologiczna: IB.5.2 (?).
Chronologia: X–XIII w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: zaginął; dawniej w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu, nr inw. MAP/H.G. 2144.
Literatura: Hensel 1950, s. 163, ryc. 8; Nadolski 1954, tab.
B/23.
Uwagi: niewykluczone, że zabytek ten jest tożsamy z okazem
odkrytym w Buczu (nr kat. 54).
109. Dębogórze, gm. Kosakowo, pow. Puck, woj. pomorskie,
stan. 52 (tabl. XVIII:2).
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne; dar A. Fieberga z Gdyni w 2007 r.

Lokalizacja szczegółowa: przy drodze między Kazimierzem
a Pierwoszynem, 100 m na N-E od skrzyżowania z drogą
na Brzezinę.
Opis: żeleźce jest masywne i prostopadłe w stosunku do osi
pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada obustronnie wyodrębniona; obuch zaokrąglony; masywna szyjka
przechodzi w szerokie, lekko asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, prosto podciętą, niezbyt
szeroką brodą; stan zachowania – dobry, znaczne ubytki
korozyjne na ostrzu.
Wymiary: dł. całk. – 17,5 cm; wys. ostrza – 11,2 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,6 cm; szer. osady – 5,0 cm; wys. osady – 4,5 cm;
światło osady – 3,2 x 3,1 cm. Waga – 906 g.
Przynależność typologiczna: IIB.12.2.
Chronologia: X–XIII w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, bez nr inw.
Literatura: niepublikowany.
Uwagi: –.
110. Dobrzejewice, gm. Żukowice, pow. Głogów, woj. dolnośląskie, stan. 1 (tabl. XVIII:3).
Rodzaj stanowiska: osada wczesnośredniowieczna.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe
M. Kaczkowskiego.
Lokalizacja szczegółowa: wykop 2, warstwa I/II.
Opis: fragment żeleźca w postaci ścianki osady z wyodrębnionym wąsem; stan zachowania – zły, brak znacznej części
osady z obuchem i szyjki z ostrzem.
Wymiary: zach. dł. całk. – 4,0 cm; wys. osady – 3,2 cm;
zach. wys. osady z wąsami – 4,5 cm.
Przynależność typologiczna: –.5.–.
Chronologia: wczesne średniowiecze
Podstawy datowania: chronologia stanowiska.
Zbiory: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie,
nr inw. MH/A/1729.
Literatura: niepublikowany.
Uwagi: –.
111. Dołubowo, gm. Dziadkowice, pow. Siemiatycze, woj.
podlaskie, stan. 1 – „Kamionka” (tabl. XVIII:4).
Rodzaj stanowiska: płaskie cmentarzysko szkieletowe z grobami w obudowach kamiennych z 2. ćwierci XII – połowy XIII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe L. Rauhuta i L. Długopolskiej w 1974 r.
Lokalizacja szczegółowa: ar 8, grób 2 – mężczyzny (?),
pochowanego na osi N-S (?), z głową na N (?); żeleźce
złożono pomiędzy kamieniami trzeciej warstwy bruku, przy
prawej nodze, z ostrzem skierowanym w kierunku zmarłego, toporzyskiem ku głowie (dodatkowo w grobie: osełka
kamienna i dwa brązowe kółka do pasa w części E, żelazny
grot oszczepu w części W, okucie ze srebrnej blachy z nitami
w części centralnej grobu).
Opis: żeleźce jest dość masywne i lekko opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne;
osada zaopatrzona w słabo wyodrębnione wąsy; obuch zaokrąglony, zakończony, smukłym, spiczastym kapturkiem;
smukła szyjka przechodzi w szerokie, lekko asymetryczne,
niemal ostrze, uniesione do góry i zakończone wyodrębnioną, ukośnie podciętą, wąską brodą; stan zachowania – średni,
znacznie uszkodzona osada i nieznacznie uszkodzone ostrze.

Wymiary: dł. całk. – 15,9 cm; zach. wys. ostrza – 10,0 cm;
najmn. wys. szyjki – 1,8 cm; szer. osady – ok. 4,0 cm; wys.
osady – 3,1 cm; zach. wys. osady z wąsami – 3,5 cm; światło
osady – 3,3 x 3,0 cm; wys. kapturka – 9,0 cm. Waga – 321 g.
Przynależność typologiczna: IIB.5.20.
Chronologia: 2. ćwierć XII – połowa XIII w.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – miecz żelazny typu X/α wg J. Petersena/A. Nadolskiego, żelazne
groty włóczni, kabłączki skroniowe, bransolety, krzyżyk, zawieszki brązowe ze św. Jerzym, przęślik z różowego łupku
wołyńskiego.
Zbiory: Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie,
nr inw. PMA V/7363, nr ks. pol. 5/74.
Literatura: Głosek, Kajzer, Nadolski 1978, s. 31, poz. 41.
Uwagi: w grobie nie zachowały się kości szkieletu.
112. Dołubowo, gm. Dziadkowice, pow. Siemiatycze, woj.
podlaskie, stan. 1 – „Kamionka” (tabl. XIX:1).
Rodzaj stanowiska: płaskie cmentarzysko szkieletowe z grobami w obudowach kamiennych z 2. ćwierci XII – połowy XIII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe L. Rauhuta i L. Długopolskiej w 1974 r.
Lokalizacja szczegółowa: ar 4, grób 11 – mężczyzny (?),
pochowanego na osi NW-SE, z głową na NW; żeleźce
złożono na kamieniach trzeciej warstwy bruku, z lewej (?)
strony, przy nogach, z ostrzem skierowanym w kierunku
głowy zmarłego, toporzyskiem na S (dodatkowo w grobie:
nóż żelazny i żelazne krzesiwo ogniwkowe pomiędzy kamieniami trzeciej warstwy bruku).
Opis: żeleźce jest masywne i prostopadłe w stosunku do osi
pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada niewyodrębniona; obuch zaokrąglony, zakończony, krępym, spiczastym kapturkiem; smukła szyjka przechodzi w szerokie,
asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną,
łukowato podciętą, szeroką brodą; stan zachowania – dobry,
nieznacznie uszkodzone ostrze i skorodowane powierzchnie.
Wymiary: dł. całk. – 17,7 cm; zach. wys. ostrza – 9,4 cm;
najmn. wys. szyjki – 1,5 cm; szer. osady – 4,8 cm; światło
osady – 3,5 z 3,3 cm; wys. kapturka – 6,5 cm. Waga – 537 g.
Przynależność typologiczna: IIB.1.20.
Chronologia: 2. ćwierć XII – połowa XIII w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie,
nr inw. PMA V/7363, nr ks. pol. 30/74.
Literatura: Głosek, Kajzer, Nadolski 1978, s. 31, poz. 42.
Uwagi: w grobie nie zachowały się kości szkieletu.
113. Dołubowo, gm. Dziadkowice, pow. Siemiatycze, woj.
podlaskie, stan. 1 – „Kamionka” (tabl. XIX:2).
Rodzaj stanowiska: płaskie cmentarzysko szkieletowe z grobami w obudowach kamiennych z 2. ćwierci XII – połowy XIII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe L. Rauhuta i L. Długopolskiej w 1975 r.
Lokalizacja szczegółowa: ar 34, grób nr 23 – mężczyzny (?),
pochowanego na osi E-W, z głową na W; żeleźce złożono
pod czwartą warstwą kamieni bruku, z prawej strony, na
wysokości pasa lub nóg, z ostrzem skierowanym w kierunku zmarłego, toporzyskiem ku głowie (dodatkowo w grobie:
nóż (?) żelazny i fragment ceramiki w ścianie grobu).
Opis: żeleźce jest masywne i lekko opuszczone w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady okrągłe; osada
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zaopatrzona w górne, trójkątne wąsy; obuch zaokrąglony,
zakończony, krępym, zaokrąglonym, dolnym kapturkiem;
smukła szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne, łukowate
ostrze, zakończone wyodrębnioną, ukośnie podciętą, wąską
brodą; stan zachowania – dobry, nieznacznie uszkodzone
wąsy i skorodowane powierzchnie.
Wymiary: dł. całk. – 16,9 cm; wys. ostrza – 7,7 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,7 cm; szer. osady – 5,2 cm; światło osady –
3,4 x 3,4 cm; wys. kapturka – 4,0 cm. Waga – 576 g.
Przynależność typologiczna: IB.4.8.
Chronologia: 2. ćwierć XII – połowa XIII w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie,
nr inw. PMA V/7363.
Literatura: Głosek, Kajzer, Nadolski 1978, s. 31, poz. 43;
Maciukiewicz-Czarnecka 1992, s. 110, kat. 1, rys. 1.
Uwagi: –.

rokie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone silnie wyodrębnioną, ukośnie podciętą, wąską brodą.
Wymiary: dł. całk. – 13,1 cm; wys. ostrza – 9,8 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,4 cm; szer. osady – 3,5 cm; światło osady –
2,7 x 2,4 cm; zach. wys. kapturka – 6,6 cm.
Przynależność typologiczna: IIB.1.20.
Chronologia: XI–XII w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna;
chronologia stanowiska – naczynia gliniane, paciorki szklane, brązowy kabłączek skroniowy typu IIIA wg K. Musianowicz/H. Kóčki-Krenz.
Zbiory: zaginął (?); wcześniej w Katedrze Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Literatura: Kokowski, Machul, Rogatko 1988, s. 11; Kokowscy 1997, s. 280, 285, ryc. 1:B; Strzyż 2006, tab. V/7,
ryc. 9:2; Kuśnierz 2009, s. 155, ryc. 11:11.
Uwagi: –.

114. Dołubowo, gm. Dziadkowice, pow. Siemiatycze, woj.
podlaskie, stan. 1 – „Kamionka” (tabl. XIX:3).
Rodzaj stanowiska: płaskie cmentarzysko szkieletowe z grobami w obudowach kamiennych z 2. ćwierci XII – połowy XIII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe L. Rauhuta i L. Długopolskiej w 1976 r.
Lokalizacja szczegółowa: ar 37, grób 44 – mężczyzny (?),
pochowanego na osi E-W, z głową na W; żeleźce złożono pod
trzecią warstwą kamieni bruku, z prawej strony, na wysokości kolan (?), toporzyskiem ku głowie (dodatkowo w grobie:
krzesiwo żelazne w W części grobu, krzesiwo brązowe przy
ścianie S, kółko żelazne w środkowej części grobu).
Opis: żeleźce jest dość masywne i lekko opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady okrągłe; osada
niewyodrębniona; obuch zaokrąglony, zakończony, krępym,
spiczastym kapturkiem; smukła szyjka przechodzi w szerokie,
asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną,
łukowato podciętą, szeroką brodą; stan zachowania – dobry,
nieznacznie uszkodzone ostrze i kapturek oraz skorodowane
powierzchnie.
Wymiary: dł. całk. – 16,2 cm; wys. ostrza – 8,6 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,6 cm; szer. osady – 4,6 cm; światło osady –
3,3 x 3,3 cm; wys. kapturka – 6,1 cm. Waga – 500 g.
Przynależność typologiczna: IIB.1.20.
Chronologia: 2. ćwierć XII – połowa XIII w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie,
nr inw. PMA V/7363, nr ks. pol. 125/76.
Literatura: Głosek, Kajzer, Nadolski 1978, s. 31, poz. 44;
Maciukiewicz-Czarnecka 1992, s. 110, nr kat. 2, rys. 2.
Uwagi: –.

116. Drohiczyn, gm. Drohiczyn, pow. Siemiatycze, woj.
podlaskie, stan. 1 (tabl. XX:2).
Rodzaj stanowiska: osada podgrodowa (zachodnia) z XI–
XIII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe K. Musianowicz w 1954 r.
Lokalizacja szczegółowa: HA XV, ar 66, działka A, warstwa 3,
spąg.
Opis: fragment żeleźca w postaci szczątkowo zachowanej,
jednostronnie (?), od dołu wyodrębnionej osady; masywna
szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone, słabo wyodrębnioną, owalnie podciętą,
szeroką brodą; stan zachowania – zły; brak znacznej partii
osady z obuchem, wyszczerbiona krawędź ostrza.
Wymiary: zach. dł. całk. – 9,9 cm; wys. ostrza – 8,8 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,4 cm.
Przynależność typologiczna: IIB.7.2/4/6.
Chronologia: XI – XI/XII w.
Podstawy datowania: chronologia fazy osadniczej – ułamki
naczyń glinianych, głowica miecza żelaznego typu X wg
J. Petersena, żelazna ostroga typu II/4 wg Z. Hilczerówny,
przęśliki z różowego łupku wołyńskiego, bransoleta szklana.
Zbiory: Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie,
nr inw. PMA/V/1454, nr ks. pol. 546/54.
Literatura: Musianowicz 1969, s. 53, 152.
Uwagi: na górnej powierzchni szyjki znajduje się wgłębienie
o średnicy 0,5 x 0,5 cm, wyłożone śladowo zachowanym
„żółtym” metalem.

115. Drążgów-Kolonia, gm. Ułęż, pow. Ryki, woj. lubelskie,
stan. 1 (tabl. XX:1).
Rodzaj stanowiska: płaskie cmentarzysko szkieletowe z XI–
XII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne A. Kokowskiego, C. Machula i J. Rogatko w 1988 r.
Lokalizacja szczegółowa: zniszczony grób.
Opis: żeleźce jest smukłe i opuszczone w stosunku do osi
pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada niewyodrębniona; obuch zaokrąglony, zakończony dość smukłym,
spiczastym kapturkiem; smukła szyjka przechodzi w sze-
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117. Drohiczyn, gm. Drohiczyn, pow. Siemiatycze, woj.
podlaskie, stan. 1 (tabl. XX:3).
Rodzaj stanowiska: osada podgrodowa (zachodnia) z XI–
XIII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe A. Piotrowskiego w 1985 r.
Lokalizacja szczegółowa: Ha XV, ar 63, ćwiartka C (340 cm
od N, 118 cm od W), warstwa ciemnobruantno-szarej ziemi,
gł. 192 cm.
Opis: fragment żeleźca w postaci wąskiego (?), prostego
ostrza.
Wymiary: zach. dł. całk. – 4,7 cm; zach. wys. ostrza – 5,1 cm.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: XI–XIII w.

Podstawy datowania: chronologia stanowiska – ułamki naczyń glinianych, głowica miecza żelaznego typu X wg
J. Petersena, ostrogi żelazne typu II/4 wg Z. Hilczerówny,
brązowy toporek miniaturowy typu I wg N. A. Makarova,
zausznica malinowata, szklane bransolety.
Zbiory: Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie,
nr inw. PMA/V/1454, nr ks. pol. 10/85.
Literatura: niepublikowany.
Uwagi: –.
118. Drohiczyn, gm. Drohiczyn, pow. Siemiatycze, woj. podlaskie, stan. 1 (tabl. XX:4).
Rodzaj stanowiska: osada podgrodowa (zachodnia) z XI–XIII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe A. Piotrowskiego w 1985 r.
Lokalizacja szczegółowa: Ha XV, ar 63, ćwiartka C (458 cm
od N, 325 cm od W), warstwa szarobrunatnej ziemi, gł. 201 cm.
Opis: fragment żeleźca w postaci szerokiego, asymetrycznego, łukowatego ostrza, zakończonego wyodrębnioną, ukośnie podciętą, niezbyt szeroką brodą.
Wymiary: zach. dł. całk. – 5,9 cm; wys. ostrza – 12,0 cm.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: XI–XIII w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie,
nr inw. PMA/V/1454, nr ks. pol. 64/85.
Literatura: niepublikowany.
Uwagi: –.
119. Drohiczyn, gm. Drohiczyn, pow. Siemiatycze, woj. podlaskie, stan. 2 – „Góra Zamkowa” (tabl. XX:5).
Rodzaj stanowiska: grodzisko jednoczłonowe z XI–XIV w.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne M. Awenariusa w 1888 r.
Lokalizacja szczegółowa: brzeg lub nurt rzeki Bug, na wysokości grodziska.
Opis: żeleźce jest masywne i prostopadłe (?) w stosunku do
osi pionowej toporzyska; obuch zakończony krępym kapturkiem; masywna szyjka przechodzi w szerokie, lekko asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone słabo wyodrębnioną,
łukowato podciętą, dość szeroką brodą.
Wymiary: dł. całk. – 17,7* cm; wys. ostrza – 11,9* cm; najmn.
wys. szyjki – 3,5* cm; wys. kapturka – 8,0* cm.
Przynależność typologiczna: IIB.1.20/22/24.
Chronologia: XI–XIV w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna;
chronologia stanowiska – ułamki naczyń glinianych, bransolety szklane, przęślik z różowego łupku wołyńskiego.
Zbiory: zaginął (?); dawniej w Państwowym Muzeum Historycznym (Государственный исторический музей) w Moskwie.
Literatura: Авенаріус 1890, s. 8, рис. 1; Nadolski 1954, tab.
B/24; Musianowicz 1969, s. 152.
Uwagi: –.
120. Drohiczyn, gm. Drohiczyn, pow. Siemiatycze, woj.
podlaskie, stan. 2 – „Góra Zamkowa” (tabl. XX:6).
Rodzaj stanowiska: grodzisko jednoczłonowe z XI–XIV w.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne M. Awenariusa w 1888 r.
Lokalizacja szczegółowa: brzeg lub nurt rzeki Bug, na wysokości grodziska.

Opis: żeleźce jest dość masywne i prostopadłe w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada niewyodrębniona; obuch zaokrąglony, zakończony dość krępym kapturkiem; masywna szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne,
łukowate (?) ostrze, zakończone wyodrębnioną, łukowato podciętą, dość szeroką brodą; stan zachowania – średni, nieznaczne
ubytki na ostrzu; narośle korozyjne na szyjce i osadzie.
Wymiary: dł. całk. – 13,5 cm; wys. ostrza – 8,6 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,9 cm; szer. osady – 3,7 cm; światło osady –
2,8 x 2,6 cm; wys. kapturka – 5,3 cm.
Przynależność typologiczna: IIB.1.20.
Chronologia: XI–XIV w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Państwowe Muzeum Historyczne (Государственный
исторический музей) w Moskwie, nr inw. 25143.
Literatura: niepublikowany.
Uwagi: –.
121. Drohiczyn, gm. Drohiczyn, pow. Siemiatycze, woj. podlaskie, stan. 2 – „Góra Zamkowa” (tabl. XX:7).
Rodzaj stanowiska: grodzisko jednoczłonowe z XI–XIV w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania J. Jodkowskiego
w 1907 r. (?).
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest smukłe i opuszczone w stosunku do osi
pionowej toporzyska; osada niewyodrębniona; obuch zakończony krępym kapturkiem; smukła szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne łukowate ostrze.
Wymiary: dł. całk. – 8,6 cm; wys. ostrza – 3,2 cm; najmn. wys.
szyjki – 1,2 cm; wys. kapturka – 3,8 cm.
Przynależność typologiczna: IB.1.19/21/23.
Chronologia: XI–XIII (?) w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: zaginął; dawniej w Muzeum Archeologicznym Erazma
Majewskiego w Warszawie.
Literatura: Jodkowski 1908, s. 71–72, rys. 1; Musianowicz
1969, s. 152.
Uwagi: –.
122. Drohiczyn, gm. Drohiczyn, pow. Siemiatycze, woj. podlaskie, stan. 2 – „Góra Zamkowa” (tabl. XX:8).
Rodzaj stanowiska: grodzisko jednoczłonowe z XI–XIV w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe K. Musianowicz w 1955 r.
Lokalizacja szczegółowa: Ha XXVIII, ar 84, ćwiartka B,
warstwa 3, gł. 180 cm.
Opis: fragment żeleźca w postaci szerokiego, prostego ostrza,
zakończonego wyodrębnioną, prosto (?) podciętą, dość szeroką brodą.
Wymiary: zach. dł. całk. – 6,5 cm; wys. ostrza – 8,6 cm.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: XI – XI/XII w.
Podstawy datowania: chronologia fazy osadniczej – ułamki
naczyń glinianych, bransolety szklane.
Zbiory: Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie,
nr inw. PMA/V/1484, nr ks. pol. 602/55.
Literatura: niepublikowany.
Uwagi: –.
123. Drohiczyn, gm. Drohiczyn, pow. Siemiatycze, woj. podlaskie (tabl. XXI:1).
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Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne w trakcie
połowu ryb w 1887 r.
Lokalizacja szczegółowa: nurt rzeki Bug, na wysokości grodziska.
Opis: żeleźce jest smukłe i lekko opuszczone w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada zaopatrzona w słabo wyodrębnione, zaokrąglone wąsy; obuch
płaski; masywna szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne,
łukowate (?) ostrze; stan zachowania – bardzo dobry.
Wymiary: dł. całk. – 20,5 cm; wys. ostrza – 8,6 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,0 cm; szer. osady – 3,8 cm; wys. osady – 3,8 cm;
wys. osady z wąsami – 5,2 cm; światło osady – 3,4 x 3,2 cm.
Przynależność typologiczna: IB.5.3.
Chronologia: XI–XII w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Państwowe Muzeum Historyczne (Государственный
исторический музей) w Moskwie, nr inw. 24431.
Literatura: niepublikowany.
Uwagi: –.
124. Drwały, gm. Wyszogród, pow. Płock, woj. mazowieckie
(tabl. XXI:2).
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest smukłe i lekko opuszczone w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada zaokrąglona; obuch zakończony długim, guzikowatym młotkiem o czworokątnym przekroju; smukła szyjka przechodzi
w wąskie, lekko asymetryczne, łukowate ostrze; stan zachowania – dobry, skorodowane powierzchnie.
Wymiary: dł. całk. – 16,2 cm; wys. ostrza – 4,0 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,8 cm; szer. osady – 3,0 cm; wys. osady –
3,2 cm; światło osady – 2,5 x 2,2 cm; dł. młotka – 6,7 cm.
Waga – 113 g.
Przynależność typologiczna: IB.6.33.
Chronologia: X – połowa XII w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum Mazowieckie w Płocku, nr inw. MMP/A/
727/1.
Literatura: niepublikowany.
Uwagi: –.
125. Dziekanowice, gm. Łubowo, pow. Gniezno, woj. wielkopolskie, stan. 2 (tabl. XXI:3).
Rodzaj stanowiska: płaskie cmentarzysko szkieletowe z 2. połowy XI – XI/XII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe
M. Henneberga w 1981 r.
Lokalizacja szczegółowa: ar 2583, ćwiartka B, grób 34 (dodatkowo w grobie: nóż żelazny w części S jamy grobowej).
Opis: żeleźce jest dość masywne i prostopadłe w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada
niewyodrębniona, zakończona krępym kapturkiem; obuch
zaokrąglony; masywna szyjka przechodzi w wąskie, symetryczne, łukowate ostrze; stan zachowania średni, znacznie
uszkodzony kapturek, osada i ostrze.
Wymiary: zach. dł. całk. – 9,4 cm; zach. wys. ostrza – 3,7 cm;
najmn. wys. szyjki – 1,8 cm; szer. osady – 2,9 cm; wys. osady
– 2,6 cm; światło osady – 2,7 x 2,3 cm. Waga – 93 g.
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Przynależność typologiczna: IA.1.19.
Chronologia: 2. połowa XI – XI/XII w.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – naczynia gliniane, srebrny denar krzyżowy typu V wg M. Gumowskiego,
srebrne i brązowe kabłączki skroniowe typu IIIA–B wg
K. Musianowicz/H. Kóčki-Krenz.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/24; nr ks. pol. 4/81.
Literatura: Wrzesiński 1989, s. 109, tab. 1:3; 2011, s. 466, ryc.
3:3; 2013, s. 35, ryc. 1; Borowczak 2008, s. 15–16, 70, kat. 1;
Kotowicz, Sankiewicz 2013, kat. 1, tabl. 1:1.
Uwagi: w grobie nie zachowały się kości szkieletu.
126. Dziekanowice, gm. Łubowo, pow. Gniezno, woj. wielkopolskie, stan. 22 (tabl. XXI:4).
Rodzaj stanowiska: osada z X – 1. połowy XI w.; płaskie
cmentarzysko szkieletowe z połowy XI – końca XIII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe
A. i J. Wrzesińskich w 1994 r.
Lokalizacja szczegółowa: wykop I/94, obiekt II/94, poziom 2
(2,55 m od N, 0,8 m od E), głębokość 113,18 m n.p.m.
Opis: fragment żeleźca w postaci wąskiego, łukowatego
ostrza.
Wymiary: zach. dł. całk. – 2,6 cm; wys. ostrza – 6,3 cm.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – naczynia
gliniane, miecz żelazny typu X/α wg J. Petersena/A. Nadolskiego, ostrogi żelazne typu I:2 wg Z. Hilczerówny,
mosiężny toporek miniaturowy typu I wg N. A. Makarova,
żelazne i brązowe odważniki typów A i B wg H. Steuera,
misy brązowe typu V wg T. Poklewskiego.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/71, nr ks. pol. 24/94.
Literatura: Kotowicz, Sankiewicz 2013, kat. 2, tabl. I:2;
Wrzesiński 2013, s. 39.
Uwagi: –.
127. Dziekanowice, gm. Łubowo, pow. Gniezno, woj. wielkopolskie, stan. 22 (tabl. XXI:5).
Rodzaj stanowiska: płaskie cmentarzysko szkieletowe z połowy XI – końca XIII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe
A. i J. Wrzesińskich w 2002 r.
Lokalizacja szczegółowa: grób 9/02 – mężczyzny w wieku
juvenis (ok. 18 lat), pochowanego w pozycji wyprostowanej, na osi E-W, głową na E; żeleźce przy prawej kości
udowej, ostrzem do dołu, toporzyskiem ku głowie (dodatkowo w grobie: żelazny nóż w skórzanej pochewce z brązowym okuciem na lewej kości miednicznej, żelazny odważnik kubooktaedryczny na lewej części pasa).
Opis: żeleźce jest dość masywne i opuszczone w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne (?); osada
zaopatrzona w słabo wyodrębnione wąsy; obuch zaokrąglony, zakończony smukłym, płaskim kapturkiem; smukła
szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze,
zakończone wyodrębnioną, ukośnie podciętą, wąską brodą;
stan zachowania – średni, znacznie uszkodzona osada, skorodowane powierzchnie.
Wymiary: dł. całk. – 12,6 cm; wys. ostrza – 8,9 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,3 cm; szer. osady – 3,6 cm; wys. osady – 3,1 cm;

wys. osady z wąsami – 3,4 cm; zachowane światło osady –
1,8 x 1,9 cm; wys. kapturka – 7,4 cm. Waga – 231 g.
Przynależność typologiczna: IIB.5.20.
Chronologia: 2. połowa XI – XII w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna;
chronologia stanowiska – jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/102, nr ks pol. 13/02.
Literatura: Wrzesiński, Wrzesińska 2006, s. 348; 2007, s. 76–77,
ryc. 3; Kotowicz 2008a, s. 170, przyp. 2; Wrzesiński 2011,
s. 466, ryc. 3:1, 2013, s. 37, ryc. 3:1; Kotowicz, Sankiewicz
2013, kat. 3, tabl. II:1.
Uwagi: w osadzie zachowały się resztki toporzyska.
128. Dziekanowice, gm. Łubowo, pow. Gniezno, woj. wielkopolskie, stan. 22 (tabl. XXI:6).
Rodzaj stanowiska: płaskie cmentarzysko szkieletowe z połowy XI – XIII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne; badania
wykopaliskowe A. i J. Wrzesińskich w 2005 r.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: fragment żeleźca w postaci wąskiego, łukowatego
ostrza.
Wymiary: zach. dł. całk. – 4,3 cm; wys. ostrza – 6,9 cm.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: połowa XI – XIII w.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/213/05.
Literatura: Kotowicz, Sankiewicz 2013, kat. 4, tabl. II:2;
Wrzesiński 2013, s. 39.
Uwagi: –.
129. Dziekanowice, gm. Łubowo, pow. Gniezno, woj. wielkopolskie, stan. 22 (tabl. XXI:7).
Rodzaj stanowiska: płaskie cmentarzysko szkieletowe z połowy XI – końca XIII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe
A. i J. Wrzesińskich w 2008 r.
Lokalizacja szczegółowa: grób 13/08 – chłopca w wieku
Juvenis, pochowanego w pozycji wyprostowanej, na osi
E-W, głową na W; żeleźce złożono przy prawej kości
udowej, ostrzem do góry, toporzyskiem ku głowie (dodatkowo w grobie: żelazny nóż przy lewej kości miednicznej).
Opis: żeleźce jest smukłe i lekko opuszczone w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada
zaopatrzona w wyodrębnione, trójkątne wąsy; obuch zaokrąglony; smukła szyjka przechodzi w wąskie, lekko asymetryczne, łukowate ostrze; stan zachowania – dobry, nieznacznie uszkodzone wąsy.
Wymiary: dł. całk. – 12,2 cm; wys. ostrza – 6,3 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,3 cm; szer. osady – 3,5 cm; wys. osady –
2,1 cm; wys. osady z wąsami – 3,1 cm; zach. światło osady
– 2,1 x 1,8 cm. Waga – 172 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.1.
Chronologia: XI–XII w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna;
chronologia stanowiska – jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/128.

Literatura: Wrzesiński 2011, s. 466, ryc. 3:2; 2013, s. 37–38,
ryc. 4:1; Kotowicz, Sankiewicz 2013, kat. 5, tabl. III:1.
Uwagi: grób odsłonięty fragmentarycznie.
130. Dzierzgoń, gm. Dzierzgoń, pow. Sztum, woj. pomorskie, stan. 3 – „Góra Zamkowa”.
Rodzaj stanowiska: wczesnośredniowieczne grodzisko wyżynne (?).
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne w 1901 r.
Lokalizacja szczegółowa: wał (?) grodziska.
Opis: „topór o smukłej szyjce i szerokim ostrzu z wąsami
na osadzie”.
Wymiary: –.
Przynależność typologiczna: –.5.–.
Chronologia: wczesne średniowiecze (?).
Podstawy datowania: literatura przedmiotu.
Zbiory: zaginął; dawniej w Staatliche Museum w Gdańsku.
Literatura: Langenheim 1933, s. 268, 277; Łuka 1969, s. 6;
Haftka 1971, s. 450; 1975, s. 265–266, kat. 38; Jagodziński
1997, kat. 462; Kittel 2002, s. 178; Kirpičnikov, Jagodziński
2006, ryc. 2:24.
Uwagi: niewykluczona jest późniejsza chronologia okazu;
wraz z zabytkiem odkryto fragment żelaznego strzemienia.
131. Dzierżanowo, gm. Mała Wieś, pow. Płock, woj. mazowieckie, stan. 1 (tabl. XXII:1).
Rodzaj stanowiska: płaskie cmentarzysko szkieletowe z XI–
XII w. (?).
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne w trakcie
orki w 1911 r.; dar Grabowskiego.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest dość smukłe i opuszczone w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady okrągłe; osada zaopatrzona w słabo wyodrębnione, trójkątne wąsy; obuch spłaszczony; smukła szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne,
łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, półkoliście podciętą, wąską brodą; stan zachowania – dobry, nieznacznie
uszkodzone wąsy ostrze, powierzchnie skorodowane.
Wymiary: dł. całk. – 13,5 cm; wys. ostrza – 8,0 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,5 cm; szer. osady – 3,8 cm; wys. osady –
2,0 cm; wys. osady z wąsami – 3,5 cm; światło osady – 3,1 x
3,1 cm. Waga – 294 g.
Przynależność typologiczna: IIB.5.4.
Chronologia: XI–XII (?) w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie,
nr inw. PMA/V/753 (dawniej Muzeum Archeologicznego
Erazma Majewskiego, nr inw. 18729).
Literatura: Nadolski 1954, tab. B/25 – tutaj jako Dzierżanów;
Rauhut 1971, s. 491, kat. 6; Miśkiewiczowa 1982, s. 138;
Kordala 2006, s. 43, kat. 19, tab. 24/2.
Uwagi: –.
132. Elbląg, gm. Elbląg, pow. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie (tabl. XXII:2).
Rodzaj stanowiska: ?.
Badania i rodzaj znaleziska: znalezisko luźne.
Lokalizacja szczegółowa: na zachód od obwodnicy miejskiej,
na terenie kompleksu turystycznego „Nowa Holandia”.
Opis: żeleźce jest dość smukłe i lekko opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada

43

obustronnie wyodrębniona; masywna szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze; stan zachowania –
średni, zniszczone ostrze.
Wymiary: dł. całk. – 17,8 cm; zach. wys. ostrza – 9,7 cm;
najmn. wys. szyjki – 2,1 cm; szer. osady – 4,9 cm;
wys. osady – 4,9 cm; światło osady – 3,3 x 3,4 cm. Waga
– 627 g.
Przynależność typologiczna: IIB.12.1.
Chronologia: X–XII (?) w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu,
bez nr inw.
Literatura: niepublikowany.
Uwagi: –.
133. Gdańsk, gm. Gdańsk, pow. Gdańsk, woj. pomorskie,
stan. 1.
Rodzaj stanowiska: grodzisko dwuczłonowe z końca XI –
końca XII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe Stacji Archeologicznej w Gdańsku Instytutu Historii Kultury
Materialnej pod kierunkiem K. Jażdżewskiego w 1950 r.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: fragment żeleźca.
Wymiary: –.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: koniec XI – koniec XII w.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – datowanie
dendrochronologiczne.
Zbiory: zaginął (?); dawniej w Muzeum Archeologicznym
w Gdańsku.
Literatura: Nadolski 1954, tab. B/28.
Uwagi: w trakcie kwerendy zabytku nie udało się odnaleźć.
134. Gdańsk, gm. Gdańsk, pow. Gdańsk, woj. pomorskie,
stan. 1.
Rodzaj stanowiska: grodzisko dwuczłonowe z końca XI –
końca XII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe Stacji Archeologicznej w Gdańsku Instytutu Historii Kultury
Materialnej pod kierunkiem K. Jażdżewskiego w 1950 r.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: fragment żeleźca.
Wymiary: –.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: koniec XI – koniec XII w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: zaginął (?); dawniej w Muzeum Archeologicznym
w Gdańsku.
Literatura: Nadolski 1954, tab. B/29.
Uwagi: w trakcie kwerendy zabytku nie udało się odnaleźć.
135. Gdynia-Babie Doły, gm. Gdynia, pow. Gdynia, woj.
pomorskie (tabl. XXII:3).
Rodzaj stanowiska: szkieletowe cmentarzysko kurhanowe
z XI–XII w. (?)
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne w 1882 r.
Lokalizacja szczegółowa: zniszczony grób ze śladami drewnianej trumny – mężczyzny (?) (dodatkowo w grobie: 2 noże
żelazne, w tym jeden w skórzanej pochewce z brązowym
okuciem; brązowa sprzączka).
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Opis: żeleźce jest dość masywne, lekko uniesione w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada
zaopatrzona w słabo wyodrębnione wąsy; smukła szyjka
przechodzi w dość szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze,
zakończone wyodrębnioną, ukośnie podciętą, niezbyt szeroką brodą.
Wymiary: dł. całk. – 10,1 cm; wys. ostrza – 6,3 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,5 cm.
Przynależność typologiczna: IIB.5.2/4/6.
Chronologia: XI–XII (?) w.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – misa brązowa typu VI wg T. Poklewskiego.
Zbiory: zaginął; dawniej w Staatliche Museum w Gdańsku,
nr inw. IV 2019.
Literatura: Lissauer 1889, s. 42; La Baume 1927, s. 84–85;
Łęga 1929, s. 361 – tutaj jako Stefanowo; Langenheim 1933,
s. 275 – tutaj jako Stefanowo; 1941, s. 3, przyp. 8, Abb. 4 –
jako Amalienfelde; Nadolski 1954, tab. B/61 i B/121 – tutaj
jako dwa różne znaleziska z Kossakowa i Stefanowa; Janowski, Kurasiński 2003, s. 656, przyp. 4, Tab. I:4; Pollex
2010, s. 172–173 przyp. 306.
Uwagi: stanowisko określane w literaturze także jako Stefanowo i Kossakowo.
136. Giecz, gm. Dominowo, pow. Środa Wielkopolska, woj.
wielkopolskie, stan. 1 – „Grodziszczko” (tabl. XXII:4).
Rodzaj stanowiska: grodzisko dwuczłonowe z l. 60. IX –
XIII/XIV w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe B. Kostrzewskiego w l. 1949–1952.
Lokalizacja szczegółowa: wykop II, 276 m², 62.
Opis: żeleźce jest niewielkie i dość krępe, lekko opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady
owalne; osada zaopatrzona w słabo wyodrębnione wąsy;
obuch zaokrąglony, zakończony smukłym, ściętym kapturkiem; smukła szyjka przechodzi w dość szerokie, asymetryczne, proste ostrze, zakończone wyodrębnioną, ukośnie
podciętą, niezbyt szeroką brodą; stan zachowania – dobry,
nieznaczne ubytki korozyjne na ostrzu.
Wymiary: dł. całk. – 7,8 cm; zach. wys. ostrza – 4,4 cm;
najmn. wys. szyjki – 1,1 cm; szer. osady – 2,5 cm; wys. osady
– 1,5 cm; wys. osady z wąsami – 2,0 cm; światło osady – 2,2 x
2,1 cm; wys. kapturka – 5,0 cm. Waga – 72 g.
Przynależność typologiczna: IIB.5.20.
Chronologia: 2. połowa X (?) – XII w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna;
chronologia stanowiska – datowanie dendrochronologiczne,
źródła pisane, kamienna architektura sakralno-rezydencjonalna,
ułamki naczyń glinianych, denary krzyżowe typu VII wg M. Gumowskiego, ostrogi żelazne typów II/1–4 i III wg Z. Hilczerówny, fragment wagi brązowej typu Ia wg K. Wachowskiego, żelazna zapinka podkowiasta, grzechotki gliniane typu
IIIB wg K. Ślusarskiego.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Oddział
Rezerwat Archeologiczny Gród Piastowski w Gieczu, nr inw.
Gz1 7/51: 725.
Literatura: Tuszyński 1953, s. 233, ryc. 6:a; Nadolski 1954,
tab. Uzupełnienia A/1; B. Kostrzewski 1962, s. 49, ryc. 42;
1978, s. 67, ryc. 60; Górecki 2001a, s. 159; Kotowicz, Sankiewicz 2013, kat. 6, tabl. III:2.
Uwagi: –.

137. Giecz, gm. Dominowo, pow. Środa Wielkopolska,
woj. wielkopolskie, stan. 1 – „Grodziszczko” (tabl. XXII:5).
Rodzaj stanowiska: grodzisko dwuczłonowe z l. 60. IX –
XIII/XIV w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe B. Kostrzewskiego w l. 1949–1952.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: fragment żeleźca w postaci łukowatego, dość szerokiego ostrza, zakończonego słabo wyodrębnioną, ukośnie
podciętą, dość szeroką brodą.
Wymiary: zach. dł. całk. – 5,6* cm; wys. ostrza – ok. 5,6* cm.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: wczesne średniowiecze.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: zaginął (?); dawniej w Muzeum Pierwszych Piastów
na Lednicy, Oddziale Rezerwat Archeologiczny Gród Piastowski w Gieczu, nr inw. Gz1 7/51: 403.
Literatura: Tuszyński 1953, s. 233, ryc. 6:b; Kotowicz, Sankiewicz 2013, kat. 7, tabl. IV:1.
Uwagi: w trakcie kwerendy zabytek nie był dostępny do dokumentacji.
138. Giecz, gm. Dominowo, pow. Środa Wielkopolska, woj.
wielkopolskie, stan. 4 (tabl. XXII:6).
Rodzaj stanowiska: osada podgrodowa z końca VIII – XI w.;
płaskie cmentarzysko szkieletowe z 2. połowy XI – XII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe E. Indyckiej w 2003 r.
Lokalizacja szczegółowa: wykop 16 (4,20 m – od N, 1,95 m
od W), gł. 99,14 m.
Opis: żeleźce jest dość masywne i lekko opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne;
osada zaopatrzona w słabo wyodrębnione, trójkątne wąsy;
obuch spłaszczony; masywna szyjka przechodzi w dość szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone słabo wyodrębnioną, ukośnie podciętą, wąską brodą; stan zachowania
– bardzo dobry, nieznaczne ubytki na ostrzu.
Wymiary: dł. całk. – 15,8 cm; zach. wys. ostrza – 8,1 cm;
najmn. wys. szyjki – 2,7 cm; szer. osady – 4,2 cm; wys. osady
– 3,6 cm; wys. osady z wąsami – 5,3 cm; światło osady – 3,5 x
3,2 cm. Waga – 660 g.
Przynależność typologiczna: IIB.5.4.
Chronologia: XI–XII w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna;
chronologia stanowiska – ułamki naczyń glinianych, dirhem
samanidzki, denary krzyżowe oraz denary Władysława II,
Władysława Wygnańca i Bolesława IV Kędzierzawego.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Oddział
Gród Piastowski w Gieczu, nr inw. 206/03.
Literatura: Kotowicz, Sankiewicz 2013, kat. 9, tabl. V:1.
Uwagi: –.
139. Giecz, gm. Dominowo, pow. Środa Wielkopolska, woj.
wielkopolskie (tabl. XXIII:1).
Rodzaj stanowiska: przeprawa (?).
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne; dar M. Logdańskego w 1970 r.
Lokalizacja szczegółowa: rzeka Moskawa, przy murowanym
moście na szosie Giecz-Biskupice.
Opis: żeleźce jest dość masywne i opuszczone w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady okrągłe; osada

zaopatrzona w wyodrębnione, trójkątne wąsy; obuch zakończony krótkim, sztabkowatym młotkiem; masywna szyjka
przechodzi w szerokie, asymetryczne, lekko łukowate ostrze,
zakończone ukośnie podciętą, wąską brodą; stan zachowania
– dobry, nieznaczne ubytki na osadzie i ostrzu.
Wymiary: dł. całk. – 18,5 cm; wys. ostrza – 11,7 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,4 cm; szer. osady – 4,5 cm; wys. osady –
2,5 cm; wys. osady z wąsami – 5,0 cm; światło osady – 3,2 x
3,2 cm; dł. młotka – 1,4 cm. Waga – 736 g.
Przynależność typologiczna: IIB.5.28.
Chronologia: VIII–X w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, nr inw. MAP/
1970:23; nr kat. 1970:41.
Literatura: Lipińska 1975, s. 172; Tu powstała Polska..., s. 74,
kat. II.9.51.
Uwagi: por. Archiwum Naukowe Muzeum Archeologicznego
w Poznaniu, teczka: PN, gm. Dominowo XL – Giecz, nr 2.
140. Giecz, gm. Dominowo, pow. Środa Wielkopolska, woj.
wielkopolskie (tabl. XXIII:2).
Rodzaj stanowiska: ?.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne w trakcie
melioracji; dar Cz. Ciołka z Chłapowa w 1970 r.
Lokalizacja szczegółowa: rzeka Moskawa.
Opis: żeleźce jest smukłe i lekko opuszczone w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady okrągłe; osada
zaopatrzona w słabo wyodrębnione, trójkątne wąsy; obuch
zaokrąglony; masywna szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne ostrze; stan zachowania – dobry, nieznaczne ubytki
na osadzie i ostrzu, korozja powierzchniowa.
Wymiary: dł. całk. – 17,0 cm; wys. ostrza – 6,0 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,0 cm; szer. osady – 4,5 cm; wys. osady – 3,4 cm;
wys. osady z wąsami – 4,8 cm; światło osady – 3,0 x 3,0 cm.
Waga – 472 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.1.
Chronologia: X–XII w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, nr inw. MAP/
1972:1; nr kat. 1972:1.
Literatura: Naumowicz-Śmigielska 1988, s. 161.
Uwagi: por. Archiwum Naukowe Muzeum Archeologicznego
w Poznaniu, teczka: PN, gm. Dominowo XL – Giecz, nr 5;
w osadzie zachowały się resztki toporzyska.
141. Glinno, gm. Warta, pow. Sieradz, woj. łódzkie.
Rodzaj stanowiska: płaskie cmentarzysko szkieletowe z XI–
XII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe L. Lechowicza w 2000 r.
Lokalizacja szczegółowa: grób 7, mężczyzny w wieku maturus/
senilis (50–60 l.), pochowanego w pozycji wyprostowanej
na plecach z rękami wzdłuż tułowia na osi E-W, z głową
na E; żeleźce złożono przy prawej kości udowej (dodatkowo w grobie: nóż żelazny, kamienna osełka i naczynie
gliniane).
Opis: żeleźce jest lekko opuszczone w stosunku do osi
pionowej toporzyska; światło osady okrągłe; osada zaopatrzona w słabo wyodrębnione, trójkątne wąsy; smukła
szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne ostrze, zakończone półowalnie podciętą brodą.

45

Wymiary: dł. całk. – 12,0 cm; wys. ostrza – 8,2 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,5 cm; wys. osady z wąsami – 3,3 cm; światło
osady – 3,0 x 3,0 cm.
Przynależność typologiczna: IIB.5.2.
Chronologia: XI w.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska.
Zbiory: Muzeum w Sieradzu.
Literatura: niepublikowany; Kurasiński 2012, tabl. LXII:1.
Uwagi: w trakcie kwerendy zabytek był niedostępny.
142. Głogów, gm. Głogów, pow. Głogów, woj. dolnośląskie,
stan. 2 – „Ostrów Tumski” (tabl. XXIII:3).
Rodzaj stanowiska: grodzisko jednoczłonowe z końca X
(ok. 985 r.) – 1. połowy XIII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe
M. Kaczkowskiego w 1980 r.
Lokalizacja szczegółowa: wykop III, warstwa popielatego piasku z dużą ilością węgielków, w miejscu połączenia obiektów 3 i 6a.
Opis: fragment masywnego żeleźca, prostopadłego w stosunku do osi pionowej toporzyska żeleźca w postaci częściowo zachowanej osady zaopatrzonej w wyodrębnione wąsy (?);
masywna szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne, lekko
łukowate ostrze; stan zachowania – zły, częściowo zniszczona osada z obuchem, znaczne ubytki na ostrzu.
Wymiary: zach. dł. całk. – 20,1 cm; zach. wys. ostrza – 7,5 cm;
najmn. wys. szyjki – 2,1 cm; szer. osady – 5,4 cm; światło
osady – ? x 4,0 cm. Waga – 829 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.1/3/5.
Chronologia: koniec X – 1. połowa XIII w.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – źródła pisane,
datowanie dendrochronologiczne, ułamki naczyń glinianych,
żelazne ostrogi typów II/4 i III wg Z. Hilczerówny, miedziane i srebrne kabłączki typu IIIA–C wg H. Kóčki-Krenz.
Zbiory: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie,
nr inw. MH/A/4490.
Literatura: niepublikowany.
Uwagi: –.
143. Głogówek, gm. Głogówek, pow. Prudnik, woj. opolskie,
stan. 1 (tabl. XXIV:1).
Rodzaj stanowiska: wczesnośredniowieczne płaskie cmentarzysko szkieletowe (?).
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne w okresie
międzywojennym, dar Stredego w 1932 r.
Lokalizacja szczegółowa: okolice zamku, grób (?) – mężczyzny (?) (dodatkowo w grobie (?): żelazny, inkrustowany
grot włóczni typu III wg A. Nadolskiego).
Opis: żeleźce jest dość smukłe i prostopadłe w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada
zaopatrzona w wąsy; smukła szyjka przechodzi w wąskie,
asymetryczne, łukowate ostrze; stan zachowania – zły, znacznie uszkodzony obuch i wąsy.
Wymiary: zach. dł. całk. – 20,1 cm; wys. ostrza – 6,7 cm;
najmn. wys. szyjki – 1,7 cm; szer. osady – 3,4 cm; zach. wys.
wąsów – 5,3 cm; światło osady – ? x 2,8 cm. Waga – 351 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.1.
Chronologia: X–XI (?) w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, nr inw. B.1000.58,
nr kat. 4532.
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Literatura: Neue Bodenfunde 1933a, s. 22; Raschke 1934,
s. 18; Langenheim 1936, s. 293–294, Abb. 9; Petersen 1939,
s. 65–66, Abb. 93; Kietlińska, Hildt 1951, s. 124, przyp. 3 –
tutaj jako Górna Głogownia; Nadolski 1954, s. 44, tab. B/30
– tutaj jako Głogowiec; Jamka 1960, s. 100; Sarnowska 1962,
s. 495–497, ryc. 2; Gedl 1969, s. 162; Kaźmierczyk, Macewicz, Wuszkan 1977, s. 133–134, ryc. 95; Lodowski 1980,
s. 160; Wachowski 1981, s. 155–156, ryc. 5:b; 1983, ryc. 9
i tab.; 1991b, s. 140; 1992, s. 163, przyp. 30; Parczewski 1982,
s. 72–73, ryc. 21:1; Żak 1988, s. 71, Abb. 5:1; Foltyn 1998,
s. 95–97, tabl. XI:6; Tereszczuk 2007, s. 231, ryc. 1:b; Boroń,
Foltyn 2011, kat. 6.
Uwagi: –.
144. Głogówek, gm. Głogówek, pow. Prudnik, woj. opolskie
(tabl. XXIV:2).
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne (?).
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest dość smukłe i opuszczone w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada obustronnie, do połowy, wyodrębniona; obuch zaokrąglony; smukła szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne, łukowate
ostrze; stan zachowania – dobry, nieznaczne ubytki na ostrzu
i obuchu.
Wymiary: dł. całk. – 16,3 cm; wys. ostrza – 5,6 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,9 cm; szer. osady – 4,0 cm; wys. osady –
3,2 cm; wys. osady z wąsami – 3,8 cm; światło osady – 4,2 x
3,4 cm. Waga – 320 g.
Przynależność typologiczna: IB.11.1.
Chronologia: XII–XIII (?) w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum Narodowe w Krakowie, nr inw. V 3908.
Literatura: niepublikowany.
Uwagi: –.
145. Gniezno, gm. Gniezno, pow. Gniezno, woj. wielkopolskie, stan. 7.
Rodzaj stanowiska: wczesnośredniowieczna osada otwarta.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania powierzchniowe K. Jażdżewskiego w 1925 r.
Lokalizacja szczegółowa: Rynek, wykop pomiędzy ul. Chrobrego i ul. Tumską.
Opis: „siekierka żelazna”.
Wymiary: –.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: wczesne średniowiecze.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – ułamki naczyń glinianych.
Zbiory: zaginął; dawniej w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu, nr inw. 147/1926.
Literatura: Jażdżewski 1928, s. 40; Nadolski 1954, tab. B/32;
Mikołajczyk 1972, s. 28.
Uwagi: –.
146. Gniezno, gm. Gniezno, pow. Gniezno, woj. wielkopolskie, stan. 13b (tabl. XXIV:3).
Rodzaj stanowiska: ufortyfikowane podgrodzie z połowy X
– połowy XIII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe pod
kierunkiem J. Kostrzewskiego w l. 1936–1938.

Lokalizacja szczegółowa: Ogród Kapituły Metropolitalnej,
między ul. Jeziorną i J. Łaskiego, a brzegiem jeziora Jelonek,
ar 1–2, warstwa VIII.
Opis: żeleźce jest masywne i lekko uniesione w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady migdałowate; osada
niewyodrębniona; obuch spłaszczony; masywna szyjka przechodzi w niezbyt szerokie, asymetryczne, lekko łukowate
ostrze, zakończone wyodrębnioną, półowalnie podciętą brodą; stan zachowania – średni, znaczne ubytki na całej powierzchni zabytku.
Wymiary: dł. całk. – 15,7 cm; wys. ostrza – 7,1 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,4 cm; szer. osady – 4,5 cm; wys. osady –
3,7 cm; światło osady – 3,0 x 3,0 cm. Waga – 472 g.
Przynależność typologiczna: IB.1.4.
Chronologia: połowa X – połowa XIII w.
Podstawy datowania: chronologia fazy osadniczej – datowanie dendrochronologiczne, ułamki naczyń glinianych, ostroga żelazna typu I/1 wg Z. Hilczerówny.
Zbiory: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu nr inw. MAP/
MW/1248:37.
Literatura: Łukasiewicz 1939, s. 43, tabl. XLIV:1; Kostrzewski
1947, s. 211; Nadolski 1954, s. 46, tab. B/33; Hensel 1960, ryc.
14:c; Mikołajczyk 1972, s. 35; Górecki 2001a, s. 156, ryc. 94:9.
Uwagi: w osadzie zachowały się resztki przerdzewiałego toporzyska.
147. Gniezno, gm. Gniezno, pow. Gniezno, woj. wielkopolskie, stan. 13b (tabl. XXIV:4).
Rodzaj stanowiska: ufortyfikowane podgrodzie z połowy X –
połowy XIII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe pod
kierunkiem J. Kostrzewskiego w l. 1936–1938.
Lokalizacja szczegółowa: Ogród Kapituły Metropolitalnej,
między ul. Jeziorną i J. Łaskiego, a brzegiem jeziora Jelonek,
ar 1–2, warstwa VIII.
Opis: żeleźce jest smukłe i prostopadłe w stosunku do osi
pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada niewyodrębniona; obuch zaokrąglony; smukła szyjka przechodzi
w szerokie, symetryczne, łukowate ostrze.
Wymiary: zach. dł. całk. – 7,5 cm; zach. wys. ostrza – 3,8 cm;
zach. najmn. wys. szyjki – 1,4 cm; szer. osady – 2,2 cm;
wys. osady – 1,9 cm; światło osady – 1,5 x 1,4 cm.
Przynależność typologiczna: IIA.1.1.
Chronologia: połowa X – połowa XIII w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: zaginął; dawniej w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu.
Literatura: Łukasiewicz 1939, s. 43, tabl. XLIV:2; Nadolski
1954, tab. B/34; Hensel 1960, ryc. 14:c; Mikołajczyk 1972,
s. 35; Górecki 2001a, s. 156, ryc. 94:10.
Uwagi: –.
148. Gniezno, gm. Gniezno, pow. Gniezno, woj. wielkopolskie, stan. 13b.
Rodzaj stanowiska: ufortyfikowane podgrodzie z połowy X –
połowy XIII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe pod
kierunkiem J. Kostrzewskiego w l. 1936–1938.
Lokalizacja szczegółowa: Ogród Kapituły Metropolitalnej,
między ul. Jeziorną i J. Łaskiego, a brzegiem jeziora Jelonek,
ar 1–2, warstwa VIII.

Opis: „część obucha z wyrostkiem” (kapturkiem).
Wymiary: –.
Przynależność typologiczna: -.1.19-24.
Chronologia: połowa X – połowa XIII w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: zaginął; dawniej w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu.
Literatura: Łukasiewicz 1939, s. 43; Nadolski 1954, tab. B/35;
Mikołajczyk 1972, s. 35; Górecki 2001a, s. 156, ryc. 94:11.
Uwagi: –.
149. Gniezno, gm. Gniezno, pow. Gniezno, woj. wielkopolskie, stan. 13b (tabl. XXIV:5).
Rodzaj stanowiska: ufortyfikowane podgrodzie z połowy X –
połowy XIII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe pod
kierunkiem J. Kostrzewskiego w l. 1936–1938.
Lokalizacja szczegółowa: Ogród Kapituły Metropolitalnej,
między ul. Jeziorną i J. Łaskiego, a brzegiem jeziora Jelonek,
ar 1–2, warstwa VIII.
Opis: fragment żeleźca w postaci niewyodrębnionej osady
z owalnym światłem osady; obuch zaokrąglony, zakończony
smukłym kapturkiem.
Wymiary: zach. dł. całk. – 5,1 cm; najmn. wys. szyjki – 0,9 cm;
szer. osady – 3,2 cm; światło osady – 2,3 x 2,1 cm; wys.
kapturka – 6,1 cm.
Przynależność typologiczna: -.1.19-20.
Chronologia: połowa X – połowa XIII w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: zaginął; dawniej w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu.
Literatura: Łukasiewicz 1939, s. 43, tabl. XLIV:3; Nadolski
1954, tab. B/36; Mikołajczyk 1972, s. 35; Górecki 2001a, s. 156.
Uwagi: –.
150. Gniezno, gm. Gniezno, pow. Gniezno, woj. wielkopolskie, stan. 13b (tabl. XXIV:6).
Rodzaj stanowiska: ufortyfikowane podgrodzie z połowy X –
połowy XIII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe pod
kierunkiem J. Kostrzewskiego w l. 1937–1938.
Lokalizacja szczegółowa: Ogród Kapituły Metropolitalnej,
między ul. Jeziorną i J. Łaskiego, a brzegiem jeziora Jelonek,
ar 1–2, warstwa VIII.
Opis: żeleźce jest smukłe i uniesione w stosunku do osi
pionowej toporzyska; światło osady okrągłe; osada zaopatrzona w słabo wyodrębnione wąsy (?); obuch zaokrąglony;
smukła szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze; stan zachowania – średni, znacznie uszkodzone
ostrze i osada.
Wymiary: dł. całk. – 11,8 cm; zach. wys. ostrza – 6,2 cm;
najmn. wys. szyjki – 1,1 cm; szer. osady – 3,1 cm; wys. osady
– 2,1 cm; wys. osady z wąsami – 2,5 cm; światło osady –
2,4 x 2,4 cm. Waga – 77 g.
Przynależność typologiczna: IIB.5.1 (?).
Chronologia: XI–XII (?) w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie,
nr inw. MPPG 1987:3; nr kat. 1987:3/147.
Literatura: Civitates... 1998, kat. II:42.
Uwagi: osada uzupełniona masą plastyczną.
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151. Goplana, gm. Skulsk, pow. Konin, woj. wielkopolskie
(tabl. XXV:1).
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne w trakcie
budowy kanału Warta–Gopło, dar inż. Rawy (?).
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest smukłe i prostopadłe (?) w stosunku do osi
pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada obustronnie wyodrębniona; obuch zaokrąglony; smukła szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne, łukowate ostrze.
Wymiary: dł. całk. – 15,0 cm; wys. ostrza – 7,2 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,7 cm; szer. osady – 3,9 cm; wys. osady –
4,3 cm; światło osady – 2,6 x 2,7 cm.
Przynależność typologiczna: IB.12.1.
Chronologia: wczesne średniowiecze (?).
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: zaginął; dawniej w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu, nr inw. MAP/1948:181; nr kat. 1948:539 (przekazany
w depozyt przez Dyrekcję Dróg Wodnych).
Literatura: B.K. 1948a, s. 85; 1948b, s. 181; B. Kostrzewski
1951, s. 199; Nadolski 1954, tab. B/37 – tutaj błędna lokalizacja.
Uwagi: pierwotnie w osadzie znajdowało się toporzysko;
wizerunek, informacje i wymiary na podstawie danych zawartych w karcie zabytku przechowywanej w Archiwum
Naukowym Muzeum Archeologicznego w Poznaniu.
152. Goplana, gm. Skulsk, pow. Konin, woj. wielkopolskie.
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne J. Antoniewicza w trakcie budowy kanału Warta-Gopło.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: „żelazna siekierka”.
Wymiary: –.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: wczesne średniowiecze (?).
Podstawy datowania: literatura przedmiotu.
Zbiory: zaginął.
Literatura: B.K. 1948, s. 85; Nadolski 1954, tab. B/38 – tutaj
błędna lokalizacja.
Uwagi: pierwotnie w osadzie znajdowało się toporzysko.
153. Gorzycko, gm. Międzychód, pow. Międzychód, woj.
wielkopolskie.
Rodzaj stanowiska: „słowiańska” osada otwarta.
Badania lub rodzaj znaleziska: –.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: –.
Wymiary: –.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: wczesne średniowiecze (?).
Podstawy datowania: literatura przedmiotu.
Zbiory: zaginął.
Literatura: Witt 1880, s. 162, 167; Petersen 1939, s. 68–69;
Nadolski 1954, tab. B/39.
Uwagi: –.
154. Gostyń, gm. Gaworzyce, pow. Polkowice, woj. dolnośląskie, stan. 2 „Kowalowa Góra” (tabl. XXV:2).
Rodzaj stanowiska: grodzisko jednoczłonowe z 2. połowy IX –
1. połowy X w.
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Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: fragment żeleźca w postaci lekko łukowatego i asymetrycznego, wąskiego ostrza z masywną szyjką; stan zachowania – zły, uszkodzona osada z obuchem.
Wymiary: zach. dł. całk. – 9,9 cm; zach. wys. ostrza – 3,7 cm;
najmn. wys. szyjki – 2,2 cm.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: 2. połowa IX – 1. połowa X w.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – ułamki naczyń glinianych, żelazne misy typu śląskiego, żelazne, krzyżowe okucie garnituru mieczowego, paciorki szklane.
Zbiory: Muzeum Archeologiczne we Wrocławiu, oddział
Muzeum Miejskiego Miasta Wrocławia, nr inw. MMW/A/
IV/278.
Literatura: Langenheim 1939b, s. 123, ryc. 9:5; Petersen
1939, s. 65, Abb. 92:5; Kostrzewski 1961, s. 27; Wachowski
1997, s. 46, ryc. 26:d; 2000, s. 38, Abb. 26:d; 2001a, s. 158,
rys. 8:d; Kurnatowska 1999, s. 119; Dulinicz 2001, s. 98.
Uwagi: wedle konkurencyjnej tezy S. Moździocha (2000) stanowisko interpretowane jest jako słowiańskie miejsce kultowe.
155. Gostyń, gm. Gaworzyce, pow. Polkowice, woj. dolnośląskie, stan. 2 „Kowalowa Góra” (tabl. XXV:3).
Rodzaj stanowiska: grodzisko jednoczłonowe z 2. połowy IX –
1. połowy X w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe
P. Rzeźnika w 1996 r.
Lokalizacja szczegółowa: wykop VII/96, obiekt nr 2 – mieszkalny (w wypełnisku obiektu dodatkowo: fragmenty ceramiki, przęślik, żelazny grot strzały, sprzączka żelazna, 3 żelazne miski typu śląskiego, 2 żelazne krzesiwa, 6 paciorków
szklanych, 3 osełki kamienne).
Opis: żeleźce jest masywne i uniesione w stosunku do osi
pionowej toporzyska; światło osady okrągłe; osada zaopatrzona w wyodrębnione wąsy; obuch zaokrąglony; masywna
szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne, łukowate ostrze,
zakończone słabo wyodrębnioną, ukośnie podciętą brodą; stan
zachowania – średni, znacznie uszkodzona osada z wąsami
i obuch.
Wymiary: dł. całk. – 12,6 cm; zach. wys. ostrza – 5,0 cm;
najmn. wys. szyjki – 2,8 cm; szer. osady – 4,5 cm; zach. wys.
osady – 2,0 cm; zach. wys. osady z wąsami – 4,8 cm; światło osady – 3,7 x 3,7 cm. Waga – 328 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.2.
Chronologia: 2. połowa IX – 1. połowa X w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego,
bez nr inw.
Literatura: Rzeźnik 1997, s. 275, 278, ryc. 6:b; 1998, ryc. 5:b;
Moździoch 2000, s. 164; Dulinicz 2001, s. 98; Kotowicz
2008b, s. 371, przyp. 12.
Uwagi: jw.
156. Goździków, gm. Gielniów, pow. Przysucha, woj. mazowieckie (tabl. XXV:4).
Rodzaj stanowiska: grodzisko jednoczłonowe z końca X –
początku XII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne uczniów
w 1961 r.
Lokalizacja szczegółowa: urwany wał grodziska.

Opis: żeleźce jest smukłe i opuszczone (?) w stosunku do osi
pionowej toporzyska; osada zaopatrzona w wyodrębnione,
trójkątne wąsy; obuch zakończony krótkim, lekko wypukłym
młotkiem o czworokątnym przekroju; smukła szyjka przechodzi w wąskie, lekko asymetryczne, łukowate ostrze.
Wymiary: dł. całk. – 12,5 cm; wys. ostrza – 5,8 cm; najmn. wys.
szyjki – ok. 1,6 cm; szer. osady – 3,6 cm; wys. osady z wąsami – 5,8 cm; światło osady – 3,1 x 3,1 cm; dł. młotka – 0,8 cm.
Przynależność typologiczna: IB.5.29.
Chronologia: X w. (?).
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna;
chronologia stanowiska – ułamki naczyń glinianych.
Zbiory: zaginął; dawniej w Liceum Ogólnokształcącym w Klimontowie.
Literatura: Pyzik 1966, s. 110–111, ryc. 2; Lechowicz [brw],
s. 148.
Uwagi: –.
157. Góra, gm. Warta, pow. Sieradz, woj. łódzkie, stan. 1
(tabl. XXV:5).
Rodzaj stanowiska: płaskie cmentarzysko szkieletowe z 2. połowy XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne A. Kowalskiego podczas pobierania żwiru w 1958 r; dar ks. Reńca.
Lokalizacja szczegółowa: grób (?).
Opis: żeleźce jest masywne i opuszczone w stosunku do osi
pionowej toporzyska; osada zaopatrzona w wyodrębnione,
trójkątne wąsy; obuch zakończony smukłym kapturkiem;
smukła szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, łukowato podciętą,
wąską brodą.
Wymiary: dł. całk. – 18,0 cm; wys. ostrza – 10,6 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,4 cm; wys. osady – 3,1 cm; wys. osady z wąsami – 3,3 cm; światło osady – 3,0 x 3,0 cm; wys. kapturka –
8,5 cm.
Przynależność typologiczna: IIB.5.20/22/24.
Chronologia: XI w.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – denar srebrny Bolesława Śmiałego.
Zbiory: zaginął; dawniej w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu, nr inw. 1958:292, nr kat. 1958:622–625.
Literatura: MKP 1958, s. 405, ryc. 7; Kowiańska-Piaszykowa
1960, s. 179, 188 i przyp. 7, 190, ryc. 29, 32:3; Śmigielski
1963, s. 360; Kotowicz 2008c, s. 455.
Uwagi: pierwotnie na jednej ze stron żeleźca widoczne były
ślady tkaniny, a w osadzie zachowały się resztki toporzyska –
por. Archiwum Naukowe Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, teczka ŁD, gm. Warta – Góra.
158. Grębocin, gm. Lubicz, pow. Toruń, woj. kujawskopomorskie (tabl. XXV:6).
Rodzaj stanowiska: płaskie cmentarzysko szkieletowe z XI–
XII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: ?.
Lokalizacja szczegółowa: grób 16 – mężczyzny (?) (dodatkowo w grobie: brązowa bransoleta).
Opis: żeleźce jest masywne i silnie opuszczone w stosunku
do osi pionowej toporzyska; osada zaopatrzona w słabo wyodrębnione wąsy; obuch płaski; smukła szyjka przechodzi
w szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, ukośnie podciętą, wąską brodą.

Wymiary: dł. całk. – 10,6 cm; wys. ostrza – 7,2 cm; najmn.
wys. szyjki – ok. 1,3 cm; wys. osady – ok. 2,9 cm; wys. osady
z wąsami – ok. 3,2 cm.
Przynależność typologiczna: IIB.5.4.
Chronologia: XI–XII w.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – misa brązowa, brązowy, posrebrzany i srebrne kabłączki skroniowe
typu II i IIIA wg K. Musianowicz/H. Kóčki-Krenz.
Zbiory: Muzeum Okręgowe w Toruniu, nr inw. MT/A/898
(dawny nr II.D.344)
Literatura: Łęga 1929, s. 361, tabl. L:299; Langenheim 1933,
s. 272, 278; 1941, s. 4 – jako Gramtschen; Jänischen 1938,
s. 28, poz. 91; Nadolski 1954, tab. B/40; Żak 1956, s. 395;
Panasiewicz, Wołoszyn 2002, s. 247, przyp. 7.
Uwagi: w trakcie kwerendy zabytek był niedostępny.
159. Grodzisk, gm. Mrozy, pow. Mińsk Mazowiecki, woj.
mazowieckie, stan. 1 (tabl. XXV:7).
Rodzaj stanowiska: osada wczesnośredniowieczna (?).
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne przed II wojną światową; dar R. Jakimowicza.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest dość masywne i prostopadłe w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne;
osada zaopatrzona w słabo wyodrębnione, trójkątne wąsy; obuch zakończony smukłym, półowalnym kapturkiem;
smukła szyjka przechodzi w bardzo szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, ukośnie podciętą, wąską brodą; stan zachowania – średni,
uszkodzona górna partia kapturka, znacznie skorodowane
ostrze.
Wymiary: dł. całk. – 12,7 cm; wys. ostrza – 10,2 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,3 cm; szer. osady – 3,1 cm; wys. osady –
2,8 cm; wys. osady z wąsami – 3,2 cm; światło osady – 2,8 x
2,6 cm; zach. wys. kapturka – 5,0 cm. Waga – 221 g.
Przynależność typologiczna: IIIB.5.20.
Chronologia: XI–XII (?) w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie,
nr inw. PMA/V/625; dawniej w Muzeum Przemysłu i Rolnictwa, nr inw. MPR 1136.
Literatura: niepublikowany.
Uwagi: w ostrzu znajduje się okrągły otwór o średnicy 0,4 x
0,4 cm.
160. Gródek, gm. Hrubieszów, pow. Hrubieszów, woj. lubelskie, stan. 1A (tabl. XXVI:1).
Rodzaj stanowiska: grodzisko jednoczłonowe z X(?), XI–
XIII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe
Stacji Archeologicznej Grody Czerwieńskie Instytutu Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk w 1952 r.
Lokalizacja szczegółowa: ćwiartka g, działka 25 (155 cm od N,
90 cm od W), warstwa II/III (jasnobrunatna ziemia z grudkami polepy w spągu warstwy II), gł. 198 cm.
Opis: żeleźce jest masywne i prostopadłe w stosunku do osi
pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada niewyodrębniona; obuch owalny, zakończony krępym kapturkiem;
masywna szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, prosto podciętą,
niezbyt szeroką brodą.
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Wymiary: dł. całk. – 16,0 cm; wys. ostrza – 11,0 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,2 cm; szer. osady – 4,9 cm; światło osady –
3,6 x 4,0 cm; wys. kapturka – 6,8 cm.
Przynależność typologiczna: IIB.1.20.
Chronologia: XIII–XIV (?) w.
Podstawy datowania: chronologia fazy osadniczej z cmentarzyskiem – kabłączki skroniowe typów III i IV wg K. Musianowicz, brązowe zausznice malinowate, bransolety szklane, krzyżyk metalowy, miedziane aplikacje nakrycia głowy.
Zbiory: zaginął; dawniej w Instytucie Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, nr ks. pol.
1136/52.
Literatura: Rajewski 1956, s. 51; Poleski 1992, s. 107, kat. 91;
Niedźwiedź, Koman 1996, s. 86; Kuśnierz 2006, s. 88, zest.
I:14, tabl. V:17; 2009, s. 155.
Uwagi: –.
161. Gródek, gm. Hrubieszów, pow. Hrubieszów, woj.
lubelskie, stan. 1A (tabl. XXVI:2).
Rodzaj stanowiska: grodzisko jednoczłonowe z X? XI–XIII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe Stacji Archeologicznej Grody Czerwieńskie Instytutu Historii
Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk w 1953 r.
Lokalizacja szczegółowa: ćwiartka fI; działka 73 (0 cm od S,
95 cm od E), warstwa III (jasnoszara ziemia z grudkami
polepy) z X (?) –XIII w., gł. 63 cm.
Opis: żeleźce jest masywne i nieznacznie uniesione w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady półowalne;
osada wyodrębniona od dołu; obuch płaski; masywna szyjka
przechodzi w szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze.
Wymiary: dł. całk. – 17,3 cm; zach. wys. ostrza – 13,0 cm;
najmn. wys. szyjki – ok. 2,6 cm; szer. osady – 4,5 cm; wys.
osady – 4,5 cm; światło osady – 4,0 x 3,0 cm.
Przynależność typologiczna: IIIB.7.3 (?).
Chronologia: 1. połowa XIII (?) w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna;
chronologia fazy osadniczej – ułamki naczyń glinianych.
Zbiory: zaginął; dawniej w Instytucie Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, nr ks. pol.
126/53.
Literatura: Kuśnierz 2006, s. 88, zest. I:20, tabl. VI:1.
Uwagi: w osadzie zachował się fragment toporzyska.
162. Gruszów, gm. Pałecznica, pow. Proszowice, woj. świętokrzyskie (tabl. XXVI:3).
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest smukłe i opuszczone w stosunku do osi
pionowej toporzyska; osada zaopatrzona w wyodrębnione,
trójkątne wąsy; obuch zakończony krępym kapturkiem; smukła szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, łukowate
ostrze, zakończone wyodrębnioną, ukośnie podciętą, szeroką
brodą.
Wymiary: –.
Przynależność typologiczna: IIB.5.20/22/24.
Chronologia: 2. połowa X (?) – XII w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: zaginął; dawniej w Muzeum Przemysłu i Rolnictwa.
Literatura: Antoniewicz 1927, tabl. XLVI:20; Nadolski 1954,
tab. B/42; Dąbrowska 1962, s. 95; Strzyż 2006, tab. V/9.
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Uwagi: w literaturze zabytek ten funkcjonuje również jako
pochodzący z Gruszowa, pow. Kielce.
163. Gubin, gm. Gubin, pow. Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie (tabl. XXVI:4).
Rodzaj stanowiska: ?.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne przy kopaniu fundamentów na wozownię w 1884 r.
Lokalizacja szczegółowa: Wzgórze Wielkanocne, parcela handlarza winem Pötko (Osterberg 14), na N od domu właściciela, luźna ziemia z profilu wschodniego fundamentu,
gł. do 2,0 m.
Opis: żeleźce jest masywne i prostopadłe w stosunku do
osi pionowej toporzyska; osada niewyodrębniona; obuch
zakończony krępym kapturkiem; masywna szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne łukowate ostrze zakończone
wyodrębnioną, ukośnie podciętą, szeroką brodą, zakończoną
półowalnym występem.
Wymiary: dł. całk. – ok. 13,0/13,6/14,0 cm; wys. ostrza –
8,0/9,0 cm; najmn. wys. szyjki – 2,6* cm; wys. kapturka –
6,2* cm.
Przynależność typologiczna: IIB.1.20/22/24.
Chronologia: XIII w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: zaginął; do 1945 r. w Museum für Vor- und Frühgeschichte w Berlinie, nr inw. 5273.
Literatura: Jentsch 1883; Lindenschmit 1900, Taf. 41; Niederle 1921, s. 295, obr. 82; Werner 1929, s. 156–157, Abb. 1, 3;
Frenzel 1932, s. 98, Taf. 9:5; Paulsen 1937, s. 112–117; 1939,
s. 33, 140, 144, 147, 151, Abb. 85, 87; 1956a, s. 191, Abb. 90;
1956b, s. 128; Jänischen 1938, s. 30, poz. 148; Неуступный 1947, s. 140–141, 169, poz. 43, рис. 43; Nadolski 1954,
s. 45–46, tab. B/43, tabl. XVII:5; Sarnowska 1962, s. 508–511,
ryc. 13; Kostrzewski 1970, s. 205; Bakka 1983, s. 5, Abb. 3;
Кулаков 1993, s. 124, рис. 4:3; Wachowski 2001a, s. 170,
rys. 19:b; Biermann 2000, s. 82–83, Abb. 39:1; 2002, s. 63–64,
70–72, Abb. 1:1, 4; Кулаков, Скворцов 2000, s. 180, 182,
рис. 4:3; Raddatz 2002, s. 295, Abb. 1:1; Wołoszyn 2004,
s. 263, przyp. 29; Volkmann 2006, s. 61, Taf. 1.2; Drozd,
Janowski 2007a, s. 115; Kotowicz 2011, s. 113–114, Fig. 7:4;
Świętosławski, w druku.
Uwagi: zabytek odkryto wraz z późnośredniowieczną ceramiką, sierpem żelaznym i żelaznym gwoźdźmi; niemal cała
powierzchnia żeleźca (z wyjątkiem krawędzi ostrza) jest
platerowana srebrem i żółtym metalem (miedzią?, brązem?)
– szyjkę i ostrze ozdobiono wyobrażeniem czworonożnego
zwierzęcia o wydłużonych, pionowych rogach.
164. Gwieździn, gm. Rzeczenica, pow. Człuchów, woj.
pomorskie, stan. 54 (tabl. XXVI:5).
Rodzaj stanowiska: jezioro.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne Fundacji
Amicus Universitatis Nicolai Copernici i Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pod kierunkiem W. Chudziaka i R. Kaźmierczaka w 2007 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Szczytno, ok. 25 m na N
od półwyspu z grodziskiem zlokalizowanego przy W części
akwenu.
Opis: żeleźce jest smukłe i lekko opuszczone w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady migdałowate; osada
zaopatrzona w słabo wyodrębnione, trójkątne wąsy; obuch

płaski; smukła szyjka przechodzi w wąskie, lekko asymetryczne, łukowate ostrze; stan zachowania – bardzo dobry.
Wymiary: dł. całk. – 18,7 cm; wys. ostrza – 7,3 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,9 cm; szer. osady – 5,1 cm; wys. osady –
3,6 cm; wys. osady z wąsami – 4,9 cm; światło osady – 4,5 x
4,1 cm. Waga – 675 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.3.
Chronologia: X w. (?).
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – datowanie
dendrochronologiczne.
Zbiory: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku,
Delegatura w Słupsku, nr ks. pol. 13/07.
Literatura: Chudziak, Kaźmierczak, Niegowski 2011, s. 45, 52,
ryc. 46:a.
Uwagi: –.
165. Hamernia, gm. Józefów, pow. Biłgoraj, woj. lubelskie
(tabl. XXVII:1).
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne S. Mielniczka; zakup w 2006 r.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest dość smukłe i lekko uniesione w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada
niewyodrębniona; obuch zakończony długim, wąskim, ukośnie ściętym młotkiem o czworokątnym przekroju; smukła
szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze,
zakończone wyodrębnioną, spiczastą brodą; stan zachowania – bardzo dobry, nieznaczne uszczerbki na ostrzu
Wymiary: dł. całk. – 14,9 cm; wys. ostrza – 7,7 cm; najmn. wys.
szyjki – 1,6 cm; szer. osady – 2,7 cm; wys. osady – 1,9 cm;
światło osady – 2,5 x 1,5 cm; dł. młotka – 3,1 cm. Waga – 231 g.
Przynależność typologiczna: IIB.1.29.
Chronologia: wczesne średniowiecze (?).
Podstawy datowania: kontekst odkrycia.
Zbiory: Muzeum im. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim, nr inw. MT/1101/1/A.
Literatura: niepublikowany.
Uwagi: zabytek odkryto wraz z grotem bełtu i krzesiwem.
166. Hołdowiec, gm. Kazimierza Wielka, pow. Kazimierza
Wielka, woj. świętokrzyskie (tabl. XXVII:2).
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest dość smukłe i lekko uniesione w stosunku do
osi pionowej toporzyska; osada zaopatrzona w słabo wyodrębnione, trójkątne wąsy; światło osady okrągłe (?), obuch zaokrąglony (?), zakończony smukłym kapturkiem; smukła szyjka
przechodzi w wąskie, lekko asymetryczne, łukowate ostrze.
Wymiary: dł. całk. – 11,2 cm; wys. ostrza – 5,0 cm; najmn.
wys. szyjki – ok. 1,0 cm; wys. osady – ok. 3,3 cm; wys. osady
z wąsami – ok. 4,2 cm; światło osady – 3,0 x 3,0 cm; wys.
kapturka – ok. 6,6 cm.
Przynależność typologiczna: IB.5.19 (?).
Chronologia: X (?) – XI w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum Archeologiczne w Krakowie, nr inw. MAK/
S/46.
Literatura: Pradzieje... 2005, s. 325, kat. 174.
Uwagi: w trakcie kwerendy zabytek był niedostępny.

167. Hornowo, gm. Dziadkowice, pow. Siemiatycze, woj.
podlaskie (tabl. XXVII:3).
Rodzaj stanowiska: wczesnośredniowieczne cmentarzysko
kurhanowe (?).
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne; dar H. Ciecierskiego.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest dość masywne i lekko uniesione w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady okrągłe; osada
niewyodrębniona; obuch zaokrąglony, zakończony krępym,
lekko zaokrąglonym kapturkiem; smukła szyjka przechodzi
w szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, łukowato podciętą, szeroką brodę, zakończoną
haczykowatym występem; stan zachowania – średni, znacznie zniszczony kapturek.
Wymiary: dł. całk. – 17,8 cm; wys. ostrza – 10,0 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,3 cm; szer. osady – 4,7 cm; światło osady –
3,3 x 3,3 cm; wys. kapturka – 5,0 cm. Waga – 466 g.
Przynależność typologiczna: IIB.1.20.
Chronologia: XI–XIV w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie,
nr inw. PMA V/830:1.
Literatura: Musianowicz 1960, s. 224, tabl. VII:9.
Uwagi: –.
168. Hornówek, gm. Czernikowo, pow. Toruń, woj. kujawskopomorskie, stan. 8 (tabl. XXVII:4).
Rodzaj stanowiska: jezioro.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne J. Niegowskiego w 1997 r.
Lokalizacja szczegółowa: północna część jeziora Steklin,
gł. ok. 4–5 m.
Opis: żeleźce jest dość masywne i prostopadłe w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada
zaopatrzona w wyodrębnione, trójkątne wąsy; obuch płaski,
zaopatrzony w smukły kapturek; smukła szyjka przechodzi
w szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, łukowato podciętą, dość szeroką brodą.
Wymiary: dł. całk. – 14,7 cm; wys. ostrza – 9,5 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,4 cm; szer. osady – 3,5 cm; wys. osady –
3,1 cm; wys. osady z wąsami – 3,8 cm; światło osady – 2,7 x
2,6 cm; wys. kapturka – 6,9 cm.
Przynależność typologiczna: IIB.5.22.
Chronologia: XI–XII (?) w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Literatura: Chudziak 2000, s. 96, ryc. 12:e; Chudziak, Kaźmierczak, Niegowski 2011, s. 78, ryc. 52:d.
Uwagi: w trakcie kwerendy zabytek był niedostępny.
169. Hornówek, gm. Czernikowo, pow. Toruń, woj. kujawskopomorskie, stan. 8 (tabl. XXVII:5).
Rodzaj stanowiska: jezioro.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne J. Niegowskiego w 1997 r.
Lokalizacja szczegółowa: północna część jeziora Steklin,
gł. ok. 4–5 m.
Opis: żeleźce jest masywne i lekko opuszczone w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada
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zaopatrzona w słabo wyodrębnione wąsy; obuch spłaszczony;
masywna szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, półowalnie podciętą, wąską brodą.
Wymiary: dł. całk. – 15,7 cm; zach. wys. ostrza – 11,0 cm;
najmn. wys. szyjki – 2,1 cm; szer. osady – 5,1 cm; wys. osady
– 2,9 cm; wys. osady z wąsami – 4,5 cm; światło osady –
3,6 x 2,6 cm.
Przynależność typologiczna: IIB.5.4.
Chronologia: XI–XIII (?) w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Literatura: Chudziak 2000, s. 96, ryc. 12:a; Chudziak, Kaźmierczak, Niegowski 2011, s. 78, ryc. 52:b.
Uwagi: w trakcie kwerendy zabytek był niedostępny.

Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe K. Żurowskiego i G. Mikołajczyk w 1954 r.
Lokalizacja szczegółowa: kurhan (?).
Opis: fragment żeleźca w postaci zniszczonej osady z obuchem.
Wymiary: –.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: IX – początek XI w.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – ułamki naczyń glinianych, żelazna ostroga o zaczepach haczykowatych zagiętych do wnętrza odmiany B–C wg J. Żaka/K.
Wachowskiego.
Zbiory: zaginął (?).
Literatura: Żurowski, Mikołajczyk 1955, s. 255, ryc. 7:e;
Kotowicz, Michalak 2007–2008, s. 382; Kotowicz 2008b,
s. 374; Kuśnierz 2009, s. 155.
Uwagi: w trakcie kwerendy zabytek był niedostępny.

170. Hornówek, gm. Czernikowo, pow. Toruń, woj. kujawskopomorskie, stan. 8 (tabl. XXVII:6).
Rodzaj stanowiska: jezioro.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne J. Niegowskiego w 1997 r.
Lokalizacja szczegółowa: północna część jeziora Steklin,
gł. ok. 4–5 m.
Opis: żeleźce jest dość masywne i prostopadłe w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady okrągłe; osada
zaopatrzona w słabo wyodrębnione wąsy (?); obuch spłaszczony; smukła szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne,
łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, ukośnie podciętą, dość szeroką brodą.
Wymiary: dł. całk. – 16,7 cm; wys. ostrza – 9,8 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,9 cm; szer. osady – 4,6 cm; wys. osady z wąsami – 4,5 cm; światło osady – 3,2 x 3,2 cm.
Przynależność typologiczna: IIB.5.4 (?).
Chronologia: XI–XIII (?) w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Literatura: Chudziak 2000, s. 96, ryc. 12:f; Chudziak, Kaźmierczak, Niegowski 2011, s. 78, ryc. 52:e.
Uwagi: w trakcie kwerendy zabytek był niedostępny.

173. Igołomia, gm. Igołomia-Wawrzeńczyce, pow. Kraków,
woj. małopolskie (tabl. XXVIII:1).
Rodzaj stanowiska: osada otwarta z VI–XIII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe Zakładu Archeologii Polski Instytutu Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w l. 1953–1954.
Lokalizacja szczegółowa: 50 cm na S od jam 53 i 52, warstwa humusu, gł. 35 cm.
Opis: żeleźce jest dość masywne i lekko uniesione w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne, osada
zaokrąglona; obuch zakończony długim, lekko wypukłym
młotkiem o czworokątnym przekroju; smukła szyjka przechodzi w bardzo szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze,
zakończone wyodrębnioną, prosto podciętą, wąską brodą.
Wymiary: dł. całk. – 11,0 cm; wys. ostrza – 8,3 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,3 cm; szer. osady – 2,1 cm; wys. osady –
2,1 cm; światło osady – 2,2 x 1,4 cm; dł. młotka – 2,2 cm.
Przynależność typologiczna: IIIB.6.30.
Chronologia: wczesne średniowiecze.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii
Nauk, Oddział w Krakowie.
Literatura: Nosek 1955, s. 34, ryc. 13 – tu błędna lokalizacja
zabytku; Machnik 1961, s., 42–43, tabl. XVIII:11; Dąbrowska
1973, s. 210–211, kat. 54; Żaki 1974, s. 271, ryc. 212:b; Poleski 1992, kat. 119; Strzyż 2006, s. 40–41, tab. V/11, ryc. 4:7 –
tutaj błędna lokalizacja zabytku; Kotowicz, Michalak 2007–
2008, s. 379; Kotowicz 2008b, s. 372, przyp. 16 – tu błędna
lokalizacja zabytku; 2008c, s. 450, przyp. 19.
Uwagi: w trakcie kwerendy zabytek był niedostępny; pierwotnie w osadzie znajdowały się resztki zbutwiałego toporzyska.

171. Horodyszcze, gm. Wisznice, pow. Bielsk Podlaski, woj.
lubelskie, stan. 1.
Rodzaj stanowiska: grodzisko jednoczłonowe z XI–XIII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: ?.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: –.
Wymiary: –.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: wczesne średniowiecze (?).
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – ułamki naczyń glinianych.
Zbiory: Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej.
Literatura: Kuśnierz 2009, s. 155.
Uwagi: w trakcie kwerendy zabytek był niedostępny.
172. Husynne, gm. Hrubieszów, pow. Hrubieszów, woj.
lubelskie, stan. 1 „Księżycowa Mogiła”.
Rodzaj stanowiska: osada otwarta z IX–X w. lub kurhan
ciałopalny (?) z początku XI w.
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174. Igołomia, gm. Igołomia-Wawrzeńczyce, pow. Kraków,
woj. małopolskie (tabl. XXVIII:2).
Rodzaj stanowiska: osada otwarta z VI–XIII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe Stacji Archeologicznej Instytutu Historii Kultury Materialnej
Polskiej Akademii Nauk w Igołomii w 1956 r.
Lokalizacja szczegółowa: ar 0197, wykop ratowniczy A1,
metr 9/f, 2 m na W od obiektu mieszkalnego 2/56 (VIII–X w.),
gł. 80–90 cm.
Opis: żeleźce jest dość masywne i opuszczone w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne, osada
niewyodrębniona; obuch zakończony krótkim, słabo wyod-

rębnionym, lekko wypukłym, sztabkowatym młotkiem; smukła szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne, łukowate
ostrze.
Wymiary: dł. całk. – 11,5 cm; wys. ostrza – 5,0 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,7 cm; szer. osady – 2,6 cm; wys. osady –
1,7 cm; światło osady – 1,9 x 1,2 cm; dł. młotka – 1,3 cm.
Przynależność typologiczna: IB.1.27.
Chronologia: IX–X (?) w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii
Nauk, Oddział w Krakowie.
Literatura: Gajewski 1959, s. 43, tabl. II:5; Dąbrowska 1961,
s. 130, 139, ryc. 5; 1973, s. 210–211, kat. 54; Poleski 1992,
kat. 119; Strzyż 2006, s. 41, tab. V/12, ryc. 4:9.
Uwagi: w trakcie kwerendy zabytek był niedostępny.
175. Jałowo, gm. Rutka-Tartak, pow. Suwałki, woj. podlaskie, stan. 5 (tabl. XXVIII:3).
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne wykrywaczem metali Klubu Miłośników Archeologii „Penetrator”.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest masywne i prostopadłe w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada niewyodrębniona; obuch zaokrąglony, zakończony krępym, spiczastym kapturkiem; masywna szyjka przechodzi w bardzo
szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, półowalnie podciętą, wąską brodą; stan zachowaia – dobry, nieznacznie wyszczerbiona krawędź ostrza
i zniszczona dolna część kapturka.
Wymiary: dł. całk. – 17,9 cm; wys. ostrza – 14,2 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,0 cm; szer. osady – 4,1 cm; światło osady –
3,6 x 3,0 cm; zach. wys. kapturka – 5,8 cm.
Przynależność typologiczna: IIIB.1.20.
Chronologia: XI–XIII (?) w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum w Suwałkach, nr inw. MS/A/1590.
Literatura: niepublikowany.
Uwagi: w osadzie zachowały się resztki toporzyska.
176. Jankowice, gm. Oława, pow. Oława, woj. dolnośląskie
(tabl. XXVIII:4).
Rodzaj stanowiska: płaskie wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe (?).
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne w l. 1928–
1929; dar Gleißa i Pradela w 1936 r.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest dość smukłe i uniesione w stosunku do osi
pionowej toporzyska; osada zaopatrzona w wyodrębnione,
trójkątne wąsy; obuch zakończony krótkim, wypukłym młotkiem; smukła szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne,
ukośne ostrze.
Wymiary: dł. całk. – 30,8 cm; wys. ostrza – 6,6 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,2 cm; wys. osady z wąsami – 7,4 cm; dł. młotka
– ok. 2,6 cm.
Przynależność typologiczna: IB.5.29 (?).
Chronologia: IX w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: zaginął.
Literatura: Neue Bodenfunde 1937a, s. 58, 1937b, 196; Sarnowska 1962, s. 497–498, ryc. 3; Sułowska 1977, s. 37–38;

Lodowski 1980, s. 160, 200–201, kat. 67; Wachowski 1981,
s. 154–156, ryc. 1:d; 1983, ryc. 9 i tab.; 1991b, s. 140; 1996,
s. 56, przyp. 40; 1997, s. 46, ryc. 31:f; 2000, s. 38, Abb. 31:f;
2001a, s. 158, rys. 11:f; Zaitz 1990, s. 162.
Uwagi: wraz z zabytkiem odkryto wczesnośredniowieczne
naczynie gliniane.
177. Janów Pomorski, gm. Elbląg, pow. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, stan. 1 (tabl. XXVIII:5).
Rodzaj stanowiska: ufortyfikowana osada portowa z początków IX – X/XI w., identyfikowana z wczesnośredniowiecznym Truso.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne, prawdopodobnie w trakcie melioracji w 1897 r.; dar dziedzica Borowskiego.
Lokalizacja szczegółowa: pola nad jeziorem Drużno.
Opis: żeleźce jest masywne i uniesione w stosunku do osi
pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada zaopatrzona w wyodrębnione, zaokrąglone wąsy; obuch
zakończony bardzo krótkim, wyodrębnionym lekko wypukłym, kapslowatym młotkiem; smukła szyjka przechodzi
w szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone
silnie wyodrębnioną, ukośnie podciętą, niezbyt szeroką
brodą.
Wymiary: dł. całk. – 22,5 cm; wys. ostrza – 15,0 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,5 cm; szer. osady – 4,5 cm; wys. osady –
3,0 cm; wys. osady z wąsami – 5,0 cm; światło osady – 4,5 x
3,7 cm; dł. młotka – 1,6 cm.
Przynależność typologiczna: IIIB.5.26.
Chronologia: X–X/XI w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna;
chronologia stanowiska – źródła pisane, naczynia gliniane, monety srebrne, w tym drahmy samanidzkie szacha
Chosroesa II, dirhamy abbasydzkie i umajjadzkie, sketta
typu Wodan/monster, monety duńskie typów KG3 i KG5,
pens Ethelwulfa, żelazne i brązowe głowice i jelce mieczy
typu B, D, H, I, N i X wg J. Petersena, żelazne ostrogi typu
I/1 wg Z. Hilczerówny, brązowa zapinka trójramienna, brązowe zapinki równoramienne typu 58 wg J. Petersena, mosiężna zapinka owalna typu 22 wg J. Petersena, brązowe
zapinki trójlistne typu 92 wg J. Petersena, brązowa pozłacana zapinka tarczowata, żelazne amulety w kształcie
młotków Thora, brązowe odważniki typów A, B1 i B2
wg H. Steuera, grzebienie grupy IB–VII–2c i IB–VIII–1-2
wg E. Cnotliwego.
Zbiory: zaginął; dawniej w Prowinzialmuseum w Gdańsku.
Literatura: Langenheim 1933, s. 267–268, 277, Abb. 6;
Jänischen 1938, s. 28, poz. 80; Łuka 1969, s. 6 – tutaj jako
Lipinka; Haftka 1971, s. 447 – tutaj jako Lipinka; 1975,
s. 232, 238, 269, przyp. 112, kat. 55 – tutaj jako Lipinka;
von Mühlen 1975, Taf. 18:2; Jagodziński 1997, s. 98–99,
kat. 232, tabl. XV:2; 2010, s. 57–58, ryc. 49; Kittel 2002,
s. 178–179 – tutaj jako Lipinka; Kirpičnikov, Jagodziński
2006, ryc. 2:7. Kotowicz 2008b, s. 372, przyp. 17.
Uwagi: –.
178. Janów Pomorski, gm. Elbląg, pow. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, stan. 1 (tabl. XXVIII:6).
Rodzaj stanowiska: ufortyfikowana osada portowa z początków IX – X/XI w., identyfikowana z wczesnośredniowiecznym Truso.
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Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe M. Jagodzińskiego w 2001 r.
Lokalizacja szczegółowa: ar XXVI/24/B.
Opis: fragment żeleźca w postaci lekko łukowatego, wąskiego (?) ostrza; zły – brak osady z obuchem.
Wymiary: zach. dł. całk. – 4,3 cm; zach. wys. ostrza – 5,3 cm.
Przynależność typologiczna: –
Chronologia: początek IX – X/XI w.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – jw.
Zbiory: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu,
bez nr inw.
Literatura: niepublikowany.
Uwagi: –.
179. Janów Pomorski, gm. Elbląg, pow. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, stan. 1 (tabl. XXVIII:7).
Rodzaj stanowiska: ufortyfikowana osada portowa z początków IX – X/XI w., identyfikowana z wczesnośredniowiecznym Truso.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe M. Jagodzińskiego.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: fragment żeleźca w postaci łukowatego, dość szerokiego ostrza; zły – brak osady z obuchem.
Wymiary: zach. dł. całk. – 4,5 cm; zach. wys. ostrza – 7,7 cm.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: początek IX – X/XI w.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – jw.
Zbiory: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu,
bez nr inw.
Literatura: niepublikowany.
Uwagi: –.
180. Janów Pomorski, gm. Elbląg, pow. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, stan. 1 (tabl. XXIX:1).
Rodzaj stanowiska: ufortyfikowana osada portowa z początków IX – X/XI w., identyfikowana z wczesnośredniowiecznym Truso.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe M. Jagodzińskiego w 2006 r.
Lokalizacja szczegółowa: ar 2006/IX, warstwa kulturowa,
profil zachodni (110 cm od S; 10 cm od W).
Opis: fragment żeleźca w postaci ułamanej osady, przechodzącej w masywną szyjkę; zły – brak osady z obuchem
i ostrza.
Wymiary: zach. dł. całk. – 8,2 cm; najmn. wys. szyjki – 2,0 cm.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: początek IX – X/XI w.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – jw.
Zbiory: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu,
bez nr inw.
Literatura: niepublikowany.
Uwagi: –.
181. Janów Pomorski, gm. Elbląg, pow. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, stan. 1 (tabl. XXIX:2).
ufortyfikowana osada portowa z początków IX – X/XI w.,
identyfikowana z wczesnośredniowiecznym Truso.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne; dar prywatnego znalazcy w 2008 r.
Lokalizacja szczegółowa: –.
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Opis: żeleźce jest dość masywne i lekko uniesione w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady migdałowate;
osada zaopatrzona w dolne, słabo wyodrębnione wąsy; obuch
płaski; masywna szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, łukowato
podciętą, niezbyt szeroką brodą; stan zachowania – dobry,
nieznaczne ubytki na ostrzu i osadzie żeleźca.
Wymiary: dł. całk. – 17,0 cm; wys. ostrza – 9,1 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,0 cm; szer. osady – 4,3 cm; wys. osady –
2,3 cm; wys. osady z wąsami – 2,6 cm; światło osady – 4,5 x
2,9 cm. Waga – 484 g.
Przynależność typologiczna: IIB.3.4.
Chronologia: IX – X/XI w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna;
chronologia stanowiska – jw.
Zbiory: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu,
nr inw. MAH 1567/2007.
Literatura: Jagodziński 2010, ryc. 314.
Uwagi: –.
182. Janów Pomorski, gm. Elbląg, pow. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, stan. 1 (tabl. XXIX:3).
ufortyfikowana osada portowa z początków IX – X/XI w.,
identyfikowana z wczesnośredniowiecznym Truso.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne.
Lokalizacja szczegółowa: basen portowy.
Opis: żeleźce jest dość masywne i niemal prostopadłe w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne;
osada niewyodrębniona; obuch zaokrąglony; smukła szyjka
przechodzi w szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, podciętą, wąską brodą; stan zachowania – średni, znaczne ubytki na ostrzu.
Wymiary: dł. całk. – 18,5 cm; zach. wys. ostrza – 12,3 cm;
najmn. wys. szyjki – 1,7 cm; szer. osady – 4,3 cm; wys. osady
– 2,6 cm; światło osady – 3,5 x 2,8 cm. Waga – 399 g.
Przynależność typologiczna: IIB.1.2.
Chronologia: początek IX – X/XI (?) w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna;
chronologia stanowiska – jw.
Zbiory: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu,
nr inw. 1566/2007.
Literatura: Jagodziński 2010, ryc. 313.
Uwagi: –.
183. Jaszowice, gm. Kobierzyce, pow. Wrocław, woj. dolnośląskie.
Rodzaj stanowiska: płaskie wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe (?).
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne.
Lokalizacja szczegółowa: grób (?).
Opis: żeleźce z osadą zaopatrzoną w wąsy i obuchem zakończonym młotkiem (?).
Wymiary: –.
Przynależność typologiczna: –.5.29–30 (?).
Chronologia: wczesne średniowiecze (?).
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – ułamki naczyń glinianych.
Zbiory: zaginął; dawniej w Muzeum Archeologicznym we
Wrocławiu, oddziale Muzeum Miasta Wrocławia, nr inw.
525:84.
Literatura: Kurtz 1936, s. 26; Wachowski 1975, s. 38, 86.

Uwagi: pierwotnie w osadzie znajdowały się resztki toporzyska; wraz z zabytkiem odkryto 3 czaszki i fragmenty ceramiki – por. Archiwum Muzeum Archeologicznego
we Wrocławiu, oddziału Muzeum Miejskiego Wrocławia,
MAO.MMW:DzDN-AN, sygn. MA/A/394b – Jäschwitz, Kr.
Nimptsch i MAO.MMW:DzDN-AN, sygn. MA/A/149-eisen.
Jäschwitz.
184. Jeziorsko, gm. Warta, pow. Sieradz, woj. łódzkie, stan. 4.
Rodzaj stanowiska: osada otwarta z VI–XIII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe
E. Krausego w 1978 r.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: „toporek żelazny”.
Wymiary: –.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: wczesne średniowiecze.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – ułamki naczyń glinianych.
Zbiory: dawniej w Przedsiębiorstwie Państwowe Pracownie
Konserwacji Zabytków, oddział w Poznaniu.
Literatura: Krause 1979, s. 88; Wołoszyn 2006, s. 596, przyp. 9.
Uwagi: w trakcie kwerendy nie udało się odnaleźć zabytku.
185. Jeżów, gm. Wola Krzysztoporska, pow. Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie (tabl. XXIX:4).
Rodzaj stanowiska: ?.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne; dar J. Somenberga z Piotrkowa Trybunalskiego w 1977 r.
Lokalizacja szczegółowa: pole Filipa Janusza.
Opis: żeleźce jest smukłe i prostopadłe w stosunku do osi
pionowej toporzyska; światło osady owalne (?); osada zaopatrzona w słabo wyodrębnione wąsy; obuch spłaszczony; smukła szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne,
łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, półowalnie
podciętą, niezbyt szeroką brodą; w stan zachowania –
średni, znaczne ubytki na ostrzu, zdeformowana osada,
zniszczone wąsy.
Wymiary: zach. dł. całk. – 11,2 cm; wys. ostrza – 7,3 cm;
najmn. wys. szyjki – 1,1 cm; szer. osady – 3,3 cm; wys. osady
– 2,4 cm; zach. wys. osady – 3,1 cm. Waga – 138 g.
Przynależność typologiczna: IIB.5.4.
Chronologia: XI–XIII (?) w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim, nr inw. MP/
A/184.
Literatura: niepublikowany.
Uwagi: ostrzu znajduje się zasklepiony otwór o średnicy
ok. 0,4 x 0,4 cm; w osadzie zachowały się resztki toporzyska.
186. Jurów, gm. Jarczów, pow. Tomaszów Lubelski, woj.
lubelskie, stan. 1 (tabl. XXIX:5).
Rodzaj stanowiska: grodzisko jednoczłonowe z XII – połowy
XIII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe E. Banasiewicz w 1996 r.
Lokalizacja szczegółowa: wykop 6/96, partia przywałowa,
obiekt mieszkalny (?), gł. 24–50 cm.
Opis: żeleźce jest masywne, lekko opuszczone w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady lekko owalne; osada

niewyodrębniona; obuch zaokrąglony, zakończony masywnym, zaokrąglonym kapturkiem; smukła szyjka przechodzi
w asymetryczne, łukowate, wąskie ostrze; stan zachowania
– dobry, nadłamana osada.
Wymiary: dł. całk. – 20,8 cm; wys. ostrza – 7,1 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,7 cm; szer. osady – 5,5 cm; światło osady –
3,6 x 4,1 cm; wys. kapturka – 8,2 cm. Waga – 960 g.
Przynależność typologiczna: IB.1.19.
Chronologia: XII – 1. połowa XIII w.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – ułamki naczyń glinianych, przęśliki z różowego łupku wołyńskiego.
Zbiory: Muzeum Regionalne im. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim, nr inw. MT/1006/2/A.
Literatura: Banasiewicz 1997, s. 291, 294, ryc. 3:b; Poleski
2004, s. 391; Tereszczuk 2005, s. 133, tabl. I:1; Strzyż 2006,
tab. V/13, ryc. 7:4 – błędna lokalizacja zabytku; Kuśnierz
2009, s. 155.
Uwagi: –.
187. Kalisz-Stare Miasto, gm. Kalisz, pow. Kalisz, woj.
wielkopolskie, stan. 2 (tabl. XXX:1).
Rodzaj stanowiska: osada otwarta z IX – połowy XIII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe
L. Ziąbki w 2006 r.
Lokalizacja szczegółowa: wykop 24, obiekt 1.
Opis: żeleźce jest dość masywne i lekko opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady okrągłe;
lekko facetowana osada zaopatrzona w wyodrębnione, trójkątne wąsy; obuch zakończony krótkim, lekko wypukłym
młotkiem, prostokątnym w przekroju; masywna szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone słabo wyodrębnioną, ukośnie podciętą, wąską brodą;
stan zachowania – dobry, nieznaczne ubytki na ostrzu, wąsach i osadzie żeleźca.
Wymiary: dł. całk. – 13,8 cm; wys. ostrza – 7,1 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,2 cm; szer. osady – 4,8 cm; wys. osady z wąsami – 6,6 cm; światło osady – 3,7 x 3,7 cm; dł. młotka –
1,3 cm. Waga – 400 g.
Przynależność typologiczna: IIB.5.30.
Chronologia: IX – 1. połowa X (?) w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna;
chronologia stanowiska.
Zbiory: Kalisze Stanowisko Archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, bez nr inw.
Literatura: niepublikowany.
Uwagi: –.
188. Kalisz-Zawodzie, gm. Kalisz, pow. Kalisz, woj. wielkopolskie (tabl. XXX:2).
Rodzaj stanowiska: grodzisko jednoczłonowe z 2. połowy
IX – XIII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe
I. i K. Dąbrowskich w 1960 r.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest dość masywne i lekko opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady migdałowate; osada obustronnie wyodrębniona; obuch zaokrąglony;
smukła szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, lekko
łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, ukośnie podciętą, dość szeroką brodą; stan zachowania – dobry, nieznaczne ubytki na ostrzu i osadzie żeleźca.
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Wymiary: dł. całk. – 14,9 cm; wys. ostrza – 8,6 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,9 cm; szer. osady – 4,1 cm; wys. osady –
5,0 cm; światło osady – 3,8 x 3,3 cm. Waga – 404 g.
Przynależność typologiczna: IIB.12.2.
Chronologia: X–XIII w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna,
chronologia stanowiska – źródła pisane, kamienna architektura sakralna, ułamki naczyń glinianych, monety srebrne,
w tym fragmenty dirhemów, denar Bolesława III czeskiego,
ołowiana pieczęć rusko-bizantyńska Izasława, ostroga żelazna o zaczepach haczykowato zagiętych do wnętrza odmiany A wg J. Żaka, ostrogi żelazne typów II/2–5 i III wg
Z. Hilczerówny, zdobione strzemiona żelazne typów IIIB
i IVD wg W. Świętosławskiego, brązowe kabłączki skroniowe typu IIIA wg K. Musianowicz/H. Kóčki-Krenz, grzechotka gliniana typu II wg K. Ślusarskiego, przęśliki z różowego łupku wołyńskiego.
Zbiory: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii
Nauk, oddział w Warszawie, nr ks. pol. 32/60.
Literatura: niepublikowany.
Uwagi: –.
189. Kalisz-Zawodzie, gm. Kalisz, pow. Kalisz, woj. wielkopolskie (tabl. XXX:3).
Rodzaj stanowiska: grodzisko jednoczłonowe z 2. połowy
IX – XIII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe
I. i K. Dąbrowskich w 1961 r.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: fragment żeleźca w postaci dość szerokiego, asymetrycznego, łukowatego ostrza.
Wymiary: zach. dł. całk. – 11,7 cm; wys. ostrza – 9,2 cm.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: 2. połowa IX – XIII w.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – jw.
Zbiory: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii
Nauk, oddział w Warszawie, nr ks. pol. 183/61.
Literatura: niepublikowany.
Uwagi: –.
190. Kalisz-Zawodzie, gm. Kalisz, pow. Kalisz, woj. wielkopolskie.
Rodzaj stanowiska: grodzisko jednoczłonowe z 2. połowy
IX – XIII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe T. Baranowskiego w 1987 r.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: „ostrze topora żelaznego”.
Wymiary: zach. dł. całk. – 7,9 cm; wys. ostrza – 3,7 cm.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: X w. (?).
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – jw.
Zbiory: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii
Nauk, oddział w Warszawie, nr inw. KZG 45/1987.
Literatura: Civitates... 1998, kat. VI:95.
Uwagi: w trakcie kwerendy zabytek był niedostępny.
191. Kałdus, gm. Chełmno, pow. Chełmno, woj. kujawskopomorskie, stan. 2.
Rodzaj stanowiska: płaskie cmentarzysko szkieletowe z połowy XI – połowy XII w.
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Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe
W. Chudziaka z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu w 2004 r.
Lokalizacja szczegółowa: grób 14 – kobiety (?) w wieku maturus, złożonej w pozycji wyprostowanej na plecach z rękami
wzdłuż tułowia na osi NW-SW, z głową na NW, żeleźce
złożone poniżej kości krzyżowej zmarłej (dodatkowo w grobie: 2 srebrne i 1 ołowiany kabłączki skroniowe w okolicach
czaszki oraz na wysokości lewego kolana i stóp, nóż żelazny
po lewej stronie stóp).
Opis: „fragment obucha topora”.
Wymiary: –.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: połowa XI – połowa XII w.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – srebrny brakteat (?) brązowe, srebrne, posrebrzane, ołowiane, cynowe
i miedziany kabłączki skroniowe typu II, IIIA–C, IIIa–c wg
K. Musianowicz/H. Kóčki-Krenz, przęślik z różowego łupku
wpłyńskiego, grzechotki-pisanki gliniane typu I wg K. Ślusarskiego.
Zbiory: Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Literatura: Błędowski, Chudziak, Weinkauf 2007, s. 260; Drozd
2008, s. 54–55, Tab. I:8; Bojarski, Chudziak 2009, s. 296.
Uwagi: w trakcie kwerendy zabytek był niedostępny.
192. Karwowo-Orszymowice, gm. Staroźreby, pow. Płock,
woj. mazowieckie, stan. 1 (tabl. XXX:4).
Rodzaj stanowiska: płaskie cmentarzysko szkieletowe z grobami w obudowach kamiennych z połowy XI – połowy XII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe F. Tarczyńskiego w l. 1885–1886.
Lokalizacja szczegółowa: grób.
Opis: żeleźce jest smukłe i lekko opuszczone w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady okrągłe; osada zaokrąglona; obuch zakończony smukłym, długim, guzikowatym młotkiem; smukła szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, niemal proste ostrze, zakończone wyodrębnioną,
ukośnie (?) podciętą, wąską brodą; stan zachowania – dobry,
nieznacznie wyszczerbione ostrze i uszkodzona osada.
Wymiary: dł. całk. – 15,4 cm; wys. ostrza – 8,9 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,3 cm; szer. osady – 2,8 cm; wys. osady –
1,4 cm; wys. osady z wąsami – 2,7 cm; światło osady – 2,2 x
2,2 cm; dł. młotka – 3,5 cm. Waga – 189 g.
Przynależność typologiczna: IIB.6.34.
Chronologia: 2. połowa XI – 1. połowa XII w.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – naczynia gliniane, denar krzyżowy typu VII wg M. Gumowskiego, groty
włóczni typu II i IV wg A. Nadolskiego, brązowe i srebrne
kabłączki skroniowe typów IIIA–C i IIIa–b wg K. Musianowicz/H. Kóčki-Krenz, srebrny pierścionek typu Orszymowice.
Zbiory: Muzeum Diecezjalne w Płocku, nr inw. MDPł/256,
kat. 59.
Literatura: Tarczyński 1899b, s. 2; 1901, s. 31; Kowalewski
1908, s. 10; Kostrzewski 1921, s. 145, przyp. 27; Antoniewicz
1927, s. 245, tabl. XLVII:27 – tutaj jako Orszymowice;
Langenheim 1936, s. 276, Abb. 4 – tutaj jako Orszymowice;
Jänischen 1938, s. 32, poz. 186; Paulsen 1939, s. 40, Abb. 14:6
– tutaj jako Orszymowice; Jakimowicz 1939–1948, tabl.
95:21 – tutaj jako Orszymowice; Nadolski 1954, s. 41, tab.
B/99 – tutaj jako Orszymowice; Rauhut 1971, s. 494, kat. 12;

Miśkiewiczowa 1982, s. 144–145; Kordala 1999, s. 108; 2000,
s. 197; 2003, s. 307; 2004, s. 236; 2006, s. 50, kat. 34, tab.
24/3; Banasiewicz 2009, s. 55, 59, ryc. 3:3; Cegłowski i inni
2010, kat. V:70; Kotowicz 2011, s. 108, Fig. 3:1.
Uwagi: w ostrzu znajduje się okrągły otwór o średnicy 0,4 x
0,4 cm; na szyjce i szyjce młotka znajduje się zdobienie
w postaci trzech dookolnych (?), pionowych linii rytych
(na szyjce) oraz trzech pionowych i dwóch dookolnych linii
rytych (na szyjce młotka) grubości 0,1–0,2 cm.
193. Karwowo-Orszymowice, gm. Staroźreby, pow. Płock,
woj. mazowieckie, stan. 1 (tabl. XXX:5).
Rodzaj stanowiska: płaskie cmentarzysko szkieletowe z grobami w obudowach kamiennych z połowy XI – połowy XII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe F. Tarczyńskiego w l. 1885–1886.
Lokalizacja szczegółowa: grób.
Opis: żeleźce jest dość masywne i lekko opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne;
osada zaopatrzona w trójkątne wąsy; obuch zaokrąglony;
smukła szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, lekko
łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, ukośnie podciętą, szeroką brodą; stan zachowania – dobry, nieznacznie
wyszczerbione ostrze; fragment brody wycięty do badań metaloznawczych.
Wymiary: dł. całk. – 14,5 cm; zach. wys. ostrza – 8,8 cm;
najmn. wys. szyjki – 1,3 cm; szer. osady – 3,5 cm; wys. osady
– 2,2 cm; wys. osady z wąsami – 3,9 cm; światło osady – 2,6 x
2,7 cm. Waga – 304 g.
Przynależność typologiczna: IIB.5.2.
Chronologia: 2. połowa XI – 1. połowa XII w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Diecezjalne w Płocku, nr inw. MDPł/256,
kat. 59.
Literatura: Tarczyński 1899b, s. 2; 1901, s. 31; Kowalewski
1908, s. 10; Jänischen 1938, s. 32, poz. 186; Nadolski 1954,
tab. B/100 – tutaj jako Orszymowice; Rauhut 1971, s. 494,
kat. 12, tabl. II:b – na rycinie błędnie jako okaz z Turowa; Miśkiewiczowa 1982, s. 144–145, tabl. 39:5 – na rycinie błędnie
jako okaz z Turowa; Kordala 2006, s. 50, kat. 34, tab. 24/4;
Banasiewicz 2009, s. 55, 60; Cegłowski i inni 2010, kat. V:74.
Uwagi: okaz poddano niezidentyfikowanym badaniom metaloznawczym.
194. Klasztorek, gm. Gardeja, pow. Kwidzyn, woj. pomorskie, stan. 1a (tabl. XXXI:1).
Rodzaj stanowiska: ?.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne Instytutu
Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu w 1995 r.
Lokalizacja szczegółowa: Jezioro Klasztorne, przy wyspie
zachodniej, partia brzegowa, w pobliżu ruin kościoła.
Opis: żeleźce jest dość smukłe i prostopadłe w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada zaopatrzona w wydłużone wąsy; obuch płaski; smukła szyjka
przechodzi w wąskie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, zaokrągloną, wąską brodą.
Wymiary: dł. całk. – ok. 18,4 cm; zach. wys. ostrza – 7,9 cm;
najmn. wys. szyjki – ok. 1,5 cm; szer. osady – ok. 4,3 cm; wys.
osady – ok. 3,3 cm; wys. osady z wąsami – ok. 5,6 cm; światło
osady – ok. 2,6 x 2,0 cm.

Przynależność typologiczna: IB.5.4.
Chronologia: X–XI w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Instytut Archeologii Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Literatura: Bojarski 1997, tab. I, ryc. 8:c; Niegowski 1997,
s. 221–222, ryc. 3:f; Kirpičnikov, Jagodziński 2006, ryc. 2:7.
Uwagi: w trakcie kwerendy zabytek był niedostępny.
195. Kłodawa, gm. Kłodawa, pow. Koło, woj. wielkopolskie
(tabl. XXXI:2).
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest smukłe i lekko opuszczone w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada zaopatrzona w wąsy; obuch zaokrąglony, zakończony niezbyt
wydatnym kapturkiem; smukła szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, niemal proste ostrze, zakończone wyodrębnioną, ukośnie podciętą, szeroką brodą; stan zachowania
– średni, zniszczona osada, wąsy i górna część kapturka.
Wymiary: dł. całk. – 10,8 cm; wys. ostrza – 7,3 cm; najmn.
wys. szyjki – 0,9 cm; szer. osady – 2,7 cm; wys. osady –
1,8 cm; zach. wys. osady z wąsami – 2,1 cm; światło osady
– 2,1 x 2,0 cm; zach. wys. kapturka – 3,7 cm. Waga – 112 g.
Przynależność typologiczna: IIB.5.20.
Chronologia: 2. połowa X (?) – XII w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, nr inw. MAP/
1951:329, nr kat. 1951:689; pierwotnie w zbiorach prywatnych I. Ziębowicza z Dzieraw.
Literatura: Łuka 1953, s. 168, ryc. 11:3.
Uwagi: –.
196. Kołobrzeg, gm. Kołobrzeg, pow. Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie (tabl. XXXI:3).
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest masywne i opuszczone w stosunku do osi
pionowej toporzyska; światło osady półowalne; osada zaopatrzona w płasko ucięte (lub ułamane?) wąsy; obuch płaski;
masywna szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne, łukowate ostrze.
Wymiary: dł. całk. – 20,0 cm; wys. ostrza – 7,0 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,5 cm; szer. osady – 4,2 cm; wys. osady –
4,5 cm; wys. osady z wąsami – 5,0 cm; światło osady – 3,0 x
3,0 cm.
Przynależność typologiczna: IB.5.3.
Chronologia: X–XI w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, nr inw.
B/15.
Literatura: Świątkiewicz 2002, tab. VIA:5, tabl. XIII:1; 2007,
kat. 396.
Uwagi: w trakcie kwerendy zabytek był niedostępny.
197. Kołobrzeg-Budzistowo, gm. Kołobrzeg, pow. Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie, stan. 1 (tabl. XXXI:4).
Rodzaj stanowiska: grodzisko dwuczłonowe z połowy IX –
XIII w.
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Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe L. Leciejewicza w l. 1954–1956.
Lokalizacja szczegółowa: II faza osadnicza, warstwa II.
Opis: fragment żeleźca w postaci asymetrycznego ostrza
zaopatrzonego w wyodrębnioną, ukośnie podciętą, szeroką
brodę.
Wymiary: zach. dł. całk. – ok. 4,8 cm; zach. wys. ostrza –
ok. 6,2 cm.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: XII w.
Podstawy datowania: chronologia fazy osadniczej – ułamki naczyń glinianych, żelazna ostroga typu II:3 wg Z. Hilczerówny, grzechotka gliniana typu IIIC wg K. Ślusarskiego.
Zbiory: –.
Literatura: Łosiński 1959, s. 19, 35, ryc. 10:d, 23:a–b;
Piaskowski 1974a, Tab. 1, 3; Świątkiewicz 2002, s. 59, tab.
VIA:6; 2007, kat. 397.
Uwagi: w trakcie kwerendy zabytku nie odnaleziono; badania metaloznawcze Z. Głowackiego wykazały, że ostrze
topora zostało wykonane poprzez zgrzanie kilku warstw
niskowęglowej stali, a następnie nawęglone i poddane obróbce cieplnej.
198. Konarzyny, gm. Stara Kiszewa, pow. Kościerzyna, woj.
pomorskie.
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Krąg.
Opis: „topór żelazny zbliżony do (okazu) z Tolkmicka”.
Wymiary: –.
Przynależność typologiczna: IIB.5.4 (?).
Chronologia: wczesne średniowiecze (?).
Podstawy datowania: literatura przedmiotu.
Zbiory: zaginął; dawniej w zbrojowni zamkowej w Malborku.
Literatura: Langenheim 1933, s. 276, poz. 11; 1941, 4 – jako
Krangensee; Jänischen 1938, s. 28, poz. 75.
Uwagi: –.
199. Koninek, gm. Wągrowiec, pow. Wągrowiec, woj. wielkopolskie (tabl. XXXI:5).
Rodzaj stanowiska: wczesnośredniowieczne płaskie cmentarzysko szkieletowe (?).
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne ok. 1909 r.
Lokalizacja szczegółowa: pole Szmani.
Opis: żeleźce jest dość masywne i prostopadłe w stosunku
do osi pionowej toporzyska; osada obustronnie wyodrębniona; masywna szyjka przechodzi w bardzo szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze.
Wymiary: –.
Przynależność typologiczna: IIB.12.1/3/5.
Chronologia: XI–XII (?) w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: zaginął.
Literatura: Hensel 1959, s. 113–114, ryc. 82; Leśny 1975,
tab. 7:8; Wyrwa 1996, s. 112–113, przyp. 2, ryc. 2; Wrzesiński
2011, s. 467, ryc. 4:4 – tutaj błędnie jako Koninko.
Uwagi: zabytek odkryty wraz z mieczem żelaznym, grotem
żelaznym, ceramiką i czaszką ludzką – por. Archiwum Naukowe Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, teczka PN,
gm. Wągrowiec – Koninek.
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200. Końskie, gm. Końskie, pow. Końskie, woj. świętokrzyskie, stan. 1 (tabl. XXXI:6).
Rodzaj stanowiska: płaskie cmentarzysko szkieletowe z grobami w obudowach kamiennych z 2. połowy XI – początku
XII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe L. Sawickiego i R. Jakimowicza w 1925 r.
Lokalizacja szczegółowa: grób 1 – mężczyzny, 195 cm wzrostu, pochowanego w pozycji wyprostowanej na plecach z rękami wzdłuż tułowia (?) na osi E-W, z głową na E; topór przy
nogach (dodatkowo w grobie: nóż żelazny).
Opis: żeleźce jest masywne i opuszczone w stosunku do osi
pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada zaopatrzona w trójkątne wąsy; obuch nieznacznie spłaszczony;
smukła szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, ukośnie podciętą, dość
szeroką brodą; stan zachowania – średni, znacznie uszkodzone ostrze.
Wymiary: dł. całk. – 16,7 cm; wys. ostrza – 8,0 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,7 cm; szer. osady – 4,4 cm; wys. osady –
2,7 cm; wys. osady z wąsami – 4,3 cm; światło osady – 3,2 x
3,4 cm. Waga – 519 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.4.
Chronologia: 2. połowa XI – początek XII w.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – naczynia gliniane, srebrny denar Adelajdy, srebrne denary Beli I, denary
krzyżowe, miecze żelazne typów X i Z-specjalny wg J. Petersena/A. N. Kirpičnikova, żelazne groty włóczni typów II,
V–VII wg A. Nadolskiego, żelazne ostrogi typu II/1–2 wg
Z. Hilczerówny, srebrne, posrebrzane, cynowe, brązowe i ołowiany kabłączki skroniowe typu II, IIIA–C i IIIc wg K. Musianowicz/H. Kóčki-Krenz, żelazna zapinka podkowiasta,
brązowa sprzączka lirowata, grzechotki gliniane typu II wg
K. Ślusarskiego.
Zbiory: Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie,
nr inw. PMA/V/607:4/1.
Literatura: Gąssowski 1952, s. 103, tabl. VI:1; 1998b, tabl.
I:1; Nadolski 1954, tab. B/44, tabl. XVIII:2; Rauhut 1971,
s. 581; Żaki 1974, ryc. 213; Głosek, Kajzer, Nadolski 1978,
s. 31, poz. 45; Strzyż 2006, tab. V/14, ryc. 9:10.
Uwagi: –.
201. Końskie, gm. Końskie, pow. Końskie, woj. świętokrzyskie, stan. 1 (tabl. XXXII:1).
Rodzaj stanowiska: płaskie cmentarzysko szkieletowe z grobami w obudowach kamiennych z 2. połowy XI – początku XII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe L. Sawickiego i R. Jakimowicza w 1925 r.
Lokalizacja szczegółowa: zniszczony grób 14 – dojrzałego
mężczyzny, pochowanego na osi NE-SW, z głową na NE;
topór przy stopach zmarłego, ostrzem skierowany w dno jamy
grobowej, toporzyskiem ku głowie (?) (dodatkowo w grobie:
przedmiot żelazny ze śladami tkaniny).
Opis: żeleźce jest dość masywne i lekko opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne;
osada zaopatrzona w słabo wyodrębnione wąsy; obuch
zaokrąglony, zakończony krępym, zaokrąglonym, dolnym
kapturkiem; smukła szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, ukośnie
podciętą, wąską brodą; stan zachowania – dobry, nieznacznie
wyszczerbione ostrze.

Wymiary: dł. całk. – 15,3 cm; wys. ostrza – 10,0 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,4 cm; szer. osady – 3,4 cm; wys. osady z wąsami – 4,0 cm; światło osady – 2,5 x 2,2 cm; wys. kapturka
– 5,0 cm. Waga – 343 g.
Przynależność typologiczna: IIB.5.8.
Chronologia: 2. połowa XI – początek XII w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie,
nr inw. PMA/V/607.
Literatura: Gąssowski 1952, s. 109, tabl. VII:5; 1998b, s. 27,
tabl. II:5; Nadolski 1954, tab. B/45; Gardawski, Gassowski,
Rajewski 1957, s. 202, ryc. b; Rauhut 1971, s. 581; Żaki 1974,
ryc. 213; Strzyż 2006, tab. V/15, ryc. 7:10.
Uwagi: w ostrzu znajduje się otwór o średnicy 0,35 x 0,4 cm.
202. Końskie, gm. Końskie, pow. Końskie, woj. świętokrzyskie, stan. 1 (tabl. XXXII:2).
Rodzaj stanowiska: płaskie cmentarzysko szkieletowe z grobami w obudowach kamiennych z 2. połowy XI – początku
XII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe L. Sawickiego i R. Jakimowicza w 1925 r.
Lokalizacja szczegółowa: grób 19 – mężczyzny (?), pochowanego na osi NE-SW, z głową na NE; topór przy prawej
stopie, z ostrzem skierowanym „do góry” (dodatkowo w grobie: wiadro drewniane z żelaznymi obręczami przy lewej
stopie).
Opis: żeleźce jest dość masywne i opuszczone w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada
obustronnie wyodrębniona; obuch zaokrąglony; smukła szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, proste (?) ostrze,
zakończone słabo wyodrębnioną, ukośnie podciętą, dość
szeroką brodą; stan zachowania – dobry, nieznacznie uszkodzone ostrze.
Wymiary: dł. całk. – 13,9 cm; zach. wys. ostrza – 7,1 cm;
najmn. wys. szyjki – 1,8 cm; szer. osady – 4,1 cm; wys. osady
– 3,9 cm; światło osady – 3,4 x 2,9 cm. Waga – 358 g.
Przynależność typologiczna: IIB.12.2.
Chronologia: 2. połowa XI – początek XII w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie,
nr inw. PMA/V/607.
Literatura: Gąssowski 1952, s. 111, tabl. VIII:2; 1998b, tabl.
III:2; Nadolski 1954, tab. B/46; Gardawski, Gassowski,
Rajewski 1957, s. 202, ryc. e; Rauhut 1971, s. 581; Podwińska
1978, ryc. 67; Strzyż 2006, tab. V/16, ryc. 9:11; Janowski,
Kurasiński 2008, tab. I:29.
Uwagi: –.
203. Końskie, gm. Końskie, pow. Końskie, woj. świętokrzyskie, stan. 1 (tabl. XXXII:3).
Rodzaj stanowiska: płaskie cmentarzysko szkieletowe z grobami w obudowach kamiennych z 2. połowy XI – początku
XII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe L. Sawickiego i R. Jakimowicza w 1925 r.
Lokalizacja szczegółowa: grób 42 – chłopca w wieku kilkunastu lat (?), 165 cm wzrostu, pochowanego w pozycji
wyprostowanej z rękami wzdłuż tułowia na osi NE-SW,
z głową na NE; topór przy prawym kolanie, ostrzem na
zewnątrz, toporzyskiem ku czaszce (?) (dodatkowo w grobie:

żelazne krzesiwo dwukabłąkowe po lewej stronie pasa, nóż
żelazny po lewej stronie górnej części kości udowej, brązowy kabłączek skroniowy typu IIIA wg K. Musianowicz/H.
Kóčki-Krenz przy czaszce).
Opis: żeleźce jest smukłe i lekko opuszczone w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady okrągłe; osada
zaopatrzona w wąsy; obuch zaokrąglony, zakończony smukłym, krótkim kapturkiem; smukła szyjka przechodzi w wąskie, lekko asymetryczne, łukowate ostrze; stan zachowania
– średni, znacznie uszkodzona osada i wąsy, nieznacznie
wyszczerbione ostrze.
Wymiary: dł. całk. – 10,8 cm; wys. ostrza – 6,0 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,1 cm; szer. osady – 2,7 cm; wys. osady –
1,9 cm; zach. wys. osady z wąsami – 2,1 cm; światło osady
– 2,0 x 2,0 cm; zach. wys. kapturka – 4,6 cm. Waga – 143 g.
Przynależność typologiczna: IIB.5.19.
Chronologia: 2. połowa XI – początek XII w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie,
nr inw. PMA/V/607.
Literatura: Gąssowski 1952, s. 117–119, 161, tabl. VIII:11;
1998a, s. 22; Nadolski 1954, s. 44, tab. B/47; Nadolski,
Abramowicz, Poklewski 1959, s. 42–43, przyp. 3; Rauhut
1971, s. 581; Strzyż 2006, tab. V/17, ryc. 6:3; Drozd 2008,
s. 55, tab. I:11; Kurasiński 2009, s. 209, przyp. 1.
Uwagi: w ostrzu znajduje się okrągły otwór o średnicy 0,4 x
0,4 cm.
204. Końskie, gm. Końskie, pow. Końskie, woj. świętokrzyskie, stan. 1 (tabl. XXXII:4).
Rodzaj stanowiska: płaskie cmentarzysko szkieletowe z grobami w obudowach kamiennych z 2. połowy XI – początku
XII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe L. Sawickiego i R. Jakimowicza w 1925 r.
Lokalizacja szczegółowa: grób 48 – dojrzałego mężczyzny
w wieku maturus lub senilis, ok. 178 cm wzrostu, pochowanego w pozycji wyprostowanej z rękami wzdłuż tułowia
na osi NE-SW, z głową na NE; topór przy prawej nodze,
na wysokości kolana, z ostrzem skierowanym w kierunku
zmarłego (dodatkowo w grobie: wiadro drewniane z żelaznymi obręczami przy stopach, 2 żelazne noże (w tym
1 bojowy) przy lewej kości miednicznej).
Opis: żeleźce jest dość smukłe i lekko opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne;
osada niewyodrębniona (?); obuch zaokrąglony, zakończony
krępym kapturkiem; smukła szyjka przechodzi w szerokie,
asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną,
podciętą, niezbyt szeroką brodą; stan zachowania – średni,
nieznacznie uszkodzone ostrze z brodą i osada.
Wymiary: dł. całk. – 13,8 cm; zach. wys. ostrza – 7,4 cm;
najmn. wys. szyjki – 1,1 cm; szer. osady – 2,8 cm; światło
osady – 2,5 x 2,2 cm; wys. kapturka – 6,3 cm. Waga – 200 g.
Przynależność typologiczna: IIB.1.20.
Chronologia: 2. połowa XI – początek XII w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie,
nr inw. PMA/V/607.
Literatura: Gąssowski 1952, s. 120, tabl. VIII:13; 1998b, tabl.
III:13 – tutaj błędnie jako grób 42; Nadolski 1954, tab. B/56,
tabl. XVII:4; Gardawski, Gassowski, Rajewski 1957, s. 202,
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ryc. c; Rauhut 1971, s. 581; Żaki 1974, ryc. 213; Kurasiński
2006, s. 214, przyp. 19, tab. 1:4, ryc. 7:2; Strzyż 2006, tab.
V/18, ryc. 9:1; Janowski, Kurasiński 2008, tab. I:33.
Uwagi: –.
205. Końskie, gm. Końskie, pow. Końskie, woj. świętokrzyskie, stan. 1 (tabl. XXXII:5).
Rodzaj stanowiska: płaskie cmentarzysko szkieletowe z grobami w obudowach kamiennych z 2. połowy XI – początku
XII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe L. Sawickiego i R. Jakimowicza w 1925 r.
Lokalizacja szczegółowa: grób 50 – mężczyzny w wieku maturus, ok. 168 cm wzrostu, pochowanego w pozycji wyprostowanej z rękami wzdłuż tułowia na osi NE-SW, z głową na
NE; topór przy lewej kości ramiennej, z ostrzem skierowanym
w kierunku zmarłego, toporzyskiem ku stopom (dodatkowo
w grobie: nóż żelazny przy prawej kości miednicznej).
Opis: żeleźce jest dość masywne i opuszczone w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada
zaopatrzona w trójkątne wąsy; obuch zaokrąglony; smukła
szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze,
zakończone wyodrębnioną, łukowato podciętą, dość szeroką
brodą; stan zachowania – dobry, nieznacznie uszkodzona
krawędź ostrza.
Wymiary: dł. całk. – 13,7 cm; wys. ostrza – 6,9 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,5 cm; szer. osady – 4,1 cm; wys. osady –
3,4 cm; wys. osady z wąsami – 5,0 cm; światło osady – 2,9 x
3,0 cm. Waga – 373 g.
Przynależność typologiczna: IIB.5.2.
Chronologia: 2. połowa XI – początek XII w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie,
nr inw. PMA/V/607.
Literatura: Gąssowski 1952, s. 120, tabl. VIII:14; 1998b, tabl.
III:14; Nadolski 1954, tab. B/49; Gardawski, Gassowski,
Rajewski 1957, s. 202, ryc. d; Rauhut 1971, s. 581 – tutaj
błędnie jako grób 48; Żaki 1974, ryc. 213; Strzyż 2006, tab.
V/19, ryc. 9:12.
Uwagi: w osadzie zachowały się resztki toporzyska.
206. Końskie, gm. Końskie, pow. Końskie, woj. świętokrzyskie, stan. 1 (tabl. XXXII:6).
Rodzaj stanowiska: płaskie cmentarzysko szkieletowe z grobami w obudowach kamiennych z 2. połowy XI – początku
XII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe L. Sawickiego i R. Jakimowicza w 1925 r.
Lokalizacja szczegółowa: grób 58 – mężczyzny w wieku maturus, pochowanego w pozycji wyprostowanej z rękami wzdłuż
tułowia na osi NE-SW, z głową na NE; topór przy prawej
stopie, z ostrzem skierowanym na zewnątrz jamy grobowej,
toporzyskiem ku głowie (dodatkowo w grobie: żelazny grot
włóczni typu IV wg A. Nadolskiego z lewej strony głowy,
2 ostrogi żelazne na stopach, wiadro drewniane z żelaznymi
obręczami poniżej stóp, żelazna szpila pierścieniowata i nóż
żelazny przy lewej dłoni, ułamki naczyń glinianych).
Opis: żeleźce jest dość masywne i prostopadłe w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada
zaopatrzona w słabo wyodrębnione wąsy; obuch zaokrąglony; smukła szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne,
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łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, ukośnie podciętą, niezbyt szeroką brodą; stan zachowania – dobry, nieznacznie uszkodzone ostrze.
Wymiary: dł. całk. – 12,3 cm; wys. ostrza – 7,4 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,4 cm; szer. osady – 3,5 cm; wys. osady –
2,7 cm; wys. osady z wąsami – 3,2 cm; światło osady – 2,6 x
2,7 cm. Waga – 239 g.
Przynależność typologiczna: IIB.5.2.
Chronologia: 2. połowa XI – początek XII w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie,
nr inw. PMA/V/607.
Literatura: Gąssowski 1952, s. 125, tabl. X:2; 1998b, tabl.
V:2; Nadolski 1954, tab. B/50; Rauhut 1971, s. 581; Żaki
1974, ryc. 213; A.P. 2000c, s. 159, kat. 07.01.05b; Strzyż
2006, tab. V/20, ryc. 9:13; Drozd 2008, s. 55, tab. I:14;
Janowski, Kurasiński 2008, tab. I:34.
Uwagi: –.
207. Końskie, gm. Końskie, pow. Końskie, woj. świętokrzyskie, stan. 1 (tabl. XXXIII:1).
Rodzaj stanowiska: płaskie cmentarzysko szkieletowe z grobami w obudowach kamiennych z 2. połowy XI – początku
XII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe L. Sawickiego i R. Jakimowicza w 1925 r.
Lokalizacja szczegółowa: grób 70 – dojrzałego mężczyzny,
pochowanego na osi NE-SW, z głową na NE; topór w nogach
zmarłego (dodatkowo w grobie: topór żelazny typu IIIA.5.3
wg P. Kotowicza w nogach, fragment płaskiego przedmiotu
żelaznego (fragment miecza ?) w stopach (?), 2 ostrogi żelazne typu II:1 wg Z. Hilczerówny, żelazne krzesiwo ogniwkowe, nóż żelazny, fragment srebrnej monety fryzyjskiej
hrabiego Egberta II (1068–1090), fragment żużla lub grudka
żelaza z fragmentami tkaniny lnianej (?)).
Opis: żeleźce jest masywne i niemal prostopadłe w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada
zaopatrzona w trójkątne wąsy; obuch zaokrąglony, zakończony dość smukłym kapturkiem; smukła szyjka przechodzi
w szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, ukośnie podciętą, szeroką brodą; stan zachowania – dobry, nieznacznie wyszczerbione ostrze.
Wymiary: dł. całk. – 16,8 cm; wys. ostrza – 10,3 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,4 cm; szer. osady – 3,5 cm; wys. osady –
3,3 cm; wys. osady z wąsami – 3,9 cm; światło osady – 3,2 x
2,9 cm; wys. kapturka – 7,7 cm. Waga – 409 g.
Przynależność typologiczna: IIB.5.20.
Chronologia: 2. połowa XI – początek XII w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie,
nr inw. PMA/V/607:4/4.
Literatura: Gąssowski 1952, s. 130, tabl. X:12; Rauhut 1971,
s. 572; Strzyż 2006, tab. V/22, ryc. 7:11.
Uwagi: osadę częściowo zabezpieczono masą plastyczną co
spowodowało zmianę masy zabytku.
208. Końskie, gm. Końskie, pow. Końskie, woj. świętokrzyskie, stan. 1 (tabl. XXXIII:2).
Rodzaj stanowiska: płaskie cmentarzysko szkieletowe z grobami w obudowach kamiennych z 2. połowy XI – początku
XII w.

Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe L. Sawickiego i R. Jakimowicza w 1925 r.
Lokalizacja szczegółowa: grób 70 – dojrzałego mężczyzny,
pochowanego na osi NE-SW, z głową na NE; topór w nogach
zmarłego (dodatkowo w grobie: topór żelazny typu IIB.14.2a
wg P. Kotowicza w nogach, fragment płaskiego przedmiotu
żelaznego (fragment miecza ?) w stopach (?), 2 ostrogi żelazne typu II:1 wg Z. Hilczerówny, żelazne krzesiwo ogniwkowe, nóż żelazny, fragment srebrnej monety fryzyjskiej
hrabiego Egberta II (1068–1090), fragment żużla lub grudka
żelaza z fragmentami tkaniny lnianej (?)).
Opis: żeleźce jest smukłe i prostopadłe w stosunku do osi
pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada zaopatrzona w trójkątne wąsy; obuch spłaszczony; masywna szyjka
przechodzi w bardzo szerokie, symetryczne, wachlarzowate,
łukowate ostrze; stan zachowania – średni, znacznie uszkodzone ostrze.
Wymiary: zach. dł. całk. – 13,6 cm; zach. wys. ostrza – 12,4 cm;
najmn. wys. szyjki – 2,0 cm; szer. osady – 3,3 cm; wys. osady
– 2,4 cm; wys. osady z wąsami – 4,1 cm; światło osady – 3,0 x
2,6 cm. Waga – 225 g.
Przynależność typologiczna: IIIA.5.3.
Chronologia: 2. połowa XI – początek XII w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie,
nr inw. PMA/V/607.
Literatura: Kostrzewski 1947, s. 299, ryc. 190:2; 1962, ryc.
241:b; Gąssowski 1952, s. 130, 161, tabl. X:11; 1998a, s. 22;
1998b, s. 32, 34, tabl. V:11; Nadolski 1954, tab. B/54, tabl.
XIV:3 – tutaj błędnie jako grób 140; Żak 1963a, s. 354; 1963b,
s. 165, kat 244, ryc. 109:2l; 1967, s. 297, 299–300; 1968,
s. 306, 308–309, kat. 121; Rauhut 1971, s. 582; Kordala 1999,
s. 108; 2004, s. 236; Kurasiński 2005, s. 203–204, 208, przyp.
7–8 i 24, tab. I:3, ryc. 3:1; Strzyż 2006, s. 45–46, tab. V/21,
ryc. 9:10.
Uwagi: –.
209. Końskie, gm. Końskie, pow. Końskie, woj. świętokrzyskie, stan. 1 (tabl. XXXIII:3).
Rodzaj stanowiska: płaskie cmentarzysko szkieletowe z grobami w obudowach kamiennych z 2. połowy XI – początku
XII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe L. Sawickiego i R. Jakimowicza w 1925 r.
Lokalizacja szczegółowa: grób 72 – mężczyzny w wieku
maturus, 178 cm wzrostu, pochowanego w pozycji wyprostowanej z rękami wzdłuż tułowia na osi NE-SW, z głową na
NE; topór przy prawej ręce, na wysokości łokcia, z ostrzem
skierowanym na zewnątrz od zmarłego, toporzyskiem w kierunku stóp (dodatkowo w grobie: 2 ostrogi żelazne typu II:1
wg Z. Hilczerówny przy stopach, nóż żelazny przy lewej kości
miednicznej, fragment tkaniny).
Opis: żeleźce jest dość masywne i opuszczone w stosunku do osi
pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada obustronnie
wyodrębniona; obuch zaokrąglony; smukła szyjka przechodzi
w szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, ukośnie podciętą, niezbyt szeroką brodą; stan zachowania – dobry, nieznacznie uszkodzone ostrze i osada.
Wymiary: dł. całk. – 13,1 cm; wys. ostrza – 7,0 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,5 cm; szer. osady – 3,7 cm; wys. osady – 3,9
cm; światło osady – 3,0 x 2,7 cm. Waga – 308 g.

Przynależność typologiczna: IIB.12.2.
Chronologia: 2. połowa XI – początek XII w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie,
nr inw. PMA/V/607.
Literatura: Gąssowski 1952, s. 131; 1998b, s. 36, 38; Nadolski
1954, tab. B/51; Rauhut 1971, s. 582; Strzyż 2006, tab. V/23.
Uwagi: –.
210. Końskie, gm. Końskie, pow. Końskie, woj. świętokrzyskie, stan. 1 (tabl. XXXIII:4).
Rodzaj stanowiska: płaskie cmentarzysko szkieletowe z grobami w obudowach kamiennych z 2. połowy XI – początku
XII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe L. Sawickiego i R. Jakimowicza w 1925 r.
Lokalizacja szczegółowa: grób 91 – mężczyzny (?), pochowanego na osi NE-SW, z głową na NE; topór złożony z prawej
strony głowy zmarłego, ostrzem w dno jamy grobowej, toporzyskiem ku stopom (?) (dodatkowo w grobie: nóż żelazny
w pochewce z brązowym okuciem z lewej (?) strony głowy,
2 owoce roślin (paciorki?) przy czaszce).
Opis: żeleźce jest dość smukłe i lekko opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada
obustronnie wyodrębniona; obuch zaokrąglony; smukła szyjka
przechodzi w wąskie, lekko asymetryczne, łukowate ostrze;
stan zachowania – dobry, nieznacznie wyszczerbione ostrze
i obuch.
Wymiary: dł. całk. – 12,8 cm; wys. ostrza – 5,9 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,5 cm; szer. osady – 3,4 cm; wys. osady –
2,8 cm; wys. osady z wąsami – 3,7 cm; światło osady – 2,6 x
2,5 cm. Waga – 223 g.
Przynależność typologiczna: IB.12.1.
Chronologia: 2. połowa XI – początek XII w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie,
nr inw. PMA/V/607.
Literatura: Gąssowski 1952, s. 136, tabl. XI:8; 1998b, s. 40,
tabl. VI:8; Nadolski 1954, tab. B/52, tabl. XVI:3; Kostrzewski
1961, s. 27, tabl. III:d; Rauhut 1971, s. 582; Podwińska 1978,
ryc. 67; Strzyż 2006, tab. V/24, ryc. 7:6.
Uwagi: –.
211. Końskie, gm. Końskie, pow. Końskie, woj. świętokrzyskie, stan. 1 (tabl. XXXIII:5).
Rodzaj stanowiska: płaskie cmentarzysko szkieletowe z grobami w obudowach kamiennych z 2. połowy XI – początku
XII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe L. Sawickiego i R. Jakimowicza w 1925 r.
Lokalizacja szczegółowa: grób 102 – mężczyzny w wieku
Maturus (ok. 40 lat), ok. 162 cm wzrostu, pochowanego
w pozycji wyprostowanej z rękami wzdłuż tułowia (?) na osi
NE-SW, z głową na NE; żeleźce przy prawej kości goleniowej
zmarłego, ostrzem skierowane na zewnątrz jamy grobowej
(dodatkowo w grobie: nóż żelazny przy lewej kości miednicznej).
Opis: żeleźce jest smukłe i lekko opuszczone w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady okrągłe; osada
zaokrąglona (?); obuch zakończony krótkim, nieznacznie
rozszerzającym się ku końcowi, lekko wypukłym młotkiem
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o czworokątnym przekroju; smukła szyjka przechodzi w wąskie, lekko asymetryczne, łukowate ostrze; stan zachowania
– dobry, nieznacznie uszkodzona osada i młotek.
Wymiary: dł. całk. – 10,1 cm; wys. ostrza – 3,1 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,2 cm; szer. osady – 2,8 cm; wys. osady –
1,8 cm; zach. wys. osady z wąsami – 2,5 cm; światło osady
– 2,2 x 2,2 cm; dł. młotka – 1,0 cm. Waga – 82 g.
Przynależność typologiczna: IB.6.33.
Chronologia: 2. połowa XI – początek XII w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie,
nr inw. PMA/V/607.
Literatura: Gąssowski 1952, s. 138, 161, tabl. XII:4; 1998a,
s. 22; 1998b, tabl. VII:4; Nadolski 1954, s. 41, tab. B/53, tabl.
XII:6; Rauhut 1971, s. 582; Strzyż 2006, s. 41, tab. V/25, ryc. 4:8.
Uwagi: –.
212. Końskie, gm. Końskie, pow. Końskie, woj. świętokrzyskie, stan. 1 (tabl. XXXIV:1).
Rodzaj stanowiska: płaskie cmentarzysko szkieletowe z grobami w obudowach kamiennych z 2. połowy XI – początku
XII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe L. Sawickiego i R. Jakimowicza w 1925 r.
Lokalizacja szczegółowa: grób 170 – mężczyzny w wieku
adultus (ok. 22 lata), pochowanego w pozycji wyprostowanej
z rękami wzdłuż tułowia na osi NE-SW, z głową na NE;
żeleźce przy prawym kolanie zmarłego, ostrzem skierowanym na zewnątrz jamy grobowej, toporzyskiem ku głowie
(dodatkowo w grobie: miecz żelazny typu X wg J. Petersena
przy lewym przedramieniu, 2 żelazne groty włóczni typu V
wg A. Nadolskiego, 2 ostrogi żelazne typu II:2 wg Z. Hilczerówny przy stopach, osełka kamienna przy lewej kości
udowej, wiadro drewniane z żelaznymi obręczami i kabłąkiem
przy prawej stopie).
Opis: żeleźce jest dość masywne i lekko opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne;
osada zaopatrzona w słabo wyodrębnione wąsy; obuch zaokrąglony, zakończony smukłym kapturkiem; smukła szyjka
przechodzi w wąskie, lekko asymetryczne, łukowate ostrze;
stan zachowania – dobry, nieznacznie wyszczerbione ostrze.
Wymiary: dł. całk. – 14,9 cm; wys. ostrza – 5,3 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,4 cm; szer. osady – 3,1 cm; wys. osady –
3,5 cm; wys. osady z wąsami – 3,9 cm; światło osady – 2,1 x
2,5 cm; wys. kapturka – 8,3 cm. Waga – 354 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.19.
Chronologia: 2. połowa XI – początek XII w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie,
nr inw. PMA/V/607:4/6.
Literatura: Gąssowski 1952, s. 152–154, tabl. XIV:2; 1998b,
s. 44, 46, tabl. IX:2; Nadolski 1954, s. 44 tab. B/48, tabl. XVI:1
– tutaj błędnie jako grób 48; Rauhut 1971, s. 583; Żaki 1974,
ryc. 213; Wrzesiński 1997–1998, tab. 2:14, tabl. XIV; Strzyż
2006, tab. V/26, ryc. 6:2; Janowski, Kurasiński 2008, tab. I:37.
Uwagi: w ostrzu znajduje się owalny otwór o średnicy 0,35 x
0,4 cm; w osadzie zachowały się resztki toporzyska.
213. Kopina, gm. Pasłęk, pow. Elbląg, woj. warmińskomazurskie (tabl. XXXIV:2).
Rodzaj stanowiska: –.
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Badania lub rodzaj znaleziska: –.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest masywne i prostopadłe w stosunku do osi
pionowej toporzyska; osada zaopatrzona w trójkątne wąsy;
obuch płaski; smukła szyjka przechodzi w bardzo szerokie,
asymetryczne, łukowate ostrze, wyciągnięte do góry i zakończone silnie wyodrębnioną, łukowato (?) podciętą, wąską brodą.
Wymiary: dł. całk. – 16,0* cm; zach. wys. ostrza – 17,5* cm;
najmn. wys. szyjki – 1,3* cm; szer. osady – 3,3* cm; wys.
osady – 1,3* cm; wys. osady z wąsami – 3,4* cm; światło
osady – 3,0* x 1,9* cm.
Przynależność typologiczna: IIIB.5.4.
Chronologia: 2. połowa X – XI w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: zaginął (?).
Literatura: Paulsen 1939, s. 26, Abb. 9:3 – tutaj błędnie jako
Malbork; 1956, Abb. 9:c – tutaj błędnie jako „Goldiner See”;
von Mühlen 1975, Taf. 18:1.
Uwagi: niewykluczone, że okaz ten został mylnie zidentyfikowany z zabytkiem z Myśliborza (kat. 315).
214. Korzybie Duże, gm. Baboszewo, pow. Płońsk, woj. mazowieckie, stan. 2 „Żale” (tabl. XXXIV:4).
Rodzaj stanowiska: płaskie cmentarzysko z grobami w obudowach kamiennych z połowy XI – połowy XII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe L. Rutkowskiego w 1904 r.
Lokalizacja szczegółowa: grób IV – młodej kobiety (?), pochowanej na osi E-W, z głową na E; żeleźce złożono przy
lewej kości miednicznej (dodatkowo w grobie: żelazny nóż
przy lewej kości miednicznej).
Opis: żeleźce jest smukłe i lekko opuszczone w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada
zaokrąglona; obuch zakończony długim, guzikowatym młotkiem; smukła szyjka przechodzi w wąskie, lekko asymetryczne, łukowate ostrze; stan zachowania – dobry, nieznacznie uszkodzona krawędź ostrza i osada.
Wymiary: dł. całk. – 10,8 cm; zach. wys. ostrza – 2,8 cm;
najmn. wys. szyjki – 0,7 cm; szer. osady – 1,8 cm; wys. osady
– 1,7 cm; światło osady – 1,6 x 1,4 cm; dł. młotka – 1,8 cm.
Waga – 45 g.
Przynależność typologiczna: IB.6.33.
Chronologia: 2. połowa XI – 1. połowa XII w.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – naczynia
gliniane, żelazny miecz typu X wg J. Petersena, żelazne
ostrogi typu II/1 i II/3 wg Z. Hilczerówny, posrebrzany
kabłączek skroniowy typu III wg K. Musianowicz.
Zbiory: Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie,
nr inw. PMA/V/926.
Literatura: Rutkowski 1906c, s. 24–25, rys. 2; Jura 1910,
s. 91; Kostrzewski 1921, s. 145, przyp. 27; 1947, s. 299–300;
Jakimowicz 1939–1948, tabl. 95:22; Nadolski 1954, s. 41,
tab. B/58, tabl. XII:5; Rauhut 1971, s. 514–515, kat. 41, tabl.
III:e; Miśkiewiczowa 1982, s. 146; Kordala 1999, s. 108;
2000, s. 197; 2003, s. 307; 2004, s. 236; 2005, s. 149; 2006,
s. 52–54, 141, kat. 41, tab. 6, 24:5; Kucypera, Pranke, Wadyl
2010, s. 114, przyp. 13; 2011, s. 24, przyp. 13.
Uwagi: w ostrzu znajduje się otwór o średnicy 0,4 cm.
215. Korzybie Duże, gm. Baboszewo, pow. Płońsk, woj.
mazowieckie, stan. 2 „Żale” (tabl. XXXIV:5).

Rodzaj stanowiska: płaskie cmentarzysko szkieletowe z grobami w obudowach kamiennych z połowy XI – połowy XII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe L. Rutkowskiego w 1904 r.
Lokalizacja szczegółowa: grób XII – mężczyzny (?); żeleźce
złożone z boku zmarłego.
Opis: żeleźce jest dość masywne i niemal prostopadłe w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady migdałowate; osada zaopatrzona w słabo wyodrębnione wąsy; obuch
zaokrąglony; smukła szyjka przechodzi w bardzo szerokie,
symetryczne (?) ostrze; stan zachowania – średni, znacznie
uszkodzone ostrze.
Wymiary: zach. dł. całk. – 9,7 cm; zach. wys. ostrza – 5,3 cm;
najmn. wys. szyjki – 1,0 cm; szer. osady – 3,5 cm; wys. osady
– 3,5 cm; wys. osady z wąsami – 4,3 cm; światło osady – 3,1 x
2,8 cm. Waga – 111 g.
Przynależność typologiczna: IIIA.5.1.
Chronologia: 2. połowa XI – 1. połowa XII w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie,
nr inw. PMA/V/926.
Literatura: Rutkowski 1906c, s. 28, rys. 2; Jura 1910, s. 93;
Nadolski 1954, tab. B/59; Żak 1967, s. 301; Rauhut 1971,
s. 514–515, kat. 41, tabl. III:f; Miśkiewiczowa 1982, s. 146;
Kościelecki 2000, s. 67; Kordala 2003, s. 307; 2004, s. 236;
2005, s. 149; 2006, s. 52–54, nr kat. 41, tab. 6, 24/6;
Kurasiński 2005a, s. 200, 206, 208, tab. I:4, ryc. 3:3.
Uwagi: –.
216. Korzybie Duże, gm. Baboszewo, pow. Płońsk, woj. mazowieckie, stan. 2 „Żale” (tabl. XXXIV:6).
Rodzaj stanowiska: płaskie cmentarzysko szkieletowe z grobami w obudowach kamiennych z połowy XI – połowy XII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe L. Rutkowskiego w 1904 r.
Lokalizacja szczegółowa: grób XIII – mężczyzny (?), pochowanego na osi E-W, z głową na E; żeleźce złożone z boku
zmarłego (dodatkowo w grobie: 2 ostrogi żelazne typu II:1
wg Z. Hilczerówny przy nogach).
Opis: żeleźce jest smukłe i niemal prostopadłe w stosunku do
osi pionowej toporzyska; osada zaopatrzona w wyodrębnione wąsy; obuch zakończony kapturkiem (?); smukła szyjka
przechodzi w wąskie, asymetryczne ostrze.
Wymiary: dł. całk. – 16,6 cm; wys. ostrza – 7,1 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,2 cm; wys. osady – 2,7 cm; wys. osady z wąsami – 3,6 cm; światło osady – 5,5 cm.
Przynależność typologiczna: IB.5.19/21/23.
Chronologia: 2. połowa XI – 1. połowa XII w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: zaginął; dawniej w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie (?).
Literatura: Rutkowski 1906c, s. 28–29, rys. 4; Jura 1910,
s. 93; Nadolski 1954, s. 44, tab. B/60; Rauhut 1971, s. 514–515,
kat. 41; Miśkiewiczowa 1982, s. 146; Kordala 1999, s. 108;
2000, s. 197; 2003, s. 307; 2004, s. 236–237; 2005, s. 149;
2006, s. 52–54, kat. 41, tab. 6, 24/7.
Uwagi: –.
217. Koszalin, gm. Koszalin, pow. Koszalin, woj. zachodniopomorskie, stan. 74 (tabl. XXXIV:7).
Rodzaj stanowiska: –.

Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne w czasie
orki w l. 70. XX w.
Lokalizacja szczegółowa: obrzeża miasta.
Opis: żeleźce jest smukłe i lekko opuszczone w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada obustronnie wyodrębniona; masywna szyjka przechodzi w bardzo szerokie (?), asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone
podciętą brodą.
Wymiary: dł. całk. – 15,5 cm; zach. wys. ostrza – 6,3 cm;
najmn. wys. szyjki – 2,0* cm; szer. osady – 4,0 cm; wys. osady
– 4,5* cm; światło osady – 4,0 x 3,8 cm.
Przynależność typologiczna: IIIB.12.2 (?).
Chronologia: XI–XII (?) w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum w Koszalinie, nr inw. MK/A/3192, nr kat.
15436.
Literatura: Borkowski, Kuczkowski 2011, s. 293–294, ryc. 322.
Uwagi: w trakcie kwerendy zabytek był niedostępny; por.
Archiwum Działu Archeologii Muzeum w Koszalinie, teczka
nr 1607.
218. Koziegłowy, gm. Czerwonak, pow. Poznań, woj. wielkopolskie (tabl. XXXV:1).
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne; dar W. Kwiatkowskiego.
Lokalizacja szczegółowa: torfowisko.
Opis: żeleźce jest masywne i lekko opuszczone w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada
wyodrębniona jednostronnie od dołu; obuch zaokrąglony;
masywna szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, ukośnie podciętą,
szeroką brodą; stan zachowania – bardzo dobry, nieznaczne
ubytki na ostrzu.
Wymiary: dł. całk. – 15,9 cm; wys. ostrza – 9,1 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,4 cm; szer. osady – 5,4 cm; wys. osady –
4,7 cm; światło osady – 4,2 x 3,9 cm. Waga – 653 g.
Przynależność typologiczna: IIB.7.2.
Chronologia: wczesne średniowiecze (?).
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, nr inw. MAP/
1953:173; nr kat. 1953:344.
Literatura: Kostrzewska 1954, s. 299.
Uwagi: –.
219. Kozielice, gm. Kozielice, pow. Pyrzyce, woj. zachodniopomorskie (tabl. XXXV:2).
Rodzaj stanowiska: wczesnośredniowieczna osada otwarta (?).
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne na polu Holzütera, 500 m na E od osady Trzebórz-Podborze, „palenisko”.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest masywne i uniesione w stosunku do osi
pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada obustronnie wyodrębniona; obuch spłaszczony; smukła szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, proste ostrze, zakończone
wyodrębnioną, półowalnie podciętą, niezbyt szeroką brodą.
Wymiary: dł. całk. – 11,5 cm; wys. ostrza – 10,0 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,6 cm; szer. osady – 3,7 cm; wys. osady –
3,0 cm; światło osady – 2,5 x 3,0 cm.
Przynależność typologiczna: IIIB.12.4.
Chronologia: XI–XII (?) w.
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Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: zaginął, dawniej w Muzeum w Pyrzycach, nr inw. A 489.
Literatura: Knorr 1936, s. 216; Dorka, 1939, s. 150; Nadolski
1954, tab. B/62; Świątkiewicz 2002, s. 58, tab. VIA:7, tabl.
XIV:7; 2007, kat. 400.
Uwagi: por. Archiwum Muzeum Narodowego w Szczecinie,
teczka nr 1145.
220. Koziminy Nowe, gm. Płońsk, pow. Płońsk, woj. mazowieckie, stan. 1 (tabl. XXXV:3).
Rodzaj stanowiska: płaskie cmentarzysko z grobami w obudowach kamiennych z połowy XI – połowy XII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe L. Rutkowskiego i B. Rościszewskiego w 1906 r.; dar S. Krukowskiego w 1911 r.
Lokalizacja szczegółowa: S-W część stanowiska, gł. 123 cm,
grób VI – młodego mężczyzny, ok. 180 cm wzrostu, pochowanego na osi E-W, z głową na E; żeleźce złożono po lewej
stronie głowy, toporzyskiem ku stopom (dodatkowo w grobie: wiadro drewniane z żelaznymi obręczami przy stopach).
Opis: żeleźce jest dość masywne i prostopadłe w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada
obustronnie wyodrębniona; obuch zaokrąglony; smukła szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, proste ostrze, zakończone wyodrębnioną, łukowato podciętą, szeroką brodą;
stan zachowania – dobry, nieznacznie uszkodzona krawędź
ostrza i osada.
Wymiary: dł. całk. – 14,5 cm; wys. ostrza – 7,7 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,8 cm; szer. osady – 3,5 cm; wys. osady –
3,3 cm; światło osady – 3,0 x 2,8 cm. Waga – 328 g.
Przynależność typologiczna: IIB.12.2.
Chronologia: 2. połowa XI – 1. połowa XII w.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – naczynie
i ułamki naczyń glinianych, brązowe, posrebrzany i srebrny
kabłączki skroniowe typu IIIA–B wg K. Musianowicz/H.
Kóčki-Krenz.
Zbiory: Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie,
nr inw. PMA/V/911 (dawniej w Muzeum Erazma Majewskiego, nr inw. MEM 18797).
Literatura: Rutkowski 1906b, s. 15, rys. 6; Jänischen 1938,
s. 32, poz. 191; Nadolski 1954, s. 46, tab. B/63 – tutaj jako
Koziminy; Rauhut 1971, s. 518, kat. 42; Miśkiewiczowa
1982, s. 148; Kościelecki 2000, s. 67; Kordala 2006, s. 55,
kat. 46, tab. 24/8; Janowski, Kurasiński 2008, tab. I:39; Kotowicz 2008c, s. 442–443.
Uwagi: pierwotnie w osadzie zabytku znajdowało się „dębowe” toporzysko.
221. Kraków-Dębniki, gm. Kraków, pow. Kraków, woj.
małopolskie (tabl. XXXV:4).
Rodzaj stanowiska: osada otwarta z IX–XII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe M. Frasia i A. Żakiego w 1971 r.
Lokalizacja szczegółowa: Most Grunwaldzki – Zatoka, ar 9,
ćwiartka D, odcinek 2, gł. 80–90 cm, warstwa II–I1.
Opis: fragment żeleźca w postaci szczątkowo zachowanej
osady i smukłej szyjki przechodzącej w wąskie, asymetryczne, łukowate (?) ostrze, zakończone słabo wyodrębnioną
brodą; stan zachowania – zły, brak znacznego fragmentu
osady z obuchem, z ostrza wycięto fragment do badań metaloznawczych.

64

Wymiary: zach. dł. całk. – 8,6 cm; wys. ostrza – 3,3 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,4 cm.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: IX–X w.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – ułamki naczyń glinianych, żelazne ostrogi typu I/1 wg Z. Hilczerówny.
Zbiory: Muzeum Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe
Zbiory Sztuki, nr ks. pol. 263/71.
Literatura: Piaskowski 1980, s. 253, 266, ryc. 1:d; Strzyż
2006, tab. V/30.
Uwagi: badania metaloznawcze J. Piaskowskiego wykazały,
że zabytek został wykuty z jednego kęsa żelaza wysokofosforowego, a jego ostrze nie zostało poddane procesowi
utwardzania.
222. Kraków-Dębniki, gm. Kraków, pow. Kraków, woj.
małopolskie (tabl. XXXV:5).
Rodzaj stanowiska: osada otwarta z IX–XII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe M. Frasia i A. Żakiego w 1971 r.
Lokalizacja szczegółowa: Most Grunwaldzki – Zatoka, ar 10,
ćwiartka A, odcinek 2, gł. 45–55 cm, warstwa I.
Opis: fragment żeleźca w postaci dość wąskiego, asymetrycznego, łukowatego ostrza; stan zachowania – zły, brak
szyjki z osadą i obuchem.
Wymiary: zach. dł. całk. – 3,3 cm; wys. ostrza – 5,6 cm.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: IX–XII w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe
Zbiory Sztuki, nr inw. 316/71.
Literatura: niepublikowany.
Uwagi: –.
223. Kraków-Mogiła (Nowa Huta), gm. Kraków, pow. Kraków, woj. małopolskie, stan. 1w (tabl. XXXV:6).
Rodzaj stanowiska: osada otwarta z VI–XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe R. Hachulskiej-Ledwos i E. Hachulskiego w 1952 r.
Lokalizacja szczegółowa: rejon szpital-wschód, ar 1, ćwiartka C,
gł. 0–20 cm.
Opis: fragment żeleźca w postaci części osady zaopatrzonej
w wąsy; obuch zakończony dość długim, lekko rozszerzającym się ku końcowi, płaskim młotkiem o prostokątnym
przekroju; stan zachowania – zły, brak znacznej części osady,
szyjki i ostrza.
Wymiary: zach. dł. całk. – 4,6 cm; szer. osady – 2,8 cm;
wys. osady z wąsami – 3,1 cm; światło osady – ? x 2,3 cm;
dł. młotka – 2,4 cm.
Przynależność typologiczna: –.5.29–30 (?).
Chronologia: IX – 1. połowa X w. (?).
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna;
chronologia stanowiska – ułamki naczyń glinianych, rogowy
„rozsupływacz węzłów”, żelazna grzywna siekieropodobna,
żelazne ostrogi o zaczepach zagietych do wnętrza typu B–C
wg J. Żaka/K. Wachowskiego, strzemiona żelazne typu IB–C
wg W. Świętosławskiego.
Zbiory: Muzeum Archeologiczne w Krakowie, Oddział w Nowej Hucie, nr inw. MAK/NH/8/119:2 (MH:M1C/242/52; rn/3670).
Literatura: Hachulska-Ledwos 1971, s. 26, 204, tabl. XII:5;
Dąbrowska 1973, s. 234–235, kat. 127; Poleski, Rodak 2001,

s. 16; Strzyż 2006, tab. VA/4A, ryc. 10:8; Kotowicz 2009,
s. 392, ryc. 3:4.
Uwagi: –.
224. Kraków-Mogiła (Nowa Huta), gm. Kraków, pow. Kraków, woj. małopolskie, stan. 1w (tabl. XXXV:7).
Rodzaj stanowiska: osada otwarta z VI–XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe E. Hachulski w 1953 r.
Lokalizacja szczegółowa: rejon szpital-wschód, ar 13, ćwiartka D, skupisko 68b1, gł. 240–250 cm.
Opis: fragment żeleźca w postaci niewielkiej części osady zaopatrzonej w wydłużone wąsy; obuch zakończony krótkim,
lekko wypukłym młotkiem o prostokątnym przekroju.
Wymiary: zach. dł. całk. – 3,9 cm; wys. osady z wąsami –
6,1 cm; dł. młotka – 4,3 cm.
Przynależność typologiczna: –.5.29–30 (?).
Chronologia: IX – 1. połowa X w. (?).
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Archeologiczne w Krakowie, Oddział w Nowej Hucie, nr inw. MAK/NH/8/969 (NH:M1w/520/53/ VII/
6729).
Literatura: Strzyż 2006, tab. VA/3A, ryc. 10:9 – tutaj błędnie
jako obiekt 16; Kotowicz 2009, s. 392, ryc. 3:5.
Uwagi: –.
225. Kraków-Mogiła (Nowa Huta), gm. Kraków, pow. Kraków, woj. małopolskie, stan. 1 (tabl. XXXV:8).
Rodzaj stanowiska: osada otwarta z VI–XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe R. Hachulskiej-Ledwos w 1958 r.
Lokalizacja szczegółowa: rejon szpital-zachód, ar 75a i 76c,
jama 61/58, narożnik N-W, niewielkie zagłębienie, gł. 80–
120 cm, woreczek tekstylny, skarb przedmiotów żelaznych
(dodatkowo w skarbie: fragment topora żelaznego, misa
żelazna, 8 radlic żelaznych, 5 cioseł żelaznych, skoblica
żelazna, dłuto żelazne, kilof żelazny, ostroga żelazna, nożyce
żelazne, klucz żelazny, hak żelazny, 2 pręty żelazne, kabłąk
wiadra, przedmiot żelazny).
Opis: fragment żeleźca w postaci bardzo szerokiego, asymetrycznego, łukowatego ostrza, zakończonego silnie wyodrębnioną, ukośnie podciętą, wąską brodą.
Wymiary: zach. dł. całk. – 3,7 cm; wys. ostrza – 14,8 cm.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: 2. połowa IX w.
Podstawy datowania: chronologia zespołu – żelazna ostroga
typu VB (?) wg D. Bialekovej.
Zbiory: Muzeum Archeologiczne w Krakowie, Oddział w Nowej Hucie, nr inw. M1c/61/58.
Literatura: Buratyński 1959, s. 192–193 – tutaj błędnie jako
skup. 65/58, Hachulska-Ledwos 1959–1960, s. 255, 257,
tabl. LXV:5; 1971, s. 106, 204, tabl. LXI:3; Dąbrowska 1962,
s. 95; 1973, s. 236–237, kat. 128; Piaskowski 1962, s. 19–20,
tabl. I:8, II:8, ryc. 1:h, 2:h; 1966–67b, s. 477; 1974a, Tab. 1, 3;
1976, s. 196; 1991, s. 80; Radwański 1975, s. 283, tab. I;
Poleski 1992, s. 16, 112, 132, kat. 184 i 10.(184); 1993–1994,
s. 237; Wachowski 1993–1994, s. 226; Górecki 2001a, s. 160;
Strzyż 2006, tab. VA/5A, ryc. 10:7.
Uwagi: w trakcie kwerendy zabytek był niedostępny; badania
metaloznawcze J. Piaskowskiego wykazały że zabytek został
wykuty z jednego kęsa niskofosforowego żelaza, a jego ostrze

zostało nawęglone, a następnie poddane procesowi hartowania w ośrodku słabo chłodzącym.
226. Kraków-Mogiła (Nowa Huta), gm. Kraków, pow. Kraków, woj. małopolskie, stan. 1 (tabl. XXXV:9).
Rodzaj stanowiska: osada otwarta z VI–XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe R. Hachulskiej-Ledwos w 1958 r.
Lokalizacja szczegółowa: rejon szpital-zachód, ar 75a i 76c,
jama 61/58, narożnik N-W, niewielkie zagłębienie, gł. 80–
120 cm, woreczek tekstylny, skarb przedmiotów żelaznych
(dodatkowo w skarbie: fragment topora żelaznego, misa
żelazna, 8 radlic żelaznych, 5 cioseł żelaznych, skoblica
żelazna, dłuto żelazne, kilof żelazny, ostroga żelazna, nożyce
żelazne, klucz żelazny, hak żelazny, 2 pręty żelazne, kabłąk
wiadra, przedmiot żelazny).
Opis: fragment smukłego żeleźca, opuszczonego w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada zaopatrzona w trójkątne wąsy; obuch spłaszczony, zakończony krępym kapturkiem; masywna szyjka przechodzi w wąskie ostrze.
Wymiary: zach. dł. całk. – 18,6 cm; najmn. wys. szyjki –
2,0 cm; szer. osady – 4,0 cm; wys. osady – 3,2 cm; wys. osady
z wąsami – 5,1 cm; światło osady – 3,5 x 2,9 cm; wys. kapturka – 4,3 cm. Waga – ok. 675 g.
Przynależność typologiczna: –.5.21.
Chronologia: 2. połowa IX w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Archeologiczne w Krakowie, Oddział w Nowej Hucie, nr inw. M1c/21/58.
Literatura: Buratyński 1959, s. 192–193; Hachulska-Ledwos
1959–1960, s. 255, tabl. LXV:1; 1971, s. 106, 204, tabl.
LXI:4; Dąbrowska 1962, s. 95; 1973, s. 236–237, kat. 128;
Radwański 1975, s. 283, tab. I; Żaki 1974, s. 271, przyp. 504;
Żak 1988, s. 80, Abb. 17:10; Zaitz 1990, s. 162, przyp. 29,
ryc. 13:2; Poleski 1992, s. 16, 112, 132, kat. 184 i 10.(184);
1993–1994, s. 237; 1997, 58; Górecki 2001a, s. 160; Poleski,
Rodak 2001, s. 58; Strzyż 2006, tab. VA/6A, ryc. 10:6.
Uwagi: w trakcie kwerendy zabytek był niedostępny.
227. Kraków-Mogiła (Nowa Huta), gm. Kraków, pow. Kraków, woj. małopolskie, stan. 1z (tabl. XXXV:10).
Rodzaj stanowiska: osada otwarta z VI–XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe R. Hachulskiej-Ledwos w 1962 r.
Lokalizacja szczegółowa: rejon szpital-zachód, ar 62b, jama
6a/62, gł. 30–40 cm (w wypełnisku dodatkowo: ułamki naczyń glinianych, osełka).
Opis: fragment żeleźca w postaci ułamku łukowatego ostrza.
Wymiary: zach. dł. całk. – 2,6 cm; zach. wys. ostrza – 2,6 cm.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: IX w.
Podstawy datowania: chronologia obiektu – ułamki naczyń
glinianych.
Zbiory: Muzeum Archeologiczne w Krakowie, Oddział w Nowej Hucie, nr inw. MAK/NH/8/1592 (NH:M12/59/62/VII/9095).
Literatura: Hachulska-Ledwos 1971, s. 140, tabl. LXXIX:4;
Piaskowski 1976, s. 192, 194, tab. I:16, II:16, ryc. 1:16, 2:16.
Uwagi: w trakcie kwerendy zabytek był niedostępny; badania
metaloznawcze J. Piaskowskiego wykazały że zabytek został
wykuty z jednego kęsa wysokofosforowego żelaza, nierównomiernie nawęglonego.
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228. Kraków-Rynek, gm. Kraków, pow. Kraków, woj. małopolskie (tabl. XXXVI:1).
Rodzaj stanowiska: osada otwarta z połowy XI – 1. połowy
XIII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe Zespołu Pracowni Archeologiczno-Konserwatorskiej Przedsiębiorstwa Konserwacji Zabytków w Krakowie w 1974 r.
Lokalizacja szczegółowa: Sukiennice, warstwa wczesnośredniowieczna.
Opis: żeleźce jest masywne i prostopadłe w stosunku do osi
pionowej toporzyska; światło osady półowalne; osada obustronnie wyodrębniona; obuch zaokrąglony, zakończony krępym kapturkiem; masywna szyjka przechodzi w szerokie,
asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną,
ukośnie podciętą, dość wąską brodą.
Wymiary: dł. całk. – 17,0 cm; wys. ostrza – 8,9 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,2 cm; szer. osady – 4,0 cm; wys. osady –
3,6 cm; światło osady – 4,0 x 2,9 cm; wys. kapturka – 6,7 cm.
Przynależność typologiczna: IIB.12.20.
Chronologia: połowa XI – połowa XIII w.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – ułamki naczyń glinianych.
Zbiory: ?.
Literatura: Dębowski 1981, s. 454, ryc. 3:a; Strzyż 2006,
tab. V/27, ryc. 10:3.
Uwagi: w trakcie kwerendy zabytku nie odnaleziono.
229. Kraków-Salwator, gm. Kraków, pow. Kraków, woj.
małopolskie.
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne przy budowie drogi w 1845 r.
Lokalizacja szczegółowa: odcinek pomiędzy kaplicą św. Małgorzaty a kościołem św. Salwatora, gł. 8 stóp, skarb przedmiotów żelaznych (?) (dodatkowo w skarbie: topór żelazny,
ciosła żelazna i być może fragment żelaznej grzywny siekieropodobnej).
Opis: żeleźce z osadą zaopatrzoną w wąsy.
Wymiary: –.
Przynależność typologiczna: –.5.–.
Chronologia: wczesne średniowiecze (?).
Podstawy datowania: literatura przedmiotu.
Zbiory: zaginął.
Literatura: Zaitz 1990, s. 162, przyp. 34; Poleski 2004, s. 170;
Kotowicz, Michalak 2007–2008, s. 382.
Uwagi: –.
230. Kraków-Salwator, gm. Kraków, pow. Kraków, woj.
małopolskie.
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne przy budowie drogi w 1845 r.
Lokalizacja szczegółowa: odcinek pomiędzy kaplicą św. Małgorzaty a kościołem św. Salwatora, gł. 8 stóp, skarb przedmiotów żelaznych (?) (dodatkowo w skarbie: topór żelazny,
ciosła żelazna i być może fragment żelaznej grzywny siekieropodobnej).
Opis: żeleźce z osadą zaopatrzoną w wąsy.
Wymiary: –.
Przynależność typologiczna: –.5.–.
Chronologia: wczesne średniowiecze (?).
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Podstawy datowania: jw.
Zbiory: zaginął.
Literatura: Zaitz 1990, s. 162, przyp. 34; Poleski 2004, s. 170.
Uwagi: –.
231. Kraków-Stare Miasto, gm. Kraków, pow. Kraków,
woj. małopolskie, stan. ul. św. Tomasza 32 (tabl. XXXVI:2).
Rodzaj stanowiska: płaskie cmentarzysko szkieletowe z X –
początku XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania sondażowe M. i R. Myszków w 1999 r.
Lokalizacja szczegółowa: wykop IVb, grób – mężczyzny
w wieku senilis (55–60 lat), ok. 170 cm wzrostu, pochowanego w pozycji wyprostowanej na plecach z rękami wzdłuż
tułowia na osi E-W, z głową na E; żeleźce złożono przy lewej
kości miednicznej (dodatkowo w grobie: żelazne krzesiwo
dwukabłąkowe i nóż żelazny w skórzanej pochewce przy
lewej kości miednicznej; naczynie gliniane przy lewej stopie,
ułamki naczyń glinianych).
Opis: żeleźce jest smukłe i lekko opuszczone w stosunku do
osi pionowej toporzyska, światło osady owalne; osada zaokrąglona; obuch zakończony długim, łopatkowatym młotkiem; masywna szyjka przechodzi w silnie wyodrębnione,
symetryczne, lekko łukowate, obustronnie podcięte, wąskie
ostrze.
Wymiary: dł. całk. – 17,0 cm; wys. ostrza – 7,9 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,6 cm; szer. osady – 3,4 cm; wys. osady –
4,1 cm; zach. światło osady – 1,7 x 1,2 cm; dł. młotka – ok.
7,1 cm.
Przynależność typologiczna: IA.6.32a.
Chronologia: X – początek XI w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna,
chronologia obiektu – naczynie gliniane.
Zbiory: Muzeum Archeologiczne w Krakowie, nr inw. MAK/
Ś/54/1:1.
Literatura: Myszka, Myszka 2000, s. 363, ryc. 5:a; Pradzieje... 2005, kat. 252; Kurasiński 2006, s. 214, tab. I:5,
ryc. 7:4; Strzyż 2006, s. 44–45, tab. V/29, ryc. 5:7; Janowski,
Kurasiński 2008, tab. I:40.
Uwagi: w trakcie kwerendy zabytek był niedostępny.
232. Kraków-Wawel, gm. Kraków, pow. Kraków, woj. małopolskie, stan. 1 (tabl. XXXVI:3).
Rodzaj stanowiska: grodzisko dwuczłonowe z IX–XIII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe M. Dekówny w 1957 r.
Lokalizacja szczegółowa: rejon X, Ar LM, odcinek D3,
gł. 491 cm, spąg warstwy VIe1 + strop warstwy VIe4 (brunatna z mierzwą i szczypkami).
Opis: żeleźce jest masywne i opuszczone w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada profilowana, zaopatrzona w wydłużone wąsy; obuch płaski;
masywna szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne, łukowate ostrze; stan zachowania – średni, znacznie uszkodzona szyjka zabytku i jeden z wąsów.
Wymiary: dł. całk. – 24,1 cm; wys. ostrza – 7,4 cm; zach.
najmn. wys. szyjki – 2,9 cm; szer. osady – 4,9 cm; wys. osady
– 3,4 cm; wys. osady z wąsami – 7,3 cm; światło osady – 3,6 x
3,5 cm. Waga – 892 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.3.
Chronologia: X–XII w.

Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna;
chronologia fazy osadniczej – ułamki naczyń glinianych.
Zbiory: Muzeum Zamku Królewskiego na Wawelu w Krakowie – Państwowe Zbiory Sztuki, nr inw. 5546/57.
Literatura: Żaki 1965, ryc. 81; 1974, s. 271, ryc. 212:a; Jamka
1971, s. 60, ryc. 11:g; Górecki 2001a, s. 160, ryc. 98:C; Strzyż
2006, tab. V/36, ryc. 7:7; Tereszczuk 2007, s. 234.
Uwagi: pierwotnie we wnętrzu osady znajdowały się resztki
toporzyska.
233. Kraków-Wawel, gm. Kraków, pow. Kraków, woj. małopolskie, stan. 1 (tabl. XXXVI:4).
Rodzaj stanowiska: grodzisko dwuczłonowe z IX–XIII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe M. Frasia w 1961 r.
Lokalizacja szczegółowa: rejon VI/B, sonda 6, odcinek C,
gł. 200 cm, warstwa VIa1 – VIb.
Opis: żeleźce jest smukłe i uniesione (?) w stosunku do osi
pionowej toporzyska; światło osady migdałowate; osada zaopatrzona w słabo wyodrębnione wąsy; obuch płaski; masywna szyjka przechodzi w bardzo szerokie (?), symetryczne (?)
ostrze; stan zachowania – zły, znacznie uszkodzone ostrze.
Wymiary: dł. całk. – ok. 18,9 cm; zach. wys. ostrza – 3,7 cm;
najmn. wys. szyjki – 2,1 cm; zach. szer. osady – 2,6 cm; wys.
osady – 2,6 cm; zach. wys. osady z wąsami – 2,9 cm; światło
osady – 3,0 x 2,1 cm. Waga – 104 g.
Przynależność typologiczna: IIIA.5.3 (?).
Chronologia: 2. połowa X – 1. połowa XII (?) w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna;
chronologia fazy osadniczej – architektura, ułamki naczyń
glinianych.
Zbiory: Muzeum Zamku Królewskiego na Wawelu w Krakowie – Państwowe Zbiory Sztuki, nr inw. 10088/61.
Literatura: Żaki 1974, s. 271, przyp. 502; Civitates... 1998,
s. 67, kat. VII:46; Strzyż 2006, tab. V/37, ryc. 6:9.
Uwagi: –.
234. Kraków-Wawel, gm. Kraków, pow. Kraków, woj. małopolskie, stan. 1 (tabl. XXXVII:1).
Rodzaj stanowiska: grodzisko dwuczłonowe z IX–XIII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: nadzór archeologiczny M. Frasia w 1987 r.
Lokalizacja szczegółowa: sąsiedztwo ruin domu ks. Borka,
rejon VI/C, ar 611c 1/co/87, wykop instalacyjny, odcinek
5,30–5,35 m, gł. 310–314 cm, warstwa Vc (spąg nawarstwień
średniowiecznych).
Opis: żeleźce jest smukłe i lekko opuszczone w stosunku do osi
pionowej toporzyska; światło osady okrągłe; osada niewyodrębniona; obuch spłaszczony; masywna szyjka przechodzi w wąskie, symetryczne, łukowate ostrze; stan zachowania – dobry,
nieznacznie uszkodzona osada i wyszczerbiona krawędź ostrza.
Wymiary: dł. całk. – 15,6 cm; wys. ostrza – 6,6 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,2 cm; szer. osady – 4,4 cm; wys. osady –
4,0 cm; światło osady – 3,4 x 3,4 cm. Waga – 356 g.
Przynależność typologiczna: IA.1.3.
Chronologia: XIII w. (?)
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum Zamku Królewskiego na Wawelu w Krakowie – Państwowe Zbiory Sztuki, nr inw. 27621/87.
Literatura: JF 2007, s. 286, kat. 15.
Uwagi: –.

235. Kraków-Wyciąże, gm. Kraków, pow. Kraków, woj.
małopolskie (tabl. XXXVII:2).
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne przy budowie toru w 1951 r.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest masywne i lekko opuszczone w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady okrągłe; osada
zaopatrzona w trójkątne wąsy; obuch zakończony krótkim,
płaskim młotkiem o czworokątnym przekroju; masywna
szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne, łukowate ostrze;
stan zachowania – dobry, nieznacznie uszkodzone ostrze,
z którego pobrano fragment do badań metaloznawczych.
Wymiary: dł. całk. – 21,1 cm; zach. wys. ostrza – 4,9 cm;
najmn. wys. szyjki – 2,4 cm; szer. osady – 4,4 cm; wys. osady
– 2,9 cm; wys. osady z wąsami – 5,3 cm; światło osady – 3,4 x
3,4 cm; dł. młotka – 1,7 cm. Waga – 870 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.29.
Chronologia: VIII–X (?) w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum Archeologiczne w Krakowie, oddział w Nowej Hucie, nr inw. MAK/NH/3/612:1 (NH:W5/1006/51/VII/
2377).
Literatura: Piaskowski 1962, s. 19–20, tabl. I:9, II:9, ryc.
1:i, 2:i.
Uwagi: badania metaloznawcze J. Piaskowskiego wykazały,
że zabytek został wykuty z dwóch kęsów: wysokofosforowego żelaza i stali, zgrzanych ze sobą, a ostrze nie poddano
obróbce cieplnej.
236. Krąg, gm. Starogard Gdański, pow. Starogard Gdański,
woj. pomorskie.
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: –.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: –.
Wymiary: –.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: wczesne średniowiecze (?).
Podstawy datowania: literatura przedmiotu.
Zbiory: zaginął (?).
Literatura: Haftka 1971, s. 449, zestawienie.
Uwagi: w trakcie kwerendy nie natrafiono na ten zabytek.
237. Krobia, gm. Krobia, pow. Gostyń, woj. wielkopolskie
(tabl. XXXVII:3).
Rodzaj stanowiska: grodzisko wczesnośredniowieczne (?).
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne w trakcie
planowania boiska szkolnego przez Kokocińskiego z Krobi
w 1931 r.
Lokalizacja szczegółowa: północny fragment fosy.
Opis: żeleźce jest dość smukłe i lekko opuszczone w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady okrągłe; osada
obustronnie wyodrębniona; obuch zaokrąglony; masywna
szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze.
Wymiary: dł. całk. – 18,8 cm; zach. wys. ostrza – 10,5 cm;
najmn. wys. szyjki – 2,8 cm; szer. osady – 4,7 cm; wys. osady
– 4,5 cm; światło osady – 3,9 x 3,8 cm.
Przynależność typologiczna: IIB.12.1.
Chronologia: X–XII (?) w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
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Zbiory: zabytek zaginął; dawniej w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu, nr inw. MAP/1947:318; nr kat. 1947:741.
Literatura: Kostrzewski 1951, s. 186.
Uwagi: por. Archiwum Naukowe Muzeum Archeologicznego
w Poznaniu, teczka PN, gm. Krobia – Krobia.
238. Kruszwica, gm. Kruszwica, pow. Inowrocław, woj.
kujawsko-pomorskie, stan. 4 (tabl. XXXVII:4).
Rodzaj stanowiska: grodzisko jednoczłonowe z końca X –
końca XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe pod
kierownictwem W. Hensla w 1964 r.
Lokalizacja szczegółowa: część N majdanu, poziom osadniczy 6 (połowa XI w.), narożnik chaty (2. połowa XI w.).
Opis: żeleźce jest smukłe i opuszczone w stosunku do osi
pionowej toporzyska; światło osady owalne (?); osada niewyodrębniona (?); obuch zaokrąglony, zakończony kapturkiem; masywna szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne,
niemal proste ostrze, zakończone wyodrębnioną, półowalnie
podciętą, niezbyt szeroką brodą.
Wymiary: dł. całk. – 14,5 cm; wys. ostrza – 7,2 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,2 cm.
Przynależność typologiczna: IB.1.20 (?).
Chronologia: 2. połowa XI w.
Podstawy datowania: chronologia fazy osadniczej – ułamki
naczyń glinianych, brązowe kabłączki skroniowe typów I
i IIIA wg K. Musianowicz/H. Kóčki-Krenz, grzebienie rogowe typu IB–VII–8a wg E. Cnotliwego.
Zbiory: Ośrodek Studiów Pradziejowych i Sredniowiecznych
Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
w Poznaniu, nr inw. 4465/64, nr kat. 138.
Literatura: niepublikowany; por. Sawicki 1986, s. 37, tabl.
V:3.
Uwagi: w trakcie kwerendy zabytek był niedostępny.
239. Kruszwica, gm. Kruszwica, pow. Inowrocław, woj.
kujawsko-pomorskie, stan. 4 (tabl. XXXVIII:1).
Rodzaj stanowiska: grodzisko jednoczłonowe z końca X –
końca XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe pod
kierownictwem W. Hensla w 1965 r.
Lokalizacja szczegółowa: część N majdanu, warstwa kulturowa, poziom osadniczy 7 (2. połowa XI w.).
Opis: żeleźce jest masywne i lekko opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; osada niewyodrębniona (?); obuch zaokrąglony; masywna szyjka przechodzi
w dość szerokie, asymetryczne, lekko łukowate ostrze,
zakończone słabo wyodrębnioną, półowalnie podciętą, wąską brodą.
Wymiary: dł. całk. – 14,8 cm; wys. ostrza – 9,0 cm.
Przynależność typologiczna: IIB.1.2 (?).
Chronologia: 2. połowa XI w.
Podstawy datowania: chronologia fazy osadniczej – ułamki
naczyń glinianych, grzebienie rogowe typów IB–VII–2b i 8a
wg E. Cnotliwego.
Zbiory: Ośrodek Studiów Pradziejowych i Sredniowiecznych
Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
w Poznaniu, nr inw. 4949/65, nr kat. 141.
Literatura: niepublikowany; por. Sawicki 1986, s. 37, tabl.
VII:1.
Uwagi: w trakcie kwerendy zabytek był niedostępny.
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240. Kruszwica, gm. Kruszwica, pow. Inowrocław, woj.
kujawsko-pomorskie, stan. 4 (tabl. XXXVIII:2).
Rodzaj stanowiska: grodzisko jednoczłonowe z końca X –
końca XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe pod
kierownictwem W. Hensla w 1964 r.
Lokalizacja szczegółowa: część N majdanu, poziom osadniczy 7 (2. połowa XI w.).
Opis: żeleźce jest dość smukłe i lekko uniesione w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada niewyodrębniona (?); obuch zaokrąglony (?),
zakończony krępym kapturkiem; masywna szyjka przechodzi w bardzo szerokie, asymetryczne, niemal proste
ostrze, zakończone wyodrębnioną, półowalnie podciętą, wąską brodą.
Wymiary: dł. całk. – 14,3 cm; wys. ostrza – 11,7 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,2 cm; szer. osady – ok. 3,3 cm; zach. światło
osady – 2,5 x 2,0 cm.
Przynależność typologiczna: IIIB.1.20 (?).
Chronologia: 2. połowa XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Ośrodek Studiów Pradziejowych i Sredniowiecznych
Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
w Poznaniu, nr inw. 4320/64, nr kat. 137.
Literatura: niepublikowany; por. Sawicki 1986, s. 37, tabl.
VII:2.
Uwagi: w trakcie kwerendy zabytek był niedostępny.
241. Kruszwica, gm. Kruszwica, pow. Inowrocław, woj.
kujawsko-pomorskie, stan. 4.
Rodzaj stanowiska: grodzisko jednoczłonowe z końca X –
końca XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe pod
kierownictwem W. Hensla.
Lokalizacja szczegółowa: część N majdanu, warstwa kulturowa, poziom osadniczy 7 (2. połowa XI w.).
Opis: fragment żeleźca w postaci ostrza.
Wymiary: –.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: 2. połowa XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Ośrodek Studiów Pradziejowych i Sredniowiecznych
Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
w Poznaniu, nr kat. 135.
Literatura: niepublikowany; por. Sawicki 1986, s. 38–39.
Uwagi: w trakcie kwerendy zabytek był niedostępny.
242. Kruszwica, gm. Kruszwica, pow. Inowrocław, woj.
kujawsko-pomorskie, stan. 4.
Rodzaj stanowiska: osada otwarta z XII–XIII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe pod
kierownictwem W. Hensla w 1964 r.
Lokalizacja szczegółowa: część N majdanu, warstwa kulturowa, poziom osadniczy 12 (1. połowa XIII w.).
Opis: fragment żeleźca w postaci ostrza.
Wymiary: –.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: 1. połowa XIII w.
Podstawy datowania: chronologia fazy osadniczej – ułamki
naczyń glinianych, pochewki grzebieni rogowego typu II/1 i 3
wg E. Cnotliwego.

Zbiory: Ośrodek Studiów Pradziejowych i Sredniowiecznych
Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
w Poznaniu, nr inw. 4320/64, nr kat. 139.
Literatura: niepublikowany; por. Sawicki 1986, s. 39.
Uwagi: w trakcie kwerendy zabytek był niedostępny.
243. Kruszwica, gm. Kruszwica, pow. Inowrocław, woj.
kujawsko-pomorskie, stan. 5 (tabl. XXXVIII:3).
Rodzaj stanowiska: grodzisko jednoczłonowe z końca X –
XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe pod
kierownictwem W. Hensla w 1963 r.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest dość masywne i prostopadłe w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady okrągłe; osada zaopatrzona w słabo wyodrębnione, trójkątne wąsy; obuch
zaokrąglony, zakończony wydatnym, profilowanym kapturkiem; smukła szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne,
łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, ukośnie podciętą, wąską brodą; stan zachowania – bardzo dobry, nieznaczne ubytki na ostrzu.
Wymiary: dł. całk. – 17,7 cm; wys. ostrza – 12,7 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,6 cm; szer. osady – 3,6 cm; wys. osady – 3,2
cm; wys. osady z wąsami – 4,5 cm; światło osady – 2,8 x 2,8
cm; wys. kapturka – 8,5 cm. Waga – 520 g.
Przynależność typologiczna: IIB.5.20.
Chronologia: koniec X – XI w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna;
chronologia stanowiska – ułamki naczyń glinianych.
Zbiory: Ośrodek Studiów Pradziejowych i Sredniowiecznych
Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
w Poznaniu, bez nr inw.
Literatura: niepublikowany.
Uwagi: –.
244. Kruszwica, gm. Kruszwica, pow. Inowrocław, woj.
kujawsko-pomorskie, stan. 17.
Rodzaj stanowiska: grób zbiorowy (?) z końca XI w. i płaskie cmentarzysko szkieletowe z XII – 1. połowy XIII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne w 1912 r.
podczas prac budowlanych, dar starostwa powiatowego w Inowrocławiu.
Lokalizacja szczegółowa: ul. Piasta 2, posesja Wiśniewskiego, grób zbiorowy (?), pomiędzy szkieletami.
Opis: żeleźce jest dość masywne i opuszczone w stosunku
do osi pionowej toporzyska; osada wyodrębniona od dołu;
masywna szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze.
Wymiary: –.
Przynależność typologiczna: IIB.7.1/3/5.
Chronologia: 1. połowa XIII w. (?).
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna;
datowanie stanowiska – ułamki naczyń glinianych, srebrne
denary krzyżowe typów VI i VII wg M. Gumowskiego,
paciorki szklane, kabłączki skroniowe.
Zbiory: zabytek zaginął; dawniej w Muzeum Wielkopolskim
w Poznaniu, nr inw. MAP/TPN 1920:167.
Literatura: Kalliefe 1915, s. 204, ryc. 6; Rajewski 1937,
s. 34–35, 73; Nadolski 1954, tab. B/63; Cofta-Broniewska
1963, s. 38; Dzieduszyccy 2003, s. 11–12, 38.
Uwagi: –.

245. Kruszwica, gm. Kruszwica, pow. Inowrocław, woj.
kujawsko-pomorskie.
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne w 1892 r. (?),
dar proboszcza Schurka z Kruszwicy.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: –.
Wymiary: –.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: wczesne średniowiecze (?).
Podstawy datowania: kontekst odkrycia.
Zbiory: zabytek zaginął; dawniej w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu, nr inw. MAP/HG 1892:A187, nr kat.
1892:1625.
Literatura: niepublikowany.
Uwagi: w sąsiedztwie zabytku odkryto także 2 przęśliki
i „skorupę słowiańską” – por. Archiwum Naukowe Muzeum
Archeologicznego w Poznaniu.
246. Kryniczki, gm. Izbica, pow. Krasnystaw, woj. lubelskie
(tabl. XXXVIII:4).
Rodzaj stanowiska: ?.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne M. Mickiewicza.
Lokalizacja szczegółowa: gł. 2,0 m.
Opis: żeleźce jest dość smukłe i opuszczone w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady okrągłe; osada zaopatrzona w trójkątne wąsy; obuch zaokrąglony, zakończony wydatnym, płasko ściętym kapturkiem; smukła szyjka
przechodzi w szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, łukowato podciętą, niezbyt szeroką brodą; stan zachowania – bardzo dobry, nieznaczne ubytki
na ostrzu i skorodowane powierzchnie.
Wymiary: dł. całk. – 19,7 cm; wys. ostrza – 12,7 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,6 cm; szer. osady – 4,4 cm; wys. osady –
3,7 cm; wys. osady z wąsami – 5,0 cm; światło osady – 3,4 x
3,4 cm; wys. kapturka – 8,3 cm. Waga – 778 g.
Przynależność typologiczna: IIB.5.20.
Chronologia: 2. połowa X (?) – XII w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum Archeologiczne we Wrocławiu, Oddział
Muzeum Miejskiego Wrocławia, nr inw. MAW/101/1983.
Literatura: Kotowicz 2008a, s. 170–173, ryc. 1.
Uwagi: –.
247. Krzykawka, gm. Bolesław, pow. Olkusz, woj. małopolskie, stan. 12 (tabl. XXXIX:1).
Rodzaj stanowiska: ?.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest dość smukłe i prostopadłe w stosunku do
osi pionowej toporzyska; osada zaopatrzona w wydłużone
wąsy; obuch zakończony długim, lekko wypukłym młotkiem; masywna szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne,
łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, prosto podciętą,
szeroką brodą.
Wymiary: dł. całk. – 24,3 cm; wys. ostrza – 8,3 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,6 cm; wys. osady z wąsami – 10,6 cm; światło
osady – 3,5 x 3,0 cm.
Przynależność typologiczna: IB.5.30.
Chronologia: IX – 1. połowa X w.
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Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum Archeologiczne w Krakowie, nr inw. MAK/
S/45.
Literatura: Pradzieje... 2005, s. 320, kat. 162; Strzyż 2006,
s. 40, przyp. 11; Kotowicz 2009, s. 392.
Uwagi: w trakcie kwerendy zabytek był niedostępny.
248. Krzyszkowice, gm. Przytyk, pow. Radom, woj. mazowieckie.
Rodzaj stanowiska: płaskie cmentarzysko szkieletowe z XI–
XII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: „topór z kolcem”.
Wymiary: –.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: XI–XII (?) w.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – ułamki naczyń glinianych, szklany i brązowy pierścionek.
Zbiory: zaginął (?).
Literatura: Cieślak-Kopyt i inni 2004, s. 81; Lechowicz [brw],
s. 69; Kurasiński, Skóra 2012b, s. 83, przyp. 25.
Uwagi: –.
249. Kurnica, gm. Osjaków, pow. Wieluń, woj. łódzkie,
stan. 1 (tabl. XXXIX:2).
Rodzaj stanowiska: osada otwarta z IX–X w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe B. Abramka w 1996 r.
Lokalizacja szczegółowa: pole F. Aleksandrowicza, wykop
XXXII/96, jama mieszkalna .
Opis: fragment żeleźca dość smukłego, opuszczonego w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne;
osada zaopatrzona w trójkątne wąsy; obuch płaski; smukła
szyjka; stan zachowania – zły, brak ostrza, zdeformowany
wąs.
Wymiary: zach. dł. całk. – 9,6 cm; najmn. wys. szyjki – 1,6 cm;
szer. osady – 3,4 cm; wys. osady – 2,0 cm; wys. osady z wąsami – 5,3 cm; światło osady – 2,8 x 2,5 cm. Waga – 228 g.
Przynależność typologiczna: –.5.3–4 (?).
Chronologia: IX–X w.
Podstawy datowania: chronologia obiektu.
Zbiory: Muzeum Ziemi Wieluńskiej, nr inw. MZW–A–2292/96,
nr kat. 6243.
Literatura: niepublikowany.
Uwagi: –.
250. Kurpiki, gm. Zawady, pow. Białystok, woj. podlaskie
(tabl. XXXIX:3).
Rodzaj stanowiska: ?.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne w 1978 r.,
dar uczniów Liceum Sztuk Plastycznych w Supraślu.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest dość masywne i opuszczone w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada
zaopatrzona w słabo wyodrębnione, trójkątne wąsy; obuch
zaokrąglony, zakończony krępym, płasko ściętym kapturkiem; smukła szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne,
łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, ukośnie podciętą, niezbyt szeroką brodą; stan zachowania – bardzo dobry,
nieznaczne ubytki na ostrzu i skorodowane powierzchnie.
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Wymiary: dł. całk. – 15,1 cm; wys. ostrza – 7,3 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,9 cm; szer. osady – 4,3 cm; wys. osady –
2,1 cm; wys. osady z wąsami – 4,1 cm; światło osady – 3,9 x
3,5 cm; wys. kapturka – 6,0 cm. Waga – 417 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.20.
Chronologia: 2. połowa X – XI w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, nr inw. MB/A/408,
nr kat. 3442.
Literatura: Maciukiewicz-Czarnecka 1992, s. 112, kat. 14,
rys. 14 – tutaj jako Supraśl; Dziedzictwo... 2006, s. 86 – tutaj
jako Supraśl.
Uwagi: –.
251. Kuskowo, gm. Przasnysz, pow. Przasnysz, woj. mazowieckie (tabl. XXXIX:4).
Rodzaj stanowiska: ?.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne; dar Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyckiej w 1983 r.
Lokalizacja szczegółowa: żwirownia.
Opis: żeleźce jest dość masywne i opuszczone w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada
zaopatrzona w słabo wyodrębnione wąsy; obuch zaokrąglony; smukła szyjka przechodzi w dość wąskie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone słabo wyodrębnioną,
półkoliście podciętą, wąską brodą; stan zachowania – bardzo dobry, nieznaczne ubytki na ostrzu i skorodowane powierzchnie.
Wymiary: dł. całk. – 22,0 cm; wys. ostrza – 9,2 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,5 cm; szer. osady – 5,1 cm; wys. osady –
4,1 cm; wys. osady z wąsami – 4,6 cm; światło osady – 3,8 x
3,6 cm. Waga – 837 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.2.
Chronologia: X–XIII w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum w Przasnyszu, nr inw. MHP/A/7.
Literatura: niepublikowany.
Uwagi: –.
252. Lasocice-Ogrody, gm. Święciechowa, pow. Leszno,
woj. wielkopolskie, stan. 23 (tabl. XL:1).
Rodzaj stanowiska: osada otwarta z XII – połowy XIII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne w 1994 r.
Lokalizacja szczegółowa: pole E. Felera.
Opis: żeleźce jest dość smukłe i lekko opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne;
osada zaopatrzona w wąsy; obuch zaokrąglony, zakończony
smukłym kapturkiem; smukła szyjka przechodzi w szerokie,
asymetryczne, łukowate ostrze; stan zachowania – zły, ubytki
korozyjne na ostrzu i wąsach osady, ułamana prawa część
osady i dolny fragment kapturka.
Wymiary: dł. całk. – 10,6 cm; wys. ostrza – 5,4 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,3 cm; zach. szer. osady – 2,6 cm; wys. osady
– 2,1 cm; zach. wys. osady z wąsami – 3,0 cm; światło osady
– 2,6 x 2,2 cm; zach. wys. kapturka – 5,1 cm. Waga – 140 g.
Przynależność typologiczna: IIB.5.19.
Chronologia: XII (?) w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna;
chronologia stanowiska – ułamki naczyń glinianych.
Zbiory: Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków
w Poznaniu, Pracownia Terenowa w Trzebinach, bez nr inw.

Literatura: niepublikowany.
Uwagi: w ostrzu znajduje się owalny otwór o średnicy 0,5 x
0,35 cm.
253. Lasocin, gm. Kożuchów, pow. Nowa Sól, woj. lubuskie
(tabl. XL:2).
Rodzaj stanowiska: płaskie cmentarzysko szkieletowe z XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne Dehmela
w 1925 r.
Lokalizacja szczegółowa: grób II/1925 – mężczyzny (?); żeleźce złożono przy boku zmarłego (dodatkowo w grobie:
wiadro drewniane z żelaznymi okuciami na piersi zmarłego).
Opis: żeleźce jest smukłe i opuszczone w stosunku do osi
pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada zaokrąglona; obuch zakończony długim, guzikowatym młotkiem;
smukła szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, proste
ostrze, zakończone wyodrębnioną, półowalnie podciętą, wąską brodą; stan zachowania – średni, silnie skorodowane
powierzchnie, zniszczona osada i młotek.
Wymiary: dł. całk. – 15,6 cm; wys. ostrza – 9,1 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,2 cm; szer. osady – 3,3 cm; wys. osady –
3,2 cm; światło osady – 2,2 x 1,7 cm; dł. młotka – 3,7 cm.
Waga – 177 g.
Przynależność typologiczna: IIB.6.34.
Chronologia: XI w.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – naczynie
gliniane.
Zbiory: Muzeum Archeologiczne we Wrocławiu, oddział
Muzeum Miasta Wrocławia, nr inw. MMW/A/V/966.
Literatura: Langenheim 1936, s. 274, Abb. 1:1; Jänischen
1938, s. 31, poz. 151; Paulsen 1939, s. 40, Abb. 14:5 – tutaj
jako Lessendorf; Nadolski 1954, s. 41, tab. B/68; Sarnowska
1962, s. 498–499, ryc. 4 – tutaj jako Lesinów; Kostrzewski
1970, s. 205, ryc. 129:a; Kaczkowski 1971, s. 19, kat. 54;
Wachowski 1975, s. 38, 91, tab. 10, ryc. 9:1, tabl. I:4; 2001,
s. 170, rys. 18:b; Kara 1993, s. 40; Tokarski 1999, s. 302; Oręż...
2003, kat. I.53, il. 11; Janowski, Kurasiński 2008, tab. I:43.
Uwagi: por. Archiwum Muzeum Archeologicznego, oddziału
Muzeum Miejskiego Miasta Wrocławia, inw. fot. 6007.
254. Lądek Zdrój, gm. Lądek Zdrój, pow. Kłodzko, woj.
dolnośląskie (tabl. XL:3).
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne J. Andrzejaka z Radochowa w trakcie prac leśnych.
Lokalizacja szczegółowa: szczyt góry Konik w centralnej
partii Gór Złotych, w szczelinie skały gnejsowej stanowiącej
kulminację góry.
Opis: żeleźce jest smukłe i opuszczone w stosunku do osi
pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada zaopatrzona w wyodrębnione, wydłużone, trójkątne wąsy; obuch
zakończony dośc długim, płaskim młotkiem, trapezowatym
w przekroju; smukła szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne, lekko łukowate ostrze, zakończone słabo wyodrębnioną,
ukośnie podciętą, szeroką brodą; stan zachowania – średni,
ubytki korozyjne na ostrzu i częściowo zniszczone wąsy.
Wymiary: dł. całk. – 13,7 cm; wys. ostrza – 5,0 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,3 cm; szer. osady – 3,3 cm; zach. wys. osady
z wąsami – 5,2 cm; światło osady – 2,6 x 2,5 cm; dł. młotka
– 2,2 cm. Waga – 220 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.30.

Chronologia: IX – 1. połowa X w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego,
bez nr inw.
Literatura: Konczewska, Konczewski b.r.w., s. 31; 2010.
Uwagi: –.
255. Legnica, gm. Legnica, pow. Legnica, woj. dolnośląskie,
stan. 1 (tabl. XL:4).
Rodzaj stanowiska: grodzisko dwuczłonowe z X – początków
XIII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe J. Kaźmierczyka z Zakładu Archeologii Polski Instytutu Historii
Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk, oddział we
Wrocławiu w 1962 r.
Lokalizacja szczegółowa: człon E, wykop 1, warstwa D,
czwarty poziom zabudowy.
Opis: fragment żeleźca w postaci masywnej szyjki, przechodzącej w szerokie, asymetryczne ostrze.
Wymiary: zach. dł. całk. – 12,4 cm; zach. wys. ostrza – 8,2 cm;
najmn. wys. szyjki – 2,1 cm.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: 2. połowa X w.
Podstawy datowania: chronologia fazy osadniczej – ułamki
naczyń glinianych, srebrny kabłączek skroniowy typu IIIA
wg H. Kóčki-Krenz.
Zbiory: Muzeum Miedzi w Legnicy, nr inw. ML/A 1966.
Literatura: Kaźmierczyk 1962, s. 52; 1964a, s. 271, ryc. 3:1;
Lasota 1980, s. 123, 221, tab. I, ryc. 59:2.
Uwagi: w trakcie kwerendy zabytek był niedostępny.
256. Lipsko-Polesie, gm. Zamość, pow. Zamość, woj. lubelskie, stan. 1 (?) (tabl. XL:5).
Rodzaj stanowiska: ciałopalne cmentarzysko kurhanowe (?)
z 2. połowy VII – IX w.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne podczas
prac polowych w 1955 r.
Lokalizacja szczegółowa: poza zasięgiem cmentarzyska, w sąsiedztwie kurhanu 1.
Opis: żeleźce jest dość masywne i opuszczone w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady okrągłe; osada
niewyodrębniona, obuch zaokrąglony, zakończony krępym,
trójkątnym kapturkiem; smukła szyjka przechodzi w wąskie,
asymetryczne, łukowate ostrze; stan zachowania – dobry,
nieznacznie uszkodzona krawędź ostrza.
Wymiary: dł. całk. – 16,8 cm; zach. wys. ostrza – 6,1 cm;
najmn. wys. szyjki – 1,8 cm; szer. osady – 4,9 cm; światło
osady – 3,2 x 3,2 cm; wys. kapturka – 6,2 cm. Waga – 664 g.
Przynależność typologiczna: IB.1.19.
Chronologia: 2. połowa VII – IX (?) w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna;
chronologia stanowiska – ułamki naczyń glinianych, żelazna
ostroga z zaczepami haczykowatymi zagiętymi do wnętrza
odmiany B–C wg J. Żaka/K. Wachowskiego.
Zbiory: Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie,
nr inw. PMA/V/7029.
Literatura: Drewko 1957, s. 167; Dąbrowska 1973, s. 224–225,
kat. 98; Kotowicz, Michalak 2007–2008, s. 380–381, Fig. 2:1;
Kotowicz 2008b, s. 371–372, przyp. 13–14, ryc. 3:2; Kuśnierz 2009, s. 155.
Uwagi: wraz z zabytkiem odkryto ciosłę żelazną.
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257. Lubień, gm. Rozprza, pow. Piotrków Trybunalski, woj.
łódzkie, stan. 1 (tabl. XL:6).
Rodzaj stanowiska: płaskie cmentarzysko szkieletowe z XI –
3. ćwierci XII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne w trakcie
budowy drogi w 1970 r.; dar P. Eichelkrauta.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest dość smukłe i lekko uniesione w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne (?); osada
zaopatrzona w wąsy; obuch zaokrąglony, zakończony kapturkiem; smukła szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne,
łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, ukośnie podciętą, wąską brodą; stan zachowania – średni, znacznie uszkodzone ostrze i osada z wąsami oraz obuch z kapturkiem.
Wymiary: dł. całk. – 14,6 cm; zach. wys. ostrza – 9,8 cm;
najmn. wys. szyjki – 1,0 cm; zach. szer. osady – 3,0 cm; wys.
osady – 2,5 cm; zach. wys. osady z wąsami – 2,6 cm; światło
osady – 2,7 x ? cm; zach. wys. kapturka – 3,7 cm. Waga – 207 g.
Przynależność typologiczna: IIB.5.20.
Chronologia: XI – 3. ćwierć XII w.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – naczynia
gliniane, denary i brakteaty, w tym krzyżówki typów V–VII
wg M. Gumowskiego, Etelreda II, Bolesława Śmiałego,
Bolesława Krzywoustego, Beli II, Bolesława Kędzierzawego, Władysława II, żelazne groty włóczni typu III–V
wg. A. Nadolskiego, brązowe, posrebrzane i cynowe kabłączki skroniowe typu II i IIIA wg K. Musianowicz/H.
Kóčki-Krenz, brązowe zausznice gwiaździste i torebkowate,
brązowe sprzączki lirowate typu IV wg Z. Hołowińskiej,
grzechotka gliniana typu II wg K. Ślusarskiego.
Zbiory: Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim, nr inw. MP/A/
163/382–a.
Literatura: Wójcikowie 1973, s. 164; Kurasiński, Skóra 2012a,
s. 44–46, tabl. LXXVII.
Uwagi: w ostrzu znajduje się okrągły otwór o średnicy 0,5 cm.
258. Lubień, gm. Rozprza, pow. Piotrków Trybunalski, woj.
łódzkie, stan. 1 (tabl. XLI:1).
Rodzaj stanowiska: płaskie cmentarzysko szkieletowe z XI –
3. ćwierci XII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe
E. i A. Wójcików w 1971 r.
Lokalizacja szczegółowa: ar IIb, grób 12 – dziecka w wieku
infans I (ok. 6–7 lat), pochowanego na osi E-W, głową na E;
żeleźce złożono w miejscu nie zachowanej klatki piersiowej,
ostrzem na zewnątrz jamy grobowej, toporzyskiem ku głowie (dodatkowo w grobie: nóż żelazny w skórzanej pochewce i nieokreślony przedmiot z brązu przy lewej kości
miednicznej (?)).
Opis: żeleźce jest dość smukłe i lekko opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne;
osada zaopatrzona w słabo wyodrębnione wąsy; obuch zaokrąglony; masywna szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne, niemal proste ostrze; stan zachowania – dobry, nieznacznie uszkodzone ostrze, skorodowane powierzchnie.
Wymiary: dł. całk. – 16,7 cm; zach. wys. ostrza – 7,0 cm;
najmn. wys. szyjki – 2,0 cm; szer. osady – 3,8 cm; zach.
wys. osady z wąsami – 5,3 cm; światło osady – 2,9 x 2,6 cm.
Waga – 403 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.1.
Chronologia: XI – 3. ćwierć XII w.
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Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim, nr inw. MP/A/
163/73.
Literatura: Wójcik 1972, s. 194; Kurasiński 2009, s. 226,
tab. I:13; 2010, 324, ryc. 3:b; Wrzesiński 2011, s. 468–469;
Kurasiński, Skóra 2012a, s. 44, 46–47, tabl. X:12; Michniewicz 2012, s. 336.
Uwagi: w osadzie zachowały się nikłe resztki dębowego
(Quercus) toporzyska.
259. Lubień, gm. Rozprza, pow. Piotrków Trybunalski, woj.
łódzkie, stan. 1 (tabl. XLI:2).
Rodzaj stanowiska: płaskie cmentarzysko szkieletowe z XI –
3. ćwierci XII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe
E. i A. Wójcików w 1971 r.
Lokalizacja szczegółowa: ar V, grób 17 – mężczyzny (?)
w wieku maturus (35–45 lat); pochowanego w trumnie (?),
w pozycji wyprostowanej na plecach z lewą ręką wzdłuż
tułowia, na osi NW-SE, głową na SE; żeleźce złożono poniżej stóp, ostrzem do góry (dodatkowo w grobie: nóż żelazny z lewej strony miednicy, naczynie gliniane poniżej
lewej stopy).
Opis: fragment żeleźca, w postaci smukłej szyjki przechodzącej w szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, ukośnie podciętą, wąską brodą; stan
zachowania – zły, ułamana osada z zaokrąglonym obuchem.
Wymiary: zach. dł. całk. – 9,8 cm; wys. ostrza – 7,1 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,2 cm. Waga – 156 g.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: XI – 3. ćwierć XII w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim, nr inw. MP/A/
103.
Literatura: Wójcik 1972, s. 194; Wójcikowie 1973, s. 170,
tabl. XIV:1; Wołoszyn 2006, s. 596, przyp. 9; Sikora 2007,
s. 147, 149; Janowski, Kurasiński 2008, tab. I:47; Wrzesiński
2011, s. 468, ryc. 4:5; Kurasiński, Skóra 2012a, s. 44, 46–47,
tabl. XIV:17/1; Michniewicz 2012, s. 335.
Uwagi: w osadzie zachowały się nikłe resztki dębowego
(Quercus sp.) toporzyska.
260. Lubień, gm. Rozprza, pow. Piotrków Trybunalski, woj.
łódzkie, stan. 1 (tabl. XLI:3).
Rodzaj stanowiska: płaskie cmentarzysko szkieletowe z XI –
3. ćwierci XII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe
E. i A. Wójcików w 1971 r.
Lokalizacja szczegółowa: ar VI/XIII, grób 31 – dziecka w wieku infans I (5–6 lat), pochowanego w obstawie bądź trumnie
drewnianej na osi E-W, głową na E; żeleźce złożono przy
prawej nodze zmarłego, ostrzem na zewnątrz jamy grobowej,
toporzyskiem ku głowie (dodatkowo w grobie: nóż żelazny
w skórzanej pochewce z brązowym okuciem, krzesiwo żelazne i srebrny denar krzyżowy typu V–VII z 4. ćwierci XI w.
(?) na wysokości lewej kości miednicznej, naczynie gliniane
przy stopach).
Opis: żeleźce jest dość smukłe i uniesione w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada niewyodrębniona; obuch zaokrąglony, zakończony krępym kapturkiem; smukła szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne,

łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, ukośnie podciętą, szeroką brodą; stan zachowania – średni, skorodowane
powierzchnie i nieznacznie uszkodzony kapturek.
Wymiary: dł. całk. – 12,8 cm; wys. ostrza – 8,6 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,2 cm; szer. osady – 3,4 cm; światło osady –
2,6 x 2,5 cm; zach. wys. kapturka – 4,4 cm. Waga – 211 g.
Przynależność typologiczna: IIB.1.20.
Chronologia: początek XII w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim, nr inw. MP/A/
163/178, nr ks. pol. 167/71.
Literatura: Wójcik 1972, s. 194; Wójcikowie 1973, s. 171,
tabl. XVII:3; Wołoszyn 2006, s. 596, przyp. 9; Sikora 2007,
s. 147, 149; 2009, ryc. 19:2; Janowski, Kurasiński 2008, tab.
I:48; Kotowicz 2008c, s. 455; Kurasiński 2009, s. 226, tab.
I:14, ryc. 9:a; 2010, s. 324, ryc. 3:a; Wrzesiński 2011, s. 468,
ryc. 4:6; Kurasiński, Skóra 2012a, s. 44, 46–47, tabl. XXIII:31/1;
Maik 2012, s. 340; Michniewicz 2012, s. 335.
Uwagi: pierwotnie na ostrzu zabytku widoczne były pozostałości tkaniny; w osadzie zachował się fragment dębowego
(Quercus sp.), owalnego toporzyska dł. 4,1 cm i średn. 2,5 x
2,6 cm.
261. Lubień, gm. Rozprza, pow. Piotrków Trybunalski, woj.
łódzkie, stan. 1 (tabl. XLI:4).
Rodzaj stanowiska: płaskie cmentarzysko szkieletowe z XI –
3. ćwierci XII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe
E. i A. Wójcików w 1971 r.
Lokalizacja szczegółowa: ar VIIA/X, grób 51 – mężczyzny
(?) w wieku adultus (20–30 lat), pochowanego na osi E-W,
głową na E; żeleźce złożono z lewej strony głowy zmarłego,
ostrzem na zewnątrz jamy grobowej, toporzyskiem ku stopom (dodatkowo w grobie: żelazny grot strzały typu 1 wg
A. Nadolskiego, moneta srebrna Etelreda II (978–1016), typu
Long Cross (lub naśladownictwo) z lat 997–1003 i nieokreślone przedmioty srebrne przy lewej kości miednicznej,
nóż żelazny przy lewej kości udowej; wiadro drewniane z żelaznymi obręczami przy stopach).
Opis: żeleźce jest dość smukłe i uniesione w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada zaopatrzona w słabo wyodrębnione wąsy; obuch zaokrąglony;
smukła szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, lekko
łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, ukośnie podciętą, szeroką brodą; stan zachowania – dobry, nieznacznie
skorodowane powierzchnie.
Wymiary: dł. całk. – 14,5 cm; wys. ostrza – 9,5 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,3 cm; szer. osady – 3,6 cm; wys. osady –
3,1 cm; zach. wys. osady z wąsami – 3,5 cm; światło osady
– 2,6 x 2,3 cm. Waga – 296 g.
Przynależność typologiczna: IIB.5.2.
Chronologia: 1 ćwierć XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim, nr inw. MP/A/
163/291.
Literatura: Wójcik 1972, s. 194; Janowski, Kurasiński 2008,
tab. I:49; Kurasiński, Skóra 2012a, s. 44, 48, tabl. XXXVI:51/1.
Uwagi: w osadzie zachowały się nikłe resztki toporzyska.
262. Lubień, gm. Rozprza, pow. Piotrków Trybunalski, woj.
łódzkie, stan. 1 (tabl. XLI:5).

Rodzaj stanowiska: płaskie cmentarzysko szkieletowe z XI –
3. ćwierci XII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe
E. i A. Wójcików w 1972 r.
Lokalizacja szczegółowa: ar XIII, grób 59 – dorosłego mężczyzny (?), pochowanego w pozycji wyprostowanej na osi
E-W, głową na E; żeleźce złożone poniżej prawej stopy
zmarłego, ostrzem skierowanym w kierunku zmarłego, toporzyskiem ku głowie (dodatkowo w grobie: nóż żelazny
z pochewką, żelazne krzesiwo ogniwkowe, pierścionek (?)
brązowy, srebrny denar krzyżowy typu VII z końca XI w.
przy lewej kości udowej, wiadro drewniane z żelaznymi obręczami przy stopach).
Opis: żeleźce jest dość masywne i prostopadłe w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady migdałowate; osada
obustronnie wyodrębniona; obuch spłaszczony; smukła szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze,
zakończone wyodrębnioną, półowalnie (?) podciętą, dość
szeroką brodą; stan zachowania – dobry, nieznacznie skorodowane powierzchnie.
Wymiary: zach. dł. całk. – 13,3 cm; zach. wys. ostrza – 6,3 cm;
najmn. wys. szyjki – 1,6 cm; szer. osady – 3,7 cm; wys. osady
– 2,9 cm; światło osady – 3,3 x 2,9 cm. Waga – 262 g.
Przynależność typologiczna: IB.12.4.
Chronologia: początek XII w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim, nr inw. MP/A/
167/388.
Literatura: Janowski, Kurasiński 2008, tab. I:50; Kurasiński,
Skóra 2012a, s. 44, 46–47, tabl. XLII:59/1.
Uwagi: w osadzie zachowały się nikłe resztki toporzyska.
263. Lubień, gm. Rozprza, pow. Piotrków Trybunalski, woj.
łódzkie, stan. 1 (tabl. XLI:6).
Rodzaj stanowiska: płaskie cmentarzysko szkieletowe z XI –
3. ćwierci XII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe
E. i A. Wójcików w 1972 r.
Lokalizacja szczegółowa: ar XXV/XXIX, grób 83 – dziecka
w wieku infans II/juvenis (12–15 lat), pochowanego w pozycji
wyprostowanej (?) z rękami wzdłuż tułowia (?) na osi E-W,
głową na E; żeleźce złożono z prawej strony kości podudzia,
ostrzem na zewnątrz jamy grobowej, toporzyskiem ku głowie
(dodatkowo w grobie: żelazny nóż bojowy przy lewej kości
miednicznej (?)).
Opis: żeleźce jest smukłe i opuszczone w stosunku do osi
pionowej toporzyska; światło osady migdałowate; osada obustronnie (?) wyodrębniona; obuch spłaszczony; smukła szyjka
przechodzi w wąskie, asymetryczne, łukowate ostrze; stan
zachowania – średni, znacznie skorodowane powierzchnie
i nadłamana i zdeformowana osada.
Wymiary: dł. całk. – 10,8 cm; zach. wys. ostrza – 4,9 cm;
najmn. wys. szyjki – 1,7 cm; szer. osady – ok. 3,3 cm; zach.
wys. osady – 3,3 cm; światło osady – 2,2 x 2,5 cm. Waga – 137 g.
Przynależność typologiczna: IB.12.3 (?).
Chronologia: XI – 3. ćwierć XII w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim, nr inw. MP/A/
97/72.
Literatura: Kurasiński 2009, s. 226, tab. I:16, ryc. 9:b; 2010,
s. 327, ryc. 6:b; Wrzesiński 2011, s. 469; Kurasiński, Skóra

73

2012a, s. 44, 48–49, tabl. LIII:83/1; Michniewicz 2012, s. 335.
Uwagi: w osadzie zachowały się nikłe resztki dębowego
(Quercus sp.) toporzyska.

Literatura: Ruszkowska 2004; Kotowicz, Świątek 2006, s. 122;
Kotowicz, Michalak 2007–2008, s. 382.
Uwagi: –.

264. Lubień, gm. Rozprza, pow. Piotrków Trybunalski, woj.
łódzkie, stan. 1 (tabl. XLI:7).
Rodzaj stanowiska: płaskie cmentarzysko szkieletowe z XI –
3. ćwierci XII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe
E. i A. Wójcików w 1972 r.
Lokalizacja szczegółowa: ar XXIV/XXVIII, grób 85 – dziecka
w wieku infans I (0–6 lat), pochowanego na osi E-W, głową
na E; żeleźce złożono przy prawym kolanie (?) zmarłego,
ostrzem w kierunku zmarłego, toporzyskiem ku głowie (dodatkowo w grobie: nóż żelazny przy lewej kości miednicznej,
2 fragmenty srebrnej monety Władysława II (1138–1146),
typu 2 z l. ok. 1140–1142 na nożu przy lewej kości miednicznej).
Opis: żeleźce jest smukłe i prostopadłe w stosunku do osi
pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada zaopatrzona w słabo wyodrębnione wąsy; obuch zaokrąglony;
smukła szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, ukośnie podciętą,
dość wąską brodą; stan zachowania – średni, znacznie uszkodzone ostrze i osada.
Wymiary: dł. całk. – 9,2 cm; zach. wys. ostrza – 5,8 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,1 cm; szer. osady – 2,8 cm; wys. osady –
1,8 cm; zach. wys. osady z wąsami – 2,6 cm; światło osady –
2,1 x 1,8 cm. Waga – 96 g.
Przynależność typologiczna: IIB.5.2.
Chronologia: połowa XII w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim, nr inw. MP/A/
167/458.
Literatura: Kurasiński 2009, s. 226, przyp. 8, tab. I:17; 2010,
s. 324; Wrzesiński 2011, s. 469; Kurasiński, Skóra 2012a,
s. 44, 46–48, tabl. XLII:85/1.
Uwagi: –.

266. Lubomia, gm. Lubomia, pow. Wodzisław Śląski, woj.
śląskie, stan. 1 (tabl. XLII:1).
Rodzaj stanowiska: grodzisko dwuczłonowe z IX w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe J. Szydłowskiego w 1970 r.
Lokalizacja szczegółowa: główny człon grodziska, ar 879,
ćwiartka B, gł. 80–90 cm.
Opis: fragment żeleźca w postaci wąskiego, łukowatego ostrza.
Wymiary: zach. dł. całk. – 2,9 cm; wys. ostrza – 5,6 cm.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: IX w.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – ułamki naczyń glinianych, ostrogi żelazne z zaczepami zagiętymi do
wnętrza odmian B–C i D wg J. Żaka/K. Wachowskiego, żelazna podkładka głowicy miecza typu X wg J. Petersena,
brązowe, posrebrzane kolczyki typu bizantyńsko-orientalnego
BI1d wg B. Dostála, szklana pągwica.
Zbiory: Muzeum w Wodzisławiu Śląskim, nr kat. 318.
Literatura: niepublikowany.
Uwagi: –.

265. Lublin-Sławinek, gm. Lublin, pow. Lublin, woj. lubelskie, stan. 2.
Rodzaj stanowiska: płaskie cmentarzysko szkieletowe z 2. połowy XI – początku XII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe M. Polańskiej w 2003 r.
Lokalizacja szczegółowa: grób – mężczyzny (?), pochowanego w pozycji wyprostowanej, na osi NW-SE, z głową na
NW (dodatkowo w grobie: nóż żelazny, brązowa obrączka,
żelazna sprzączka do pasa, odważnik żelazny powleczony
mosiądzem).
Opis: żeleźce o osadzie zaopatrzonej w wąsy; obuch
zaokrąglony, zakończony kapturkiem; szyjka przechodzi
w wąskie, asymetryczne, ostrze, zakończone wyodrębnioną brodą.
Wymiary: –.
Przynależność typologiczna: IB.5.20.
Chronologia: 2. połowa XI – początek XII w.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – srebrne
i żelazne (?) kabłączki skroniowe typu IIIA wg K. Musianowicz/H. Kóčki-Krenz.
Zbiory: Muzeum Lubelskie w Lublinie, nr inw. XXVI/3691.
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267. Lutomiersk, gm. Lutomiersk, pow. Pabianice, woj.
łódzkie, stan. 1 (tabl. XLII:2).
Rodzaj stanowiska: płaskie cmentarzysko birytualne z końca
X – początku XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne w 1940 r.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest dość smukłe i opuszczone w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada zaopatrzona w słabo wyodrębnione wąsy; obuch zaokrąglony;
smukła szyjka przechodzi niezbyt szerokie, asymetryczne,
łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, łukowato podciętą, szeroką brodą.
Wymiary: dł. całk. – 17,8 cm; wys. ostrza – 8,0 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,0* cm; szer. osady – 4,2 cm; wys. osady z wąsami – 3,9* cm; światło osady – 3,2 x 2,9* cm.
Przynależność typologiczna: IB.5.2.
Chronologia: koniec X – początek XI w.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – naczynia gliniane, żelazne miecze typów X i S wg J. Petersena, żelazne
groty włóczni typów II?, V–VI wg A. Nadolskiego, żelazne
ostrogi typu I/1 i II/2 wg Z. Hilczerówny, żelazne strzemiona typów IIA,D, IIIA–C wg W. Świętosławskiego, brązowe,
srebrne i posrebrzane kabłączki skroniowe typów IIIA–C
i IIIa–c,g wg K. Musianowicz/H. Kóčki-Krenz, zausznice
gwiaździste i koszyczkowate, brązowa zapinka podkowiasta,
brązowa kaptorga, srebrne pierścionki typu Orszymowice,
grzechotki-pisanki gliniane typu I wg K. Ślusarskiego.
Zbiory: zaginął (?); dawniej w Muzeum Archeologicznym
w Poznaniu, nr inw. 40/964.
Literatura: Jażdżewski 1951, s. 101; Nadolski 1954, tab. B/83
– tutaj jako grób VII; Nadolski, Abramowicz, Poklewski
1959, s. 52–53, tab. 8, tabl. XXXVI:a.
Uwagi: –.
268. Lutomiersk, gm. Lutomiersk, pow. Pabianice, woj.
łódzkie, stan. 1 (tabl. XLII:3).

Rodzaj stanowiska: płaskie cmentarzysko birytualne z końca
X – początku XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe dr.
Möhrena w 1940 r.
Lokalizacja szczegółowa: grób nr 1/40 – mężczyzny (?) (dodatkowo w grobie: miecz żelazny typu S wg J. Petersena,
2 żelazne groty włóczni typu V wg A. Nadolskiego, nóż
żelazny, 2 strzemiona żelazne typu II:D wg W. Świętosławskiego, wędzidło żelazne typu II wg A. Nadolskiego,
osełka kamienna, 2 wiadra drewniane z żelaznymi obręczami i uchwytami).
Opis:. żeleźce jest smukłe i prostopadłe w stosunku do osi
pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada zaopatrzona w wąsy; obuch zaokrąglony; smukła szyjka przechodzi
w szerokie asymetryczne, lekko łukowate ostrze, zakończone
wyodrębnioną, ukośnie (?) podciętą, wąską brodą.
Wymiary: dł. całk. – 10,8 cm; zach. wys. ostrza – 7,0 cm;
najmn. wys. szyjki – 1,7 cm; wys. osady – ok. 1,8 cm; zach.
wys. osady z wąsami – 2,7 cm; światło osady – 2,4 x ? cm.
Przynależność typologiczna: IIB.5.2.
Chronologia: koniec X – początek XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: depozyt w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi (dawniej w Muzeum Archeologicznym
w Poznaniu, nr inw. 1940:56; nr kat. 1940:963).
Literatura: Jażdżewski 1951, s. 101, 110–112, ryc. 16; Nadolski 1954, tab. B/81; Nadolski, Abramowicz, Poklewski
1959, s. 52–53, tab. 8, tabl. XXXV:e; Maciejewski 1960,
s. 207; Kara 1992, s. 171, fig. 1:3; 1993, s. 40, ryc. 1:3;
Wrzesiński 1997–1998, tab. 2/17, tabl. X; Janowski, Kurasiński 2008, tab. I:51.
Uwagi: w trakcie kwerendy zabytek był niedostępny.
269. Lutomiersk, gm. Lutomiersk, pow. Pabianice, woj.
łódzkie, stan. 1 (tabl. XLII:4).
Rodzaj stanowiska: płaskie cmentarzysko birytualne z końca
X – początku XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe dr.
Möhrena w 1940 r.
Lokalizacja szczegółowa: grób nr 2/40 – mężczyzny (?) (dodatkowo w grobie: miecz żelazny typu X/α wg J. Petersena/
A. Nadolskiego, 2 ostrogi żelazne typu I:1 wg Z. Hilczerówny,
2 strzemiona żelazne typu III:C wg W. Świętosławskiego,
wędzidło żelazne typu II wg A. Nadolskiego).
Opis:. żeleźce jest dość masywne i uniesione w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada
zaopatrzona w wąsy; obuch zaokrąglony, zakończony kapturkiem; smukła szyjka przechodzi w szerokie asymetryczne,
lekko łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, ukośnie
podciętą, wąską brodą.
Wymiary: dł. całk. – 13,5 cm; wys. ostrza – 8,7 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,2 cm; szer. osady – 4,3 cm; wys. osady –
2,7 cm; zach. wys. osady z wąsami – 3,1 cm; światło osady
– 3,3 x 3,1 cm; zach. wys. kapturka – 4,7 cm. Waga – 215 g.
Przynależność typologiczna: IIB.5.20.
Chronologia: koniec X – początek XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: zaginął (?); dawniej w Muzeum Archeologicznym
w Poznaniu, nr inw. 1940:57; nr kat. 1940:964.
Literatura: Jażdżewski 1951, s. 100–101, 110–112; Nadolski
1954, tab. B/82; Nadolski, Abramowicz, Poklewski 1959,

s. 52–53, tab. 8, tabl. XXXV:f; Maciejewski 1960, s. 207;
Wrzesiński 1997–1998, tab. 2/18, tabl. XI.
Uwagi: –.
270. Lutomiersk, gm. Lutomiersk, pow. Pabianice, woj.
łódzkie, stan. 1 (tabl. XLII:5).
Rodzaj stanowiska: płaskie cmentarzysko birytualne z końca
X – początku XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe dr
Möhrena w 1941 r.
Lokalizacja szczegółowa: ar I–II, grób nr 4 – mężczyzny (?),
pochowanego w pozycji wyprostowanej, na osi E-W, głową
na E, żeleźce złożono przy nasadzie prawej kości udowej
zmarłego, ostrzem na zewnątrz jamy grobowej, toporzyskiem
ku głowie (dodatkowo w grobie: nóż żelazny przy lewej kości miednicznej, wiadro drewniane z żelaznymi obręczami
i uchwytami przy stopach, ułamki naczynia glinianego przy
prawej kości ramiennej).
Opis:. żeleźce jest smukłe i opuszczone w stosunku do osi
pionowej toporzyska; światło osady okrągłe; osada zaopatrzona w wąsy; obuch zaokrąglony, zakończony smukłym,
zaokrąglonym kapturkiem; smukła szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne, łukowate (?) ostrze; stan zachowania –
zły, silnie uszkodzone ostrze i wąsy, na ostrzu i osadzie wycięte fragmenty, a od dołu szyjki nawiercone wiertłem dwa
otwory w celu uzyskania próbek do badań metaloznawczych.
Wymiary: zach. dł. całk. – 11,3 cm; zach. wys. ostrza – 5,0 cm;
najmn. wys. szyjki – 0,9 cm; szer. osady – 3,0 cm; światło
osady – 2,1 x 2,1 cm; wys. kapturka – 6,3 cm. Waga – 135 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.19.
Chronologia: koniec X – początek XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: depozyt w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi, nr inw. L1–49/184.
Literatura: Jażdżewski 1951, s. 101; Nadolski 1954, tab. B/75;
1994, s. 57; Nadolski, Abramowicz, Poklewski 1959, s. 47,
52–54, tab. 8, tabl. XXXV:a; Piaskowski 1959a, s. 116–117;
1974a, Tab. I; Kara 1991, s. 108, przyp. 54; Janowski, Kurasiński 2008, tab. I:53.
Uwagi: w ostrzu znajduje się okrągły otwór o średnicy 0,4 x
0,4 cm; badania metaloznawcze J. Piaskowskiego wykazały, że zabytek został najprawdopodobniej wykuty z jednego kęsa żelaza o średniej zawartości fosforu, a ostrze
jednostronnie nawęglone; otwór w osadzie został prawdopodobnie przebity na gorąco.
271. Lutomiersk, gm. Lutomiersk, pow. Pabianice, woj.
łódzkie, stan. 1 (tabl. XLII:6).
Rodzaj stanowiska: płaskie cmentarzysko birytualne z końca
X – początku XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe Kierownictwa Badań Wykopaliskowych nad Początkami Państwa Polskiego pod kierunkiem K. Jażdżewskiego w 1949 r.
Lokalizacja szczegółowa: ar XIV, grób nr 44 – mężczyzny (?),
pochowanego na osi E-W, głową na E, żeleźce złożono z prawej strony stóp zmarłego, ostrzem do dołu, toporzyskiem do
wnętrza jamy grobowej (dodatkowo w grobie: żelazny grot
włóczni typu VI wg A. Nadolskiego na prawo i powyżej
głowy, nóż żelazny i żelazne krzesiwo kabłąkowe przy prawej kości barkowej, 2 ostrogi żelazne typu I:1 wg Z. Hilczerówny, nieokreślony przedmiot żelazny i wiadro drewniane
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z żelaznymi obręczami, kabłąkiem i uchwytami poniżej stóp).
Opis:. żeleźce jest dość masywne i lekko opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady czworokątne; osada zaopatrzona w symetrycznie rozmieszczone
występy przy przejściu szyjki w osadę; obuch płaski zakończony kapturkiem; smukła szyjka przechodzi w wąskie,
lekko asymetryczne, łukowate ostrze.
Wymiary: dł. całk. – 14,2 cm; zach. wys. ostrza – 4,9 cm;
najmn. wys. szyjki – 1,7 cm; szer. osady – 3,3 cm; wys. osady
– 4,1 cm; światło osady – 2,8 x 2,8 cm.
Przynależność typologiczna: IB.13.21.
Chronologia: koniec X – początek XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: zaginął (?); dawniej jako depozyt w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi, nr inw. L1–49/23.
Literatura: Jażdżewski 1951, s. 101, 110, przyp. 14a, ryc. 14;
Nadolski 1954, s. 47, tab. B/76, tabl. XVIII:8; 1994, 57; Nadolski, Abramowicz, Poklewski 1959, s. 47, 52–53, tab. 8,
tabl. XXXVI:c; Rauhut 1971, s. 589; Piaskowski 1959a,
s. 116–117; 1974a, Tab. I; Kurasiński 2005b, s. 166–167,
Abb. 3:3; Janowski, Kurasiński 2008, tab. I:60.
Uwagi: badania metaloznawcze J. Piaskowskiego wykazały,
że zabytek został wykuty z jednego kęsa żelaza niskofosforowego, którego ostrze zostało jednostronnie nawęglone
i prawdopodobnie zahartowane oraz odpuszczone w wysokiej temperaturze; otwór w osadzie został prawdopodobnie
przebity na gorąco.
272. Lutomiersk, gm. Lutomiersk, pow. Pabianice, woj.
łódzkie, stan. 1 (tabl. XLII:7).
Rodzaj stanowiska: płaskie cmentarzysko birytualne z końca
X – początku XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe Kierownictwa Badań Wykopaliskowych nad Początkami Państwa Polskiego pod kierunkiem K. Jażdżewskiego w 1949 r.
Lokalizacja szczegółowa: ar XXVIII, grób nr 69 – mężczyzny (?), pochowanego w pozycji wyprostowanej na osi E-W,
głową na E, żeleźce złożono przy prawej stopie zmarłego,
ostrzem skierowane ku zmarłemu, toporzyskiem ku głowie
(dodatkowo w grobie: nóż żelazny u nasady lewej kości
udowej).
Opis:. żeleźce jest smukłe i prostopadłe w stosunku do osi
pionowej toporzyska; światło osady okrągłe; osada zaokrąglona; obuch zakończony długim, guzikowatym młotkiem;
smukła szyjka przechodzi w szerokie asymetryczne, niemal
proste ostrze, zakończone wyodrębnioną, ukośnie podciętą,
wąską brodą; stan zachowania – dobry, nieznacznie uszkodzona osada i młotek, od dołu szyjki nawiercone wiertłem
dwa otwory w celu uzyskania próbek do badań metaloznawczych.
Wymiary: dł. całk. – 13,4 cm; zach. wys. ostrza – 7,7 cm;
najmn. wys. szyjki – 1,6 cm; szer. osady – 3,3 cm; wys. osady
– 2,4 cm; światło osady – 2,4 x 2,4 cm; dł. młotka – 2,7 cm.
Waga – 178 g.
Przynależność typologiczna: IIB.6.34.
Chronologia: koniec X – początek XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: depozyt w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi, nr inw. L1–49/109.
Literatura: Jażdżewski 1951, s. 101, 110–114, ryc. 18; Nadolski 1954, s. 41, tab. B/77; 1994, s. 57; Nadolski, Abra-

76

mowicz, Poklewski 1959, s. 47, 52–54, tab. 8, tabl. XXXVI:d;
Piaskowski 1959a, s. 117; 1974a, Tab. 1, 3; Rauhut 1971,
s. 589; Głosek, Kajzer, Nadolski 1978, s. 31, poz. 46, tabl. 7;
Nicolle 1999, kat. 903; Kotowicz 2011, s. 108–109, Fig. 3:4.
Uwagi: na prawej stronie szyjki i szyjki młotka widoczne
szczątkowo zachowane zdobienie w postaci dwóch, pionowych linii rytych, pojedyncza linia ryta oddziela „guzik”
młotka od jego szyjki; badania metaloznawcze J. Piaskowskiego wykazały, że zabytek został najprawdopodobniej wykuty z jednego kęsa miękkiego, niskofosforowego żelaza,
a jego ostrze zostało nawęglone, jednak obróbki cieplnej
nie zastosowano; otwór w osadzie został prawdopodobnie
przebity na gorąco.
273. Lutomiersk, gm. Lutomiersk, pow. Pabianice, woj.
łódzkie, stan. 1 (tabl. XLIII:1).
Rodzaj stanowiska: płaskie cmentarzysko birytualne z końca
X – początku XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe Kierownictwa Badań Wykopaliskowych nad Początkami Państwa Polskiego pod kierunkiem K. Jażdżewskiego w 1949 r.
Lokalizacja szczegółowa: ar XXVII, grób nr 70 – mężczyzny
(?), pochowanego na osi E-W, głową na E, żeleźce złożono przy prawej stopie lub kości podudzia zmarłego, ostrzem
w kierunku zmarłego, toporzyskiem ku głowie (dodatkowo
w grobie: nóż żelazny u nasady lewej kości udowej).
Opis:. żeleźce jest smukłe i lekko opuszczone w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady owalne (?); osada
zaopatrzona w wąsy; obuch zaokrąglony, zakończony smukłym kapturkiem; smukła szyjka przechodzi w szerokie,
asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną,
podciętą (?) brodą; stan zachowania – zły, silnie uszkodzona
osada z wąsami ostrze i wąsy, na ostrzu i kapturku wycięte
fragmenty, a od dołu szyjki nawiercone wiertłem cztery otwory w celu uzyskania próbek do badań metaloznawczych.
Wymiary: dł. całk. – ok. 14,4 cm; zach. wys. ostrza – 8,4 cm;
najmn. wys. szyjki – 1,0 cm; wys. osady – 1,9 cm; wys. osady
z wąsami – 2,4 cm; światło osady – ok. 2,8 x ? cm; wys.
kapturka – 7,0 cm. Waga – 176 g.
Przynależność typologiczna: IIB.5.20.
Chronologia: koniec X – początek XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: depozyt w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi, nr inw. L1–49/113.
Literatura: Jażdżewski 1951, s. 101, 110–111; Nadolski 1954,
tab. B/78; 1994, s. 57; Nadolski, Abramowicz, Poklewski
1959, s. 47, 52–53, tab. 8, tabl. XXXV:b; Piaskowski 1959a,
s. 116–117; 1974a, Tab. I.
Uwagi: w ostrzu znajduje się okrągły otwór o średnicy 0,25
x 0,25 cm; badania metaloznawcze J. Piaskowskiego wykazały, że zabytek został wykuty z jednego kęsa żelaza niskofosforowego, a ostrze jednostronnie nawęglone; otwór w osadzie został prawdopodobnie przebity na gorąco.
274. Lutomiersk, gm. Lutomiersk, pow. Pabianice, woj.
łódzkie, stan. 1 (tabl. XLIII:2).
Rodzaj stanowiska: płaskie cmentarzysko birytualne z końca
X – początku XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe Kierownictwa Badań Wykopaliskowych nad Początkami Państwa Polskiego pod kierunkiem K. Jażdżewskiego w 1949 r.

Lokalizacja szczegółowa: ar XXVII, grób nr 72 – mężczyzny
w wieku maturus (?), pochowanego na osi E-W, głową na E,
żeleźce złożono przy prawej stopie lub kości podudzia, ostrzem w kierunku zmarłego, toporzyskiem ku głowie.
Opis: fragment żeleźca w postaci części osady zakończonej zaokrąglonym obuchem i smukłej szyjki przechodzącej w szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone
wyodrębnioną, łukowato (?) podciętą, wąską brodą; stan zachowania – zły, silnie uszkodzona osada i obuch, na ostrzu
wycięte fragmenty, a od dołu szyjki nawiercone trzy otwory
w celu uzyskania próbek do badań metaloznawczych.
Wymiary: zach. dł. całk. – 11,6 cm; wys. ostrza – 8,5 cm;
najmn. wys. szyjki – 1,2.
Przynależność typologiczna: IIB.–.2.
Chronologia: koniec X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: depozyt w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi, nr inw. L1–49/116.
Literatura: Jażdżewski 1951, s. 101, 110–111, ryc. 17; Nadolski 1954, tab. B/79; 1994, s. 57–58; Nadolski, Abramowicz, Poklewski 1959, s. 47, 52–53, tab. 8, tabl. XXXV:c;
Piaskowski 1959a, s. 117; 1974a, Tab. I; Panasiewicz, Wołoszyn 2002, s. 247, przyp. 7.
Uwagi: badania metaloznawcze J. Piaskowskiego wykazały, że zabytek został wykuty z jednego kęsa miękkiego
żelaza wysokofosforowego, na który następnie wzdłuż
ostrza zgrzano cienki pasek stali, prawdopodobnie nie
zastosowano obróbki cieplnej, ale żeleźce szybko ostudzono (na powietrzu); otwór w osadzie został prawdopodobnie przebity na gorąco.
275. Lutomiersk, gm. Lutomiersk, pow. Pabianice, woj.
łódzkie, stan. 1 (tabl. XLIII:3).
Rodzaj stanowiska: płaskie cmentarzysko birytualne z końca
X – początku XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe Kierownictwa Badań Wykopaliskowych nad Początkami Państwa Polskiego pod kierunkiem K. Jażdżewskiego w 1949 r.
Lokalizacja szczegółowa: ar XXIX, grób nr 88 (zniszczony) –
mężczyzny (?) pochowanego na osi W-E (?), głową na E (?);
żeleźce złożono w okolicach stóp (?), ostrzem skierowane ku
zmarłemu, toporzyskiem ku stopom (?) (dodatkowo w grobie: nóż żelazny na wysokości prawej kości udowej (?)).
Opis:. żeleźce jest dość smukłe i prostopadłe w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady okrągłe; osada
zaopatrzona w wąsy (?); obuch zaokrąglony, zakończony
krępym kapturkiem; smukła szyjka przechodzi w szerokie,
asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną,
podciętą (?) brodą.
Wymiary: dł. całk. – 13,9 cm; wys. ostrza – 8,5 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,5 cm; szer. osady – 3,3 cm; światło osady –
2,5 x 2,5 cm; wys. kapturka – 6,0 cm.
Przynależność typologiczna: IIB.5.20 (?).
Chronologia: koniec X – początek XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: depozyt w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi, nr inw. L1–49/151.
Literatura: Jażdżewski 1951, s. 101, 110–111; Nadolski 1954,
tab. B/80; 1994, s. 57; Nadolski, Abramowicz, Poklewski
1959, s. 52–53, tab. 8, tabl. XXXV:d; Piaskowski 1959a,
s. 116–117; 1974a, Tab. I; Nicolle 1999, kat. 902.

Uwagi: w ostrzu znajduje się owalny otwór o średnicy 0,5
x 0,4* cm; w trakcie kwerendy zabytek był niedostępny;
badania metaloznawcze J. Piaskowskiego wykazały, że zabytek został wykuty z jednego kęsa żelaza, jednostronnie
nawęglonego i poddany obróbce cieplnej, polegającej zapewne na miejscowym zahartowaniu i odpuszczeniu; otwór
w osadzie został prawdopodobnie przebity na gorąco.
276. Lutomiersk, gm. Lutomiersk, pow. Pabianice, woj.
łódzkie, stan. 1 (tabl. XLIII:4).
Rodzaj stanowiska: płaskie cmentarzysko birytualne z końca
X – początku XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne w 1950 r.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: fragment żeleźca w postaci wąskiej szyjki przechodzącej w wąskie, łukowate ostrze zaopatrzone w słabo wyodrębnioną, ukośnie podciętą, szeroką brodę.
Wymiary: zach. dł. całk. – 9,0 cm; wys. ostrza – 5,2 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,4* cm.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: koniec X – początek XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: zaginął (?).
Literatura: Nadolski 1954, tab. Uzupełnienia A/2; 1994, s. 57;
Nadolski, Abramowicz, Poklewski 1959, s. 52–53, tab. 8,
tabl. XXXVI:b; Piaskowski 1959a, s. 116–117; 1974a, Tab. I.
Uwagi: badania metaloznawcze J. Piaskowskiego wykazały,
że zabytek został wykuty z dwóch (?) kęsów żelaza, którego
ostrze zgrzano z trzech warstw, dwie zewnętrzne wykonano
z żelaza, a wewnętrzną ze stali; nie jest jednak wykluczone,
że zastosowano tutaj inną technikę polegająca na głębokim nawęgleniu żeleźca i następnie częściowym odwęgleniu
w partiach odległych od ostrza; otwór w osadzie został prawdopodobnie przebity na gorąco.
277. Lutomiersk, gm. Lutomiersk, pow. Pabianice, woj.
łódzkie, stan. 21 (dawniej 3D) (tabl. XLIII:5).
Rodzaj stanowiska: osada otwarta z (1. połowy XI) XII–XIII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe E. Dziubek w 2001 r.
Lokalizacja szczegółowa: ar 1, obiekt 20, ćwiartka NE, spąg,
gł. poniżej 40 cm.
Opis: żeleźce jest dość masywne i lekko opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne;
osada zaopatrzona w wąsy; obuch zaokrąglony; smukła
szyjka przechodzi w dość szerokie, asymetryczne, łukowate
ostrze, zakończone wyodrębnioną, półowalnie (?) podciętą,
wąską brodą.
Wymiary: dł. całk. – 14,3 cm; wys. ostrza – 6,8 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,3 cm; szer. osady – 3,3 cm; zach. wys. osady
z wąsami – 3,3 cm; światło osady – 3,0 x 2,8 cm.
Przynależność typologiczna: IB.5.2.
Chronologia: (1. połowa XI) XII–XIII w.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – ułamki naczyń glinianych.
Zbiory: depozyt w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi, 2001/133, nr kat. 2001/133.
Literatura: niepublikowany – por. Dziubek 2001.
Uwagi: w trakcie kwerendy zabytek był niedostępny; w dolnej części ostrza znajduje się okrągły otwór o średnicy
0,5 cm.
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278. Łaziska-Ruda Koźlanka, gm. Wągrowiec, pow. Wągrowiec, woj. wielkopolskie (tabl. XLIII:6).
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne; dar J. Cichowskiego w 1957 r.
Lokalizacja szczegółowa: torfowisko nad rzeką Wełną.
Opis: żeleźce jest dość masywne i lekko opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada
zaopatrzona w słabo wyodrębnione wąsy; obuch zaokrąglony,
zakończony smukłym, owalnym kapturkiem; smukła szyjka
przechodzi w szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, łukowato podciętą, szeroką brodą; stan
zachowania – średni, znaczne ubytki na wąsach.
Wymiary: dł. całk. – 16,1 cm; wys. ostrza – 9,1 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,4 cm; szer. osady – 3,2 cm; wys. osady –
3,3 cm; zach. wys. osady z wąsami – 3,9 cm; światło osady
– 2,9 x 2,4 cm; wys. kapturka – 7,8 cm. Waga – 428 g.
Przynależność typologiczna: IIB.5.20.
Chronologia: 2. połowa X (?) – XII w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, nr inw. MAP
1957:361; nr kat. 1957:1015.
Literatura: Śmigielski 1959, s. 284; Tu powstała Polska...,
s. 74, kat. II.9.53.
Uwagi: zabytek odkryto wraz z grotem oszczepu i ostrogą
z bodźcem gwiaździstym.
279. Łąki-Byki k. Osuch, gm. Łukowa, pow. Biłgoraj, woj.
lubelskie (tabl. XLIV:1).
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne; dar znalazcy w 2000 r.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest smukłe i lekko opuszczone w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada zaopatrzona w wydłużone, spiczaste wąsy; obuch zakończony
wydłużonym, płaskim młotkiem o prostokątnym przekroju;
smukła szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne, łukowate
ostrze, zakończone słabo wyodrębnioną, ukośnie podciętą,
szeroką brodą; stan zachowania – bardzo dobry, lekko wyszczerbione ostrze.
Wymiary: dł. całk. – 18,8 cm; wys. ostrza – 6,5 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,7 cm; szer. osady – 3,5 cm; wys. osady z wąsami – 6,2 cm; światło osady – 2,8 x 2,5 cm; dł. młotka –
2,4 cm. Waga – 435 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.30.
Chronologia: IX – 1. połowa X w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum im. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim, nr inw. MT/1048/H.
Literatura: Kotowicz 2004, s. 31, kat. 85, fot. 19; 2006, s. 24,
ryc. 4:1; 2009, s. 383–384, 392, ryc. 1:1; Strzyż 2006, s. 42,
tab. V/43; Kuśnierz 2009, s. 153 – tutaj jako Las Byki.
Uwagi: –.
280. Łąki-Byki k. Osuch, gm. Łukowa, pow. Biłgoraj, woj.
lubelskie (tabl. XLIV:2).
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne; dar znalazcy
w 2000 r.
Lokalizacja szczegółowa: –.
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Opis: żeleźce jest dość masywne i lekko opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne;
osada zaopatrzona w krótkie, trójkątne wąsy; obuch zaokrąglony, zakończony niezbyt wydatnym, trójkątnym kapturkiem; smukła szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne,
łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, ukośnie podciętą, szeroką brodą; stan zachowania – bardzo dobry, nieznacznie wyszczerbione ostrze.
Wymiary: dł. całk. – 18,1 cm; wys. ostrza – 10,9 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,6 cm; szer. osady – 4,6 cm; wys. osady –
3,5 cm; wys. osady z wąsami – 5,1 cm; światło osady – 3,3
x 3,4 cm; wys. kapturka – 8,6 cm. Waga – 760 g.
Przynależność typologiczna: IIB.5.20.
Chronologia: 2. połowa X (?) – XII w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum im. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim, nr inw. MT/1049/H.
Literatura: Tereszczuk 2005, s. 133, 135, tabl. I:2; Kuśnierz
2009, fot. 11 – tutaj błędnie jako Ulów.
Uwagi: na brodzie widoczne ślady uderzeń młotkiem.
281. Łęg, gm. Czermin, pow. Pleszew, woj. wielkopolskie
(tabl. XLIV:3).
Rodzaj stanowiska: wczesnośredniowieczna osada otwarta (?).
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne podczas orki;
dar A. Tymeckiego z Łęgu w 1983 r.
Lokalizacja szczegółowa: pole między Łęgiem a Wieczynem.
Opis: żeleźce jest masywne i prostopadłe w stosunku do osi
pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada zaopatrzona w słabo wyodrębnione wąsy; obuch spłaszczony; masywna szyjka przechodzi w szerokie, lekko asymetryczne,
łukowate ostrze; stan zachowania – dobry, nieznaczne ubytki
na ostrzu i wąsach.
Wymiary: dł. całk. – 19,3 cm; wys. ostrza – 10,2 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,5 cm; szer. osady – 5,0 cm; wys. osady –
3,4 cm; zach. wys. osady z wąsami – 5,1 cm; światło osady
– 4,0 x 3,7 cm. Waga – 955 g.
Przynależność typologiczna: IIB.5.3.
Chronologia: XI–XII (?) w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum Regionalne w Pleszewie, nr inw. H 272.
Literatura: niepublikowany.
Uwagi: –.
282. Łoniewo, gm. Osieczna, pow. Leszno, woj. wielkopolskie, stan. 1 (tabl. XLV:1).
Rodzaj stanowiska: jezioro.
Badania lub rodzaj znaleziska: podwodne Fundacji Amicus
Universitatis Nicolai Copernici i Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pod kierunkiem
W. Chudziaka w 2006 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Łoniewskie, w sąsiedztwie
grodziska, ok. 50 m na zachód od półwyspu, gł. 2,3 m od lustra
wody.
Opis: żeleźce jest dość smukłe i prostopadłe w stosunku
do osi pionowej toporzyska, światło osady owalne, osada
obustronnie wyodrębniona; obuch zaokrąglony; smukła
szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, ukośnie podciętą, wąską
brodą; stan zachowania – dobry, zniszczona powierzchnia
obucha.

Wymiary: dł. całk. – 11,5 cm; wys. ostrza – 7,3 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,8 cm; szer. osady – 3,7 cm; wys. osady –
2,8 cm; światło osady – 2,5 x 2,7 cm. Waga – 212 g.
Przynależność typologiczna: IIB.12.2.
Chronologia: X–XIII w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, nr ks. pol. 1/06.
Literatura: Chudziak, Kaźmierczak, Niegowski 2011, s. 115,
ryc. 85:a.
Uwagi: w trakcie badań odkryto również wczesnośredniowieczny materiał ceramiczny, datowany na 1. połowę VIII –
połowę XIII w.
283. Łoniewo, gm. Osieczna, pow. Leszno, woj. wielkopolskie, stan. 1 (tabl. XLV:2).
Rodzaj stanowiska: jezioro.
Badania lub rodzaj znaleziska: podwodne Fundacji Amicus
Universitatis Nicolai Copernici i Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pod kierunkiem
W. Chudziaka w 2006 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Łoniewskie, w sąsiedztwie
grodziska, ok. 20 m na północ od półwyspu.
Opis: żeleźce jest smukłe i opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska, światło osady owalne; osada zaopatrzona w słabo wyodrębnione, trójkątne wąsy; obuch zaokrąglony; masywna szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne, łukowate ostrze;
stan zachowania – dobry, zniszczona powierzchnia ostrza.
Wymiary: dł. całk. – 21,5 cm; zach. wys. ostrza – 6,2 cm;
najmn. wys. szyjki – 2,1 cm; szer. osady – 4,6 cm; wys.
osady – 4,5 cm; wys. osady z wąsami – 5,3 cm; światło osady
– 3,3 x 3,5 cm. Waga – 764 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.1.
Chronologia: X–XII w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, nr ks. pol. 2/06.
Literatura: Chudziak, Kaźmierczak, Niegowski 2011, s. 115,
ryc. 85:b.
Uwagi: w trakcie badań odkryto również wczesnośredniowieczny materiał ceramiczny, datowany na 1. połowę VIII –
połowę XIII w.
284. Łowicz, gm. Łowicz, pow. Łowicz, woj. łódzkie.
Rodzaj stanowiska: płaskie cmentarzysko szkieletowe z XII
–XIII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe Z. Podwińskiej w 1935 r.
Lokalizacja szczegółowa: Rynek, koło kolegiaty, wykopy pod
sieć wodociągową, grób (?).
Opis: –.
Wymiary: –.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: wczesne średniowiecze.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – brązowe kabłączki skroniowe typów II, IIIA–C, IIIa–b wg K. Musianowicz/H. Kóčki-Krenz.
Zbiory: zaginął.
Literatura: Wykopaliska... 1935, s. 9; NN 1935, s. 31; Nadolski 1954, tab. B/85.
Uwagi: –.

285. Łowicz, gm. Łowicz, pow. Łowicz, woj. łódzkie.
Rodzaj stanowiska: płaskie cmentarzysko szkieletowe z XII
–XIII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe Z. Podwińskiej w 1935 r.
Lokalizacja szczegółowa: Rynek, koło kolegiaty, wykopy pod
sieć wodociągową, grób (?).
Opis: –.
Wymiary: –.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: wczesne średniowiecze.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: zaginął.
Literatura: NN 1935, s. 31; Nadolski 1954, tab. B/86.
Uwagi: –.
286. Łubowo, gm. Łubowo, pow. Gniezno, woj. wielkopolskie, stan. 32 (tabl. XLV:3).
Rodzaj stanowiska: płaskie cmentarzysko szkieletowe z 2. połowy X – 1. połowy XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne w trakcie
regulacji drogi polnej do Rzegnowa w 1913 r.
Lokalizacja szczegółowa: na prawo od drogi do Rzegnowa,
grób (?) – mężczyzny (?) (dodatkowo w grobie (?): żelazny, inkrustowany grot włóczni typu III wg A. Nadolskiego, ostroga
żelazna typu I:1 wg Z. Hilczerówny, nóż żelazny, wiadro drewniane z żelaznymi obręczami, naczynie [naczynia?] gliniane).
Opis: żeleźce jest dość smukłe i prostopadłe (?) w stosunku
do osi pionowej toporzyska; osada zaokrąglona; obuch zakończony długim, wąskim, łopatkowatym (?) młotkiem; smukła szyjka przechodzi w bardzo szerokie, symetryczne, wachlarzowate ostrze.
Wymiary: zach. dł. całk. – 12,8 cm; zach. wys. ostrza –
9,2* cm; najmn. wys. szyjki – 1,1* cm; wys. osady – 1,9* cm;
dł. młotka – ok. 5,0* cm.
Przynależność typologiczna: IIIA.6.31.
Chronologia: 2. połowa X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – naczynia
i ułamki naczyń glinianych, żelazny grot włóczni typu III wg
A. Nadolskiego, żelazna ostroga typu I/1 wg Z. Hilczerówny.
Zbiory: zaginął; od 1928 do 1945 r. w zbiorach Altertums
Museum we Wrocławiu, nr. kat. 511:28; wcześniej w kolekcji
prywatnej J. Engela.
Literatura: Kostrzewski 1921, s. 141, 143, 145–146, ryc. 3,
tabl. XV:6:1; 1955, s. 299; Antoniewicz 1927, tabl. XLVI:25
– tutaj jako Łubówko; Bermehrung... 1931, s. 313; Jankuhn
1934, s. 312–313, Taf. LXV:2; Rajewski 1937, s. 35, 72, tabl.
VI:6; Jänischen 1938, s. 32, poz. 180, Taf. 5:4; Nadolski 1954,
s. 41–42, tab. B/87, tabl. XII:3 – tutaj jako Łubówko; Żak
1954, s. 728–729 – tutaj jako Łubówko; 1963b, s. 120, ryc.
92:2; 1967, s. 301 – tutaj jako Łubówko; 1968, s. 310; Hensel 1959, s. 268, tabl. XLIV; 1965, ryc. 528; Kara 1991,
s. 100–108, kat. 5, ryc. 2:7; 1992, s. 167–168, fig. 1:4; 1993,
s. 34–35, rys. 1:4 – tutaj jako Łubówek; Skalski 1995, s. 89;
Sargalis 2001, s. 126–127, Fig. 4:7; Janowski, Kurasiński
2008, tab. I:71; Wrzesiński 2011, s. 465, ryc. 6:3.
Uwagi: w ostrzu znajdował się owalny otwór o średnicy 0,3 x
0,4 cm.
287. Łubowo, gm. Łubowo, pow. Gniezno, woj. wielkopolskie, stan. 32.
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Rodzaj stanowiska: płaskie cmentarzysko szkieletowe z 2. połowy X – 1. połowy XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: „toporek żelazny”.
Wymiary: –.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: 2. połowa X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: zaginął.
Literatura: Hensel 1959, s. 271.
Uwagi: zabytek miał być wywieziony na Pomorze.
288. Łubowo, gm. Łubowo, pow. Gniezno, woj. wielkopolskie, stan. 32.
Rodzaj stanowiska: płaskie cmentarzysko szkieletowe z 2. połowy X – 1. połowy XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe M. Kary w 1992 r.
Lokalizacja szczegółowa: sektor II, wykop IB, grób nr 2/92
(częściowo uszkodzony) – mężczyzny w wieku juvenis/adultus;
żeleźce w okolicy kolan (dodatkowo w grobie: nóż żelazny).
Opis: –.
Wymiary: –.
Przynależność typologiczna: IIIA.5.– (?).
Chronologia: 2. połowa X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Ośrodek Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii
Nauk w Poznaniu, bez nr inw.
Literatura: Kara 1993, s. 35; Sikorski 2010; Wrzesiński 2011,
s. 465.
Uwagi: w trakcie kwerendy zabytek był niedostępny; na powierzchni obucha zachował się fragment płóciennej tkaniny.
289. Łysa Góra, gm. Nowy Żmigród, pow. Jasło, woj. podkarpackie, stan. 1/6 (tabl. XLV:4).
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne; dar Węgrzyna w 1975 r.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest masywne i niemal prostopadłe w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada
obustronnie wyodrębniona; płaski obuch zakończony smukłym, prostokątnym kapturkiem; masywna szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze.
Wymiary: dł. całk. – 15,7 cm; wys. ostrza – 11,1 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,5 cm; szer. osady – 3,0 cm; wys. osady –
4,1 cm; wys. osady z wąsami – 4,5 cm; światło osady – 3,9 x
2,2 cm; wys. kapturka – 10,0 cm. Waga – 665 g.
Przynależność typologiczna: IIB.12.21.
Chronologia: IX–X (?) w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum Regionalne w Jaśle, nr inw. MRJ–33.
Literatura: Gancarski 1992, s. 75; Kotowicz, Świątek 2006,
s. 116, 119–130, 134, Abb. 2:1; Strzyż 2006, tab. V/44,
ryc. 8:8; Skarby ziemi... 2010, bez nr s.
Uwagi: –.
290. Machnów Stary, gm. Lubycza Królewska, pow. Tomaszów Lubelski, woj. lubelskie (tabl. XLV:5).
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Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne; zakupiono
od R. Niedźwiedzia w 2006 r.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest smukłe i opuszczone w stosunku do osi
pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada zaopatrzona w słabo wyodrębnione wąsy; obuch zakończony
niezbyt wydatnym kapturkiem; smukła szyjka przechodzi
w szerokie, asymetryczne i łukowate ostrze, zakończone
wyodrębnioną, ukośnie (?) podciętą, niezbyt szeroką brodą;
stan zachowania – dobry, okaz lekko skorodowany.
Wymiary: dł. całk. – 13,1 cm; zach. wys. ostrza – 6,2 cm;
najmn. wys. szyjki – 1,4 cm; szer. osady – 3,4 cm; wys. osady – 2,4 cm; wys. osady z wąsami – 2,6 cm; światło osady
– 2,8 x 2,7 cm; wys. kapturka – 6,0 cm. Waga – 217 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.20.
Chronologia: 2. połowa X – XI w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum im. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim, nr inw. MT/1110/A.
Literatura: Kuśnierz 2009, fot. 10 – tutaj jako Machów.
Uwagi: –.
291. Malbork-Piaski, gm. Malbork, pow. Malbork, woj. pomorskie (tabl. XLVI:1).
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne podczas kopania fundamentów pod bloki mieszkaniowe w 1967 r.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest dość masywne i uniesione w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady okrągłe; osada zaopatrzona w wydłużone wąsy; obuch zakończony krótkim,
kapslowatym młotkiem o czworokątnym przekroju; smukła szyjka przechodzi w bardzo szerokie, asymetryczne
i lekko łukowate ostrze, zakończone ukośnie podciętą,
wąską brodą.
Wymiary: dł. całk. – 20,1 cm; wys. ostrza – 14,7 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,8 cm; szer. osady – 4,5 cm; wys. osady –
2,4 cm; wys. osady z wąsami – 6,5 cm; światło osady – 3,4 x
3,4 cm; dł. młotka – 0,5 cm. Waga – 790 g.
Przynależność typologiczna: IIB.5.26.
Chronologia: XIII–XIV (?) w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum Zamkowe w Malborku, nr inw. MT/295.
Literatura: Haftka 1971, s. 445–446, 453, ryc. 1–2; Dembińska, Nadolski 1978, ryc. 194; Kittel 2002, s. 178, tabl. 3:1;
Świątkiewicz 2002, s. 55, przyp. 38; Kirpičnikov, Jagodziński
2006, ryc. 2:17; Kotowicz 2008b, s. 372, przyp. 17.
Uwagi: w trakcie kwerendy zabytek był niedostępny.
292. Mielnica Duża, gm. Skulsk, pow. Konin, woj. wielkopolskie (tabl. XLVI:2).
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest dość masywne i uniesione w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada zaopatrzona w wyodrębnione wąsy; obuch zaokrąglony; masywna szyjka przechodzi w wąskie, symetryczne, łukowate
ostrze; stan zachowania – średni, nieznacznie uszkodzone
wąsy.

Wymiary: dł. całk. – 18,4 cm; wys. ostrza – 5,5 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,4 cm; szer. osady – 4,5 cm; wys. osady –
2,5 cm; wys. osady z wąsami – 7,3 cm; światło osady – 4,3 x
3,3 cm. Waga – 732 g.
Przynależność typologiczna: IA.5.1.
Chronologia: VIII–X w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie,
nr inw. PMA/V/5049.
Literatura: niepublikowany.
Uwagi: –.
293. Mierzanowice, gm. Wojciechowice, pow. Opatów, woj.
świętokrzyskie, stan. 3 (tabl. XLVI:3).
Rodzaj stanowiska: wczesnośredniowieczna osada otwarta
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe M. Miśkiewicz w 1960 r.
Lokalizacja szczegółowa: odcinek C, ćwiartka 5, jama nr 5,
warstwa 3.
Opis: fragment żeleźca w postaci dość szerokiego, łukowatego ostrza, zakończonego wyodrębnioną, spiczastą brodą;
stan zachowania – zły, brak osady z szyjką.
Wymiary: zach. dł. całk. – 3,3 cm; zach. wys. ostrza – 7,4 cm.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: wczesne średniowiecze.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – ułamki naczyń glinianych.
Zbiory: Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie,
nr inw. PMA V/5660.
Literatura: niepublikowany.
Uwagi: –.
294. Mieszków, gm. Jarocin, pow. Jarocin, woj. wielkopolskie, stan. 1.
Rodzaj stanowiska: grodzisko jednoczłonowe z połowy X
połowy XIII w. (?).
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne; dar ks.
Donata z Mieszkowa.
Lokalizacja szczegółowa: las Cząszczewski.
Opis: „siekiera żelazna”.
Wymiary: –.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: wczesne średniowiecze (?).
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – ostroga żelazna typu I lub II wg Z. Hilczerówny.
Zbiory: zaginął; dawniej w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu, nr inw. TPN 1914/8.
Literatura: Nadolski 1954, tab. B/88; Hilczerówna 1967,
tab. XVIII:10; Hensel, Hilczer-Kurnatowska 1972, s. 50.
Uwagi: niewykluczona późniejsza chronologia zabytku.
295. Międzyrzecz, gm. Międzyrzecz, pow. Międzyrzecz,
woj. lubuskie, stan. 1 (tabl. XLVI:4).
Rodzaj stanowiska: grodzisko jednoczłonowe z końca IX –
3. ćwierci XIII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe S. Kurnatowskiego w 1956 r.
Lokalizacja szczegółowa: ar 168, ćw. B (2,97 m od W, 0,65 m
od S), warstwa VIIIl, faza VII, gł. 30,63 m n.p.m..
Opis: żeleźce jest masywne i lekko opuszczone w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada

zaopatrzona w wąsy; obuch płaski; masywna szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne, łukowate ostrze.
Wymiary: dł. całk. – 18,0 cm; wys. ostrza – 7,8 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,4 cm; szer. osady – 4,8 cm; wys. osady z wąsami – 5,0 cm; światło osady – 3,4 x 2,6 cm.
Przynależność typologiczna: IB.5.3.
Chronologia: 1. połowa XII w.
Podstawy datowania: chronologia fazy osadniczej – ułamki
naczyń glinianych.
Zbiory: Ośrodek Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych
Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, nr z. 56/273.
Literatura: Kurnatowski, Nalepa 1961, ryc. 30; Kurnatowski
2004, s. 103, fig. 16:1.
Uwagi: w trakcie kwerendy zabytek był niedostępny.
296. Międzyrzecz, gm. Międzyrzecz, pow. Międzyrzecz, woj.
lubuskie, stan. 1 (tabl. XLVII:1).
Rodzaj stanowiska: grodzisko jednoczłonowe z końca IX –
3. ćwierci XIII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania architektoniczne
H. i Z. Ziętkiewiczów w l. 1954–1965.
Lokalizacja szczegółowa: przed wejściem do budynku renesansowego, przemieszane warstwy pod brukiem.
Opis: żeleźce jest dość smukłe i lekko uniesione w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady migdałowate;
osada obustronnie wyodrębniona; obuch zaokrąglony; masywna szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, łukowate
ostrze, zakończone wyodrębnioną, łukowato podciętą, wąską
brodą; stan zachowania – dobry, nieznacznie uszkodzona
krawędź ostrza, skorodowane powierzchnie.
Wymiary: dł. całk. – 14,9 cm; zach. wys. ostrza – 10,2 cm;
najmn. wys. szyjki – 2,1 cm; szer. osady – 4,6 cm; wys. osady
– 3,9 cm; światło osady – 4,2 x 3,2 cm. Waga – 422 g.
Przynależność typologiczna: IIB.12.2.
Chronologia: X–XIII w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna;
chronologia stanowiska – źródła pisane, ułamki naczyń glinianych, moneta, ostrogi.
Zbiory: Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego w Międzyrzeczu, nr inw. pol. M–Z 100/24/m.
Literatura: Głosek 1996, s. 35, kat. 51, tabl. XI:D; Łaszkiewicz, Michalak 2007, s. 100, 108, kat. 9, ryc. 5:1.
Uwagi: zabytek odkryty na wtórnym złożu.
297. Międzyrzecz, gm. Międzyrzecz, pow. Międzyrzecz, woj.
lubuskie, stan. 11 (tabl. XLVII:2).
Rodzaj stanowiska: osada otwarta z połowy VII – połowy
VIII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe M. Ciesielskiego w 2004 r.
Lokalizacja szczegółowa: ha III, obiekt 88 – relikt cieku
(jeziorka, zastoiska) wodnego, warstwa II WN/III WN, gł.
60 cm.
Opis: żeleźce jest masywne i uniesione w stosunku do osi
pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada zaopatrzona w wydłużone wąsy; obuch zaokrąglony; smukła szyjka
przechodzi w wąskie, asymetryczne, ukośne ostrze.
Wymiary: dł. całk. – 19,9 cm; wys. ostrza – 4,9 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,9 cm; szer. osady – 3,3 cm; zach. wys. osady
z wąsami – 7,4 cm; światło osady – 3,7 x 3,1 cm.
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Przynależność typologiczna: IB.5.1.
Chronologia: połowa VII – połowa VIII w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna;
chronologia stanowiska – datowanie dendrochronologiczne,
ułamki naczyń glinianych.
Zbiory: docelowo Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa
Kowalskiego w Międzyrzeczu.
Literatura: Ciesielski 2006, s. 300–301, ryc. 19:1; Sawicki
2006, s. 342.
Uwagi: w trakcie kwerendy zabytek był niedostępny.
298. Minięta, gm. Dzierzgoń, pow. Sztum, woj. pomorskie.
Rodzaj stanowiska: osada wczesnośredniowieczna (?).
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne przed 1931 r.,
dar lekarza Schulza z Dzierżgonia.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: „topór z wąsami”.
Wymiary: –.
Przynależność typologiczna: –.5.–.
Chronologia: wczesne średniowiecze.
Podstawy datowania: literatura przedmiotu.
Zbiory: zaginął; dawniej w Heimatmuseum „Westpreßen”
w Kwidzyniu.
Literatura: Ehrlich 1932, s. 21; 1933, s. 70; Langenheim 1933,
s. 268, 277; Jänischen 1938, s. 28, poz. 84; Haftka 1971,
s. 450; Jagodziński 1997, s. 184; Kittel 2002, s. 178; Kirpičnikov, Jagodziński 2006, ryc. 2:20.
Uwagi: –.

Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne w czasie
bagrowania rzeki Odry w 1939 r.
Lokalizacja szczegółowa: rzeka Odra Zachodnia, 24–25 km
jej długości, pośrodku nurtu, głębokość – 5 m.
Opis: żeleźce jest smukłe i niemal prostopadłe w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada zaopatrzona w silnie wyodrębnione, lekko zaokrąglone wąsy; obuch
zakończony, krótkim, rozszerzającym się ku końcowi, prostokątnym w przekroju, wypukłym młotkiem; smukła szyjka przechodzi w wąskie, lekko asymetryczne, łukowate ostrze; stan zachowania – średni, ułamana dolna krawędź ostrza i wąsy osady.
Wymiary: dł. całk. – 20,8 cm; zach. wys. ostrza – 5,6 cm;
najmn. wys. szyjki – 1,9 cm; szer. osady – 4,4 cm; zach. wys.
osady z wąsami – 6,2 cm; światło osady – 4,2 x 3,6 cm;
dł. młotka – 2,0 cm. Waga – 691 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.29.
Chronologia: VIII–X (?) w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum Narodowe w Szczecinie, nr inw. A/12864/
MNS.
Literatura: Świątkiewicz 2002, s. 53–54, tab. VIA:23, tabl.
XII:3 – tutaj jako Pomorze Zachodnie; 2007, kat. 439.
Uwagi: por. Archiwum Muzeum Narodowego w Szczecinie,
teczka 1772 – Schillersdorf, F. 16:7–20.

299. Moczydlnica Klasztorna, gm. Wińsko, pow. Wołów,
woj. dolnośląskie (tabl. XLVII:3).
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne przy regulacji rowów; dar Kabierskego, właściciela ziemskiego ze
Starego Wołowa i mistrza studziennego Matthiasa z Wołowa
w 1934 r.
Lokalizacja szczegółowa: rowy melioracyjne (?) „Teiz” i „Kamenz”.
Opis: żeleźce jest dość smukłe i prostopadłe w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada obustronnie wyodrębniona; obuch zaokrąglony; masywna szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne, łukowate ostrze.
Wymiary: dł. całk. – 17,4 cm; wys. ostrza – 6,0 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,4 cm; szer. osady – 4,8 cm; wys. osady –
4,7 cm; światło osady – 3,8 x 3,4 cm.
Przynależność typologiczna: IB.12.1.
Chronologia: wczesne średniowiecze (?).
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: zaginął; dawniej w Muzeum w Wołowie.
Literatura: niepublikowany.
Uwagi: informacje i rysunek według Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Wydział Samorządowy Prowincji Śląskiej, sygn. 780 (Ortsakten – teczka: Kreis Wohlau); wraz
z toporem odkryto również fragmenty ceramiki, szpilę
brązową z okresu halsztackiego, żelazny grot bełtu kuszy,
topór późnośredniowieczny, dwie radlice żelazne i kości
zwierzęce.

301. Moczyły, gm. Kołbaskowo, pow. Police, woj. zachodniopomorskie (tabl. XLVIII:1).
Rodzaj stanowiska: ?.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne w czasie
bagrowania rzeki Odry w 1939 r.
Lokalizacja szczegółowa: rzeka Odra Zachodnia, 24–25 km
jej długości, pośrodku nurtu, głębokość – 5 m.
Opis: żeleźce jest smukłe i lekko opuszczone w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada zaopatrzona w słabo wyodrębnione wąsy; obuch zakończony
słabo wyodrębnionym, sztabkowatym młotkiem o czworokątnym przekroju; smukła szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne ostrze; stan zachowania – średni, silnie skorodowane powierzchnie, wyszczerbione ostrze, ułamane wąsy osady.
Wymiary: dł. całk. – 20,8 cm; zach. wys. ostrza – 5,8 cm;
najmn. wys. szyjki – 1,7 cm; szer. osady – 4,1 cm; zach.
wys. osady z wąsami – 4,1 cm; światło osady – 4,6 x 3,2 cm;
dł. młotka – 1,7 cm. Waga – 552 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.27.
Chronologia: IX–XI w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum Narodowe w Szczecinie, nr inw. A/12930/
MNS.
Literatura: niepublikowany.
Uwagi: Archiwum Muzeum Narodowego w Szczecinie,
teczka 1772 – Schillersdorf, F. 16:7–20 – identyfikacja tego
zabytku jako pochodzącego z Moczył jest hipotetyczna –
wskazywać na to może identyczny numer inwentarzowy
jak w przypadku okazu oznaczonego nr kat. 302. Niestety
wyjaśnienie tej zagadki gmatwa fakt, iż w Arcinie, wśród
fotografii zabytków z Moczył są dwie przedstawiające ten
sam zabytek (F. 19–20), właśnie wspomniany nr kat. 302.

300. Moczyły, gm. Kołbaskowo, pow. Police, woj. zachodniopomorskie (tabl. XLVII:4).
Rodzaj stanowiska: ?.

302. Moczyły, gm. Kołbaskowo, pow. Police, woj. zachodniopomorskie (tabl. XLVIII:2).
Rodzaj stanowiska: ?.
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Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne w czasie
bagrowania rzeki Odry w 1939 r.
Lokalizacja szczegółowa: rzeka Odra Zachodnia, 24–25 km
jej długości, pośrodku nurtu, głębokość – 5 m.
Opis: żeleźce jest masywne, lekko asymetryczne i lekko
opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada zaokrąglona; obuch zakończony
krótkim, silnie wyodrębnionym sztabkowatym młotkiem;
masywna szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne i łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, ukośnie podciętą,
wąską brodą; stan zachowania – dobry, lekko skorodowane
powierzchnie.
Wymiary: dł. całk. – 20,5 cm; wys. ostrza – 9,9 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,0 cm; szer. osady – 5,0 cm; wys. osady z wąsami – 2,9 cm; światło osady – 4,5 x 3,0 cm; dł. młotka –
2,4 cm. Waga – 912 g.
Przynależność typologiczna: IB.6.28.
Chronologia: 2. połowa VIII – IX (?) w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum Narodowe w Szczecinie, nr inw. A/12930/
MNS.
Literatura: niepublikowany.
Uwagi: por. Archiwum Muzeum Narodowego w Szczecinie,
teczka 1772 – Schillersdorf, F. 16:7–20.
303. Moczyły, gm. Kołbaskowo, pow. Police, woj. zachodniopomorskie (tabl. XLVIII:3).
Rodzaj stanowiska: ?.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne w czasie
bagrowania rzeki Odry w 1939 r.
Lokalizacja szczegółowa rzeka Odra Zachodnia, 24–25 km
jej długości, pośrodku nurtu, głębokość – 5 m.
Opis: żeleźce jest dość masywne i lekko opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne;
osada niewyodrębniona, obuch płaski; masywna szyjka
przechodzi w wąskie, asymetryczne, łukowate ostrze; stan
zachowania – bardzo dobry.
Wymiary: dł. całk. – 17,7 cm; wys. ostrza – 5,4 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,7 cm; szer. osady – 4,0 cm; wys. osady –
3,0 cm; światło osady – 4,2 x 2,7 cm. Waga – 649 g.
Przynależność typologiczna: IB.1.3.
Chronologia: wczesne średniowiecze.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum Narodowe w Szczecinie, nr inw. A/19425/
MNS, dawny nr inw. PS 4792.
Literatura: Świątkiewicz 2002, s. 56, tab. VIA:26, tabl. XII:9
– tutaj jako Pomorze Zachodnie.
Uwagi: por. Archiwum Muzeum Narodowego w Szczecinie,
teczka 1772 – Schillersdorf, F. 16:7–20.
304. Moczyły, gm. Kołbaskowo, pow. Police, woj. zachodniopomorskie (tabl. XLVIII:4).
Rodzaj stanowiska: ?.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne w czasie
bagrowania rzeki Odry w 1939 r.
Lokalizacja szczegółowa: rzeka Odra Zachodnia, 24–25 km
jej długości, pośrodku nurtu, głębokość – 5 m.
Opis: żeleźce jest dość smukłe i prostopadłe w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada
obustronnie wyodrębniona; obuch zaokrąglony; masywna
szyjka przechodzi w wąskie, lekko asymetryczne, łukowa-

te ostrze; stan zachowania – dobry, lekko uszkodzone ostrze.
Wymiary: dł. całk. – 19,5 cm; wys. ostrza – 7,6 cm; najmn.
wys. szyjki – 3,0 cm; szer. osady – 5,3 cm; wys. osady –
4,9 cm; światło osady – 5,1 x 3,4 cm. Waga – 922 g.
Przynależność typologiczna: IB.12.1.
Chronologia: wczesne średniowiecze (?).
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum Narodowe w Szczecinie, nr inw. A/19429/
MNS.
Literatura: niepublikowany.
Uwagi: Archiwum Muzeum Narodowego w Szczecinie,
teczka 1772 – Schillersdorf, F. 16:7–20.
305. Moczyły, gm. Kołbaskowo, pow. Police, woj. zachodniopomorskie (tabl. XLIX:1).
Rodzaj stanowiska: ?.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne w czasie
bagrowania rzeki Odry w 1939 r.
Lokalizacja szczegółowa: rzeka Odra Zachodnia, 24–25 km
jej długości, pośrodku nurtu, głębokość – 5 m.
Opis: żeleźce jest dość smukłe i opuszczone w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady migdałowate;
osada obustronnie, do połowy wyodrębniona; obuch zaokrąglony; masywna szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne,
łukowate ostrze; stan zachowania – bardzo dobry.
Wymiary: dł. całk. – 20,2 cm; wys. ostrza – 8,4 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,3 cm; szer. osady – 5,5 cm; wys. osady –
4,5 cm; światło osady – 4,8 x 3,9 cm. Waga – 987 g.
Przynależność typologiczna: IB.11.1.
Chronologia: XII–XIII (?) w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum Narodowe w Szczecinie, nr inw. A/19428/
MNS.
Literatura: niepublikowany.
Uwagi: por. Archiwum Muzeum Narodowego w Szczecinie,
teczka 1772 – Schillersdorf, F. 16:7–20.
306. Moczyły, gm. Kołbaskowo, pow. Police, woj. zachodniopomorskie (tabl. XLIX:2).
Rodzaj stanowiska: ?.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne w czasie
bagrowania rzeki Odry w 1939 r.
Lokalizacja szczegółowa: rzeka Odra Zachodnia, 24–25 km
jej długości, pośrodku nurtu, głębokość – 5 m.
Opis: żeleźce jest krępe, dość smukłe i prostopadłe w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne;
osada zaopatrzona od dołu w niezbyt wydatne, trójkątne
wąsy; obuch płaski; masywna szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne i łukowate ostrze; stan zachowania –
dobry, nieznacznie uszkodzona krawędź ostrza.
Wymiary: dł. całk. – 15,8 cm; wys. ostrza – 5,2 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,3 cm; szer. osady – 4,0 cm; wys. osady –
2,7 cm, wys. osady z wąsami 3,3 cm; światło osady – 3,7 x
2,6 cm. Waga – 549 g.
Przynależność typologiczna: IB.3.3.
Chronologia: X–XI w (?).
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum Narodowe w Szczecinie, nr inw. A/19426/
MNS.
Literatura: Świątkiewicz 2002, s. 57, tab. VIA:33, tabl. XIV:1
– tutaj jako Pomorze Zachodnie.
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Uwagi: por. Archiwum Muzeum Narodowego w Szczecinie, teczka 1772 – Schillersdorf, F. 16:7–20; niewykluczona jest wcześniejsza (okres wpływów rzymskich)
metryka zabytku.
307. Moczyły, gm. Kołbaskowo, pow. Police, woj. zachodniopomorskie (tabl. XLIX:3).
Rodzaj stanowiska: ?.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne w czasie
bagrowania rzeki Odry w 1939 r.
Lokalizacja szczegółowa: rzeka Odra Zachodnia, 24–25 km
jej długości, pośrodku nurtu, głębokość – 5 m.
Opis: żeleźce jest krępe i dość masywne, lekko opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady
owalne; osada zaopatrzona w słabo wyodrębnione wąsy;
obuch płaski; masywna szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne, łukowate ostrze; stan zachowania – dobry, lekko
skorodowane powierzchnie.
Wymiary: dł. całk. – 15,5 cm; wys. ostrza – 5,7 cm; najmn.
wys. szyjki – 3,0 cm; szer. osady – 4,4 cm; wys. osady –
4,4 cm; wys. osady z wąsami – 5,4 cm; światło osady – 3,8 x
3,4 cm. Waga – 729 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.3.
Chronologia: X–XI w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum Narodowe w Szczecinie, nr inw. A/18336/
MNS.
Literatura: niepublikowany.
Uwagi: por. Archiwum Muzeum Narodowego w Szczecinie,
teczka 1772 – Schillersdorf, F. 16:7–20.
308. Moczyły, gm. Kołbaskowo, pow. Police, woj. zachodniopomorskie (tabl. XLIX:4).
Rodzaj stanowiska: ?.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne w czasie
bagrowania rzeki Odry w 1939 r.
Lokalizacja szczegółowa: rzeka Odra Zachodnia, 24–25 km
jej długości, pośrodku nurtu, głębokość – 5 m.
Opis: żeleźce jest dość masywne i niemal prostopadłe w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada zaopatrzona słabo wyodrębnione, spiczaste wąsy; obuch płaski; masywna szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne, łukowate ostrze;
stan zachowania – dobry, lekko skorodowane powierzchnie.
Wymiary: dł. całk. – 18,2 cm; wys. ostrza – 6,8 cm; najmn.
wys. szyjki – 3,1 cm; szer. osady – 5,0 cm; wys. osady –
3,6 cm; wys. osady z wąsami – 4,7 cm; światło osady – 4,9 x
3,8 cm. Waga – 866 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.3.
Chronologia: X–XI w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum Narodowe w Szczecinie, nr inw. A/19427/
MNS.
Literatura: niepublikowany.
Uwagi: por. Archiwum Muzeum Narodowego w Szczecinie,
teczka 1772 – Schillersdorf, F. 16:7–20.
309. Moczyły, gm. Kołbaskowo, pow. Police, woj. zachodniopomorskie (tabl. L:1).
Rodzaj stanowiska: ?.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne w czasie
bagrowania rzeki Odry w 1939 r.
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Lokalizacja szczegółowa: rzeka Odra Zachodnia, 24–25 km
jej długości, pośrodku nurtu, głębokość – 5 m.
Opis: żeleźce jest dość smukłe i lekko opuszczone w stosunku
do osi pionowej toporzyska; osada zaopatrzona w silnie wyodrębnione, trójkątne wąsy; obuch płaski; dość masywna
szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne i łukowate ostrze.
Wymiary: dł. całk. – 18,7* cm; wys. ostrza – 5,4* cm; najmn.
wys. szyjki – 2,5* cm; wys. osady z wąsami – 7,0* cm.
Przynależność typologiczna: IB.5.3.
Chronologia: X–XI w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: zaginął, dawniej w Muzeum Narodowym w Szczecinie.
Literatura: niepublikowany.
Uwagi: por. Archiwum Muzeum Narodowego w Szczecinie,
teczka 1772 – Schillersdorf, F. 16:9.
310. Moczyły, gm. Kołbaskowo, pow. Police, woj. zachodniopomorskie (tabl. L:2).
Rodzaj stanowiska: ?.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne w czasie
bagrowania rzeki Odry w 1939 r.
Lokalizacja szczegółowa: rzeka Odra Zachodnia, 24–25 km
jej długości, pośrodku nurtu, głębokość – 5 m.
Opis: żeleźce jest dość smukłe i niemal prostopadłe w stosunku do osi pionowej toporzyska; osada zaopatrzona w silnie
wyodrębnione wąsy; dość smukła szyjka przechodzi w wąskie, symetryczne i łukowate ostrze.
Wymiary: dł. całk. – 18,9* cm; wys. ostrza – 4,7* cm; najmn.
wys. szyjki – 2,8* cm; wys. osady z wąsami – 9,7* cm.
Przynależność typologiczna: IA.5.1/3/5.
Chronologia: wczesne średniowiecze.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: zaginął, dawniej w Muzeum Narodowym w Szczecinie.
Literatura: niepublikowany.
Uwagi: por. Archiwum Muzeum Narodowego w Szczecinie,
teczka 1772 – Schillersdorf, F. 16:8.
311. Moczyły, gm. Kołbaskowo, pow. Police, woj. zachodniopomorskie (tabl. L:3).
Rodzaj stanowiska: ?.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne w czasie
bagrowania rzeki Odry w 1939 r.
Lokalizacja szczegółowa: rzeka Odra Zachodnia, 24–25 km
jej długości, pośrodku nurtu, głębokość – 5 m.
Opis: żeleźce jest dość smukłe i lekko opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada zaopatrzona w wyodrębnione, trójkątne wąsy;
obuch płaski; masywna szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne, lekko łukowate ostrze; stan zachowania – bardzo dobry.
Wymiary: dł. całk. – 18,6 cm; wys. ostrza – 5,1 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,5 cm; szer. osady – 4,2 cm; wys. osady – 3,5
cm; wys. osady z wąsami – 6,5 cm; światło osady – 4,1 x 3,3
cm; wys. kapturka – 5,7 cm. Waga – 856 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.21.
Chronologia: VIII–XI w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum Narodowe w Szczecinie, nr inw. A/18337/
MNS.
Literatura: Świątkiewicz 2002, s. 55, tab. VIA:13, tabl. XII:8
– tutaj jako Szczecin.

Uwagi: por. Archiwum Muzeum Narodowego w Szczecinie,
teczka 1772 – Schillersdorf, F. 16:7–20.
312. Moczyły, gm. Kołbaskowo, pow. Police, woj. zachodniopomorskie (tabl. L:4).
Rodzaj stanowiska: ?.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne w czasie
bagrowania rzeki Odry w 1939 r.
Lokalizacja szczegółowa: rzeka Odra Zachodnia, 24–25 km
jej długości, pośrodku nurtu, głębokość – 5 m.
Opis: żeleźce jest dość smukłe i lekko opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada zaopatrzona w bardzo słabo wyodrębnione wąsy;
obuch lekko spłaszczony; masywna szyjka przechodzi w bardzo szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone silnie wyodrębnioną, ukośnie podciętą, niezbyt szeroką
brodą; stan zachowania – dobry, uszkodzona dolna część
ostrza.
Wymiary: dł. całk. – 15,3 cm; wys. ostrza – 12,7 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,1 cm; szer. osady – 4,3 cm; wys. osady – 2,5 cm;
wys. osady z wąsami – 6,5 cm; światło osady – 3,8 x 3,5 cm.
Waga – 460 g.
Przynależność typologiczna: IIIB.5.4.
Chronologia: X–XII (?) w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum Narodowe w Szczecinie, nr inw. A/13017/
MNS.
Literatura: Świątkiewicz 2002, s. 58, tab. VIA:17, tabl. XIV:3
– tutaj błędnie jako Szczecin-Rynek Warzywny.
Uwagi: por. Archiwum Muzeum Narodowego w Szczecinie,
teczka 1772 – Schillersdorf, F. 16:7–20.
313. Moraczewo, gm. Łubowo, pow. Gniezno, woj. wielkopolskie, stan. 1 (tabl. LI:1).
Rodzaj stanowiska: grodzisko dwuczłonowe z początku X –
połowy X w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe Cz.
Strzyżewskiego w 1980 r.
Lokalizacja szczegółowa: ar 116, ćwiartka B, spąg młodszej fazy wału grodziska, warstwa IV, „skarb” przedmiotów
żelaznych (?) (w „skarbie” dodatkowo: nóż żelazny – oba
przedmioty owinięte tkaniną).
Opis: żeleźce jest smukłe i opuszczone w stosunku do osi
pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada zaopatrzona w wyodrębnione, trójkątne wąsy; obuch zaokrąglony;
masywna szyjka przechodzi w dość szerokie, asymetryczne,
łukowate ostrze; stan zachowania – dobry, nieznaczne ubytki
na wąsach.
Wymiary: dł. całk. – 20,7 cm; wys. ostrza – 9,1 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,0 cm; szer. osady – 4,8 cm; wys. osady –
3,8 cm; wys. osady z wąsami – 5,1 cm; światło osady – 3,2 x
3,3 cm. Waga – 824 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.1.
Chronologia: 2. ćwierć X w.
Podstawy datowania: chronologia fazy osadniczej – ułamki
naczyń glinianych, żelazne i posrebrzane ostrogi typu I/2 wg
Z. Hilczerówny.
Zbiory: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, nr inw. MAP/
1980:61, nr kat. 1980:294.
Literatura: Strzyżewski 1981, s. 160; Oręż... 2003, kat. I.48;
Strzyżewski, Łastowiecki, Kara 2003, s. 89, ryc. 10:1; Bo-

rowczak 2008, s. 16, 30, 71, kat. 3; Tu powstała Polska...,
s. 74, kat. II.9.52.
Uwagi: –.
314. Moroczyn, gm. Hrubieszów, pow. Hrubieszów, woj.
lubelskie, stan. 25 (tabl. LI:2).
Rodzaj stanowiska: osada otwarta z XII–XIII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania ratownicze A. Kokowskiego i W. Mazurka w 1985 r.
Lokalizacja szczegółowa: N-W część stanowiska, u podnóża
wzniesienia, spod warstwy darni.
Opis: żeleźce jest masywne i prostopadłe w stosunku do osi
pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada niewyodrębniona; obuch zaokrąglony, zakończony krępym, spiczastym
kapturkiem; masywna szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, prosto
podciętą, szeroką brodą; stan zachowania – bardzo dobry.
Wymiary: dł. całk. – 15,9 cm; wys. ostrza – 10,1 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,1 cm; szer. osady – 4,5 cm; światło osady –
3,2 x 3,1 cm; wys. kapturka – 5,2 cm. Waga – 593 g.
Przynależność typologiczna: IIB.1.20.
Chronologia: XII–XIII (?) w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna;
chronologia stanowiska – ułamki naczyń glinianych.
Zbiory: Muzeum im. Stanisława Staszica w Hrubieszowie,
nr inw. MH/A/699.
Literatura: Kokowski, Mazurek 1988, s. 301–303, ryc. 37:A;
Kokowscy 1997, s. 285; Strzyż 2006, tab. V/48, ryc. 9:9;
Kuśnierz 2009, 155.
Uwagi: –.
315. Myślibórz, gm. Myślibórz, pow. Myślibórz, woj. zachodniopomorskie.
Rodzaj stanowiska: ?.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne w 1868 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Myśliborskie.
Opis: „topór o szerokim ostrzu z wąską szyjką i spiczastymi wąsami i owalnej osadzie; obuch zakończony młotkiem”.
Wymiary: dł. całk. – 18,0 cm; wys. ostrza – 23,1 cm; szer.
osady – 3,3 cm.
Przynależność typologiczna: IIIB.5.26 (?).
Chronologia: 2. połowa X – XI (?) w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: zaginął; dawniej w Zbrojowni na zamku w Malborku.
Literatura: Ehrlich 1932, 21; Langenheim 1933, 269, 276,
przyp. 51; Knorr 1936, 216; Jänischen 1938, 30, poz. 144;
Nadolski 1954, tab. B/89; Haftka 1971, s. 449.
Uwagi: na szyjce żeleźca widoczny był ornament w postaci
kilku rowków; niewykluczone, że okaz ten został mylnie
zidentyfikowany z zabytkiem z Kopiny (kat. 213).
316. Nakło, gm. Tarnów Opolski, pow. Opole, woj. opolskie
(tabl. LI:3).
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne w 1908 (?) r.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest masywne i prostopadłe w stosunku do osi
pionowej toporzyska; światło osady migdałowate; osada zaopatrzona w spiczaste wąsy; obuch zaokrąglony; masywna
szyjka przechodzi w bardzo szerokie, symetryczne, łukowate,
wachlarzowate ostrze.
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Wymiary: –.
Przynależność typologiczna: IIIA.5.1.
Chronologia: XI – 1. połowa XII w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: zaginął; dawniej w Schlesisches Museum für Kunstgewerbe und Altertümer we Wrocławiu, nr inw. 97:08.
Literatura: Langenheim 1939a, s. 57 – tutaj błędnie jako
Nakło, pow. Wyrzysk; Nadolski 1954, tab. B/90; Sarnowska
1962, s. 499–500, ryc. 5; Żak 1963a, s. 354; 1963b, s. 99–100,
kat 142, ryc. 87 – tutaj błędnie jako Nakło, pow. Wyrzysk;
1967, s. 297, 299–300 – tutaj błędnie jako Nakło, pow. Wyrzysk; 1968, s. 300, 306, kat. 115; Kaźmierczyk, Macewicz,
Wuszkan 1977, s. 321; Tomaszewski 1999, s. 18–19, il. 1 –
tutaj błędnie jako Nakło nad Notecią; Wachowski 2001a,
s. 158, rys. 17:b; Wołoszyn 2004, s. 263; Kurasiński 2005a,
s. 205, przyp. 10.
Uwagi: por. Archiwum Muzeum Archeologicznego, oddziału
Muzeum Miejskiego Miasta Wrocławia, klisza fot. nr inw.
97:08
317. Nakło, gm. Tarnów Opolski, pow. Opole, woj. opolskie
(tabl. LI:4).
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest dość masywne i opuszczone w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada
niewyodrębniona, obuch zaokrąglony, zakończony krępym
kapturkiem; masywna szyjka przechodzi w szerokie, łukowate, asymetryczne ostrze, zakończone wyodrębnioną, łukowato podciętą, szeroką brodą; stan zachowania – średni,
uszkodzona dolna część kapturka.
Wymiary: dł. całk. – 15,7 cm; wys. ostrza – 9,0 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,2 cm; szer. osady – 4,1 cm; światło osady –
3,6 x 3,2 cm; zach. wys. kapturka – 5,5 cm. Waga – 572 g.
Przynależność typologiczna: IIB.1.20.
Chronologia: XI–XIII w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum Narodowe w Krakowie, nr inw. V 2143.
Literatura: niepublikowany.
Uwagi: –.
318. Nakło nad Notecią (?), gm. Nakło nad Notecią, pow.
Nakło nad Notecią, woj. kujawsko-pomorskie (tabl. LII:1).
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest dość masywne i prostopadłe w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada
zaopatrzona w słabo wyodrębnione wąsy; obuch spłaszczony; masywna szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne,
niemal proste ostrze, zakończone wyodrębnioną, ukośnie
podciętą, niezbyt szeroką brodą; stan zachowania – dobry,
nieznaczne ubytki na ostrzu.
Wymiary: dł. całk. – 15,6 cm; wys. ostrza – 9,1 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,2 cm; szer. osady – 4,5 cm; wys. osady –
3,5 cm; wys. osady z wąsami – 4,0 cm; światło osady – 4,0 x
3,4 cm. Waga – 591 g.
Przynależność typologiczna: IIB.5.4.
Chronologia: XI–XIII (?) w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
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Zbiory: Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, nr inw. MOB/A–1308.
Literatura: niepublikowany.
Uwagi: na ostrzu widoczne są ślady po uderzeniu w inny
przedmiot.
319. Naszacowice, gm. Podegrodzie, pow. Nowy Sącz, woj.
małopolskie, stan. 1 (tabl. LII:2).
Rodzaj stanowiska: grodzisko wieloczłonowe z 2. połowy
VIII – XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe J. Poleskiego w 1997 r.
Lokalizacja szczegółowa: wał, wykop W4, warstwa IV.
Opis: fragment żeleźca w postaci wąskiego, łukowatego
ostrza.
Wymiary: zach. dł. całk. – 1,2 cm; zach. wys. ostrza – 3,9 cm.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: koniec X? – XI w.
Podstawy datowania: chronologia fazy osadniczej – datowanie dendrochronologiczne, ułamki naczyń glinianych.
Zbiory: Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie, bez nr inw.
Literatura: Poleski 2004, s. 274–275, ryc. 131:1; Strzyż 2006,
tab. VA/7A.
Uwagi: –.
320. Nętno, gm. Drawsko Pomorskie, pow. Drawsko Pomorskie, woj. zachodniopomorskie, stan. 1 (tabl. LII:3).
Rodzaj stanowiska: przeprawa mostowa z 948/949 – ok. 970 r.
(naprawa – l. 962–965).
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne Instytutu
Archeologii Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
pod kierownictwem W. Chudziaka w 2003 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Gągnowo, relikty mostu.
Opis: żeleźce jest smukłe i lekko uniesione w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada zaopatrzona w bardzo słabo wyodrębnione wąsy; obuch lekko
spłaszczony; smukła szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne, łukowate ostrze; stan zachowania – dobry, skorodowane powierzchnie.
Wymiary: dł. całk. – 9,5 cm; wys. ostrza – 4,7 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,8 cm; szer. osady – 3,0 cm; wys. osady –
2,0 cm; wys. osady z wąsami – 2,3 cm; światło osady – 2,1 x
2,2 cm. Waga – 97 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.3.
Chronologia: 2. połowa X w.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – datowanie
dendrochronologiczne.
Zbiory: Muzeum w Koszalinie, nr inw. MK/A/3506/2:3;
nr kat. 17113, nr ks. pol. 9/03.
Literatura: Kaźmierczak, Niegowski, Ważny 2006, s. 462,
ryc. 5:f; Chudziak, Kaźmierczak, Niegowski, Ważny 2009,
s. 103; Chudziak, Kaźmierczak, Niegowski 2011, s. 134,
ryc. 110:f; Kotowicz 2011, s. 110, Fig. 5:2.
Uwagi: na lewej stronie szyjki zabytku znajduje się ornament w postaci czterech pionowych, rytych rowków, szer.
ok. 1 mm.
321. Nętno, gm. Drawsko Pomorskie, pow. Drawsko Pomorskie, woj. zachodniopomorskie, stan. 1 (tabl. LII:4).
Rodzaj stanowiska: jezioro.

Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne Instytutu
Archeologii Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
pod kierownictwem W. Chudziaka w 2003 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Gągnowo, na wysokości
wału grodziska.
Opis: żeleźce jest smukłe i niemal prostopadłe w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada
zaopatrzona w słabo wyodrębnione wąsy; obuch płaski; smukła szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne, łukowate
ostrze, zakończone wyodrębnioną, łukowato (?) podciętą,
dość szeroką brodą; stan zachowania – dobry, wyszczerbiona broda (?), uszkodzony jeden z wąsów.
Wymiary: dł. całk. – 12,7 cm; zach. wys. ostrza – 5,4 cm;
najmn. wys. szyjki – 1,8 cm; szer. osady – 3,5 cm; wys. osady
– 2,5 cm; wys. osady z wąsami – 3,6 cm; światło osady – 3,0 x
2,7 cm. Waga – 200 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.4.
Chronologia: X–XI w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum w Koszalinie, nr inw. MK/A/3506/2:9;
nr kat. 17119, nr ks. pol. 22/03.
Literatura: Kaźmierczak, Niegowski, Ważny 2006, s. 462,
ryc. 5:e; Chudziak, Kaźmierczak, Niegowski, Ważny 2009,
s. 103; Chudziak, Kaźmierczak, Niegowski 2011, s. 134,
ryc. 110:e.
Uwagi: –.
322. Nętno, gm. Drawsko Pomorskie, pow. Drawsko Pomorskie, woj. zachodniopomorskie, stan. 1 (tabl. LII:5).
Rodzaj stanowiska: przeprawa mostowa z 948/949 – ok. 970 r.
(naprawa – l. 962–965).
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne Instytutu
Archeologii Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
pod kierownictwem W. Chudziaka w 2003 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Gągnowo, ok. 10 m na N-W
od przebiegu linii mostu.
Opis: żeleźce jest smukłe i lekko opuszczone w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady migdałowate; osada
zaopatrzona w słabo wyodrębnione wąsy; obuch płaski; smukła szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne, łukowate
ostrze, zakończone słabo wyodrębnioną, szeroką i ukośnie
podciętą brodą; stan zachowania – dobry, lekko skorodowane powierzchnie.
Wymiary: dł. całk. – 5,8 cm; wys. ostrza – 3,0 cm; najmn. wys.
szyjki – 1,0 cm; szer. osady – 1,5 cm; wys. osady – 1,2 cm;
wys. osady z wąsami – 1,3 cm; światło osady – 1,3 x 1,0 cm.
Waga – 26 g.
Przynależność typologiczna: IIB.5.4.
Chronologia: 2. połowa X w.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – datowanie
dendrochronologiczne.
Zbiory: Muzeum w Koszalinie, nr inw. MK/A/3506/2:10;
nr kat. 17120, nr ks. pol. 23/03.
Literatura: Kaźmierczak, Niegowski, Ważny 2006, s. 462,
ryc. 5:g; Chudziak, Kaźmierczak, Niegowski, Ważny 2009,
s. 103; Kucypera, Pranke, Wadyl 2010, s. 114–115, kat. 135,
tabl. XII:6; 2011, s. 24–25, kat. 135, tabl. XXV:1; Chudziak,
Kaźmierczak, Niegowski 2011, s. 134, ryc. 110:g; Kotowicz
2011, s. 112, Fig. 6:4.
Uwagi: na obu stronach osady, szyjce i obu stronach ostrza
zabytku znajduje się ornament w postaci układu pionowych

rytych linii i motywów geometrycznych wykonanych przy
pomocy układu puncowanych kropek: osada zdobiona obustronnie przy obuchu dwoma pionowymi, rytymi rowkami,
a na powierzchniach bocznych układem kropek w postaci
krzyżujących się daszków, szyjka ozdobiona obustronnie
dwoma wąskimi, rytymi rowkami oraz na powierzchni górnej słabo czytelnym układem puncowanych kropek, ostrze
zdobione obustronnie tuż przy szyjce nieczytelnym ornamentem w postaci układu kropek; przy krawędzi brody
znajduje się niewielki otwór średnicy ok. 1 mm; pierwotnie
w osadzie znajdował się fragment dębowego toporzyska.
323. Nętno, gm. Drawsko Pomorskie, pow. Drawsko Pomorskie, woj. zachodniopomorskie, stan. 2 (tabl. LII:6).
Rodzaj stanowiska: przeprawa mostowa z 948/949 – ok. 970 r.
(naprawa – l. 962–965).
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne Instytutu
Archeologii Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
pod kierownictwem W. Chudziaka w 2003 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Gągnowo, relikty mostu,
ok. 5 m na wschód od lądu.
Opis: żeleźce jest dość smukłe i lekko opuszczone w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady okrągłe; osada zaopatrzona w słabo wyodrębnione wąsy; obuch zaokrąglony; masywna szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne, łukowate ostrze;
stan zachowania – bardzo dobry, lekko wyszczerbione ostrze.
Wymiary: dł. całk. – 15,9 cm; wys. ostrza – 6,1 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,6 cm; szer. osady – 4,7 cm; wys. osady –
5,8 cm; wys. osady z wąsami – 6,8 cm; światło osady – 3,1 x
3,1 cm. Waga – 697 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.1.
Chronologia: 2. połowa X w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum w Koszalinie, nr inw. MK/A/3506/2:1;
nr kat. 17111, nr ks. pol. 2/03.
Literatura: Chudziak 2006, s. 647; Kaźmierczak, Niegowski, Ważny 2006, s. 462, ryc. 5:c; Chudziak, Kaźmierczak,
Niegowski, Ważny 2009, s. 103; Chudziak, Kaźmierczak,
Niegowski 2011, s. 134, ryc. 110:c.
Uwagi: pierwotnie w osadzie znajdował się fragment leszczynowego (Corylus L.) toporzyska (analiza gatunkowa D. Baran)
dł. ok. 26 cm.
324. Nętno, gm. Drawsko Pomorskie, pow. Drawsko Pomorskie, woj. zachodniopomorskie, stan. 38 (tabl. LII:7).
Rodzaj stanowiska: przeprawa mostowa z 948/949 – ok. 970 r.
(naprawa – l. 962–965).
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne Instytutu
Archeologii Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
pod kierownictwem W. Chudziaka w 2003 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Gągnowo, relikty mostu.
Opis: żeleźce jest krępe, masywne i prostopadłe w stosunku do osi pionowej toporzyska; osada zaopatrzona w słabo
wyodrębnione wąsy; masywna szyjka przechodzi w wąskie,
asymetryczne, łukowate ostrze.
Wymiary: dł. całk. – 12,9 cm; wys. ostrza – 5,0 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,8 cm; wys. osady – 3,1 cm; wys. osady z wąsami – 5,2 cm.
Przynależność typologiczna: IB.5.1/3/5.
Chronologia: 2. połowa X w.
Podstawy datowania: jw.
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Zbiory: Muzeum w Koszalinie (?), nr ks. pol. 4/03.
Literatura: Chudziak 2006, s. 647; Kaźmierczak, Niegowski, Ważny 2006, s. 462, ryc. 5:d Chudziak, Kaźmierczak,
Niegowski, Ważny 2009, s. 103; Chudziak, Kaźmierczak,
Niegowski 2011, s. 134, ryc. 110:d.
Uwagi: w trakcie kwerendy zabytek nie był dostępny do
dokumentacji.
325. Nętno, gm. Drawsko Pomorskie, pow. Drawsko Pomorskie, woj. zachodniopomorskie, stan. 38 (tabl. LIII:1).
Rodzaj stanowiska: jezioro.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne Instytutu
Archeologii Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
pod kierownictwem W. Chudziaka w 2003 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Gągnowo, na wysokości
wału grodziska.
Opis: żeleźce jest dość masywne i lekko uniesione w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada
zaopatrzona w silnie wyodrębnione, dolne wąsy; obuch zakończony krótkim, guzikowatym, prostokątnym w przekroju
młotkiem; masywna szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, ukośnie uciętą, niezbyt szeroką brodą; stan zachowania – bardzo
dobry, nieznacznie uszkodzony jeden z wąsów.
Wymiary: dł. całk. – 16,2 cm; wys. ostrza – 10,0 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,1 cm; szer. osady – 4,3 cm; wys. osady z wąsami – 4,7 cm; światło osady – 3,8 x 2,9 cm; dł. młotka –
1,6 cm. Waga – 459 g.
Przynależność typologiczna: IIB.3.28.
Chronologia: IX–X (?) w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum w Koszalinie, nr inw. MK/A/3506/2:8; nr
kat. 17118, nr ks. pol. 21/03.
Literatura: Kaźmierczak, Niegowski, Ważny 2006, s. 462, ryc.
5:b; Chudziak, Kaźmierczak, Niegowski, Ważny 2009, s. 103;
Chudziak, Kaźmierczak, Niegowski 2011, s. 134, ryc. 110:b.
Uwagi: niewykluczona jest wcześniejsza (okres wpływów
rzymskich lub okres merowiński) metryka zabytku.
326. Niebieszczany, gm. Sanok, pow. Sanok, woj. podkarpackie (tabl. LIII:2).
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne P. Wacha
z Niebieszczan w 2008 r.
Lokalizacja szczegółowa: kompleks leśny pomiędzy wsiami Niebieszczany, Poraż i przysiółkiem Kąty, cypel nad
bezimiennym potokiem wpadającym do Niebieszczanki,
gł. 40–50 cm.
Opis: żeleźce jest smukłe i lekko opuszczone w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne, osada
pierwotnie zaokrąglona lub zaopatrzona w wąsy; obuch
zakończony długm, łukowato ściętym młotkiem o czworokątnym przekroju; smukła szyjka przechodzi w wąskie,
asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną,
ukośnie podciętą, szeroką brodą; stan zachowania – średni,
zniszczona osada.
Wymiary: dł. całk. – ok. 17,0 cm; wys. ostrza – 6,3 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,9 cm; zach. szer. osady – 3,0 cm; światło osady
– ok. 3,5 x 2,7 cm; dł. młotka – 2,2 cm. Waga – 230 g.
Przynależność typologiczna: IIB.5.30 (?).
Chronologia: IX – 1. połowa X (?) w.
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Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum Historyczne w Sanoku, nr inw. MHS/A/717.
Literatura: Ginalski, Glinianowicz, Kotowicz 2013, s. 407–408,
ryc. 15:1.
Uwagi: –.
327. Niedoradz, gm. Otyń, pow. Nowa Sól, woj. lubuskie,
stan. 6 (tabl. LIII:3).
Rodzaj stanowiska: osada otwarta z połowy VII – połowy
VIII w. oraz 1. połowy XIII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe G. Galbierczyk w 2005 r.
Lokalizacja szczegółowa: ha XVII, ar 13, 2 warstwa kulturowa, gł. 10–20 cm.
Opis: żeleźce jest masywne i lekko opuszczone w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady migdałowate (?),
osada zaopatrzona w bardzo słabo wyodrębnione górne wąsy;
obuch zaokrąglony; masywna szyjka przechodzi w wąskie,
symetryczne, proste ostrze; stan zachowania – dobry, silnie
skorodowane powierzchnie.
Wymiary: dł. całk. – 16,2 cm; wys. ostrza – 4,0 cm; najmn.
wys. szyjki – 3,2 cm; szer. osady – 5,0 cm; wys. osady –
5,5 cm. Waga – 698 g.
Przynależność typologiczna: IA.4.1.
Chronologia: wczesne średniowiecze.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – ułamki naczyń glinianych.
Zbiory: Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska mgr Alina
Jaszewska w Zielonej Górze, nr ks. pol. 7/05.
Literatura: niepublikowany.
Uwagi: –.
328. Niedów, gm. Zgorzelec, pow. Zgorzelec, woj. dolnośląskie, stan. 1 (tabl. LIII:4).
Rodzaj stanowiska: grodzisko dwuczłonowe z IX – początku
XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe
H. Śledzik-Kamińskiej w 1984 r.
Lokalizacja szczegółowa: majdan grodziska, wykop 1, odcinek E – przywalny, rozsypisko wału, warstwa kulturowa.
Opis: żeleźce jest smukłe i opuszczone w stosunku do osi
pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada obustronnie, do połowy wyodrębniona; obuch spłaszczony, smukła
szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze.
Wymiary: dł. całk. – 14,7 cm; wys. ostrza – 7,4 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,9 cm; szer. osady – 3,9 cm; zach. wys. osady
– 5,9 cm; światło osady – 3,4 x 2,7 cm.
Przynależność typologiczna: IIB.11.3.
Chronologia: IX – początek XI w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna;
chronologia stanowiska – ułamki naczyń glinianych, brązowa
i żelazna ostrogi o zaczepach haczykowatych zagiętych do
wnętrza odmiany E wg J. Żaka/K. Wachowskiego, żelazne
ostrogi typów I/1 i II/3 wg Z. Hilczerówny, żelazna pobocznica wędzidła.
Zbiory: zaginął (?).
Literatura: Śledzik–Kamińska 1988, s. 53, tabl. XIX:d; Wachowski 1991b, s. 139; 1992, s. 162, przyp. 25; 1997, s. 64,
ryc. 40:g; 2000, s. 43, Abb. 40:g; 2001a, s. 158, rys. 14:e;
Jaworski 2005a, s. 49–50, 285, ryc. 8:d.
Uwagi: –.

329. Niedźwiedź, gm. Czernikowo, pow. Toruń, woj. kujawskopomorskie, stan. 5 (tabl. LIII:5).
Rodzaj stanowiska: pomost drewniany z XI–XIII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne J. Niegowskiego z Instytutu Archeologii i Etnologii UMK w Toruniu w 1997 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Steklin, przy wschodniej
części cypla z grodziskiem, ok. 20 m od linii brzegowej, przy
pomostach (?); gł. ok. 10 m.
Opis: żeleźce jest dość smukłe i prostopadłe w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada pierwotnie zaokrąglona lub zaopatrzona w wąsy; obuch zakończony dość długim, guzikowatym młotkiem, o okrągłym
przekroju; smukła szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, ukośnie podciętą, szeroką brodą.
Wymiary: dł. całk. – 13,7 cm; zach. wys. ostrza – 5,2 cm;
najmn. wys. szyjki – 1,6 cm; szer. osady – 2,6 cm; zach.
wys. osady – 2,4 cm; światło osady – 2,4 x 2,2 cm; dł. młotka
– 2,0 cm.
Przynależność typologiczna: IB.5.34 (?).
Chronologia: IX–X (?) w.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – naczynia
gliniane, misa brązowa typu II/V wg T. Poklewskiego.
Zbiory: Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Literatura: Tokarski 1999, s. 297–304, ryc. 2; Chudziak 2000,
s. 96, ryc. 12:h; Kotowicz 2009, s. 391, ryc. 3:11; Chudziak,
Kaźmierczak, Niegowski 2011, s. 143, ryc. 117:d.
Uwagi: w trakcie kwerendy zabytek nie był dostępny do
dokumentacji; na młotku zabytku znajduje się zdobienie
w postaci dookolnego żeberka.
330. Niedźwiedź, gm. Czernikowo, pow. Toruń, woj. kujawskopomorskie, stan. 5 (tabl. LIV:1).
Rodzaj stanowiska: pomost drewniany z XI–XIII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne J. Niegowskiego z Instytutu Archeologii i Etnologii UMK w Toruniu w 1997 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Steklin, przy grodzisku.
Opis: żeleźce jest dość smukłe i prostopadłe w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady migdałowate; osada
zaopatrzona w trójkątne wąsy; obuch płaski; smukła szyjką przechodzi w niezbyt szerokie, asymetryczne, łukowate
ostrze, zakończone wyodrębnioną, podciętą, dość szeroką
brodą.
Wymiary: dł. całk. – 17,4 cm; zach. wys. ostrza – 6,4 cm;
najmn. wys. szyjki – 1,7 cm; szer. osady – 4,3 cm; wys. osady
– 2,5 cm; wys. osady z wąsami – 4,1 cm; światło osady – 4,1
x 3,5 cm.
Przynależność typologiczna: IB.5.4.
Chronologia: X–XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Literatura: Chudziak 2000, s. 96, ryc. 12:g; Chudziak, Kaźmierczak, Niegowski 2011, s. 143, ryc. 117:e.
Uwagi: w trakcie kwerendy zabytek był niedostępny.
331. Niedźwiedź, gm. Czernikowo, pow. Toruń, woj. kujawskopomorskie, stan. 5 (tabl. LIV:2).

Rodzaj stanowiska: pomost drewniany z XI–XIII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne J. Niegowskiego z Instytutu Archeologii i Etnologii UMK w Toruniu w 1997 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Steklin, przy grodzisku.
Opis: żeleźce jest masywne i lekko uniesione w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada
zaopatrzona w wyodrębnione wąsy; obuch zaokrąglony (?);
masywna szyjka przechodzi w bardzo szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, ukośnie podciętą, dość wąską brodą.
Wymiary: zach. dł. całk. – 15,5 cm; zach. wys. ostrza – 11,7 cm;
najmn. wys. szyjki – 2,2 cm; szer. osady – 4,8 cm; wys. osady
z wąsami – 5,8 cm; światło osady – 3,0 x 2,9 cm.
Przynależność typologiczna: IIIB.5.2 (?).
Chronologia: XI–XIII w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Literatura: Chudziak 2000, s. 96, ryc. 12:b; Chudziak, Kaźmierczak, Niegowski 2011, s. 143, ryc. 117:b.
Uwagi: w trakcie kwerendy zabytek był niedostępny.
332. Niedźwiedź, gm. Czernikowo, pow. Toruń, woj. kujawskopomorskie, stan. 5 (tabl. LIV:3).
Rodzaj stanowiska: pomost drewniany z XI–XIII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne J. Niegowskiego z Instytutu Archeologii i Etnologii UMK w Toruniu w 1997 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Steklin, przy grodzisku.
Opis: żeleźce jest dość masywne i lekko uniesione w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada
zaopatrzona w wyodrębnione, trójkątne wąsy; obuch płaski;
smukła szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone silnie wyodrębnioną, ukośnie podciętą, wąską brodą.
Wymiary: dł. całk. – 13,0 cm; wys. ostrza – 9,2 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,3 cm; szer. osady – 3,4 cm; wys. osady z wąsami – 4,2 cm; światło osady – 3,3 x 2,6 cm.
Przynależność typologiczna: IIB.5.4.
Chronologia: XI–XIII w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Literatura: Chudziak 2000, 96, ryc. 12:c; Chudziak, Kaźmierczak, Niegowski 2011, 143, ryc. 117:c.
Uwagi: w trakcie kwerendy zabytek był niedostępny.
333. Niedźwiedź, gm. Czernikowo, pow. Toruń, woj. kujawskopomorskie, stan. 5 (tabl. LIV:4).
Rodzaj stanowiska: pomost drewniany z XI–XIII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne J. Niegowskiego z Instytutu Archeologii i Etnologii UMK w Toruniu w 1997 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Steklin, przy grodzisku.
Opis: żeleźce jest dość masywne i lekko opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady półowalne;
osada zaopatrzona w wyodrębnione, trójkątne wąsy; obuch
spłaszczony; smukła szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone silnie wyodrębnioną,
łukowato (?) podciętą, wąską brodą.
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Wymiary: dł. całk. – 11,7 cm; wys. ostrza – 7,5 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,1 cm; szer. osady – 3,4 cm; wys. osady –
2,0 cm; wys. osady z wąsami – 3,4 cm; światło osady – 2,6 x
2,1 cm.
Przynależność typologiczna: IIB.5.4.
Chronologia: XI–XIII w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Literatura: Chudziak 2000, s. 96, ryc. 12:d; Chudziak, Kaźmierczak, Niegowski 2011, s. 143, ryc. 117:a.
Uwagi: w trakcie kwerendy zabytek był niedostępny.

Wymiary: dł. całk. – 17,8 cm; wys. ostrza – 7,9 cm; najmn. wys.
szyjki – 2,0 cm; szer. osady – 4,5 cm; wys. osady –
3,7 cm; wys. osady z wąsami – 4,4 cm; światło osady – 3,9 x
3,4 cm. Waga – 736 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.2.
Chronologia: XI–XIII w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, bez nr inw.
Literatura: Szulta 2002b, s. 204; Chudziak, Kaźmierczak,
Niegowski 2011, s. 145, ryc. 117:g.
Uwagi: –.

334. Niedźwiedź, gm. Czernikowo, pow. Toruń, woj. kujawskopomorskie, stan. 5 (tabl. LIV:5).
Rodzaj stanowiska: pomost drewniany z XI–XIII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne Zakładu
Archeologii Podwodnej i Zakładu Archeologii Średniowiecza
i Czasów Nowożytnych Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pod kierunkiem A. Koli
i W. Chudziaka w 2001 r.
Lokalizacja szczegółowa: S-E część jeziora Steklin, u nasady
półwyspu z grodziskiem.
Opis: żeleźce jest dość smukłe i lekko opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada
zaopatrzona w wyodrębnione, trójkątne wąsy; obuch zaokrąglony; smukła szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne,
łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, ukośnie podciętą, wąską brodą; stan zachowania – dobry, zniszczona
powierzchnia obucha i uszkodzone ostrze.
Wymiary: dł. całk. – 17,2 cm; wys. ostrza – 11,4 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,5 cm; szer. osady – 4,6 cm; wys. osady –
3,3 cm; wys. osady z wąsami – 4,7 cm; światło osady – 3,4 x
3,5 cm. Waga – 576 g.
Przynależność typologiczna: IIB.5.2.
Chronologia: XI–XIII w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, bez nr inw.
Literatura: Szulta 2002b, s. 204; Chudziak, Kaźmierczak,
Niegowski 2011, s. 145, ryc. 117:f.
Uwagi: –.

336. Niedźwiedź, gm. Czernikowo, pow. Toruń, woj. kujawskopomorskie, stan. 5 (tabl. LV:2).
Rodzaj stanowiska: pomost drewniany z XI–XIII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: podwodne Fundacji Amicis
Universitatis Nicolai Copernici i Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pod kierunkiem
W. Chudziaka i R. Kaźmierczaka w 2006 r.
Lokalizacja szczegółowa: S-E część jeziora Steklin, ok. 20 m
na N-E od nasady półwyspu z grodziskiem, gł. 8 m od lustra
wody.
Opis: żeleźce jest smukłe i prostopadłe w stosunku do osi
pionowej toporzyska; światło osady migdałowate; osada zaopatrzona w słabo wyodrębnione, trójkątne wąsy; obuch
spłaszczony; smukła szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze; stan zachowania – bardzo dobry,
lekko uszkodzone ostrze i jeden z wąsów.
Wymiary: dł. całk. – 16,2 cm; wys. ostrza – 11,5 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,9 cm; szer. osady – 4,3 cm; wys. osady –
2,7 cm; wys. osady z wąsami – 3,5 cm; światło osady – 3,5 x
3,3 cm. Waga – 492 g.
Przynależność typologiczna: IIB.5.3.
Chronologia: XI–XIII w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, nr ks. pol. 1/06.
Literatura: Chudziak, Kaźmierczak, Niegowski 2011, s. 147,
ryc. 120:a.
Uwagi: –.

335. Niedźwiedź, gm. Czernikowo, pow. Toruń, woj. kujawskopomorskie, stan. 5 (tabl. LV:1).
Rodzaj stanowiska: pomost drewniany z XI–XIII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne Zakładu
Archeologii Podwodnej i Zakładu Archeologii Średniowiecza
i Czasów Nowożytnych Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pod kierunkiem A. Koli
i W. Chudziaka w 2001 r.
Lokalizacja szczegółowa: S-E część jeziora Steklin, u nasady
półwyspu z grodziskiem.
Opis: żeleźce jest dość smukłe i silnie opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady migdałowate; osada zaopatrzona w krótkie, trójkątne wąsy; obuch
zaokrąglony; masywna szyjka przechodzi w niezbyt szerokie, asymetryczne, lekko łukowate ostrze, zakończone
słabo wyodrębnioną, ukośnie podciętą, wąską brodą; stan
zachowania – bardzo dobry, lekko zniszczona powierzchnia
ostrza.
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337. Niedźwiedź, gm. Czernikowo, pow. Toruń, woj. kujawskopomorskie, stan. 5 (tabl. LV:3).
Rodzaj stanowiska: pomost drewniany z XI–XIII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: podwodne Fundacji Amicis
Universitatis Nicolai Copernici i Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pod kierunkiem
W. Chudziaka i R. Kaźmierczaka w 2006 r.
Lokalizacja szczegółowa: S-E część jeziora Steklin, ok. 20 m
na N od nasady półwyspu z grodziskiem, gł. 8,5 m od lustra
wody.
Opis: żeleźce jest smukłe i opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady okrągłe; osada zaopatrzona
w wyodrębnione, trójkątne wąsy; obuch zaokrąglony, zakończony niezbyt wydatnym kapturkiem; smukła szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, niemal proste ostrze, zakończone
wyodrębnioną, półkoliście podciętą, dość wąską brodą; stan
zachowania – średni, silnie uszkodzony górny kapturek.
Wymiary: dł. całk. – 14,1 cm; wys. ostrza – 8,4 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,4 cm; szer. osady – 4,4 cm; wys. osady

z wąsami – 3,9 cm; światło osady – 3,6 x 3,6 cm; zach. wys.
kapturka – 4,4 cm. Waga – 316 g.
Przynależność typologiczna: IIB.5.20.
Chronologia: XI–XIII w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, nr ks. pol. 2/06.
Literatura: Chudziak, Kaźmierczak, Niegowski 2011, s. 147,
ryc. 120:b.
Uwagi: –.
338. Nieporęt, gm. Nieporęt, pow. Legionów, woj. mazowieckie, stan. 1 (tabl. LV:4).
Rodzaj stanowiska: płaskie cmentarzysko szkieletowe z końca
XI – XII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne; badania
powierzchniowe R. Jakimowicza w 1917 r. (?).
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest dość smukłe i lekko opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada
zaopatrzona w słabo wyodrębnione wąsy; obuch zaokrąglony, zakończony krępym, trójkątnym kapturkiem; smukła
szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, podciętą, wąską brodą; stan
zachowania – średni, uszkodzone wąsy i odłamany górny
kapturek, znacznie skorodowane powierzchnie.
Wymiary: dł. całk. – 13,0 cm; pierwotna wys. ostrza – 9,4 cm;
najmn. wys. szyjki – 1,3 cm; szer. osady – 3,4 cm; wys. osady
– 2,8 cm; zach. wys. osady z wąsami – 3,5 cm; światło osady
– 2,6 x 2,7 cm; zach. wys. kapturka – 5,2 cm. Waga – 268 g.
Przynależność typologiczna: IIB.5.20.
Chronologia: koniec XI – XII w.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – naczynia
gliniane, denary srebrne, w tym krzyżowy i Władysława
Hermana, brązowe, srebrne, cynowe i ołowiane kabłączki
skroniowe typów IIIA–C i IIIa–c wg K. Musianowicz/H.
Kóčki-Krenz.
Zbiory: Państwowe Muzeum Archeologiczne, nr inw. PMA/
V/1032.
Literatura: Jakimowicz 1929, s. 11, tabl. V:2; Rauhut 1951–
1952, s. 333, tabl. XXXII:4; 1971, s. 598; Nadolski 1954,
tab. B/91; Nosek 1957, s. 147, 343, tabl. L:5; Gierlach brw,
s. 164, tabl. IX; 1972, s. 90, ryc. 52.
Uwagi: w ostrzu znajduje się otwór o średnicy 0,4 x 0,4 cm.
339. Nieporęt, gm. Nieporęt, pow. Legionów, woj. mazowieckie, stan. 1 (tabl. LVI:1).
Rodzaj stanowiska: płaskie cmentarzysko szkieletowe z końca
XI – XII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania powierzchniowe E. Stajewskiego w 1922 r.
Lokalizacja szczegółowa: grób – mężczyzny (?); żeleźce przy
szkielecie (dodatkowo w grobie: nóż żelazny).
Opis: żeleźce jest dość smukłe i opuszczone w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady okrągłe; osada zaopatrzona w słabo wyodrębnione wąsy; obuch zaokrąglony;
smukła szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze; stan zachowania – średni, znacznie uszkodzone
ostrze i skorodowane powierzchnie.
Wymiary: zach. dł. całk. – 12,0 cm; zach. wys. ostrza – 6,9 cm;
najmn. wys. szyjki – 1,5 cm; szer. osady – 3,7 cm; wys. osady

– 2,2 cm; wys. osady z wąsami – 3,3 cm; światło osady – 2,8
x 2,8 cm. Waga – 201 g.
Przynależność typologiczna: IIB.5.1.
Chronologia: koniec XI – XII w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Państwowe Muzeum Archeologiczne, nr inw. PMA/
V/1032.
Literatura: Rauhut 1951–1952, s. 324, 333, tabl. XXXII:5;
1971, 598; Nadolski 1954, tab. B/92; Nosek 1957, s. 147, 343,
tabl. L:4; Gierlach brw, s. 164, tabl. IX; 1972, s. 90, ryc. 52.
Uwagi: –.
340. Niewęgłosz, gm. Czemierniki, pow. Radzyń Podlaski,
woj. lubelskie (tabl. LVI:2).
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest dość masywne i lekko opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; osada zaopatrzona w wyodrębnione, trójkątne wąsy; obuch zakończony krótkim, rozszerzającym się ku końcowi, lekko wypukłym młotkiem;
masywna (?) szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne,
łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, ukośnie podciętą, dość szeroką brodą.
Wymiary: –.
Przynależność typologiczna: IB.5.30.
Chronologia: IX – 1. połowa X w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: kolekcja prywatna (?).
Literatura: Hoczyk-Siwkowa 2004, s. 32; Kotowicz 2006,
s. 24; 2009, 392; Kuśnierz 2009, s. 153.
Uwagi: –.
341. Niewiarowo-Sochy, gm. Grodzisk, pow. Siemiatycze,
woj. podlaskie, stan. 1 (tabl. LVI:3).
Rodzaj stanowiska: płaskie cmentarzysko szkieletowe z grobami w obudowach kamiennych z 2. ćwierci XII – połowy XIV w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe K. Musianowicz w 1937 r.
Lokalizacja szczegółowa: grób nr 22 (zniszczony), pod warstwą bruku (dodatkowo w grobie: 22 fragmenty ceramiki przy
kamieniach obstawy).
Opis: żeleźce jest dość masywne i niemal prostopadłe w stosunku do osi pionowej toporzyska; osada niewyodrębniona;
obuch zaokrąglony, zakończony krępym, spiczastym kapturkiem; smukła szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne,
łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, ukośnie podciętą, szeroką brodą; stan zachowania – dobry, nieznacznie
uszkodzona górna część kapturka.
Wymiary: dł. całk. – 13,5 cm; wys. ostrza – 8,5 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,6 cm; szer. osady – 4,3 cm; światło osady –
3,0 x 3,1 cm; zach. wys. kapturka – 5,7 cm. Waga – 380 g.
Przynależność typologiczna: IIB.1.20.
Chronologia: 2. ćwierć XII – XIII w.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – naczynia
gliniane, brązowe kabłączki skroniowe typu II, IIIA–B i IV
wg K. Musianowicz/H. Kóčki-Krenz, brązowe krzyżykizawieszki, brązowa zausznica koszyczkowata i zausznica
wielopaciorkowa.
Zbiory: Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie,
nr inw. PMA V/1048.
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Literatura: Nadolski 1954, tab. B/93, tabl. XVII:6; Musianowicz 1955, s. 256, tabl. III:8; Rauhut 1971, s. 637, 639,
kat. 182; Miśkiewiczowa 1981, s. 101–102, 158, tab. III;
Nicolle 1999, kat. 905.
Uwagi: –.
342. Noskowo, gm. Sławno, pow. Sławno, woj. zachodniopomorskie, stan. 2 (tabl. LVI:4).
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne.
Lokalizacja szczegółowa: bagno.
Opis: żeleźce jest dość masywne i lekko opuszczone w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady migdałowate; osada
zaopatrzona w słabo wyodrębnione wąsy; obuch spłaszczony;
masywna szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne, niemal
proste ostrze; stan zachowania – dobry, skorodowane powierzchnie, nieznacznie wyszczerbiona krawędź ostrza.
Wymiary: dł. całk. – 18,8 cm; wys. ostrza – 8,5 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,5 cm; szer. osady – 4,9 cm; wys. osady –
3,2 cm; wys. osady z wąsami – 4,6 cm; światło osady – 4,5 x
3,2 cm. Waga – 1013 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.3.
Chronologia: X–XI w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum w Koszalinie, nr inw. MK/A/975/1; nr kat.
9467; pierwotnie w Muzeum w Darłowie.
Literatura: Knorr 1936, s. 217, Abb. 87; Jänischen 1938,
s. 27, poz. 59; Nadolski 1954, s. 44–45, tab. B/94, tabl. XVI:4;
von Kleist 1955, s. 31, cat. 589, Taf. 30:2; Kostrzewski 1966,
ryc. 65:c; Świątkiewicz 2002, s. 56, tab. VIA:8, tabl. XIII:3;
2007, kat. 413.
Uwagi: –.
343. Nowogród, gm. Nowogród, pow. Łomża, woj. podlaskie
(tabl. LVII:1).
Rodzaj stanowiska: przeprawa (?).
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne w trakcie
robót wodnych w 1956 r.
Lokalizacja szczegółowa: przy prawym brzegu Pisy i Narwi,
tzw. Kępa, w błocie.
Opis: żeleźce jest smukłe i prostopadłe w stosunku do osi
pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada zaopatrzona w wyodrębnione, trójkątne wąsy; obuch zaokrąglony;
smukła szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone silnie wyodrębnioną, ukośnie podciętą, wąską brodą; stan zachowania – dobry, skorodowane
powierzchnie, nieznacznie wyszczerbiona krawędź ostrza.
Wymiary: dł. całk. – 14,1 cm; wys. ostrza – 9,8 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,1 cm; szer. osady – 3,5 cm; wys. osady –
2,5 cm; wys. osady z wąsami – 3,2 cm; światło osady – 2,6 x
2,4 cm. Waga – 245 g.
Przynależność typologiczna: IIB.5.2.
Chronologia: XI–XIII (?) w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Skansen Kurpiowski im. Adama Chętnika w Nowogrodzie, oddział Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży, nr inw. MPM/N/H–184.
Literatura: niepublikowany.
Uwagi: w osadzie zachowały się śladowe resztki toporzyska
(stan zachowania nie pozwolił na określenia gatunkowe –
badania T. Stepnika z Poznania); w otworze na ostrzu za-
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chowała się, wykonana z kolorowego metalu, płaska, obustronna, owalna plomba o średnicy 0,6 x 0,7 cm.
344. Nowogród, gm. Nowogród, pow. Łomża, woj. podlaskie
(tabl. LVII:2).
Rodzaj stanowiska: przeprawa (?).
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne w trakcie
pogłębiania Narwi przez Cz. Sitkowskiego w 1955 r.
Lokalizacja szczegółowa: w pobliżu ujścia Pisy do Narwi,
tzw. Kępa.
Opis: żeleźce jest masywne i uniesione w stosunku do osi
pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada zaopatrzona w wyodrębnione wąsy; obuch zaokrąglony; masywna
szyjka przechodzi w wąskie, symetryczne, łukowate ostrze;
stan zachowania – średni, nieznacznie wyszczerbiona krawędź ostrza, uszkodzona osada i wąsy.
Wymiary: dł. całk. – 14,6 cm; zach. wys. ostrza – 5,0 cm;
najmn. wys. szyjki – 2,5 cm; szer. osady – 4,3 cm; wys. osady –
4,6 cm; zach. wys. osady z wąsami – 5,1 cm; światło osady
– 3,8 x 3,3 cm. Waga – 474 g.
Przynależność typologiczna: IA.5.1.
Chronologia: wczesne średniowiecze.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Skansen Kurpiowski im. Adama Chętnika w Nowogrodzie, oddział Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży, nr inw. MPM/N/H–185.
Literatura: niepublikowany.
Uwagi: w osadzie zachowały się śladowe resztki toporzyska
(stan zachowania nie pozwolił na określenia gatunkowe –
badania T. Stepnika z Poznania).
345. Nowosiółki Przednie, gm. Telatyn, pow. Tomaszów
Lubelski, woj. lubelskie (tabl. LVII:3).
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne; dar znalazcy w 2004 r.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest smukłe i opuszczone w stosunku do osi
pionowej toporzyska; światło osady okrągłe; osada zaopatrzona w wydłużone, zaokrąglone wąsy; obuch zakończony
długim, lekko wypukłym młotkiem o prostokątnym przekroju; smukła szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne,
łukowate ostrze, zakończone słabo wyodrębnioną, łukowato podciętą, szeroką brodą; stan zachowania – dobry, lekko
wyszczerbione i skorodowane ostrze.
Wymiary: dł. całk. – 17,1 cm; wys. ostrza – 5,5 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,5 cm; szer. osady – 3,2 cm; wys. osady z wąsami – 4,4 cm; światło osady – 2,3 x 2,3 cm; dł. młotka – 2,5 cm.
Waga – 295 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.30.
Chronologia: IX – 1. połowa X w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum im. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim, nr inw. MT/1073/A.
Literatura: Kotowicz 2006, s. 24, ryc. 4:2; 2009, s. 384, 392,
ryc. 1:2; Kuśnierz 2009, s. 153, ryc. 5:1, fot. 8.
Uwagi: znalezisku towarzyszyły dwa pierścionki brązowe
z tarczką i ornamentem roślinnym.
346. Nowosiółki Przednie, gm. Telatyn, pow. Tomaszów
Lubelski, woj. lubelskie (tabl. LVII:4).

Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne w 2004 r.
Lokalizacja szczegółowa: odkryty w odległości ok. 200 m od
zabytku nr kat. 351; zakup od R. Niedźwiedzia w 2005 r.
Opis: żeleźce jest dość masywne i opuszczone w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady okrągłe; osada zaopatrzona w słabo wyodrębnione wąsy; obuch spłaszczony, zakończony dość krępym kapturkiem; masywna szyjka przechodzi
w wąskie, asymetryczne, lekko łukowate ostrze, zakończone
wyodrębnioną, ukośnie podciętą, szeroką brodą; stan zachowania – dobry, lekko wyszczerbione i skorodowane ostrze.
Wymiary: dł. całk. – 17,1 cm; wys. ostrza – 8,3 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,1 cm; szer. osady – 4,3 cm; wys. osady –
4,4 cm; wys. osady z wąsami – 5,5 cm; światło osady – 2,6 x
2,6 cm; wys. kapturka – 7,2 cm. Waga – 692 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.22.
Chronologia: IX–X (?) w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum im. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim, nr inw. MT/1084/A.
Literatura: Kuśnierz 2009, s. 153, fot. 8.
Uwagi: znalezisku towarzyszyły dwa pierścionki brązowe
z tarczką i ornamentem roślinnym.

Podstawy datowania: chronologia stanowiska – ułamki naczyń glinianych.
Zbiory: Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie,
nr inw. PMA/V/5133.
Literatura: niepublikowany.
Uwagi: –.
349. Opole, gm. Opole, pow. Opole, woj. opolskie, stan. 1
„Ostrówek” (tabl. LVIII:3).
Rodzaj stanowiska: grodzisko jednoczłonowe z X – 1. połowy
XIII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe pod
kierunkiem R. Jamki w 1948 r.
Lokalizacja szczegółowa: ar 407, warstwa AI (1210–1240 r.).
Opis: fragment żeleźca w postaci szerokiego, łukowatego
ostrza; stan zachowania – zły, brak osady z obuchem i szyjką.
Wymiary: zach. dł. całk. – 4,7 cm; wys. ostrza – 12,0 cm.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: 1. połowa XIII w.
Podstawy datowania: chronologia fazy osadniczej – datowanie dendrochronologiczne, ułamki naczyń glinianych, żelazne groty włóczni typu III i V wg A. Nadolskiego, żelazne
ostrogi typu II/2–4 wg Z. Hilczerówny, żelazne groty bełtów.
Zbiory: Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, nr inw. MŚO–
A–248/130, nr inw. pol. 729/48.
Literatura: Wachowski 1984, s. 16, zest. IV:3, ryc. 4:h.
Uwagi: –.

347. Nowy Śleszów, gm. Żórawina, pow. Wrocław, woj.
dolnośląskie, stan. 4.
Rodzaj stanowiska: osada otwarta z XIII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe T. Gralaka w 2000 r.
Lokalizacja szczegółowa: pas S, obiekt 115E – bruk kamienny,
w pobliżu silnie rozdrobnionych kości dorosłego mężczyzny.
Opis: żeleźce jest masywne i prostopadłe w stosunku do osi
pionowej toporzyska; światło osady czworokątne; osada
wyodrębniona od dołu; obuch płaski; masywna szyja przechodzi w niezbyt szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze,
zakończone słabo wyodrębnioną, spiczastą brodą.
Wymiary: dł. całk. – 19,0 cm; wys. ostrza – 10,0 cm; najmn.
wys. szyjki – 3,5 cm; szer. osady – 5,2 cm; wys. osady –
5,3 cm; światło osady – 3,8 x 3,3 cm.
Przynależność typologiczna: IIB.7.3.
Chronologia: XIII w.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – ułamki naczyń glinianych.
Zbiory: Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu.
Literatura: Gralak 2003, s. 214–215, ryc. 8:3; 2004, s. 125,
135, ryc. 53:1.
Uwagi: w trakcie kwerendy zabytek był niedostępny.

350. Opole, gm. Opole, pow. Opole, woj. opolskie, stan. 1
„Ostrówek” (tabl. LVIII:4).
Rodzaj stanowiska: grodzisko jednoczłonowe z X – 1. połowy
XIII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe pod
kierunkiem W. Hołubowicza w 1958 r.
Lokalizacja szczegółowa: ar 341, m2 9/g, warstwa D (1060–
1090 r.).
Opis: fragment żeleźca w postaci wąskiego, łukowatego ostrza; stan zachowania – zły, brak osady z obuchem i szyjką
oraz znacznej partii ostrza.
Wymiary: zach. dł. całk. – 4,3 cm; zach. wys. ostrza – 5,1 cm.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: 2. połowa XI w.
Podstawy datowania: chronologia fazy osadniczej – datowanie dendrochronologiczne, ułamki naczyń glinianych.
Zbiory: Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, nr inw. 1026a/58.
Literatura: Wachowski 1984, s. 16, zest. IV:1, ryc. 4:d.
Uwagi: –.

348. Ogrodniki, gm. Siemiatycze, pow. Siemiatycze, woj.
podlaskie, stan. 1 (tabl. LVIII:2).
Rodzaj stanowiska: osada otwarta z 2. połowy X – XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania ratownicze K. Musianowicz i B. Zawadzkiej w 1959 r.
Lokalizacja szczegółowa: ar X, ćwiartka B (90 cm od W,
230 od N), warstwa czarnej ziemi pod darnią; gł. 12 cm.
Opis: fragment żeleźca w postaci łukowatego ostrza.
Wymiary: zach. dł. całk. – 2,3 cm; zach. wys. ostrza – 3,2 cm.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: 2. połowa X – XI w.

351. Opole, gm. Opole, pow. Opole, woj. opolskie, stan. 1
„Ostrówek” (tabl. LVIII:5).
Rodzaj stanowiska: grodzisko jednoczłonowe z X – 1. połowy
XIII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe pod
kierunkiem W. Hołubowicza w 1959 r.
Lokalizacja szczegółowa: ar 343, m2 5/j, warstwa AI (1210–
1240 r.).
Opis: fragment żeleźca w postaci górnej partii niemal prostego ostrza; stan zachowania – zły, brak osady z obuchem
i szyjką oraz znacznej partii ostrza.
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Wymiary: zach. dł. całk. – 1,7 cm; zach. wys. ostrza – 4,4 cm.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: 1. połowa XIII w.
Podstawy datowania: chronologia fazy osadniczej – jw.
Zbiory: Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, nr inw. 695/59.
Literatura: Wachowski 1984, s. 16, zest. IV:2, ryc. 4:f.
Uwagi: –.
352. Opole, gm. Opole, pow. Opole, woj. opolskie, stan. 1
„Ostrówek” (tabl. LVIII:6).
Rodzaj stanowiska: grodzisko jednoczłonowe z X – 1. połowy
XIII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe pod
kierunkiem B. Gedigi i H. Hołubowiczowej w 1963 r.
Lokalizacja szczegółowa: ar 374, m2 7/a, warstwa AIII (1160–
1185 r.).
Opis: fragment żeleźca w postaci górnej partii łukowatego
ostrza; stan zachowania – zły, brak osady z obuchem i szyjką
oraz znacznej partii ostrza.
Wymiary: zach. dł. całk. – 2,4 cm; zach. wys. ostrza – 3,8 cm.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: 2. połowa XII w.
Podstawy datowania: chronologia fazy osadniczej – datowanie dendrochronologiczne, ułamki naczyń glinianych,
ostrogi żelazne typu II/3–II/4 wg Z. Hilczerówny, żelazne
i powlekane brązem odważniki typu B wg H. Steuera.
Zbiory: Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, nr inw. 689a/63.
Literatura: Wachowski 1984, s. 16, zest. IV:4, ryc. 4:g.
Uwagi: –.
353. Opole, gm. Opole, pow. Opole, woj. opolskie.
Rodzaj stanowiska: osada otwarta z XII – początku XIII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe C. Buśki w 2001 r.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: „topór”.
Wymiary: –.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: XII w.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – ułamki naczyń
glinianych, srebrny denar Władysława Hermana.
Zbiory: zaginął (?).
Literatura: Buśko 2004, s. 87.
Uwagi: w trakcie kwerendy zabytku nie udało się odnaleźć.
354. Opole – Nowa Wieś Królewska, gm. Opole, pow.
Opole, woj. opolskie, stan. 17 (tabl. LVIII:7).
Rodzaj stanowiska: płaskie cmentarzysko szkieletowe z końca X – XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe Muzeum w Raciborzu w l. 1939–1940.
Lokalizacja szczegółowa: grób (?) 56 (dodatkowo w grobie:
ułamki naczyń glinianych).
Opis: żeleźce jest smukłe i lekko opuszczone w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada zaopatrzona w słabo wyodrębnione wąsy; obuch zaokrąglony,
zakończony dość smukłym, zaokrąglonym kapturkiem; smu-
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kła szyjka przechodzi w dość szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, łukowato podciętą,
szeroką brodą; stan zachowania – dobry, znacznie skorodowane powierzchnie, ułamane wąsy.
Wymiary: dł. całk. – 7,8 cm; wys. ostrza – 4,6 cm; najmn. wys.
szyjki – 0,9 cm; szer. osady – 1,9 cm; wys. osady – 1,7 cm;
wys. osady z wąsami – 2,1 cm; światło osady – 1,5 x 1,3 cm;
wys. kapturka – 4,5 cm. Waga – 63 g.
Przynależność typologiczna: IIB.5.20.
Chronologia: koniec X – XI w.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – naczynia gliniane, monety, w tym denar krzyżowy, brązowe i srebrne kabłączki skroniowe typu III wg K. Musianowicz, grzechotka
gliniana typu II wg K. Ślusarskiego.
Zbiory: Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, nr inw. MŚO–
A–N 1042/61.
Literatura: Raschke 1941, s. 15; Wachowski 1975, s. 38, 114,
tab. 10, 31; Kaźmierczyk, Macewicz, Wuszkan 1977, s. 365;
Panasiewicz, Wołoszyn 2002, s. 247, 269; Holc 2005, s. 114;
Kotowicz 2008c, s. 451; Kucypera, Pranke, Wadyl 2010,
s. 114, kat. 136, tabl. XII:7; 2011, s. 25, kat. 136, tabl. XXV:2.
Uwagi: pierwotnie w osadzie tkwił żelazny trzpień, wystający o 1,5 cm od góry i od dołu osady, służący do stabilizacji
toporzyska.
355. Orchowo, gm. Orchowo, pow. Słupca, woj. wielkopolskie (tabl. LVIII:8).
Rodzaj stanowiska: relikty mostu (?).
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne LOK z Bydgoszczy w 192 r.
Lokalizacja szczegółowa: Jezioro Orchowieckie, zachodni brzeg.
Opis: fragment żeleźca w postaci smukłej szyjki przechodzącej w szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone
wyodrębnioną, podciętą, szeroką brodą.
Wymiary: zach. dł. całk. – 10,8 cm; zach. wys. ostrza – 9,8 cm;
najmn. wys. szyjki – 1,7 cm.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: wczesne średniowiecze (?).
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: zaginął (?).
Literatura: Rajewski 1973, s. 350–351, 358, przyp. 3, ryc. 5.
Uwagi: żeleźce poddane zostało badaniom fizyko-chemicznym
przez W. Baranowskiego z Komendy Kryminalistyki Komendy Głównej Milicji Obywatelskiej w Warszawie.
356. Orkowo, gm. Śrem, pow. Śrem, woj. wielkopolskie,
stan. 1 (tabl. LVIII:9).
Rodzaj stanowiska: wczesnośredniowieczne płaskie cmentarzysko szkieletowe.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne.
Lokalizacja szczegółowa: grób (?).
Opis: żeleźce jest smukłe i lekko opuszczone w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady migdałowate; osada
zaopatrzona w wyodrębnione wąsy; obuch zaokrąglony; smukła szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, łukowate
ostrze, zakończone wyodrębnioną, półowalnie podciętą, wąską
brodą; stan zachowania – dobry, nieznaczne ubytki na ostrzu.
Wymiary: dł. całk. – 13,1 cm; wys. ostrza – 8,6 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,5 cm; szer. osady – 2,7 cm; wys. osady – 2,1 cm;
wys. osady z wąsami – 3,2 cm; światło osady – 2,9 x 2,0 cm.
Waga – 167 g.

Przynależność typologiczna: IIB.5.2.
Chronologia: XI–XII (?) w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, nr inw. MAP/
1906:451.
Literatura: Nadolski 1954, tab. B/98; Hilczerówna 1967, tab.
XXX:18; Hensel, Hilczer-Kurnatowska 1972, s. 274–275,
ryc. 161:1.
Uwagi: zabytek został odkryty wraz z grotem włóczni i kabłączkiem skroniowym.
357. Orzeszkowo, gm. Kwilcz, pow. Międzychód, woj.
wielkopolskie (tabl. LVIII:10).
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest masywne i lekko opuszczone w stosunku
do osi pionowej toporzyska, światło osady owalne; osada
zaopatrzona w słabo wyodrębnione, dolne wąsy; obuch zaokrąglony; masywna szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone, wyodrębnioną, półowalnie podciętą, szeroką brodą.
Wymiary: dł. całk. – 15,0 cm; wys. ostrza – 7,5 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,5 cm; szer. osady – 4,7 cm; wys. osady –
4,6 cm; światło osady – 3,1 x 3,0 cm.
Przynależność typologiczna: IB.3.2.
Chronologia: X–XII (?) w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: zaginął; dawniej w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu, nr inw. MAP/MW 1924:41, nr kat. 1924:135–138,
wcześniej zbiory prywatne Kwileckich.
Literatura: Nadolski 1954, tab. B/101; Hensel, HilczerKurnatowska 1972, s. 277–278, ryc. 162:2.
Uwagi: –.
358. Ostrawa, gm. Wąsosz, pow. Góra, woj. dolnośląskie
(tabl. LIX:1).
Rodzaj stanowiska: grodzisko z VIII–IX (?) w.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne.
Lokalizacja szczegółowa: wał.
Opis: żeleźce jest smukłe i prostopadłe w stosunku do osi
pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada obustronnie wyodrębniona; obuch spłaszczony; smukła szyjka
przechodzi w wąskie, lekko asymetryczne, proste ostrze,
zakończone wyodrębnioną, podciętą, niezbyt szeroką brodą;
stan zachowania – zły, uszkodzona znaczna część osady,
zniszczona broda.
Wymiary: dł. całk. – 14,6 cm; zach. wys. ostrza – 6,9 cm;
najmn. wys. szyjki – 1,4 cm; zach. szer. osady – 3,2 cm;
wys. osady – 2,8 cm; światło osady – 4,1 x ? cm. Waga –
198 g.
Przynależność typologiczna: IB.12.4.
Chronologia: VIII–IX (?) w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna;
datowanie stanowiska – ułamki naczyń glinianych.
Zbiory: Muzeum Archeologiczne, oddział Muzeum Miejskiego we Wrocławiu, nr inw. MMW/A/IV/1368
Literatura: Petersen 1939, s. 66, 180, Abb. 96; Sarnowska
1962, s. 500, ryc. 6; Lodowski 1980, s. 188, kat. 22; Wachowski 1992, s. 163, przyp. 30.
Uwagi: –.

359. Ostrowite, gm. Chojnice, pow. Chojnice, woj. pomorskie, stan. 1a.
Rodzaj stanowiska: dwie przeprawy mostowe z połowy XII –
końca XIII w.: starsza (tzw. południowa) z 1159/1160 r. (naprawa – 1180/1181 r.), młodsza (tzw. północna) z l. 1280– 1299 r.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne Zakładu
Archeologii Średniowiecza i Czasów Nowożytnych Instytutu
Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Ostrowite.
Opis: –.
Wymiary: –.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: 2. połowa XII w.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – datowanie
dendrochronologiczne.
Zbiory: Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, nr inw. pol. 11/96.
Literatura: Tokarski 2000, s. 81; Chudziak, Kaźmierczak,
Niegowski, Ważny 2009, s. 107.
Uwagi: w trakcie kwerendy zabytek był niedostępny.
360. Ostrowite, gm. Chojnice, pow. Chojnice, woj. pomorskie, stan. 1a.
Rodzaj stanowiska: dwie przeprawy mostowe: starsza (tzw.
południowa) z 1159/1160 r. (naprawa – 1180/1181 r.), młodsza (tzw. północna) z l. 1280–1299 r.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne Zakładu
Archeologii Średniowiecza i Czasów Nowożytnych Instytutu
Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Ostrowite.
Opis: –.
Wymiary: –.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: 2. połowa XII w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, nr inw. pol. 41/96.
Literatura: Chudziak, Kaźmierczak, Niegowski, Ważny 2009,
s. 107.
Uwagi: w trakcie kwerendy zabytek był niedostępny.
361. Ostrowo, gm. Kruszwica, pow. Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie (tabl. LIX:2).
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest masywne i opuszczone w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady okrągłe; osada zaopatrzona w wyodrębnione, trójkątne wąsy; obuch płaski;
masywna szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, ukośnie podciętą,
wąską brodą; stan zachowania – bardzo dobry.
Wymiary: dł. całk. – 13,8 cm; wys. ostrza – 7,0 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,3 cm; szer. osady – 4,5 cm; wys. osady –
2,9 cm; wys. osady z wąsami – 5,4 cm; światło osady – 3,5 x
3,5 cm. Waga – 485 g.
Przynależność typologiczna: IIB.5.4.
Chronologia: XI–XIII (?) w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
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Zbiory: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, nr inw. MAP/
1940:94; nr kat. 1940:1293; wcześniej w kolekcji prywatnej
J. Trzcińskiego z Ostrowa.
Literatura: Katalog wystawy... 1927, s. 54, kat. 849; Kostrzewski 1947, s. 211, ryc. 122:1; 1955, s. 299, ryc. 909;
Nadolski 1954, tab. B/102; Maciejewski 1960, s. 207; Hensel,
Hilczer-Kurnatowska 1972, s. 308–309, ryc. 178:8.
Uwagi: por. Archiwum Naukowe Muzeum Archeologicznego
w Poznaniu, teczka KP, gm. Kruszwica – Ostrowo n. Gopłem.
362. Ostrożany, gm. Drohiczyn, pow. Siemiatycze, woj. podlaskie, stan. 2 (tabl. LIX:3).
Rodzaj stanowiska: płaskie cmentarzysko szkieletowe z grobami w obudowach kamiennych z końca XI – XIII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania A. Budzyńskiego
w 1857 r. (?).
Lokalizacja szczegółowa: grób.
Opis: żeleźce jest smukłe i prostopadłe w stosunku do osi
pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada niewyodrębniona; obuch zaokrąglony, zakończony dość krótkim,
spiczastym kapturkiem; smukła szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, ukośnie podciętą, dość szeroką brodą zakończoną
półowalnym występem.
Wymiary: dł. całk. – 16,0 cm; wys. ostrza – 9,7 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,6 cm; szer. osady – 3,9 cm; światło osady –
2,9 x 3,0 cm; wys. kapturka – 6,2 cm.
Przynależność typologiczna: IIB.1.20.
Chronologia: koniec XI – XIII w.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – srebrne i brązowe kabłączki skroniowe typu IIIA wg K. Musianowicz/H.
Kóčki-Krenz.
Zbiory: Litewskie Muzeum Narodowe w Wilnie (Lietuvos
nacionalinis muziejus), nr inw. AR 305–1.
Literatura: Musianowicz 1960, s. 212, tabl. IV:16; Rauhut
1971, s. 639, kat. 185; Miśkiewiczowa 1981, s. 95, 101–102,
161, tab. III.
Uwagi: Stanowisko to jest najprawdopodobniej tożsame z cmentarzyskiem w sąsiednich Kamiankach, gm. Grodzisk, stan. 1
(por. M. Dzik 2012, kat. 46 i 91).
363. Owidz, gm. Starogard Gdański, pow. Starogard Gdański,
woj. pomorskie, stan. 1 (tabl. LIX:4).
Rodzaj stanowiska: grodzisko jednoczłonowe z początków
XI – XIII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe J. Jarzęckiej-Stąporek w 2006 r.
Lokalizacja szczegółowa: wykop 22.
Opis: fragment żeleźca w postaci górnej partii łukowatego
ostrza.
Wymiary: zach. dł. całk. – 3,4 cm; zach. wys. ostrza – 6,6 cm.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: początek XI – XIII w.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – ułamki naczyń
glinianych, dolnoniemieckie denary srebrne, w tym duisburski i dolnosaksoński, brązowe odważniki typu A i B2 wg
H. Steuera.
Zbiory: Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim, nr inw. pol. A.W.36.
Literatura: niepublikowany.
Uwagi: –.
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364. Owidz, gm. Starogard Gdański, pow. Starogard Gdański,
woj. pomorskie, stan. 1.
Rodzaj stanowiska: grodzisko jednoczłonowe z początków
XI – XIII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe J. Jarzęckiej-Stąporek w 2006 r.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: fragment żeleźca w postaci ostrza.
Wymiary: zach. wys. ostrza – 3,7 cm.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: początek XI – XIII w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim, nr inw. pol. A.W.22.
Literatura: Jarzęcka-Stąporek 2006.
Uwagi: –.
365. Parsęcko, gm. Szczecinek, pow. Szczecinek, woj. zachodniopomorskie, stan. 2 (tabl. LIX:5).
Rodzaj stanowiska: osada otwarta / miejsce kultu (?) z 2. połowy XI – 1. połowy XII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe
F. W. Kasiskiego w 1863 r.
Lokalizacja szczegółowa: wyspa na dawnym jeziorze, powierzchnia stanowiska lub warstwa kulturowa.
Opis: żeleźce jest smukłe i prostopadłe (?) w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady migdałowate; osada
niewyodrębniona; obuch zaokrąglony; masywna szyjka przechodzi w wąskie, łukowate, symetryczne ostrze.
Wymiary: dł. całk. – 12,3 cm; wys. ostrza – 6,0 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,3 cm; zach. wys. kapturka – 4,1 cm.
Przynależność typologiczna: IA.1.1.
Chronologia: 2. połowa XI – 1. połowa XII w.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – datowanie
dendrochronologiczne, ułamki naczyń glinianych.
Zbiory: zaginął; dawniej w Etnologisches Museum w Berlinie, nr inw. I, c. 80.
Literatura: Łęga 1929, s. 362, tabl. L:302 – tutaj jako Prośnicko; Knorr 1936, s. 217; Jänischen 1938, s. 27, poz. 55;
Pieradzka 1953, s. 34, rys. 1:4 – tutaj jako Prośnicko; Nadolski 1954, s. 56, tab. B/110 – tutaj jako Prośnicko; Olczak,
Siuchciński 1969, s. 97, ryc. 63:b; Gackowski, Jabłoński 1993,
s. 117, ryc. 3:l; Świątkiewicz 2002, s. 56, tab. VIA:9, tabl. XII:7;
2007, kat. 418; Chudziak, Kaźmierczak, Niegowski 2007a,
s. 149.
Uwagi: por. Archiwum Muzeum Narodowego w Szczecinie,
teczki nr 1646–1647.
366. Parsęcko, gm. Szczecinek, pow. Szczcinek, woj. zachodniopomorskie, stan. 2 (tabl. LIX:6).
Rodzaj stanowiska: osada otwarta / miejsce kultu (?) z połowy
XI – 1. połowę XII w. w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe
F. W. Kasiskiego w 1863 r.
Lokalizacja szczegółowa: wyspa na dawnym jeziorze, powierzchnia stanowiska lub warstwa kulturowa.
Opis: żeleźce jest smukłe i prostopadłe w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada
słabo wyodrębniona od dołu; obuch zaokrąglony; smukła
szyjka przechodzi w szerokie, łukowate, asymetryczne
ostrze.

Wymiary: dł. całk. – 8,0 cm; zach. wys. ostrza – 5,4 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,0 cm; szer. osady – 2,0 cm; wys. osady –
1,2 cm; światło osady – 1,8 x 1,6 cm.
Przynależność typologiczna: IIB.7.1.
Chronologia: 2. połowa XI – 1. połowa XII w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: zaginął; dawniej w Etnologisches Museum w Berlinie, nr inw. I, c. 38.
Literatura: Łęga 1929, s. 362, tabl. L:300 – tutaj jako Prośnicko; Knorr 1936, s. 216–217; Jänischen 1938, s. 27, poz. 55;
Kostrzewski 1947, s. 211; 1966, s. 150, ryc. 70:b; Pieradzka
1953, s. 34, rys. 1:2 – tutaj jako Prośnicko; Nadolski 1954,
tab. B/109 – tutaj jako Prośnicko; Janocha 1964, ryc. 5:e;
1975, s. 163, ryc. 73:e; Olczak, Siuchciński 1970, s. 97,
ryc. 63:d; Gackowski, Jabłoński 1993, s. 117, ryc. 3:l; Panasiewicz, Wołoszyn 2002, s. 247; Świątkiewicz 2002, s. 58,
tab. VIA:10, tabl. XIV:2; 2007, kat. 418; Wołoszyn 2006,
s. 596; Kucypera, Pranke, Wadyl 2010, s. 114–115, kat. 138,
tabl. XIII:2; 2011, s. 24–25, kat. 138, tabl. XXVI:2.
Uwagi: jw.
367. Pawłówek, gm. Sicienko, pow. Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, stan. 1 „Góra Zamkowa”.
Rodzaj stanowiska: grodzisko jednoczłonowe z XI–XII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne; dar leśniczego Mellina z Czyżkówka w 1883 r.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: „żelazny czekan”.
Wymiary: –.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: XI–XII w. (?).
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – ułamki naczyń glinianych.
Zbiory: zaginął; dawniej w Muzeum w Bydgoszczy, nr inw.
455.
Literatura: Łega 1929, s. 209 – jako Prądy-Młyn; Nadolski
1954, tab. B/103; Wilke, Potemski 1985, s. 9, przyp. 4.
Uwagi: –.
368. Pągowiec, gm. Stara Błotnica, pow. Białobrzegi, woj.
mazowieckie (tabl. LX:1).
Rodzaj stanowiska: wczesnośredniowieczne płaskie cmentarzysko szkieletowe.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne przed 1934 r.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest dość masywne i prostopadłe w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada
niewyodrębniona; obuch zaokrąglony, zakończony kapturkiem; smukła szyjka przechodzi w szerokie, symetryczne
łukowate ostrze; stan zachowania – średni, uszkodzony kapturek.
Wymiary: dł. całk. – 12,8 cm; wys. ostrza – 7,1 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,8 cm; szer. osady – 4,0 cm; światło osady –
2,8 x 3,2 cm; zach. wys. kapturka – 2,5 cm. Waga – 325 g.
Przynależność typologiczna: IIA.1.19.
Chronologia: XI–XII (?) w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu,
nr inw. MR 835/526.
Literatura: Gąssowski 1952, s. 80; Żaki 1974, s. 531, wykaz 5,
poz. 61; Radomskie... 2004, s. 110, ryc. 63.

Uwagi: dane według informacji zawartych w kartotece H. Sznuro (archeologa-amatora z Radomia) w zbiorach Muzeum im.
Jacka Malczewskiego w Radomiu.
369. Pągowiec, gm. Białobrzegi, pow. Białobrzegi, woj. mazowieckie (tabl. LX:2).
Rodzaj stanowiska: wczesnośredniowieczne płaskie cmentarzysko szkieletowe.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne przed 1939 r.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest dość masywne i prostopadłe (?) w stosunku do osi pionowej toporzyska; osada zaopatrzona w słabo
wyodrębnione wąsy; obuch zakończony wydatnym kapturkiem; smukła szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne,
łukowate ostrze zakończone wyodrębnioną, ukośnie podciętą, dość szeroką brodą.
Wymiary: dł. całk. – 12,2 cm; zach. wys. ostrza – 8,7 cm;
najmn. wys. szyjki – 1,6 cm; wys. osady – ok. 4,0 cm; zach.
wys. osady z wąsami – 4,3 cm; światło osady – 2,8 x ? cm;
zach. wys. kapturka – 5,3 cm.
Przynależność typologiczna: IIB.15.20/22/24.
Chronologia: XI–XII (?) w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: zaginął; dawniej w kolekcji prywatnej Witkowskiego.
Literatura: Gąssowski 1952, s. 80; Żaki 1974, s. 531, wykaz 5,
poz. 61; Radomskie... 2004, s. 110.
Uwagi: rysunek z kartoteki H. Sznuro (archeologa-amatora
z Radomia) w zbiorach Muzeum im. Jacka Malczewskiego
w Radomiu; w ostrzu znajduje się otwór o średnicy 0,5 x 0,5 cm.
370. Perespa, gm. Tyszowce, pow. Tomaszów Lubelski, woj.
lubelskie (tabl. LX:3).
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne R. Kaziora
przed 2007 r.
Lokalizacja szczegółowa: las koło Perespy.
Opis: żeleźce jest masywne i prostopadłe w stosunku do osi
pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada niewyodrębniona; obuch owalny, zakończony smukłym, spiczastym kapturkiem; masywna szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne,
łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, szeroką, ukośnie
podciętą brodą, zakończoną półkolistym występem; stan zachowania – dobry, lekko wyszczerbione i skorodowane ostrze.
Wymiary: dł. całk. – 14,6 cm; wys. ostrza – 10,5 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,7 cm; szer. osady – 4,3 cm; światło osady –
3,4 x 3,0 cm; wys. kapturka – 7,3 cm. Waga – 477 g.
Przynależność typologiczna: IIB.1.20.
Chronologia: XI–XIII w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum im. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim, nr inw. MT/1122/1/A.
Literatura: Kotowicz 2011, s. 112, Fig. 6:3.
Uwagi: na prawej stronie szyjki zachował się ornament w postaci dwóch pionowych kresek, przedzielonych pionowymi
rzędami kropek, dodatkowy rząd kropek znajduje się od
strony ostrza.
371. Pień, gm. Dąbrowa Chełmińska, pow. Bydgoszcz, woj.
kujawsko-pomorskie, stan. 9 (tabl. LX:4).
Rodzaj stanowiska: płaskie cmentarzysko szkieletowe z 2. połowy X – początków XI w.
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Badania lub rodzaj znaleziska: stacjonarne badania wykopaliskowe pod kierunkiem D. Polińskiego w 2005 r.
Lokalizacja szczegółowa: grób komorowy 15 – mężczyzny
w wieku maturus, złożonego w pozycji wyprostowanej na
plecach z rękami wzdłuż tułowia na osi E-W, z głową na E;
żeleźce przy prawej nodze, na wysokości podudzia, ostrzem
na zewnątrz, toporzyskiem ku głowie (dodatkowo w grobie:
misa brązowa przy lewej stopie, drewniane wiadro z żelaznymi obręczami, pałąkiem i okuciami przy prawej stopie,
drewniany czerpak i drewniany talerz (?) w misie brązowej,
nóż żelazny i osełka z fillytu przy lewej kości miednicznej,
fragmenty tkaniny jedwabnej).
Opis: żeleźce jest dość masywne i lekko opuszczone (?)
w stosunku do osi pionowej toporzyska; osada zaopatrzona
w słabo wyodrębnione wąsy; obuch owalny, zakończony
kapturkiem; masywna szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, proste ostrze, zakończone słabo wyodrębnioną,
niezbyt szeroką, ukośnie podciętą brodą, zakończoną haczykowatym występem; stan zachowania – średni, uszkodzone wąsy i kapturek; silnie skorodowane ostrze.
Wymiary: dł. całk. – 12,7 cm; wys. ostrza – 6,3 cm; najmn.
wys. szyjki –2,5 cm; szer. osady – ok. 4,2 cm; wys. osady –
2,9 cm; światło osady – 2,4 x ? cm; wys. kapturka – 3,9 cm.
Waga – 813 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.20.
Chronologia: 2. połowa X – początek XI w.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – datowanie
radiowęglowe grobu 40, srebrne klamerki spinające kolię,
srebrne paciorki ażurowe oraz typu Świątki, misa brązowa.
Zbiory: Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Literatura: A.D. A.J. 2007b, s. 173–174; Drozd, Janowski
2007a, ryc. 2–3; 2007c, s. 163, ryc. 5; 2007d, s. 355; Janowski, Kurasiński 2008, tab. I:75; Kotowicz 2008c, s. 454–455;
2011, 113, Fig. 7:1; Drozd, Janowski, Poliński 2009, s. 353,
tab. 1/15, ryc. 7; Janowski 2010, s. 164–172, fig. 3–4.
Uwagi: na powierzchni zabytku stwierdzono silnie zmineralizowane ślady tkaniny oraz zmineralizowane fragmenty skóry, przylegającej do ciała zmarłego; na powierzchni żeleźca, w górnej części ostrza oraz na osadzie
widoczne są ślady zdobienia w postaci pasemek blachy,
wykonanych przypuszczalnie ze srebra w technice tauszowania; na podstawie analizy zdjęć RTG udało się ustalić, że ornament pokrywa obie powierzchnie żeleźca:
w górnej i dolnej części ostrza znajdują się dwa równoległe do siebie pasma o szerokości ok. 2 mm każde, rozdzielone przestrzenią szerokości ok. 5–6 mm, którą wypełnia
ornament złożony z czterech par zwróconych do siebie
wierzchołkami trójkątów rozwartych, o długości podstawy
ok. 10 mm, tworzących motyw klepsydr, pomiędzy którymi znajdują się romby; od strony obucha ornament zwieńczony jest trójkątem rozwartym, zwróconym wierzchołkiem w jego kierunku; przednia część ostrza zdobiona jest
dwoma równoległymi pasmami o szerokości 2 mm każde,
pomiędzy którymi znajduje się pojedynczy wątek złożony z ośmiu trójkątów; centralną partię ostrza wypełnia
tauszowanie tworzące wolne od zdobienia pole w kształcie
krzyża (?) lub drzewa życia (?) zakończonego na każdym
z ramion odwrócona na bok literką E; zdobiony jest także
obuch topora – niestety nie udało się określić charakteru
ornamentyki.
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372. Pilichowo, gm. Bulkowo, pow. Płock, woj. mazowieckie, stan. 1.
Rodzaj stanowiska: płaskie cmentarzysko szkieletowe z grobami w obudowach kamiennych z XI – 1. połowy XII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne przed 1882 r.
Lokalizacja szczegółowa: grób (?).
Opis: „czekan”.
Wymiary: –.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: wczesne średniowiecze.
Podstawy datowania: literatura przedmiotu.
Zbiory: –.
Literatura: Tarczyński 1899b, s. 1; Nadolski 1954, tab. B/104;
Rauhut 1971, s. 495, kat. 14; Miśkiewiczowa 1982, s. 156;
Kordala 2006, s. 63, kat. 63, 140.
Uwagi: zabytek uległ zniszczeniu, wskutek przekazania go
kowalowi do przekucia; odkryty wraz z mieczem, toporem
nr kat. 381 oraz grotami włóczni.
373. Pilichowo, gm. Bulkowo, pow. Płock, woj. mazowieckie, stan. 1.
Rodzaj stanowiska: płaskie cmentarzysko szkieletowe z grobami w obudowach kamiennych z XI – 1. połowy XII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne przed 1882 r.
Lokalizacja szczegółowa: grób (?).
Opis: „czekan”.
Wymiary: –.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: wczesne średniowiecze.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: –.
Literatura: Tarczyński 1899b, s. 1; Nadolski 1954, tab. B/105;
Rauhut 1971, s. 495, kat. 14; Miśkiewiczowa 1982, s. 156;
Kordala 2006, s. 63, kat. 63, 140.
Uwagi: zabytek uległ zniszczeniu, wskutek przekazania go
kowalowi do przekucia; odkryty wraz z mieczem, toporem
nr kat. 380 oraz grotami włóczni.
374. Piotrawin, gm. Łaziska, pow. Opole Lubelskie, woj.
lubelskie, stan. 3 (tabl. LX:5).
Rodzaj stanowiska: ?.
Badania lub rodzaj znaleziska: gromadne znalezisko luźne
J. Osucha w trakcie orki w 1970 r.
Lokalizacja szczegółowa: skarb przedmiotów żelaznych (w skarbie dodatkowo: 11 czekanów żelaznych).
Opis: żeleźce jest smukłe i lekko opuszczone w stosunku do osi
pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada zaopatrzona
w wyodrębnione trójkątne wąsy; obuch zakończony krótkim,
rozszerzającym się ku końcowi, lekko wypukłym młotkiem
o prostokątnym przekroju; masywna szyjka przechodzi w wąskie, lekko asymetryczne, łukowate ostrze; stan zachowania – dobry, nieznacznie uszkodzone wąsy, ślady użytkowania na ostrzu.
Wymiary: dł. całk. – 34,7 cm; wys. ostrza – 7,2 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,3 cm; szer. osady – 3,8 cm; wys. osady –
3,3 cm; zach. wys. osady z wąsami – 6,8 cm; światło osady
– 3,7 x 2,8 cm; dł. młotka – 2,8 cm. Waga – 1970 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.29.
Chronologia: IX w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Katolicki Uniwersytet Lubelski, bez nr inw. (depozyt
w Muzeum Lubelskim w Lublinie, nr A/49/dep./1).

Literatura: Sułowska 1972a, s. 284–285, ryc. 2; 1972a, s. 208;
1972c, s. 88; 1977, s. 33, ryc. 1; 1984, s. 58–59, ryc. 8;
Dąbrowska 1973, s. 242–243, kat. 146; Zaitz 1979, s. 270,
przyp. 12; 1988, s. 261; 1990, s. 143, 161; Wachowski 1981,
s. 154–156, ryc. 1:a; 1983, ryc. 9 i tab.; 1991a, s. 42, kat. 12;
1991b, s. 145; 1991c, s. 81–82; 1996, s. 56, przyp. 41; Pleiner
1989, s. 84–85; Poleski 1992, s. 116, kat. 296; PisarekMałyszek 2003, s. 91–93, ryc. 2; 2010, s. 14, ryc. 1; Strzyż
2006, tab. V/55, ryc. 6:13; Kotowicz, Michalak 2007–2008,
s. 380; Kuśnierz 2009, s. 154, ryc. 6; Piotrowski 2010, s. 80,
ryc. 2.
Uwagi: –.

Przynależność typologiczna: IB.5.29.
Chronologia: IX w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: zaginął.
Literatura: Sułowska 1972a, s. 284–285; 1972b, s. 208;
1972c, s. 88; 1977, s. 33, ryc. 1, 3; 1984, s. 58–59, ryc. 8;
Dąbrowska 1973, s. 242–243, kat. 146; Wachowski 1981,
s. 154–156, ryc. 1:b; 1983, ryc. 9 i tab.; 1991a, s. 42, kat. 12;
1991b, s. 145; Zaitz 1988, s. 261; Pleiner 1989, s. 84–85;
Pisarek-Małyszek 2003, s. 91–93, ryc. 2; Strzyż 2006, tab.
V/50, ryc. 6:10; Kotowicz, Michalak 2007–2008, s. 380.
Uwagi: –.

375. Piotrawin, gm. Łaziska, pow. Opole Lubelskie, woj.
lubelskie, stan. 3 (tabl. LXI:1).
Rodzaj stanowiska: ?.
Badania lub rodzaj znaleziska: gromadne znalezisko luźne
J. Osucha w trakcie orki w 1970 r.
Lokalizacja szczegółowa: skarb przedmiotów żelaznych (w skarbie dodatkowo: 11 czekanów żelaznych).
Opis: żeleźce jest smukłe i opuszczone w stosunku do osi
pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada zaopatrzona w wyodrębnione trójkątne wąsy; obuch zakończony
krótkim, rozszerzającym się ku końcowi, lekko wypukłym
młotkiem o prostokątnym przekroju; masywna szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne, ukośne ostrze; stan zachowania – dobry, nieznacznie uszkodzone wąsy.
Wymiary: dł. całk. – 32,0 cm; wys. ostrza – 5,9 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,4 cm; szer. osady – 3,6 cm; wys. osady –
3,5 cm; wys. osady z wąsami – 6,9 cm; światło osady – 3,4 x
2,9 cm; dł. młotka – 2,0 cm. Waga – 1425 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.29.
Chronologia: IX w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Katolicki Uniwersytet Lubelski, bez nr inw. (depozyt
w Muzeum Lubelskim w Lublinie, nr A/49/dep./2).
Literatura: Sułowska 1972a, s. 284–285; 1972b, s. 208;
1972c, s. 88; 1977, s. 33, ryc. 1; 1984, s. 58–59, ryc. 8;
Dąbrowska 1973, s. 242–243, kat. 146; Zaitz 1988, s. 261;
1990, s. 143, 161; Pleiner 1989, s. 84–85; Wachowski 1991a,
s. 42, kat. 12; 1991b, s. 145; Pisarek-Małyszek 2003, s. 91–93,
ryc. 2; 2010, s. 14, ryc. 1; Strzyż 2006, tab. V/52, ryc. 6:14;
Kotowicz, Michalak 2007–2008, s. 380.
Uwagi: –.

377. Piotrawin, gm. Łaziska, pow. Opole Lubelskie, woj.
lubelskie, stan. 3 (tabl. LXI:3).
Rodzaj stanowiska: ?.
Badania lub rodzaj znaleziska: gromadne znalezisko luźne
J. Osucha w trakcie orki w 1970 r.
Lokalizacja szczegółowa: skarb przedmiotów żelaznych (w skarbie dodatkowo: 11 czekanów żelaznych).
Opis: żeleźce jest smukłe i lekko opuszczone w stosunku do
osi pionowej toporzyska; osada zaopatrzona w wyodrębnione
trójkątne wąsy; obuch zakończony krótkim, rozszerzającym
się ku końcowi, płaskim młotkiem; masywna szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne, łukowate ostrze.
Wymiary: dł. całk. – 30,1* cm; wys. ostrza – 6,2* cm; najmn.
wys. szyjki – 2,2* cm; szer. osady – 4,3* cm; wys. osady
z wąsami – 5,8* cm; światło osady – 3,8 x 3,0* cm; dł. młotka
– 1,6* cm.
Przynależność typologiczna: IB.5.29.
Chronologia: IX w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: zaginął.
Literatura: Sułowska 1972a, s. 284–285; 1972b, s. 208;
1972c, s. 88; 1977, s. 33, ryc. 1; 1984, s. 58–59, ryc. 8; Dąbrowska 1973, s. 242–243, kat. 146; Zaitz 1988, s. 261; 1990,
s. 143, 161; Pleiner 1989, s. 84–85; Wachowski 1991a, s. 42,
kat. 12; 1991b, s. 145; Pisarek-Małyszek 2003, s. 91–93,
ryc. 2; Strzyż 2006, tab. V/51, ryc. 6:12; Kotowicz, Michalak 2007–2008, s. 380.
Uwagi: –.

376. Piotrawin, gm. Łaziska, pow. Opole Lubelskie, woj.
lubelskie, stan. 3 (tabl. LXI:2).
Rodzaj stanowiska: ?.
Badania lub rodzaj znaleziska: gromadne znalezisko luźne
J. Osucha w trakcie orki w 1970 r.
Lokalizacja szczegółowa: skarb przedmiotów żelaznych (w skarbie dodatkowo: 11 czekanów żelaznych).
Opis: żeleźce jest smukłe i lekko opuszczone w stosunku do
osi pionowej toporzyska; osada zaopatrzona w wyodrębnione
trójkątne wąsy; obuch zakończony krótkim, rozszerzającym
się ku końcowi, lekko wypukłym młotkiem; masywna szyjka
przechodzi w wąskie, asymetryczne, lekko łukowate ostrze.
Wymiary: dł. całk. – 29,9* cm; wys. ostrza – 6,4* cm; najmn.
wys. szyjki – 1,9* cm; szer. osady – 3,4* cm; wys. osady
z wąsami – 5,3* cm; światło osady – 3,4 x 2,7* cm; dł. młotka
– 1,7* cm.

378. Piotrawin, gm. Łaziska, pow. Opole Lubelskie, woj.
lubelskie, stan. 3 (tabl. LXII:1).
Rodzaj stanowiska: ?.
Badania lub rodzaj znaleziska: gromadne znalezisko luźne
J. Osucha w trakcie orki w 1970 r.
Lokalizacja szczegółowa: skarb przedmiotów żelaznych (w skarbie dodatkowo: 11 czekanów żelaznych).
Opis: żeleźce jest smukłe i lekko opuszczone w stosunku do
osi pionowej toporzyska; osada zaopatrzona w wyodrębnione
trójkątne wąsy; obuch zakończony krótkim, rozszerzającym
się ku końcowi, płaskim młotkiem; masywna szyjka przechodzi w wąskie, lekko asymetryczne, łukowate ostrze.
Wymiary: dł. całk. – 34,6* cm; wys. ostrza – 7,0* cm; najmn.
wys. szyjki – 2,2* cm; szer. osady – 3,8* cm; wys. osady z wąsami – 6,4* cm; światło osady – 2,9 x 3,0* cm; dł. młotka – 1,4* cm.
Przynależność typologiczna: IB.5.29.
Chronologia: IX w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: zaginął.
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Literatura: Sułowska 1972a, s. 284–285; 1972b, s. 208; 1972c,
s. 88; 1977, s. 33, ryc. 1; 1984, s. 58–59, ryc. 8; Dąbrowska
1973, s. 242–243, kat. 146; Zaitz 1988, s. 261; 1990, s. 143,
161; Pleiner 1989, s. 84–85; Wachowski 1991a, s. 42, kat. 12;
1991b, s. 145; Pisarek-Małyszek 2003, s. 91–93, ryc. 2; Strzyż
2006, tab. V/56, ryc. 6:11; Kotowicz, Michalak 2007–2008,
s. 380.
Uwagi: na prawej stronie osady widoczne są ślady znakowania w postaci trzech poziomych wgłębień.
379. Piotrawin, gm. Łaziska, pow. Opole Lubelskie, woj.
lubelskie, stan. 3 (tabl. LXII:2).
Rodzaj stanowiska: ?.
Badania lub rodzaj znaleziska: gromadne znalezisko luźne
J. Osucha w trakcie orki w 1970 r.
Lokalizacja szczegółowa: skarb przedmiotów żelaznych (w skarbie dodatkowo: 11 czekanów żelaznych).
Opis: żeleźce jest smukłe i lekko opuszczone w stosunku do
osi pionowej toporzyska; osada zaopatrzona w wyodrębnione
trójkątne wąsy; obuch zakończony krótkim, rozszerzającym
się ku końcowi, płaskim młotkiem; masywna szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne, lekko łukowate ostrze.
Wymiary: dł. całk. – 34,2* cm; wys. ostrza – 6,6* cm; najmn.
wys. szyjki – 2,5* cm; szer. osady – 4,0* cm; wys. osady
z wąsami – 7,6* cm; światło osady – 3,3 x 2,9* cm; dł. młotka
– 3,0* cm.
Przynależność typologiczna: IB.5.29.
Chronologia: IX w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: zaginął.
Literatura: Sułowska 1972a, s. 284–285; 1972b, s. 208; 1972c,
s. 88; 1977, s. 33, ryc. 1; 1984, s. 58–59, ryc. 8; Dąbrowska
1973, s. 242–243, kat. 146; Zaitz 1988, s. 261; 1990, s. 143,
161; Pleiner 1989, s. 84–85; Wachowski 1991a, s. 42, kat. 12;
1991b, s. 145; Pisarek-Małyszek 2003, s. 91–93, ryc. 2; Strzyż
2006, tab. V/54, ryc. 6:15; Kotowicz, Michalak 2007–2008,
s. 380.
Uwagi: –.
380. Piotrawin, gm. Łaziska, pow. Opole Lubelskie, woj.
lubelskie, stan. 3 (tabl. LXII:3).
Rodzaj stanowiska: ?.
Badania lub rodzaj znaleziska: gromadne znalezisko luźne
J. Osucha w trakcie orki w 1970 r.
Lokalizacja szczegółowa: skarb przedmiotów żelaznych (w skarbie dodatkowo: 11 czekanów żelaznych).
Opis: żeleźce jest smukłe i lekko opuszczone w stosunku do
osi pionowej toporzyska; osada zaopatrzona w wyodrębnione
trójkątne wąsy; obuch zakończony krótkim, rozszerzającym
się ku końcowi, płaskim młotkiem; masywna szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne, łukowate ostrze.
Wymiary: dł. całk. – 32,4* cm; wys. ostrza – 5,5* cm; najmn.
wys. szyjki – 2,3* cm; szer. osady – 3,8* cm; wys. osady
z wąsami – 5,9* cm; światło osady – 3,8 x 2,7* cm; dł. młotka
– 2,2* cm.
Przynależność typologiczna: IB.5.29.
Chronologia: IX w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: zaginął.
Literatura: Sułowska 1972a, s. 284–285; 1972b, s. 208; 1972c,
s. 88; 1977, s. 33; 1984, s. 58–59, ryc. 8; Zaitz 1988, s. 261;
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1990, s. 143, 161; Pleiner 1989, s. 84–85; Pisarek-Małyszek
2003, s. 91–93, ryc. 2; Strzyż 2006, tab. V/53, ryc. 6:16;
Kotowicz, Michalak 2007–2008, s. 380.
Uwagi: –.
381. Piotrawin, gm. Łaziska, pow. Opole Lubelskie, woj.
lubelskie, stan. 3.
Rodzaj stanowiska: ?.
Badania lub rodzaj znaleziska: gromadne znalezisko luźne
J. Osucha w trakcie orki w 1970 r.
Lokalizacja szczegółowa: skarb przedmiotów żelaznych (w skarbie dodatkowo: 11 czekanów żelaznych).
Opis: –.
Wymiary: –.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: IX w.
Podstawy datowania: chronologia skarbu.
Zbiory: zaginął.
Literatura: Sułowska 1972a, s. 284–285; 1972b, s. 208; 1972c,
s. 88; 1977, s. 33; 1984, s. 58–59; Zaitz 1988, s. 261; 1990,
s. 143, 161; Pleiner 1989, s. 84–85; Kotowicz, Michalak
2007–2008, s. 380.
Uwagi: –.
382. Piotrawin, gm. Łaziska, pow. Opole Lubelskie, woj.
lubelskie, stan. 3.
Rodzaj stanowiska: ?.
Badania lub rodzaj znaleziska: gromadne znalezisko luźne
J. Osucha w trakcie orki w 1970 r.
Lokalizacja szczegółowa: skarb przedmiotów żelaznych (w skarbie dodatkowo: 11 czekanów żelaznych).
Opis: –.
Wymiary: –.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: IX w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: zaginął.
Literatura: Sułowska 1972a, s. 284–285; 1972b, s. 208; 1972c,
s. 88; 1977, s. 33; 1984, s. 58–59; Zaitz 1988, s. 261; 1990,
s. 143, 161; Pleiner 1989, s. 84–85; Kotowicz, Michalak
2007–2008, s. 380.
Uwagi: –.
383. Piotrawin, gm. Łaziska, pow. Opole Lubelskie, woj.
lubelskie, stan. 3.
Rodzaj stanowiska: ?.
Badania lub rodzaj znaleziska: gromadne znalezisko luźne
J. Osucha w trakcie orki w 1970 r.
Lokalizacja szczegółowa: skarb przedmiotów żelaznych (w skarbie dodatkowo: 11 czekanów żelaznych).
Opis: –.
Wymiary: –.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: IX w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: zaginął.
Literatura: Sułowska 1972a, s. 284–285; 1972b, s. 208; 1972c,
s. 88; 1977, s. 33; 1984, s. 58–59; Zaitz 1988, s. 261; 1990,
s. 143, 161; Pleiner 1989, s. 84–85; Kotowicz, Michalak
2007–2008, s. 380.
Uwagi: –.

384. Piotrawin, gm. Łaziska, pow. Opole Lubelskie, woj.
lubelskie, stan. 3.
Rodzaj stanowiska: ?.
Badania lub rodzaj znaleziska: gromadne znalezisko luźne
J. Osucha w trakcie orki w 1970 r.
Lokalizacja szczegółowa: skarb przedmiotów żelaznych (w skarbie dodatkowo: 11 czekanów żelaznych).
Opis: –.
Wymiary: –.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: IX w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: zaginął.
Literatura: Sułowska 1972a, s. 284–285; 1972b, s. 208; 1972c,
s. 88; 1977, s. 33; 1984, s. 58–59; Zaitz 1988, s. 261; 1990,
s. 143, 161; Pleiner 1989, s. 84–85; Kotowicz, Michalak
2007–2008, s. 380.
Uwagi: –.
385. Piotrawin, gm. Łaziska, pow. Opole Lubelskie, woj.
lubelskie, stan. 3.
Rodzaj stanowiska: ?.
Badania lub rodzaj znaleziska: gromadne znalezisko luźne
J. Osucha w trakcie orki w 1970 r.
Lokalizacja szczegółowa: skarb przedmiotów żelaznych (w skarbie dodatkowo: 11 czekanów żelaznych).
Opis: –.
Wymiary: –.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: IX w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: zaginął.
Literatura: Sułowska 1972a, s. 284–285; 1972b, s. 208; 1972c,
s. 88; 1977, s. 33; 1984, s. 58–59; Zaitz 1988, s. 261; 1990,
s. 143, 161; Pleiner 1989, s. 84–85; Kotowicz, Michalak
2007–2008, s. 380.
Uwagi: –.
386. Pietrowice Małe, gm. Prusice, pow. Trzebnica, woj.
dolno-śląskie.
Rodzaj stanowiska: grodzisko jednoczłonowe z VIII–X w.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: „topór z wąsami na osadzie i młotkiem”.
Wymiary: –.
Przynależność typologiczna: –.5.29–30 (?).
Chronologia: wczesne średniowiecze (?).
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – ułamki naczyń glinianych.
Zbiory: zabytek zaginął.
Literatura: Kurtz 1936, s. 26 – tutaj jako Krościna Wielka.
Uwagi: –.
387. Piotrowice Polskie-Muszkowice, gm. Ciepłowody, pow.
Ząbkowice Śląskie, woj. dolnośląskie, stan. II (tabl. LXIII:1).
Rodzaj stanowiska: ciałopalne cmentarzysko kurhanowe z VIII–
IX (?) w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe H. Śledzik w 1974 r.
Lokalizacja szczegółowa: kurhan 6, północna strona, poza
rowem przykurhanowym.

Opis: fragment żeleźca w postaci wąskiego, łukowatego
ostrza.
Wymiary: zach. dł. całk. – 7,1* cm; wys. ostrza – 8,9* cm.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: VIII–IX (?) w.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – ułamki naczyń glinianych.
Zbiory: zaginął (?), dawniej w Wojewódzkim Ośrodku Archeologiczno-Konserwatorskim we Wrocławiu.
Literatura: Śledzik 1975, s. 191; Zoll-Adamikowa 1979, s. 148,
306–307; Piaskowski 1984, s. 58–59, tab. 4:17; ryc. 5:l; Kotowicz 2008b, s. 373–374.
Uwagi: w trakcie kwerendy nie udało się dotrzeć do zabytku; badania metaloznawcze J. Piaskowskiego wykazały że
zabytek został najprawdopodobniej wykuty z trzech warstw
stali pomiędzy które umieszczono dwie, cienkie wkładki
wysokofosforowego (?) żelaza, ewentualnie z trzech warstw
stali, zawierającej pasma bogate w fosfor, utworzone podczas wytopu, które następnie zostało poddane obróbce cieplnej i procesowi hartowania w wodzie.
388. Piotrów, gm. Zadzim, pow. Poddębice, woj. łódzkie,
stan. 1.
Rodzaj stanowiska: płaskie cmentarzysko szkieletowe z XI–
XII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe G. Rycla w 1984 r.
Lokalizacja szczegółowa: na wzgórzu, obok wieży triangulacyjnej, odcinek S2, grób 21 – mężczyzny (?), pochowanego w pozycji wyprostowanej na plecach z rękoma wzdłuż
tułowia; żeleźce złożone przy prawej kości ramiennej, ostrzem skierowane ku zmarłemu, toporzyskiem ku stopom
(dodatkowo w grobie: nóż żelazny w pochewce z brązowym
okuciem i osełka kamienna przy lewej kości miednicznej).
Opis: żeleźce jest smukłe opuszczone (?) w stosunku do osi
pionowej toporzyska; światło osady owalne (?); osada zaopatrzona w wyodrębnione wąsy; obuch zaokrąglony; smukła
szyjka przechodzi w szerokie, łukowate, asymetryczne ostrze,
zakończone wyodrębnioną, ukośnie podciętą, wąską brodą;
stan zachowania – dobry, nieznacznie uszkodzona krawędź
ostrza i wąsy.
Wymiary: dł. całk. – 11,8 cm; wys. ostrza – 7,5 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,1 cm; wys. osady – 1,9 cm; wys. osady z wąsami – 2,5 cm.
Przynależność typologiczna: IIB.5.2.
Chronologia: XI–XII w.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – żelazny grot
włóczni typu II wg A. Nadolskiego.
Zbiory: Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi,
nr inw. IV–1984/56; nr kat. IV–1984/222.
Literatura: niepublikowany; por. Kurasiński 2012, s. 236–
237.
Uwagi: w trakcie kwerendy zabytek był niedostępny; w ostrzu
znajduje się otwór o średnicy 0,4 x 0,4 cm.
389. Płock, gm. Płock, pow. Płock, woj. mazowieckie, stan.
PSM 6.
Rodzaj stanowiska: płaskie cmentarzysko szkieletowe z końca
XI – XII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne podczas
kopania rowów pod wodociąg w 1904 r.
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Lokalizacja szczegółowa: Nowy Rynek, prawdopodobnie
posesja nr 4, grób (? – wraz z „toporkiem” znaleziono kości
ludzkie).
Opis: „toporek”.
Wymiary: –.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: koniec XI – XII w. (?).
Podstawy datowania: chronologia stanowiska.
Zbiory: zaginął.
Literatura: Kordala 2006, s. 65–66, 140, nr kat. 70, tab. 24/9.
Uwagi: sąsiedztwo dawnego kościoła p.w. św. Idziego.

Podstawy datowania: chronologia stanowiska – naczynia
gliniane, żelazny grot włóczni typu V wg A. Nadolskiego
(IX–XIII w.), brązowe i posrebrzane kabłączki skroniowe
typów IIIA–C wg K. Musianowicz/H. Kóčki-Krenz, misa
miedziana.
Zbiory: zaginął; dawniej w Towarzystwie Naukowym Płockim.
Literatura: Nadolski 1954, tab. B/106; Rauhut 1971, s. 523–
524, kat. 46; Miśkiewiczowa 1982, s. 158–159; Kordala 2006,
s. 67, kat. 74, tab. 24/11.
Uwagi: nowożytne wkopy całkowicie zniszczyły cmentarzysko.

390. Płock-Podolszyce, gm. Płock, pow. Płock, woj. mazowieckie, stan. 108 (ul. Czwartaków 2) (tabl. LXIII:2).
Rodzaj stanowiska: płaskie cmentarzysko szkieletowe z 2. połowy XI – początku XII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne w trakcie
kopania rowów fundamentowych; badania ratownicze T. Kordali w 1984 r.
Lokalizacja szczegółowa: grób 1 – mężczyzny (?), pochowanego w pozycji wyprostowanej na plecach na osi SE-NW,
z głową na SE; żeleźce złożono przy prawej kości podudzia,
z ostrzem skierowanym w kierunku zmarłego, toporzyskiem
ku głowie.
Opis: żeleźce jest masywne i prostopadłe w stosunku do osi
pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada zaopatrzona w wyodrębnione, trójkątne wąsy; obuch zaokrąglony,
zakończony krępym kapturkiem; masywna szyjka przechodzi
w szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze; stan zachowania
– średni, silnie uszkodzona krawędź ostrza i dolny kapturek,
skorodowane powierzchnie.
Wymiary: zach. dł. całk. – 11,7 cm; zach. wys. ostrza – 7,3 cm;
najmn. wys. szyjki – 2,0 cm; szer. osady – 4,0 cm; wys. osady
– 3,7 cm; wys. osady z wąsami – 4,4 cm; światło osady –
2,5 x 2,6 cm; zach. wys. kapturka – 5,3 cm. Waga – 271 g.
Przynależność typologiczna: IIB.5.19.
Chronologia: 2. połowa XI – początek XII w.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – żelazne groty
włóczni typów II i V wg A. Nadolskiego, srebrne, posrebrzane, ołowiane, brązowe i cynowe kabłączki skroniowe
typów IIIA–B i IIIc wg K. Musianowicz/H. Kóčki-Krenz,
pierścionek typu Orszymowice, srebrna zausznica gwiaździsta, przęślik z różowego łupku wołyńskiego.
Zbiory: Muzeum Mazowieckie w Płocku, nr inw. MMP/A/
635/53.
Literatura: Kordala 1992, s. 16–17, ryc. 6, tabl. X:1; 2003,
s. 307; 2006, s. 66–67, 140, kat. 73, tab. 9, 24/10, ryc. 23:a;
Civitates... 1998, s. 99, kat. XII.40.
Uwagi: grób częściowo zniszczony – zachowała się jedynie
jego dolna partia.

392. Płońsk, gm. Płońsk, pow. Płońsk, woj. mazowieckie.
Rodzaj stanowiska: grodzisko dwuczłonowe z 3. ćwierci X –
XIII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe B. Gierlacha w 1976 r.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: „topór żelazny”.
Wymiary: –.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: 3. ćwierć X – XIII w.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – datowanie
dendrochronologiczne, ułamki naczyń glinianych, brakteat
krzyżacki.
Zbiory: zaginął (?).
Literatura: Gierlach 1977, s. 226.
Uwagi: w trakcie kwerendy zabytku nie odnaleziono.

391. Płońsk, gm. Płońsk, pow. Płońsk, woj. mazowieckie.
Rodzaj stanowiska: płaskie cmentarzysko szkieletowe z grobami w obudowach kamiennych z XI–XIII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne.
Lokalizacja szczegółowa: grób (?).
Opis: „uszkodzony topór” o szerokim, asymetrycznym ostrzu,
zakończonym brodą.
Wymiary: zach. dł. całk. – 10,0 cm; wys. ostrza – 9,0 cm.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: XI–XIII w. (?).
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393. Poddębice, gm. Poddębice, pow. Poddębice, woj. łódzkie,
stan. 2 (tabl. LXIII:3).
Rodzaj stanowiska: płaskie cmentarzysko szkieletowe z XII –
początków XIII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne w 1958 r.;
dar M. Duniewicza i Cz. Kowalskiego.
Lokalizacja szczegółowa: powierzchnia stanowiska, zniszczony grób.
Opis: żeleźce jest smukłe i lekko opuszczone w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady okrągłe; osada
zaokrąglona; obuch zakończony krótkim, lekko wypukłym
młotkiem o czworokątnym (?) przekroju; smukła szyjka
przechodzi w wąskie, asymetryczne, lekko łukowate ostrze.
Wymiary: dł. całk. – 13,5 cm; wys. ostrza – 5,2 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,0 cm; szer. osady – 3,0 cm; wys. osady –
2,5 cm; światło osady – 2,3 x 2,3 cm; dł. młotka – 1,6 cm.
Przynależność typologiczna: IB.6.29.
Chronologia: XII – początek XIII w.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – naczynia gliniane, denary srebrne Władysława Hermana i Władysława
Laskonogiego, żelazne groty włóczni typów I–II i IV–V
wg A. Nadolskiego, brązowa sprzączka lirowata typu IV wg
Z. Hołowińskiej, brązowe, posrebrzane, cynowe, ołowiane
i cynowane kabłączki skroniowy typów II, IIIA–B i IIIc wg
K. Musianowicz/H. Kóčki-Krenz.
Zbiory: Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi,
nr inw. IV–125/1958, nr kat. IV–1958/197, nr ks. pol. 1958/38.
Literatura: Wiklak 1960, s. 189–190, tabl. XLIV:3; Wrzesiński 2011, s. 469.
Uwagi: w trakcie kwerendy zabytek nie był dostępny do
pełnej dokumentacji; pierwotnie w osadzie znajdowały się
resztki toporzyska.

394. Poddębice, gm. Poddębice, pow. Poddębice, woj. łódzkie,
stan. 2 (tabl. LXIII:4).
Rodzaj stanowiska: cmentarzysko szkieletowe z XII – początku XIII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne w 1958 r.;
dar M. Duniewicza i Cz. Kowalskiego.
Lokalizacja szczegółowa: powierzchnia stanowiska, zniszczony grób.
Opis: żeleźce jest smukłe i lekko opuszczone w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada zaopatrzona w słabo wyodrębnione wąsy; obuch zaokrąglony,
zakończony niezbyt wydatnym kapturkiem; smukła szyjka
przechodzi w szerokie, asymetryczne, łukowate (?) ostrze;
stan zachowania – średni, silnie uszkodzona krawędź ostrza.
Wymiary: zach. dł. całk. – 11,3 cm; zach. wys. ostrza – 6,1 cm;
najmn. wys. szyjki – 1,1 cm; szer. osady – 3,3 cm; wys. osady
– 1,7 cm; wys. osady z wąsami – 3,0 cm; światło osady – 3,0 x
2,6 cm; wys. kapturka – 5,7 cm. Waga – 151 g.
Przynależność typologiczna: IIB.5.20.
Chronologia: XII – początek XIII w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi,
nr inw. IV–1958/196.
Literatura: Wiklak 1960, s. 189–190, tabl. XLIV:1; Wrzesiński 2011, s. 469.
Uwagi: por. Archiwum Naukowe Muzeum Archeologicznego
i Etnograficznego w Łodzi, nr 1016.
395. Podegrodzie, gm. Nowy Sącz, pow. Nowy Sącz, woj.
małopolskie, stan. 1 „Grobla” (tabl. LXIII:5).
Rodzaj stanowiska: grodzisko z 2. połowy XI – 2. połowy XIII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe G. Leńczyka w 1955 r.
Lokalizacja szczegółowa: wykop III, pod warstwą orną.
Opis: żeleźce jest masywne i opuszczone w stosunku do osi
pionowej toporzyska; osada zaopatrzona w wyodrębnione,
trójkątne wąsy; światło osady migdałowate; obuch zaokrąglony; niezbyt masywna szyjka przechodzi w szerokie,
asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną,
ukośnie podciętą, dość szeroką brodą; stan zachowania –
bardzo dobry.
Wymiary: dł. całk. – 16,0 cm; wys. ostrza – 8,2 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,1 cm; szer. osady – 4,7 cm; wys. osady –
4,6 cm; wys. osady z wąsami – 6,4 cm; światło osady – 3,9 x
3,8 cm. Waga – 656 g.
Przynależność typologiczna: IIB.5.2.
Chronologia: 2. połowa XI – 2. połowa XIII w.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – ułamki naczyń glinianych, żelazna ostroga typu II/3–4 wg Z. Hilczerówny, brązowa waga typu 1a wg K. Wachowskiego, przęśliki z różowego łupku wołyńskiego.
Zbiory: Muzeum Archeologiczne w Krakowie, nr inw. MAK/
8881.
Literatura: Leńczyk 1962, s. 7, tabl. VI:6; Woźniak 1962,
s. 20–21; Żaki 1970, ryc. 62; Poleski 2004, s. 305–306,
ryc. 141:3; Strzyż 2006, tab. V/57, ryc. 10:1.
Uwagi: –.
396. Podłęże, gm. Niepołomice, pow. Wieliczka, woj. małopolskie, stan. 4 (tabl. LXIV:1).
Rodzaj stanowiska: wczesnośredniowieczna osada otwarta.

Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe K. Reguły z Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w 1996 r.
Lokalizacja szczegółowa: odcinek XIII, warstwa IV, jama (?),
gł. 122–129 cm, „skarb” przedmiotów żelaznych (?) (dodatkowo w „skarbie”: żelazny półkosek, żelazny kilof, ułamki
naczyń glinianych).
Opis: żeleźce jest smukłe i lekko uniesione w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada zaopatrzona w wąsy; obuch zaokrąglony; smukła szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne, łukowate ostrze.
Wymiary: dł. całk. – 22,5 cm; wys. ostrza – 2,2 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,8 cm; szer. osady – 4,0 cm; zach. wys. osady –
3,2 cm; światło osady – 3,4 x 3,3 cm.
Przynależność typologiczna: IB.5.1.
Chronologia: IX–X (?), XI – połowa XIII (?) w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka, nr inw. MŻKWI/
2252, nr ks. pol. 4/96.
Literatura: Reguła 1997, s. 213, rys. 5:j; Poleski 2004, s. 170;
Kotowicz, Michalak 2007–2008, s. 382, Fig. 2:2.
Uwagi: w trakcie kwerendy zabytek był niedostępny.
397. Pomorze, gm. Opinogóra Górna, pow. Ciechanów, woj.
mazowieckie (tabl. LXIV:2).
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne podczas przebudowy przepustu drogowego w l. 70. XX w.; dar M. Milewskiego w 1999 r.
Lokalizacja szczegółowa: polu uprawne, w rowie melioracyjnym.
Opis: żeleźce jest masywne i lekko opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady migdałowate;
osada zaopatrzona w wyodrębnione wąsy; obuch płaski; masywna szyjka przechodzi w bardzo szerokie, symetryczne,
wachlarzowate, łukowate ostrze; stan zachowania – średni;
nieznacznie uszkodzona krawędź ostrza i wąsy; okaz silnie
skorodowany.
Wymiary: dł. całk. – 21,0 cm; wys. ostrza – 17,3 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,7 cm; szer. osady – 2,9 cm; wys. osady –
2,7 cm; wys. osady z wąsami – 4,2 cm; światło osady – 4,2 x
2,0 cm. Waga – 351 g.
Przynależność typologiczna: IIIA.5.3.
Chronologia: 2. połowa XI – 1. połowa XII w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie,
nr inw. MSM/582.
Literatura: Piotrowski 2000, s. 47, przyp. 5.
Uwagi: –.
398. Popęszyce, gm. Nowe Miasteczko, pow. Nowa Sól,
woj. lubuskie, stan. 1 (tabl. LXIV:3).
Rodzaj stanowiska: grodzisko jednoczłonowe z końca IX –
X (?) w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe M. Jahna w 1926 r.
Lokalizacja szczegółowa: wał grodziska, wykop 2, warstwa
kulturowa.
Opis: żeleźce jest smukłe i opuszczone w stosunku do osi
pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada zaopatrzona w wyodrębnione, wydłużone wąsy; obuch zakończony dość długim, zaokrąglonym młotkiem o czworokątnym
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przekroju; smukła szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone słabo wyodrębnioną,
łukowato podciętą, szeroką brodą.
Wymiary: dł. całk. – 15,8 cm; wys. ostrza – 4,5 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,7 cm; szer. osady – 3,6 cm; wys. osady –
2,2 cm; wys. osady z wąsami – 6,6 cm; światło osady – 2,1 x
1,9 cm; dł. młotka – 3,0 cm. Waga kopii – 377 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.30.
Chronologia: koniec IX – X (?) w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna;
chronologia stanowiska – ułamki naczyń glinianych.
Zbiory: zaginął; dawniej w Muzeum w Nowej Soli.
Literatura: Bermehrung... 1930, s. 102, Abb. 10; Kurtz 1936,
s. 26; Jahn 1937, s. 109, 111, Abb. 5; Nosek 1946, ryc. 122:8;
Nadolski 1954, s. 42 – tutaj błędnie jako Popczyce; Sarnowska 1962, s. 501–504, ryc. 9; Dostál 1966, s. 70 – tutaj
błędnie jako Popczyce; Kostrzewski 1970, s. 205, ryc. 129:o;
Lodowski 1980, 160, s. 247, kat. 76; Wachowski 1981, s. 154–
156, ryc. 3:a; 1983, ryc. 9 i tab.; 1992, s. 160, przyp. 21; 1994,
ryc. 1, kat. 9:a; 1997, s. 46, ryc. 28:b; 2000, s. 38, Abb. 28:b;
2001a, s. 158, rys. 9:a; Żak 1988, Abb. 8:4; Dulinicz 1994,
s. 40; Kurnatowska 1999, s. 119; Poleski 1999, s. 26; Tokarski
1999, s. 303; Czapla, Rzeźnik 2002, s. 154, ryc. 3:6; Strzyż
2006, s. 43, przyp. 46; Kotowicz 2009, s. 390–391, ryc. 3:9.
Uwagi: w Muzeum Archeologicznym, oddziale Muzeum
Miejskiego Miasta Wrocławia (nr inw. MMW/A/IV/1442)
znajduje się prawdopodobnie (?) żelazna kopia oryginalnego zabytku wykonana dla przedwojennego Śląskiego Muzeum Rzemiosła we Wrocławiu w hucie żelaza w Nowej
Soli w 1927 r. (por. Demidziuk, Kontny 2009, 320, przyp. 51);
w archiwum muzeum zachowała się fotografia zabytku
(nr 6310).
399. Popęszyce, gm. Nowe Miasteczko, pow. Nowa Sól,
woj. lubuskie, stan. 1 (tabl. LXV:1).
Rodzaj stanowiska: grodzisko jednoczłonowe z końca IX –
X (?) w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe M. Jahna w 1926 r.
Lokalizacja szczegółowa: wał grodziska, wykop 2, warstwa
kulturowa.
Opis: żeleźce jest smukłe i opuszczone w stosunku do osi
pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada zaopatrzona w słabo wyodrębnione wąsy; obuch zaokrąglony;
masywna szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne, łukowate ostrze.
Wymiary: dł. całk. – 22,7 cm; wys. ostrza – 5,0 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,2 cm; szer. osady – 4,4 cm; wys. osady –
5,0 cm; wys. osady z wąsami – 6,1 cm; światło osady – 3,4 x
2,8 cm. Waga kopii – 753 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.1.
Chronologia: koniec IX – X (?) w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: zaginął; dawniej w Muzeum w Nowej Soli.
Literatura: Bermehrung... 1930, s. 102, Abb. 10; Kurtz 1936,
s. 26; Jahn 1937, 109, 111, Abb. 6; Jänischen 1938, s. 31,
poz. 179a; Kostrzewski 1961, s. 27; 1970, s. 205, ryc. 129:n;
Sarnowska 1962, s. 501–504, ryc. 8; Lodowski 1980, s. 160,
247, kat. 76; Wachowski 1981, s. 155–156, ryc. 5:a; 1983,
ryc. 9 i tab.; 1992, s. 163, przyp. 30; 1994, ryc. 1, kat. 9:b;
1997, s. 46, ryc. 28:c; 2000, s. 38, Abb. 28:c; 2001a, s. 158,
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rys. 9:b; Dulinicz 1994, s. 40; 2001, s. 98; Kurnatowska 1999,
s. 119; Czapla, Rzeźnik 2002, s. 154, ryc. 3:5; Tereszczuk
2007, s. 230–231, ryc. 1:a.
Uwagi: w Muzeum Archeologicznym, oddziale Muzeum
Miejskiego Miasta Wrocławia (nr inw. MMW/A/IV/1441)
znajduje się prawdopodobnie (?) żelazna kopia oryginalnego zabytku wykonana dla przedwojennego Śląskiego Muzeum Rzemiosła we Wrocławiu w hucie żelaza w Nowej
Soli w 1927 r. (por. Demidziuk, Kontny 2009, 320, przyp. 51);
w archiwum muzeum zachowała się fotografia zabytku
(nr 6310).
400. Poznań-Dębiec (Luboń), gm. Poznań, pow. Poznań,
woj. wielkopolskie, stan. 8 (tabl. LXV:2).
Rodzaj stanowiska: płaskie cmentarzysko szkieletowe z końca
X – 1. połowy XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne w trakcie
budowy stawów infiltracyjnych w 1937 r.; dar magistratu
miasta Poznania
Lokalizacja szczegółowa: zniszczony grób – mężczyzny (?).
Opis: żeleźce jest smukłe i lekko opuszczone w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada
zaopatrzona w trójkątne wąsy; obuch zakończony krótkim,
lekko wypukłym młotkiem o czworokątnym przekroju;
smukła szyjka przechodzi w bardzo szerokie, asymetryczne
ostrze, wyciągnięte do góry w szpic i zakończone silnie wyodrębnioną, ukośnie podciętą, wąską brodą; stan zachowania
– średni; znacznie zniszczona osada i krawędź ostrza.
Wymiary: dł. całk. – 17,3 cm; zach. wys. ostrza – 23,7 cm;
najmn. wys. szyjki – 1,3 cm; szer. osady – 2,9 cm; zach. wys.
osady z wąsami – 3,8 cm; światło osady – 3,7 x 3,4 cm;
dł. młotka – 1,2 cm. Waga – 192 g.
Przynależność typologiczna: IIIB.5.30.
Chronologia: koniec X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna;
chronologia stanowiska – naczynie gliniane, żelazny grot
włóczni typu VI wg A. Nadolskiego, żelazne ostrogi typu I/2
wg Z. Hilczerówny, brązowy kabłączek skroniowy typu IIIA
wg K. Musianowicz/H. Kóčki-Krenz.
Zbiory: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, nr inw. MAP/
MW 1937:32; nr kat. 1937:68.
Literatura: Cmentarzysko... 1937, s. 10; Nowe wykopaliska
1937, s. 60; Rajewski 1937, s. 84–85, tabl. XI:2 – tutaj jako
Luboń; Jänischen 1938, s. 32, poz. 179a; Paulsen 1939,
s. 34–35; Pieradzka 1953, s. 34, rys. 1:1; Nadolski 1954, s. 43,
przyp. 27; tab. B/72, tabl. XV:4 – tutaj jako Luboń; Żak 1954,
s. 729; Kostrzewski 1955, s. 299, ryc. 916; Piaszykowa 1956,
s. 221; Hensel 1958, s. 155–156, ryc. 72:a–c; 1960, s. 170,
ryc. 107:b; 1965, ryc. 529; 1974, s. 148; Haftka 1971, s. 449,
zestawienie; Kara 1991, s. 108–111 i przyp. 60, kat. 4,
ryc. 3:2; 1992, s. 169, fig. 1:2; 1993, s. 39, ryc. 1:2; 1996,
s. 412–413, ryc. 222:9; Skalski 1995, s. 89; Malepszak,
Stanisławski 1998, s. 79, ryc. 68:3; Sargalis 2001, s. 127,
Fig. 5:2; Brzostowicz, Pawlak, Stempin 2003, s. 64, kat. 250;
Oręż... 2003, kat. I.52, il. 10 – jako Luboń; Kaczmarek,
Kaczmarek 2004, s. 22–23, ryc. 10; Drozd, Janowski 2007a,
s. 115; Kaczmarek 2008, s. 161–163; Kurnatowska 2008,
s. 351; Tu powstała Polska... 2009, s. 74, kat. II.9.49; Kotowicz 2011, s. 112, Fig. 7:3; Wrzesiński 2011, s. 466, ryc. 6:2.
Uwagi: na ostrzu, szyjce i młotku żeleźca widoczny jest
szczątkowo zachowany ornament w postaci, wypełnionych

miedzią (?) i srebrem rowków i motywu zoomorficznego oraz
symbolu krzyża – na prawej stronie, bocznej partii młotka
znajduje się sześć pionowych linii grubości ok. 1 mm, po obu
stronach szyjki pionowe i ukośne, zwielokrotnione linie ryte
(grub. 1 mm) tworzą zamknięte pola, z których jedno jest
częściowo wypełnione motywem trójkąta, bliżej nierozpoznany wątek pokrywa też krawędzie ostrza, na którym zachował się szczątkowo (dł. 1,5 cm), schematyczny wizerunek
konia (?), na obuchu młotka widoczny jest krzyż równoramienny o laskowanych ramionach (wymiary 1,0 x 1,0 cm).
401. Poznań-Dębiec (Luboń), gm. Poznań, pow. Poznań,
woj. wielkopolskie, stan. 8 (tabl. LXV:3).
Rodzaj stanowiska: płaskie cmentarzysko szkieletowe z końca
X – 1. połowy XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne w trakcie
budowy stawów infiltracyjnych w 1937 r.; dar magistratu
miasta Poznania
Lokalizacja szczegółowa: zniszczony grób – mężczyzny (?).
Opis: żeleźce jest dość smukłe i prostopadłe (?) w stosunku
do osi pionowej toporzyska; osada zaopatrzona w trójkątne
wąsy; smukła szyjka przechodzi w bardzo szerokie, symetryczne (?), wachlarzowate ostrze.
Wymiary: zach. dł. całk. – 14,3 cm; zach. wys. ostrza –
11,9 cm; najmn. wys. szyjki – 1,0 cm; wys. osady z wąsami
– 3,7 cm.
Przynależność typologiczna: IIIA.5.1/3/5.
Chronologia: koniec X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: zaginął (?); dawniej w Muzeum Archeologicznym
w Poznaniu, nr inw. MAP/MW 1937:32; nr kat. 1937:69.
Literatura: Cmentarzysko... 1937, s. 10; Nowe wykopaliska
1937, s. 60; Rajewski 1937, s. 84–85, tabl. XI:3 – tutaj jako
Luboń; Jänischen 1938, s. 32, poz. 179a; Nadolski 1954,
tab. B/73, tabl. XIV:2 – tutaj jako Luboń; Żak 1963b, s. 179,
ryc. 112; 1967, s. 301 – tutaj jako Luboń; 1968, s. 310 –
tutaj jako Luboń; Piaszykowa 1956, s. 221; Hensel 1958,
s. 155–156, ryc. 72; 1960, s. 170, ryc. 107:e; Kara 1991,
s. 108–111 i przyp. 59, kat. 4, ryc. 3:3; 1992, s. 169, fig. 1:2;
1993, s. 39, ryc. 1:2; 1996, s. 412–413, ryc. 222:10; Skalski
1995, s. 88; Malepszak, Stanisławski 1998, s. 79, ryc. 68:3;
Sargalis 2001, s. 127, Fig. 5:3; Kaczmarek, Kaczmarek 2004,
s. 22–23, ryc. 10; Kurasiński 2005a, s. 200, 208, przyp. 22,
tab. I:5, ryc. 2:2 – tutaj jako Luboń (Poznań-Dębiec); Kaczmarek 2008, s. 161–163; Kotowicz 2011, s. 109, Fig. 4:1;
Wrzesiński 2011, s. 466, ryc. 6:1.
Uwagi: po obu stronach szyjki żeleźca widoczna była para
pionowych, rytych linii, szerokości ok. 0,2 cm.
402. Poznań-Dębiec (Luboń), gm. Poznań, pow. Poznań,
woj. wielkopolskie, stan. 9 (F) (tabl. LXVI:1).
Rodzaj stanowiska: osada otwarta z końca IX – XI/XII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe A. Kwapińskiej w 1939 r.
Lokalizacja szczegółowa: osada nr I.
Opis: żeleźce jest smukłe i uniesione w stosunku do osi
pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada zaopatrzona w silnie wyodrębnione, wydłużone wąsy; obuch
zaokrąglony; masywna szyjka przechodzi w wąskie, symetryczne, ukośne ostrze; stan zachowania – średni, znaczne
ubytki na wąsach; okaz silnie skorodowany.

Wymiary: dł. całk. – 20,3 cm; wys. ostrza – 5,5 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,0 cm; szer. osady – 4,4 cm; wys. osady –
5,4 cm; wys. osady z wąsami – 8,2 cm; światło osady – 4,0 x
3,5 cm. Waga – 607 g.
Przynależność typologiczna: IA.5.1.
Chronologia: koniec IX – 1. połowa (początek) X w.
Podstawy datowania: chronologia fazy osadniczej – ułamki
naczyń glinianych, żelazna ostroga o zaczepach haczykowatych zagiętych do wnętrza odmiany B–C wg J. Żaka/K.
Wachowskiego.
Zbiory: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, nr inw. MAP/
MW 1939:2.
Literatura: Nadolski 1954, s. 44, tab. B/74, tabl. XVI:2 – tutaj
jako Luboń i błędna lokalizacja; Sarnowska 1962, s. 496–497 –
tutaj jako Luboń i błędna lokalizacja; Wachowski 1981, s. 155–
156, ryc. 5:c – tutaj jako Luboń; 1983, ryc. 9 i tab. – tutaj
jako Luboń; Kara 1996, s. 409, ryc. 221; 2009, s. 278, przyp.
1477; Kaczmarek, Kaczmarek 2004, s. 21; Tereszczuk 2007,
s. 231, ryc. 1:c – błędna lokalizacja; Kaczmarek 2008, s. 163.
Uwagi: –.
403. Poznań-Ostrów Tumski, gm. Poznań, pow. Poznań,
woj. wielkopolskie (tabl. LXVI:2).
Rodzaj stanowiska: grodzisko wieloczłonowe z 1. połowy X –
połowa XIII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe pod
kierunkiem J. Kostrzewskiego w 1938 r.
Lokalizacja szczegółowa: Plac Katedralny, warstwa VII–VIII.
Opis: żeleźce jest masywne i prostopadłe w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady okrągłe; osada zaopatrzona w słabo wyodrębnione wąsy; obuch zaokrąglony;
smukła szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, ukośnie podciętą,
niezbyt masywna brodą.
Wymiary: dł. całk. – 14,5 cm; wys. ostrza – 10,4 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,8 cm; szer. osady – 4,0* cm; wys. osady – 3,0 cm;
wys. osady z wąsami – 5,0 cm; światło osady – 3,0 x 3,0 cm.
Przynależność typologiczna: IIB.5.2.
Chronologia: 2. połowa XI – początek XII w.
Podstawy datowania: chronologia fazy osadniczej – ułamki
naczyń glinianych, srebrne denary krzyżowe, przęśliki z różowego łupku wołyńskiego, pisanka-grzechotka typu I wg
K. Ślusarskiego, żelazny stilus.
Zbiory: Ośrodek Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych
Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
w Poznaniu, nr ks. pol. P/370/1938.
Literatura: Kostrzewski 1948, s. 138, ryc. 11; Nadolski 1954,
tab. B/108, tabl. XVIII:3; Hensel 1958, ryc. 75; 1960, ryc.
109:d; Hensel, Niesiołowska, Żak 1959, s. 22–23, tabl. IV:12;
Dębski, Kóčka-Krenz 2007, s. 54, kat. 10.
Uwagi: w trakcie kwerendy zabytek był niedostępny.
404. Poznań-Ostrów Tumski, gm. Poznań, pow. Poznań,
woj. wielkopolskie (tabl. LXVI:3).
Rodzaj stanowiska: grodzisko dwuczłonowe z 1. połowy X –
połowa XIII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe pod
kierunkiem J. Kostrzewskiego w 1938 r.
Lokalizacja szczegółowa: Plac Katedralny.
Opis: fragment żeleźca w postaci niewyodrębnionej osady i zaokrąglonego obucha, zakończonego krępym kapturkiem.
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Wymiary: zach. dł. całk. – 5,8 cm; najmn. wys. szyjki – 1,7* cm;
światło osady – 2,8* x ? cm; wys. kapturka – 4,3* cm.
Przynależność typologiczna: –.1.19/21/23.
Chronologia: wczesne średniowiecze (?).
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – źródła pisane, architektura rezydencjonalno-sakralna, ułamki naczyń
glinianych, monety srebrne, w tym naśladownictwo denara
Ottona i Adelajdy, denary krzyżowe, Andrzeja I, Wratysława II, żelazny grot włóczni typu V wg A. Nadolskiego,
ostrogi żelazne typu II/3–5 wg Z. Hilczerówny, brązowe
i posrebrzane kabłączki skroniowe typu IIIB–C wg K. Musianowicz/H. Kóčki-Krenz, brązowe kabłączki korkociągowate, brązowy pierścień romański, brązowe odważniki typu
B2 wg H. Steuera, grzebień z poroża grupy IIB–II–2 wg
E. Cnotliwego, przęśliki z różowego łupku wołyńskiego,
grzechotki typuów I i II wg K. Ślusarskiego, żelazne stilusy.
Zbiory: Ośrodek Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych
Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
w Poznaniu, nr ks. pol. P: 597/1938.
Literatura: Hensel, Niesiołowska, Żak 1959, s. 39, tabl. VII:23;
Dębski, Kóčka-Krenz 2007, s. 54–55, kat.??.
Uwagi: w trakcie kwerendy zabytek był niedostępny.
405. Poznań-Stare Miasto, gm. Poznań, pow. Poznań, woj.
wielkopolskie, stan. 4 (tabl. LXVI:4).
Rodzaj stanowiska: osada otwarta św. Gotarda z XII–XIII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe pod
kierunkiem W. Błaszczyka w l. 1970–1971.
Lokalizacja szczegółowa: Stare Miasto, ul. Garbary 75/77,
starsza faza osadnicza.
Opis: fragment żeleźca w postaci szerokiego, asymetrycznego, łukowatego ostrza.
Wymiary: zach. dł. całk. – 10,8 cm; wys. ostrza – 13,6 cm.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: 1. połowa XII w.
Podstawy datowania: chronologia fazy osadniczej – ułamki
naczyń glinianych, ostrogi żelazne typu II/4–5 wg Z. Hilczerówny.
Zbiory: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, nr inw. MAP
TPP 2008:II.93.
Literatura: Błaszczyk 1973, s. 178, ryc. 105; Hensel, HilczerKurnatowska 1980, s. 203; Tu powstała Polska..., s. 74, kat.
II.9.56 – tutaj jako miejscowość nieznana.
Uwagi: –.
406. Przedmieście Czudeckie, gm. Czudec, pow. Strzyżów,
woj. podkarpackie, stan. 7 (tabl. LXVI:5).
Rodzaj stanowiska: grodzisko jednoczłonowe z XI – początku
XII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe A. Lubelczyka w 2004 r.
Lokalizacja szczegółowa: destrukt wału grodziska.
Opis: żeleźce jest dość masywne i opuszczone w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada zaopatrzona w wyodrębnione, trójkątne wąsy; obuch zaokrąglony,
zakończony krępym kapturkiem; smukła szyjka przechodzi
w szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone łukowato podciętą, dość szeroką brodą; stan zachowania – dobry;
nieznacznie uszkodzona krawędź ostrza i dolny kapturek.
Wymiary: dł. całk. – 15,5 cm; wys. ostrza – 9,1 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,7 cm; szer. osady – 4,4 cm; wys. osady –
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3,1 cm; wys. osady z wąsami – 5,1 cm; światło osady – 3,3 x
3,2 cm; zach. wys. kapturka – 4,6 cm. Waga – 617 g.
Przynależność typologiczna: IIB.5.20.
Chronologia: XI w.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – ułamki naczyń glinianych, żelazny grot włóczni typu I wg A. Nadolskiego.
Zbiory: Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, nr inw. MRP 2946.
Literatura: 70 skarbów... 2005, s. 34–35; Lubelczyk 2010,
s. 239, tabl. IV:2.
Uwagi: po odkryciu zabytek był pokryty patyną ogniową.
407. Przemyśl, gm. Przemyśl, pow. Przemyśl, woj. podkarpackie, stan. 1.
Rodzaj stanowiska: grodzisko dwuczłonowe z 2. połowy X
(?) – l. 40. XIV w.
Badania lub rodzaj znaleziska: –.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: „siekierka żelazna”.
Wymiary: –.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: wczesne średniowiecze (?).
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – źródła pisane, budowle rezydencjonalne i sakralne, ułamki naczyń
glinianych, denar koloński Ottona III, pieczęcie ołowiane
Dawida Igorewicza i bizantyjska z Nikodemii, żelazne groty
włóczni typu V wg A. Nadolskiego, żelazne groty bełtów,
ostrogi żelazne typu II/4 i III wg Z. Hilczerówny, brązowe
krzyże-relikwiarze, przęśliki z różowego łupku wołyńskiego,
bransolety szklane, żelazna szpila pierścieniowata.
Zbiory: zaginął.
Literatura: Koperski 2004, s. 104–105.
Uwagi: –.
408. Przemyśl, gm. Przemyśl, pow. Przemyśl, woj. podkarpackie, stan. 1 (tabl. LXVI:6).
Rodzaj stanowiska: grodzisko dwuczłonowe z 2. połowy X
(?) – l. 40. XIV w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe A. Kunysza w 1959 r.
Lokalizacja szczegółowa: wykop XI, gł. 160–170 cm.
Opis: żeleźce jest masywne i prostopadłe w stosunku do osi
pionowej toporzyska; światło osady owalne (?); osada niewyodrębniona; obuch zaokrąglony (?), zakończony kapturkiem; smukła szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne,
łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, łukowato podciętą, dość szeroką brodą; stan zachowania – zły; uszkodzona
osada i kapturek.
Wymiary: zach. dł. całk. – 10,2 cm; wys. ostrza – 7,1 cm;
najmn. wys. szyjki – 1,8 cm; zach. wys. kapturka – 3,3 cm.
Waga – 120 g.
Przynależność typologiczna: IIB.1.20.
Chronologia: XI–XIII w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna;
chronologia stanowiska – jw.
Zbiory: Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu,
nr inw. MNZP–A–36.
Literatura: Koperski 2004, s. 107–108; 2010a, 139; Strzyż
2006, tab. V/60, ryc. 9:7 – tutaj błędnie jako okolice Przemyśla.
Uwagi: –.

409. Przemyśl, gm. Przemyśl, pow. Przemyśl, woj. podkarpackie, stan. 20 (tabl. LXVII:1).
Rodzaj stanowiska: ufortyfikowana osada podgrodowa z (IX)
1. połowy X (?) – XII (?) w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe M. Bober w 2005 r.
Lokalizacja szczegółowa: warstwa podestrukcyjna najstarszego nasypu wału, profil S.
Opis: żeleźce jest smukłe i lekko opuszczone w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada
zaokrąglona; obuch zakończony wydłużonym, lekko rozszerzającym się, zaokrąglonym młotkiem o prostokątnym
przekroju; smukła szyjka przechodzi w niezbyt szerokie,
asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone ukośnie podciętą, szeroką brodą; stan zachowania – bardzo dobry.
Wymiary: dł. całk. – 16,1 cm; wys. ostrza – 6,0 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,5 cm; szer. osady – 3,0 cm; wys. osady –
4,0 cm; światło osady – 2,9 x 2,4 cm; dł. młotka – 2,4 cm.
Waga – 274 g.
Przynależność typologiczna: IB.6.30.
Chronologia: X w.
Podstawy datowania: chronologia fazy osadniczej – ułamki
naczyń glinianych.
Zbiory: Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.
Literatura: Bober 2006, s. 114, ryc. 4; Sosnowska 2010,
s. 389–390.
Uwagi: osada zabytku została podkreślona z obu stron lekko zaokrąglonymi liniami rytymi, które trudno jednak uznać
za formę zdobienia – zapewne powstały one w trakcie wykańczania zabytku przez wytwórcę.
410. Przemyśl, gm. Przemyśl, pow. Przemyśl, woj. podkarpackie, stan. 83 (tabl. LXVII:2).
Rodzaj stanowiska: płaskie cmentarzysko szkieletowe z 1. połowy X w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe A. Koperskiego w l. 1977–1982.
Lokalizacja szczegółowa: grób 5 – mężczyzny, pochowanego
w pozycji wyprostowanej na plecach z rękami wzdłuż tułowia
na osi E-W, z głową na W; żeleźce złożono przy lewej stopie
zmarłego, ostrzem w kierunku E (dodatkowo w grobie: nóż
żelazny przy prawym łokciu, skręt z drutu brązowego przy
lewej stopie, osełka kamienna przy S części jamy grobowej,
krzemienna skałka do krzesiwa przy prawym obojczyku,
fragment żelaza w narożniku jamy grobowej, kość barkowa
krowy poniżej stóp).
Opis: żeleźce jest smukłe i silnie opuszczone w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada
zaopatrzona w słabo wyodrębnione, trójkątne wąsy; obuch
zaokrąglony, zakończony krępym kapturkiem; smukła szyjka
przechodzi w wąskie, asymetryczne, łukowate ostrze; stan
zachowania – średni; uszkodzona krawędź ostrza i prawa
strona osady.
Wymiary: dł. całk. – 12,2 cm; wys. ostrza – 4,0 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,0 cm; szer. osady – 3,1 cm; wys. osady –
1,5 cm; wys. osady z wąsami – 2,3 cm; światło osady –
2,8 x 2,4 cm; wys. kapturka – 4,3 cm. Waga – 140 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.19.
Chronologia: 1. połowa X w.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – naczynia gliniane, strzemiona typu IIIA i IVA wg W. Świętosławskiego,

srebrne zausznice z wisiorkiem winogronowatym, kabłączki
skroniowe typu IIIA wg K. Musianowicz/H. Kóčki-Krenz,
cynowa sprzączka lirowata typu B wg L. Révésza, brązowe
okucia sakwy.
Zbiory: Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu,
nr inw. MNZP–A–1418.
Literatura: Koperski 1979, s. 4; 1982, s. 262; 1996, s. 441,
446, fig. 6; 2004, s. 83; 2010b, s. 371, 379; Słowianie 1998,
kat. 88; Strzyż 2006, tab. V/61, ryc. 6:4; Florek 2010, s. 106.
Uwagi: –.
411. Przemyśl, gm. Przemyśl, pow. Przemyśl, woj. podkarpackie, stan. 83 (tabl. LXVII:3).
Rodzaj stanowiska: płaskie cmentarzysko szkieletowe z 1. połowy X w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe A. Koperskiego w l. 1977–1982.
Lokalizacja szczegółowa: grób 6 – mężczyzny, pochowanego z koniem w pozycji wyprostowanej na plecach z rękami
wzdłuż tułowia na osi E-W, z głową na W; żeleźce złożono
na lewej kości podudzia, ostrzem na zewnątrz (?), toporzyskiem ku głowie (dodatkowo w grobie: 2 żelazne strzemiona
typu IVA wg W. Świętosławskiego przy prawej nodze i pod
czaszką końską, żelazne wędzidło przy czaszce konia, żelazne okucia tułu przy prawej nodze, kościana okładzina łuku,
5 żelaznych grotów strzał z prawej strony pasa, żelazne okucie pendentu szabli (?) przy lewej kości miedniczej, 3 żelazne
kółka przy stopach, żelazna sprzączka przy kościach konia,
2 brązowe sprzączki pomiędzy kośćmi udowymi i powyżej
pasa, brązowe okucia sakwy przy pasie, żelazne krzesiwo,
szydło i dłutko oraz krzemienna skałka pod okuciami sakwy
na pasie, brązowe okucie końca pasa pomiędzy kośćmi udowymi, 3 żebra bydlęce).
Opis: żeleźce jest smukłe i lekko opuszczone w stosunku
do osi pionowej toporzyska, światło osady owalne; osada
zaokrąglona; obuch zakończony długim, łopatkowatym młotkiem; smukła szyjka przechodzi w silnie wyodrębnione, asymetryczne, lekko łukowate, wachlarzowate ostrze.
Wymiary: dł. całk. – 15,0 cm; wys. ostrza – 7,2 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,6* cm; szer. osady – 2,7* cm; wys. osady –
3,1* cm; światło osady – 3,2 x 2,4 cm; dł. młotka – 5,0 cm.
Przynależność typologiczna: IA.6.32a.
Chronologia: 1. połowa X w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu,
nr inw. MNZP–A–1418.
Literatura: Koperski 1979, s. 4; 1982, s. 262–263; 1996,
s. 441, 446, fig. 5:3; 2001, ryc. 78:H; 2003, s. 366–369,
ryc. 3:h; 2004, s. 86; 2010b, s. 372–373, 381; Słowianie...
1998, kat. 97; Strzyż 2006, s. 44, tab. V/62, ryc. 5:8; Florek
2010, s. 107.
Uwagi: w trakcie kwerendy zabytek był niedostępny.
412. Psary, gmina Wolbórz, pow. Piotrków Trybunalski, woj.
łódzkie, stan. 1 (tabl. LXVII:4).
Rodzaj stanowiska: płaskie cmentarzysko szkieletowe z XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe T. Trębaczkiewicz w 1961 r.
Lokalizacja szczegółowa: grób 17 – mężczyzny (?), pochowanego w pozycji wyprostowanej na osi E-W, z głową na E;
żeleźce złożono przy prawej kości udowej, ostrzem skiero-

107

wane w kierunku zmarłego, toporzyskiem ku głowie (dodatkowo w grobie: wiadro drewniane z żelaznymi uchwytami,
kabłąkiem i obręczami przy stopach, żelazny nóż z pochewką przy lewej kości miednicznej, nieokreślony przedmiot żelazny przy prawej kości miednicznej).
Opis: żeleźce jest smukłe i lekko opuszczone w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada zaopatrzona w wąsy; obuch zaokrąglony, zakończony smukłym kapturkiem; smukła szyjka przechodzi w szerokie,
asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną,
ukośnie podciętą, szeroką brodą; stan zachowania – średni;
uszkodzona krawędź ostrza i zniszczone wąsy osady.
Wymiary: dł. całk. – 16,5 cm; wys. ostrza – 11,1 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,3 cm; szer. osady – 3,6 cm; wys. osady –
3,0 cm; światło osady – 3,0 x 2,7 cm; wys. kapturka – 8,7 cm.
Waga – 428 g.
Przynależność typologiczna: IIB.5.20.
Chronologia: XI w.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – naczynia
gliniane, miecz typu X/α wg J. Petersena/A. Nadolskiego,
żelazne groty włóczni typu V wg A. Nadolskiego, brązowe,
cynowe i srebrne kabłączki skroniowe typów II, IIIA–B,
IIIa i IIIc wg K. Musianowicz/H. Kóčki-Krenz, brązowy
pierścionek typu Orszymowice.
Zbiory: Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi,
nr inw. IV 1961/46, nr kat. IV 1961/76.
Literatura: Trębaczkiewicz 1963, s. 138, tabl. VII:1; Janowski, Kurasiński 2008, tab. I:83; Wrzesiński 2011, s. 469.
Uwagi: w ostrzu znajduje się otwór o średnicy 0,4 x 0,4 cm;
wąsy na osadzie zostały zrekonstruowane masą plastyczną.
413. Psary, gmina Wolbórz, pow. Piotrków Trybunalski, woj.
łódzkie, stan. 1 (tabl. LXVIII:1).
Rodzaj stanowiska: płaskie cmentarzysko szkieletowe z XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe T. Trębaczkiewicz w 1961 r.
Lokalizacja szczegółowa: grób 40 – mężczyzny (?), 170 cm
wzrostu, pochowanego w pozycji wyprostowanej na plecach
z rękami wzdłuż tułowia na osi E-W, z głową na E; żeleźce
złożono przy prawej kości podudzia, skierowane ostrzem na
zewnątrz jamy grobowej, toporzyskiem ku głowie (?) (dodatkowo w grobie: wiadro drewniane z żelaznymi obręczami
przy stopach, osełka kamienna przy lewej kości miednicznej,
nóż żelazny przy lewej kości udowej).
Opis: żeleźce jest smukłe i lekko opuszczone w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada
zaopatrzona w wąsy; obuch spłaszczony; masywna szyjka
przechodzi w bardzo szerokie, symetryczne, wachlarzowate
i łukowate ostrze; stan zachowania – średni; uszkodzona
krawędź ostrza i zniszczone wąsy osady.
Wymiary: dł. całk. – 19,2 cm; zach. wys. ostrza – 20,6 cm;
najmn. wys. szyjki – 3,0 cm; szer. osady – 2,8 cm; wys. osady
– 2,2 cm; światło osady – 3,3 x 2,2 cm. Waga – 391 g.
Przynależność typologiczna: IIIA.5.3.
Chronologia: XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi,
nr inw. IV 1961/65, nr kat. IV 1961/130.
Literatura: Trębaczkiewicz 1963, s. 138, tabl. VII:3; Żak
1968, s. 306, 308–309; Głosek, Kajzer, Nadolski 1978, s. 31,
poz. 49; Kurasiński 2005a, s. 203–204, tab. I:7, ryc. 3:2;
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Sikora 2007, s. 140; Janowski, Kurasiński 2008, tab. I:86;
Wrzesiński 2011, s. 469.
Uwagi: wąsy na osadzie zostały zrekonstruowane masą plastyczną.
414. Pszczew, gm. Pszczew, pow. Międzyrzecz, woj. lubuskie, stan. 2 (tabl. LXVIII:2).
Rodzaj stanowiska: pomost drewniany lub grodzisko z VIII–
XII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne Instytutu
Archeologii Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
pod kierunkiem W. Chudziaka w 2010 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Miejskie (Kochle), ok. 40 m
na N od półwyspu z grodziskiem.
Opis: żeleźce jest dość masywne i prostopadle w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada zaopatrzona w wyodrębnione, trójkątne wąsy; obuch płaski; smukła
szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze,
zakończone wyodrębnioną, łukowato podciętą, szeroką brodą.
Wymiary: dł. całk. – 14,1* cm; wys. ostrza – 8,5* cm; najmn.
wys. szyjki – 1,5* cm; szer. osady – 3,4* cm; wys. osady –
2,2* cm; wys. osady z wąsami – 3,5* cm; światło osady –
3,5 x 2,6* cm.
Przynależność typologiczna: IIB.5.4.
Chronologia: X–XII (?) w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna;
chronologia stanowiska – datowanie dendrochronologiczne,
ułamki naczyń glinianych, żelazne miecze typu X wg J. Petersena, ostroga żelazna typu I/1 (?) wg Z. Hilczerówny, żelazna misa typu śląskiego.
Zbiory: Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, nr ks. pol. 9/10.
Literatura: Chudziak, Kaźmierczyk, Niegowski 2011, s. 180,
ryc. 152:e.
Uwagi: w trakcie kwerendy zabytek był niedostępny.
415. Puck, gm. Puck, pow. Puck, woj. pomorskie (tabl.
LXVIII:3).
Rodzaj stanowiska: port wczesnośredniowieczny.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne Instytutu
Archeologii Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
w 1991 r.
Lokalizacja szczegółowa: zachodnia część Zatoki Puckiej,
wykopy 1–5/1991.
Opis: żeleźce jest dość masywne i lekko opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne;
osada zaopatrzona w dolne (?), trójkątne wąsy; obuch zaokrąglony (?); masywna szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze.
Wymiary: dł. całk. – 17,3* cm; zach. wys. ostrza – 11,7* cm;
najmn. wys. szyjki – 2,5* cm; szer. osady – 4,9* cm; wys.
osady – ok. 3,2* cm; wys. osady z wąsami – 4,0* cm; światło
osady – 3,5* x 2,9* cm.
Przynależność typologiczna: IIB.3.1 (?).
Chronologia: wczesne średniowiecze (?).
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: ?.
Literatura: Szulta 1993, s. 166, ryc. 3:1.
Uwagi: w trakcie kwerendy zabytku nie udało się odnaleźć;
w osadzie zachowały się fragmenty toporzyska dł. 6,7* cm
i średn. 3,2* x 2,7* cm.

416. Puck, gm. Puck, pow. Puck, woj. pomorskie (tabl.
LXVIII:4).
Rodzaj stanowiska: port wczesnośredniowieczny.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne Instytutu
Archeologii Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
w 1991 r.
Lokalizacja szczegółowa: zachodnia część Zatoki Puckiej,
wykopy 1–5/1991.
Opis: żeleźce jest dość masywne i prostopadłe w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada
niewyodrębniona; obuch zaokrąglony; masywna szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone słabo wyodrębnioną, ukośnie podciętą, szeroką brodą.
Wymiary: dł. całk. – 18,0* cm; zach. wys. ostrza – 9,6* cm;
najmn. wys. szyjki – 4,0* cm; szer. osady – 2,5* cm; wys.
osady – 4,0* cm; światło osady – 2,8* x 1,7* cm.
Przynależność typologiczna: IIB.1.2.
Chronologia: IX–XII w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: ?.
Literatura: Szulta 1993, s. 166, ryc. 3:2.
Uwagi: w trakcie kwerendy zabytku nie udało się odnaleźć;
w osadzie zachowały się fragmenty toporzyska dł. 12,9* cm
i średn. 2,8* x 1,5* cm.
417. Puck, gm. Puck, pow. Puck, woj. pomorskie (tabl.
LXIX:1).
Rodzaj stanowiska: port wczesnośredniowieczny.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne Instytutu
Archeologii Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
w 1991 r.
Lokalizacja szczegółowa: zachodnia część Zatoki Puckiej,
wykopy 1–5/1991.
Opis: fragment żeleźca w postaci masywnej szyjki przechodzącej w szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, półowalnie podciętą, wąską brodą.
Wymiary: zach. dł. całk. – 16,5* cm; zach. wys. ostrza –
11,8* cm; zach. wys. osady – 3,1* cm.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: wczesne średniowiecze (?).
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: ?.
Literatura: Szulta 1993, s. 166, ryc. 3:3.
Uwagi: w trakcie kwerendy zabytku nie udało się odnaleźć.
418. Puck, gm. Puck, pow. Puck, woj. pomorskie (tabl.
LXIX:2).
Rodzaj stanowiska: port wczesnośredniowieczny.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne Instytutu
Archeologii Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
w 1991 r.
Lokalizacja szczegółowa: zachodnia część Zatoki Puckiej,
wykopy 1–5/1991.
Opis: żeleźce jest dość masywne i uniesione w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada zaopatrzona w trójkątne wąsy; obuch spłaszczony; masywna
szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, ukośnie (?) podciętą, wąską
brodą.
Wymiary: dł. całk. – 19,3* cm; zach. wys. ostrza – 11,7* cm;
najmn. wys. szyjki – 2,0* cm; szer. osady – 4,5* cm; wys.

osady – 3,7* cm; wys. osady z wąsami – 5,8* cm; światło
osady – 3,2* x 2,2* cm.
Przynależność typologiczna: IIB.5.4.
Chronologia: XI–XIII (?) w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: ?.
Literatura: Szulta 1993, s. 166, ryc. 3:4.
Uwagi: w trakcie kwerendy zabytku nie udało się odnaleźć;
w osadzie zachowały się fragmenty toporzyska dł. 7,9 cm
i średn. 3,0 x 2,0 cm.
419. Racibórz, gm. Racibórz, pow. Racibórz, woj. śląskie,
stan. „Ostróg” (tabl. LXIX:3).
Rodzaj stanowiska: grodzisko jednoczłonowe (?) z X – połowy XIII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe B. Muzolfa w l. 1985–1988.
Lokalizacja szczegółowa: majdan, wykop przy browarze, warstwa wczesnośredniowieczna.
Opis: żeleźce jest dość masywne i lekko opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne;
osada obustronnie wyodrębniona; obuch zaokrąglony; niezbyt masywna szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne,
łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, łukowato podciętą, szeroką brodą; stan zachowania – dobry; nieznacznie
uszkodzona krawędź ostrza i osada.
Wymiary: dł. całk. – 14,5 cm; wys. ostrza – 8,6 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,0 cm; szer. osady – 4,0 cm; wys. osady –
4,6 cm; światło osady – 3,6 x 3,4 cm. Waga – 392 g.
Przynależność typologiczna: IIB.12.2.
Chronologia: X – połowa XIII w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna;
chronologia stanowiska – żródła pisane, ułamki naczyń glinianych.
Zbiory: Muzeum w Raciborzu, nr inw. MR–A–D–65.
Literatura: niepublikowany.
Uwagi: –.
420. Radom, gm. Radom, pow. Radom, woj. mazowieckie,
stan. 1 – „Piotrówka” (tabl. LXIX:4).
Rodzaj stanowiska: grodzisko jednoczłonowe z 2. połowy X –
XIII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe pod
kierunkiem K. Kierzkowskiego w 1959 r.
Lokalizacja szczegółowa: ar 68, ćwiartka C (310 cm od S,
204 od E), warstwa III, gł. 187 cm.
Opis: fragment żeleźca w postaci masywnej szyjki przechodzącej w szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze; stan zachowania – zły; silnie uszkodzona krawędź ostrza, zniszczona osada.
Wymiary: zach. dł. całk. – 10,3 cm; wys. ostrza – 8,3 cm;
najmn. wys. szyjki – 3,0 cm. Waga – 325 g.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: XIII w.
Podstawy datowania: chronologia poziomu osadniczego – ułamki naczyń glinianych, ostroga żelazna typu III wg Z. Hilczerówny,
żelazne groty bełtów, przęśliki z różowego łupku wołyńskiego.
Zbiory: Muzeum im. J. Malczewskiego w Radomiu, nr ks.
pol. 250/59.
Literatura: Kierzkowska, Kierzkowski 1961, ryc. 50; Skubicha, s. 15.
Uwagi: –.
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421. Radom, gm. Radom, pow. Radom, woj. mazowieckie,
stan. 4 (tabl. LXX:1).
Rodzaj stanowiska: płaskie cmentarzysko szkieletowe z XI–
XII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe W. Twardowskiego w 1966 r.
Lokalizacja szczegółowa: rejon Internatu Szkół Energetycznych, grób 29 – mężczyzny (?) w wieku maturus (?), ok.
170 cm wzrostu, pochowanego w pozycji wyprostowanej na
plecach z lewą ręką zgiętą w łokciu i złożoną na miednicy,
a lewą ułożoną wzdłuż ciała, na osi E-W, z głową na W;
żeleźce złożono przy prawej kości piszczelowej, ostrzem skierowanym na zewnątrz jamy grobowej, toporzyskiem ku głowie (dodatkowo w grobie: wiadro drewniane z żelaznymi
obręczami za głową, fragment srebrnego denara krzyżowego, Saksonia (?) (l. ok. 1050–1075) przy prawej dłoni,
kamienna osełka walcowata z nitem ołowianym we wkopie
obok grobu).
Opis: żeleźce jest smukłe i lekko opuszczone w stosunku
do osi pionowej toporzyska; osada zaopatrzona w słabo wyodrębnione wąsy; światło osady okrągłe; obuch zaokrąglony,
zakończony smukłym kapturkiem; smukła szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, proste ostrze, zakończone
łukowato podciętą, dość wąską brodą; stan zachowania –
dobry; nieznacznie uszkodzone wąsy.
Wymiary: dł. całk. – 13,2 cm; wys. ostrza – 8,8 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,1 cm; szer. osady – 3,2 cm; wys. osady –
2,9 cm; wys. osady z wąsami – 3,0 cm; światło osady – 2,6 x
2,6 cm; wys. kapturka – 7,8 cm. Waga – 210 g.
Przynależność typologiczna: IIB.5.20.
Chronologia: początek XII w.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – naczynia
gliniane, monety srebrne, m.in. denary krzyżowe typu VI
wg M. Gumowskiego, ołowiane, brązowe i srebrne kabłączki skroniowe typu IIIA–B wg K. Musianowicz//H. KóčkiKrenz, brązowa zapinka podkowiasta.
Zbiory: Muzeum im. J. Malczewskiego w Radomiu, nr inw.
MRA/819/C/58/66.
Literatura: Cieślak-Kopyt 2006, s. 14; Janowski, Kurasiński
2008, tab. I:87; Kurasiński, Skóra 2012b, s. 77–81, ryc. 2:2, 4.
Uwagi: w ostrzu znajduje się otwór o średnicy 0,2 cm.
422. Radymno, gm. Radymno, pow. Jarosław, woj. podkarpackie, stan. 11 (tabl. LXX:2).
Rodzaj stanowiska: przeprawa rzeczna z IX–XIV w. (?).
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne w trakcie
eksploracji żwiru przez Zakład Eksploatacji Kruszywa w Radymnie w l. 1974–1978; dar M. Szczurowskiego i B. Sułkowskiego.
Lokalizacja szczegółowa: starorzecze Sanu, warstwa żwiru,
gł. 5–6 m.
Opis: żeleźce jest masywne i opuszczone w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada niewyodrębniona; obuch zakończony sztabkowatym młotkiem;
masywna szyja, przechodzi w wąskie, symetryczne ostrze.
Wymiary: dł. całk. – 14,0 cm; wys. ostrza – 4,0 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,2 cm; szer. osady – 4,4* cm; wys. osady –
2,8 cm; światło osady – 3,6* x 2,9* cm; dł. młotka – 1,9* cm.
Przynależność typologiczna: IA.1.27.
Chronologia: IX–X (?) w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
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Zbiory: Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu,
nr inw. MP–A–1385.
Literatura: Koperski 1980, s. 99, kat. 25, ryc. 26; Poleski
1992, s. 119, kat. 297; Nowakowski 1998, s. 17, kat. 9,
tabl. 5:3 Kotowicz 2004, s. 39, kat. 140; Strzyż 2006, s. 41–42,
tab. V/63, ryc. 5:1.
Uwagi: w trakcie kwerendy zabytek był niedostępny; niewykluczona wcześniejsza, prahistoryczna chronologia zabytku.
423. Radymno gm. Radymno, pow. Jarosław, woj. podkarpackie, stan. 11 (tabl. LXX:3).
Rodzaj stanowiska: przeprawa rzeczna z IX–XIV w. (?).
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne w trakcie
eksploracji żwiru przez Zakład Eksploatacji Kruszywa w Radymnie w l. 1974–1978; dar M. Szczurowskiego i B. Sułkowskiego.
Lokalizacja szczegółowa: starorzecze Sanu, warstwa żwiru,
gł. 5–6 m.
Opis: żeleźce jest smukłe i lekko opuszczone w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne (?); osada
wyodrębniona od dołu; obuch zaokrąglony (?); masywna
szyja, przechodzi w szerokie, lekko asymetryczne ostrze.
Wymiary: dł. całk. – 14,0 cm; wys. ostrza – 8,6 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,6 cm; wys. osady – 3,0 cm.
Przynależność typologiczna: IIB.3.1 (?).
Chronologia: wczesne średniowiecze (?).
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu,
nr inw. MP–A–1420.
Literatura: Koperski 1980, s. 99, kat. 28, ryc. 29; Poleski
1992, s. 119, kat. 297; Głosek 1996, s. 41, kat. 91, tabl. X:A,
XXXIV:B; Nowakowski 1998, s. 17, tabl. 5:1; Kotowicz
2004, s. 39, kat. 142; Strzyż 2006, tab. V/64, ryc. 7:2.
Uwagi: w trakcie kwerendy zabytek był niedostępny; osada
zgnieciona.
424. Radymno, gm. Radymno, pow. Jarosław, woj. podkarpackie, stan. 11 (tabl. LXX:4).
Rodzaj stanowiska: przeprawa rzeczna z IX–XIV w. (?).
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne w trakcie
eksploracji żwiru przez Zakład Eksploatacji Kruszywa w Radymnie w l. 1974–1978; dar M. Szczurowskiego i B. Sułkowskiego.
Lokalizacja szczegółowa: starorzecze Sanu, warstwa żwiru,
gł. 5–6 m.
Opis: żeleźce jest masywne i prostopadłe w stosunku do osi
pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada
niewyodrębniona; obuch zaokrąglony, zakończony krępym
kapturkiem; masywna szyja, przechodzi w wąskie,
asymetryczne ostrze; stan zachowania – dobry, nieznacznie
uszkodzony kapturek.
Wymiary: dł. całk. – 18,1 cm; wys. ostrza – 8,2 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,9 cm; szer. osady – 4,6 cm; światło osady – 3,4
x 3,3 cm; wys. kapturka – 7,6 cm. Waga – 660 g.
Przynależność typologiczna: IB.1.19.
Chronologia: XI–XIII (?) w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu,
nr inw. MP–A–1382.
Literatura: Koperski 1980, s. 99, kat. 22, ryc. 25; Poleski
1992, s. 119, kat. 297; Nowakowski 1998, s. 17, kat. 8, tabl.

5:2; Kotowicz 2004, s. 38–39, kat. 139; Strzyż 2006, tab.
V/65, ryc. 7:3.
Uwagi: –.
425. Radymno, gm. Radymno, pow. Jarosław, woj. podkarpackie, stan. 11 (tabl. LXX:5).
Rodzaj stanowiska: przeprawa rzeczna z IX–XIV w. (?).
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne w trakcie
eksploracji żwiru przez Zakład Eksploatacji Kruszywa w Radymnie w l. 1974–1978; dar M. Szczurowskiego i B. Sułkowskiego.
Lokalizacja szczegółowa: starorzecze Sanu, warstwa żwiru,
gł. 5–6 m.
Opis: żeleźce jest dość masywne i opuszczone w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada zaopatrzona w słabo wyodrębnione wąsy; obuch spłaszczony,
zakończony krępym kapturkiem; smukła szyjka przechodzi
w wąskie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone słabo
wyodrębnioną, ukośnie podciętą, szeroką brodą; stan zachowania – średni; uszkodzona krawędź ostrza i wąsy.
Wymiary: dł. całk. – 15,6 cm; wys. ostrza – 7,1 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,4 cm; szer. osady – 4,0 cm; wys. osady –
2,9 cm; wys. osady z wąsami – 4,9 cm; światło osady – 2,8 x
3,1 cm; wys. kapturka – 5,0 cm. Waga – 470 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.22.
Chronologia: IX–X (?) w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu,
nr inw. MP–A–1376.
Literatura: Koperski 1980, s. 98, kat. 17, ryc. 18; Poleski
1992, s. 119, kat. 297; Nowakowski 1998, s. 18, kat. 10,
tabl. 5:4; Kotowicz 2004, s. 38, kat. 138, fot. 31; Strzyż 2006,
tab. V/66, ryc. 8:6.
Uwagi: na ściankach osady zachowały się resztki toporzyska.
426. Radymno, gm. Radymno, pow. Jarosław, woj. podkarpackie, stan. 11 (tabl. LXX:6).
Rodzaj stanowiska: przeprawa rzeczna z IX–XIV w. (?).
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne w trakcie
eksploracji żwiru przez Zakład Eksploatacji Kruszywa w Radymnie w l. 1974–1978; dar M. Szczurowskiego i B. Sułkowskiego.
Lokalizacja szczegółowa: starorzecze Sanu, warstwa żwiru,
gł. 5–6 m.
Opis: żeleźce jest dość masywne i opuszczone w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada
zaopatrzona w wyodrębnione, trójkątne wąsy; obuch zaokrąglony, zakończony krępym kapturkiem; smukła szyjka
przechodzi w szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, ukośnie podciętą, niezbyt szeroką
brodą; stan zachowania – średni; uszkodzona krawędź ostrza
i wąsy, ułamana lewa część osady.
Wymiary: dł. całk. – 15,0 cm; wys. ostrza – 7,8 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,7 cm; szer. osady – 4,7 cm; wys. osady –
2,7 cm; wys. osady z wąsami – 3,8 cm; światło osady – 3,7 x
3,6 cm; wys. kapturka – 7,1 cm. Waga – 405 g.
Przynależność typologiczna: IIB.5.20.
Chronologia: 2. połowa X (?) – XII w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu,
nr inw. MP–A–1386.

Literatura: Koperski 1980, s. 99, kat. 26, ryc. 27; Poleski
1992, s. 119, kat. 297; Nowakowski 1998, s. 18, kat. 11,
tabl. 6:1; Kotowicz 2004, s. 39, kat. 141; Strzyż 2006,
tab. V/67, ryc. 8:7.
Uwagi: –.
427. Radzyń Chełmiński, gm. Radzyń Chełmiński, pow.
Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie.
Rodzaj stanowiska: wczesnośredniowieczna osada otwarta (?).
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: „topór z opuszczonym ostrzem”.
Wymiary: –.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: wczesne średniowiecze.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – brązowa waga.
Zbiory: zaginął (?); dawniej w Museum für Vor- und Frühgeschichte w Berlinie.
Literatura: Langenheim 1933, s. 277; Jänischen 1938, s. 28,
poz. 87.
Uwagi: –.
428. Raszewy, gm. Żerków, pow. Jarocin, woj. wielkopolskie, stan. 2 (tabl. LXXI:1).
Rodzaj stanowiska: grodzisko jednoczłonowe z 1. połowy X w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania ratunkowe E. Blumego w 1912 r.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest dość smukłe i silnie opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady migdałowate;
osada zaopatrzona w wyodrębnione, trójkątne wąsy; obuch
wydłużony i spłaszczony; smukła szyjka przechodzi w niezbyt szerokie, asymetryczne, lekko łukowate ostrze, zakończone słabo wyodrębnioną, ukośnie podciętą, dość szeroką
brodą; stan zachowania – dobry, nieznaczne ubytki na wąsach.
Wymiary: dł. całk. – 16,7 cm; wys. ostrza – 5,8 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,7 cm; szer. osady – 4,8 cm; wys. osady –
3,0 cm; wys. osady z wąsami – 6,0 cm; światło osady – 3,7 x
3,7 cm. Waga – 527 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.4.
Chronologia: 1. połowa X w.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – ułamki naczyń glinianych, przęślik z różowego łupku wołyńskiego.
Zbiory: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, nr inw. MAP/
1912:69, nr kat. 1912:278.
Literatura: Kowalenko 1938, s. 288; Nadolski 1954, tab.
B/112, tabl. XVIII:5; Hensel, Hilczer-Kurnatowska 1980,
s. 374–377, ryc. 203:11; Brzostowicz 2006, s. 157, ryc. 8:5;
Tu powstała Polska... 2009, s. 70, kat. II.8.24.
Uwagi: dodatkowe informacje w Archiwum Naukowym
Muzeum Archeologicznego w Poznaniu: zabytek odkryto
wraz z nożem i sierpem.
429. Rogowo, gm. Bulkowo, pow. Płock, woj. mazowieckie,
stan. 1 (tabl. LXXI:2).
Rodzaj stanowiska: płaskie cmentarzysko szkieletowe z grobami w obstawach kamiennych z połowy XI – XII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe F. Tarczyńskiego w 1889 r.
Lokalizacja szczegółowa: grób XIII – mężczyzny (?), złożonego w pozycji wyprostowanej na plecach, na osi NW-SE,
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z głową na NW; żeleźce przy nogach szkieletu (dodatkowo
w grobie: nóż żelazny przy lewym boku).
Opis: żeleźce jest dość masywne i lekko opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady migdałowate; osada zaopatrzona w wyodrębnione, trójkątne wąsy; obuch
płaski; smukła szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne,
łukowate ostrze; stan zachowania – średni, uszkodzone ostrze.
Wymiary: dł. całk. – 12,8 cm; zach. wys. ostrza – 6,3 cm;
najmn. wys. szyjki – 1,7 cm; szer. osady – 3,4 cm; wys. osady
– 3,3 cm; wys. osady z wąsami – 4,9 cm; światło osady –
2,6 x 2,6 cm. Waga – 336 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.3.
Chronologia: połowa XI – XII w.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – żelazny grot
włóczni typu IV wg A. Nadolskiego, srebrne i brązowe kabłączki skroniowe typu IIIC wg K. Musianowicz/H. Kóčki-Krenz.
Zbiory: Muzeum Diecezjalne w Płocku, nr inw. nr inw. MDPł./
VD/- lub MDPł/244.
Literatura: Tarczyński 1899a, s. 2; 1900, s. 24, tabl III:14;
Rutkowski 1906a, s. 43; Kowalewski 1908, s. 9; Antoniewicz
1927, s. 245, tabl. XLVII:23 – tutaj błędnie jako Turowo;
Jakimowicz 1939–1948, tabl. 95:23 – tutaj błędnie jako Turowo; Nadolski 1954, tab. B/113; Rauhut 1971, s. 496, kat. 16a,
tabl. II:a – w podpisie pod tabl. błędnie jako Turowo; Miśkiewiczowa 1982, s. 164, tabl. 39:4 – w podpisie pod tabl.
błędnie jako Turowo; Kordala 2003, s. 307; 2006, s. 74, 76,
kat. 82, tab. 24/12; Banasiewicz 2009, s. 56, 59, przyp. 49;
Cegłowski i inni 2010, kat. V:59 – tutaj błędnie jako Turowo.
Uwagi: –.
430. Rogoźno, gm. Rogoźno, pow. Oborniki, woj. wielkopolskie (tabl. LXXI:3).
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne; dar O. Knoopa
z Rogoźna w 1922 r.
Lokalizacja szczegółowa: pole pod Rogoźnem.
Opis: żeleźce jest dość smukłe i prostopadłe w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady migdałowate; osada
obustronnie wyodrębniona; obuch zaokrąglony; masywna
szyjka przechodzi w bardzo szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, ukośnie podciętą,
wąską brodą; stan zachowania – dobry, nieznacznie uszkodzone ostrze.
Wymiary: dł. całk. – 16,5 cm; wys. ostrza – 12,9 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,1 cm; szer. osady – 4,5 cm; wys. osady –
3,9 cm; światło osady – 3,9 x 3,5 cm. Waga – 476 g.
Przynależność typologiczna: IIIB.12.2.
Chronologia: XI–XII (?) w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, nr inw. MAP/
TPN 1922:54, nr kat. TPN 1922:129.
Literatura: Kostrzewski 1928, s. 224; Hensel, Hilczer-Kurnatowska 1980, s. 406–407, ryc. 224:4; Jasnosz 1982–1984,
s. 97, ryc. 180:6; Wielgosz-Skorupka 2005, s. 348, tabl.
XVI:2; Tu powstała Polska... 2009, s. 74, kat. II.9.54.
Uwagi: –.
431. Rostkowo, gm. Staroźreby, pow. Płock, woj. mazowieckie, stan. 1 (tabl. LXXI:4).
Rodzaj stanowiska: cmentarzysko szkieletowe z grobami w obstawach kamiennych z XI–XII w.
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Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe F. Tarczyńskiego w 1886 r.
Lokalizacja szczegółowa: grób.
Opis: żeleźce jest smukłe i lekko opuszczone w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada
zaopatrzona w wyodrębnione, trójkątne wąsy; obuch zaokrąglony; smukła szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne,
łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, ukośnie podciętą, niezbyt szeroką brodą; stan zachowania – dobry, uszkodzone wąsy.
Wymiary: dł. całk. – 12,6 cm; wys. ostrza – 9,2 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,2 cm; szer. osady – 3,2 cm; wys. osady –
2,0 cm; wys. osady z wąsami – 3,1 cm; światło osady – 2,5 x
2,6 cm. Waga – 218 g.
Przynależność typologiczna: IIB.5.2.
Chronologia: XI–XII w.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – naczynie
gliniane, żelazny grot włóczni typu IV wg A. Nadolskiego.
Zbiory: Muzeum Diecezjalne w Płocku, nr inw. MDPł VD/
241, kat. 55.
Literatura: Tarczyński 1899c, s. 2; Rutkowski 1906a, s. 39,
tabl. I; Kowalewski 1908, s. 10; Kostrzewski 1921, s. 145,
przyp. 28; 1947, ryc. 190:3; Jakimowicz 1939–1948, tabl.
95:16; Nadolski 1954, tab. B/115; Rauhut 1971, s. 499,
kat. 17; Miśkiewiczowa 1982, s. 164; Kordala 2006, s. 76–77,
kat. 85, tab. 24/14; Banasiewicz 2009, s. 55, 60; Cegłowski
i inni 2010, kat. V:58.
Uwagi: w ostrzu znajduje się otwór o średnicy 0,2 x 0,2 cm.
432. Rostkowo, gm. Staroźreby, pow. Płock, woj. mazowieckie, stan. 1 (tabl. LXXII:1).
Rodzaj stanowiska: płaskie cmentarzysko szkieletowe z grobami w obstawach kamiennych z XI–XII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe F. Tarczyńskiego w 1886 r.
Lokalizacja szczegółowa: grób.
Opis: żeleźce jest dość smukłe i lekko opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; osada zaopatrzona w wyodrębnione, trójkątne wąsy; światło osady owalne; obuch
zaokrąglony, zaopatrzony smukłym, profilowanym kapturkiem; smukła szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne,
łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, ukośnie podciętą, niezbyt szeroką brodą; stan zachowania – bardzo dobry.
Wymiary: dł. całk. – 15,0 cm; wys. ostrza – 9,7 cm; najmn.
wys. szyjki – 0,9 cm; szer. osady – 3,5 cm; wys. osady –
2,2 cm; wys. osady z wąsami – 3,7 cm; światło osady – 2,8 x
2,7 cm; wys. kapturka – 6,6 cm. Waga – 274 g.
Przynależność typologiczna: IIB.5.20.
Chronologia: XI–XII w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Diecezjalne w Płocku, nr inw. MDPł VD/
131, kat. 55.
Literatura: Tarczyński 1899c, s. 2; Rutkowski 1906a, s. 39,
tabl. I; Kowalewski 1908, s. 10; Kostrzewski 1921, s. 145,
przyp. 28; 1947, s. 299, ryc. 190:1; 1962, s. 273, ryc. 241:a;
Antoniewicz 1927, s. 245, tabl. XLVII:25; Jakimowicz 1939–
1948, tabl. 95:17; Nadolski 1954, tab. B/114; Rauhut 1971,
s. 499, kat. 17; Miśkiewiczowa 1982, s. 164; Kordala 2006,
s. 76–77, kat. 85, tab. 24/13; Banasiewicz 2009, s. 55, 59–60,
ryc. 3:5; Cegłowski i inni 2010, kat. V:68.
Uwagi: w ostrzu znajduje się otwór średnicy 0,2 x 0,3 cm.

433. Roszków, gm. Krzyżanowice, pow. Racibórz, woj. śląskie (tabl. LXXII:2).
Rodzaj stanowiska: przeprawa rzeczna (?).
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne w trakcie
wydobywania żwiru (Pole I); dar G. Otawy w 2000 r.
Lokalizacja szczegółowa: starorzecze Odry, na końcu wsi
Roszków w kierunku Zabełkowa.
Opis: żeleźce jest dość masywne i lekko opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; osada zaopatrzona w wyodrębnione wąsy; obuch zaokrąglony; masywna szyjka przechodzi
w wąskie, asymetryczne, łukowate ostrze; stan zachowania
– średni, zgnieciona osada, nieznacznie zniszczone wąsy.
Wymiary: zach. dł. całk. – 19,8 cm; wys. ostrza – 4,7 cm;
najmn. wys. szyjki – 2,2 cm; wys. osady – 5,3 cm. Waga –
532 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.1.
Chronologia: X–XII w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum w Raciborzu, nr inw. MR–A–784.
Literatura: niepublikowany.
Uwagi: osada zabytku zgnieciona w trakcie wydobycia.

Opis: żeleźce jest dość masywne i prostopadłe w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada
niewyodrębniona; obuch zaokrąglony, zakończony krępym
kapturkiem; masywna szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone silnie wyodrębnioną, ukośnie podciętą, dość szeroką brodą; stan zachowania
– dobry, uszkodzony górny kapturek.
Wymiary: dł. całk. – 14,0 cm; wys. ostrza – 10,0 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,0 cm; szer. osady – 3,6 cm; światło osady –
3,0 x 2,5 cm; zach. wys. kapturka – 5,2 cm. Waga – 436 g.
Przynależność typologiczna: IIB.1.20.
Chronologia: X/XI – połowa XIII w.
Podstawy datowania: chronologia fazy osadniczej – źródła
pisane, ułamki naczyń glinianych, żelazne groty włóczni
typów IV i V wg A. Nadolskiego.
Zbiory: Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi,
nr inw. IV–1976/226, nr kat. IV/1976/522.
Literatura: Chmielowska 1966, s. 254, tabl. III:2; 1975,
tabl. I:4; 1979, s. 46, tabl. III:11; 1982, s. 164, 187, ryc. 17,
tabl. IV:2; Chmielowska, Marosik 1989, s. 138, ryc. 69.
Uwagi: –.

434. Rozprza, gm. Rozprza, pow. Piotrków Trybunalski, woj.
łódzkie, stan. 1 (tabl. LXXII:3).
Rodzaj stanowiska: grodzisko jednoczłonowe z IX – początku
XIV w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe
A. Chmielowskiej w 1963 r.
Lokalizacja szczegółowa: wykop I, odcinek 3, wewnętrzny
stok wału, II faza osadnicza (2. połowa X – XI w.), warstwa 1.
Opis: żeleźce jest smukłe i lekko opuszczone w stosunku do
osi pionowej toporzyska; osada zaopatrzona w wąsy; obuch
zakończony krótkim, płaskim i czworokątnym w przekroju
młotkiem; smukła szyjka przechodzi w wąskie, łukowate
ostrze, zakończone słabo wyodrębnioną, łukowato podciętą,
szeroką brodą.
Wymiary: dł. całk. – 11,5 cm; wys. ostrza – 3,5 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,5 cm; ok. szer. osady – 3,5 cm.
Przynależność typologiczna: IB.5.30.
Chronologia: X w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna;
chronologia fazy osadniczej – ułamki naczyń glinianych.
Zbiory: Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi,
nr inw. IV–1976/205, nr kat. IV–1976/441, nr ks. pol. 1963/111.
Literatura: Chmielowska 1966, s. 254, tabl. I:14; 1979, s. 46,
tabl. III:12; 1982, s. 162, 180, 186, ryc. 17, tabl. IV:1; Wachowski 1981, s. 154–156, ryc. 3:f; 1983, s. 170; Tokarski
1999, s. 303; Sikora 2007, s. 133; Kotowicz 2009, s. 390,
ryc. 3:10.
Uwagi: zabytek uległ częściowemu zniszczeniu i jego dokumentacja nie była możliwa.

436. Ruda Różaniecka, gm. Narol, pow. Lubaczów, woj.
podkarpackie (tabl. LXXII:5).
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne; zakup od
A. Mielniczka w 2007 r.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest dość masywne i silnie opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne;
osada zaopatrzona w niezbyt wydatne, trójkątne wąsy; obuch
zaokrąglony i zakończony smukłym kapturkiem; masywna
szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne, łukowate ostrze;
stan zachowania – bardzo dobry, nieznacznie wyszczerbione
i skorodowane ostrze.
Wymiary: dł. całk. – 18,8 cm; wys. ostrza – 6,1 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,1 cm; szer. osady – 4,8 cm; wys. osady –
3,8 cm; wys. osady z wąsami – 5,0 cm; światło osady – 2,9 x
3,3 cm; wys. kapturka – 9,0 cm. Waga – 842 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.19.
Chronologia: X (?) – XI w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum im. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim, nr inw. MT/1091/A.
Literatura: niepublikowany.
Uwagi: –.

435. Rozprza, gm. Rozprza, pow. Piotrków Trybunalski, woj.
łódzkie, stan. 1 (tabl. LXXII:4).
Rodzaj stanowiska: grodzisko jednoczłonowe z IX – początku
XIV w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe
A. Chmielowskiej w 1963 r.
Lokalizacja szczegółowa: wykop I, odcinek 1, 0–5 m, wał,
III faza osadnicza (X/XI – połowa XIII w.), warstwa ciemnej
ziemi pod polepą.

437. Rumia-Zagórze, gm. Rumia, pow. Wejherów, woj. pomorskie.
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne przed II
wojną światową.
Lokalizacja szczegółowa: okolice leśniczówki Gniewowo,
pod pniem buka, skarb przedmiotów żelaznych (?) (dodatkowo w skarbie: 4 żelazne topory, 1 żelazny grot włóczni,
1 sierp żelazny).
Opis: „topór żelazny zbliżony do (okazu) z Tolkmicka”.
Wymiary: –.
Przynależność typologiczna: IIB.5.4 (?).
Chronologia: wczesne średniowiecze (?).
Podstawy datowania: literatura przedmiotu.
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Zbiory: zaginął; dawniej w Staatliche Museum w Gdańsku.
Literatura: Langenheim 1933, s. 276; 1941, 4; Jänischen
1938, s. 28, poz. 71.
Uwagi: –.
438. Rumia-Zagórze, gm. Rumia, pow. Wejherów, woj. pomorskie.
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne przed II
wojną światową.
Lokalizacja szczegółowa: okolice leśniczówki Gniewowo,
pod pniem buka, skarb przedmiotów żelaznych (?) (dodatkowo w skarbie: 4 żelazne topory, 1 żelazny grot włóczni,
1 sierp żelazny).
Opis: „topór żelazny”.
Wymiary: –.
Przynależność typologiczna: –
Chronologia: wczesne średniowiecze (?).
Podstawy datowania: literatura przedmiotu.
Zbiory: zaginął; dawniej w Staatliche Museum w Gdańsku.
Literatura: Langenheim 1933, s. 276; 1941, 4; Jänischen
1938, s. 28, poz. 71.
Uwagi: –.
439. Rumia-Zagórze, gm. Rumia, pow. Wejherów, woj. pomorskie.
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne przed II
wojną światową.
Lokalizacja szczegółowa: okolice leśniczówki Gniewowo,
pod pniem buka, skarb przedmiotów żelaznych (?) (dodatkowo w skarbie: 4 żelazne topory, 1 żelazny grot włóczni,
1 sierp żelazny).
Opis: „topór żelazny”.
Wymiary: –.
Przynależność typologiczna: –
Chronologia: wczesne średniowiecze (?).
Podstawy datowania: literatura przedmiotu.
Zbiory: zaginął; dawniej w Staatliche Museum w Gdańsku.
Literatura: Langenheim 1933, s. 276; 1941, 4; Jänischen
1938, s. 28, poz. 71.
Uwagi: –.
440. Rumia-Zagórze, gm. Rumia, pow. Wejherów, woj. pomorskie.
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne przed II
wojną światową.
Lokalizacja szczegółowa: okolice leśniczówki Gniewowo,
pod pniem buka, skarb przedmiotów żelaznych (?) (dodatkowo w skarbie: 4 żelazne topory, 1 żelazny grot włóczni,
1 sierp żelazny).
Opis: „topór żelazny”.
Wymiary: –.
Przynależność typologiczna: –
Chronologia: wczesne średniowiecze (?).
Podstawy datowania: literatura przedmiotu.
Zbiory: zaginął; dawniej w Staatliche Museum w Gdańsku.
Literatura: Langenheim 1933, s. 276; 1941, 4; Jänischen
1938, s. 28, poz. 71.
Uwagi: –.
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441. Rumia-Zagórze, gm. Rumia, pow. Wejherów, woj. pomorskie.
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne przed II
wojną światową.
Lokalizacja szczegółowa: okolice leśniczówki Gniewowo,
pod pniem buka, skarb przedmiotów żelaznych (?) (dodatkowo w skarbie: 4 żelazne topory, 1 żelazny grot włóczni,
1 sierp żelazny).
Opis: „topór żelazny”.
Wymiary: –.
Przynależność typologiczna: –
Chronologia: wczesne średniowiecze (?).
Podstawy datowania: literatura przedmiotu.
Zbiory: zaginął; dawniej w Staatliche Museum w Gdańsku.
Literatura: Langenheim 1933, s. 276; 1941, 4; Jänischen
1938, s. 28, poz. 71.
Uwagi: –.
442. Rybałty, gm. Grodzisk, pow. Siemiatycze, woj. podlaskie, stan. 1 – „Żal” (tabl. LXXIII:1).
Rodzaj stanowiska: płaskie cmentarzysko szkieletowe z grobami w obudowach kamiennych z 2. tercji XII – połowy XIII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe L. Rauhuta i L. Długopolskiej w 1972 r.; znalezisko luźne.
Lokalizacja szczegółowa: na polu, na południe od terenu
cmentarzyska.
Opis: żeleźce jest dość smukłe i prostopadłe w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada zaopatrzona w słabo wyodrębnione wąsy; obuch zaokrąglony,
zakończony krępym kapturkiem; smukła szyjka przechodzi
w niezbyt szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, ukośnie podciętą, szeroką brodą; stan
zachowania – dobry, uszkodzony górny kapturek.
Wymiary: dł. całk. – 15,3 cm; wys. ostrza – 8,3 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,4 cm; szer. osady – 3,6 cm; wys. osady –
1,8 cm; wys. osady z wąsami – 2,8 cm; światło osady – 3,1 x
2,9 cm; zach. wys. kapturka – 5,7 cm. Waga – 373 g.
Przynależność typologiczna: IIB.5.20.
Chronologia: XII – połowa XIII w. (?).
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – naczynia
gliniane, przęśliki z różowego łupku wołyńskiego, srebrny
i posrebrzane kabłączki skroniowe typu IIIA–B wg K. Musianowicz/H. Kóčki-Krenz, brązowa sprzączka lirowata typu IV
wg Z. Hołowińskiej.
Zbiory: Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie,
nr inw. PMA V/7061.
Literatura: Rauhut, Długopolska 1975, s. 365–366, 370,
tabl. VII:k.
Uwagi: –.
443. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 1 (tabl. LXXIII:2).
Rodzaj stanowiska: grodzisko dwuczłonowe z połowy X –
XIV w., płaskie cmentarzysko szkieletowe z 2. połowy XI –
XIV w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe
A. Wrzoska w l. 1932–1935.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest dość masywne i lekko opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne;

osada niewyodrębniona; obuch płaski; masywna szyjka przechodzi w wąskie, symetryczne, łukowate (?) ostrze; stan
zachowania – średni, ułamana część osady i obucha, okaz
silnie skorodowany.
Wymiary: dł. całk. – 16,6 cm; wys. ostrza – 4,2 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,5 cm; szer. osady – 6,0 cm; wys. osady –
4,3 cm; światło osady – 4,1 x 3,5 cm. Waga – 575 g.
Przynależność typologiczna: IA.1.3.
Chronologia: połowa X – XIII w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna;
chronologia stanowiska – ułamki naczyń glinianych, monety,
w tym dirhemy samanidzkie i buwajhidzkie, denary duńskie
z Hedeby, niemieckie Henryka II lub Ottona II i Ottona III,
czeskie Bolesława II i Brzetysława I, biskupa dewenterskiego Bernolda, węgierskie Gezy I krzyżowe typów I, V–VII
wg M. Gumowskiego, żelazna ostroga typu II/1 wg Z. Hilczerówny, brązowe, posrebrzane, srebrne i złoty kabłączki
skroniowe typu IIIA–C i IIIc wg K. Musianowicz//H. KóčkiKrenz, grzechotki gliniane typu II wg K. Ślusarskiego.
Zbiory: Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie,
nr inw. 1998:5.
Literatura: Wrzosek 1961, s. 251, tabl. IV:1; Górecki 2001a,
tab. 14:46; Borowczak 2008, s. 72, kat. 8.
Uwagi: –.
444. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 1 (tabl. LXXIII:3).
Rodzaj stanowiska: grodzisko dwuczłonowe z połowy X –
XIV w., płaskie cmentarzysko szkieletowe z XII–XIV w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe A. Wrzoska w l. 1932–1935.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest dość masywne i lekko uniesione w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady półowalne; osada
zaopatrzona w słabo wyodrębnione wąsy (?); obuch płaski;
smukła szyjka przechodzi w wąskie, symetryczne, łukowate
ostrze.
Wymiary: dł. całk. – 9,5 cm; wys. ostrza – 4,5 cm; najmn. wys.
szyjki – 1,6 cm; szer. osady – 3,2 cm; wys. osady – 2,0 cm; zach.
wys. osady z wąsami – 2,3 cm; światło osady – 2,6 x 2,0 cm.
Przynależność typologiczna: IA.5.3 (?).
Chronologia: XI–XII w. (?).
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: zaginął; dawniej w Muzeum Początków Państwa
Polskiego w Gnieźnie.
Literatura: Kostrzewski 1947, s. 211, ryc. 122:2; 1955, ryc.
902; Nadolski 1954, tab. B/67 – tutaj jako Lednogóra;
Wrzosek 1961, s. 251, tabl. IV:3; Górecki 2001a, tab. 14:45;
Borowczak 2008, s. 73, kat. 9.
Uwagi: –.
445. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 1 (tabl. LXXIII:4).
Rodzaj stanowiska: grodzisko dwuczłonowe z połowy X –
XIV w., płaskie cmentarzysko szkieletowe z XII–XIV w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe A. Wrzoska w l. 1932–1935.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: fragment smukłego żeleźca; smukła szyjka przechodzi
w wąskie, asymetryczne, łukowate ostrze; stan zachowania –
zły, zniszczona osada i obuch, uszczerbki na ostrzu.

Wymiary: zach. dł. całk. – 9,1 cm; wys. ostrza – 4,7 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,1 cm. Waga – 109 g.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: XII–XIV w.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – jw.
Zbiory: Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie,
nr inw. 1998:5.
Literatura: Wrzosek 1961, s. 251; Górecki 2001a, tab. 14:148;
Borowczak 2008, s. 72, kat. 5.
Uwagi: –.
446. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 1.
Rodzaj stanowiska: grodzisko dwuczłonowe z połowy X –
XIV w., płaskie cmentarzysko szkieletowe z XII–XIV w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe A. Wrzoska w l. 1932–1935.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: „fragment topora”.
Wymiary: –.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: XII–XIV w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: zaginął; dawniej w Muzeum Początków Państwa
Polskiego w Gnieźnie.
Literatura: Wrzosek 1961, s. 251; Górecki 2001a, tab. 14:147;
Borowczak 2008, s. 72, kat. 6.
Uwagi: –.
447. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 1.
Rodzaj stanowiska: grodzisko dwuczłonowe z połowy X –
XIV w., płaskie, cmentarzysko szkieletowe z XII–XIV w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe A. Wrzoska w l. 1932–1935.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: „fragment topora”.
Wymiary: –.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: wczesne średniowiecze.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: zaginął; dawniej w Muzeum Początków Państwa
Polskiego w Gnieźnie.
Literatura: Wrzosek 1961, s. 251; Górecki 2001a, tab. 14:149;
Borowczak 2008, s. 72, kat. 7.
Uwagi: –.
448. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 1 (tabl. LXXIII:5).
Rodzaj stanowiska: grodzisko dwuczłonowe z połowy X –
XIV w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe K. Żurowskiego w 1950 r.
Lokalizacja szczegółowa: majdan, ar 148, przemieszana warstwa.
Opis: fragment masywnego żeleźca, opuszczonego w stosunku do osi pionowej toporzyska; masywna szyjka przechodzi
w szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, półowalnie podciętą, niezbyt szeroką brodą.
Wymiary: –.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: wczesne średniowiecze.
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Podstawy datowania: chronologia stanowiska – j.w.
Zbiory: zaginął; dawniej w Muzeum Początków Państwa
Polskiego w Gnieźnie.
Literatura: Żurowski 1953, s. 119, tabl. 45:c; Nadolski 1954,
tab. Uzupełnienia A/5; Górecki 2001a, tab. 14:77; Borowczak
2008, s. 71, kat. 4.
Uwagi: –.
449. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 1 (tabl. LXXIII:6).
Rodzaj stanowiska: grodzisko dwuczłonowe z połowy X –
XIV w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe Ekspedycji Wykopaliskowej Instytutu Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk pod kierunkiem A. Nowaka
w 1962 r.
Lokalizacja szczegółowa: wykop II, warstwa IV związana
z I fazą tzw. „drugiego” kościoła.
Opis: żeleźce jest masywne i prostopadłe (?) w stosunku
do osi pionowej toporzyska; masywna szyjka przechodzi
w szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone
niewyodrębnioną, spiczastą brodą.
Wymiary: dł. całk. – ok. 18,5 cm; wys. ostrza – 11,4 cm;
najmn. wys. szyjki – 2,3 cm.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: koniec X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: chronologia fazy osadniczej – ułamki
naczyń glinianych, krzyżyk brązowy, brązowy i pozłacany
krzyż relikwiarzowy, grzebień z kości słoniowej.
Zbiory: zaginął; dawniej w Muzeum Pierwszych Piastów na
Lednicy, nr kat. 298/62.
Literatura: Nowak 1965, s. 185, ryc. 2; Górecki 2001a,
tab. 14:78; 2001b, Tab. 5:78; Kurnatowska 2004, fig. 7:20;
Kotowicz 2013, s. 74; Kotowicz, Sankiewicz 2013, kat. 10,
tabl. V:2.
Uwagi: –.
450. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 1 (tabl. LXXIV:1).
Rodzaj stanowiska: grodzisko dwuczłonowe z połowy X –
XIV w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe pod
kierunkiem W. Kóčki w 1964 r.
Lokalizacja szczegółowa: ar 201, ćwiartka a, warstwa VII.
Opis: fragment żeleźca w postaci łukowatego ostrza.
Wymiary: zach. dł. całk. – 2,6 cm; zach. wys. ostrza – 4,1 cm.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: X–XI w.
Podstawy datowania: chronologia poziomu osadniczego –
ułamki naczyń glinianych.
Zbiory: zaginął; wcześniej w Muzeum Pierwszych Piastów
na Lednicy, nr inw. MPP/A/6; nr kat. 403/64.
Literatura: Kotowicz 2013, s. 74; Kotowicz, Sankiewicz
2013, kat. 11, tabl. VI:1.
Uwagi: –.
451. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 2 (tabl. LXXIV:2).
Rodzaj stanowiska: przeprawa mostowa z 963/964 – l. 30 XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe M. Łastowieckiego w 1989 r.
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Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, przyczółek mostu
wschodniego – „gnieźnieńskiego”, wykop I/87 (1,4 m od S;
0,3 m od W), ćw. D, warstwa IV, gł. 108,75 m n.p.m..
Opis: żeleźce jest dość smukłe i prostopadłe w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada zaopatrzona w wyodrębnione, trójkątne wąsy; obuch zaokrąglony; masywna szyjka przechodzi w bardzo szerokie,
asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną,
łukowato (?) podciętą, niezbyt szeroką brodą; stan zachowania – zły, silnie uszkodzona osada z wąsami i krawędź
ostrza.
Wymiary: dł. całk. – 17,2 cm; wys. ostrza – 12,9 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,0 cm; szer. osady – 4,4 cm; zach. wys. osady
– 3,4 cm; wys. osady z wąsami – 4,7 cm; światło osady –
3,5 x 3,4 cm. Waga – 510 g.
Przynależność typologiczna: IIIB.5.2.
Chronologia: 2. połowa X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: chronologia poziomu osadniczego –
ułamki naczyń glinianych, ostroga żelazna typu I/1 wg Z. Hilczerówny, grzebienie z poroża grup IB/VI/1, IB/VII/9 i IIB/
I/1 wg E. Cnotliwego, misa żelazna typu „śląskiego”.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/48; nr kat. 51/89.
Literatura: Tokarski 2000, s. 79, 93, kat. 21, tabl. III:10;
Górecki 2001a, tab. 14:79; 2001b, Tab. 5:79; Borowczak
2008, s. 95, kat. 53; Kotowicz 2013, s. 71–72; Kotowicz,
Sankiewicz 2013, kat. 12, tabl. VI:2.
Uwagi: –.
452. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 2 (tabl. LXXIV:3).
Rodzaj stanowiska: przeprawa mostowa z 963/964 – l. 30 XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe M. Łastowieckiego w 1991 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, przyczółek mostu
wschodniego – „gnieźnieńskiego”, wykop I/87 (1,4 m od S;
0,6 m od E), ćw. D, warstwa IV, gł. 107,65 m.
Opis: żeleźce jest smukłe i lekko opuszczone w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada zaopatrzona w słabo wyodrębnione, zaokrąglone wąsy; obuch
zaokrąglony; smukła szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, lekko łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną,
podciętą, niezbyt szeroką brodą; stan zachowania – średni,
uszkodzona broda, ostrze oraz dolne wąsy.
Wymiary: dł. całk. – 12,4 cm; zach. wys. ostrza – 5,6 cm;
najmn. wys. szyjki – 0,9 cm; szer. osady – 3,0 cm; wys. osady –
1,3 cm; zach. wys. osady z wąsami – 2,5 cm; światło osady
– 2,3 x 2,2 cm. Waga – 137 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.2.
Chronologia: 2. połowa X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/58; nr kat. 4/91.
Literatura: Tokarski 2000, s. 80–81, 93, kat. 20, tabl. II:5;
Górecki 2001a, tab. 14:47; 2001b, Tab. 5:47; Borowczak
2008, s. 95, kat. 54; Kotowicz 2013, s. 56–57; Kotowicz,
Sankiewicz 2013, kat. 13, tabl. VII:1.
Uwagi: –.
453. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 2 (tabl. LXXIV:4; CLXXVI:1).

Rodzaj stanowiska: przeprawa mostowa z 963/964 – l. 30 XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe M. Łastowieckiego w 1991 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, przyczółek mostu
wschodniego – „gnieźnieńskiego”, wykop I/87 (1,3 m od S;
1,3 m od W), ćw. D, warstwa IV, gł. 107,05 m.
Opis: żeleźce jest masywne i lekko opuszczone w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady w przybliżeniu
czworokątne z zaokrąglonymi narożnikami; osada wyodrębniona od dołu; obuch płaski, zakończony masywnym
dolnym, krępym, płaskim kapturkiem; masywna szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne, lekko łukowate ostrze, zakończone słabo wyodrębnioną, ukośnie podciętą, wąską brodą;
stan zachowania dobry, nieznacznie wyszczerbione ostrze.
Wymiary: dł. całk.– 16,1 cm; wys. ostrza – 6,1 cm; najmniejsza wys. szyjki – 2,8 cm; szer. osady – 4,9 cm; wys.
osady – 4,0 cm; światło osady – 5,1 x 3,4 cm; wys. kapturka
– 6,5 cm. Waga z toporzyskiem: 1144 g.
Przynależność typologiczna:IB.7.10.
Chronologia: 2. połowa X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/58; nr kat. 71/91.
Literatura:Stępnik 1996, s. 273–274, Tabl. VI:2; Tokarski
2000, s. 78–79, 93, kat. 22, Tabl. III:6; Górecki 2001a, s. 142,
tab. 14:145, ryc. 87:8; 2001b, s. 60, tab. 5:145; Borowczak
2008, s. 99, kat. 62, Tabl. XIX; Kotowicz 2013, s. 59;
Kotowicz, Sankiewicz 2013, kat. 14, tabl. VII:2, LXXXV:1.
Uwagi: w osadzie zachował się w czterech kawałkach, wykonany z drewna wiązu (Ulmus) fragment toporzyska długości 47,3 cm, o w przybliżeniu, czworokątnym przekroju
i wymiarach przy osadzie 5,2 x 3,4 cm, przy końcu 3,2 x
2,4 cm; żeleźce zostało osadzone przy pomocy kawałka skóry.
454. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 2 (tabl. LXXIV:5).
Rodzaj stanowiska: przeprawa mostowa z 963/964 – l. 30 XI
w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe J. Góreckiego w 2001 r.
Lokalizacja szczegółowa: przyczółek mostu zachodniego –
„poznańskiego”, wykop I/99, ćw. B (1,4 m od N; 1,1 od W),
warstwa IV, gł. 108,78 m n.p.m.
Opis: żeleźce jest dość smukłe i lekko opuszczone w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada
zaopatrzona w słabo wyodrębnione wąsy; obuch zaokrąglony; masywna szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne,
łukowate ostrze; stan zachowania – średni, znaczne ubytki
na osadzie i ostrzu.
Wymiary: zach. dł. całk. – 16,5 cm; zach. wys. ostrza – 6,5 cm;
najmn. wys. szyjki – 2,6 cm; szer. osady – 4,4 cm; zach.
wys. osady – 3,0 cm; zach. wys. osady z wąsami – 4,0 cm;
światło osady – 2,7 x 2,8 cm. Waga – 447 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.1.
Chronologia: 2. połowa X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/100; nr kat. 230/01.
Literatura: Kotowicz 2013, s. 55–56; Kotowicz, Sankiewicz
2013, kat. 15, tabl. VIII:1.
Uwagi: –.

455. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 2 (tabl. LXXIV:6).
Rodzaj stanowiska: podgrodzie z 2. połowy X – XII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe D. Banaszak, J. Góreckiego i A. Tabaki w 2006 r.
Lokalizacja szczegółowa: na N-E od przyczółka mostu zachodniego, ar 1N6W, ćwiartka D, wykop 10/06 (1,9 m od N;
1,35 od E), obiekt 5/06 (dodatkowo w obiekcie – nożyce
złotnicze, wiertło-pilnik złotniczy, żelazny grot strzały, odważnik ołowiany, przęślik gliniany, szydło kościane, sztabki, blaszki i tasmy żelazne, ułamki nczyń glinianych, kości
zwierzęce), gł. 112,33 m n.p.m.
Opis: żeleźce jest smukłe i prostopadłe w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada
niewyodrębniona; obuch zaokrąglony; smukła szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, niemal proste ostrze,
zakończone wyodrębnioną, łukowato podciętą, dość szeroką brodą; stan zachowania – dobry, nieznaczne ubytki
na osadzie.
Wymiary: dł. całk. – 7,8 cm; wys. ostrza – 4,2 cm; najmn. wys.
szyjki – 1,0 cm; szer. osady – 1,9 cm; wys. osady – 1,0 cm;
światło osady – 1,4 x 1,2 cm. Waga – 25 g.
Przynależność typologiczna: IIB.1.2.
Chronologia: 2. połowa XI – XII w.
Podstawy datowania: chronologia obiektu.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/123; nr kat. 212/06.
Literatura: Kotowicz 2013, s. 62; Kotowicz, Sankiewicz
2013, kat. 16, tabl. VIII:2.
Uwagi: –.
456. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3 (tabl. LXXV:1).
Rodzaj stanowiska: przeprawa mostowa z 963/964 – l. 30 XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne G. Mikołajczyk w 1957 lub 1959 r.
Lokalizacja szczegółowa: relikty mostu zachodniego – „poznańskiego” lub wschodniego – „gnieźnieńskiego”.
Opis: żeleźce jest masywne i prostopadłe w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada wyodrębniona od dołu i zaopatrzona w bardzo słabo wyodrębnione, górne wąsy; obuch zaokrąglony; masywna szyjka
przechodzi w wąskie, asymetryczne ostrze; stan zachowania
– średni, uszkodzona krawędź ostrza i wąsy.
Wymiary: dł. całk. – 17,7 cm; zach. wys. ostrza – 6,0 cm;
najmn. wys. szyjki – 2,6 cm; szer. osady – 5,0 cm; wys. osady
– 4,7 cm; zach. wys. osady z wąsami – 5,3 cm; światło osady
– 4,4 x 4,0 cm. Waga – 636 g.
Przynależność typologiczna: IB.10.1.
Chronologia: 2. połowa X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – datowanie
dendrochronologiczne.
Zbiory: Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie,
nr inw. 1961:4.
Literatura: Borowczak 2008, s. 74, kat. 12.
Uwagi: zabytek poddano niezidentyfikowanym badaniom
metaloznawczym.
457. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3 (tabl. LXXV:2).
Rodzaj stanowiska: przeprawa mostowa z 963/964 – l. 30 XI w.
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Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne G. Mikołajczyk w 1957 lub 1959 r.
Lokalizacja szczegółowa: relikty mostu zachodniego – „poznańskiego” lub wschodniego – „gnieźnieńskiego”.
Opis: żeleźce jest dość masywne i prostopadłe w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada
zaopatrzona w bardzo słabo wyodrębnione wąsy; obuch zaokrąglony; masywna szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne, łukowate ostrze; stan zachowania – średni, uszkodzona krawędź ostrza i wąsy.
Wymiary: dł. całk. – 19,0 cm; zach. wys. ostrza – 5,9 cm;
najmn. wys. szyjki – 2,6 cm; szer. osady – 4,8 cm; wys.
osady – 3,8 cm; wys. osady z wąsami – 4,5 cm; światło
osady – 4,1 x 3,5 cm. Waga – 680 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.1.
Chronologia: 2. połowa X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie,
nr inw. 1961:4.
Literatura: Borowczak 2008, s. 75, kat. 13.
Uwagi: zabytek poddano niezidentyfikowanym badaniom
metaloznawczym.
458. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3 (tabl. LXXV:3).
Rodzaj stanowiska: przeprawa mostowa z 963/964 – l. 30 XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne G. Mikołajczyk w 1957 lub 1959 r.
Lokalizacja szczegółowa: relikty mostu zachodniego – „poznańskiego” lub wschodniego – „gnieźnieńskiego”.
Opis: żeleźce jest smukłe i silnie opuszczone w stosunku do osi
pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada zaopatrzona
w słabo wyodrębnione wąsy; obuch zaokrąglony, zakończony
smukłym, prosto ściętym kapturkiem; smukła szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, lekko łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, ukośnie podciętą, wąską brodą; stan zachowania – dobry, uszkodzone wąsy i górna część kapturka.
Wymiary: dł. całk. – 12,5 cm; wys. ostrza – 8,2 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,2 cm; szer. osady – 2,7 cm; wys. osady –
2,7 cm; wys. osady z wąsami – 3,4 cm; światło osady – 2,2 x
2,1 cm; wys. kapturka – 5,9 cm. Waga – 147 g.
Przynależność typologiczna: IIB.5.20.
Chronologia: 2. połowa (koniec?) X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie,
nr inw. 1961:4.
Literatura: Borowczak 2008, s. 74, kat. 11.
Uwagi: w ostrzu znajduje się okrągły otwór o średnicy
0,5 cm; zabytek poddano niezidentyfikowanym badaniom
metaloznawczym.
459. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3a (tabl. LXXV:4).
Rodzaj stanowiska: przeprawa mostowa z 963/964 – l. 30 XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne J. Łomnickiego w 1961 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, relikty mostu
zachodniego – „poznańskiego”, 28 m na W od wyspy, warstwa destruktu mostu.
Opis: żeleźce jest smukłe i lekko uniesione w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada zao-
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patrzona w słabo wyodrębniane, trójkątne wąsy; obuch
zaokrąglony; smukła szyjka przechodzi w szerokie, lekko
asymetryczne, wachlarzowate, łukowate ostrze, uniesione
do góry i zakończone niewyodrębnioną brodą; stan zachowania – dobry, odłamana górna część ostrza.
Wymiary: dł. całk. – 11,5 cm; zach. wys. ostrza – 9,4 cm;
najmn. wys. szyjki – 1,3 cm; szer. osady – 2,9 cm; wys. osady
– 1,9 cm; wys. osady z wąsami – 3,0 cm; światło osady – 2,6 x
2,3 cm. Waga – 127 g.
Przynależność typologiczna: IIIA.5.1.
Chronologia: 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna;
chronologia stanowiska – datowanie dendrochronologiczne.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/3, nr kat. 203/61.
Literatura: Anderszowa, Łomnicki, Nowak, Szenicowa 1963,
ryc. 7; Nadolski 1966, s. 8, 12–15, kat. 3, ryc. 9 – tutaj błędnie
jako okaz z „zawieszką”; 1971, s. 1210–1211; Rajewski 1973,
s. 356–357; Głosek, Kajzer, Nadolski 1978, s. 31, poz. 47,
tabl. 7; Kara 1991, s. 107; 1992, s. 168; 1993, s. 37; Nicolle
1999, kat. 908A; Górecki 2001a, s. 142, tab. 14:137, ryc. 87:2;
2001b, s. 58, Tab. 5:137, Abb. 9:2; Kurasiński 2005a, s. 205,
przyp. 11; Borowczak 2008, s. 75, kat. 14; Kotowicz 2008c,
s. 451; 2013, s. 70; Kotowicz, Sankiewicz 2013, kat. 17,
tabl. IX:1.
Uwagi: pierwotnie w osadzie znajdował się fragment nadpalonego toporzyska dł. ok. 11 cm, osadzonego przy pomocy
żelaznego nitu/klina.
460. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3a (tabl. LXXVI:1).
Rodzaj stanowiska: przeprawa mostowa z 963/964 – l. 30 XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne J. Łomnickiego w 1961 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, mostu zachodni –
„poznański”, 35 m na W od wyspy, warstwa destruktu mostu.
Opis: żeleźce jest dość masywne i lekko opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne;
osada zaopatrzona w słabo wyodrębniane, trójkątne wąsy;
obuch zaokrąglony, zakończony niezbyt wydatnym, płasko
ściętym kapturkiem; smukła szyjka przechodzi w szerokie,
asymetryczne, lekko łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, łukowato podciętą, dość szeroką brodą; stan zachowania – dobry, skorodowane powierzchnie ostrza.
Wymiary: dł. całk. – 16,1 cm; wys. ostrza – 9,1 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,8 cm; szer. osady – 4,2 cm; wys. osady –
4,1 cm; wys. osady z wąsami – 4,4 cm; światło osady – 3,4 x
3,2 cm, wys. kapturka – 7,8 cm. Waga – 539 g.
Przynależność typologiczna: IIB.5.20.
Chronologia: 2. połowa (koniec?) X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna;
chronologia stanowiska – jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/3; nr kat. 204/61.
Literatura: Nadolski 1966, s. 8, 12, kat. 4, ryc. 10; 1971,
s. 1210–1211; Rajewski 1973, s. 356–357; Głosek, Kajzer,
Nadolski 1978, s. 31, poz. 48, tabl. 7; Nicolle 1999, kat. 908B;
Górecki 2001a, s. 140, tab. 14:71; 2001b, s. 56, Tab. 5:71;
Borowczak 2008, s. 76, kat. 15; Kotowicz 2013, s. 66–67;
Kotowicz, Sankiewicz 2013, kat. 18, tabl. IX:2; Kucypera,
Rybka 2013, s. 305, tabl. I:7, II:7, III:7.

Uwagi: badania materiałowe P. Kucypery i K. Rybki wykazały, iż żeleźce zostało wykonane z trzech kęsów żelaza,
a osada została utworzona poprzez asymetryczne zawinięcie; całość wykończono poprzez dosztukowanie kapturka
i asymetrycznej, dwuwarstwowej nakładki na ostrze.
461. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3a (tabl. LXXVI:2).
Rodzaj stanowiska: przeprawa mostowa z 963/964 – l. 30 XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne J. Łomnickiego w 1961 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, most zachodni
– „poznańskiego”, 34 m na W od wyspy, warstwa destruktu
mostu.
Opis: żeleźce jest dość smukłe i lekko opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady migdałowate;
osada zaopatrzona w słabo wyodrębnione, trójkątne wąsy;
obuch zaokrąglony; masywna szyjka przechodzi w wąskie,
asymetryczne, łukowate ostrze; stan zachowania – dobry,
skorodowane powierzchnie ostrza.
Wymiary: dł. całk. – 18,8 cm; zach. wys. ostrza – 6,4 cm;
najmn. wys. szyjki – 2,5 cm; szer. osady – 4,6 cm; wys. osady
– 3,5 cm; wys. osady z wąsami – 4,5 cm; światło osady –
3,9 x 3,4 cm. Waga – 726 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.1.
Chronologia: 2. połowa X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/3; nr kat. 206/61.
Literatura: Anderszowa, Łomnicki, Nowak, Szenicowa 1963,
ryc. 8; Nadolski 1966, s. 8–9, 12, kat. 6, ryc. 12 – tutaj błędna
lokalizacja i nr inw.; 1971, s. 1210–1211; Rajewski 1973,
s. 356–357; Górecki 2001a, tab. 14:48, ryc. 85:1; 2001b,
Tab. 5:48, Abb. 7:1; Borowczak 2008, s. 76, kat. 16; Kotowicz
2013, s. 55–56; Kotowicz, Sankiewicz 2013, kat. 19, tabl.
X:1; Kucypera, Rybka 2013, s. 304, tabl. Ia:1, IIa:1, IIIa:1.
Uwagi: badania materiałowe P. Kucypery i K. Rybki wykazały, iż żeleźce zostało wykonane z kilkuwarstowej sztabki,
a osada została utworzona poprzez asymetryczne zawinięcie
uprzednio ścienionej i profilowanej części przeciwległej do
ostrza.
462. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3a (tabl. LXXVI:3).
Rodzaj stanowiska: przeprawa mostowa z 963/964 – l. 30 XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne J. Łomnickiego w 1961 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, relikty mostu
zachodniego – „poznańskiego”, 30 m na W od wyspy, warstwa destruktu mostu.
Opis: żeleźce jest dość masywne i lekko uniesione w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada
zaopatrzona w słabo wyodrębnione, spiczaste wąsy; obuch
lekko spłaszczony; masywna szyjka przechodzi w wąskie,
asymetryczne, lekko łukowate (?) ostrze; stan zachowania –
dobry, nieznacznie uszkodzone krawędzie ostrza.
Wymiary: dł. całk. – 17,3 cm; wys. ostrza – 5,8 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,6 cm; szer. osady – 4,5 cm; wys. osady –
3,5 cm; wys. osady z wąsami – 4,6 cm; światło osady – 5,0 x
3,2 cm. Waga – 680 g.
Przynależność typologiczna: IA.5.3.

Chronologia: 2. połowa X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/3; nr kat. 207/61.
Literatura: Anderszowa, Łomnicki, Nowak, Szenicowa 1963,
ryc. 8; Nadolski 1966, s. 9, 12, kat. 8, ryc. 14 – tutaj błędna
lokalizacja i nr inw.; 1971, s. 1210–1211; Rajewski 1973,
s. 356–357; Podwińska 1978, ryc. 66; Górecki 2001a, tab.
14:49; 2001b, Tab. 5:49; Borowczak 2008, s. 77, kat. 17;
kotowicz 2013, s. 51; Kotowicz, Sankiewicz 2013, kat. 20,
tabl. X:2.
Uwagi: –.
463. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3a (tabl. LXXVI:4).
Rodzaj stanowiska: przeprawa mostowa z 963/964 – l. 30 XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne J. Łomnickiego w 1961 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, relikty mostu
zachodniego – „poznańskiego”.
Opis: żeleźce jest smukłe i lekko uniesione w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada zaopatrzona w słabo wyodrębnione, trójkątne wąsy; obuch zaokrąglony; smukła szyjka przechodzi w wąskie, lekko asymetryczne, łukowate ostrze; stan zachowania – średni, silnie
skorodowane powierzchnie obucha, uszczerbki na ostrzu.
Wymiary: dł. całk. – 19,3 cm; wys. ostrza – 7,0 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,8 cm; szer. osady – 4,6 cm; wys. osady –
2,4 cm; wys. osady z wąsami – 3,7 cm; światło osady – 3,6 x
3,5 cm. Waga – 512 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.1.
Chronologia: 2. połowa X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/3; nr kat. 238/61.
Literatura: Anderszowa, Łomnicki, Nowak, Szenicowa 1963,
ryc. 8; Nadolski 1966, s. 8, 12, kat. 5, ryc. 11 – tutaj błędna
lokalizacja i nr inw.; 1971, s. 1210–1211; Rajewski 1973,
s. 356–357; Podwińska 1978, ryc. 66; Górecki 2001a, tab.
14:50; 2001b, Tab. 5:50; Borowczak 2008, s. 77, kat. 18;
Kotowicz 2013, s. 55–56; Kotowicz, Sankiewicz 2013, kat.
21, tabl. XI:1; Kucypera, Rybka 2013, s. 304–305, tabl. I:4,
II:4, III:4.
Uwagi: badania materiałowe P. Kucypery i K. Rybki wykazały, iż żeleźce zostało wykonane z dwóch lub trzech
kęsów, a osada została utworzona poprzez zawinięcie osobno
przygotowanego kęsa wokół widlasto rozszczepionej części
tworzącej główną część szyjki.
464. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3a (tabl. LXXVII:1).
Rodzaj stanowiska: przeprawa mostowa z 963/964 – l. 30 XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne J. Łomnickiego w 1961 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, relikty mostu
zachodniego – „poznańskiego”.
Opis: żeleźce jest masywne i lekko opuszczone w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady migdałowate;
osada zaopatrzona w słabo wyodrębnione, trójkątne wąsy;
obuch zaokrąglony; masywna szyjka przechodzi w wąskie,
asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone słabo wyodręb-
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nioną, ukośnie podciętą, wąską brodą; stan zachowania –
dobry, skorodowane powierzchnie żeleźca.
Wymiary: dł. całk. – 20,5 cm; wys. ostrza – 7,1 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,5 cm; szer. osady – 5,7 cm; wys. osady –
3,7 cm; wys. osady z wąsami – 5,3 cm; światło osady – 5,3 x
4,1 cm. Waga – 991 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.2.
Chronologia: 2. połowa X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/3; nr kat. 239/61.
Literatura: Nadolski 1966, s. 9, 12, kat. 5, ryc. 13 – tutaj
błędna lokalizacja; 1971, s. 1210–1211; Rajewski 1973,
s. 356–357; Górecki 2001a, tab. 14:51; 2001b, Tab. 5:51;
Borowczak 2008, s. 78, kat. 19; Kotowicz 2013, s. 56–57;
Kotowicz, Sankiewicz 2013, kat. 22, tabl. XI:2.
Uwagi: –.
465. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3a (tabl. LXXVII:2).
Rodzaj stanowiska: przeprawa mostowa z 963/964 – l. 30 XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne A. Koli
i G. Wilke w 1986 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, relikty mostu
zachodniego – „poznańskiego”, pas VI, działka 4, kwadrat
4–B, gł. 4,78 m (104,30 m n.p.m).
Opis: żeleźce jest dość smukłe i lekko opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada
zaopatrzona w słabo wyodrębnione wąsy; obuch zaokrąglony; masywna szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne,
lekko łukowate ostrze, zakończone niewyodrębnioną, spiczastą brodą; stan zachowania – dobry, skorodowane powierzchnie, wyszczerbiona krawędź ostrza.
Wymiary: dł. całk. – 16,1 cm; wys. ostrza – 7,8 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,1 cm; szer. osady – 4,3 cm; wys. osady –
3,5 cm; wys. osady z wąsami – 4,1 cm; światło osady – 4,6 x
3,6 cm. Waga – 532 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.1.
Chronologia: 2. połowa X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/39; nr kat. 9/86.
Literatura: Kola, Wilke 1989, s. 91, 93, ryc. 14:6; Górecki
2001a, tab. 14:54, ryc. 85:3; 2001b, Tab. 5:54, Abb. 7:3;
Borowczak 2008, s. 88, kat. 39; Kotowicz 2013, s. 55–56;
Kotowicz, Sankiewicz 2013, kat. 23, tabl. XII:1.
Uwagi: w osadzie zachował się fragment wykonanego z drewna grabu (Carpinus sp.) toporzyska dł. 14,8 cm (pierwotnie
17 cm) o okrągłym (?) przekroju; żeleźce było pierwotnie
osadzone przy pomocy nie zachowanego kawałka skóry.
466. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3a (tabl. LXXVII:3).
Rodzaj stanowiska: przeprawa mostowa z 963/964 – l. 30 XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne A. Koli
i G. Wilke w 1986 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, relikty mostu
zachodniego – „poznańskiego”, pas VI, działka 4, kwadrat
3–C, gł. 4,80 m (104,28 m n.p.m.).
Opis: żeleźce jest dość smukłe i niemal prostopadłe w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady migdało-
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wate; osada zaopatrzona w wyodrębnione, trójkątne wąsy;
obuch zaokrąglony; masywna szyjka przechodzi w wąskie,
asymetryczne, lekko łukowate ostrze; stan zachowania –
dobry, skorodowane powierzchnie.
Wymiary: dł. całk. – 20,0 cm; wys. ostrza – 8,1 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,8 cm; szer. osady – 4,7 cm; wys. osady –
3,2 cm; wys. osady z wąsami – 5,7 cm; światło osady – 4,2 x
3,7 cm. Waga – 879 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.1.
Chronologia: 2. połowa X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/39; nr kat. 10/86.
Literatura: Kola, Wilke 1989, s. 91, 93; Górecki 2001a, tab.
14:18; 2001b, Tab. 5:18; Borowczak 2008, s. 88, kat. 40;
Kotowicz 2013, s. 55–56; Kotowicz, Sankiewicz 2013, kat.
24, tabl. XII:2; Kucypera, Rybka 2013, s. 304, tabl. I:3, II:3,
III:3.
Uwagi: badania materiałowe P. Kucypery i K. Rybki wykazały, iż żeleźce zostało wykonane z kilku, uprzednio
zgrzanych ze sobą kęsów żelaza, do których przygrzano
kolejne płaskie kęsy i wykonano z nich osadę poprzez
połączenie ich na zakładkę na obuchu; ostrze uformowano
poprzez wgrzanie kęsa tworzącego rombowatą w przekroju
wkładkę.
467. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3a (tabl. LXXVIII:1, CLXXVI:2).
Rodzaj stanowiska: przeprawa mostowa z 963/964 – l. 30 XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne A. Koli
i G. Wilke w 1986 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, relikty mostu
zachodniego – „poznańskiego”, pas VII, działka 4, kwadrat
2–B, gł. 5,75 m (103,33 m n.p.m.).
Opis: żeleźce jest dość smukłe i lekko opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady migdałowate;
osada zaopatrzona w słabo wyodrębnione, trójkątne wąsy;
obuch zaokrąglony; masywna szyjka przechodzi w wąskie,
asymetryczne i łukowate ostrze, zakończone słabo wyodrębnioną, ukośnie podciętą, wąską brodą; stan zachowania –
dobry, skorodowane powierzchnie.
Wymiary: dł. całk. – 17,5 cm; wys. ostrza – 7,5 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,1 cm; szer. osady – 4,6 cm; wys. osady –
4,0 cm; wys. osady z wąsami – 5,2 cm; światło osady – 4,1 x
3,6 cm. Waga – 630 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.2.
Chronologia: 2. połowa X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/39; nr kat. 19/86.
Literatura: Kola, Wilke 1989, s. 91, 93, ryc. 14:3; Stępnik 1996,
s. 273, tab. 5; Górecki 2001a, tab. 14:55; 2001b, Tab. 5:55;
Borowczak 2008, s. 89, kat. 41; Kotowicz 2013, s. 56–57;
Kotowicz, Sankiewicz 2013, kat. 25, tabl. XIII:1, LXXXV:2.
Uwagi: w osadzie zachował się fragment wykonanego z drewna grabu (Carpinus sp.) toporzyska (wcześniej błędnie
jako drewno dębu) długości 20,7 cm (pierwotnie 54,2 cm),
o okrągłym przekroju średnicy 2,9 x 2,2 cm.
468. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3a (tabl. LXXVIII:2).

Rodzaj stanowiska: przeprawa mostowa z 963/964 – l. 30 XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne A. Koli
i G. Wilke w 1986 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, relikty mostu
zachodniego – „poznańskiego”, pas VII, działka 2, kwadrat
4–A, gł. 6,20 m (102,88 m n.p.m.).
Opis: żeleźce jest dość smukłe i prostopadłe w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady migdałowate; osada
zaopatrzona w wyodrębnione, trójkątne wąsy; obuch nieznacznie spłaszczony; smukła szyjka przechodzi w bardzo
szerokie, asymetryczne, lekko łukowate ostrze, zakończone
wyodrębnioną, podciętą, wąską brodą; stan zachowania –
średni, uszkodzona broda, znacznie skorodowane powierzchnie.
Wymiary: dł. całk. – 16,5 cm; wys. ostrza – 12,6 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,9 cm; szer. osady – 4,5 cm; wys. osady –
2,5 cm; wys. osady z wąsami – 4,8 cm; światło osady – 3,9 x
3,0 cm. Waga – 577 g.
Przynależność typologiczna: IIIB.5.4.
Chronologia: 2. połowa X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/39; nr kat. 34/86.
Literatura: Kola, Wilke 1989, s. 91, 93, ryc. 14:4; 2000,
ryc. 56:i; Górecki 2001a, tab. 14:84, ryc. 85:9; 2001b, Tab.
5:84, Abb. 7:9; Borowczak 2008, s. 90, kat. 43; Kotowicz
2013, s. 71; Kotowicz, Sankiewicz 2013, kat. 27, tabl. XIV:1.
Uwagi: w osadzie zachował się fragment nadpalonego (?)
toporzyska wykonanego z drewna drzewa liściastego długości 8,4 cm; żeleźce było pierwotnie osadzone przy pomocy
kawałka nie zachowanej skóry.
469. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3a (tabl. LXXVIII:3).
Rodzaj stanowiska: przeprawa mostowa z 963/964 – l. 30 XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne A. Koli
i G. Wilke w 1987 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, relikty mostu
zachodniego – „poznańskiego”, pas XI, gł. 7,00 m (102 m
n.p.m.).
Opis: żeleźce jest dość smukłe i lekko opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady okrągłe; osada
wyodrębniona od góry, od dołu zaopatrzona w słabo widoczne wąsy; obuch nieznacznie zaokrąglony; smukła szyjka
przechodzi w wąskie, lekko asymetryczne, łukowate ostrze;
stan zachowania – dobry, wyszczerbiona krawędź ostrza.
Wymiary: dł. całk. – 15,1 cm; wys. ostrza – 6,3 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,8 cm; szer. osady – 4,3 cm; wys. osady –
4,2 cm; wys. osady z wąsami – 4,6 cm; światło osady – 3,1 x
3,1 cm. Waga – 502 g.
Przynależność typologiczna: IA.9.1.
Chronologia: 2. połowa X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/42; nr kat. 24/87.
Literatura: Kola, Wilke 1989, s. 91, 93; Górecki 2001a,
tab. 14:19, ryc. 84:10 – błędnie jako stan. 3b; 2001b, Tab.
5:19; Abb. 6:10; Borowczak 2008, s. 91, kat. 45; Kotowicz
2013, s. 52; Kotowicz, Sankiewicz 2013, kat. 29, tabl. XV:1.
Uwagi: pierwotnie w osadzie znajdował się fragment toporzyska.

470. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3a (tabl. LXXIX:1).
Rodzaj stanowiska: przeprawa mostowa z 963/964 – l. 30 XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne A. Koli
i G. Wilke w 1988 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, relikty mostu
zachodniego – „poznańskiego”, pas IV, działka 4, kwadrat
3–B, gł. 3,80 m (105,38 m n.p.m.).
Opis: żeleźce jest dość masywne i lekko opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady prostokątne; osada obustronnie wyodrębniona przy przejściu w szyjkę;
obuch spłaszczony, zakończony niezbyt wydatnym, płaskim
kapturkiem; masywna szyjka przechodzi w wąskie, lekko
asymetryczne, łukowate ostrze; stan zachowania – bardzo
dobry.
Wymiary: dł. całk. – 16,2 cm; wys. ostrza – 5,0 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,2 cm; szer. osady – 4,4 cm; wys. osady –
3,2 cm; światło osady – 4,0 x 2,8 cm; wys. kapturka –
6,3 cm. Waga – 582 g.
Przynależność typologiczna: IB.13.21.
Chronologia: 2. połowa X w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna;
chronologia stanowiska – jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/45; nr kat. 4/88.
Literatura: Kola, Wilke 2000, ryc. 56:c; Górecki 2001a,
s. 142, tab. 14:146, ryc. 87:9; 2001b, s. 60, Tab. 5:146, Abb.
9:9; Borowczak 2008, s. 91, kat. 46, tabl. XVIII; Kotowicz
2013, s. 61; Kotowicz, Sankiewicz 2013, kat. 30, tabl. XV:2;
Kucypera, Rybka 2013, s. 306, tabl. I:13, II:13, III:13.
Uwagi: pierwotnie w osadzie tkwił fragment toporzyska
długości 38 cm o czworokątnym przekroju; badania materiałowe P. Kucypery i K. Rybki wykazały, iż żeleźce zostało
wykonane z kilku kęsów żelaza, a osada została utworzona
poprzez zawinięcie; całość wykończono porzez dokucie na
ostrze jednowarstwowej, asymetrycznej nakładki.
471. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3a (tabl. LXXIX:2).
Rodzaj stanowiska: przeprawa mostowa z 963/964 – l. 30 XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne A. Koli
i G. Wilke w 1988 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, relikty mostu
zachodniego – „poznańskiego”, pas XVI, działka 2, kwadrat
4–A; gł. 10,20 m (98,98).
Opis: żeleźce jest masywne i opuszczone w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady migdałowate; osada
zaopatrzona w wyodrębnione, trójkątne wąsy; obuch zaokrąglony; masywna szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne, lekko łukowate ostrze, zakończone słabo wyodrębnioną,
półowalnie podciętą, wąską brodą; stan zachowania – bardzo
dobry.
Wymiary: dł. całk. – 18,4 cm; wys. ostrza – 7,5 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,0 cm; szer. osady – 5,1 cm; wys. osady –
3,6 cm; wys. osady z wąsami – 5,4 cm; światło osady – 4,7 x
3,7 cm. Waga – 815 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.2.
Chronologia: 2. połowa X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/45; nr kat. 6/88.
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Literatura: Górecki 2001a, tab. 14:56; 2001b, Tab. 5:56; Borowczak 2008, s. 92, kat. 47, tabl. XVIII; Kotowicz 2013,
s. 56–57; Kotowicz, Sankiewicz 2013, kat. 31, tabl. XVI:1.
Uwagi: pierwotnie w osadzie znajdował się fragment toporzyska długości 45 cm o owalnym przekroju.

Literatura: Górecki 2001a, tab. 14:86, ryc. 85:10; 2001b, Tab.
5:86, Abb. 7:10; Borowczak 2008, s. 93, kat. 49; Kotowicz
2013, s. 64–65; Kotowicz, Sankiewicz 2013, kat. 33, tabl.
XVII:1.
Uwagi: pierwotnie w osadzie znajdował się fragment kilkunastocentymetrowego toporzyska.

472. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3a (tabl. LXXIX:3).
Rodzaj stanowiska: przeprawa mostowa z 963/964 – l. 30 XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne A. Koli
i G. Wilke w 1988 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, relikty mostu
zachodniego – „poznańskiego”, pas IV, działka 3, kwadrat
1–D; gł. 3,90 m (105,28 m n.p.m.).
Opis: żeleźce jest dość smukłe i silnie opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada zaopatrzona w słabo wyodrębnione, trójkątne
wąsy; obuch spłaszczony, zakończony szczątkowym, górnym kapturkiem; smukła szyjka przechodzi w bardzo
szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, półowalnie (?) podciętą, wąską brodą; stan
zachowania – dobry, nieznacznie uszkodzona krawędź
ostrza.
Wymiary: dł. całk. – 16,4 cm; wys. ostrza – 13,0 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,6 cm; szer. osady – 4,6 cm; wys. osady –
3,2 cm; wys. osady z wąsami – 4,7 cm; światło osady – 3,3 x
3,3 cm; wys. kapturka – 3,4 cm. Waga – 605 g.
Przynależność typologiczna: IIIB.5.14.
Chronologia: 2. połowa X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/45; nr kat. 7/88.
Literatura: Górecki 2001a, tab. 14:85; 2001b, Tab. 5:85;
Borowczak 2008, s. 92, kat. 48; Kotowicz 2013, s. 73;
Kotowicz, Sankiewicz 2013, kat. 32, tabl. XVI:2.
Uwagi: –.

474. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3a (tabl. LXXX:2).
Rodzaj stanowiska: przeprawa mostowa z 963/964 – l. 30 XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne A. Koli
i G. Wilke w 1988 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, relikty mostu
zachodniego – „poznańskiego”, pas IV, działka 2, kwadrat
3–C; gł. 3,70 m (105,48 m n.p.m.).
Opis: żeleźce jest smukłe i lekko opuszczone w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady okrągłe; osada
zaopatrzona w słabo wyodrębnione wąsy; obuch zaokrąglony; smukła szyjka przechodzi w bardzo szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, półowalnie podciętą, wąską brodą; stan zachowania – dobry,
nieznacznie uszkodzona krawędź ostrza i wąsy.
Wymiary: dł. całk. – 10,0 cm; wys. ostrza – 8,1 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,2 cm; szer. osady – 2,6 cm; wys. osady –
1,7 cm; zach. wys. osady z wąsami – 2,3 cm; światło osady
– 2,0 x 2,0 cm. Waga – 75 g.
Przynależność typologiczna: IIIB.5.2.
Chronologia: 2. połowa X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/45; nr kat. 22/88.
Literatura: Górecki 2001a, tab. 14:87, ryc. 85:11; 2001b, Tab.
5:87, Abb. 7:11; Borowczak 2008, s. 93, kat. 50; Kotowicz
2013, s. 71–72; Kotowicz, Sankiewicz 2013, kat. 34, tabl.
XVII:2.
Uwagi: –.

473. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3a (tabl. LXXX:1).
Rodzaj stanowiska: przeprawa mostowa z 963/964 – l. 30 XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne A. Koli
i G. Wilke w 1988 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, relikty mostu
zachodniego – „poznańskiego”, pas IV, działka 3, kwadrat
2–C; gł. 3,80 m (105,38 m n.p.m.).
Opis: żeleźce jest masywne i lekko opuszczone w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady migdałowate; osada
zaopatrzona w bardzo słabo wyodrębnione wąsy; obuch zaokrąglony; masywna szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, niemal proste ostrze, zakończone wyodrębnioną,
ukośnie podciętą, niezbyt szeroką brodą; stan zachowania –
bardzo dobry.
Wymiary: dł. całk. – 17,0 cm; wys. ostrza – 10,6 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,2 cm; szer. osady – 5,1 cm; wys. osady –
3,8 cm; wys. osady z wąsami – 4,2 cm; światło osady – 4,8 x
3,7 cm. Waga – 692 g.
Przynależność typologiczna: IIB.5.2.
Chronologia: 2. połowa X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/45; nr kat. 8/88.

475. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3a (tabl. LXXX:3).
Rodzaj stanowiska: przeprawa mostowa z 963/964 – l. 30 XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne A. Koli
i G. Wilke w 1989 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, relikty mostu
zachodniego – „poznańskiego”, pas XVI, działka 5, kwadrat 3–C/D; gł. 9,50 m (99,32 m n.p.m.).
Opis: żeleźce jest dość masywne i lekko opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne;
osada zaopatrzona w wyodrębnione, trójkątne wąsy; obuch
zaokrąglony; smukła szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone bardzo słabo wyodrębnioną, ukośnie podciętą, wąską brodą; stan zachowania
– bardzo dobry.
Wymiary: dł. całk. – 17,2 cm; wys. ostrza – 7,0 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,6 cm; szer. osady – 5,1 cm; wys. osady –
3,9 cm; wys. osady z wąsami – 5,3 cm; światło osady – 4,1 x
3,9 cm. Waga – 595 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.2.
Chronologia: 2. połowa X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/49; nr kat. 6/89.
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Literatura: Górecki 2001a, tab. 14:57; 2001b, Tab. 5:57;
Borowczak 2008, s. 94, kat. 51; Kotowicz 2013, s. 56–57;
Kotowicz, Sankiewicz 2013, kat. 35, tabl. XVIII:1.
Uwagi: –.
476. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
w o j . w i e l k o p o l s k i e , s t a n . 3 a ( t a b l . L X X X : 4 ).
Rodzaj stanowiska: przeprawa mostowa z 963/964 – l. 30 XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne A. Koli
i G. Wilke w 1989 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, relikty mostu
zachodniego – „poznańskiego”, w rejonie przyczółka przy
wyspie; gł. 5,00 m (104,00 m n.p.m.).
Opis: żeleźce jest dość smukłe i lekko uniesione w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada
zaopatrzona w słabo wyodrębnione wąsy; obuch lekko spłaszczony; smukła szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne,
lekko łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, ukośnie
podciętą, wąską brodą; stan zachowania – dobry, nieznacznie uszkodzony jeden z wąsów, skorodowane powierzchnie.
Wymiary: dł. całk. – 12,1 cm; wys. ostrza – 8,6 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,5 cm; szer. osady – 3,4 cm; wys. osady –
2,0 cm; wys. osady z wąsami – 3,2 cm; światło osady – 2,4 x
2,6 cm. Waga – 157 g.
Przynależność typologiczna: IIIB.5.2.
Chronologia: 2. połowa X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/49; nr kat. 8/89.
Literatura: Górecki 2001a, tab. 14:88; 2001b, Tab. 5:88;
Borowczak 2008, s. 94, kat. 52; Kotowicz 2013, s. 71–72;
Kotowicz, Sankiewicz 2013, kat. 36, tabl. XVIII:2.
Uwagi: –.
477. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3a (tabl. LXXX:5, CLXXVI:3).
Rodzaj stanowiska: przeprawa mostowa z 963/964 – l. 30 XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne A. Koli
i G. Wilke w 1991 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, relikty mostu
zachodniego – „poznańskiego”, gł. 8,00–9,00 m.
Opis: żeleźce jest smukłe i niemal prostopadłe w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada zaopatrzona w krótkie, trójkątne wąsy; obuch zaokrąglony, zakończony dość masywnym, owalnym kapturkiem; smukła szyjka
przechodzi w wąskie, asymetryczne, lekko łukowate ostrze;
stan zachowania – średni, odłamana górna część kapturka.
Wymiary: dł. całk. – 12,2 cm; wys. ostrza – 4,7 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,1 cm; szer. osady – 2,7 cm; wys. osady –
3,2 cm; wys. osady z wąsami – 4,1 cm; światło osady – 2,9 x
1,9 cm; zach. wys. kapturka – 5,5 cm. Waga – 181 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.19.
Chronologia: 2. połowa X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/59; nr kat. 10/91.
Literatura: Górecki 2000a, s. 387, kat. 18.01.06; 2001a,
s. 139–140, tab. 14:7, ryc. 84:1; 2001b, s. 56, Tab. 5:7, Abb.
6:1; Borowczak 2008, s. 96, kat. 55; Kotowicz 2008c, s. 456;
2013, s. 58–59; Kotowicz, Sankiewicz 2013, kat. 37, tabl.
XIX:1, LXXXV:3.

Uwagi: w osadzie zachowało się w dwóch kawałkach, wykrzywione na sęku, wykonane z drewna klonu (Acer sp.) toporzysko
długości 35,9 cm, o okrągłym i owalnym przekrojach średnicy
2,1 x 1,7 cm oraz 1,8 x 1,7 cm i wadze 83 g; na powierzchni
zachowały się resztki kory; żeleźce zostało osadzone przy pomocy kawałka skóry; w ostrzu znajduje się okrągły otwór
o średnicy 0,3 x 0,3 cm.
478. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3a (tabl. LXXXI:1).
Rodzaj stanowiska: przeprawa mostowa z 963/964 – l. 30 XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne, badania
podwodne A. Koli i G. Wilke w 1991 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, relikty mostu
zachodniego – „poznańskiego”, gł. 8,00–9,00 m.
Opis: żeleźce jest masywne i niemal prostopadłe w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada
zaopatrzona w słabo wyodrębnione wąsy; obuch zaokrąglony; masywna szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, ukośnie
podciętą, szeroką brodą; stan zachowania – średni, uszkodzone ostrze oraz przejście osady w szyjkę.
Wymiary: dł. całk. – 16,3 cm; wys. ostrza – 8,4 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,1 cm; szer. osady – 4,5 cm; wys. osady –
3,8 cm; wys. osady z wąsami – 5,0 cm; światło osady – 3,9 x
3,3 cm. Waga – 585 g.
Przynależność typologiczna: IIB.5.2.
Chronologia: 2. połowa X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/59; nr kat. 11/91.
Literatura: Górecki 2001a, s. 140, tab. 14:89; 2001b, s. 56, 58,
Tab. 5:89 Borowczak 2008, s. 96, kat. 56; Kotowicz 2013,
s. 64–65; Kotowicz, Sankiewicz 2013, kat. 38, tabl. XIX:2.
Uwagi: –.
479. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3a (tabl. LXXXI:2, CLXXVI:4).
Rodzaj stanowiska: przeprawa mostowa z 963/964 – l. 30 XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne, badania
podwodne A. Koli i G. Wilke w 1991 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, relikty mostu
zachodniego – „poznańskiego”, gł. 8,00–9,00 m.
Opis: żeleźce jest dość masywne i niemal prostopadłe w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady okrągłe (?); osada
nieznacznie, obustronnie wyodrębniona; obuch zaokrąglony;
masywna szyjka przechodzi w dość szerokie, asymetryczne,
łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, ukośnie podciętą,
niezbyt szeroką brodą; stan zachowania – bardzo dobry.
Wymiary: dł. całk. – 16,2 cm; wys. ostrza – 7,8 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,6 cm; szer. osady – 4,7 cm; wys. osady –
3,7 cm; światło osady – ok. 3,5 x 3,5 cm. Waga – 636 g.
Przynależność typologiczna: IB.12.2.
Chronologia: 2. połowa X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/59; nr kat. 19/91.
Literatura: Stępnik 1996, s. 273, tab. 5; Górecki 2001a, tab.
14:90; 2001b, Tab. 5:90; Borowczak 2008, s. 97, kat. 57,
tabl. XIX; Kotowicz 2013, s. 60; Kotowicz, Sankiewicz 2013,
kat. 39, tabl. XX:1, LXXXV:4.
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Uwagi: w osadzie zachowało się w dwóch kawałkach, proste,
wykonane z drewna grabu (Carpinus sp.) toporzysko (wcześniej błędnie jako drewno dębu) długości 48,0 cm, o okrągłym
i owalnym przekrojach średnicy 4,0 x 3,4 cm oraz 2,9 x 2,7 cm;
żeleźce zostało osadzone od dołu toporzyska przy pomocy
kawałka skóry.
480. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3a (tabl. LXXXI:3).
Rodzaj stanowiska: przeprawa mostowa z 963/964 – l. 30 XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne, badania
podwodne A. Koli i G. Wilke w 1991 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, relikty mostu
zachodniego – „poznańskiego”, gł. 8,00–9,00 m.
Opis: żeleźce jest dość smukłe i lekko opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne;
facetowana osada zaopatrzona w wyodrębnione, trójkątne
wąsy; obuch zakończony, długim, guzikowatym młotkiem
o owalnym przekroju; smukła szyjka przechodzi w bardzo
szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, półowalnie podciętą, wąską brodą; stan zachowania – bardzo dobry.
Wymiary: dł. całk. – 13,9 cm; wys. ostrza – 8,9 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,2 cm; szer. osady – 3,2 cm; zach. wys. osady
z wąsami – 4,6 cm; światło osady – 2,4 x 2,2 cm; dł. młotka
– 4,1 cm. Waga – 166 g.
Przynależność typologiczna: IIIB.5.34.
Chronologia: 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna;
chronologia stanowiska – jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/59, nr kat. 20/91.
Literatura: Kola, Wilke 2000, ryc. 56:t; Górecki 2001a,
s. 139, tab. 14:2, ryc. 86:11; 2001b, s. 53, Tab. 5:2, Abb. 8:1;
Borowczak 2008, s. 97, kat. 58, tabl. XIX; Kotowicz 2011,
s. 109, Fig. 3:5; 2013, s. 71; Kotowicz, Sankiewicz 2013, kat.
40, tabl. XX:2; Kucypera, Rybka 2013, s. 307, tabl. I:20, II:20,
III:20.
Uwagi: w ostrzu znajduje się okrągły otwór o średnicy 0,6 cm
(przy czym pierwotnie otwór był „planowany” bliżej szyjki
na co wskazują widoczne po usunięciu powłok konserwatorskich nie zbiegające się koliste obustronne zagłębienia);
zabytek jest zdobiony na krawędzi ostrza i szyjki oraz wąsów
osady ornamentem „wilczych zębów”, dodatkowo na szyjce
znajdują się trzy pionowe rowki szerokości ok. 1 mm, a na
lewej stronie czekana tuż za osadą ornament ukośnej szachownicy, szyjka młotka zdobiona siedmioma dookolnymi
żeberkami; badania materiałowe P. Kucypery i K. Rybki wykazały, iż żeleźce zostało wykonane najprawdopodobniej
z jednego kęsa żelaza, a osada została utworzona poprzez
przebicie otworu; całość wykończono porzez dokucie na
ostrze dwuwarstwowej, asymetrycznej nakładki.
481. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3a (tabl. LXXXII:1, CLXXVI:5).
Rodzaj stanowiska: przeprawa mostowa z 963/964 – l. 30 XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne A. Koli
i G. Wilke w 1991 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, relikty mostu zachodniego – „poznańskiego”, gł. 8,00–9,00 m, znalezisko luźne.
Opis: żeleźce jest dość masywne i lekko opuszczone w sto-
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sunku do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne;
osada obustronnie wyodrębniona; obuch spłaszczony; masywna szyjka przechodzi w bardzo szerokie, asymetryczne,
łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, ukośnie podciętą, szeroką brodą; stan zachowania – bardzo dobry.
Wymiary: dł. całk. – 13,9 cm; wys. ostrza – 10,9 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,2 cm; szer. osady – 3,5 cm; światło osady –
4,1 x 2,6 cm; wys. kapturka – 6,1 cm. Waga – 495 g.
Przynależność typologiczna: IIIB.11.4.
Chronologia: 2. połowa X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/59; nr kat. 21/91.
Literatura: Kola, Wilke 2000, ryc. 56:d; Górecki 2001a,
s. 142, tab. 14:131, ryc. 87:4; 2001b, s. 58, 60, Tab. 5:131,
Abb. 9:4; Borowczak 2008, s. 98, kat. 59, tabl. XIX; Kotowicz 2008c, s. 445, ryc. 1:2; 2013, s. 73; Kotowicz, Sankiewicz 2013, kat. 41, tabl. XXI:1, LXXXVI:1.
Uwagi: w osadzie zachowało się w pięciu kawałkach, proste,
wykonane z pnia drewna klonu (Acer sp.) toporzysko długości
80,0 cm, o migdałowatym przekroju średnicy 4,8 x 2,8 cm oraz
3,4 x 1,9 cm; na toporzysku widoczne są w dwóch miejscach (?)
ślady zdobienia – ornament wężowej łuski w partii środkowej
oraz niezidentyfikowany motyw w pobliżu zakończenia; żeleźce osadzone od dołu toporzyska.
482. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3a (tabl. LXXXII:2).
Rodzaj stanowiska: przeprawa mostowa z 963/964 – l. 30 XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne A. Koli
i G. Wilke w 1991 r., znalezisko luźne.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, relikty mostu
zachodniego – „poznańskiego”.
Opis: żeleźce jest smukłe i lekko opuszczone w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada
zaopatrzona w wyodrębnione, trójkątne wąsy; obuch zaokrąglony; masywna szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne, łukowate ostrze; stan zachowania – dobry, nieznaczne ubytki korozyjne na szyjce i obuchu żeleźca.
Wymiary: dł. całk. – 23,1 cm; wys. ostrza – 8,4 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,1 cm; szer. osady – 5,3 cm; wys. osady –
3,5 cm; wys. osady z wąsami – 5,9 cm; światło osady – 4,9 x
3,6 cm. Waga – 1071 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.1.
Chronologia: 2. połowa X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/59; nr kat. 23/91.
Literatura: Górecki 2001a, tab. 14:91; 2001b, Tab. 5:91;m
Borowczak 2008, s. 98, kat. 60; Kotowicz 2013, s. 55–56;
Kotowicz, Sankiewicz 2013, kat. 42, tabl. XXI:2.
Uwagi: w osadzie zachował się fragment wykonanego z drewna grabu (Carpinus sp.) toporzyska długości 10,7 cm (pierwotnie 28 cm) o owalnym przekroju i średnicy 5,5 x 4,3 cm;
żeleźce zostało osadzone przy pomocy kawałka skóry.
483. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3a (tabl. LXXXII:3, CLXXVI:6).
Rodzaj stanowiska: przeprawa mostowa z 963/964 – l. 30 XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne, badania
podwodne A. Koli i G. Wilke w 1991 r.

Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, relikty mostu
zachodniego – „poznańskiego”.
Opis: żeleźce jest masywne i prostopadłe w stosunku do osi
pionowej toporzyska; światło osady migdałowate; osada zaopatrzona w słabo wyodrębnione wąsy; obuch spłaszczony;
masywna szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, lekko
łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, ukośnie podciętą, szeroką brodą; stan zachowania – dobry, nieznacznie
wyszczerbiona górna krawędź ostrza.
Wymiary: dł. całk. – 16,9 cm; wys. ostrza – 10,4 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,4 cm; szer. osady – 4,5 cm; wys. osady –
3,9 cm; wys. osady z wąsami – 4,8 cm; światło osady – 4,5 x
3,4 cm. Waga – 642 g.
Przynależność typologiczna: IIB.5.4.
Chronologia: 2. połowa X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/59; nr kat. 24/91.
Literatura: Górecki 2001a, tab. 14:20; 2001b, Tab. 5:20;
Oręż... 2003, kat. I.49; Borowczak 2008, s. 99, kat. 61; Kotowicz 2013, s. 63–64; Kotowicz, Sankiewicz 2013, kat. 43,
tabl. XXII:1, LXXXVI:2.
Uwagi: w osadzie zachował się, w dwóch kawałkach, fragment wykonanego z drewna grabu (Carpinus sp.) toporzyska
długości 27,5 cm o owalnym przekroju i średnicy 4,3 x 2,2 cm;
żeleźce zostało osadzone przy pomocy kawałka skóry.
484. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3a (tabl. LXXXIII:1).
Rodzaj stanowiska: przeprawa mostowa z 963/964 – l. 30 XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne A. Koli
i G. Wilke w 1994 r., znalezisko luźne.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, relikty mostu
zachodniego – „poznańskiego”, znalezisko luźne.
Opis: żeleźce jest masywne i lekko opuszczone w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady migdałowate;
osada zaopatrzona w słabo wyodrębnione, trójkątne wąsy;
obuch zaokrąglony; masywna szyjka przechodzi w wąskie,
asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone słabo wyodrębnioną, ukośnie podciętą, niezbyt szeroką brodą; stan
zachowania – dobry, powierzchnie skorodowane.
Wymiary: dł. całk. – 15,8 cm; wys. ostrza – 6,5 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,1 cm; szer. osady – 5,1 cm; wys. osady –
4,1 cm; wys. osady z wąsami – 5,4 cm; światło osady – 4,2 x
3,3 cm. Waga – 602 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.2.
Chronologia: 2. połowa X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/74; nr kat. 2/94.
Literatura: Górecki 2001a, s. 140, tab. 14:104, ryc. 86:6;
2001b, s. 56, 58, Tab. 5:104, Abb. 8:6; Borowczak 2008,
s. 119, kat. 101; Kotowicz 2013, s. 56–57; Kotowicz, Sankiewicz 2013, kat. 44, tabl. XXII:2; Radek 2013, s. 298.
Uwagi: w osadzie zachował się fragment wykonanego z drewna grabu (Carpinus sp.) toporzyska długości 8,0 cm, żeleźce było
pierwotnie osadzone przy pomocy kawałka skóry kozy/owcy (?).
485. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3a (tabl. LXXXIII:2).
Rodzaj stanowiska: przeprawa mostowa z 963/964 – l. 30 XI w.

Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne A. Koli
i G. Wilke w 1994 r., znalezisko luźne.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, relikty mostu
zachodniego – „poznańskiego”.
Opis: żeleźce jest dość smukłe i opuszczone w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady migdałowate; osada
zaopatrzona w słabo wyodrębnione, trójkątne wąsy; obuch
zaokrąglony; masywna szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne, łukowate ostrze; stan zachowania – bardzo dobry.
Wymiary: dł. całk. – 16,8 cm; wys. ostrza – 6,5 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,2 cm; szer. osady – 5,0 cm; wys. osady –
3,5 cm; wys. osady z wąsami – 5,1 cm; światło osady – 3,8 x
3,5 cm. Waga – 652 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.1.
Chronologia: 2. połowa X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/74; nr kat. 4/94.
Literatura: Górecki 2001a, tab. 14:34; 2001b, Tab. 5:34;
Borowczak 2008, s. 119, kat. 102; Kotowicz 2013, s. 55–56;
Kotowicz, Sankiewicz 2013, kat. 45, tabl. XXIII:1.
Uwagi: pierwotnie w osadzie znajdował się fragment wykonanego z drewna grabu (Carpinus sp.) toporzyska długości
6,0 cm.
486. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3a (tabl. LXXXIII:3).
Rodzaj stanowiska: przeprawa mostowa z 963/964 – l. 30 XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne A. Koli
i G. Wilke w 1994 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, relikty mostu
zachodniego – „poznańskiego”, znalezisko luźne.
Opis: żeleźce jest dość smukłe i lekko opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada
zaopatrzona w wyodrębnione, trójkątne wąsy; obuch zaokrąglony; masywna szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne,
łukowate ostrze, zakończone bardzo słabo wyodrębnioną,
ukośnie podciętą, wąską brodą; stan zachowania – bardzo
dobry.
Wymiary: dł. całk. – 18,9 cm; wys. ostrza – 8,1 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,2 cm; szer. osady – 4,9 cm; wys. osady –
3,2 cm; wys. osady z wąsami – 5,3 cm; światło osady – 4,0 x
3,7 cm. Waga – 780 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.2.
Chronologia: 2. połowa X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/74; nr kat. 6/94.
Literatura: Górecki 2001a, tab. 14:64, ryc. 85:4; 2001b, Tab.
5:64, Abb. 7:4; Borowczak 2008, s. 120, kat. 104; Kotowicz
2013, s. 56–57; Kotowicz, Sankiewicz 2013, kat. 46, tabl.
XXIII:2.
Uwagi: w osadzie zachował się fragment wykonanego z drewna grabu (Carpinus sp.) toporzyska długości 6,6 cm o owalnym
przekroju i średnicy 3,4 x 3,6 cm.
487. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3a (tabl. LXXXIV:1).
Rodzaj stanowiska: przeprawa mostowa z 963/964 – l. 30 XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne A. Koli
i G. Wilke w 1994 r.
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Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, relikty mostu
zachodniego – „poznańskiego” , znalezisko luźne.
Opis: żeleźce jest dość masywne i lekko opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady migdałowate; osada zaopatrzona w słabo wyodrębnione, trójkątne
wąsy; obuch płaski; masywna szyjka przechodzi w wąskie,
asymetryczne ostrze, zakończone wyodrębnioną, ukośnie (?)
podciętą, wąską (?) brodą; stan zachowania – średni, znacznie
uszkodzona krawędź ostrza.
Wymiary: zach. dł. całk. – 12,9 cm; zach. wys. ostrza – 6,4 cm;
najmn. wys. szyjki – 2,2 cm; szer. osady – 4,2 cm; wys. osady
– 3,2 cm; wys. osady z wąsami – 4,7 cm; światło osady –
4,4 x 3,4 cm. Waga – 288 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.4.
Chronologia: 2. połowa X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/74; nr kat. 7/94.
Literatura: Górecki 2001a, tab. 14:105; 2001b, Tab. 5:105;
Borowczak 2008, s. 121, kat. 105; Kotowicz 2013, s. 56;
Kotowicz, Sankiewicz 2013, kat. 47, tabl. XXIV:1.
Uwagi: w osadzie zachował się fragment wykonanego z drewna jesionu (Fraxinus sp.) toporzyska długości 12,1 cm o migdałowatym przekroju i średnicy 4,0 x 2,8 cm; żeleźce zostało
osadzone „na mokro”.
488. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3a (tabl. LXXXIV:2).
Rodzaj stanowiska: przeprawa mostowa z 963/964 – l. 30 XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne A. Koli
i G. Wilke w 1994 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, relikty mostu
zachodniego – „poznańskiego”, znalezisko luźne
Opis: żeleźce jest dość smukłe i opuszczone w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady migdałowate; osada
zaopatrzona w bardzo słabo wyodrębnione, trójkątne wąsy;
obuch zaokrąglony; masywna szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne, lekko łukowate ostrze, zakończone bardzo słabo
wyodrębnioną, ukośnie podciętą, wąską brodą; stan zachowania – średni; uszkodzona krawędź ostrza i wąsy osady.
Wymiary: dł. całk. – 21,6 cm; wys. ostrza – 6,5 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,1 cm; szer. osady – 5,6 cm; wys. osady –
3,9 cm; wys. osady z wąsami – 5,1 cm; światło osady – 5,1 x
3,7 cm. Waga – 914 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.2.
Chronologia: 2. połowa X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/74; nr kat. 10/94.
Literatura: Górecki 2001a, tab. 14:65; 2001b, Tab. 5:65;
Borowczak 2008, s. 122, kat. 108; Kotowicz 2013, s. 56–57;
Kotowicz, Sankiewicz 2013, kat. 48, tabl. XXIV:2.
Uwagi: –.
489. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3a (tabl. LXXXIV:3).
Rodzaj stanowiska: przeprawa mostowa z 963/964 – l. 30 XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne A. Koli
i G. Wilke w 1994 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, relikty mostu
zachodniego – „poznańskiego”, znalezisko luźne.
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Opis: żeleźce jest smukłe i opuszczone w stosunku do osi
pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada zaopatrzona w wyodrębnione, trójkątne wąsy; obuch zakończony
słabo wyodrębnionym, krótkim, płasko ściętym młotkiem
o kwadratowym przekroju; masywna szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne, łukowate ostrze; stan zachowania –
bardzo dobry.
Wymiary: dł. całk. – 21,1 cm; wys. ostrza – 6,4 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,4 cm; szer. osady – 5,0 cm; wys. osady
z wąsami – 5,2 cm; światło osady – 4,4 x 3,2 cm; dł. młotka
– 1,2 cm. Waga – 778 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.3.
Chronologia: 2. połowa X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/74; nr kat. 11/94.
Literatura: Górecki 2001a, s. 139, tab. 14:5, ryc. 86:12;
2001b, s. 53, Tab. 5:5, Abb. 8:12; Borowczak 2008, s. 123,
kat. 109; Kotowicz 2013, s. 54–55; Kotowicz, Sankiewicz
2013, kat. 49, tabl. XXV:1; Kucypera, Rybka 2013, s. 305,
tabl. I:5, II:5, III:5.
Uwagi: w osadzie zachował się fragment wykonanego z drewna grabu (Carpinus sp.) toporzyska długości 8,6 cm; badania
materiałowe P. Kucypery i K. Rybki wykazały, iż żeleźce
zostało wykonane z kilku kęsów żelaza, a osada została
utworzona poprzez asymetryczne zawinięcie; całość wykończono poprzez wzdłużne dogrzanie jedno- lub dwuwarstwowego kęsa, nadają obiektowi ostateczny kształt.
490. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3a (tabl. LXXXV:1).
Rodzaj stanowiska: przeprawa mostowa z 963/964 – l. 30 XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne A. Koli
i G. Wilke w 1994 r., znalezisko luźne.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, relikty mostu
zachodniego – „poznańskiego”, znalezisko luźne.
Opis: żeleźce jest dość smukłe i lekko opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady okrągłe; osada
wyodrębniona od góry i zaopatrzona w bardzo słabo wyodrębnione, dolne wąsy; obuch zaokrąglony; masywna szyjka
przechodzi w wąskie, asymetryczne, łukowate ostrze; stan
zachowania – bardzo dobry.
Wymiary: dł. całk. – 20,8 cm; wys. ostrza – 8,4 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,2 cm; szer. osady – 4,9 cm; wys. osady –
3,6 cm; wys. osady z wąsami – 4,0 cm; światło osady – 3,4 x
3,4 cm. Waga – 942 g.
Przynależność typologiczna: IB.9.1.
Chronologia: 2. połowa X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/74; nr kat. 12/94.
Literatura: Górecki 2001a, tab. 14:37; 2001b, Tab. 5:37;
Borowczak 2008, s. 123, kat. 110; Kotowicz 2013, s. 59;
Kotowicz, Sankiewicz 2013, kat. 50, tabl. XXV:2.
Uwagi: w osadzie zachował się fragment wykonanego z drewna jesionu (Fraxinus sp.) toporzyska długości 4,4 cm, na
którego powierzchni zachowały się resztki kory.
491. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3a (tabl. LXXXV:2).
Rodzaj stanowiska: przeprawa mostowa z 963/964 – l. 30 XI w.

Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne A. Koli
i G. Wilke w 1994 r., znalezisko luźne.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, relikty mostu
zachodniego – „poznańskiego”.
Opis: żeleźce jest dość masywne i lekko opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne;
osada zaopatrzona w wyodrębnione, trójkątne wąsy; obuch
zaokrąglony; masywna szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne, łukowate ostrze; stan zachowania – bardzo dobry.
Wymiary: dł. całk. – 17,7 cm; wys. ostrza – 7,7 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,3 cm; szer. osady – 5,1 cm; wys. osady – 3,6 cm;
wys. osady z wąsami – 4,8 cm; światło osady – 4,1 x 3,6 cm.
Waga – 783 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.1.
Chronologia: 2. połowa X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/74; nr kat. 13/94.
Literatura: Górecki 2001a, tab. 14:38; 2001b, Tab. 5:38; Borowczak 2008, s. 124, kat. 111; Kotowicz 2013, s. 55–56; Kotowicz,
Sankiewicz 2013, kat. 51, tabl. XXVI:1; Radek 2013, s. 298.
Uwagi: w osadzie zachował się fragment wykonanego z drewna
grabu (Carpinus sp.) toporzyska długości 5,5 cm; żeleźce zostało
osadzone przy pomocy kawałka owczej lub koziej (?) skóry.
492. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3a (tabl. LXXXV:3).
Rodzaj stanowiska: przeprawa mostowa z 963/964 – l. 30 XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne A. Koli
i G. Wilke w 1994 r., znalezisko luźne.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, relikty mostu
zachodniego – „poznańskiego”, znalezisko luźne
Opis: żeleźce jest dość masywne i prostopadłe w stosunku do osi
pionowej toporzyska; światło osady migdałowate; osada zaopatrzona w bardzo słabo wyodrębnione wąsy; obuch zaokrąglony;
masywna szyjka przechodzi w szerokie, symetryczne, łukowate
ostrze; stan zachowania – dobry, pęknięcie w dolnej partii ostrza.
Wymiary: dł. całk. – 14,8 cm; wys. ostrza – 10,0 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,7 cm; szer. osady – 4,6 cm; wys. osady –
4,3 cm; wys. osady z wąsami – 4,8 cm; światło osady – 3,9 x
3,2 cm. Waga – 456 g.
Przynależność typologiczna: IIA.5.1.
Chronologia: 2. połowa X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/74; nr kat. 14/94.
Literatura: Górecki 2001a, tab. 14:36; 2001b, Tab. 5:36;
Borowczak 2008, s. 124, kat. 112; Kotowicz 2013, s. 62;
Kotowicz, Sankiewicz 2013, kat. 52, tabl. XXVI:2; Radek
2013, s. 298–299.
Uwagi: w osadzie zachował się fragment wykonanego z drewna
grabu (Carpinus sp.) toporzyska długości 12,4 cm (pierwotnie
13,0 cm) o migdałowatym przekroju i średnicy 3,6 x 3,0 cm;
żeleźce zostało osadzone przy pomocy kawałka skóry zwierzęcia z rodziny jeleniowatych.
493. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3a (tabl. LXXXVI:1).
Rodzaj stanowiska: przeprawa mostowa z 963/964 – l. 30 XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne A. Koli
i G. Wilke w 1994 r., znalezisko luźne.

Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, relikty mostu
zachodniego – „poznańskiego”, znalezisko luźne.
Opis: żeleźce jest dość smukłe i opuszczone w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada zaopatrzona w bardzo słabo wyodrębnione wąsy; obuch zaokrąglony; smukła szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne,
łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, półkoliście podciętą, wąską brodą; stan zachowania – dobry, nieznacznie
uszkodzona krawędź ostrza i wąsy.
Wymiary: dł. całk. – 13,4 cm; wys. ostrza – 9,4 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,8 cm; szer. osady – 4,2 cm; wys. osady –
3,0 cm; wys. osady z wąsami – 4,0 cm; światło osady – 3,4 x
3,2 cm. Waga – 335 g.
Przynależność typologiczna: IIB.5.2.
Chronologia: 2. połowa X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/74; nr kat. 15/94.
Literatura: Kola, Wilke 2000, ryc. 56:m; Górecki 2001a, tab.
14:107, ryc. 86:8; 2001b, Tab. 5:107, Abb. 8:8; Borowczak
2008, s. 125, kat. 113; Kotowicz 2013, s. 64–65; Kotowicz,
Sankiewicz 2013, kat. 53, tabl. XXVII:1.
Uwagi: w osadzie zachował się fragment wykonanego z drewna topoli (Populus sp.) toporzyska długości 6,9 cm o owalnym przekroju i średnicy 3,2 x 3,0 cm.
494. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3a (tabl. LXXXVI:2).
Rodzaj stanowiska: przeprawa mostowa z 963/964 – l. 30 XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne A. Koli
i G. Wilke w 1994 r., znalezisko luźne.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, relikty mostu
zachodniego – „poznańskiego”, znalezisko luźne.
Opis: żeleźce jest dość smukłe i opuszczone w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada zaopatrzona w słabo wyodrębnione, trójkątne wąsy; obuch zaokrąglony; masywna szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne,
łukowate ostrze, zakończone bardzo słabo wyodrębnioną,
ukośnie podciętą, dość wąską brodą; stan zachowania – dobry, nieznacznie uszkodzona krawędź ostrza, powierzchnie
skorodowane.
Wymiary: dł. całk. – 19,1 cm; wys. ostrza – 6,9 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,5 cm; szer. osady – 5,0 cm; wys. osady –
4,5 cm; wys. osady z wąsami – 5,9 cm; światło osady – 3,1 x
3,4 cm. Waga – 993 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.2.
Chronologia: 2. połowa X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/74; nr kat. 17/94.
Literatura: Górecki 2001a, tab. 14:63; 2001b, Tab. 5:63;
Borowczak 2008, s. 126, kat. 115; Kotowicz 2013, s. 56–57;
Kotowicz, Sankiewicz 2013, kat. 54, tabl. XXVII:2.
Uwagi: w osadzie zachował się fragment wykonanego z drewna grabu (Carpinus sp.) toporzyska długości 8,6 cm o owalnym przekroju i średnicy 3,4 x 3,3 cm, na którego powierzchni
zachowały się resztki kory.
495. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3a (tabl. LXXXVI:3).
Rodzaj stanowiska: jezioro.
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Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne A. Koli
i G. Wilke w 1999 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, 8 m na W od
wyspy, 54 m na S od reliktów mostu zachodniego – „poznańskiego” (kwadrat 4–B), gł. 5,0 m (103,88 m n.p.m.).
Opis: żeleźce jest dość masywne i opuszczone w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady migdałowate;
osada zaopatrzona w bardzo słabo wyodrębnione wąsy; obuch
zaokrąglony; smukła szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, podciętą, dość wąską brodą; stan zachowania – dobry, uszkodzona końcówka brody i górna partia obucha.
Wymiary: dł. całk. – 12,4 cm; zach. wys. ostrza – 9,0 cm;
najmn. wys. szyjki – 1,9 cm; szer. osady – 4,2 cm; wys. osady
– 4,0 cm; wys. osady z wąsami – 4,3 cm; światło osady –
2,8 x 3,0 cm. Waga – 301 g.
Przynależność typologiczna: IIB.5.2.
Chronologia: 2. połowa X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/93; nr kat. 4/99.
Literatura: Górecki 2001a, tab. 14:108; 2001b, Tab. 5:108;
Borowczak 2008, s. 126, kat. 116; Kotowicz 2013, s. 64–65;
Kotowicz, Sankiewicz 2013, kat. 55, tabl. XXVIII:1.
Uwagi: pierwotnie w osadzie znajdował się fragment toporzyska długości 4,3 cm; żeleźce zostało osadzone przy pomocy kawałka skóry.

Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne A. Koli
i G. Wilke w 1999 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, 57 m na W od
wyspy, 137 m na S od reliktów mostu zachodniego – „poznańskiego” (kwadrat 1–C), gł. 4,40 m (104,48 m n.p.m.).
Opis: żeleźce jest masywne, asymetryczne i lekko opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady
migdałowate; osada zaopatrzona w słabo wyodrębnione wąsy;
obuch zaokrąglony; smukła szyjka przechodzi w wąskie,
asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone słabo wyodrębnioną, ukośnie podciętą, niezbyt szeroką brodą; stan zachowania – średni, silnie uszkodzona krawędź ostrza i wąsy.
Wymiary: dł. całk. – 17,1 cm; zach. wys. ostrza – 6,7 cm;
najmn. wys. szyjki – 1,9 cm; szer. osady – 4,7 cm; wys. osady
– 4,4 cm; wys. osady z wąsami – 5,3 cm; światło osady –
4,0 x 3,5 cm. Waga – 627 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.2.
Chronologia: 2. połowa X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/93; nr kat. 14/99.
Literatura: Górecki 2001a, tab. 14:111; 2001b, Tab. 5:111;
Borowczak 2008, s. 127, kat. 118; Kotowicz 2013, s. 56–57;
Kotowicz, Sankiewicz 2013, kat. 57, tabl. XXIX:1.
Uwagi: na ściankach osady zachowały się resztki wykonanego z drewna drzewa liściastego toporzyska.

496. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3a (tabl. LXXXVII:1).
Rodzaj stanowiska: jezioro.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne A. Koli
i G. Wilke w 1999 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, 11 m na W od
wyspy, 63 m na S od reliktów mostu zachodniego – „poznańskiego” (kwadrat 4–B), gł. 5,60 m (103,28 m n.p.m.).
Opis: żeleźce jest dość smukłe i lekko opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady migdałowate; osada zaopatrzona w wyodrębnione wąsy; obuch
zaokrąglony; masywna szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, lekko łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, ukośnie podciętą, wąską brodą; stan zachowania –
bardzo dobry.
Wymiary: dł. całk. – 20,1 cm; wys. ostrza – 10,2 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,4 cm; szer. osady – 5,0 cm; wys. osady –
3,4 cm; wys. osady z wąsami – 5,0 cm; światło osady – 3,9 x
2,9 cm. Waga – 843 g.
Przynależność typologiczna: IIB.5.2.
Chronologia: 2. połowa X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/93; nr kat. 5/99.
Literatura: Górecki 2001a, tab. 14:69; 2001b, Tab. 5:69;
Borowczak 2008, s. 127, kat. 117; Kotowicz 2013, s. 64–65;
Kotowicz, Sankiewicz 2013, kat. 56, tabl. XXVIII:2.
Uwagi: pierwotnie w osadzie znajdował się fragment toporzyska długości 4,8 cm.

498. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3a (tabl. LXXXVII:3).
Rodzaj stanowiska: jezioro.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne A. Koli
i G. Wilke w 1999 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, 10 m na W od
wyspy, 32 m na S od reliktów mostu zachodniego – „poznańskiego” (kwadrat 3–B), gł. 5,40 m (103,48 m n.p.m.).
Opis: żeleźce jest dość masywne i prostopadłe w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady migdałowate; osada
zaopatrzona w wyodrębnione, trójkątne wąsy; obuch zaokrąglony; masywna szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, ukośnie podciętą, wąską brodą; stan zachowania – bardzo dobry.
Wymiary: dł. całk. – 17,4 cm; wys. ostrza – 12,0 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,0 cm; szer. osady – 4,3 cm; wys. osady –
3,4 cm; wys. osady z wąsami – 5,1 cm; światło osady – 3,2 x
2,7 cm. Waga – 775 g.
Przynależność typologiczna: IIB.5.2.
Chronologia: 2. połowa X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/93; nr kat. 19/99.
Literatura: Górecki 2001a, tab. 14:40, ryc. 84:11; 2001b, Tab.
5:40, Abb. 6:11; Borowczak 2008, s. 128, kat. 119; Kotowicz
2008c, s. 450; 2013, s. 64–65; Kotowicz, Sankiewicz 2013,
kat. 58, tabl. XXIX:2; Radek 2013, s. 299.
Uwagi: w osadzie zachował się fragment wykonanego z drewna
grabu (Carpinus sp.) toporzyska długości 9,8 cm (pierwotnie
24,0 cm), na którego powierzchni zachowały się resztki skóry.

497. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3a (tabl. LXXXVII:2).
Rodzaj stanowiska: jezioro.

499. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3a (tabl. LXXXVIII:1, CLXXVI:7).
Rodzaj stanowiska: jezioro.
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Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne A. Koli
i G. Wilke w 1999 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, most poznański,
8 m na W od wyspy, 18 m na N od reliktów mostu zachodniego
– „poznańskiego”, gł. 4,35 m (104,53 m n.p.m.).
Opis: żeleźce jest dość smukłe, asymetryczne i lekko opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady
owalne; osada zaopatrzona w wyodrębnione, trójkątne wąsy;
obuch zaokrąglony; smukła szyjka przechodzi w szerokie,
lekko asymetryczne, łukowate ostrze; stan zachowania –
dobry, nieznacznie uszkodzone ostrze.
Wymiary: dł. całk. – 14,9 cm; wys. ostrza – 8,0 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,5 cm; szer. osady – 4,2 cm; wys. osady –
3,2 cm; wys. osady z wąsami – 4,1 cm; światło osady – 3,1 x
3,0 cm. Waga – 421 g.
Przynależność typologiczna: IIA.5.1.
Chronologia: 2. połowa X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/93; nr kat. 20/99.
Literatura: Górecki 2001a, tab. 14:112; 2001b, Tab. 5:112;
Borowczak 2008, s. 128, kat. 120; Kotowicz 2008c, s. 445,
ryc. 1:3; 2013, s. 61–62; Kotowicz, Sankiewicz 2013, kat. 59,
tabl. XXX:1, LXXXVI:3; Radek 2013, s. 299.
Uwagi: w osadzie zachował się fragment wykonanego z drewna
grabu (Carpinus sp.) toporzyska długości 23,3 cm (pierwotnie
24,5 cm) o owalnym przekroju i średnicy 3,3 x 3,2 cm oraz 1,9 x
2,0 cm; żeleźce zostało osadzone przy pomocy kawałka skóry.
500. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3a (tabl. LXXXVIII:2).
Rodzaj stanowiska: jezioro.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne A. Koli
i G. Wilke w 1999 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, 8 m na W od
wyspy, 18 m na N od reliktów mostu zachodniego – „poznańskiego”, gł. 4,35 m (104,53 m n.p.m.)
Opis: żeleźce jest dość smukłe i lekko uniesione w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada
obustronnie wyodrębniona; obuch zaokrąglony; smukła szyjka
przechodzi w szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, łukowato podciętą, szeroką brodą;
stan zachowania – bardzo dobry.
Wymiary: dł. całk. – 16,6 cm; wys. ostrza – 10,4 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,5 cm; szer. osady – 4,2 cm; wys. osady –
4,1 cm; światło osady – 3,7 x 3,4 cm. Waga – 476 g.
Przynależność typologiczna: IIB.12.2.
Chronologia: 2. połowa X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/93; nr kat. 21/99.
Literatura: Górecki 2001a, tab. 14:114; 2001b, Tab. 5:114;
Borowczak 2008, s. 129, kat. 121; Kotowicz 2013, s. 69;
Kotowicz, Sankiewicz 2013, kat. 60, tabl. XXX:2.
Uwagi: pierwotnie w osadzie znajdował się fragment toporzyska długości 8,5 cm i średnicy od 3,0 cm przy osadzie
do 3,5 cm przy końcu; pierwotnie żeleźce było osadzone przy
pomocy kawałka skóry
501. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3a (tabl. LXXXVIII:3).

Rodzaj stanowiska: jezioro.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne A. Koli
i G. Wilke w 1999 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, 26 m na W od
wyspy, 23 m na S od reliktów mostu zachodniego – „poznańskiego”, gł. 6,70 m (102,18 m n.p.m.).
Opis: żeleźce jest dość masywne i opuszczone w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady migdałowate; osada
zaopatrzona w słabo wyodrębnione wąsy; obuch zaokrąglony; masywna szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne,
łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, ukośnie podciętą, niezbyt szeroką brodą; stan zachowania – dobry, nadłamany obuch.
Wymiary: dł. całk. – 15,2 cm; wys. ostrza – 10,0 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,2 cm; szer. osady – 4,2 cm; wys. osady –
4,3 cm; wys. osady z wąsami – 5,1 cm; światło osady – 3,2 x
2,8 cm. Waga – 620 g.
Przynależność typologiczna: IIB.5.2.
Chronologia: 2. połowa X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/93; nr kat. 22/99.
Literatura: Górecki 2001a, tab. 14:113; 2001b, Tab. 5:113;
Borowczak 2008, s. 129, kat. 122; Kotowicz 2008c, s. 450;
2013, s. 64–65; Kotowicz, Sankiewicz 2013, kat. 61, tabl.
XXXI:1.
Uwagi: pierwotnie w osadzie znajdował się fragment toporzyska długości 9,5 cm i średnicy od 3,0 cm przy osadzie do
3,5 cm przy końcu – resztki toporzyska zachowały się na
ściankach żeleźca; pierwotnie żeleźce osadzone było przy
pomocy kawałka skóry.
502. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3a (tabl. LXXXIX:1).
Rodzaj stanowiska: jezioro.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne A. Koli
i G. Wilke w 1999 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, 30 m na W od
wyspy, 170 m na N od reliktów mostu zachodniego – „poznańskiego”, gł. 7,10 m (101,78 m n.p.m.).
Opis: żeleźce jest dość masywne i lekko opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne;
osada wyodrębniona od dołu i zaopatrzona w bardzo słabo
wyodrębnione, górne wąsy; obuch zaokrąglony; masywna
szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze,
zakończone wyodrębnioną, zaokrągloną, wąską brodą; stan
zachowania – dobry, nieznaczne ubytki na krawędzi ostrza.
Wymiary: dł. całk. – 17,8 cm; wys. ostrza – 10,5 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,2 cm; szer. osady – 4,4 cm; wys. osady –
3,5 cm; wys. osady z wąsami – 4,0 cm; światło osady – 3,3 x
3,1 cm. Waga – 711 g.
Przynależność typologiczna: IIB.10.2.
Chronologia: wczesne średniowiecze.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/93; nr kat. 28/99.
Literatura: Górecki 2001a, tab. 14:109; 2001b, Tab. 5:109;
Borowczak 2008, s. 130, kat. 123; Kotowicz 2013, s. 69;
Kotowicz, Sankiewicz 2013, kat. 62, tabl. XXXI:2.
Uwagi: pierwotnie w osadzie znajdował się fragment toporzyska.
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503. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3a (tabl. LXXXIX:2).
Rodzaj stanowiska: jezioro.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne A. Koli
i G. Wilke w 1999 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, 12 m na W od
wyspy, 14 m na N od reliktów mostu zachodniego – „poznańskiego”, gł. 5,10 m (103,78 m n.p.m.).
Opis: żeleźce jest masywne i lekko opuszczone w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada
zaopatrzona w bardzo słabo wyodrębnione wąsy; obuch zaokrąglony; masywna szyjka przechodzi w bardzo szerokie,
asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną,
ukośnie podciętą, niezbyt szeroką brodą; stan zachowania –
dobry, nieznaczne ubytki na krawędzi ostrza oraz wąsach.
Wymiary: dł. całk. – 16,1 cm; wys. ostrza – 13,2 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,2 cm; szer. osady – 4,5 cm; wys. osady –
3,6 cm; wys. osady z wąsami – 4,5 cm; światło osady – 3,5 x
3,2 cm. Waga – 620 g.
Przynależność typologiczna: IIIB.5.2.
Chronologia: 2. połowa X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/93; nr kat. 32/99.
Literatura: Górecki 2001a, tab. 14:110; 2001b, Tab. 5:110;
Borowczak 2008, s. 130, kat. 124; Kotowicz 2013, s. 71–72;
Kotowicz, Sankiewicz 2013, kat. 63, tabl. XXXII:1.
Uwagi: pierwotnie w osadzie znajdował się fragment toporzyska długości 2,0 cm.
504. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3a (tabl. LXXXIX:3).
Rodzaj stanowiska: jezioro.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne A. Koli
i G. Wilke w 1999 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, 41 m na W od
wyspy, 83 m na N od reliktów mostu zachodniego – „poznańskiego”, gł. 4,50 m (104,38 m. n.p.m.).
Opis: żeleźce jest smukłe, asymetryczne i lekko opuszczone
w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne;
osada zaopatrzona w wyodrębnione, trójkątne wąsy; obuch
zaokrąglony, zakończony szczątkowym kapturkiem; masywna
szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne, łukowate ostrze;
stan zachowania – dobry, uszkodzona dolna krawędź ostrza.
Wymiary: dł. całk. – 18,9 cm; zach. wys. ostrza – 6,3 cm;
najmn. wys. szyjki – 2,0 cm; szer. osady – 4,7 cm; wys. osady
– 3,1 cm; wys. osady z wąsami – 5,6 cm; światło osady –
3,8 x 3,5 cm; wys. kapturka – 3,5 cm. Waga – 788 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.1.
Chronologia: 2. połowa X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/93; nr kat. 33/99.
Literatura: Górecki 2001a, tab. 14:39; 2001b, Tab. 5:39;
Borowczak 2008, s. 131, kat. 125; Kotowicz 2013, s. 55–56;
Kotowicz, Sankiewicz 2013, kat. 64, tabl. XXXII:2.
Uwagi: pierwotnie w osadzie znajdował się fragment toporzyska.
505. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3a (tabl. XC:1).
Rodzaj stanowiska: jezioro.
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Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne A. Koli
i G. Wilke w 1999 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, 34 m na W od
wyspy, 57 m na N od reliktów mostu zachodniego – „poznańskiego”, gł. 4,30 m (104,58 m n.p.m.).
Opis: żeleźce jest smukłe i lekko opuszczone w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada
zaopatrzona w wyodrębnione, trójkątne wąsy; obuch zaokrąglony, zaopatrzony w smukły, zaokrąglony kapturek;
smukła szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, łukowato podciętą,
wąską brodą; stan zachowania – bardzo dobry.
Wymiary: dł. całk. – 15,8 cm; wys. ostrza – 9,3 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,6 cm; szer. osady – 4,4 cm; wys. osady –
3,8 cm; wys. osady z wąsami – 4,9 cm; światło osady – 3,1 x
3,5 cm; wys. kapturka – 10,0 cm. Waga – 768 g.
Przynależność typologiczna: IIB.5.20.
Chronologia: 2. połowa (koniec?) X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/93; nr kat. 36/99.
Literatura: Kola, Wilke 2000, ryc. 56:u; Górecki 2001a,
s. 140, tab. 14:73; 2001b, s. 56, Tab. 5:73; Borowczak 2008,
s. 131, kat. 126; Kotowicz 2008c, s. 450; 2013, s. 66–67;
Kotowicz, Sankiewicz 2013, kat. 65, tabl. XXXIII:1;
Kucypera, Rybka 2013, s. 305, tabl. I:8, II:8, III:8.
Uwagi: pierwotnie w osadzie znajdował się fragment toporzyska;
żeleźce zostało osadzone przy pomocy kawałka skóry; badania
materiałowe P. Kucypery i K. Rybki wykazały, iż żeleźce zostało wykonane prawdopodobnie z trzech kęsów żelaza, a osada
została utworzona poprzez dogrzanie kęsa; całość wykończono
poprzez dosztukowanie kapturka i stalowej, być może hartowanej, nakładki na ostrze.
506. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3a (tabl. XC:2).
Rodzaj stanowiska: jezioro.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne A. Koli
i G. Wilke w 1999 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, 13 m na W od
wyspy, 68 m na S od reliktów mostu zachodniego –
„poznańskiego”, gł. 4,50 m (104,38 m n.p.m.).
Opis: żeleźce jest dość smukłe i opuszczone w stosunku do osi
pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada zaopatrzona w słabo wyodrębnione, trójkątne wąsy; obuch zaokrąglony;
smukła szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, ukośnie podciętą, wąską
brodą; stan zachowania – dobry; skorodowane powierzchnie.
Wymiary: dł. całk. – 15,0 cm; wys. ostrza – 11,1 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,7 cm; szer. osady – 3,8 cm; wys. osady –
3,4 cm; wys. osady z wąsami – 3,8 cm; światło osady – 3,2 x
2,7 cm. Waga – 346 g.
Przynależność typologiczna: IIB.5.2.
Chronologia: 2. połowa X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/93; nr kat. 40/99.
Literatura: Górecki 2001a, tab. 14:115; 2001b, Tab. 5:115;
Borowczak 2008, s. 132, kat. 127; Kotowicz 2013, s. 64–65;
Kotowicz, Sankiewicz 2013, kat. 66, tabl. XXXIII:2.
Uwagi: –.

507. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3a (tabl. XC:3).
Rodzaj stanowiska: jezioro.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne A. Koli
i G. Wilke w 1999 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, 40 m na W od
wyspy, 124 m na N od reliktów mostu zachodniego – „poznańskiego”.
Opis: żeleźce jest dość masywne, asymetryczne i opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady
migdałowate; osada zaopatrzona w słabo wyodrębnione, trójkątne wąsy; obuch zaokrąglony; masywna szyjka przechodzi
w wąskie, asymetryczne, łukowate ostrze; stan zachowania –
bardzo dobry.
Wymiary: dł. całk. – 20,9 cm; wys. ostrza – 7,2 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,5 cm; szer. osady – 5,2 cm; wys. osady –
4,0 cm; wys. osady z wąsami – 5,2 cm; światło osady – 4,1 x
3,4 cm. Waga – 1025 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.1.
Chronologia: 2. połowa X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/93; nr kat. 44/99.
Literatura: Górecki 2001a, tab. 14:41; 2001b, Tab. 5:41;
Borowczak 2008, s. 132, kat. 128; Kotowicz 2013, s. 55–56;
Kotowicz, Sankiewicz 2013, kat. 67, tabl. XXXIV:1.
Uwagi: pierwotnie w osadzie znajdował się fragment toporzyska; na ściankach osady zachowały się resztki toporzyska
lub skóry.
508. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3a (tabl. XCI:1, CLXXVII:1).
Rodzaj stanowiska: jezioro.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne A. Koli
i G. Wilke w 1999 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, 17 m na W od
wyspy, 215 m na N od reliktów mostu zachodniego – „poznańskiego”.
Opis: żeleźce jest dość smukłe i silnie opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada
zaopatrzona w wyodrębnione, trójkątne wąsy; obuch płaski;
masywna szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone słabo wyodrębnioną, ukośnie podciętą, wąską brodą; stan zachowania – dobry, nieznaczne
ubytki na krawędzi ostrza.
Wymiary: dł. całk. – 14,9 cm; wys. ostrza – 6,0 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,0 cm; szer. osady – 4,5 cm; wys. osady –
2,5 cm; wys. osady z wąsami – 4,5 cm; światło osady – 3,5 x
3,3 cm. Waga z toporzyskiem – 640 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.4.
Chronologia: 2. połowa X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/93; nr kat. 47/99.
Literatura: Górecki 2001a, tab. 14:116, ryc. 86:15; 2001b,
Tab. 5:116, Abb. 8:15; Borowczak 2008, s. 133, kat. 129;
Kotowicz 2008c, s. 445, ryc. 1:4; 2013, s. 56; Kotowicz,
Sankiewicz 2013, kat. 68, tabl. XXXIV:2, LXXXVI:4.
Uwagi: w osadzie zachowało się w dwóch kawałkach, lekko
odgięte od żeleźca, skręcone na słojach, wykonane z drewna
grabu (Carpinus sp.) toporzysko długości 65,3 cm (pierwot-

nie 68,0 cm), o owalnym przekroju i średnicy 4,1 x 3,6 cm
oraz 1,9 x 2,3 cm; żeleźce zostało osadzone od dołu toporzyska przy pomocy kawałka skóry.
509. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3a (tabl. XCI:2).
Rodzaj stanowiska: jezioro.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne A. Koli
i G. Wilke w 1999 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, 25 m na W od
wyspy, 35 m na S od reliktów mostu zachodniego – „poznańskiego”.
Opis: żeleźce jest dość smukłe i niemal prostopadłe w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne;
osada zaopatrzona w bardzo słabo wyodrębnione wąsy; obuch
zaokrąglony; masywna szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone słabo wyodrębnioną, ukośnie podciętą, wąską brodą; stan zachowania –
bardzo dobry.
Wymiary: dł. całk. – 15,4 cm; wys. ostrza – 7,3 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,2 cm; szer. osady – 3,9 cm; wys. osady –
3,4 cm; wys. osady z wąsami – 4,1 cm; światło osady – 3,3 x
2,6 cm. Waga – 524 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.2.
Chronologia: 2. połowa X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/93; nr kat. 48/99.
Literatura: Górecki 2001a, tab. 14:117; 2001b, Tab. 5:117;
Borowczak 2008, s. 133, kat. 130; Kotowicz 2008c, s. 450;
2013, s. 56–57; Kotowicz, Sankiewicz 2013, kat. 69, tabl.
XXXV:1; Radek 2013, s. 297.
Uwagi: w osadzie zachował się fragment wykonanego z drewna drzewa liściastego (rozpierzchłonaczyniowego) toporzyska długości 5,6 cm; w osadzie zachowało się sześć fragmentów skóry cielaka lub owcy (w tym jeden na ściankach
osady) o grubości 0,4–1,0 mm – jeden z fragmentów skóry
został podwójnie złożony (prawdopodobnie do osady włożono dwa fragmenty skóry).
510. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3a (tabl. XCI:3).
Rodzaj stanowiska: jezioro.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne A. Koli
i G. Wilke w 1999 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, 23 m na W od
wyspy, 51 m na S od reliktów mostu zachodniego – „poznańskiego”.
Opis: żeleźce jest smukłe i prostopadłe w stosunku do osi
pionowej toporzyska; światło osady migdałowate; osada zaopatrzona w bardzo słabo wyodrębnione, trójkątne wąsy;
obuch zaokrąglony; smukła szyjka przechodzi w szerokie,
symetryczne, niemal proste ostrze; stan zachowania – bardzo
dobry, nieznacznie uszkodzona krawędź ostrza.
Wymiary: dł. całk. – 13,1 cm; wys. ostrza – 17,0 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,9 cm; szer. osady – 3,1 cm; wys. osady –
2,2 cm; wys. osady z wąsami – 3,1 cm; światło osady – 2,5 x
2,4 cm. Waga – 225 g.
Przynależność typologiczna: IIIA.5.1.
Chronologia: 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: jw.
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Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/93; nr kat. 60/99.
Literatura: Kola, Wilke 2000, ryc. 56:v; Górecki 2001a,
s. 142, tab. 14:138, ryc. 87:10; 2001b, s. 58, Tab. 5:138,
Abb. 9:10; Kurasiński 2005a, s. 205; Borowczak 2008, s. 134,
kat. 132; Kotowicz 2008c, s. 450; 2013, s. 70; Kotowicz,
Sankiewicz 2013, kat. 71, tabl. XXXVI:1; Kucypera, Rybka
2013, s. 307, tabl. I:17, II:17, III:17; Radek 2013, s. 298.
Uwagi: w osadzie zachował się niewielki fragment toporzyska; żeleźce zostało osadzone przy pomocy kawałka bydlęcej (?) skórze (zachowanej w dwóch fragmentach) grubości
0,3–0,7 mm; badania materiałowe P. Kucypery i K. Rybki
wykazały, iż żeleźce zostało wykonane z trzech kęsów żelaza, a osada została utworzona poprzez zawinięcie i zgrzanie
z ostrzem na wysokości szyjki; całość wykończono być może
porzez dogrzanie na ostrze nakładki.

Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, 23 m na W od
wyspy, 51 m na S od reliktów mostu zachodniego – „poznańskiego”.
Opis: żeleźce jest dość smukłe i opuszczone w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada
zaopatrzona w słabo wyodrębnione wąsy; obuch zaokrąglony; masywna szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone słabo wyodrębnioną,
podciętą (?), wąską brodą; stan zachowania – dobry, nieznacznie uszkodzona krawędź ostrza i nadłamane zakończenie brody.
Wymiary: dł. całk. – 16,7 cm; wys. ostrza – 10,5 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,5 cm; szer. osady – 4,4 cm; wys. osady –
4,2 cm; wys. osady z wąsami – 5,3 cm; światło osady – 3,1 x
3,4 cm. Waga – 522 g.
Przynależność typologiczna: IIB.5.2.
Chronologia: 2. połowa X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/93; nr kat. 62/99.
Literatura: Górecki 2001a, tab. 14:118; 2001b, Tab. 5:118;
Borowczak 2008, s. 135, kat. 134; Kotowicz 2013, s. 64–65;
Kotowicz, Sankiewicz 2013, kat. 73, tabl. XXXVII:1.
Uwagi: pierwotnie w osadzie znajdował się fragment toporzyska;
żeleźce pierwotnie osadzone było przy pomocy kawałka skóry.

511. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3a (tabl. XCI:4).
Rodzaj stanowiska: jezioro.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne A. Koli
i G. Wilke w 1999 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, most poznański,
23 m na W od wyspy, 51 m na S od reliktów mostu zachodniego – „poznańskiego”.
Opis: żeleźce jest dość masywne i opuszczone w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; facetowana
osada zaopatrzona w wyodrębnione, wydłużone wąsy; obuch
zakończony krótkim, płaskim młotkiem o prostokątnym przekroju; masywna szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne,
łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, ukośnie podciętą, szeroką brodą; stan zachowania – bardzo dobry, nieznacznie uszkodzona krawędź ostrza.
Wymiary: dł. całk. – 20,1 cm; wys. ostrza – 7,4 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,3 cm; szer. osady – 4,8 cm; wys. osady z wąsami – 7,9 cm; światło osady – 3,3 x 2,8 cm; dł. młotka –
1,9 cm. Waga – 908 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.30.
Chronologia: IX (?) – X w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/93; nr kat. 61/99.
Literatura: Kola, Wilke 2000, ryc. 56:o; Górecki 2001a,
s. 139, tab. 14:4, ryc. 86:14; 2001b, s. 53, Tab. 5:4, Abb. 8:14;
Borowczak 2008, s. 135, kat. 133; Kotowicz 2009, s. 391,
ryc. 3:7; 2013, s. 53–54; Kotowicz, Sankiewicz 2013, kat. 72,
tabl. XXXVI:2; Kucypera, Rybka 2013, s. 306, tabl. I:11,
II:11, III:11.
Uwagi: pierwotnie w osadzie znajdował się fragment toporzyska; żeleźce pierwotnie osadzone było przy pomocy kawałka skóry; badania materiałowe P. Kucypery i K. Rybki
wykazały, iż żeleźce zostało wykonane z jednego kęsa żelaza,
a osada została utworzona poprzez zawinięcie na zakładkę na
swej ściance; całość wykończono porzez dokucie na ostrze
dwuwarstwowej, asymetrycznej nakładki.

513. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3a (tabl. XCII:2).
Rodzaj stanowiska: jezioro.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne A. Koli
i G. Wilke w 1999 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, 10 m na W od
wyspy, 276 m na S od reliktów mostu zachodniego – „poznańskiego”.
Opis: żeleźce jest dość masywne i silnie opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne;
osada wyodrębniona od góry i zaopatrzona w słabo wyodrębnione dolne wąsy; obuch zaokrąglony; smukła szyjka
przechodzi w szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, łukowato podciętą, szeroką brodą;
stan zachowania – dobry, nieznacznie uszkodzona krawędź
ostrza.
Wymiary: dł. całk. – 14,4 cm; wys. ostrza – 7,4 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,6 cm; szer. osady – 4,6 cm; wys. osady –
4,3 cm; wys. osady z wąsami – 4,8 cm; światło osady – 3,4 x
3,3 cm. Waga – 380 g.
Przynależność typologiczna: IIB.9.2.
Chronologia: wczesne średniowiecze.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/93; nr kat. 67/99.
Literatura: Górecki 2001a, tab. 14:119; 2001b, Tab. 5:119;
Borowczak 2008, s. 136, kat. 135; Kotowicz 2013, s. 69;
Kotowicz, Sankiewicz 2013, kat. 74, tabl. XXXVII:2.
Uwagi: –.

512. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3a (tabl. XCII:1).
Rodzaj stanowiska: jezioro.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne A. Koli
i G. Wilke w 1999 r.

514. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3a (tabl. XCII:3).
Rodzaj stanowiska: jezioro.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne A. Koli
i G. Wilke w 1999 r.
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Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, 14 m na W od
wyspy, 285 m na S od reliktów mostu zachodniego – „poznańskiego”.
Opis: żeleźce jest dość smukłe i lekko opuszczone w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada zaopatrzona w wyodrębnione, trójkątne wąsy; obuch zaokrąglony;
smukła szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, łukowate
ostrze, zakończone niewyodrębnioną brodą; stan zachowania
– dobry, nieznacznie uszkodzona krawędź ostrza i wąsy.
Wymiary: dł. całk. – 14,7 cm; wys. ostrza – 9,2 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,6 cm; szer. osady – 3,6 cm; wys. osady –
2,6 cm; zach. wys. osady z wąsami – 4,1 cm; światło osady
– 2,8 x 2,3 cm. Waga – 344 g.
Przynależność typologiczna: IIB.5.1.
Chronologia: XI–XII w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/93; nr kat. 68/99.
Literatura: Górecki 2001a, tab. 14:120; 2001b, Tab. 5:120;
Borowczak 2008, s. 136, kat. 136; Kotowicz 2008c, s. 451;
2013, 63; Kotowicz, Sankiewicz 2013, kat. 75, tabl. XXXVIII:1.
Uwagi: pierwotnie w osadzie znajdował się fragment toporzyska z zabitym metalowym klinem (?).
515. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3a (tabl. XCII:4).
Rodzaj stanowiska: jezioro.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne A. Koli
i G. Wilke w 1999 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, 10 m na W od
wyspy, 276 m na S od reliktów mostu zachodniego – „poznańskiego”.
Opis: żeleźce jest smukłe i lekko opuszczone w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady okrągłe; osada zaopatrzona w wyodrębnione, trójkątne wąsy; obuch wieloboczny;
smukła szyjka przechodzi w szerokie, lekko asymetryczne,
łukowate ostrze; stan zachowania – dobry, nieznacznie uszkodzona krawędź ostrza.
Wymiary: dł. całk. – 15,4 cm; zach. wys. ostrza – 7,5 cm;
najmn. wys. szyjki – 1,4 cm; szer. osady – 4,0 cm; wys. osady
– 2,6 cm; wys. osady z wąsami – 4,0 cm; światło osady –
3,0 x 3,0 cm. Waga – 353 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.5.
Chronologia: 2. połowa X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/93; nr kat. 69/99.
Literatura: Górecki 2001a, tab. 14:42; 2001b, Tab. 5:42;
Borowczak 2008, s. 137, kat. 137; Kotowicz 2013, s. 56;
Kotowicz, Sankiewicz 2013, kat. 76, tabl. XXXVIII:2.
Uwagi: pierwotnie w osadzie znajdował się fragment toporzyska.
516. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3a (tabl. XCIII:1).
Rodzaj stanowiska: jezioro.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne A. Koli
i G. Wilke w 1999 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, 10 m na W od
wyspy, 276 m na S od reliktów mostu zachodniego – „poznańskiego”.

Opis: żeleźce jest masywne i lekko opuszczone w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada
zaopatrzona w słabo wyodrębnione wąsy; obuch zaokrąglony; masywna szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne,
łukowate ostrze, zakończone słabo wyodrębnioną, ukośnie
podciętą, wąską brodą; stan zachowania – dobry, nieznaczne ubytki na krawędzi ostrza oraz wąsach.
Wymiary: dł. całk. – 16,8 cm; wys. ostrza – 7,6 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,5 cm; szer. osady – 4,7 cm; wys. osady –
4,5 cm; wys. osady z wąsami – 5,4 cm; światło osady – 3,0 x
3,4 cm. Waga – 768 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.2.
Chronologia: 2. połowa X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/93; nr kat. 70/99.
Literatura: Górecki 2001a, tab. 14:70; 2001b, Tab. 5:70;
Borowczak 2008, s. 137, kat. 137; Kotowicz 2013, s. 56–57;
Kotowicz, Sankiewicz 2013, kat. 77, tabl. XXXIX:1.
Uwagi: pierwotnie w osadzie znajdował się fragment toporzyska.
517. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3a (tabl. XCIII:2).
Rodzaj stanowiska: jezioro.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne A. Koli
i G. Wilke w 1999 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, 10 m na W od
wyspy, 276 m na S od reliktów mostu zachodniego – „poznańskiego”.
Opis: żeleźce jest smukłe i lekko opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne;
osada zaokrąglona; obuch zakończony długim, guzikowatym młotkiem; smukła szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone niewyodrębnioną
(?) brodą; stan zachowania – dobry, uszkodzona dolna krawędź ostrza.
Wymiary: dł. całk. – 16,6 cm; zach. wys. ostrza – 8,5 cm;
najmn. wys. szyjki – 1,2 cm; szer. osady – 2,8 cm; wys. osady
– 2,5 cm; światło osady – 2,3 x 2,1 cm; dł. młotka – 4,0 cm.
Waga – 214 g.
Przynależność typologiczna: IIB.6.33.
Chronologia: 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/93; nr kat. 71/99.
Literatura: Kola, Wilke 2000, ryc. 56:s; Górecki 2001a,
s. 139, tab. 14:3, ryc. 86:13; 2001b, s. 53, Tab. 5:3, Abb. 8:13;
Borowczak 2008, s. 138, kat. 139; Kotowicz 2008c, s. 456;
2011, s. 109, Fig. 3:6; 2013, s. 62; Kotowicz, Sankiewicz
2013, kat. 78, tabl. XXXIX:2; Kucypera, Rybka 2013, s. 307,
tabl. I:19, II:19, III:19.
Uwagi: w ostrzu znajduje się okrągły otwór o średnicy
0,3 cm; na szyjce zachował się szczątkowo dookolny ornament w postaci trzech linii rytych, na szyjce młotka znajdują się dwie dodatkowe dookolne linie ryte oraz trzy dookolne żeberka; na ściankach osady zachowały się resztki
toporzyska; badania materiałowe P. Kucypery i K. Rybki
wykazały, iż żeleźce zostało wykonane najprawdopodobniej
z jednego kęsa żelaza, a osada została utworzona poprzez
wybicie otworu.

133

518. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3a (tabl. XCIII:3).
Rodzaj stanowiska: jezioro.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne A. Koli
i G. Wilke w 1999 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, 33 m na W od
wyspy, 50 m na S od reliktów mostu zachodniego – „poznańskiego”.
Opis: żeleźce jest smukłe i prostopadłe w stosunku do osi
pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada zaopatrzona w wyodrębnione, trójkątne wąsy; obuch zaokrąglony;
masywna szyjka przechodzi w bardzo szerokie, wachlarzowate, symetryczne, łukowate ostrze; stan zachowania – dobry,
uszkodzona krawędź ostrza.
Wymiary: dł. całk. – 18,2 cm; zach. wys. ostrza – 13,7 cm;
najmn. wys. szyjki – 2,1 cm; szer. osady – 3,5 cm; wys. osady
– 2,6 cm; wys. osady z wąsami – 3,8 cm; światło osady –
2,7 x 2,5 cm. Waga – 292 g.
Przynależność typologiczna: IIIA.5.1.
Chronologia: 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/93; nr kat. 74/99.
Literatura: Kola, Wilke 2000, ryc. 56:w; Górecki 2001a,
s. 142, tab. 14:139, ryc. 87:11; 2001b, s. 58, Tab. 5:139,
Abb. 9:11; Kurasiński 2005a, s. 205; Borowczak 2008, s. 138,
kat. 140; Kotowicz 2013, s. 70; Kotowicz, Sankiewicz 2013,
kat. 79, tabl. XL:1; Kucypera, Rybka 2013, s. 307, tabl. I:16,
II:16, III:16; Radek 2013, s. 298.
Uwagi: na lewej stronie ostrza widoczne są dość regularne wgłębienia – być może relikt ornamentu wykonanego
techniką puncowania; pierwotnie w osadzie znajdował się
fragment toporzyska; żeleźce zostało osadzone przy pomocy kawałka owczej (?) skóry grubości 0,7 cm; badania materiałowe P. Kucypery i K. Rybki wykazały, iż żeleźce zostało
wykonane z trzech kęsów żelaza, a osada została utworzona
poprzez zawinięcie.
519. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3a (tabl. XCIV:1).
Rodzaj stanowiska: jezioro.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne A. Koli
i G. Wilke w 1999 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, 25 m na W od
wyspy, 78 m na N od reliktów mostu zachodniego – „poznańskiego”.
Opis: żeleźce jest smukłe i opuszczone w stosunku do osi
pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada zaopatrzona w słabo wyodrębnione, trójkątne wąsy; obuch zaokrąglony, zakończony smukłym, spłaszczonym kapturkiem;
smukła szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, podciętą (?), wąską
brodą; stan zachowania – dobry, nieznacznie uszkodzona
krawędź ostrza.
Wymiary: dł. całk. – 14,6 cm; zach. wys. ostrza – 8,4 cm;
najmn. wys. szyjki – 1,1 cm; szer. osady – 3,2 cm; wys. osady –
2,8 cm; wys. osady z wąsami – 3,4 cm; światło osady –
2,8 x 2,5 cm. Waga – 257 g.
Przynależność typologiczna: IIB.5.20.
Chronologia: 2. połowa (koniec?) X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: jw.
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Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/93; nr kat. 75/99.
Literatura: Górecki 2001a, s. 140, tab. 14:74; 2001b, s. 56,
Tab. 5:74; Borowczak 2008, s. 139, kat. 141, tabl. XXI;
Kotowicz 2013, s. 66–67; Kotowicz, Sankiewicz 2013,
kat. 80, tabl. XL:2.
Uwagi: w osadzie zachował się fragment wykonanego z drewna
grabu (Carpinus sp.) toporzyska długości 9,3 cm (pierwotnie
58,0 cm) o owalnym przekroju i średnicy 2,7 x 2,6 cm; żeleźce
zostało osadzone przy pomocy kawałka skóry umieszczonej od
strony obucha; w ostrzu widoczny jest „zapieczony” otwór (?).
520. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3a (tabl. XCIV:2).
Rodzaj stanowiska: jezioro.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne A. Koli
i G. Wilke w 1999 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, 20 m na W od
wyspy, 40 m na N od reliktów mostu zachodniego – „poznańskiego”.
Opis: żeleźce jest smukłe i opuszczone w stosunku do osi
pionowej toporzyska; światło osady migdałowate; osada zaopatrzona w słabo wyodrębnione wąsy; obuch spłaszczony;
masywna szyjka przechodzi w szerokie, wachlarzowate,
symetryczne, łukowate ostrze; stan zachowania – dobry,
nieznacznie uszkodzona krawędź ostrza i wąsy.
Wymiary: dł. całk. – 19,5 cm; wys. ostrza – 14,1 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,7 cm; szer. osady – 3,5 cm; wys. osady –
2,7 cm; zach. wys. osady z wąsami – 4,0 cm; światło osady –
3,3 x 2,4 cm. Waga – 408 g.
Przynależność typologiczna: IIA.5.3.
Chronologia: X–XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/93; nr kat. 81/99.
Literatura: Kola, Wilke 2000, ryc. 56:z; Górecki 2001a,
tab. 14:140; 2001b, Tab. 5:140; Kurasiński 2005a, s. 205;
Borowczak 2008, s. 139, kat. 142; Kotowicz 2011, s. 109, Fig.
4:3; 2013a, s. 61–62; Kotowicz, Sankiewicz 2013, kat. 81, tabl.
XLI:1; Kucypera, Rybka 2013, s. 306, tabl. I:15, II:15, III:15.
Uwagi: żeleźce było pierwotnie zdobione dwoma seriami
nacięć poniżej światła osady – obecnie ornament ten jest
niewidoczny; badania materiałowe P. Kucypery i K. Rybki
wykazały, iż żeleźce zostało wykonane z trzech kęsów żelaza,
a osada została utworzona poprzez zawinięcie i dogrzanie
do ścinki szyjki; całość wykończono porzez dodanie wgrzanej klinowato w ostrze wkładki (lub nakładki obejmującej
ostrze).
521. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3a (tabl. XCIV:3, CLXXVII:2).
Rodzaj stanowiska: jezioro.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne A. Koli
i G. Wilke w 1999 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, 42 m na W od
wyspy, 102 m na N od reliktów mostu zachodniego – „poznańskiego”.
Opis: żeleźce jest dość smukłe i lekko opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady migdałowate;
osada zaopatrzona w wyodrębnione, trójkątne wąsy; obuch
spłaszczony; smukła szyjka przechodzi w bardzo szerokie,

asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną,
ukośnie podciętą, dość wąską brodą; stan zachowania –
bardzo dobry.
Wymiary: dł. całk. – 13,9 cm; wys. ostrza – 11,8 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,8 cm; szer. osady – 4,8 cm; wys. osady –
3,6 cm; wys. osady z wąsami – 5,1 cm; światło osady – 4,3 x
3,3 cm. Waga z toporzyskiem – 629 g.
Przynależność typologiczna: IIIB.5.4.
Chronologia: 2. połowa X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/93; nr kat. 84/99.
Literatura: Górecki 2001a, tab. 14:121; 2001b, Tab. 5:121;
Borowczak 2008, s. 140, kat. 143; Kotowicz 2013, s. 71;
Kotowicz, Sankiewicz 2013, kat. 82, tabl. XLI:2, LXXXVII:1.
Uwagi: w osadzie zachował się fragment wykonanego z drewna grabu (Carpinus sp.) toporzyska długości 26,0 cm (pierwotnie 27,3 cm) o migdałowatym przekroju i średnicy 4,3 x
3,4 cm; żeleźce zostało osadzone prawdopodobnie przy pomocy kawałka skóry (?) od dołu toporzyska.
522. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3a (tabl. XCV:1).
Rodzaj stanowiska: jezioro.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne A. Koli
i G. Wilke w 1999 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, 40 m na W od
wyspy, 140 m na N od reliktów mostu zachodniego – „poznańskiego”.
Opis: żeleźce jest dość masywne i lekko opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne;
osada zaopatrzona w wyodrębnione, trójkątne wąsy; obuch
zaokrąglony; smukła szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, zaokrągloną, wąską brodą; stan zachowania – bardzo dobry.
Wymiary: dł. całk. – 14,9 cm; wys. ostrza – 10,1 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,7 cm; szer. osady – 4,4 cm; wys. osady –
2,8 cm; wys. osady z wąsami – 4,6 cm; światło osady – 2,6 x
3,2 cm. Waga – 512 g.
Przynależność typologiczna: IIB.5.2.
Chronologia: 2. połowa X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/93; nr kat. 97/99.
Literatura: Górecki 2001a, tab. 14:122; 2001b, Tab. 5:122;
Borowczak 2008, s. 140, kat. 144; Kotowicz 2013, s. 64–65;
Kotowicz, Sankiewicz 2013, kat. 83, tabl. XLII:1.
Uwagi: –.
523. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3a (tabl. XCV:2, CLXXVII:3).
Rodzaj stanowiska: jezioro.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne A. Koli
i G. Wilke w 1999 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, 32 m na W od
wyspy, 35 m na S od reliktów mostu zachodniego – „poznańskiego”.
Opis: żeleźce jest dość smukłe i prostopadłe w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada
zaopatrzona w słabo wyodrębnione, trójkątne wąsy; obuch
spłaszczony; masywna szyjka przechodzi w bardzo szerokie,

symetryczne, wyodrębnione od dołu, proste ostrze; stan zachowania – bardzo dobry.
Wymiary: dł. całk. – 14,0 cm; wys. ostrza – 18,4 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,1 cm; szer. osady – 3,5 cm; wys. osady –
2,5 cm; wys. osady z wąsami – 4,1 cm; światło osady – 3,8 x
2,6 cm. Waga – 300 g; waga toporzyska – 246 g.
Przynależność typologiczna: IIIA.5.4.
Chronologia: 2. połowa X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/93; nr kat. 98/99.
Literatura: Kola, Wilke 2000, ryc. 56:h; Górecki 2001a,
s. 139, tab. 14:6, ryc. 84:12; 2001b, s. 56, Tab. 5:6, Abb. 6:12;
Borowczak 2008, s. 141, kat. 145, tabl. XXII; Kotowicz
2008c, s. 445, 447, ryc. 1:1; 2013, s. 69–70; Kotowicz,
Sankiewicz 2013, kat. 84, tabl. XLII:2, LXXXVII:2.
Uwagi: w osadzie zachowało się w trzech kawałkach, proste, wykonane z drewna klonu (Acer sp.) toporzysko długości 107,4 cm, o owalnym przekroju i średnicy 3,4 x 2,5 cm
oraz 2,2 x 1,2 cm; żeleźce zostało osadzone przy pomocy nie
zachowanego kawałka skóry.
524. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3a (tabl. XCV:3, CLXXVII:4).
Rodzaj stanowiska: jezioro.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne A. Koli
i G. Wilke w 1999 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, 64 m na W od
wyspy, 176 m na N od reliktów mostu zachodniego – „poznańskiego”.
Opis: żeleźce jest dość masywne i lekko opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady migdałowate; osada zaopatrzona w słabo wyodrębnione wąsy;
obuch zaokrąglony; masywna szyjka przechodzi w wąskie,
asymetryczne, lekko łukowate ostrze; stan zachowania –
bardzo dobry.
Wymiary: dł. całk. – 19,6 cm; wys. ostrza – 8,0 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,6 cm; szer. osady – 5,0 cm; wys. osady –
3,3 cm; wys. osady z wąsami – 4,3 cm; światło osady – 5,4 x
4,0 cm. Waga z toporzyskiem – 1162 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.1.
Chronologia: 2. połowa X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/93; nr kat. 99/99.
Literatura: Górecki 2001a, tab. 14:43; 2001b, Tab. 5:43;
Borowczak 2008, s. 141, kat. 146, tabl. XXII; Kotowicz 2013,
s. 55–56; Kotowicz, Sankiewicz 2013, kat. 85, tabl. XLIII:1,
LXXXVII:3.
Uwagi: w osadzie zachowały się dwa fragmenty, prostego
i zwężającego się ku końcowi, wykonanego z drewna grabu (Carpinus sp.) toporzyska długości 78,5 cm (pierwotnie
97,0 cm), o migdałowatym i owalnym przekrojach i średnicy
4,4 x 3,6 cm oraz 2,0 x 1,2 cm; żeleźce zostało osadzone przy
pomocy kawałka skóry obejmującego cały obwód toporzyska.
525. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3a (tabl. XCV:4).
Rodzaj stanowiska: jezioro.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne A. Koli
i G. Wilke w 1999 r.
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Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, 10 m na W od
wyspy, 163 m na N od reliktów mostu zachodniego – „poznańskiego”.
Opis: żeleźce jest smukłe, asymetryczne i lekko opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady
owalne; osada wyodrębniona od dołu i zaopatrzona w bardzo
słabo wyodrębnione, górne wąsy; obuch zaokrąglony; smukła
szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze,
zakończone wyodrębnioną, prosto podciętą, niezbyt szeroką
brodą; stan zachowania – średni, znacznie uszkodzona osada
i pęknięcie na obuchu.
Wymiary: dł. całk. – 12,3 cm; wys. ostrza – 7,5 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,3 cm; szer. osady – 3,0 cm; wys. osady –
3,4 cm; wys. osady z wąsami – 3,7 cm; światło osady – 2,5 x
2,2 cm. Waga – 212 g.
Przynależność typologiczna: IIB.10.2.
Chronologia: wczesne średniowiecze.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/93; nr kat. 101/99.
Literatura: Górecki 2001a, tab. 14:123; 2001b, Tab. 5:123;
Borowczak 2008, s. 142, kat. 147; Kotowicz 2013, s. 69;
Kotowicz, Sankiewicz 2013, kat. 86, tabl. XLIII:2.
Uwagi: pierwotnie w osadzie znajdował się fragment toporzyska długości 9,0 cm.

Opis: żeleźce jest dość smukłe i lekko opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady migdałowate;
osada zaopatrzona w słabo wyodrębnione, trójkątne wąsy;
obuch spłaszczony; masywna szyjka przechodzi w szerokie,
asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną,
ukośnie podciętą, dość szeroką brodą; stan zachowania –
dobry, nieznacznie uszkodzona krawędź ostrza.
Wymiary: dł. całk. – 15,3 cm; wys. ostrza – 11,1 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,0 cm; szer. osady – 3,9 cm; wys. osady –
2,6 cm; wys. osady z wąsami – 3,8 cm; światło osady – 3,5 x
2,7 cm. Waga – 459 g.
Przynależność typologiczna: IIB.5.4.
Chronologia: 2. połowa X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/93; nr kat. 120/99.
Literatura: Górecki 2001a, tab. 14:128; 2001b, Tab. 5:128;
Borowczak 2008, s. 143, kat. 149; Kotowicz 2013, s. 63–64;
Kotowicz, Sankiewicz 2013, kat. 88, tabl. XLIV:2.
Uwagi: –.

526. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3a (tabl. XCVI:1).
Rodzaj stanowiska: przeprawa mostowa z 963/964 – l. 30 XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne A. Koli
i G. Wilke w 1999 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, relikty mostu zachodniego – „poznańskiego”, pas III, działka 5, kwadrat 1/A.
Opis: żeleźce jest masywne i lekko opuszczone w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada
zaopatrzona w wyodrębnione, trójkątne wąsy; obuch płaski;
masywna szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, ukośnie podciętą,
dość szeroką brodą; stan zachowania – bardzo dobry.
Wymiary: dł. całk. – 15,9 cm; wys. ostrza – 13,8 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,2 cm; szer. osady – 5,0 cm; wys. osady –
3,5 cm; wys. osady z wąsami – 5,3 cm; światło osady – 4,1 x
3,5 cm. Waga – 769 g.
Przynależność typologiczna: IIIB.5.4.
Chronologia: 2. połowa X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/93; nr kat. 111/99.
Literatura: Górecki 2001a, tab. 14:124; 2001b, Tab. 5:124;
Borowczak 2008, 142, kat. 148; Kotowicz 2013, s. 71;
Kotowicz, Sankiewicz 2013, kat. 87, tabl. XLIV:1.
Uwagi: –.

528. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3a (tabl. XCVI:3).
Rodzaj stanowiska: jezioro.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne A. Koli
i G. Wilke w 1999 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, 14 m na W od
wyspy i 43 m na N od reliktów mostu zachodniego – „poznańskiego”, gł. 5,52 m (103,07 m n.p.m.).
Opis: żeleźce jest dość smukłe i lekko opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady prostokątne;
osada obustronnie wyodrębniona; obuch płaski, zakończony
kapturkiem; smukła szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone słabo wyodrębnioną,
zaokrągloną, wąską brodą; stan zachowania – dobry, nieznaczne ubytki na osadzie.
Wymiary: dł. całk. – 21,6 cm; wys. ostrza – 6,6 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,8 cm; szer. osady – 5,0 cm; wys. osady –
4,0 cm; światło osady – 3,9 x 3,4 cm; wys. kapturka – 7,1 cm.
Waga – 793 g.
Przynależność typologiczna: IB.12.22.
Chronologia: IX (?) – X w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/93; nr kat. 125/99.
Literatura: Górecki 2001a, s. 140, tab. 14:76; 2001b, s. 56,
Tab. 5:76; Borowczak 2008, s. 143, kat. 150; Kotowicz 2013,
s. 60–61; Kotowicz, Sankiewicz 2013, kat. 89, tabl. XLV:1;
Kucypera, Rybka 2013, s. 306, tabl. I:14, II:14, III:14.
Uwagi: badania materiałowe P. Kucypery i K. Rybki wykazały, iż żeleźce zostało wykonane z wielu kęsów żelaza,
a osada została utworzona poprzez asymetryczne zawinięcie.

527. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3a (tabl. XCVI:2).
Rodzaj stanowiska: jezioro.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne A. Koli
i G. Wilke w 1999 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, 16 m na W od
wyspy i 81 m na S od reliktów mostu zachodniego – „poznańskiego”, gł. 6,41 m (102,18 m n.p.m.).

529. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3a (tabl. XCVI:4).
Rodzaj stanowiska: przeprawa mostowa z 963/964 – l. 30 XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne A. Koli
i G. Wilke w 1999 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, relikty mostu
zachodniego – „poznańskiego”, pas IV, działka 0, kwadrat
A/3, gł. 3,50 m.
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Opis: żeleźce jest dość masywne i opuszczone w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady prostokątne; osada
niewyodrębniona; obuch płaski, zakończony bardzo słabo
wyodrębnionym, płaskim kapturkiem; smukła szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, ukośnie podciętą, bardzo wąską brodą;
stan zachowania – bardzo dobry.
Wymiary: dł. całk. – 12,0 cm; wys. ostrza – 6,0 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,6 cm; szer. osady – 3,9 cm; światło osady –
3,2 x 2,8 cm; wys. kapturka – 4,5 cm. Waga – 267 g.
Przynależność typologiczna: IB.1.21.
Chronologia: X w.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/93; nr kat. 128/99.
Literatura: Borowczak 2008, s. 144, kat. 151; Kotowicz 2013,
s. 57; Kotowicz, Sankiewicz 2013, kat. 90, tabl. XLV:2.
Uwagi: –.
530. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3a (tabl. XCVII:1, CLXXVII:5).
Rodzaj stanowiska: przeprawa mostowa z 963/964 – l. 30 XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne A. Koli
i G. Wilke w 2000 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, relikty mostu
zachodniego – „poznańskiego”, pas V, działka 0, kwadrat A/3,
gł. 4,68 m (104,14 m n.p.m.).
Opis: żeleźce jest dość masywne i opuszczone w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady migdałowate; osada zaopatrzona w wyodrębnione, trójkątne wąsy; obuch płaski; masywna szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne, łukowate
ostrze; stan zachowania – dobry, ułamana dolna krawędź ostrza.
Wymiary: dł. całk. – 17,7 cm; zach. wys. ostrza – 5,8 cm;
najmn. wys. szyjki – 2,7 cm; szer. osady – 5,1 cm; wys. osady
– 3,3 cm; wys. osady z wąsami – 5,2 cm; światło osady –
4,6 x 3,9 cm. Waga – 894 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.4.
Chronologia: 2. połowa X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/95; nr kat. 14/00.
Literatura: Górecki 2001a, tab. 14:68, ryc. 85:12; 2001b,
Tab. 5:68, Abb. 7:12; Borowczak 2008, s. 144, kat. 152,
tabl. XXII; Kotowicz 2013, s. 56; Kotowicz, Sankiewicz
2013, kat. 91, tabl. XLVI:1, LXXXVII:4.
Uwagi: w osadzie zachowało się proste i zwężające się ku
końcowi, wykonane z drewna wiązu (Ulmus sp.) toporzysko
długości 57,7 cm, o migdałowatym i owalnym przekrojach
i średnicy 4,1 x 2,0 cm oraz 1,9 x 1,9 cm, zakończone
wyodrębnionym podcięciem dla mocowania temblaka (?);
żeleźce zostało osadzone przy pomocy kawałka skóry obejmującego niemal cały obwód toporzyska.
531. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3a (tabl. XCVII:2, CLXXVII:6).
Rodzaj stanowiska: przeprawa mostowa z 963/964 – l. 30 XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne A. Koli
i G. Wilke w 2000 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, relikty mostu
zachodniego – „poznańskiego”, pas XVI, działka 6, kwadrat
B/2, gł. 9,30 m (99,52 m n.p.m.).

Opis: żeleźce jest dość masywne i prostopadłe w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada zaopatrzona w słabo wyodrębnione, trójkątne wąsy; obuch
zaokrąglony; masywna szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne, łukowate ostrze; stan zachowania – dobry, ułamana dolna krawędź ostrza.
Wymiary: dł. całk. – 17,9 cm; zach. wys. ostrza – 6,7 cm;
najmn. wys. szyjki – 2,0 cm; szer. osady – 5,0 cm; wys. osady
– 3,3 cm; wys. osady z wąsami – 4,4 cm; światło osady – 3,9 x
3,7 cm. Waga z toporzyskiem – 982 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.1.
Chronologia: 2. połowa X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/95; nr kat. 21/00.
Literatura: Górecki 2001a, tab. 14:44; 2001b, Tab. 5:44;
Borowczak 2008, s. 145, kat. 153; Kotowicz 2008c, s. 450;
2013, s. 55–56; Kotowicz, Sankiewicz 2013, kat. 92, tabl.
XLVI:2, LXXXVII:5.
Uwagi: w osadzie zachowały dwa fragmenty prostego, wykonanego z drewna grabu (Carpinus sp.) toporzyska długości
24,4 cm, o owalnym i migdałowatym przekrojach i średnicy
4,0 x 3,7 cm oraz 2,9 x 2,3 cm; żeleźce zostało osadzone przy
pomocy kawałka skóry obejmującego cały obwód toporzyska.
532. Rybitwy–Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3a (tabl. XCVII:3).
Rodzaj stanowiska: jezioro.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne A. Koli
i G. Wilke w 2000 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, 57 m na W,
37 m na N od reliktów mostu zachodniego – „poznańskiego”,
gł. 9,35 m (99,47 m n.p.m.).
Opis: żeleźce jest masywne i lekko opuszczone w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada
obustronnie wyodrębniona; obuch zaokrąglony; masywna
szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze,
zakończone wyodrębnioną, ukośnie podciętą, dość szeroką
brodą; stan zachowania – bardzo dobry.
Wymiary: dł. całk. – 14,8 cm; wys. ostrza – 9,1 cm; najmn. wys.
szyjki – 2,5 cm; szer. osady – 4,7 cm; wys. osady – 4,6 cm;
światło osady – 3,7 x 3,5 cm. Waga z toporzyskiem – 711 g.
Przynależność typologiczna: IIB.12.2.
Chronologia: 2. połowa X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/95; nr kat. 31/00.
Literatura: Górecki 2001a, tab. 14:125; 2001b, Tab. 5:125;
Borowczak 2008, s. 145, kat. 154; Kotowicz 2013, s. 69;
Kotowicz, Sankiewicz 2013, kat. 93, tabl. XLVII:1.
Uwagi: w osadzie zachował się fragment wykonanego z drewna grabu (Carpinus sp.) toporzyska długości 12,3 cm (pierwotnie 13,7 cm), o owalnym przekroju i średnicy 3,4 x 3,1 cm;
żeleźce zostało osadzone przy pomocy kawałka skóry obejmującego cały obwód toporzyska.
533. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3a (tabl. XCVIII:1, CLXXVIII:1).
Rodzaj stanowiska: przeprawa mostowa z 963/964 – l. 30 XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne A. Koli
i G. Wilke w 2000 r.
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Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, relikty mostu
zachodniego – „poznańskiego”, pas IV, działka 0, kwadrat
A/3, gł. 3,55 m (105,27 m n.p.m.).
Opis: żeleźce jest dość smukłe i opuszczone w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada zaopatrzona w wyodrębnione, trójkątne wąsy; obuch zaokrąglony; smukła szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne,
łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, ukośnie podciętą, dość szeroką brodą; stan zachowania – bardzo dobry,
nieznacznie uszkodzona krawędź ostrza.
Wymiary: dł. całk. – 18,5 cm; wys. ostrza – 9,5 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,7 cm; szer. osady – 4,6 cm; wys. osady –
3,5 cm; wys. osady z wąsami – 5,2 cm; światło osady – 3,8 x
3,4 cm. Waga z toporzyskiem – 1036 g.
Przynależność typologiczna: IIB.5.2.
Chronologia: 2. połowa X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/95; nr kat. 33/00.
Literatura: Górecki 2001a, tab. 14:126; 2001b, Tab. 5:126;
Borowczak 2008, s. 146, kat. 155, tabl. XXIII; Kotowicz
2013, s. 64–65; Kotowicz, Sankiewicz 2013, kat. 94, tabl.
XLVII:2, LXXXVIII:1.
Uwagi: w osadzie zachowało się proste, wykonane z drewna
grabu (Carpinus sp.) toporzysko długości 79,9 cm, o migdałowatym i okrągłym przekrojach i średnicy 3,7 x 2,9 cm oraz
2,4 x 2,4 cm; żeleźce zostało prawdopodobnie osadzone przy
pomocy kawałka skóry (?).
534. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3a (tabl. XCVIII:2, CLXXVIII:2).
Rodzaj stanowiska: przeprawa mostowa z 963/964 – l. 30 XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne A. Koli
i G. Wilke w 2000 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, relikty mostu
zachodniego – „poznańskiego”, pas IV, działka 0, kwadrat
A/3–B/3, gł. 3,50 m (105,27 m n.p.m.).
Opis: żeleźce jest dość smukłe i opuszczone w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada zaopatrzona w wyodrębnione, trójkątne wąsy; obuch zaokrąglony; smukła szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne,
proste ostrze, zakończone wyodrębnioną, ukośnie podciętą,
wąską brodą; stan zachowania – bardzo dobry.
Wymiary: dł. całk. – 16,0 cm; wys. ostrza – 11,3 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,5 cm; szer. osady – 4,8 cm; wys. osady –
2,9 cm; wys. osady z wąsami – 4,8 cm; światło osady – 3,3 x
3,5 cm. Waga – 522 g; waga toporzyska – 292 g.
Przynależność typologiczna: IIB.5.2.
Chronologia: 2. połowa X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/95; nr kat. 34/00.
Literatura: Górecki 2001a, tab. 14:127; 2001b, Tab. 5:127; Borowczak 2008, s. 146, kat. 156, tabl. XXIII; Kotowicz 2013, s. 64–65;
Kotowicz, Sankiewicz 2013, kat. 95, tabl. XLVIII:1, LXXXVIII:2.
Uwagi: w osadzie zachowały się cztery kawałki prostego, wykonane z drewna grabu (Carpinus sp.) toporzyska długości
70,1 cm, o owalnym i okrągłym przekrojach i średnicy 3,3 x
3,5 cm oraz 1,9 x 1,9 cm; żeleźce zostało prawdopodobnie
osadzone przy pomocy kawałka skóry, której resztki zachowały się we wnętrzu osady.
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535. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3a (tabl. XCIX:1).
Rodzaj stanowiska: przeprawa mostowa z 963/964 – l. 30 XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne Instytutu
Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
pod kierunkiem W. Szulty w 2001 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, relikty mostu
zachodniego – „poznańskiego”, południowa strona, sektor 4.
Opis: żeleźce jest dość smukłe i opuszczone w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada zaopatrzona w wyodrębnione, trójkątne wąsy; obuch zaokrąglony; smukła szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne,
łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, ukośnie podciętą, wąską brodą; stan zachowania – bardzo dobry.
Wymiary: dł. całk. – 15,8 cm; wys. ostrza – 9,3 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,8 cm; szer. osady – 4,8 cm; wys. osady –
3,4 cm; wys. osady z wąsami – 5,1 cm; światło osady – 3,7 x
3,2 cm. Waga – 562 g.
Przynależność typologiczna: IIB.5.2.
Chronologia: 2. połowa X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/99; nr kat. 7/01.
Literatura: Szulta 2002, s. 202; Kotowicz 2013, s. 64–65;
Kotowicz, Sankiewicz 2013, kat. 97, tabl. XLIX:1.
Uwagi: na ściankach osady zachowały się resztki toporzyska.
536. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3a (tabl. XCIX:2).
Rodzaj stanowiska: przeprawa mostowa z 963/964 – l. 30 XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne W. Szulty
w 2002 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, relikty mostu
zachodniego – „poznańskiego”, pas III, działka 2, gł. 3,30 m
(105,54 m n.p.m.).
Opis: żeleźce jest dość masywne i opuszczone w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada
zaopatrzona w słabo wyodrębnione, trójkątne wąsy; obuch
zaokrąglony, zakończony szczątkowym kapturkiem; smukła
szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, półkoliście podciętą, wąską
brodą; stan zachowania – dobry, złamany obuch.
Wymiary: dł. całk. – 14,6 cm; wys. ostrza – 11,2 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,9 cm; szer. osady – 4,7 cm; wys. osady –
3,5 cm; wys. osady z wąsami – 4,6 cm; światło osady – 3,7 x
3,4 cm; wys. kapturka – 4,1 cm. Waga – 526 g.
Przynależność typologiczna: IIIB.5.8.
Chronologia: 2. połowa X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/103; nr kat. 8/02.
Literatura: Kotowicz 2013, s. 72; Kotowicz, Sankiewicz
2013, kat. 98, tabl. XLIX:2.
Uwagi: w osadzie zachował się fragment najprawdopodobniej wykonanego z drewna dębu (Quercus sp.) toporzyska
długości 5,8 cm.
537. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3a (tabl. XCIX:3).
Rodzaj stanowiska: przeprawa mostowa z 963/964 – l. 30 XI w.

Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne W. Szulty
w 2002 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, relikty mostu
zachodniego – „poznańskiego”, N/x – 48, y – 37, gł. 5,20 m
(103,64 m n.p.m.).
Opis: żeleźce jest dość smukłe i prostopadłe w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada obustronnie wyodrębniona; obuch zaokrąglony; masywna szyjka
przechodzi w szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, ukośnie podciętą, niezbyt szeroką
brodą; stan zachowania – bardzo dobry.
Wymiary: dł. całk. – 15,8 cm; wys. ostrza – 8,8 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,0 cm; szer. osady – 4,6 cm; wys. osady –
3,8 cm; światło osady – 3,5 x 3,1 cm. Waga – 505 g.
Przynależność typologiczna: IIB.12.2.
Chronologia: 2. połowa X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/103; nr kat. 10/02.
Literatura: Kotowicz 2013, s. 69; Kotowicz, Sankiewicz 2013,
kat. 99, tabl. L:1.
Uwagi: –.
538. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3a (tabl. C:1).
Rodzaj stanowiska: przeprawa mostowa z 963/964 – l. 30 XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne W. Szulty
w 2002 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, relikty mostu
zachodniego – „poznańskiego”, N/x – 55, y – 34, gł. 5,10 m
(103,74 m n.p.m.).
Opis: żeleźce jest dość smukłe i lekko opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady okrągłe; osada
obustronnie wyodrębniona; obuch zaokrąglony; masywna
szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne, łukowate ostrze,
zakończone wyodrębnioną, łukowato podciętą, szeroką brodą; stan zachowania – bardzo dobry.
Wymiary: dł. całk. – 18,1 cm; wys. ostrza – 6,9 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,3 cm; szer. osady – 5,5 cm; wys. osady –
5,1 cm; światło osady – 3,7 x 3,7 cm. Waga – 787 g.
Przynależność typologiczna: IB.12.2.
Chronologia: 2. połowa X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/103; nr kat. 13/02.
Literatura: Kotowicz 2013, s. 60; Kotowicz, Sankiewicz 2013,
kat. 100, tabl. L:2.
Uwagi: –.
539. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3a (tabl. C:2).
Rodzaj stanowiska: przeprawa mostowa z 963/964 – l. 30 XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne W. Szulty
w 2002 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, relikty mostu
zachodniego – „poznańskiego”, pas II, działka 4, kwadrat C4,
x –72, y –143.
Opis: żeleźce jest dość smukłe i lekko uniesione w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady migdałowate;
osada zaopatrzona w słabo wyodrębnione wąsy; obuch zaokrąglony; smukła szyjka przechodzi w bardzo szerokie,

asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną,
półkoliście podciętą, wąską brodą; stan zachowania – dobry,
nieznacznie uszkodzona krawędź ostrza.
Wymiary: dł. całk. – 15,9 cm; wys. ostrza – 12,5 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,7 cm; szer. osady – 4,1 cm; wys. osady –
3,1 cm; wys. osady z wąsami – 3,9 cm; światło osady – 3,8 x
3,1 cm. Waga – 489 g.
Przynależność typologiczna: IIIB.5.2.
Chronologia: 2. połowa X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/103; nr kat. 20/02.
Literatura: Kotowicz 2013, s. 71–72; Kotowicz, Sankiewicz
2013, kat. 101, tabl. LI:1.
Uwagi: –.
540. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3a (tabl. C:3, CLXXVIII:3).
Rodzaj stanowiska: przeprawa mostowa z 963/964 – l. 30 XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne W. Szulty
w 2003 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, relikty mostu
zachodniego – „poznańskiego”, pas XCVII, działka 5, pole
B2/C2, gł. 6,65 m (102,15 m n.p.m.).
Opis: żeleźce jest smukłe i lekko opuszczone w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada
zaokrąglona; obuch zakończony dość długim guzikowatym
młotkiem, którego szyjka ma okrągły przekrój; smukła szyjka
przechodzi w szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, półkoliście podciętą, dość wąską
brodą; stan zachowania – bardzo dobry.
Wymiary: dł. całk. – 14,8 cm; wys. ostrza – 7,6 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,1 cm; szer. osady – 2,5 cm; wys. osady –
3,0 cm; światło osady – 2,2 x 2,1 cm; dł. młotka – 3,1 cm.
Waga z toporzyskiem – 434 g.
Przynależność typologiczna: IIB.6.34.
Chronologia: 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna;
chronologia stanowiska – jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/108; nr kat. 6/03.
Literatura: Kotowicz 2013, s. 62–63; Kotowicz, Sankiewicz
2013, kat. 102, tabl. LI:2, LXXXVIII:3.
Uwagi: na szyjce zachował się szczątkowo dookolny ornament w postaci dwóch linii rytych, a na szyjce młotka
znajdują się dwa dookolne żeberka; w osadzie zachowało
się w dwóch kawałkach, proste i na końcu lekko wygięte
ku żeleźcu, wykonane z drewna grabu (Carpinus sp.) toporzysko długości 79,3 cm, o owalnym i migdałowatym
przekrojach i średnicy 2,2 x 2,1 cm oraz 2,5 x 1,9 cm;
w środkowej partii toporzyska zachowały się prawdopodobnie ślady ornamentu w postaci łukowatych, płytkich
rowków; toporzysko zostało ustabilizowane wbitym od
góry wąskim, trójkątnym klinem; w ostrzu znajduje się
okrągły otwór o średnicy 0,4 cm.
541. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3a (tabl. C:4, CLXXVIII:4).
Rodzaj stanowiska: przeprawa mostowa z 963/964 – l. 30 XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne W. Szulty
w 2003 r.
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Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, relikty mostu
zachodniego – „poznańskiego”, pas XCVII, działka 5, pole
C1/C2, gł. 6,65 m (102,15 m n.p.m.).
Opis: żeleźce jest smukłe i niemal prostopadłe w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne;
osada zaopatrzona w wyodrębnione, trójkątne wąsy; obuch
zaokrąglony, zakończony smukłym, płasko ściętym kapturkiem; smukła szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, łukowato podciętą, szeroką brodą; stan zachowania – bardzo
dobry.
Wymiary: dł. całk. – 10,9 cm; wys. ostrza – 6,9 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,2 cm; szer. osady – 2,8 cm; wys. osady –
2,2 cm; wys. osady z wąsami – 3,2 cm; światło osady – 2,3 x
2,2 cm; wys. kapturka – 6,5 cm. Waga z toporzyskiem – 325 g.
Przynależność typologiczna: IIB.5.20.
Chronologia: 2. połowa (koniec?) X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/108; nr kat. 7/03.
Literatura: Kotowicz 2013, s. 66–67; Kotowicz, Sankiewicz
2013, kat. 103, tabl. LII:1, LXXXVIII:4.
Uwagi: w osadzie zachowało się w trzech kawałkach, proste,
wykonane z drewna klonu (Acer sp.) toporzysko długości
76,6 cm, o owalnym i okrągłym przekrojach i średnicy 2,2 x
2,2 cm oraz 1,9 x 1,8 cm.
542. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3a (tabl. CI:1).
Rodzaj stanowiska: przeprawa mostowa z 963/964 – l. 30 XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne K. Radka
w 2007 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, relikty mostu
zachodniego – „poznańskiego”, sektor 2 (x – 6,0 m, y – 12,0 m),
gł. 4,30 m (104,76 m n.p.m.).
Opis: żeleźce jest smukłe i opuszczone w stosunku do osi
pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada zaopatrzona w wyodrębnione, trójkątne wąsy; obuch zaokrąglony,
zakończony smukłym, płasko ściętym kapturkiem; smukła
szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze,
zakończone wyodrębnioną, ukośnie podciętą, wąską brodą;
stan zachowania – bardzo dobry.
Wymiary: dł. całk. – 14,9 cm; wys. ostrza – 9,4 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,6 cm; szer. osady – 3,8 cm; wys. osady –
3,4 cm; wys. osady z wąsami – 4,2 cm; światło osady – 3,3 x
2,8 cm; wys. kapturka – 8,5 cm. Waga z fr. toporzyska – 439 g.
Przynależność typologiczna: IIB.5.20.
Chronologia: 2. połowa (koniec?) X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/132; nr kat. 1/07.
Literatura: Kotowicz 2013, s. 66–67; Kotowicz, Sankiewicz
2013, kat. 104, tabl. LII:2.
Uwagi: w ostrzu znajduje się okrągły otwór o średnicy –
0,5 x 0,5 cm; w osadzie zachował się fragment wykonanego
z drewna grabu (Carpinus sp.) toporzyska długości 8,0 cm,
o owalnym przekroju.
543. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3a (tabl. CI:2).
Rodzaj stanowiska: przeprawa mostowa z 963/964 – l. 30 XI w.
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Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne K. Radka
w 2007 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, relikty mostu
zachodniego – „poznańskiego”, sektor 4 (x – 3,8 m, y – 12,0 m),
gł. 3,80 m (105,26 m n.p.m.).
Opis: żeleźce jest smukłe i prostopadłe w stosunku do osi
pionowej toporzyska; światło osady półowalne; osada zaopatrzona w wyodrębnione, trójkątne wąsy; obuch płaski; smukła
szyjka przechodzi w wąskie, lekko asymetryczne, łukowate
ostrze; stan zachowania – bardzo dobry.
Wymiary: dł. całk. – 14,4 cm; wys. ostrza – 6,2 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,4 cm; szer. osady – 3,6 cm; wys. osady –
1,8 cm; wys. osady z wąsami – 3,1 cm; światło osady – 3,4 x
2,9 cm. Waga – 297 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.3.
Chronologia: 2. połowa X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/132; nr kat. 4/07.
Literatura: Kotowicz 2013, s. 54–55; Kotowicz, Sankiewicz
2013, kat. 105, tabl. LIII:1.
Uwagi: w osadzie zachował się fragment wykonanego z drewna topoli (Populus sp.) toporzyska długości 5,5 cm, o owalnym przekroju i średnicy 2,8 x 3,0 cm.
544. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3a (tabl. CI:3, CLXXIX:1).
Rodzaj stanowiska: przeprawa mostowa z 963/964 – l. 30 XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe Zakładu Archeologii Podwodnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w 2009 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, relikty mostu
zachodniego – „poznańskiego”, pas XCV, działka 5, ćwiartka
B (x – 3,21 m; y – 2,88 m), warstwa kulturowa, gł. 8,1 m
(100,99 m n.p.m).
Opis: żeleźce jest masywne i opuszczone w stosunku do osi
pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada zaopatrzona w wyodrębnione, trójkątne wąsy; obuch zaokrąglony;
smukła szyjka przechodzi w bardzo szerokie, asymetryczne,
łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, ukośnie podciętą, wąską brodą; stan zachowania – bardzo dobry.
Wymiary: dł. całk. – 17,7 cm; wys. ostrza – 14,7 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,9 cm; szer. osady – 4,7 cm; wys. osady –
3,9 cm; wys. osady z wąsami – 5,5 cm; światło osady – 3,9 x
3,3 cm. Waga – 895 g; waga toporzyska – 108 g.
Przynależność typologiczna: IIIB.5.2.
Chronologia: 2. połowa X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/133; nr kat. 5/09.
Literatura: Kotowicz 2013, s. 71–72; Kotowicz, Sankiewicz
2013, kat. 106, tabl. LIII:2, LXXXIX:1; Radek 2013, 298.
Uwagi: w osadzie zachowało się w trzech kawałkach, wykonane z drewna grabu (Carpinus sp.) toporzysko dł. 73,0 cm;
żeleźce zostało osadzone przy pomocy kawałka skóry o wymiarach 1,7 x 1,4 cm.
545. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3b (tabl. CII:1).
Rodzaj stanowiska: przeprawa mostowa z 963/964 – l. 30 XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne w l. 1959–1961.

Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, relikty mostu
wschodniego – „gnieźnieńskiego”.
Opis: żeleźce jest smukłe i silnie opuszczone w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada zaopatrzona w wyodrębnione, trójkątne wąsy; obuch zakończony dość długim, rozszerzającym się ku końcowi, wypukłym
młotkiem o prostokątnym przekroju; masywna szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne, łukowate ostrze; stan zachowania – zły, silnie uszkodzona lewa strona osady z wąsami.
Wymiary: dł. całk. – 22,9 cm; wys. ostrza – 5,0 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,5 cm; zach. szer. osady – 4,2 cm; zach. wys.
osady z wąsami – 5,8 cm; światło osady – 3,7 x 3,5 cm;
dł. młotka – 3,0 cm. Waga – 795 g.
Przynależność typologiczna: IA.5.29.
Chronologia: IX (?) – X w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna;
chronologia stanowiska – datowanie dendrochronologiczne.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/2.
Literatura: Borowczak 2008, s. 73, kat. 10; Kotowicz 2013,
s. 50–51; Kotowicz, Sankiewicz 2013, kat. 107, tabl. LIV:1;
Kucypera, Rybka 2013, s. 305, tabl. I:6, II:6, III:6.
Uwagi: badania materiałowe P. Kucypery i K. Rybki wykazały, iż żeleźce zostało wykonane z trzech kęsów żelaza,
a osada została prawdopodobnie utworzona poprzez przebicie otworu.
546. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3b (tabl. CII:2).
Rodzaj stanowiska: przeprawa mostowa z 963/964 – l. 30 XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne A. Koli
i G. Wilke w 1982 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, relikty mostu
wschodniego – „gnieźnieńskiego”, 20 m na E od wyspy,
warstwa destruktu mostu, gł. 4–5 m (104 m n.p.m.).
Opis: żeleźce jest dość masywne i opuszczone w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady migdałowate; osada
zaopatrzona w słabo wyodrębnione wąsy; obuch zaokrąglony; masywna szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne,
łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, podciętą, wąską
brodą; stan zachowania – średni, skorodowane powierzchnie żeleźca, ułamany koniec brody i górna część ostrza.
Wymiary: dł. całk. – 16,0 cm; zach. wys. ostrza – 7,4 cm;
najmn. wys. szyjki – 2,4 cm; szer. osady – 5,2 cm; wys. osady
– 3,7 cm; wys. osady z wąsami – 4,7 cm; światło osady –
4,1 x 3,8 cm. Waga – 716 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.2.
Chronologia: 2. połowa X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/26; nr kat. 7/82.
Literatura: Kola, Wilke 1985, s. 73; 2000, s. 22; Tokarski 2000,
s. 80, 92, kat. 1, ryc. I:9 – tutaj błędny nr inw.; Górecki 2001a,
tab. 14:80 – tutaj błędny nr inw.; 2001b, Tab. 5:80; Borowczak
2008, s. 78, kat. 20 – tutaj błędny nr inw.; Kotowicz 2013,
s. 56–57; Kotowicz, Sankiewicz 2013, kat. 108, tabl. LIV:2
Uwagi: –.
547. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3b (tabl. CII:3).
Rodzaj stanowiska: przeprawa mostowa z 963/964 – l. 30 XI w.

Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne A. Koli
i G. Wilke w 1983 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, relikty mostu
wschodniego – „gnieźnieńskiego”, pas X, działka 3, kwadrat
2–B, gł. 6,10 m (102,35 m n.p.m.).
Opis: żeleźce jest masywne i lekko opuszczone w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady migdałowate; osada
nieznacznie, obustronnie wyodrębniona; obuch zaokrąglony;
masywna szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, półkoliście podciętą, dość szeroką brodą; stan zachowania – zły, skorodowane powierzchnie żeleźca, ułamany znaczny fragment ostrza,
zniszczony obuch.
Wymiary: zach. dł. całk. – 17,5 cm; zach. wys. ostrza – 12,3 cm
(pierwotnie – ok. 18 cm); najmn. wys. szyjki – 2,0 cm; szer.
osady – 4,9 cm; wys. osady – 2,9 cm; wys. osady z wąsami
– 3,5 cm; światło osady – 4,3 x 3,9 cm. Waga – 620 g.
Przynależność typologiczna: IIB.12.2.
Chronologia: 2. połowa X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/29; nr kat. 18/83.
Literatura: Kola, Wilke 1985, s. 73; Tokarski 2000, s. 79, 92,
kat. 2, ryc. I:8; Górecki 2001a, s. 142, tab. 14:142, ryc. 87:5;
2001b, s. 60, Tab. 5:142, Abb. 9:5; Borowczak 2008, s. 79,
kat. 21; Kotowicz 2013, s. 69; Kotowicz, Sankiewicz 2013,
kat. 109, tabl. LV:1.
Uwagi: –.
548. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3b (tabl. CII:4).
Rodzaj stanowiska: przeprawa mostowa z 963/964 – l. 30 XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne A. Koli
i G. Wilke w 1983 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, relikty mostu
wschodniego – „gnieźnieńskiego”, pas X, działka 3, kwadrat
4–C, gł. 6,05 m (102,40 m n.p.m.).
Opis: żeleźce jest smukłe i opuszczone w stosunku do osi
pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada zaopatrzona w wyodrębnione, trójkątne wąsy; obuch zaokrąglony,
zakończony wydatnym, owalnym kapturkiem; smukła szyjka
przechodzi w szerokie, asymetryczne, niemal proste ostrze;
stan zachowania – bardzo dobry, nieznacznie wyszczerbione
ostrze i uszkodzona broda.
Wymiary: dł. całk. – 12,6 cm; wys. ostrza – 7,6 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,0 cm; szer. osady – 2,6 cm; wys. osady –
2,7 cm; wys. osady z wąsami – 3,3 cm; światło osady – 2,2 x
2,1 cm. Waga – 143 g.
Przynależność typologiczna: IIB.5.19.
Chronologia: 2. połowa X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/29; nr kat. 23/83.
Literatura: Kola, Wilke 1985, s. 73; Tokarski 2000, s. 81, 92,
kat. 3, tabl. I:7; Górecki 2001a, s. 140, tab. 14:75, ryc. 85:6;
2001b, s. 56, Tab. 5:75, Abb. 7:6; Borowczak 2008, s. 79,
kat. 22; Kotowicz 2008c, s. 456; 2013, s. 66; Kotowicz,
Sankiewicz 2013, kat. 110, tabl. LV:2.
Uwagi: w ostrzu znajduje się okrągły otwór o średnicy – 0,6 x
0,6 cm; w osadzie zachował się fragment klonowego (Acer sp.)
toporzyska długości 9,2 cm i średnicy 2,0 x 1,6 cm.
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549. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3b (tabl. CIII:1).
Rodzaj stanowiska: przeprawa mostowa z 963/964 – l. 30 XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne A. Koli
i G. Wilke w 1983 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, relikty mostu
wschodniego – „gnieźnieńskiego”, pas X, działka 3, kwadrat
3/4–B, gł. 6,05 m (102,40 m n.p.m.).
Opis: żeleźce jest smukłe i niemal prostopadłe w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada
niewyodrębniona; obuch płaski, zakończony niewyodrębnionym, płaskim kapturkiem; smukła szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, półowalnie uciętą, wąską brodą; stan zachowania –
średni, znacznie uszkodzony obuch.
Wymiary: dł. całk. – 10,9 cm; wys. ostrza – 6,7 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,1 cm; szer. osady – 3,2 cm; światło osady –
2,2 x 2,5 cm; wys. kapturka – 3,4 cm. Waga – 164 g.
Przynależność typologiczna: IIB.1.22.
Chronologia: IX (?) – X w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna;
chronologia stanowiska – jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/29; nr kat. 25/83.
Literatura: Kola, Wilke 1985, s. 73; Tokarski 2000, s. 80, 92,
kat. 4, ryc. I:4; Górecki 2001a, tab. 14:81; 2001b, Tab. 5:81;
Borowczak 2008, s. 80, kat. 23; Kotowicz 2013, s. 65;
Kotowicz, Sankiewicz 2013, kat. 111, tabl. LVI:1.
Uwagi: –.
550. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3b (tabl. CIII:2, CLXXIX:2).
Rodzaj stanowiska: przeprawa mostowa z 963/964 – l. 30 XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne A. Koli
i G. Wilke w 1983 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, relikty mostu
wschodniego – „gnieźnieńskiego”, pas X, działka 3, kwadrat
2–B, gł. 6,50 m (101,95 m n.p.m.).
Opis: żeleźce jest dość smukłe i lekko opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada
zaopatrzona w słabo wyodrębnione, trójkątne wąsy; obuch
zaokrąglony; smukła szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, proste ostrze, zakończone wyodrębnioną, prosto ściętą,
wąską brodą; stan zachowania – średni, silnie uszkodzony
obuch i ostrze.
Wymiary: dł. całk. – 14,7 cm; wys. ostrza – 9,4 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,7 cm; szer. osady – 4,5 cm; wys. osady –
2,5 cm; wys. osady z wąsami – 3,8 cm; światło osady – 3,8 x
3,5 cm. Waga – 389 g.
Przynależność typologiczna: IIB.5.4.
Chronologia: 2. połowa X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/29; nr kat. 36/83.
Literatura: Kola, Wilke 1985, s. 73, ryc. 7:1; Tokarski 2000,
s. 79, 92, kat. 5, ryc. I:2; Górecki 2001a, tab. 14:82, ryc. 85:7;
2001b, Tab. 5:82, Abb. 7:7; Borowczak 2008, s. 80, kat. 24,
tabl. XV; Kotowicz 2008a, s. 450; 2013, s. 63–64; Kotowicz,
Sankiewicz 2013, kat. 112, tabl. LVI:2, LXXXIX:2.
Uwagi: w osadzie zachował się fragment toporzyska wykonanego z grabu (Carpinus sp.) dł. 21,8 cm (pierwotnie ok. 37 cm
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lub 42 cm) i średnicy 3,3 x 3,1 oraz 3,0 x 2,9 cm; żeleźce
zostało osadzone przy pomocy kawałka skóry.
551. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3b (tabl. CIII:3).
Rodzaj stanowiska: przeprawa mostowa z 963/964 – l. 30 XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne A. Koli
i G. Wilke w 1983 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, relikty mostu
wschodniego – „gnieźnieńskiego”, pas X, działka 4, kwadrat
2–C, gł. 6,20 m (102,25 m n.p.m.).
Opis: żeleźce jest dość smukłe i lekko opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady migdałowate;
osada zaopatrzona w słabo wyodrębnione, trójkątne wąsy;
obuch zaokrąglony; masywna szyjka przechodzi w wąskie,
asymetryczne, łukowate ostrze; stan zachowania – średni,
ułamany wąs, skorodowane powierzchnie.
Wymiary: dł. całk. – 20,5 cm; wys. ostrza – 7,9 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,4 cm; szer. osady – 4,5 cm; wys. osady –
3,3 cm; wys. osady z wąsami – 4,7 cm; światło osady – 5,0 x
3,3 cm. Waga – 735 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.1.
Chronologia: 2. połowa X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/29; nr kat. 39/83.
Literatura: Kola, Wilke 1985, s. 73; Tokarski 2000, s. 80, 92,
kat. 6, ryc. V:6; Górecki 2001a, tab. 14:10, ryc. 84:3; 2001b, Tab.
5:10, Abb. 6:3; Borowczak 2008, s. 81, kat. 25; Kotowicz 2013,
s. 55–56; Kotowicz, Sankiewicz 2013, kat. 113, tabl. LVII:1.
Uwagi: –.
552. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3b (tabl. CIII:4).
Rodzaj stanowiska: przeprawa mostowa z 963/964 – l. 30 XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne A. Koli
i G. Wilke w 1983 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, relikty mostu
wschodniego – „gnieźnieńskiego”, pas X, działka 4, kwadrat
2–B, gł. 6,20 m (102,25 m n.p.m.).
Opis: żeleźce jest dość masywne i lekko opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady migdałowate; osada niewyodrębniona; obuch zaokrąglony, zakończony
płaskim kapturkiem; smukła szyjka przechodzi w bardzo
szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, ukośnie podciętą, wąską brodą; stan zachowania –
bardzo dobry.
Wymiary: dł. całk. – 17,3 cm; wys. ostrza – 13,9 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,4 cm; szer. osady – 4,7 cm; światło osady –
3,9 x 3,4 cm, wys. kapturka – 5,3 cm. Waga – 634 g.
Przynależność typologiczna: IIIB.1.20.
Chronologia: koniec X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna;
chronologia stanowiska – jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/29; nr kat. 41/83.
Literatura: Kola, Wilke 1985, s. 73, ryc. 7:3; Górecki 2000c,
s. 388, kat. 18.01.08; 2001a, tab. 14:83, ryc. 85:8; 2001b,
Tab. 5:83, Abb. 7:8; Tokarski 2000, s. 79, 92, kat. 7, ryc. I:5;
Borowczak 2008, s. 81, kat. 26, tabl. XV; Kotowicz 2013,
s. 72; Kotowicz, Sankiewicz 2013, kat. 114, tabl. LVII:2.

Uwagi: pierwotnie w osadzie znajdowało się łukowato wygięte toporzysko długości ok. 75 cm i średnicy 2,8 cm.
553. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3b (tabl. CIV:1).
Rodzaj stanowiska: przeprawa mostowa z 963/964 – l. 30 XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne A. Koli
i G. Wilke w 1983 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, relikty mostu
wschodniego – „gnieźnieńskiego”, pas XI, działka 3, kwadrat
1–B, gł. 6,20 m (102,25 m n.p.m.).
Opis: żeleźce jest dość smukłe i niemal prostopadłe w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne;
osada zaopatrzona w słabo wyodrębnione, trójkątne wąsy;
obuch wieloboczny; smukła szyjka przechodzi w szerokie,
symetryczne, łukowate ostrze; stan zachowania – średni,
znacznie uszkodzone ostrze oraz wąsy osady.
Wymiary: dł. całk. – 14,5 cm; wys. ostrza – 8,3 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,6 cm; szer. osady – 4,0 cm; wys. osady –
3,2 cm; zach. wys. osady z wąsami – 3,9 cm; światło osady
– 3,5 x 3,1 cm. Waga – 334 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.5.
Chronologia: 2. połowa X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/29; nr kat. 51/83.
Literatura: Kola, Wilke 1985, s. 73; Tokarski 2000, s. 80, 92,
kat. 8, ryc. V:7; Górecki 2001a, s. 140, tab. 14:11, ryc. 84:4;
2001b, s. 56, Tab. 5:11, Abb. 6:4; Borowczak 2008, s. 82,
kat. 27; Kotowicz 2013, s. 56; Kotowicz, Sankiewicz 2013,
kat. 115, tabl. LVIII:1.
Uwagi: pierwotnie w osadzie znajdował się fragment toporzyska.
554. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3b (tabl. CIV:2).
Rodzaj stanowiska: przeprawa mostowa z 963/964 – l. 30 XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne A. Koli
i G. Wilke w 1984 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, relikty mostu
wschodniego – „gnieźnieńskiego”, pas IX, działka 4, kwadrat
4–C, gł. 5,15 m (103,30 m n.p.m.).
Opis: żeleźce jest dość smukłe i lekko opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady migdałowate;
osada zaopatrzona w słabo wyodrębnione, trójkątne wąsy;
obuch zaokrąglony; smukła szyjka przechodzi w wąskie,
asymetryczne, łukowate ostrze; stan zachowania – dobry,
nieznacznie uszkodzona krawędź ostrza.
Wymiary: dł. całk. – 20,2 cm; wys. ostrza – 6,8 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,8 cm; szer. osady – 5,2 cm; wys. osady –
3,1 cm; wys. osady z wąsami – 4,2 cm; światło osady – 4,5 x
3,9 cm. Waga – 851 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.1.
Chronologia: 2. połowa X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/31; nr kat. 25/84.
Literatura: Kola, Wilke 1991, s. 51; Tokarski 2000, s. 80, 92,
kat. 9, ryc. V:2; Górecki 2001a, tab. 14:12, ryc. 84:5; 2001b, Tab.
5:12, Abb. 6:5; Borowczak 2008, s. 82, kat. 28; Kotowicz 2013,
s. 55–56; Kotowicz, Sankiewicz 2013, kat. 116, tabl. LVIII:2.

Uwagi: w osadzie zachował się fragment pogrubionego nad
osadą, wykonanego z drewna jesionu (Fraxinnus sp.) toporzyska długości 9,1 cm (pierwotnie 33,6 cm) i średnicy 4,5 x
3,8 cm.
555. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3b (tabl. CIV:3).
Rodzaj stanowiska: przeprawa mostowa z 963/964 – l. 30 XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne A. Koli
i G. Wilke w 1984 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, relikty mostu
wschodniego – „gnieźnieńskiego”, pas IX, działka 4, kwadrat
4–C, gł. 4,80 m (103,65 m n.p.m.).
Opis: żeleźce jest dość masywne i lekko opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska, światło osady czworokątne; osada wyodrębniona od dołu przy przejściu w szyjkę;
obuch spłaszczony, zaopatrzony w dolny, płaski kapturek;
masywna szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne, łukowate ostrze; stan zachowania – bardzo dobry.
Wymiary: dł. całk. – 22,3 cm; wys. ostrza – 8,0 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,9 cm; szer. osady – 4,9 cm; wys. osady –
3,9 cm; światło osady – 5,0 x 3,1 cm; wys. kapturka – 5,8 cm.
Waga – 1163 g.
Przynależność typologiczna: IB.8.9.
Chronologia: 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna;
chronologia stanowiska – jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/31; nr kat. 27/84.
Literatura: Kola, Wilke 1991, s. 51; Tokarski 2000, s. 80, 93,
kat. 10, ryc. V:10; Górecki 2001a, s. 140, tab. 14:134, ryc.
86:10; 2001b, s. 58, Tab. 5:134, Abb. 8:10; Borowczak 2008,
s. 83, kat. 29; Kotowicz 2008c, s. 450; 2013, s. 59; Kotowicz,
Sankiewicz 2013, kat. 117, tabl. LIX:1.
Uwagi: w osadzie zachował się fragment toporzyska
wykonanego z drewna grabu (Carpinus sp.) długości 6,1 cm
(pierwotnie ok. 24,8 cm lub 25,5 cm) i średnicy 4,1 x 2,8 cm;
żeleźce było pierwotnie osadzone przy pomocy kawałka skóry.
556. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3b (tabl. CV:1, CLXXIX:3).
Rodzaj stanowiska: przeprawa mostowa z 963/964 – l. 30 XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne A. Koli
i G. Wilke w 1984 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, relikty mostu
wschodniego – „gnieźnieńskiego”, pas IX, działka 4, kwadrat
1–A, gł. 5,25 m (103,20 m n.p.m.).
Opis: żeleźce jest dość masywne i niemal prostopadłe w stosunku do osi pionowej toporzyska, światło osady owalne;
osada zaopatrzona w słabo wyodrębnione, spiczaste wąsy;
obuch płaski; masywna szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone słabo wyodrębnioną, półkoliście podciętą brodą; stan zachowania – bardzo
dobry.
Wymiary: dł. całk. – 16,3 cm; wys. ostrza – 7,1 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,8 cm; szer. osady – 4,5 cm; wys. osady –
3,0 cm; wys. osady z wąsami – 4,1 cm; światło osady – 4,0 x
3,4 cm. Waga żeleźca z toporzyskiem – 1103 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.4.
Chronologia: 2. połowa X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – jw.
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Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/31; nr kat. 34/84.
Literatura: Kola, Wilke 1991, s. 51, ryc. 8:C; Górecki 2000b,
s. 387–388, kat. 18.01.07; 2001a, tab. 14:13, ryc. 84:6; 2001b,
Tab. 5:13, Abb. 6:6; Tokarski 2000, s. 80, 93, kat. 11, ryc. V:4;
Borowczak 2008, s. 83, kat. 30, tabl. XV; Kotowicz 2008c,
s. 450; 2013, s. 56; Kotowicz, Sankiewicz 2013, kat. 118,
tabl. LIX:2, LXXXIX:3.
Uwagi: w osadzie zachowało się w pięciu kawałkach, łukowate toporzysko wykonane z drewna grabu (Carpinus sp.)
długości 78,4 cm i średnicy 3,9 x 3,4 oraz 2,4 x 2,2 cm; żeleźce
zostało osadzone przy pomocy kawałka skóry.
557. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3b (tabl. CV:2).
Rodzaj stanowiska: przeprawa mostowa z 963/964 – l. 30 XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne A. Koli
i G. Wilke w 1984 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, relikty mostu
wschodniego – „gnieźnieńskiego”, pas VIII, działka 3, kwadrat 4–D, gł. 5,80 m (102,65 m n.p.m.).
Opis: żeleźce jest dość smukłe i niemal prostopadłe w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne;
osada zaopatrzona w słabo wyodrębnione, trójkątne wąsy;
obuch zaokrąglony; smukła szyjka przechodzi w wąskie,
lekko asymetryczne ostrze; stan zachowania – średni, znacznie uszkodzone ostrze.
Wymiary: dł. całk. – 16,3 cm; zach. wys. ostrza – 6,6 cm;
najmn. wys. szyjki – 1,9 cm; szer. osady – 4,5 cm; wys. osady
– 3,5 cm; wys. osady z wąsami – 4,9 cm; światło osady – 3,9 x
3,5 cm. Waga – 469 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.1.
Chronologia: 2. połowa X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/35; nr kat. 3/85.
Literatura: Kola, Wilke 1991, s. 51; Tokarski 2000, s. 80, 93,
kat. 12, tabl. V:8; Górecki 2001a, tab. 14:14; 2001b, Tab. 5:14;
Borowczak 2008, s. 84, kat. 31; Kotowicz 2013, s. 55–56;
Kotowicz, Sankiewicz 2013, kat. 119, tabl. LX:1.
Uwagi: –.
558. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3b (tabl. CV:3, CLXXIX:4).
Rodzaj stanowiska: przeprawa mostowa z 963/964 – l. 30 XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne A. Koli
i G. Wilke w 1985 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, relikty mostu
wschodniego – „gnieźnieńskiego”, pas VIII, działka 3, kwadrat 1–C, gł. 5,80 m (102,65 m n.p.m.).
Opis: żeleźce jest smukłe i niemal prostopadłe w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady migdałowate; osada
nieznacznie, wyodrębniona od dołu i zaopatrzona w słabo
wyodrębnione, górne wąsy; obuch zaokrąglony; smukła
szyjka przechodzi w wąskie, lekko asymetryczne ostrze;
stan zachowania – średni, wyszczerbione ostrze, ubytki na
obuchu.
Wymiary: dł. całk. – 21,0 cm; wys. ostrza – 7,1 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,9 cm; szer. osady – 4,7 cm; wys. osady –
4,8 cm; światło osady – 3,6 x 3,7 cm. Waga – 740 g.
Przynależność typologiczna: IB.12.1.
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Chronologia: 2. połowa X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/35; nr kat. 15/85.
Literatura: Kola, Wilke 1991, s. 51, ryc. 8:B; Tokarski 2000,
s. 80, 93, kat. 13, tabl. V:1; Górecki 2001a, tab. 14:15; 2001b,
Tab. 5:15; Borowczak 2008, s. 84, kat. 32, tabl. XVI; Kotowicz 2013, s. 60; Kotowicz, Sankiewicz 2013, kat. 120,
tabl. LX:2, LXXXIX:4.
Uwagi: w osadzie zachowało się, ułamane w partii górnej,
łukowate toporzysko długości ok. 70,8 cm (pierwotnie ok. 73
cm lub 88 cm), o okrągłym i migdałowatym przekroju średnicy 2,8 x 2,8 oraz 2,3 x 1,7 cm i wadze 128 g.
559. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3b (tabl. CVI:1, CLXXIX:5).
Rodzaj stanowiska: przeprawa mostowa z 963/964 – l. 30 XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne A. Koli
i G. Wilke w 1985 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, relikty mostu
wschodniego – „gnieźnieńskiego”, pas VIII, działka 3, kwadrat 1–C, gł. 6,00 m (102,45 m n.p.m.).
Opis: żeleźce jest smukłe i lekko uniesione w stosunku do osi
pionowej toporzyska; światło osady migdałowate; osada
zaopatrzona w słabo wyodrębnione wąsy; obuch
zaokrąglony; smukła szyjka przechodzi w wąskie, lekko
asymetryczne ostrze; stan zachowania – bardzo dobry.
Wymiary: dł. całk. – 18,1 cm; wys. ostrza – 6,1 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,8 cm; szer. osady – 4,7 cm; wys. osady –
3,7 cm; wys. osady z wąsami – 4,9 cm; światło osady – 4,3 x
3,6 cm. Waga – 860 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.1.
Chronologia: 2. połowa X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/35; nr kat. 16/85.
Literatura: Kola, Wilke 1991, s. 51; Stępnik 1996, s. 273,
tab. 5; Tokarski 2000, s. 80, 93, kat. 14, tabl. V:5; Górecki
2001a, tab. 14:16, ryc. 84:7; 2001b, Tab. 5:16, Abb. 6:7;
Borowczak 2008, s. 85, kat. 33, tabl. XVII; Kotowicz 2013,
s. 55–56; Kotowicz, Sankiewicz 2013, kat. 121, tabl. LXI:1,
LXXXIX:5.
Uwagi: w osadzie zachował się w trzech kawałkach, fragment toporzyska wykonanego z drewna grabu (Carpinus sp.)
(wcześniej błędnie jako drewno dębu) długości 36,5 cm
(pierwotnie 38 cm), o migdałowatym przekroju średnicy
4,2 x 3,6 oraz 3,1 x 2,8 cm; żeleźce zostało osadzone przy
pomocy kawałka skóry.
560. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3b (tabl. CVI:2).
Rodzaj stanowiska: przeprawa mostowa z 963/964 – l. 30 XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne A. Koli
i G. Wilke w 1985 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, relikty mostu
wschodniego – „gnieźnieńskiego”, pas XXI, działka 3, kwadrat 1–C, gł. 8,50 m (99,95 m n.p.m.).
Opis: żeleźce jest smukłe i silnie opuszczone w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada zaopatrzona w słabo wyodrębnione, trójkątne wąsy; obuch
zaokrąglony; masywna szyjka przechodzi w wąskie, lekko

asymetryczne ostrze; stan zachowania – dobry, nieznacznie
skorodowane ostrze.
Wymiary: dł. całk. – 21,0 cm; wys. ostrza – 6,2 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,0 cm; szer. osady – 4,8 cm; wys. osady –
3,4 cm; wys. osady z wąsami – 4,4 cm; światło osady – 4,0 x
3,2 cm. Waga – 815 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.1.
Chronologia: 2. połowa X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/35; nr kat. 68/85.
Literatura: Kola, Wilke 1991, s. 51; Tokarski 2000, s. 80, 93,
kat. 16, tabl. V:9; Górecki 2001a, tab. 14:17; 2001b, Tab. 5:17;
Borowczak 2008, s. 86, kat. 35; Kotowicz 2013, s. 55–56;
Kotowicz, Sankiewicz 2013, kat. 123, tabl. LXII:1.
Uwagi: –.
561. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3b (tabl. CVI:3, CLXXX:1).
Rodzaj stanowiska: przeprawa mostowa z 963/964 – l. 30 XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne A. Koli
i G. Wilke w 1985 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, relikty mostu
wschodniego – „gnieźnieńskiego”, pas VI, działka 3, kwadrat
2–D, gł. 4,00 m (104,45 m n.p.m.).
Opis: żeleźce jest masywne i silnie opuszczone w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada
zaopatrzona w słabo wyodrębnione, zaokrąglone wąsy; obuch
zaokrąglony; smukła szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne i łukowate ostrze, zakończone słabo wyodrębnioną,
półowalnie podciętą, wąską brodą; stan zachowania – bardzo
dobry, nieznacznie uszkodzona krawędź ostrza.
Wymiary: dł. całk. – 15,1 cm; wys. ostrza – 5,9 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,9 cm; szer. osady – 4,7 cm; wys. osady –
4,5 cm; wys. osady z wąsami – 5,4 cm; światło osady – 3,7 x
3,5 cm. Waga – 545 g; waga żeleźca z toporzyskiem – 906 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.2.
Chronologia: 2. połowa X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/35; nr kat. 90/85.
Literatura: Kola, Wilke 1991, s. 51, ryc. 8:A; Tokarski 2000,
s. 80, 93, kat. 17, tabl. V:3; Górecki 2001a, tab. 14:52,
ryc. 85:2; 2001b, Tab. 5:52, Abb. 7:2; Borowczak 2008, s. 86,
kat. 36, tabl. XVII; Kotowicz 2013, s. 56–57; Kotowicz,
Sankiewicz 2013, kat. 124, tabl. LXII:2, XC:1.
Uwagi: w osadzie zachowało się w dwóch kawałkach, wykonane z drewna grabu (Carpinus sp.) toporzysko długości
74,5 cm (pierwotnie 79 cm), o okrągłym i owalnym przekroju średnicy 3,9 x 3,9 oraz 2,7 x 2,5 cm.
562. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3b (tabl. CVII:1).
Rodzaj stanowiska: przeprawa mostowa z 963/964 – l. 30 XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne A. Koli
i G. Wilke w 1985 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, relikty mostu
wschodniego – „gnieźnieńskiego”, pas VI, działka 3, kwadrat
3–C, gł. 4,30 m (104,15 m n.p.m.).
Opis: żeleźce jest smukłe i niemal prostopadłe w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada

zaopatrzona w słabo wyodrębnione, trójkątne wąsy; obuch
zaokrąglony, zakończony smukłym, owalnym kapturkiem;
smukła szyjka przechodzi w bardzo szerokie, symetryczne
i łukowate, obustronnie wyodrębnione, ukośnie podcięte
ostrze; stan zachowania – średni, ułamana górna część ostrza.
Wymiary: dł. całk. – 11,7 cm; zach. wys. ostrza – 14,9 cm;
najmn. wys. szyjki – 0,7 cm; szer. osady – 2,7 cm; wys.
osady – 2,2 cm; wys. osady z wąsami – 2,9 cm; światło osady
– 2,1 x 2,2 cm; wys. kapturka – 5,4 cm. Waga – 136 g.
Przynależność typologiczna: IIIA.5.20a.
Chronologia: 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna;
chronologia stanowiska – jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/35; nr kat. 91/85.
Literatura: Kola, Wilke 1991, s. 51, ryc. 7:E; Górecki 2000e,
s. 388, kat. 18.01.10; 2001a, s. 139, tab. 14:1, ryc. 87:1; 2001b,
s. 53, Tab. 5:1, Abb. 9:1; Tokarski 2000, s. 79, 93, kat. 18,
tabl. V:3; Drozd, Janowski 2007, s. 115, przyp. 27, ryc. 8:b;
Borowczak 2008, s. 87, kat. 37; Kotowicz 2008c, s. 456;
2011, s. 112, Fig. 7:2; 2013, s. 70–71; Janowski 2010, Fig. 9:b;
Kotowicz, Sankiewicz 2013, kat. 125, tabl. LXIII:1; Kucypera, Rybka 2013, s. 307, tabl. I:18, II:18, III:18.
Uwagi: w ostrzu znajduje się okrągły otwór o średnicy 0,4 x
0,4 cm; pierwotnie boczne partie szyjki i częściowo ostrze
żeleźca pokrywał (dziś już widoczny szczątkowo) obustronny ornament w postaci pionowych, rytych linii prostych
zamkniętych przez łukowate linie biegnące wzdłuż krawędzi szyjki i ostrza, przechodzące w ornament tzw. „rybiej
łuski” i bliżej nieokreślone zdobienie pokrywające ostrze,
być może wypełnione pierwotnie kolorowym drutem; badania materiałowe P. Kucypery i K. Rybki wykazały, iż
żeleźce zostało wykonane z kilku kęsów żelaza, a osada
została utworzona albo poprzez wybicie otworu, albo zawinięcie na zakładkę na obuchu; całość wykończono porzez
dokucie na obuch kapturka, a w ostrze klinowatej wkładki.
563. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3b (tabl. CVII:2, CLXXX:2).
Rodzaj stanowiska: przeprawa mostowa z 963/964 – l. 30 XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne A. Koli
i G. Wilke w 1985 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, relikty mostu
wschodniego – „gnieźnieńskiego”, pas VI, działka 3, kwadrat
2–A, gł. 4,50 m (103,95 m n.p.m.).
Opis: żeleźce jest dość masywne i niemal prostopadłe w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady migdałowate; osada zaopatrzona w słabo wyodrębnione wąsy; obuch
zaokrąglony (?); masywna szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne i łukowate ostrze zakończone słabo wyodrębnioną, ukośnie podciętą, wąską brodą; stan zachowania – średni,
znacznie uszkodzony obuch.
Wymiary: zach. dł. całk. – 16,4 cm; wys. ostrza – 7,5 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,1 cm; szer. osady – 4,9 cm; zach. wys. osady
– 2,6 cm; wys. osady z wąsami – 4,5 cm; światło osady – 4,4 x
3,4 cm. Waga – 700 g; waga żeleźca z toporzyskiem 861 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.2.
Chronologia: 2. połowa X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/35; nr kat. 92/85.
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Literatura: Kola, Wilke 1991, s. 51; Stępnik 1996, s. 273, tab.
5; Tokarski 2000, s. 80, 93, kat. 19, tabl. I:3; Górecki 2001a,
tab. 14:53; 2001b, Tab. 5:53; Borowczak 2008, s. 87, kat. 38,
tabl. XVII; Kotowicz 2013, s. 56–57; Kotowicz, Sankiewicz
2013, kat. 126, tabl. LXIII:2, XC:2.
Uwagi: w osadzie zachowało się w dwóch kawałkach łukowate, wykonane z drewna grabu (Carpinus sp.) toporzysko
(wcześniej błędnie jako drewno dębu) długości 72,2 cm
(pierwotnie 79 cm) o okrągłym i migdałowatym przekroju
średnicy 3,0 x 3,0 i 2,0 x 1,6 cm; na toporzysku ślady
zbić/uderzeń (?).
564. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3b (tabl. CVII:3).
Rodzaj stanowiska: przeprawa mostowa z 963/964 – l. 30 XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne A. Koli
i G. Wilke w 1992 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, most wschodni –
„gnieźnieński”, pas XXXI, działka 6.
Opis: żeleźce jest dość smukłe i opuszczone w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada zaopatrzona w słabo wyodrębnione wąsy; obuch zaokrąglony;
smukła szyjka przechodzi w dość szerokie, asymetryczne,
łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, ukośnie podciętą, wąską brodą; stan zachowania – dobry, nieznacznie
wyszczerbiona krawęędź ostrza.
Wymiary: dł. całk. – 15,2 cm; wys. ostrza – 7,3 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,4 cm; szer. osady – 4,4 cm; wys. osady –
4,0 cm; wys. osady z wąsami – 4,7 cm; światło osady – 3,4 x
2,9 cm. Waga – 449 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.2.
Chronologia: 2. połowa X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/64; nr kat. 12/92.
Literatura: Tokarski 2000, s. 80–81, 93, kat. 23, tabl. II:6;
Górecki 2001a, s. 140, tab. 14:92, ryc. 86:1; 2001b, s. 56, 58,
Tab. 5:92, Abb. 8:1; Borowczak 2008, s. 100, kat. 63; Kotowicz 2013, s. 56–57; Kotowicz, Sankiewicz 2013, kat. 127,
tabl. LXIV:1.
Uwagi: w osadzie zachował się w trzech kawałkach, fragment wykonanego z drewna dębu (Quercus sp.) toporzyska
długości 4,8 cm.
565. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3b (tabl. CVIII:1).
Rodzaj stanowiska: przeprawa mostowa z 963/964 – l. 30 XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne A. Koli
i G. Wilke w 1992 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, most wschodni
– „gnieźnieński”, pas XXVIII.
Opis: żeleźce jest masywne i lekko uniesione w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada zaopatrzona w słabo wyodrębnione wąsy; obuch zaokrąglony;
masywna szyjka przechodzi w bardzo szerokie, asymetryczne, lekko łukowate ostrze, zakończone silnie wyodrębnioną,
ukośnie podciętą, szeroką brodą; stan zachowania – dobry,
nieznacznie wyszczerbiona krawędź ostrza, powierzchnie
skorodowane.
Wymiary: dł. całk. – 18,5 cm; wys. ostrza – 14,0 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,1 cm; szer. osady – 4,5 cm; wys. osady – 3,6 cm;
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wys. osady z wąsami – 4,4 cm; światło osady – 3,3 x 3,0 cm.
Waga – 889 g.
Przynależność typologiczna: IIIB.5.2.
Chronologia: 2. połowa X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/64; nr kat. 13/92.
Literatura: Tokarski 2000, s. 79, 93, kat. 24, tabl. III:8; Górecki 2001a, tab. 14:93; 2001b, Tab. 5:93; Borowczak 2008,
s. 100, kat. 64; Kotowicz 2013, s. 71–72; Kotowicz, Sankiewicz 2013, kat. 128, tabl. LXIV:2; Radek 2013, s. 299.
Uwagi: w osadzie zachował się fragment wykonanego z drewna
drzewa liściastego toporzyska długości 5,2 cm; żeleźce zostało
osadzone przy pomocy kawałka owczej lub koziej (?) skóry.
566. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3b (tabl. CVIII:2).
Rodzaj stanowiska: most drewniany.
Rodzaj stanowiska: przeprawa mostowa z 963/964 – l. 30 XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne A. Koli
i G. Wilke w 1992 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, most wschodni
– „gnieźnieński”, pas XXXVI, działka 6.
Opis: żeleźce jest dość masywne i lekko opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady migdałowate; osada zaopatrzona w wyodrębnione, trójkątne wąsy;
obuch zaokrąglony; masywna szyjka przechodzi w szerokie,
asymetryczne, lekko łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, ukośnie podciętą, wąską brodą; stan zachowania –
dobry, nieznacznie wyszczerbiona krawędź ostrza.
Wymiary: dł. całk. – 16,0 cm; wys. ostrza – 12,3 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,1 cm; szer. osady – 4,7 cm; wys. osady –
4,3 cm; wys. osady z wąsami – 6,5 cm; światło osady – 3,7 x
3,3 cm. Waga – 639 g.
Przynależność typologiczna: IIIB.5.2.
Chronologia: 2. połowa X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/64; nr kat. 15/92.
Literatura: Tokarski 2000, s. 79, 93, kat. 25, tabl. III:9;
Górecki 2001a, tab. 14:94; 2001b, Tab. 5:94; Borowczak
2008, s. 101, kat. 65; Kotowicz 2013, s. 71–72; Kotowicz,
Sankiewicz 2013, kat. 129, tabl. LXV:1.
Uwagi: w osadzie zachował się fragment wykonanego z drewna grabu (Carpinus sp.) toporzyska długości 6,9 cm (pierwotnie 7,6 cm).
567. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3b (tabl. CVIII:3).
Rodzaj stanowiska: przeprawa mostowa z 963/964 – l. 30 XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne A. Koli
i G. Wilke w 1992 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, most wschodni
– „gnieźnieński”, pas XXXI, działka 1.
Opis: żeleźce jest dość smukłe i lekko opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada
zaopatrzona w słabo wyodrębnione, zaokrąglone wąsy; obuch
płaski; smukła szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne,
lekko łukowate ostrze, zakończone słabo wyodrębnioną, zaokrągloną, wąską brodą; stan zachowania – średni, nieznacznie wyszczerbiona krawędź ostrza i uszkodzony obuch.

Wymiary: dł. całk. – 18,1 cm; wys. ostrza – 6,5 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,8 cm; szer. osady – 4,8 cm; wys. osady – ok.
4,6 cm; wys. osady z wąsami – 5,1 cm; światło osady – 3,7 x
3,8 cm. Waga – 565 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.4.
Chronologia: 2. połowa X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/64; nr kat. 16/92.
Literatura: Tokarski 2000, s. 80, 93, kat. 26, tabl. IV:5; Górecki 2001a, tab. 14:58; 2001b, Tab. 5:58; Borowczak 2008,
s. 101, kat. 66; Kotowicz 2013, s. 56; Kotowicz, Sankiewicz
2013, kat. 130, tabl. LXV:2; Kucypera, Rybka 2013, s. 304,
tabl. Ia:2, IIa:2, IIIa:2.
Uwagi: badania materiałowe P. Kucypery i K. Rybki wykazały, iż żeleźce zostało wykonane z kilku, uprzednio
zgrzanych ze sobą kęsów, a osada została utworzona poprzez wzdłużne przecięcie i wyprofilowanie części przeciwległej do ostrza – obie te części zbiegają się na obuchu,
gdzie zostały zgrzane na zakładkę; krawędź ostrza powstała prawdopodobnie wskutek dosztukowanie asymetrycznej
nakładki.

Opis: żeleźce jest dość smukłe i niemal prostopadłe w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada zaopatrzona w wyodrębnione, trójkątne wąsy;
obuch zaokrąglony; masywna szyjka przechodzi w dość
szerokie, asymetryczne i lekko łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, łukowato podciętą, szeroką brodą; stan
zachowania – dobry, nieznaczne wyszczerbienia krawędzi
ostrza.
Wymiary: dł. całk. – 13,6 cm; wys. ostrza – 7,1 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,0 cm; szer. osady – 4,1 cm; wys. osady –
3,0 cm; wys. osady z wąsami – 3,9 cm; światło osady – 3,4 x
2,9 cm. Waga – 388 g.
Przynależność typologiczna: IIB.5.2.
Chronologia: 2. połowa X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/64; nr kat. 19/92.
Literatura: Tokarski 2000, s. 80–81, 94, kat. 29, tabl. II:1; Górecki 2001a, tab. 14:96, ryc. 86:3; 2001b, Tab. 5:96, Abb. 8:3;
Borowczak 2008, s. 103, kat. 69; Kotowicz 2013, s. 63–64;
Kotowicz, Sankiewicz 2013, kat. 133, tabl. LXVII:1.
Uwagi: –.

568. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3b (tabl. CIX:1).
Rodzaj stanowiska: przeprawa mostowa z 963/964 – l. 30 XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne A. Koli
i G. Wilke w 1992 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, most wschodni
– „gnieźnieński”, pas XXXVI.
Opis: żeleźce jest smukłe i opuszczone w stosunku do osi
pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada zaopatrzona w wyodrębnione, trójkątne wąsy; obuch spłaszczony;
smukła szyjka przechodzi w dość szerokie, asymetryczne
i łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, łukowato podciętą, smukła brodą; stan zachowania – dobry, nieznaczne
wyszczerbienia krawędzi ostrza.
Wymiary: dł. całk. – 13,5 cm; wys. ostrza – 7,6 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,3 cm; szer. osady – 4,3 cm; wys. osady –
4,3 cm; wys. osady z wąsami – 5,5 cm; światło osady – 3,0 x
3,1 cm. Waga – 338 g.
Przynależność typologiczna: IIB.5.4.
Chronologia: 2. połowa X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/64; nr kat. 18/92.
Literatura: Tokarski 2000, s. 80–81, 94, kat. 28, tabl. II:8; Górecki 2001a, tab. 14:95, ryc. 86:2; 2001b, Tab. 5:95, Abb. 8:2;
Borowczak 2008, s. 102, kat. 68; Kotowicz 2013, s. 63–64;
Kotowicz, Sankiewicz 2013, kat. 132, tabl. LXVI:2.
Uwagi: w osadzie zachował się fragment wykonanego z drewna grabu (Carpinus sp.) toporzyska długości 4,1 cm (pierwotnie 6,0 cm).

570. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3b (tabl. CIX:3).
Rodzaj stanowiska: przeprawa mostowa z 963/964 – l. 30 XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne A. Koli
i G. Wilke w 1992 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, most wschodni
– „gnieźnieński”, pas XIX.
Opis: żeleźce jest dość smukłe i opuszczone w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada
zaopatrzona w słabo wyodrębnione, trójkątne wąsy; obuch
zaokrąglony; masywna szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, ukośnie podciętą, wąską brodą; stan zachowania – dobry, nieznaczne wyszczerbienia krawędzi ostrza.
Wymiary: dł. całk. – 15,1 cm; wys. ostrza – 7,0 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,2 cm; szer. osady – 5,0 cm; wys. osady –
5,1 cm; wys. osady z wąsami – 5,5 cm; światło osady – 3,5 x
3,6 cm. Waga – 528 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.2.
Chronologia: 2. połowa X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/64; nr kat. 20/92.
Literatura: Tokarski 2000, s. 80, 94, kat. 30, tabl. IV:14; Górecki 2001a, tab. 14:21, ryc. 86:3; 2001b, Tab. 5:21, Abb. 8:3;
Borowczak 2008, s. 103, kat. 70; Kotowicz 2013, s. 56–57;
Kotowicz, Sankiewicz 2013, kat. 134, tabl. LXVII:2.
Uwagi: w osadzie zachował się fragment wykonanego z drewna grabu (Carpinus sp.) toporzyska długości 5,5 cm (pierwotnie 6,0 cm).

569. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3b (tabl. CIX:2).
Rodzaj stanowiska: przeprawa mostowa z 963/964 – l. 30 XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne A. Koli
i G. Wilke w 1992 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, most wschodni
– „gnieźnieński”, pas XXXIII, działka 1.

571. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3b (tabl. CIX:4).
Rodzaj stanowiska: przeprawa mostowa z 963/964 – l. 30 XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne A. Koli
i G. Wilke w 1992 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, most wschodni
– „gnieźnieński”, pas XXIII, działka 6.
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Opis: żeleźce jest dość smukłe i prostopadłe w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady migdałowate; osada
zaopatrzona w bardzo słabo wyodrębnione wąsy; obuch nieznacznie spłaszczony; masywna szyjka przechodzi w wąskie,
lekko asymetryczne i łukowate ostrze, zakończone niemal
niewyodrębnioną, ukośnie podciętą, wąską brodą; stan zachowania – bardzo dobry.
Wymiary: dł. całk. – 15,0 cm; wys. ostrza – 6,9 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,5 cm; szer. osady – 5,0 cm; wys. osady –
3,6 cm; wys. osady z wąsami – 4,2 cm; światło osady – 4,7 x
3,9 cm. Waga – 506 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.3.
Chronologia: 2. połowa X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/64; nr kat. 22/92.
Literatura: Tokarski 2000, s. 79, 94, kat. 31, tabl. III:1; Górecki 2001a, tab. 14:22; 2001b, Tab. 5:22; Borowczak 2008,
s. 104, kat. 71; Kotowicz 2013, s. 55–56; Kotowicz, Sankiewicz 2013, kat. 135, tabl. LXVIII:1.
Uwagi: w osadzie zachował się fragment wykonanego z drewna grabu (Carpinus sp.), toporzyska długości 7,7 cm.
572. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3b (tabl. CX:1).
Rodzaj stanowiska: przeprawa mostowa z 963/964 – l. 30 XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne A. Koli
i G. Wilke w 1992 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, most wschodni
– „gnieźnieński”, pas XII, działka 1.
Opis: żeleźce jest dość smukłe i lekko opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady migdałowate;
osada zaopatrzona w słabo wyodrębnione, zaokrąglone wąsy;
obuch zaokrąglony; masywna szyjka przechodzi w wąskie,
asymetryczne i łukowate ostrze; stan zachowania – dobry,
powierzchnie skorodowane.
Wymiary: dł. całk. – 17,8 cm; wys. ostrza – 7,6 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,3 cm; szer. osady – 4,5 cm; wys. osady –
3,8 cm; wys. osady z wąsami – 4,4 cm; światło osady – 3,9 x
3,2 cm. Waga – 682 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.1.
Chronologia: 2. połowa X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/64; nr kat. 26/92.
Literatura: Tokarski 2000, s. 80, 94, kat. 33, tabl. IV:8; Górecki 2001a, tab. 14:23; 2001b, Tab. 5:23; Borowczak 2008,
105, kat. 73; Kotowicz 2013, s. 55–56; Kotowicz, Sankiewicz
2013, kat. 137, tabl. LXIX:1; Radek 2013, s. 299.
Uwagi: w osadzie zachowały się trzy fragmenty wykonanego
z drewna grabu (Carpinus sp.) toporzyska długości 6,7 cm;
żeleźce zostało osadzone przy pomocy kawałka owczej lub
koziej (?) skóry grubości 0,75 mm.
573. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3b (tabl. CX:2).
Rodzaj stanowiska: przeprawa mostowa z 963/964 – l. 30 XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne A. Koli
i G. Wilke w 1992 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, most wschodni
– „gnieźnieński”, pas XXXI.
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Opis: żeleźce jest smukłe i uniesione w stosunku do osi
pionowej toporzyska; światło osady migdałowate; osada dwustronnie wyodrębniona; obuch lekko spłaszczony; smukła
szyjka przechodzi w wąskie, symetryczne i łukowate ostrze;
stan zachowania – dobry, powierzchnie skorodowane, nieznaczne wyszczerbienia krawędzi ostrza.
Wymiary: dł. całk. – 14,2 cm; zach. wys. ostrza – 6,6 cm;
najmn. wys. szyjki – 1,7 cm; szer. osady – 4,4 cm; wys. osady
– 4,7 cm; światło osady – 2,7 x 3,1 cm. Waga – 431 g.
Przynależność typologiczna: IB.11.3.
Chronologia: 2. połowa X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/64; nr kat. 27/92.
Literatura: Tokarski 2000, s. 80, 94, kat. 34, tabl. IV:9; Górecki 2001a, tab. 14:59; 2001b, Tab. 5:59; Borowczak 2008,
s. 105, kat. 74; Kotowicz 2013, s. 60; Kotowicz, Sankiewicz
2013, kat. 138, tabl. LXIX:2.
Uwagi: w osadzie zachowały się cztery fragmenty wykonanego z drewna grabu (Carpinus sp.) toporzyska długości
7,1 cm.
574. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3b (tabl. CX:3).
Rodzaj stanowiska: przeprawa mostowa z 963/964 – l. 30 XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne A. Koli
i G. Wilke w 1992 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, most wschodni
– „gnieźnieński”, pas XXXVI, działka 5.
Opis: niewielkie żeleźce jest smukłe i prostopadłe w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady migdałowate;
osada zaopatrzona w słabo wyodrębnione dolne wąsy; obuch
zaokrąglony; smukła szyjka przechodzi w dość szerokie,
asymetryczne i łukowate ostrze, zakończone dość wyodrębnioną, podciętą (?), szeroką brodą; stan zachowania – zły,
uszkodzone ostrze i broda, zniszczona lewa strona osady.
Wymiary: dł. całk. – 10,7 cm; zach. wys. ostrza – 4,9 cm;
najmn. wys. szyjki – 1,2 cm; szer. osady – 2,8 cm; wys. osady
– 1,9 cm; wys. osady z wąsami – 2,1 cm; światło osady – 2,3 x
2,3 cm. Waga – 97 g.
Przynależność typologiczna: IB.3.2.
Chronologia: 2. połowa X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/64; nr kat. 28/92.
Literatura: Tokarski 2000, s. 80, 94, kat. 35, tabl. II:7; Górecki 2001a, tab. 14:97; 2001b, Tab. 5:97; Borowczak 2008,
s. 106, kat. 75; Kotowicz 2013, s. 52–53; Kotowicz, Sankiewicz 2013, kat. 139, tabl. LXX:1.
Uwagi: –.
575. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3b (tabl. CX:4).
Rodzaj stanowiska: przeprawa mostowa z 963/964 – l. 30 XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne A. Koli
i G. Wilke w 1992 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, most wschodni
– „gnieźnieński”, pas XXII, działka 5.
Opis: żeleźce jest masywne i niemal prostopadłe w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada
zaopatrzona w słabo wyodrębnione wąsy; obuch zaokrą-

glony; masywna szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne
i łukowate ostrze; stan zachowania – średni, uszkodzenie
lewej strony osady, co spowodowało odgięcie ostrza.
Wymiary: dł. całk. – 15,2 cm; wys. ostrza – 6,1 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,3 cm; szer. osady – 4,3 cm; wys. osady –
3,8 cm; wys. osady z wąsami – 4,1 cm; światło osady – 4,1 x
3,3 cm. Waga – 441 g.
Przynależność typologiczna: IA.5.1.
Chronologia: 2. połowa X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/64; nr kat. 34/92.
Literatura: Tokarski 2000, s. 79, 94, kat. 36, tabl. III:4; Górecki 2001a, tab. 14:60; 2001b, Tab. 5:60; Borowczak 2008,
s. 106, kat. 76; Kotowicz 2013, s. 51–52; Kotowicz, Sankiewicz 2013, kat. 140, tabl. LXX:2.
Uwagi: –.
576. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3b (tabl. CX:5).
Rodzaj stanowiska: przeprawa mostowa z 963/964 – l. 30 XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne A. Koli
i G. Wilke w 1992 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, most wschodni
– „gnieźnieński”, pas XXVI.
Opis: żeleźce jest dość smukłe i prostopadłe w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada zaopatrzona w słabo wyodrębnione wąsy; obuch zaokrąglony;
masywna szyjka przechodzi w dość wąskie, asymetryczne
i łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, półowalnie
podciętą, wąską brodą; stan zachowania – bardzo dobry,
nieznaczne ubytki na ostrzu.
Wymiary: dł. całk. – 14,3 cm; wys. ostrza – 6,7 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,3 cm; szer. osady – 5,2 cm; wys. osady –
3,7 cm; wys. osady z wąsami – 4,8 cm; światło osady – 3,6 x
3,7 cm. Waga – 555 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.4.
Chronologia: 2. połowa X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/64; nr kat. 35/92.
Literatura: Tokarski 2000, s. 80, 94, kat. 37, tabl. IV:13; Górecki 2001a, tab. 14:61; 2001b, Tab. 5:61; Borowczak 2008,
s. 107, kat. 77; Kotowicz 2013, s. 56; Kotowicz, Sankiewicz
2013, kat. 141, tabl. LXXI:1.
Uwagi: w osadzie zachowały się trzy fragmenty wykonanego z drewna grabu (Carpinus sp.) toporzyska długości
7,7 cm.
577. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3b (tabl. CXI:1).
Rodzaj stanowiska: przeprawa mostowa z 963/964 – l. 30 XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne A. Koli
i G. Wilke w 1992 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, most wschodni
– „gnieźnieński”, pas XL, działka 1.
Opis: żeleźce jest smukłe i prostopadłe w stosunku do osi
pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada zaopatrzona w wyodrębnione, trójkątne wąsy; obuch zaokrąglony,
zakończony smukłym kapturkiem; smukła szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne i łukowate, zakończone wyod-

rębnioną, ukośnie podciętą, dość szeroką brodą; stan zachowania – dobry, nieznacznie uszkodzona broda.
Wymiary: dł. całk. – 15,0 cm; wys. ostrza – 9,0 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,1 cm; szer. osady – 3,2 cm; wys. osady –
3,0 cm; wys. osady z wąsami – 3,9 cm; światło osady – 2,6 x
2,4 cm; wys. kapturka – 7,2 cm. Waga – 307 g.
Przynależność typologiczna: IIB.5.20.
Chronologia: 2. połowa (koniec?) X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna;
chronologia stanowiska – jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/64; nr kat. 36/92.
Literatura: Tokarski 2000, s. 81, 94, kat. 38, tabl. II:14;
Górecki 2001a, s. 140, tab. 14:72, ryc. 85:5; 2001b, s. 56, Tab.
5:72, Abb. 7:5; Borowczak 2008, s. 107, kat. 78; Kotowicz
2008c, s. 456; 2013, s. 66–67; Kotowicz, Sankiewicz 2013,
kat. 142, tabl. LXXI:2; Kucypera, Rybka 2013, s. 305, tabl.
I:9, II:9, III:9.
Uwagi: w ostrzu znajduje się „zapieczony” owalny otwór
średnicy 0,4 x 0,3 cm; w osadzie zachował się fragment
owalnego, wykonanego z drewna jesionu (Fraxinus sp.) toporzyska długości 10,5 cm (pierwotnie 11,5 cm) i średnicy
2,5 x 2,0 cm; badania materiałowe P. Kucypery i K. Rybki
wykazały, iż żeleźce zostało wykonane prawdopodobnie
z jednego kęsa żelaza, a osada została utworzona poprzez
wybicie otworu z równoczesnym wyprowadzeniem ramion
kapturka z masy obucha (alternatywnie: osada mogła zostać zgrzana na obuchu na zakładkę, a kapturek wykonany
oddzielnie i połączony z całością na gorąco).
578. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3b (tabl. CXI:2).
Rodzaj stanowiska: przeprawa mostowa z 963/964 – l. 30 XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne A. Koli
i G. Wilke w 1992 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, most wschodni
– „gnieźnieński”, pas XXVI, działka 7.
Opis: żeleźce jest dość masywne i lekko opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne;
osada obustronnie wyodrębniona; obuch zaokrąglony; smukła szyjka przechodzi w bardzo szerokie, asymetryczne,
łukowate ostrze, zakończone silnie wyodrębnioną, ukośnie
podciętą, wąską brodą; stan zachowania – dobry, skorodowane powierzchnie.
Wymiary: dł. całk. – 16,9 cm; wys. ostrza – 12,9 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,7 cm; szer. osady – 4,8 cm; wys. osady –
4,3 cm; światło osady – 4,2 x 3,4 cm. Waga – 662 g.
Przynależność typologiczna: IIIB.12.2.
Chronologia: 2. połowa X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/64; nr kat. 37/92.
Literatura: Tokarski 2000, s. 79, 94, kat. 39, tabl. III:7; Górecki 2001a, tab. 14:98, ryc. 86:4; 2001b, Tab. 5:98, Abb. 8:4;
Borowczak 2008, s. 108, kat. 79; Kotowicz 2013, s. 73–74;
Kotowicz, Sankiewicz 2013, kat. 143, tabl. LXXII:1.
Uwagi: na ostrzu widoczna jest stalowa nakładka.
579. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3b (tabl. CXI:3).
Rodzaj stanowiska: przeprawa mostowa z 963/964 – l. 30 XI w.
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Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne A. Koli
i G. Wilke w 1992 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, most wschodni
– „gnieźnieński”, pas XXV, działka 1.
Opis: żeleźce jest dość masywne i lekko opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne;
osada obustronnie wyodrębniona; obuch zaokrąglony; smukła szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, łukowate
ostrze, zakończone wyodrębnioną, ukośnie podciętą, wąską
brodą; stan zachowania – średni, uszkodzone ostrze, skorodowana osada i obuch.
Wymiary: dł. całk. – 15,4 cm; wys. ostrza – 8,8 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,9 cm; szer. osady – 4,5 cm; wys. osady –
4,7 cm; światło osady – 3,1 x 3,0 cm. Waga – 479 g.
Przynależność typologiczna: IIB.12.2.
Chronologia: 2. połowa X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/64; nr kat. 38/92.
Literatura: Tokarski 2000, s. 81, 94, kat. 40, tabl. II:9; Górecki 2001a, tab. 14:99; 2001b, Tab. 5:99; Borowczak 2008,
s. 108, kat. 80; Kotowicz 2013, s. 69; Kotowicz, Sankiewicz
2013, kat. 144, tabl. LXXII:2.
Uwagi: w osadzie zachował się fragment wykonanego z drewna dębu (Quercus sp.) toporzyska długości 8,4 cm, dodatkowo jego resztki zachowały się na ściankach osady.
580. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3b (tabl. CXII:1).
Rodzaj stanowiska: przeprawa mostowa z 963/964 – l. 30 XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne A. Koli
i G. Wilke w 1992 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, most wschodni
– „gnieźnieński”, pas XXX, działka 7.
Opis: żeleźce jest dość masywne i lekko opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada
niewyodrębniona; obuch zaokrąglony, zakończony krępym, płasko ściętym kapturkiem; masywna szyjka przechodzi w wąskie, lekko asymetryczne i łukowate ostrze; stan zachowania
– średni, uszkodzone ostrze, skorodowana osada i obuch.
Wymiary: dł. całk. – 18,6 cm; zach. wys. ostrza – 7,6 cm;
najmn. wys. szyjki – 2,4 cm; szer. osady – 5,4 cm; światło
osady – 3,5 x 3,6 cm; wys. kapturka – 6,2 cm. Waga – 729 g.
Przynależność typologiczna: IB.1.19.
Chronologia: 2. połowa X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/64; nr kat. 39/92.
Literatura: Tokarski 2000, s. 80, 94, kat. 41, tabl. IV:7; Górecki 2001a, s. 140, tab. 14:8; 2001b, s. 56, Tab. 5:8; Borowczak 2008, s. 109, kat. 81; Kotowicz 2013, s. 57–58;
Kotowicz, Sankiewicz 2013, kat. 145, tabl. LXXIII:1.
Uwagi: w osadzie zachował się fragment wykonanego z drewna grabu (Carpinus sp.) toporzyska długości 6,4 cm (pierwotnie 6,7 cm).
581. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3b (tabl. CXII:2).
Rodzaj stanowiska: przeprawa mostowa z 963/964 – l. 30 XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne A. Koli
i G. Wilke w 1992 r.
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Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, most wschodni
– „gnieźnieński”, pas XXXV.
Opis: żeleźce jest dość smukłe i prostopadłe w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada zaopatrzona w bardzo słabo wyodrębnione, spłaszczone wąsy;
obuch zaokrąglony; masywna szyjka przechodzi w szerokie,
asymetryczne i silnie łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, ukośnie podciętą, wąską brodą; stan zachowania –
średni, liczne wyszczerbienia na krawędzi ostrza, nieznacznie zniszczona osada.
Wymiary: dł. całk. – 14,1 cm; wys. ostrza – 9,1 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,0 cm; szer. osady – 4,6 cm; wys. osady –
3,3 cm; wys. osady z wąsami – 4,0 cm; światło osady – 3,7 x
2,9 cm. Waga – 415 g.
Przynależność typologiczna: IIB.5.2.
Chronologia: 2. połowa X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/64; nr kat. 40/92.
Literatura: Tokarski 2000, s. 80, 94, kat. 42, tabl. III:11;
Górecki 2001a, tab. 14:100; 2001b, Tab. 5:100; Borowczak
2008, s. 109, kat. 82; Kotowicz 2013, s. 64–65; Kotowicz,
Sankiewicz 2013, kat. 146, tabl. LXXIII:2.
Uwagi: w osadzie zachował się fragment wykonanego z drewna grabu (Carpinus sp.) toporzyska długości 4,9 cm.
582. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3b (tabl. CXII:3).
Rodzaj stanowiska: przeprawa mostowa z 963/964 – l. 30 XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne A. Koli
i G. Wilke w 1992 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, most wschodni
– „gnieźnieński”, pas XLI, działka 6.
Opis: żeleźce jest smukłe i lekko opuszczone w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady migdałowate;
osada zaopatrzona w wyodrębnione, trójkątne wąsy; obuch
zaokrąglony; masywna szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne i lekko łukowate ostrze; stan zachowania – bardzo
dobry.
Wymiary: dł. całk. – 15,5 cm; wys. ostrza – 7,7 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,1 cm; szer. osady – 4,5 cm; wys. osady –
3,1 cm; wys. osady z wąsami – 4,9 cm; światło osady – 3,7 x
3,3 cm. Waga – 548 g.
Przynależność typologiczna: IIA.5.1.
Chronologia: 2. połowa X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/64; nr kat. 41/92.
Literatura: Tokarski 2000, s. 80, 94, kat. 43, tabl. IV:10; Górecki 2001a, tab. 14:24; 2001b, Tab. 5:24; Borowczak 2008,
s. 110, kat. 83; Kotowicz 2013, s. 62; Kotowicz, Sankiewicz
2013, kat. 147, tabl. LXXIV:1.
Uwagi: –.
583. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3b (tabl. CXIII:1).
Rodzaj stanowiska: przeprawa mostowa z 963/964 – l. 30 XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne A. Koli
i G. Wilke w 1992 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, most wschodni
– „gnieźnieński”, pas XXXVIII.

Opis: żeleźce jest smukłe i prostopadłe w stosunku do osi
pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada zaopatrzona w słabo wyodrębnione, trójkątne wąsy; obuch zaokrąglony; masywna szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne,
lekko łukowate ostrze, zakończone słabo wyodrębnioną,
ukośnie podciętą, dość szeroką brodą; stan zachowania –
dobry, nieznacznie uszkodzona osada.
Wymiary: dł. całk. – 17,6 cm; wys. ostrza – 7,8 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,0 cm; szer. osady – 4,7 cm; wys. osady –
3,8 cm; wys. osady z wąsami – 4,6 cm; światło osady – 3,6 x
3,3 cm. Waga – 779 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.2.
Chronologia: 2. połowa X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/64; nr kat. 42/92.
Literatura: Tokarski 2000, s. 81, 94, kat. 44, tabl. II:2; Górecki 2001a, tab. 14:62; 2001b, Tab. 5:62; Borowczak 2008,
s. 110, kat. 84; Kotowicz 2013, s. 56–57; Kotowicz, Sankiewicz 2013, kat. 148, tabl. LXXIV:2.
Uwagi: –.
584. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3b (tabl. CXIII:2).
Rodzaj stanowiska: przeprawa mostowa z 963/964 – l. 30 XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne A. Koli
i G. Wilke w 1992 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, most wschodni
– „gnieźnieński”, pas XIV, działka 1.
Opis: żeleźce jest smukłe i lekko opuszczone w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady migdałowate; osada obustronnie wyodrębniona; obuch zaokrąglony; masywna
szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne i łukowate ostrze,
zakończone słabo wyodrębnioną, ukośnie podcięta, wąską
brodą; stan zachowania – dobry, nieznaczne ubytki na ostrzu.
Wymiary: dł. całk. – 15,6 cm; wys. ostrza – 5,9 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,4 cm; szer. osady – 4,8 cm; wys. osady –
5,2 cm; światło osady – 4,1 x 3,4 cm. Waga – 569 g.
Przynależność typologiczna: IB.12.2.
Chronologia: 2. połowa X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/64; nr kat. 43/92.
Literatura: Tokarski 2000, s. 79, 94, kat. 45, tabl. III:2; Górecki 2001a, tab. 14:25; 2001b, Tab. 5:25; Borowczak 2008,
s. 111, kat. 85; Kotowicz 2013, s. 60; Kotowicz, Sankiewicz
2013, kat. 149, tabl. LXXV:1.
Uwagi: w osadzie zachował się fragment wykonanego z drewna grabu (Carpinus sp.) toporzyska długości 7,5 cm.
585. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3b (tabl. CXIII:3).
Rodzaj stanowiska: przeprawa mostowa z 963/964 – l. 30 XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne A. Koli
i G. Wilke w 1992 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, most wschodni
– „gnieźnieński”, pas XXV.
Opis: żeleźce jest smukłe i prostopadłe w stosunku do osi
pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada niewyodrębniona; obuch zaokrąglony, zakończony krępym, zaokrąlonym kapturkiem; smukła szyjka przechodzi w dość

szerokie, symetryczne ostrze; stan zachowania – średni,
znacznie wyszczerbiona krawędź ostrza, nieznaczne ubytki
na kapturku.
Wymiary: zach. dł. całk. – 12,9 cm; zach. wys. ostrza – 6,1 cm;
najmn. wys. szyjki – 1,3 cm; szer. osady – 3,5 cm; światło
osady – 2,5 x 2,7 cm. Waga – 238 g.
Przynależność typologiczna: IB.1.19.
Chronologia: 2. połowa X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/64; nr kat. 44/92.
Literatura: Tokarski 2000, s. 80, 94, kat. 46, tabl. IV:12; Górecki 2001a, s. 140, tab. 14:9, ryc. 84:2; 2001b, s. 56, Tab. 5:9,
Abb. 6:2; Borowczak 2008, s. 111, kat. 86; Kotowicz 2013,
s. 57–58; Kotowicz, Sankiewicz 2013, kat. 150, tabl. LXXV:2.
Uwagi: na ściankach osady zachowały się resztki toporzyska.
586. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3b (tabl. CXIII:4, CLXXX:3).
Rodzaj stanowiska: przeprawa mostowa z 963/964 – l. 30 XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne A. Koli
i G. Wilke w 1992 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, most wschodni
– „gnieźnieński”, pas XV.
Opis: żeleźce jest smukłe i lekko opuszczone w stosunku do
osi pionowej toporzyska; osada zaopatrzona w wyodrębnione, trójkątne wąsy; światło osady okrągłe; obuch zaokrąglony; smukła szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne,
łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, ukośnie podciętą, dość szeroką brodą; stan zachowania – bardzo dobry,
nieznacznie wyszczerbiona krawędź ostrza.
Wymiary: dł. całk. – 12,9 cm; wys. ostrza – 8,9 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,4 cm; szer. osady – 3,4 cm; wys. osady –
1,9 cm; wys. osady z wąsami – 3,4 cm; światło osady – 2,5 x
2,7 cm. Waga – 239 g; waga toporzyska – 60 g.
Przynależność typologiczna: IIB.5.2.
Chronologia: 2. połowa X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/64; nr kat. 47/92.
Literatura: Stępnik 1996, s. 273, tab. 5; Tokarski 2000, s. 81,
95, kat. 49, tabl. II:10; Górecki 2001a, tab. 14:101, ryc. 86:5;
2001b, Tab. 5:101, Abb. 8:5; Borowczak 2008, s. 113, kat. 89,
tab. XX; Kotowicz 2008c, s. 456; 2013, 64–65; Kotowicz,
Sankiewicz 2013, kat. 152, tabl. LXXVI:2, XC:3.
Uwagi: w ostrzu znajduje się owalny otwór o średnicy 0,6 x
0,5 cm; w osadzie zachowało się w trzech kawałkach, proste,
wykonane z drewna klonu (Acer sp.) (wcześniej błędnie jako
drewno lipy) toporzysko długości 66,6 cm, o okrągłym i owalnym przekrojach średnicy 2,5 x 2,5 cm oraz 2,3 x 2,1 cm;
na toporzysku widoczne są ślady zdobienia w postaci delikatnie rytego ornamentu plecionki, wykonanej z łukowato
zaokrąglonych i prostych linii oraz zygzaków.
587. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3b (tabl. CXIII:5).
Rodzaj stanowiska: przeprawa mostowa z 963/964 – l. 30 XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne A. Koli
i G. Wilke w 1992 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, most wschodni
– „gnieźnieński”, pas XXXII.
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Opis: żeleźce jest dość smukłe i niemal prostopadłe w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne;
osada zaopatrzona w słabo wyodrębnione wąsy; obuch zaokrąglony; smukła szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne,
łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, ukośnie podciętą, niezbyt szeroką brodą; stan zachowania – dobry, nieznacznie wyszczerbiona krawędź ostrza i zniszczone wąsy.
Wymiary: dł. całk. – 11,5 cm; wys. ostrza – 5,6 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,2 cm; szer. osady – 3,4 cm; wys. osady –
3,0 cm; wys. osady z wąsami – 3,8 cm; światło osady – 2,5 x
2,4 cm. Waga – 129 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.2.
Chronologia: 2. połowa X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/64; nr kat. 48/92.
Literatura: Tokarski 2000, s. 81, 95, kat. 50, tabl. II:11; Górecki 2001a, tab. 14:102; 2001b, Tab. 5:102; Borowczak
2008, s. 113, kat. 90; Kotowicz 2013, s. 56–57; Kotowicz,
Sankiewicz 2013, kat. 153, tabl. LXXVII:1.
Uwagi: w osadzie zachowały się cztery fragmenty wykonanego z drewna grabu (Carpinus sp.) toporzyska długości
3,6 cm.
588. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3b (tabl. CXIV:1, CLXXX:4).
Rodzaj stanowiska: przeprawa mostowa z 963/964 – l. 30 XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne A. Koli
i G. Wilke w 1992 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, most wschodni
– „gnieźnieński”, pas XXIV, działka 7.
Opis: żeleźce jest masywne i niemal prostopadłe w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady pięciokątne; osada
zaopatrzona w wyodrębnione, wydłużone wąsy; obuch płaski; smukła szyjka przechodzi szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, ukośnie podciętą,
szeroką brodą, zaopatrzoną na końcu w półkolisty występ;
stan zachowania – dobry, nieznacznie wyszczerbiona krawędź ostrza i zniszczone wąsy.
Wymiary: dł. całk. – 16,8 cm; wys. ostrza – 10,5 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,8 cm; szer. osady – 4,4 cm; wys. osady –
3,3 cm; wys. osady z wąsami – 6,2 cm; światło osady – 3,2 x
3,3 cm. Waga – 772 g.
Przynależność typologiczna: IIB.5.4.
Chronologia: 2. połowa X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/64; nr kat. 50/92.
Literatura: Górecki 2000d, s. 388, kat. 18.01.09; 2001a,
s. 142, tab. 14:141, ryc. 87:3; 2001b, s. 58, Tab. 5:141,
Abb. 9:3; Tokarski 2000, s. 81, 95, kat. 51, tabl. II:3; Borowczak 2008, s. 114, kat. 91; Kotowicz 2011, s. 110, Fig. 5:1;
2013, s. 63–64; Kotowicz, Sankiewicz 2013, kat. 154, tabl.
LXXVII:2, XC:4; Kucypera, Rybka 2013, s. 306, tabl. I:12,
II:12, III:12.
Uwagi: na szyjce znajduje się obustronny ryty ornament
(być może pierwotnie wypełniony srebrnym drutem) w postaci pięciu wąskich (szer. 0,1–0,4 cm), pionowych rowków,
a dodatkowy, łukowaty rowek (szer. – 0,4 cm) zdobi ostrze
i brodę żeleźca; w osadzie zachował się fragment wykonanego z drewna grabu (Carpinus sp.) toporzyska długości

152

24,6 cm (pierwotnie 25,0 cm); badania materiałowe P. Kucypery i K. Rybki wykazały, iż żeleźce zostało wykonane
z kilku (?) kęsów żelaza, a osada została utworzona poprzez
zawinięcie na zakładkę z wkładką między ramionami kształtki; całość wykończono porzez dokucie na ostrze jednowarstwowej, asymetrycznej nakładki.
589. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3b (tabl. CXIV:2, CLXXXI:1).
Rodzaj stanowiska: przeprawa mostowa z 963/964 – l. 30 XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne A. Koli
i G. Wilke w 1992 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, most wschodni
– „gnieźnieński”, pas XXVIII, działka 1.
Opis: żeleźce jest masywne i opuszczone w stosunku do osi
pionowej toporzyska; światło osady migdałowate; osada obustronnie wyodrębniona; obuch zaokrąglony; masywna szyjka przechodzi wąskie, asymetryczne, lekko łukowate ostrze,
zakończone wyodrębnioną, ukośnie podciętą, szeroką brodą;
stan zachowania – bardzo dobry.
Wymiary: dł. całk. – 17,2 cm; wys. ostrza – 8,4 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,2 cm; szer. osady – 4,6 cm; wys. osady –
5,5 cm; światło osady – 4,1 x 3,3 cm. Waga – 787 g; waga
toporzyska – 142 g.
Przynależność typologiczna: IB.11.4.
Chronologia: 2. połowa X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/64; nr kat. 51/92.
Literatura: Tokarski 2000, s. 81, 95, kat. 52, tabl. II:4;
Górecki 2001a, tab. 14:103; 2001b, Tab. 5:103; Oręż... 2003,
kat. I.51; Borowczak 2008, s. 114, kat. 92, tabl. XX; Kotowicz 2013, s. 60; Kotowicz, Sankiewicz 2013, kat. 155,
tabl. LXXVIII:1, XCI:1.
Uwagi: w osadzie zachowało się w pięciu kawałkach, wygięte
w stronę żeleźca, wykonane z drewna grabu (Carpinus sp.)
toporzysko długości 77,5 cm, o owalnym i okrągłym przekrojach średnicy 4,3 x 3,7 cm oraz 3,0 x 3,0 cm; toporzysko
zostało osadzone od góry.
590. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3b (tabl. CXIV:3).
Rodzaj stanowiska: przeprawa mostowa z 963/964 – l. 30 XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne A. Koli
i G. Wilke w 1992 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, most wschodni
– „gnieźnieński”, pas XIX, działka 5.
Opis: żeleźce jest dość smukłe i prostopadłe w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady migdałowate; osada
zaopatrzona w wyodrębnione, trójkątne wąsy; obuch zaokrąglony; masywna szyjka przechodzi wąskie, asymetryczne,
lekko łukowate ostrze, zakończone bardzo słabo wyodrębnioną, ukośnie podciętą, wąską brodą; stan zachowania –
bardzo dobry, nieznacznie wyszczerbiona krawędź ostrza.
Wymiary: dł. całk. – 16,6 cm; wys. ostrza – 7,5 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,1 cm; szer. osady – 4,6 cm; wys. osady –
3,4 cm; wys. osady z wąsami – 5,2 cm; światło osady – 3,3 x
3,1 cm. Waga – 592 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.2.
Chronologia: 2. połowa X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: jw.

Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/64; nr kat. 52/92.
Literatura: Tokarski 2000, s. 80, 95, kat. 53, tabl. II:13; Górecki 2001a, tab. 14:27; 2001b, Tab. 5:27; Borowczak 2008,
s. 115, kat. 93; Kotowicz 2013, s. 56–57; Kotowicz, Sankiewicz 2013, kat. 156, tabl. LXXVIII:2.
Uwagi: w osadzie zachował się fragment wykonanego z drewna grabu (Carpinus sp.) toporzyska długości 5,3 cm.
591. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3b (tabl. CXV:1, CLXXXI:2).
Rodzaj stanowiska: przeprawa mostowa z 963/964 – l. 30 XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne A. Koli
i G. Wilke w 1992 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, most wschodni
– „gnieźnieński”, pas XXXI, działka 5.
Opis: żeleźce jest dość masywne i prostopadłe w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady okrągłe; osada
zaopatrzona w wyodrębnione, trójkątne wąsy; obuch zaokrąglony; masywna szyjka przechodzi wąskie, asymetryczne,
łukowate ostrze; stan zachowania – dobry, wyszczerbiona
krawędź ostrza.
Wymiary: zach. dł. całk. – 16,5 cm; wys. ostrza – 7,1 cm;
najmn. wys. szyjki – 2,0 cm; szer. osady – 5,2 cm; wys. osady
– 4,5 cm; wys. osady z wąsami – 5,9 cm; światło osady – 3,6 x
3,6 cm. Waga – 762 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.1.
Chronologia: 2. połowa X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/64; nr kat. 53/92.
Literatura: Tokarski 2000, s. 80, 95, kat. 54, tabl. II:11; Górecki 2001a, tab. 14:28, ryc. 84:9; 2001b, Tab. 5:28, Abb. 6:9;
Borowczak 2008, s. 115, kat. 94; Kotowicz 2013, s. 55–56;
Kotowicz, Sankiewicz 2013, kat. 157, tabl. LXXIX:1, XCI:2.
Uwagi: w osadzie zachował się fragment wykonanego z drewna grabu (Carpinus sp.) toporzyska długości 26,3 cm (pierwotnie ok. 30 cm) o okrągłym przekroju i średnicy 4,1 x
4,1 cm oraz 3,4 x 3,4 cm – na górnej powierzchni toporzyska
widoczne ślady uderzeń innym przedmiotem (młotkiem?).
592. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
w o j . w i e l k o p o l s k i e , s t a n . 3 b ( t a b l . C X V: 2 ).
Rodzaj stanowiska: przeprawa mostowa z 963/964 – l. 30 XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne A. Koli
i G. Wilke w 1992 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, most wschodni
– „gnieźnieński”, pas XXIII, działka 1.
Opis: żeleźce jest dość smukłe i prostopadłe w stosunku do
osi pionowej toporzyska; osada światło osady owalne; zaopatrzona w bardzo słabo wyodrębnione wąsy; obuch zaokrąglony, zakończony smukłym, zaokrąglonym kapturkiem;
smukła szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, ukośnie podciętą,
niezbyt szeroką brodą; stan zachowania – średni, wyszczerbiona krawędź ostrza, skorodowane i zniszczone ścianki
osady.
Wymiary: dł. całk. – 11,6 cm; wys. ostrza – 6,7 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,8 cm; szer. osady – 3,5 cm; wys. osady –
3,6 cm; wys. osady z wąsami – 3,9 cm; światło osady – 2,4 x
2,3 cm; wys. kapturka – 7,5 cm. Waga – 225 g.

Przynależność typologiczna: IIB.5.20.
Chronologia: 2. połowa (koniec?) X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna;
chronologia stanowiska – jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/64; nr kat. 59/92.
Literatura:Tokarski 2000, s. 82, 95, kat. 55, tabl. II:12; Górecki 2001a, s. 142, tab. 14:143, ryc. 87:6; 2001b, s. 60, Tab.
5:143, Abb. 9:6; Borowczak 2008, s. 116, kat. 95; Kotowicz 2013,
s. 66–67; Kotowicz, Sankiewicz 2013, kat. 158, tabl. LXXIX:2.
Uwagi: w osadzie zachował się fragment wykonanego z drewna grabu (Carpinus sp.) toporzyska długości 8,5 cm.
593. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3b (tabl. CXV:3).
Rodzaj stanowiska: przeprawa mostowa z 963/964 – l. 30 XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne A. Koli
i G. Wilke w 1992 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, most wschodni
– „gnieźnieński”, pas XXVII, działka 5.
Opis: żeleźce jest dość smukłe i lekko opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady migdałowate;
osada zaopatrzona w słabo wyodrębnione wąsy; obuch zaokrąglony; smukła szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne,
łukowate ostrze; stan zachowania – średni, nieznacznie uszkodzony obuch.
Wymiary: dł. całk. – 19,0 cm; wys. ostrza – 6,9 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,2 cm; szer. osady – 5,4 cm; wys. osady –
4,9 cm; wys. osady z wąsami – 5,5 cm; światło osady – 3,8 x
3,6 cm. Waga – 824 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.1.
Chronologia: 2. połowa X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – jw
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/64; nr kat. 60/92.
Literatura: Tokarski 2000, s. 80, 95, kat. 56, tabl. IV:1; Górecki 2001a, tab. 14:29; 2001b, Tab. 5:29; Borowczak 2008,
s. 116, kat. 96; Kotowicz 2013, s. 55–56; Kotowicz, Sankiewicz 2013, kat. 159, tabl. LXXX:1.
Uwagi: w osadzie zachował się fragment wykonanego z drewna grabu (Carpinus sp.) toporzyska długości 8,5 cm.
594. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3b (tabl. CXVI:1, CLXXXI:3).
Rodzaj stanowiska: przeprawa mostowa z 963/964 – l. 30 XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne A. Koli
i G. Wilke w 1992 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, most wschodni
– „gnieźnieński”, pas XXI, działka 1.
Opis: żeleźce jest dość smukłe i lekko opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada obustronnie wyodrębniona; obuch zaokrąglony; masywna
szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne, łukowate ostrze;
stan zachowania – dobry, nieznacznie wyszczerbiona krawędź ostrza i obucha.
Wymiary: dł. całk. – 19,1 cm; wys. ostrza – 8,4 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,3 cm; szer. osady – 4,6 cm; wys. osady –
5,5 cm; światło osady – 3,5 x 3,3 cm. Waga – 815 g.
Przynależność typologiczna: IB.12.1.
Chronologia: 2. połowa X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: jw.
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Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/64; nr kat. 61/92.
Literatura: Civitates... 1998, kat. IV:10; Tokarski 2000, s. 80,
95, kat. 57, tabl. IV:2; Górecki 2001a, tab. 14:30; 2001b,
Tab. 5:30; Oręż... 2003, kat. I.50, il. 9. Borowczak 2008,
s. 117, kat. 97; Kotowicz 2013, s. 60; Kotowicz, Sankiewicz
2013, kat. 160, tabl. LXXX:2, XCI:3.
Uwagi: w osadzie zachowały się w trzy kawałki wygiętego ku żeleźcu, wykonanego z drewna grabu (Carpinus sp.)
fragmentu toporzyska długości 22,6 cm, o owalnym i okrągłym przekrojach i średnicy 3,5 x 3,3 cm oraz 3,2 x 3,2 cm;
w środkowej jego partii widoczne są ślady po uderzeniu
innym przedmiotem.
595. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3b (tabl. CXVI:2, CLXXXI:4).
Rodzaj stanowiska: przeprawa mostowa z 963/964 – l. 30 XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne A. Koli
i G. Wilke w 1992 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, most wschodni
– „gnieźnieński”, pas XX, działka 1.
Opis: żeleźce jest dość smukłe i lekko opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady migdałowate;
osada zaopatrzona w słabo wyodrębnione, trójkątne wąsy;
obuch zaokrąglony; masywna szyjka przechodzi w wąskie,
asymetryczne, łukowate ostrze; stan zachowania – bardzo
dobry, nieznacznie wyszczerbiona krawędź ostrza.
Wymiary: dł. całk. – 19,8 cm; wys. ostrza – 6,9 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,2 cm; szer. osady – 4,8 cm; wys. osady –
2,9 cm; wys. osady z wąsami – 4,7 cm; światło osady – 4,0 x
3,6 cm. Waga – 894 g; waga toporzyska – 116 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.1.
Chronologia: 2. połowa X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/64; nr kat. 62/92.
Literatura: Civitates... 1998, kat. IV:11; Tokarski 2000, s. 80,
95, kat. 58, tabl. IV:3; Górecki 2001a, tab. 14:31; 2001b,
Tab. 5:31; Borowczak 2008, s. 117, kat. 98, tabl. XX; Kotowicz 2013, s. 55–56; Kotowicz, Sankiewicz 2013, kat. 161,
tabl. LXXXI:1, XCI:4.
Uwagi: w osadzie zachowało się w pięciu kawałkach, wygięte
w stronę żeleźca, wykonane z drewna jesionu (Fraxinus sp.)
toporzysko długości 73,7 cm, o migdałowatym i okrągłym
przekrojach średnicy 4,3 x 3,7 cm oraz 3,0 x 3,0 cm; toporzysko zostało osadzone od góry.
596. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3b (tabl. CXVI:3, CLXXXII:1).
Rodzaj stanowiska: przeprawa mostowa z 963/964 – l. 30 XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne A. Koli
i G. Wilke w 1992 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, most wschodni
– „gnieźnieński”, pas XXIV, działka 6.
Opis: żeleźce jest dość smukłe i lekko opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada
zaopatrzona w bardzo słabo wyodrębnione wąsy; obuch zaokrąglony; smukła szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne, łukowate ostrze; stan zachowania – bardzo dobry.
Wymiary: dł. całk. – 17,1 cm; wys. ostrza – 6,9 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,6 cm; szer. osady – 4,4 cm; wys. osady –
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3,5 cm; wys. osady z wąsami – 4,1 cm; światło osady – 3,4 x
3,1 cm. Waga – 558 g; waga toporzyska – 52 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.1.
Chronologia: 2. połowa X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/64; nr kat. 63/92.
Literatura: Tokarski 2000, s. 80, 95, kat. 59, tabl. IV:6; Górecki 2001a, tab. 14:32, ryc. 84:8; 2001b, Tab. 5:32, Abb. 6:8;
Borowczak 2008, s. 118, kat. 99, tabl. XXI; Kotowicz 2013,
s. 55–56; Kotowicz, Sankiewicz 2013, kat. 162, tabl. LXXXI:2,
XCII:1.
Uwagi: w osadzie zachowało się w trzech kawałkach, proste,
wykonane z drewna grabu (Carpinus sp.) toporzysko długości 49,9 cm, o okrągłym i owalnym przekrojach średnicy
3,1 x 2,9 cm oraz 2,7 x 2,5 cm; na toporzysku widoczne ślady
uderzeń ostrym przedmiotem.
597. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3b (tabl. CXVII:1, CLXXXII:2).
Rodzaj stanowiska: przeprawa mostowa z 963/964 – l. 30 XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne A. Koli
i G. Wilke w 1992 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, relikty mostu
wschodniego – „gnieźnieńskiego”, pas XXXIX, działka 1.
Opis: żeleźce jest dość smukłe, asymetryczne i lekko opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady migdałowate; osada zaopatrzona w słabo wyodrębnione wąsy;
obuch zaokrąglony; masywna szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne, łukowate ostrze; stan zachowania – bardzo dobry.
Wymiary: dł. całk. – 19,9 cm; wys. ostrza – 5,2 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,1 cm; szer. osady – 4,5 cm; wys. osady –
3,1 cm; wys. osady z wąsami – 4,6 cm; światło osady – 3,5 x
3,0 cm. Waga – 670 g; waga toporzyska – 113 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.1.
Chronologia: 2. połowa X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/64; nr kat. 64/92.
Literatura: Tokarski 2000, s. 80, 95, kat. 60, tabl. IV:4; Górecki 2001a, tab. 14:33; 2001b, Tab. 5:33; Borowczak 2008,
s. 118, kat. 100, tabl. XXI; Kotowicz 2013, s. 55–56; Kotowicz, Sankiewicz 2013, kat. 163, tabl. LXXXII:1, XCII:2.
Uwagi: w osadzie zachowało się w dwóch kawałkach, lekko
wygięte w kierunku żeleźca, wykonane z grabu (Carpinus sp.)
toporzysko długości 62,5 cm, o migdałowatym i owalnym
przekrojach średnicy 3,2 x 2,8 cm oraz 2,6 x 2,5 cm.
598. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3b (tabl. CXVII:2, CLXXXII:3).
Rodzaj stanowiska: przeprawa mostowa z 963/964 – l. 30 XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne A. Koli
i G. Wilke w 1994 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, relikty mostu
wschodniego – „gnieźnieńskiego”, znalezisko luźne.
Opis: żeleźce jest dość masywne i lekko opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne;
osada zaopatrzona w wyodrębnione, trójkątne wąsy; obuch
zaokrąglony; masywna szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne, łukowate ostrze; stan zachowania – bardzo dobry,
powierzchnie skorodowane.

Wymiary: dł. całk. – 20,5 cm; wys. ostrza – 7,9 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,9 cm; szer. osady – 5,1 cm; wys. osady –
4,1 cm; wys. osady z wąsami – 7,1 cm; światło osady – 3,9 x
3,8 cm. Waga – 1093 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.1.
Chronologia: 2. połowa X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/74; nr kat. 5/94.
Literatura: Górecki 2001a, tab. 14:35; 2001b, Tab. 5:35;
Borowczak 2008, s. 120, kat. 103; Kotowicz 2013, s. 55–56;
Kotowicz, Sankiewicz 2013, kat. 164, tabl. LXXXII:2, XCII:3.
Uwagi: w osadzie zachował się fragment wykonanego z drewna grabu (Carpinus sp.) toporzyska długości 30,8 cm (pierwotnie 31,5 cm) o owalnym i okrągłym przekrojach i średnicy
3,4 x 3,5 cm oraz 3,2 x 3,2 cm.
599. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3b (tabl. CXVII:3).
Rodzaj stanowiska: przeprawa mostowa z 963/964 – l. 30 XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne A. Koli
i G. Wilke w 1994 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, relikty mostu
wschodniego – „gnieźnieńskiego”, znalezisko luźne.
Opis: żeleźce jest dość masywne i lekko uniesione w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady migdałowate; osada zaopatrzona w słabo wyodrębnione, trójkątne wąsy; obuch zaokrąglony; masywna szyjka przechodzi
w wąskie, lekko asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone
bardzo słabo wyodrębnioną, ukośnie podciętą, wąską brodą;
stan zachowania – średni, zniszczona osada i wąsy.
Wymiary: dł. całk. – 20,2 cm; wys. ostrza – 6,4 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,2 cm; szer. osady – 5,4 cm; zach. wys. osady –
3,4 cm; wys. osady z wąsami – 4,9 cm; światło osady – 4,4 x
3,3 cm. Waga – 762 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.2.
Chronologia: 2. połowa X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/74; nr kat. 8/94.
Literatura: Górecki 2001a, tab. 14:66; 2001b, Tab. 5:66;
Borowczak 2008, s. 121, kat. 106; Kotowicz 2013, s. 56–57;
Kotowicz, Sankiewicz 2013, kat. 165, tabl. LXXXIII:1.
Uwagi: w osadzie zachował się fragment wykonanego z drewna grabu (Carpinus sp.) toporzyska długości 5,8 cm o owalnym przekroju i średnicy 4,2 x 3,8 cm.
600. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3b (tabl. CXVIII:1).
Rodzaj stanowiska: przeprawa mostowa z 963/964 – l. 30 XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne A. Koli
i G. Wilke w 1994 r., znalezisko luźne.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, relikty mostu
wschodniego – „gnieźnieńskiego”, pas VII, działka 3.
Opis: żeleźce jest dość smukłe i lekko opuszczone w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; lekko profilowana osada zaopatrzona w silnie wyodrębnione, trójkątne wąsy;
obuch zakończony krótkim i płasko ściętym młotkiem o kwadratowym przekroju; smukła szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, łukowato
podciętą, niezbyt szeroką brodą; stan zachowania – bardzo dobry.

Wymiary: dł. całk. – 15,4 cm; wys. ostrza – 7,6 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,9 cm; szer. osady – 4,4 cm; wys. osady z wąsami – 6,7 cm; światło osady – 3,6 x 3,5 cm; dł. młotka –
1,3 cm. Waga – 467 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.30.
Chronologia: IX (?) – X w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna;
chronologia stanowiska – jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/74; nr kat. 9/94.
Literatura: Górecki 2001a, tab. 14:106, ryc. 86:7; 2001b, Tab.
5:106, Abb. 8:7; Borowczak 2008, s. 122, kat. 107; Kotowicz
2009, s. 391, ryc. 3:8; 2013, s. 53–54; Kotowicz, Sankiewicz
2013, kat. 166, tabl. LXXXIII:2; Kucypera, Rybka 2013,
s. 306, tabl. I:10, II:10, III:10; Radek 2013, s. 298.
Uwagi: w osadzie zachował się fragment wykonanego z drewna
wiązu (Ulmus sp.) toporzyska długości 7,1 cm o owalnym przekroju i średnicy 3,3 x 3,1 cm; żeleźce zostało osadzone przy
pomocy kawałka owczej lub koziej (?) skóry zachowanym
w dwóch fragmentach grubości 0,5–1,7 mm; badania materiałowe P. Kucypery i K. Rybki wykazały, iż żeleźce zostało wykonane z niewielkiej liczby kęsów żelaza, a osada została utworzona
poprzez zawiniecie, z użyciem pośredniej sztabki; całość wykończono porzez dokucie na ostrze dwuwarstwowej, podwójnie
asymetrycznej nakładki.
601. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3b (tabl. CXVIII:2, CLXXXII:4).
Rodzaj stanowiska: przeprawa mostowa z 963/964 – l. 30 XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne A. Koli
i G. Wilke w 1994 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Lednickie, relikty mostu
wschodniego – „gnieźnieńskiego”, znalezisko luźne.
Opis: żeleźce jest dość masywne i prostopadłe w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady migdałowate; osada
zaopatrzona w bardzo słabo wyodrębnione wąsy; obuch zaokrąglony; masywna szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne, łukowate ostrze; stan zachowania – bardzo dobry,
nieznacznie uszkodzona krawędź ostrza.
Wymiary: dł. całk. – 19,6 cm; wys. ostrza – 7,7 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,6 cm; szer. osady – 5,3 cm; wys. osady –
3,7 cm; wys. osady z wąsami – 4,7 cm; światło osady – 5,2 x
3,8 cm. Waga – 960 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.1.
Chronologia: 2. połowa X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – jw.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nr inw.
MPP/A/74; nr kat. 16/94.
Literatura: Górecki 2001a, tab. 14:67; 2001b, Tab. 5:67;
Borowczak 2008, s. 125, kat. 114; Kotowicz 2013, s. 55–56;
Kotowicz, Sankiewicz 2013, kat. 167, tabl. LXXXIV:1, XCII:4.
Uwagi: w osadzie zachował się fragment wykonanego z drewna grabu (Carpinus sp.) toporzyska długości 29,6 cm o migdałowatym przekroju i średnicy 4,1 x 3,7 cm oraz 3,7 x 3,0 cm;
żeleźce zostało osadzone przy pomocy zachowanych na ściankach bocznych i tylnej osady dwóch kawałkach skóry grubości
1,0–2,0 mm.
602. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie (tabl. CXVIII:3).
Rodzaj stanowiska: –.
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Badania lub rodzaj znaleziska: –.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest smukłe i opuszczone w stosunku do osi
pionowej toporzyska; światło osady migdałowate; osada zaopatrzona w słabo wyodrębnione, trójkątne wąsy; obuch
zaokrąglony; masywna szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną ukośnie podciętą, wąską brodą; stan zachowania – średni, silnie
uszkodzona krawędź ostrza.
Wymiary: dł. całk. – 17,8 cm; wys. ostrza – 9,4 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,3 cm; szer. osady – 4,9 cm; wys. osady –
3,6 cm; wys. osady z wąsami – 4,5 cm; światło osady – 4,3 x
3,5 cm. Waga – 661 g.
Przynależność typologiczna: IIB.5.2.
Chronologia: XI–XII w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, bez nr inw.
Literatura: Kotowicz 2013, s. 64–65; Kotowicz, Sankiewicz
2013, kat. 168, tabl. LXXXIV:2.
Uwagi:– .
603. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie (tabl. CXIX:1).
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne w l. 80. XX w.
Lokalizacja szczegółowa: brzeg jeziora.
Opis: żeleźce jest dość masywne i lekko uniesione w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady okrągłe; osada zaopatrzona w słabo wyodrębnione wąsy; obuch zaokrąglony;
masywna szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, ukośnie podciętą,
dość szeroką brodą; stan zachowania – dobry, nieznaczne
ubytki na ostrzu.
Wymiary: dł. całk. – 17,1 cm; wys. ostrza – 9,8 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,2 cm; szer. osady – 4,5 cm; wys. osady –
3,3 cm; wys. osady z wąsami – 4,1 cm; światło osady – 3,5 x
3,5 cm. Waga – 608 g.
Przynależność typologiczna: IIB.5.2.
Chronologia: XI–XII (?) w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: depozyt w Muzeum w Brodnicy, bez nr inw.
Literatura: niepublikowany.
Uwagi: –.
604. Rybojady, gm. Trzciel, pow. Międzyrzecz, woj. lubuskie,
stan. 1.
Rodzaj stanowiska: jednoczłonowe grodzisko wklęsłe z IX
– połowy XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania E. Blume (?) w 1912 r.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: „siekiera żelazna”.
Przynależność typologiczna: –
Chronologia: wczesne średniowiecze (?).
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – ułamki naczyń glinianych.
Zbiory: zaginął; dawniej w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu, nr inw. KFM 1912:123.
Literatura: Kowalenko 1938, s. 291, nr 402; Hensel, HilczerKurnatowska 1980, s. 455.
Uwagi: w trakcie kwerendy nie natrafiono na zabytek; ze
względu na fakt umiejscowienia na grodzisku wczesnośred-
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niowiecznym gródka stożkowatego, niewykluczona jest późnośredniowieczna metryka zabytku.
605. Rząska, gm. Zabierzów, pow. Kraków, woj. małopolskie
(tabl. CXIX:2).
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne.
Lokalizacja szczegółowa: wąwóz „Wroźne”.
Opis: żeleźce jest masywne i lekko opuszczone (?) w stosunku
do osi pionowej toporzyska; osada obustronnie wyodrębniona; obuch płaski; masywna szyjka przechodzi w bardzo
szerokie, symetryczne (?) ostrze; stan zachowania – zły, uszkodzone ostrze i zniekształcona osada.
Wymiary: zach. dł. całk. – 8,0 cm; zach. wys. ostrza – 7,5 cm;
najmn. wys. szyjki – 2,8 cm; szer. osady – 4,9 cm. Waga – 69 g.
Przynależność typologiczna: IIIA.11.3.
Chronologia: XI–XII (?) w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie, nr inw. 919.
Literatura: Antoniewicz 1922, s. 140, przyp. 2; 1927, 240 –
tutaj jako Wroźny; Nadolski 1954, tab. B/152; Dąbrowska
1962, s. 73, 95, ryc. 18; Strzyż 2006, s. 54, tab. V/77.
Uwagi: –.
606. Rzymówka, gm. Złotoryja, pow. Złotoryja, woj. dolnośląskie (tabl. CXIX:3).
Rodzaj stanowiska: grodzisko jednoczłonowe z IX–XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe K. Bykowskiego w 1980 r.
Lokalizacja szczegółowa: N część majdanu, budynek mieszkalny nr 26, sąsiedztwo paleniska (w obiekcie dodatkowo:
ułamki naczyń. glinianych, żelazna radlica, żelazna kłódka
walcowata, żelazna pobocznica wędzidła, 2 żelazne noże,
żelazna miska, żelazny grot włóczni)
Opis: żeleźce jest smukłe i lekko opuszczone w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady półowalne; osada
zaopatrzona w słabo wyodrębnione, górne wąsy; obuch płaski, zakończony krępym, prosto ściętym, dolnym kapturkiem;
smukła szyjka przechodzi w wąskie, symetryczne ostrze.
Wymiary: dł. całk. – 14,7 cm; zach. wys. ostrza – 6,1 cm;
najmn. wys. szyjki – 1,8 cm; szer. osady – 4,1 cm; wys. osady
– ok. 3,2 cm; wys. osady z wąsami – 4,0 cm; światło osady
– 4,4 x 3,0 cm; wys. kapturka – 3,8 cm.
Przynależność typologiczna: IA.4.9.
Chronologia: IX–XI w.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – ułamki naczyń
glinianych, misa żelazna typu śląskiego, jelec i głowica miecza typu X/α wg J. Petersena/A. Nadolskiego, żelazny grot
włóczni typu V wg A. Nadolskiego, pobocznica wędzidła.
Zbiory: Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego,
bez nr inw.
Literatura: Bykowski 1982, s. 65, 67, tabl. XVIII:b; Wachowski 1992, s. 162, przyp. 25; 1997, s. 64, ryc. 40:f; 2000,
s. 43, Abb. 40:f; 2001a, s. 158, rys. 14:d; Jaworski 2005,
s. 49, 285, przyp. 272.
Uwagi: ze względu na stan zachowania zabytku nie udało się
zadokumentować.
607. Sanok-Biała Góra, gm. Sanok, pow. Sanok, woj. podkarpackie, stan. 6 (tabl. CXIX:4).

Rodzaj stanowiska: ?.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne R. Fedyka
w l. 2000–2002.
Lokalizacja szczegółowa: na S od grodziska (stan. 1), po
drugiej stronie wąwozu, wzdłuż czerwonego szlaku turystycznego.
Opis: żeleźce jest dość masywne i opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne;
osada zaopatrzona w wyodrębnione trójkątne wąsy; obuch
zaokrąglony, zakończony krępym kapturkiem; smukła szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze,
zakończone wyodrębnioną, ukośnie podciętą, wąską brodą;
stan zachowania – dobry; nieznacznie uszkodzona krawędź
ostrza.
Wymiary: dł. całk. – 15,1 cm; wys. ostrza – 9,5 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,7 cm; szer. osady – 4,3 cm; wys. osady –
3,1 cm; wys. osady z wąsami – 4,4 cm; światło osady – 3,2 x
3,1 cm; zach. wys. kapturka – 5,8 cm. Waga – 495 g.
Przynależność typologiczna: IIB.5.20.
Chronologia: 2. połowa X (?) – XII w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum Historyczne w Sanoku, nr inw. MHS/A/681.
Literatura: Kotowicz 2004, s. 43, kat. 175, fot. 36; 2005,
s. 74, ryc. 13:A; Fedyk, Kotowicz 2006, s. 10–11, kat. 118;
ryc. 18:1; Strzyż 2006, tab. V/69, ryc. 7:3 – tutaj błędnie
jako stan. 1.
Uwagi: badania metaloznawcze M. Biborskiego i J. Stępińskiego wykazały że zabytek został najprawdopodobniej wykuty z jednego kęsa żelaza, a jego ostrze zostało najpewniej
poddane obróbce cieplnej i procesowi hartowania.
608. Santok, gm. Santok, pow. Gorzów Wielkopolski, woj.
lubuskie, stan. 1 (tabl. CXIX:5).
Rodzaj stanowiska: grodzisko jednoczłonowe z 1. połowy X
– XIII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe pod
kierunkiem W. Unverzagta w l. 1932–1934.
Lokalizacja szczegółowa: tzw. gród wewnętrzny, VI poziom
osadniczy.
Opis: żeleźce jest dość smukłe i lekko opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; osada zaopatrzona w wyodrębnione trójkątne wąsy; obuch zaokrąglony; masywna
szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne, łukowate ostrze.
Wymiary: dł. całk. – 25,1* cm; wys. ostrza – 6,7* cm; najmn.
wys. szyjki – 3,4* cm; wys. osady – 3,9* cm; wys. osady
z wąsami – 6,8* cm.
Przynależność typologiczna: IB.5.1.
Chronologia: 2. połowa X w.
Podstawy datowania: chronologia fazy osadniczej – ułamki
naczyń glinianych, grzebienie z poroża grupy IB–VII–5b
wg E. Cnotliwego.
Zbiory: Museum für Vor- und Frühgeschichte w Berlinie.
Literatura: Brackmann, Unverzagt 1936, s. 91, Abb. 13:20;
Jänischen 1938, s. 30, poz. 146; Kostrzewski 1947, s. 211;
Nadolski 1954, tab. B/116; Leciejewicz 1959, s. 147, ryc. 7:f;
Kara 2010, s. 34, przyp. 4.
Uwagi: –.
609. Sąsiadka, gm. Sułów, pow. Zamość, woj. lubelskie,
stan. 1 (tabl. CXIX:6).
Rodzaj stanowiska: grodzisko dwuczłonowe z XI–XIII w.

Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe Z. Wartołowskiej w 1938 r.
Lokalizacja szczegółowa: ćwiartka I, studnia, αSγ, gł. 13,6 m.
Opis: żeleźce jest dość smukłe i opuszczone w stosunku do
osi pionowej toporzyska; osada zaopatrzona w słabo wyodrębnione wąsy; obuch zaokrąglony, zakończony kapturkiem;
masywna (?) szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne,
łukowate ostrze zakończone wyodrębnioną, łukowato podcięta, dość szeroką brodą.
Wymiary: –.
Przynależność typologiczna: IIB.5.20.
Chronologia: 2. połowa XI – początek XII w.
Podstawy datowania: chronologia obiektu – ułamki naczyń
glinianych, pieczęcie ołowiane Daniela Igorewicza.
Zbiory: zaginął, dawniej w zbiorach Instytutu Archeologii
Uniwersytetu Warszawskiego.
Literatura: Kotowicz, w druku.
Uwagi: –.
610. Sędzin, gm. Zakrzewo, pow. Aleksandrów Kujawski,
woj. kujawsko-pomorskie, stan. 86–88 (tabl. CXX:1).
Rodzaj stanowiska: osada otwarta z XI/XII – połowy XIV w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Łodzi pod kierunkiem J. Maika w 1997 r.
Lokalizacja szczegółowa: obiekt nr 13 (w wypełnisku: fragmenty ceramiki, żelazna pobocznica wędzidła, miedziany
kabłączek skroniowy, 3 szydła kościane; 2 wyroby z kości),
datowany na XII–XIII w.
Opis: fragment żeleźca o smukłej szyjce, przechodzącej
w asymetryczne, wąskie, łukowate ostrze, zakończone słabo
wyodrębnioną, wąską brodą.
Wymiary: zach. dł. całk. – 6,2 cm; zach. wys. ostrza – 3,8 cm;
najmn. wys. szyjki – 1,0 cm.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: XII–XIII w.
Podstawy datowania: chronologia obiektu – ułamki naczyń
glinianych.
Zbiory: Ośrodek Badań nad Dawnymi Technologiami Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Łodzi.
Literatura: Maik 2006, s. 271; Maik i inni 2009, s. 181, 188,
ryc. 22:12; Kucypera, Pranke, Wadyl 2010, s. 114–115, kat.
140; 2011, s. 24–25, kat. 140; Kotowicz 2011, s. 110, Fig. 5:4.
Uwagi: na osadzie, szyjce i ostrzu zachowały się pozostałości
zdobienia w postaci trzech zdwojonych układów, pionowych
linii rytych, pomiędzy którymi, na krawędziach zastosowano motyw krótkich ukośnych linii rytych, występujących
w układach trój- lub czterowątkowych.
611. Siedlce, gm. Siedlce, pow. Siedlce, woj. mazowieckie
(tabl. CXX:2).
Rodzaj stanowiska: płaskie cmentarzysko szkieletowe z XI–
XIII w. (?).
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko przypadkowe
w trakcie prac ziemnych podczas budowy byłego Urzędu
Wojewódzkiego w l. 1958–1959; dar A. Woźnicy w 1974 r.
Lokalizacja szczegółowa: zbieg ulic Joselewicza i Piłsudskiego.
Opis: żeleźce jest dość smukłe i silnie opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady półowalne;
osada wyodrębniona od dołu; obuch płaski; masywna szyjka
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przechodzi w wąskie, asymetryczne, łukowate ostrze; stan
zachowania – dobry; nieznacznie uszkodzony obuch.
Wymiary: dł. całk. – 19,2 cm; wys. ostrza – 5,0 cm; najmn.
wys. szyjki – 3,7 cm; szer. osady – 3,5 cm; wys. osady –
5,0 cm; światło osady – 4,0 x 2,5 cm. Waga – 546 g.
Przynależność typologiczna: IB.7.3.
Chronologia: XIII (?) w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna;
chronologia stanowiska – brązowe kabłączki skroniowe, żelazne krzesiwo dwukabłąkowe, żelazne okucia drewnianego
wiadra, sprzączki żelazne.
Zbiory: Muzeum Regionalne w Siedlcach, nr inw. MRS/A/49.
Literatura: niepublikowany.
Uwagi: –.
612. Siedlce, gm. Siedlce, pow. Siedlce, woj. mazowieckie
(tabl. CXX:3).
Rodzaj stanowiska: płaskie cmentarzysko szkieletowe z XI–
XIII w. (?).
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne w trakcie
prac ziemnych podczas budowy byłego Urzędu Wojewódzkiego w l. 1958–1959; dar A. Woźnicy w 1974 r.
Lokalizacja szczegółowa: zbieg ulic Joselewicza i Piłsudskiego.
Opis: żeleźce jest smukłe i opuszczone w stosunku do osi
pionowej toporzyska; światło osady owalne (?); osada zaopatrzona w słabo wyodrębnione wąsy; obuch zaokrąglony; smukła szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, proste (?)
ostrze, zakończone wyodrębnioną, ukośnie (?) podciętą, wąską brodą; stan zachowania – średni; uszkodzona krawędź
ostrza i lewa część osady.
Wymiary: dł. całk. – 10,9 cm; wys. ostrza – 5,6 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,4 cm; zach. szer. osady – 2,8 cm; wys. osady
– 2,6 cm; wys. osady z wąsami – 3,3 cm; światło osady –
2,0 x ? cm. Waga – 105 g.
Przynależność typologiczna: IIB.5.2.
Chronologia: XI–XIII w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Regionalne w Siedlcach, nr inw. MRS/A/47.
Literatura: niepublikowany.
Uwagi: w osadzie zachowały się resztki toporzyska.
613. Siedlce, gm. Siedlce, pow. Siedlce, woj. mazowieckie
(tabl. CXX:4).
Rodzaj stanowiska: płaskie cmentarzysko szkieletowe z XI–
XIII w. (?).
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko przypadkowe w trakcie prac ziemnych podczas budowy byłego Urzędu Wojewódzkiego w l. 1958–1959; dar A. Woźnicy w 1974 r.
Lokalizacja szczegółowa: zbieg ulic Joselewicza i Piłsudskiego.
Opis: żeleźce jest dość masywne i lekko opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne;
osada zaopatrzona w słabo wyodrębnione wąsy; obuch zaokrąglony, zakończony od góry szczątkowym kapturkiem (?);
smukła szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, silnie
łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, ukośnie podciętą, dość wąską brodą; stan zachowania – dobry; nieznacznie uszkodzone wąsy.
Wymiary: dł. całk. – 13,7 cm; wys. ostrza – 7,9 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,5 cm; szer. osady – 4,0 cm; wys. osady –
2,5 cm; wys. osady z wąsami – 3,7 cm; światło osady – 2,9 x
3,0 cm. Waga – 267 g.
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Przynależność typologiczna: IIB.5.14.
Chronologia: XI (?) w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Regionalne w Siedlcach, nr inw. MRS/A/48.
Literatura: niepublikowany.
Uwagi: –.
614. Siemienice, gm. Krzyżanów, pow. Kutno, woj. łódzkie
(tabl. CXX:5).
Rodzaj stanowiska: płaskie cmentarzysko szkieletowe z grobami w obudowach kamiennych (?) z 2. połowy XI – początków XII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne w trakcie
orki; dar A. Jurewicza w 1906 r.
Lokalizacja szczegółowa: grób (?).
Opis: żeleźce jest dość smukłe i lekko opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada
zaopatrzona w słabo wyodrębnione wąsy; obuch zaokrąglony; smukła szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne,
lekko łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, podciętą,
wąską brodą; stan zachowania – dobry; nieznacznie uszkodzona krawędź ostrza, broda i obuch.
Wymiary: dł. całk. – 11,0 cm; wys. ostrza – 5,5 cm; najmn.
wys. szyjki – 0,9 cm; szer. osady – 3,4 cm; wys. osady –
2,2 cm; wys. osady z wąsami – 3,0 cm; światło osady – 2,5 x
2,4 cm. Waga – 158 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.2.
Chronologia: 2. połowa XI – początek XII w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna;
chronologia stanowiska – naczynie ceramiczne, brązowy toporek miniaturowy typu I wg N. A. Makarova, żelazne groty
włóczni typu IV i V wg A. Nadolskiego.
Zbiory: Muzeum Archeologiczne w Krakowie, nr inw. MAK/
4255.
Literatura: Wawrzeniecki 1908, s. 94; Nadolski 1954, tab.
B/117, tabl. XVIII:4; Liwoch, w druku.
Uwagi: w ostrzu znajduje się otwór o średnicy 0,4 x 0,4 cm.
615. Sieradz, gm. Sieradz, pow. Sieradz, woj. łódzkie, stan. 1
(tabl. CXX:6).
Rodzaj stanowiska: grodzisko jednoczłonowe z końca XI –
l. 30. XIV w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe Pracowni Archeologicznej Przedsiębiorstwa Państwowego Pracowni Konserwacji Zabytków, oddział w Warszawie pod kierunkiem K. Nowińskiego w 1969 r.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest masywne i prostopadłe w stosunku do osi
pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada zaopatrzona w wyodrębnione wąsy; obuch zaokrąglony; smukła
szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone, wyodrębnioną, ukośnie podciętą, niezbyt
szeroką brodą.
Wymiary: dł. całk. – 12,0 cm; wys. ostrza – 6,3 cm; najmn. wys.
szyjki – 1,4 cm; szer. osady – 3,2 cm; wys. osady – 3,0 cm;
wys. osady z wąsami – 3,6 cm; światło osady – 2,5 x 2,2 cm.
Przynależność typologiczna: IIB.5.2.
Chronologia: XII w.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – źródła pisane, ułamki naczyń glinianych, żelazny grot włóczni typu III
wg A. Nadolskiego, ostrogi żelazne typu II/2–3 wg Z. Hilcze-

równy, żelazne groty bełtów, przęślik z różowego łupku
wołyńskiego.
Zbiory: Muzeum Okręgowe w Sieradzu (?).
Literatura: Biuletyn... 1970, s. 134; Nowiński 1971, s. 95, ryc. 5.
Uwagi: w trakcie kwerendy okaz był niedostępny.
616. Sieradz, gm. Sieradz, pow. Sieradz, woj. łódzkie, stan. 3
(tabl. CXX:7).
Rodzaj stanowiska: ufortyfikowane podgrodzie z 2. połowy
XI – końca XII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe T. Łaszczewskiej w l. 1958–1961.
Lokalizacja szczegółowa: wykop IV, odcinek 3, wał, warstwa
2b – konstrukcje drewniane.
Opis: żeleźce jest smukłe i opuszczone w stosunku do osi
pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada zaopatrzona w słabo wyodrębnione wąsy; obuch zaokrąglony;
smukła szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze; stan zachowania – średni; znacznie uszkodzony
obuch i krawędź ostrza.
Wymiary: dł. całk. – 11,2 cm; wys. ostrza – 6,5 cm; najmn.
wys. szyjki – 0,9 cm; szer. osady – 3,3 cm; światło osady –
2,6 x 2,9 cm. Waga – 102 g.
Przynależność typologiczna: IIB.5.1.
Chronologia: XI–XII w.
Podstawy datowania: chronologia fazy osadniczej – ułamki
naczyń glinianych.
Zbiory: Muzeum Okręgowe w Sieradzu, bez nr inw.
Literatura: Łaszczewska 1962, s. 160, 165, przyp. 11, tabl.
XV:8; Chmielowska 1964, s. 39, ryc. 25; Kamińska, Chmielowska, Łaszczewska 1964, s. 37, ryc. 25; Przewodnik... 1968,
ryc. 35; Chmielowska, Marosik 1989, ryc. 71.
Uwagi: w ostrzu otwór znajduje się o średnicy 0,6 cm.
617. Sieradz, gm. Sieradz, pow. Sieradz, woj. łódzkie, stan. 3
(tabl. CXXI:1).
Rodzaj stanowiska: ufortyfikowane podgrodzie z 2. połowy
XI – końca XII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe T. Łaszczewskiej w l. 1958–1961.
Lokalizacja szczegółowa: sondaż 94, wał, warstwa 2b – konstrukcje drewniane.
Opis: fragment żeleźca w postaci osady zaopatrzonej w wyodrębnione wąsy i zaokrąglonego obucha, zakończonego
smukłym kapturkiem; stan zachowania – zły; brak szyjki
i ostrza.
Wymiary: zach. dł. całk. – 3,3 cm; szer. osady – 3,2 cm;
wys. osady – 2,6 cm; wys. osady z wąsami – 3,3 cm; światło
osady – 2,5 x ? cm; wys. kapturka – 7,6 cm.
Przynależność typologiczna: –.5.19–20 (?).
Chronologia: XI–XII w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Okręgowe w Sieradzu, bez nr inw.
Literatura: Łaszczewska 1962, s. 160, 165, przyp. 11, tabl.
XV:10.
Uwagi: –.
618. Sieradz, gm. Sieradz, pow. Sieradz, woj. łódzkie, stan. 3
(tabl. CXXI:2).
Rodzaj stanowiska: ufortyfikowane podgrodzie z 2. połowy
XI – końca XII w.

Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe T. Łaszczewskiej w 1959 r.
Lokalizacja szczegółowa: sondaż 79, wał, warstwa 2b.
Opis: żeleźce jest masywne i opuszczone w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada niewyodrębniona; obuch zaokrąglony; smukła szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone, wyodrębnioną, ukośnie podciętą, wąską brodą; stan
zachowania – średni; nieznacznie uszkodzona krawędź ostrza
i osada.
Wymiary: dł. całk. – 13,7 cm; zach. wys. ostrza – 6,8 cm;
najmn. wys. szyjki – 1,8 cm; szer. osady – 4,5 cm; wys. osady
– 3,2 cm; światło osady – 3,7 x 3,3 cm. Waga – 213 g.
Przynależność typologiczna: IIB.1.2.
Chronologia: XI–XII w
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Okręgowe w Sieradzu, nr inw. 1959/1.
Literatura: Łaszczewska 1962, s. 165, tabl. XV:11; Chmielowska, Marosik 1989, ryc. 71.
Uwagi: –.
619. Skokówko, gm. Borek Wielkopolski, pow. Gostyń, woj.
wielkopolskie (tabl. CXXI:3).
Rodzaj stanowiska: płaskie cmentarzysko szkieletowe z 2. połowy lub końca X – 1. połowy XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne w czasie
kopania piasku w 1930 r.; dar Państwowego Urzędu Konserwatorskiego.
Lokalizacja szczegółowa: folwark Skokówko; grób – mężczyzny (?).
Opis: żeleźce jest smukłe i prostopadłe w stosunku do osi
pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada zaopatrzona w wyodrębnione, trójkątne wąsy; obuch spłaszczony;
smukła szyjka przechodzi w szerokie, symetryczne, proste
(?) ostrze; stan zachowania – średni, silnie uszkodzona dolna partia ostrza i wąsy.
Wymiary: dł. całk. – 20,1 cm; zach. wys. ostrza – 13,3 cm;
najmn. wys. szyjki – 1,9 cm; szer. osady – 3,8 cm; wys. osady
– 2,3 cm; wys. osady z wąsami – 4,7 cm; światło osady –
3,0 x 2,7 cm. Waga – 420 g.
Przynależność typologiczna: IIIA.5.3.
Chronologia: 2. połowa (koniec) X – 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna;
chronologia stanowiska – żelazny grot włóczni typu K wg
J. Petersena.
Zbiory: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, nr inw. MAP/
MW 1937:280; nr kat. 1937:934.
Literatura: Nadolski 1954, tab. B/118 – tutaj błędnie jako
Skokówka; Piaszykowa 1956, s. 222; Żak 1963a, s. 354;
1963b, s. 135, kat. 201, ryc. 97; 1967, s. 297, 299–300; 1968,
s. 306, 310, kat. 116, ryc. 4; Hensel, Hilczer-Kurnatowska
1987, s. 120, ryc. 61:2; Kara 1991, kat. 10; 1992, s. 170,
Fig. 1:6; 1993, s. 39–40, ryc. 1:6; Kurasiński 2005a, s. 200,
204, 208, tab. I:8, ryc. 2:3; Janowski, Kurasiński 2008, tab.
I:90; Tu powstała Polska... 2009, s. 66, 74, kat. II.9.50;
Wrzesiński 2011, s. 467, ryc. 5:3.
Uwagi: por. Archiwum Naukowe Muzeum Archeologicznego
w Poznaniu, teczka PN, gm. Borek Wlkp. – Skokówko.
620. Skotniki, gm. Szczecinek, pow. Szczecinek, woj. zachodniopomorskie (tabl. CXXI:4–5).
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Rodzaj stanowiska: szkieletowe cmentarzysko kurhanowe
z końca X – połowy XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania F. Kasiskiego w l. 70.
XIX w.
Lokalizacja szczegółowa: pod płaszczem kurhanu otoczonego i nakrytego kamieniami, w centralnie ulokowanej jamie
grobowej wkopanej w podłoże, gł. 70 cm, grób nr 1 –
mężczyzny (?), ok. 200 cm wzrostu, pochowanego na osi
E-W, z głową na E; żeleźce złożono przy lewej stopie zmarłego.
Opis: żeleźce jest dość smukłe i lekko opuszczone w stosunku
do osi pionowej toporzyska; osada zaopatrzona w wyodrębnione wąsy lub obustronnie wyodrębniona; obuch płaski;
smukła szyjka przechodzi w szerokie, symetryczne, wachlarzowate ostrze.
Wymiary: dł. całk. – 14,0 cm; wys. ostrza – 11,0 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,2* cm; wys. osady – 1,7* cm; zach. wys. osady
z wąsami – 2,5* cm.
Przynależność typologiczna: IIIA.5.3 lub IIIA.12.3.
Chronologia: koniec X – połowa XI w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Museum für Vor- und Frühgeschichte w Berlinie,
nr inw. I c 341.
Literatura: Kasiski 1881, s. 61, Taf. IV:67–68; Langenheim
1941, s. 2–3, przyp 8, Abb. 2 – jako Brandschäserei; Beck
1944a, s. 43; 1944b, s. 3–4, cat. 6; 1969, s. 10, Taf. 3:9; Lachowicz, Olczak, Siuchniński 1977, s. 235, kat. 289, ryc. 103;
Eggers 1978, s. 169–170; Eggers, Graule 1985, tabl. 87:71;
Kurasiński 2005a, s. 200, 202, 208, przyp. 2 i 23, tab. I:9;
ryc. 2:4; Pollex 2010, s. 173; Kotowicz 2011, s. 109, Fig. 4:2
Uwagi: na szyjce umieszczono zdobienie w postaci pojedynczej pionowej linii rytej.
621. Smardzów, gm. Siechnice, pow. Wrocław, woj. dolnośląskie (tabl. CXXII:1).
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest masywne; osada niewyodrębniona; obuch
spłaszczony (?); szyjka przechodzi w wąskie, symetryczne
(?), łukowate ostrze.
Wymiary: dł. całk. – 17,4 cm; wys. ostrza – 5,2 cm; szer. osady
– 5,4* cm; światło osady – 5,0* x ? cm.
Przynależność typologiczna: IA.1.3 (?).
Chronologia: wczesne średniowiecze (?).
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: zaginął; dawniej w Muzeum Archeologicznym we
Wrocławiu, oddziale Muzeum Miejskiego Wrocławia, nr inw.
1429:31.
Literatura: niepublikowany – por. Koniarek 1996, tab. XIII:3,
tabl. 21:e.
Uwagi: por. Archiwum Muzeum Archeologicznego we Wrocławiu, oddziału Muzeum Miejskiego Wrocławia, MAO.
MMW Dz DN–AN, sygn. 297–1429:31.
622. Smolice, gm. Zator, pow. Oświęcim, woj. małopolskie
(tabl. CXXII:2).
Rodzaj stanowiska: przeprawa (?).
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne, dar J. Sabora
z Krakowa.
Lokalizacja szczegółowa: dawne koryto rzeki Skawy, w pobliżu jej ujścia do Wisły.
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Opis: żeleźce jest dość smukłe i opuszczone (?) w stosunku
do osi pionowej toporzyska; osada zaopatrzona w słabo wyodrębnione trójkątne wąsy; obuch zaokrąglony (?); masywna
szyjka przechodzi w wąskie (?) ostrze.
Wymiary: dł. całk. – 16,0 cm; najmn. wys. szyjki – 3,5 cm;
wys. osady – 4,5 cm; wys. osady z wąsami – 5,5 cm.
Przynależność typologiczna: –.5.–.
Chronologia: wczesne średniowiecze.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum Archeologiczne w Krakowie, nr inw. MAK
9993.
Literatura: Tyniec-Kepińska 2005, s. 148, ryc. 5, fot. 5.
Uwagi: w trakcie kwerendy zabytek był niedostępny.
623. Smolugi, gm. Dziadkowice, pow. Siemiatycze, woj.
podlaskie, stan. 1 – „Ciarki” (tabl. CXXII:3).
Rodzaj stanowiska: cmentarzysko szkieletowe z grobami
w obudowach kamiennych z 2. tercji XII – przełomu XIII
i XIV w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe L. Rauhuta i L. Długopolskiej w 1973 r.
Lokalizacja szczegółowa: S-E część stanowiska, ar 2, grób 2
w prostokątnej, częściowo zachowanej obstawie kamiennej;
żeleźce w czwartej warstwie kamieni (dodatkowo w grobie:
krzesiwo żelazne, krzesak krzemienny).
Opis: żeleźce jest dość smukłe i prostopadłe w stosunku do osi
pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada zaopatrzona
w słabo wyodrębnione wąsy; obuch zaokrąglony, zakończony
dość smukłym kapturkiem; smukła szyjka przechodzi w bardzo szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone
wyodrębnioną, ukośnie podciętą, wąską brodą; stan zachowania – dobry, uszkodzona krawędź ostrza i kapturek.
Wymiary: dł. całk. – 10,9 cm; wys. ostrza – 8,7 cm; najmn.
wys. szyjki – 0,8 cm; szer. osady – 3,5 cm; wys. osady –
2,6 cm; wys. osady z wąsami – 2,9 cm; światło osady – 2,7 x
2,9 cm; wys. kapturka – 6,8 cm. Waga – 150 g.
Przynależność typologiczna: IIIB.5.20.
Chronologia: 2 tercja XII – koniec XII w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna;
chronologia stanowiska – ułamki naczyń glinianych, żelazne groty włóczni typów I i V wg A. Nadolskiego, brązowe
kabłączki typu IV wg K. Musianowicz, brązowa lunula typu
IIb3 wg S. Małachowskiej, brązowe sprzączki lirowate typu
IV wg Z. Hołowińskiej, żelazna szpila pierścieniowata, przęśliki z różowego łupku wołyńskiego.
Zbiory: Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie,
nr inw. PMA/V/7362; nr ks. pol. 11/73.
Literatura: niepublikowany.
Uwagi: szkielet zmarłego nie zachował się.
624. Smolugi, gm. Dziadkowice, pow. Siemiatycze, woj.
podlaskie, stan. 1 – „Ciarki” (tabl. CXXII:4).
Rodzaj stanowiska: cmentarzysko szkieletowe z grobami
w obudowach kamiennych z 2. tercji XII – przełomu XIII
i XIV w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe L. Rauhuta i L. Długopolskiej w 1973 r.
Lokalizacja szczegółowa: styk arów 1 i 2, grób 10; żeleźce
na czwartej warstwie kamieni bruku, w centralnej partii grobu, ostrzem w kierunku S-W (dodatkowo w grobie: kabłączek
skroniowy typu I wg K. Musianowicz, nóż żelazny).

Opis: żeleźce jest dość smukłe i prostopadłe w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada niewyodrębniona; obuch zaokrąglony, zakończony krępym kapturkiem; smukła szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne,
łukowate ostrze, zakończone słabo wyodrębnioną, ukośnie (?)
podciętą, szeroką brodą; stan zachowania – średni, silnie
uszkodzona krawędź ostrza i broda.
Wymiary: dł. całk. – 13,1 cm; zach. wys. ostrza – 5,3 cm;
najmn. wys. szyjki – 1,1 cm; szer. osady – 3,9 cm; światło
osady – 3,0 x 2,8 cm; wys. kapturka – 4,5 cm. Waga – 186 g.
Przynależność typologiczna: IB.1.20.
Chronologia: 2 tercja XII – XIII w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie,
nr inw. PMA/V/7362; nr ks. pol. 41/73.
Literatura: niepublikowany.
Uwagi: szkielet zmarłego nie zachował się.
625. Smolugi, gm. Dziadkowice, pow. Siemiatycze, woj.
podlaskie, stan. 1 – „Ciarki” (tabl. CXXII:5).
Rodzaj stanowiska: cmentarzysko szkieletowe z grobami
w obudowach kamiennych z 2. tercji XII – przełomu XIII
i XIV w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe L. Rauhuta i L. Długopolskiej w 1973 r.
Lokalizacja szczegółowa: ar 2, grób 11; żeleźce na czwartej
warstwie kamieni bruku, w E części grobu, ostrzem w kierunku N-W, gł. 69 cm (dodatkowo w grobie brązowa sprzączka, gwóźdź żelazny).
Opis: żeleźce jest dość masywne i lekko opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne;
osada niewyodrębniona; obuch zaokrąglony, zakończony dość
krępym kapturkiem; masywna szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, ukośnie podciętą, szeroką brodą; stan zachowania –
średni, silnie uszkodzony kapturek i nieznacznie krawędź
ostrza.
Wymiary: dł. całk. – 13,7 cm; wys. ostrza – 8,3 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,1 cm; szer. osady – 4,4 cm; światło osady –
3,5 x 3,3 cm; zach. wys. kapturka – 6,5 cm. Waga – 429 g.
Przynależność typologiczna: IIB.1.20.
Chronologia: 2 tercja XII – XIII w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie,
nr inw. PMA/V/7362; nr ks. pol. 45/73.
Literatura: Wójcik 2004, ryc. 6.
Uwagi: szkielet zmarłego nie zachował się; pierwotnie w osadzie zachowane były resztki toporzyska a na żeleźcu odcisk
tkaniny.
626. Smolugi, gm. Dziadkowice, pow. Siemiatycze, woj.
podlaskie, stan. 1 – „Ciarki” (tabl. CXXIII:1).
Rodzaj stanowiska: cmentarzysko szkieletowe z grobami
w obudowach kamiennych z 2. tercji XII – przełomu XIII
i XIV w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe L. Rauhuta i L. Długopolskiej w 1974 r.
Lokalizacja szczegółowa: ar 11, grób 20/9 (podwójny); żeleźce między kamieniami ostatniej warstwy bruku, ostrzem
w kierunku S, gł. 58 cm (dodatkowo w grobie: 20 gwoździ
żelaznych).

Opis: żeleźce jest smukłe i lekko opuszczone w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady okrągłe; osada
zaopatrzona w wyodrębnione, trójkątne wąsy; obuch zaokrąglony, zakończony smukłym kapturkiem; smukła szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze,
zakończone wyodrębnioną, łukowato podciętą, wąską brodą; stan zachowania – bardzo dobry.
Wymiary: dł. całk. – 14,6 cm; wys. ostrza – 9,2 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,1 cm; szer. osady – 3,6 cm; wys. osady –
2,9 cm; wys. osady z wąsami – 4,5 cm; światło osady – 2,9 x
2,9 cm; wys. kapturka – 7,9 cm. Waga – 329 g.
Przynależność typologiczna: IIB.5.20.
Chronologia: 2 tercja XII – koniec XII w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie,
nr inw. PMA/V/7362; nr ks. pol. 58/74.
Literatura: niepublikowany.
Uwagi: szkielet zmarłego nie zachował się.
627. Smolugi, gm. Dziadkowice, pow. Siemiatycze, woj.
podlaskie, stan. 1 – „Ciarki” (tabl. CXXIII:2).
Rodzaj stanowiska: cmentarzysko szkieletowe z grobami
w obudowach kamiennych z 2. tercji XII – przełomu XIII
i XIV w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe L. Rauhuta i M. Urbana w 1975 r.
Lokalizacja szczegółowa: ar 4, grób 31 (podwójny: mężczyzny
i kobiety) – mężczyzna złożony w N części grobu, głową na
S-W; żeleźce przy N ścianie obstawy na kamieniach trzeciej
warstwy bruku, ostrzem na S-W, gł. 46 cm (dodatkowo w grobie: 2 krzesiwa żelazne, 2 krzesaki krzemienne, 2 półtorazwojowe kabłączki brązowe, nóż żelazny, fragmenty ceramiki).
Opis: żeleźce jest dość smukłe i prostopadłe w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady okrągłe; osada niewyodrębniona; obuch zaokrąglony, zakończony krępym kapturkiem; smukła szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne,
łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, łukowato podciętą, niezbyt szeroką brodą z niewielkim, czworokątnym
występem; stan zachowania – bardzo dobry.
Wymiary: dł. całk. – 15,5 cm; wys. ostrza – 9,2 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,4 cm; szer. osady – 4,4 cm; światło osady –
3,0 x 3,0 cm; wys. kapturka – 5,6 cm. Waga – 422 g.
Przynależność typologiczna: IIB.1.20.
Chronologia: 2 tercja XII – XIII w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie,
nr inw. PMA/V/7362; nr ks. pol. 106/75.
Literatura: Maciukiewicz-Czarnecka 1992, s. 111, kat. 7, rys. 7;
Wójcik 2004, s. 257.
Uwagi: w ostrzu znajduje się otwór o średnicy 0,6 x 0,6 cm.
628. Smolugi, gm. Dziadkowice, pow. Siemiatycze, woj.
podlaskie, stan. 1 – „Ciarki” (tabl. CXXIII:3).
Rodzaj stanowiska: cmentarzysko szkieletowe z grobami
w obudowach kamiennych z 2. tercji XII – przełomu XIII
i XIV w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe L. Rauhuta i M. Urbana w 1975 r.
Lokalizacja szczegółowa: ar 4 i 9, grób nr 33; żeleźce w N
(wg dziennika badań: w centralnej) części grobu pozbawionej kamieni bruku, ostrzem na E, gł. 51 cm.
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Opis: żeleźce jest dość smukłe i lekko opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady okrągłe; osada
niewyodrębniona; obuch zaokrąglony, zakończony krępym
kapturkiem; smukła szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, ukośnie podciętą, niezbyt szeroką brodą z półkolistym występem;
stan zachowania – dobry; nieznacznie uszkodzona krawędź
ostrza.
Wymiary: dł. całk. – 14,0 cm; zach. wys. ostrza – 9,0 cm;
najmn. wys. szyjki – 1,3 cm; szer. osady – 4,1 cm; światło
osady – 3,1 x 3,1 cm; wys. kapturka – 4,9 cm. Waga – 309 g.
Przynależność typologiczna: IIB.1.20.
Chronologia: 2 tercja XII – XIII w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie,
n r i n w. P M A / V / 7 3 6 2 ; n r k s . p o l . 1 2 2 / 7 5 .
Literatura: Maciukiewicz-Czarnecka 1992, s. 111, kat. 8, rys. 8.
Uwagi: –.

metryczne, łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, łukowato podciętą, szeroką brodą; stan zachowania – dobry,
uszkodzona krawędź ostrza.
Wymiary: dł. całk. – 15,1 cm; zach. wys. ostrza – 9,1 cm;
najmn. wys. szyjki – 2,3 cm; szer. osady – 4,3 cm; wys. osady
– 4,4 cm; wys. osady z wąsami – 6,8 cm; światło osady –
3,5 x 3,4 cm. Waga – 470 g.
Przynależność typologiczna: IIB.5.2.
Chronologia: 2 tercja XII – XIII w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie,
nr inw. PMA/V/7362; nr ks. pol. 173/78.
Literatura: Maciukiewicz-Czarnecka 1992, s. 111, kat. 11,
rys. 11.
Uwagi: grób został wyrabowany; w ostrzu znajduje się nieprzebity otwór o średnicy 0,6 x 0,6 cm.

629. Smolugi, gm. Dziadkowice, pow. Siemiatycze, woj.
podlaskie, stan. 1 – „Ciarki” (tabl. CXXIII:4).
Rodzaj stanowiska: cmentarzysko szkieletowe z grobami
w obudowach kamiennych z 2. tercji XII – przełomu XIII
i XIV w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe L. Rauhuta i M. Urbana w 1975 r.
Lokalizacja szczegółowa: ar 14, grób 51; żeleźce poniżej ostatniej warstwy bruku, gł. 51 cm.
Opis: żeleźce jest dość smukłe i opuszczone w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada niewyodrębniona; obuch spłaszczony, zakończony krępym (?)
kapturkiem; smukła szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną brodą;
stan zachowania – średni; znacznie uszkodzona krawędź
ostrza, broda i kapturek.
Wymiary: dł. całk. – 12,6 cm; zach. wys. ostrza – 6,2 cm;
najmn. wys. szyjki – 1,7 cm; szer. osady – 3,7 cm; światło
osady – 3,1 x 2,7 cm; zach. wys. kapturka – 3,7 cm. Waga –
238 g.
Przynależność typologiczna: IB.1.22 (?).
Chronologia: 2 tercja XII – XIII w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie,
nr inw. PMA/V/7362; nr ks. pol. 162/75.
Literatura: niepublikowany.
Uwagi: –.

631. Smolugi, gm. Dziadkowice, pow. Siemiatycze, woj.
podlaskie, stan. 1 – „Ciarki” (tabl. CXXIV:2).
Rodzaj stanowiska: cmentarzysko szkieletowe z grobami
w obudowach kamiennych z 2. tercji XII – przełomu XIII
i XIV w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe L. Rauhuta w 1978 r.
Lokalizacja szczegółowa: ar 26, grób 56, gł. 38 cm (dodatkowo w grobie: ułamki naczyń glinianych, krzesiwo żelazne,
nóż żelazny, kółko żelazne).
Opis: żeleźce jest masywne i prostopadłe w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady okrągłe; osada niewyodrębniona; obuch zaokrąglony, zakończony stosunkowo
krępym kapturkiem; masywna szyjka przechodzi w bardzo
szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, ukośnie podciętą, szeroką brodą z haczykowatym występem; stan zachowania – dobry, uszkodzona krawędź ostrza.
Wymiary: dł. całk. – 13,3 cm; zach. wys. ostrza – 10,6 cm;
najmn. wys. szyjki – 2,1 cm; szer. osady – 4,3 cm; światło
osady – 3,0 x 3,0 cm; wys. kapturka – 6,7 cm. Waga – 469 g.
Przynależność typologiczna: IIIB.1.20.
Chronologia: 2 tercja XII – XIII w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie,
nr inw. PMA/V/7362; nr ks. pol. 177/78.
Literatura: Maciukiewicz-Czarnecka 1992, s. 111–112, kat. 12,
rys. 12.
Uwagi: –.

630. Smolugi, gm. Dziadkowice, pow. Siemiatycze, woj.
podlaskie, stan. 1 – „Ciarki” (tabl. CXXIV:1).
Rodzaj stanowiska: cmentarzysko szkieletowe z grobami
w obudowach kamiennych z 2. tercji XII – przełomu XIII
i XIV w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe L. Rauhuta w 1978 r.
Lokalizacja szczegółowa: ar 26, grób 55, pod darnią, gł. 43 cm
(dodatkowo w grobie: fragmenty ceramiki, kółko brązowe,
krzesiwo żelazne, krzesak krzemienny).
Opis: żeleźce jest dość masywne i prostopadłe w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada
zaopatrzona w silnie wyodrębnione, wydłużone wąsy; obuch
zaokrąglony; masywna szyjka przechodzi w szerokie, asy-

632. Smolugi, gm. Dziadkowice, pow. Siemiatycze, woj.
podlaskie, stan. 1 – „Ciarki” (tabl. CXXIV:3).
Rodzaj stanowiska: cmentarzysko szkieletowe z grobami
w obudowach kamiennych z 2. tercji XII – przełomu XIII
i XIV w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe L. Rauhuta w 1978 r.
Lokalizacja szczegółowa: grób 68, żeleźce pod lub na trzeciej
warstwie bruku, gł. 40 cm (dodatkowo w grobie: krzesiwo
żelazne, krzesak krzemienny, gwóźdź żelazny).
Opis: żeleźce jest dość smukłe i prostopadłe w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady półowalne; osada
niewyodrębniona; obuch zaokrąglony, zakończony krępym
kapturkiem; smukła szyjka przechodzi w szerokie, asyme-
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tryczne, łukowate ostrze, zakończone słabo wyodrębnioną, ukośnie podciętą, wąską brodą; stan zachowania –
dobry, nieznacznie uszkodzona krawędź ostrza i górny
kapturek.
Wymiary: dł. całk. – 13,9 cm; wys. ostrza – 7,0 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,5 cm; szer. osady – 3,5 cm; światło osady –
2,2 x 2,3 cm; zach. wys. kapturka – 4,2 cm. Waga – 268 g.
Przynależność typologiczna: IIB.1.22.
Chronologia: 2 tercja XII – XIII w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie,
nr inw. PMA/V/7362; nr ks. pol. 206/78.
Literatura: Maciukiewicz-Czarnecka 1992, s. 111, kat. 10,
rys. 10 – tutaj błędnie jako grób 56.
Uwagi: szkielet zmarłego nie zachował się.
633. Smolugi, gm. Dziadkowice, pow. Siemiatycze, woj.
podlaskie, stan. 1 – „Ciarki” (tabl. CXXIV:4).
Rodzaj stanowiska: cmentarzysko szkieletowe z grobami
w obudowach kamiennych z 2. tercji XII – przełomu XIII
i XIV w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe L. Rauhuta w 1978 r.
Lokalizacja szczegółowa: grób 83 (zniszczony) (dodatkowo
w grobie: fragmenty ceramiki, nóż żelazny).
Opis: żeleźce jest masywne i prostopadłe w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada zaopatrzona w słabo wyodrębnione, trójkątne wąsy; obuch
zaokrąglony, zakończony smukłym kapturkiem; smukła szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze,
zakończone wyodrębnioną, ukośnie podciętą, niezbyt szeroką
brodą z półkolistym występem; stan zachowania – średni,
uszkodzona krawędź ostrza i dolny kapturek.
Wymiary: dł. całk. – 15,0 cm; wys. ostrza – 9,3 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,4 cm; szer. osady – 4,2 cm; wys. osady –
2,7 cm; wys. osady z wąsami – 3,5 cm; światło osady – 3,5 x
3,4 cm; zach. wys. kapturka – 5,6 cm. Waga – 399 g.
Przynależność typologiczna: IIB.5.20.
Chronologia: 2 tercja XII – koniec XII w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie,
nr inw. PMA/V/7362; nr ks. pol. 249/78.
Literatura: Maciukiewicz-Czarnecka 1992, s. 111, kat. 9, rys. 9
– tutaj błędnie jako grób 55.
Uwagi: –
634. Smolugi, gm. Dziadkowice, pow. Siemiatycze, woj.
podlaskie, stan. 1 – „Ciarki” (tabl. CXXV:1).
Rodzaj stanowiska: cmentarzysko szkieletowe z grobami
w obudowach kamiennych z 2. tercji XII – przełomu XIII
i XIV w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe L. Rauhuta w 1978 r.
Lokalizacja szczegółowa: grób 84 (zniszczony), żeleźce
w części W (na wtórnym złożu) (dodatkowo w grobie: krzesak krzemienny).
Opis: żeleźce jest dość smukłe i lekko opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada
niewyodrębniona; obuch zaokrąglony, zakończony krępym
kapturkiem; smukła szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, półko-

liście podciętą, niezbyt szeroką brodą; stan zachowania –
dobry, uszkodzona krawędź ostrza.
Wymiary: dł. całk. – 17,2 cm; wys. ostrza – 9,0 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,8 cm; szer. osady – 4,6 cm; światło osady –
3,6 x 3,4 cm; wys. kapturka – 6,1 cm. Waga – 569 g.
Przynależność typologiczna: IIB.1.20.
Chronologia: 2 tercja XII – XIII w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie,
nr inw. PMA/V/7362; nr ks. pol. 253/78.
Literatura: niepublikowany.
Uwagi: –.
635. Sopot, gm. Sopot, pow. Sopot, woj. pomorskie, stan. 1 (?)
(tabl. CXXV:2).
Rodzaj stanowiska: grodzisko jednoczłonowe z połowy IX
– X w.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne; dar F. Markowskiego w 1963 r.
Lokalizacja szczegółowa: prawdopodobnie z grodziska lub
jego okolic.
Opis: żeleźce jest dość smukłe i prostopadłe (?) w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada zaopatrzona w wyodrębnione, trójkątne wąsy; obuch zaokrąglony;
smukła szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, łukowate
ostrze, zakończone ukośnie podciętą, niezbyt szeroką brodą.
Wymiary: dł. całk. – 14,5 cm; wys. ostrza – 11,0 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,5 cm; wys. osady – 3,5 cm; wys. osady z wąsami – 5,0 cm; światło osady – 3,2 x 3,5 cm.
Przynależność typologiczna: IIIB.5.2.
Chronologia: X–XIII (?) w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna;
chronologia stanowiska – ułamki naczyń glinianych, żelazna
ostroga typu I/1 (?) wg Z. Hilczerówny, strzemię żelazne typu
IVB wg W. Świętosławskiego.
Zbiory: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, nr inw. 1963:41;
nr kat. 1963:76.
Literatura: Szymańska-Bukowska 2010, ryc. 15:B/c; Świątkiewicz 2011, s. 428–429, ryc. 1.
Uwagi: w trakcie kwerendy zabytek był niedostępny.
636. Sowinki, gm. Mosina, pow. Poznań, woj. wielkopolskie,
stan. 23A (tabl. CXXV:3).
Rodzaj stanowiska: cmentarzysko szkieletowe z końca X –
XII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliska A. Krzyszowskiego w 1989 r.
Lokalizacja szczegółowa: ar 20B, grób 69 – mężczyzny w wieku
adultus, ok. 160 cm wzrostu, pochowanego w pozycji wyprostowanej na plecach, na osi E-W, z głową na E; żeleźce
złożono przy prawym kolanie zmarłego, ostrzem zwróconym na zewnątrz jamy grobowej, toporzyskiem ku głowie
(dodatkowo w grobie: żelazny nóż bojowy).
Opis: żeleźce jest smukłe i prostopadłe w stosunku do osi
pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada zaopatrzona w silnie wyodrębnione, wydłużone wąsy; obuch spłaszczony; smukła przechodzi w szerokie, symetryczne, łukowate ostrze; stan zachowania – zły, silnie uszkodzona dolna
partia ostrza i wąsy.
Wymiary: zach. dł. całk. – 12,9 cm (pierwotnie: 15,0 cm);
zach. wys. ostrza – 6,5 cm; najmn. wys. szyjki – 1,7 cm;
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szer. osady – 3,5 cm; wys. osady – 2,2 cm; wys. osady z wąsami – 5,7 cm; światło osady – 3,2 x 2,4 cm. Waga – 142 g.
Przynależność typologiczna: IIA.5.3 (?).
Chronologia: 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – naczynia
gliniane, dirham dynastii samanidzkiej lub buidzkiej, denar
trewirski Ottona III, denar krzyżowy typu V wg M. Gumowskiego, naśladownictwo denara Ottona i Adelajdy, żelazny
grot włóczni typu G wg J. Petersena, żelazne ostrogi typu I/2
wg Hilczerówny, brązowa waga składana typu 3 wg H. Steuera
z odważnikami typów B1–H wg H. Steuera, ołowiany, srebrne i brązowe kabłączki skroniowe typów I, II, IIIA–B
wg K. Musianowicz/H. Kóčki-Krenz.
Zbiory: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, nr ks. pol.
128:89.
Literatura: Kara 1991, s. 115, kat. 11; Krzyszowski 1992,
s. 98, ryc. 5:2; 1995, s. 58; 1997, s. 639; Kurasiński 2005a,
s. 199–200, przyp. 1; Tu powstała Polska... 2009, s. 70, kat.
II.8.26; Wrzesiński 2011, s. 466.
Uwagi: –.
637. Spławie-Wodzisko, gm. Kołaczkowo, pow. Września,
woj. wielkopolskie, stan. 2 (tabl. CXXV:4).
Rodzaj stanowiska: grodzisko jednoczłonowe z końca IX/
początku X – 1. połowy X w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe M. Brzostowicza z Muzeum Archeologicznego w Poznaniu w 2001 r.
Lokalizacja szczegółowa: wykop VIIH (250 cm od N; 380 cm
od E), warstwa III, III poziom konstrukcyjny drewna, gł.
97,6 m n.p.m.
Opis: fragment żeleźca w postaci wąskiego, łukowatego ostrza;
stan zachowania – zły, brak partii z osadą i szyjką.
Wymiary: zach. dł. całk. – 4,3 cm; wys. ostrza – 6,9 cm.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: koniec IX/początek X – 1. połowa X w.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – datowanie
dendrochronologiczne, ułamki naczyń glinianych, żelazne
ostrogi o zaczepach haczykowato zagiętych do wnętrza odmian B i F wg J. Żaka.
Zbiory: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, nr inw. MAP
2001:104; nr kat. 2001:104/10; nr ks. pol. 8/01.
Literatura: Brzostowicz 2003, s. 10; 2006, s. 156.
Uwagi: –.
638. Stara Łomża, gm. Łomża, pow. Łomża, woj. podlaskie,
stan. 1 „Góra Królowej Bony” (tabl. CXXV:5).
Rodzaj stanowiska: grodzisko wieloczłonowe z XI–XIV w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem J. Gąssowskiego i E. Twarowskiej w 1985 r.
Lokalizacja szczegółowa: wykop 8, wypełnisko fosy 3/4.
Opis: fragment żeleźca w postaci szerokiego, łukowatego
ostrza z wyodrębnioną, półkoliście podciętą, wąską brodą.
Wymiary: zach. dł. całk. – 2,8 cm; wys. ostrza – 3,7 cm.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: XI–XIV w.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – ułamki naczyń glinianych, ostroga żelazna typu II/4 wg Z. Hilczerówny,
przęśliki z różowego łupku wołyńskiego.
Zbiory: Muzeum Północno-Mazowieckie w Łomży, nr inw.
MPM/A–525.
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Literatura: Twarowska 1985, s. 28.
Uwagi: w trakcie kwerendy zabytek był niedostępny.
639. Starczanowo, gm. Murowana Goślina, pow. Poznań,
woj. wielkopolskie (tabl. CXXV:6).
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne w trakcie
regulacji i pogłębiania rzeki Warty w l. 1880–1890.
Lokalizacja szczegółowa: okolice grodziska identyfikowanego z kasztelańskim grodem „Radzim”.
Opis: żeleźce jest dość masywne i prostopadłe w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada
zaopatrzona w słabo wyodrębnione wąsy; obuch zaokrąglony; masywna szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne,
proste ostrze, zakończone wyodrębnioną, ukośnie podciętą,
niezbyt szeroką brodą; stan zachowania – dobry, brak części
brody odciętej do badań metaloznawczych.
Wymiary: dł. całk. – 17,6 cm; zach. wys. ostrza – 9,0 cm;
najmn. wys. szyjki – 2,3 cm; szer. osady – 4,8 cm; wys. osady
– 2,9 cm; wys. osady z wąsami – 4,6 cm; światło osady –
4,5 x 3,5 cm. Waga – 753 g.
Przynależność typologiczna: IIB.5.2.
Chronologia: XI–XIII (?) w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum Regionalne im. Wojciechy Dutkiewicz w Rogoźnie, bez nr inw.; pierwotnie w Muzeum Archeologicznym
w Poznaniu, nr inw. 1940:52, nr kat. 1940:981–983.
Literatura: Hensel, Hilczer-Kurnatowska 1980, s. 406–407,
ryc. 224:3 – tutaj błędnie jako Rogoźno; Jasnosz 1984, s. 87–89,
ryc. 174a:7; Wielgosz-Skorupka 2005, s. 345, tabl. XIII:7.
Uwagi: zabytek został poddany niezidentyfikowanym badaniom metaloznawczym, w trakcie których ucięto brodę
i przewiercono szyjkę żeleźca.
640. Stary Zamek, gm. Sobótka, pow. Wrocław, woj. dolnośląskie, stan. 6 (tabl. CXXV:7).
Rodzaj stanowiska: osada otwarta (?) z VIII – początków X w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe Zakładu Archeologii Nadodrza IHKM PAN pod kierunkiem
J. Lodowskiego w l. 1973–1975.
Lokalizacja szczegółowa: wykop 1, warstwa 1 (kulturowa).
Opis: fragment żeleźca w postaci wąskiego, ukośnego ostrza.
Wymiary: zach. dł. całk. – 2,9 cm; wys. ostrza – 5,3 cm.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: VIII – początek X w.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – ułamki naczyń glinianych, żelazne ostrogi o zaczepach haczykowatych
zagiętych do wnętrza odmiany E wg J. Żaka.
Zbiory: zaginął; dawniej w Zakładzie Archeologii Nadodrza
Instytutu Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk,
oddział we Wrocławiu.
Literatura: Lodowski 1982, s. 137, ryc. 9:f.
Uwagi: w trakcie kwerendy nie natrafiono na ten zabytek.
641. Stary Zamek, gm. Sobótka, pow. Wrocław, woj. dolnośląskie, stan. 6 (tabl. CXXVI:1).
Rodzaj stanowiska: osada otwarta (?) z VIII – początków X w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe Zakładu Archeologii Nadodrza IHKM PAN pod kierunkiem
J. Lodowskiego w l. 1973–1975.
Lokalizacja szczegółowa: wykop 1, warstwa 1 (kulturowa).

Opis: fragment żeleźca w postaci wąskiego, łukowatego ostrza.
Wymiary: zach. dł. całk. – 7,9 cm; wys. ostrza – 8,1 cm.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: VIII – początek X w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: zaginął; dawniej w Zakładzie Archeologii Nadodrza
Instytutu Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk,
oddział we Wrocławiu.
Literatura: Lodowski 1982, s. 137, ryc. 9:h.
Uwagi: w trakcie kwerendy nie natrafiono na zabytek.
642. Stolec, gm. Złoczew, pow. Sieradz, woj. łódzkie (tabl.
CXXVI:2).
Rodzaj stanowiska: wczesnośredniowieczne płaskie cmentarzysko szkieletowe.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania E. Stawiskiego przed
1873 r.
Lokalizacja szczegółowa: grób (?).
Opis: żeleźce jest dość smukłe i podniesione w stosunku do
osi pionowej toporzyska; osada niewyodrębniona; obuch zaopatrzony w kapturek; szyjka przechodzi w szerokie, łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, łukowato podciętą,
niezbyt szeroką brodą.
Wymiary: –.
Przynależność typologiczna: IIB.1.20/22/24.
Chronologia: XI–XII (?) w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna;
chronologia stanowiska – naczynie gliniane.
Zbiory: zaginął.
Literatura: Stawiski 1873, s. 136, ryc. 17; Nadolski 1954, tab.
B/122.
Uwagi: –.
643. Stolec, gm. Złoczew, pow. Sieradz, woj. łódzkie.
Rodzaj stanowiska: wczesnośredniowieczne płaskie cmentarzysko szkieletowe.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania E. Stawiskiego przed
1873 r.
Lokalizacja szczegółowa: grób (?).
Opis: –.
Wymiary: –.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: wczesne średniowiecze.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – jw.
Zbiory: zaginął.
Literatura: Stawiski 1873, s. 136; Nadolski 1954, tab. B/123.
Uwagi: –.
644. Stradów, gm. Czarnocin, pow. Kazimierza Wielka, woj.
świętokrzyskie, stan. 6 (tabl. CXXVI:3).
Rodzaj stanowiska: płaskie cmentarzysko szkieletowe z 2. połowy XI – XII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania Zakładu Archeologii
Małopolski Instytutu Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie pod kierunkiem S. Noska w 1963 r.
Lokalizacja szczegółowa: grób 2/1963 – mężczyzny w wieku
senilis, ok. 159 cm wzrostu, pochowanego w pozycji wyprostowanej na plecach z rękami wzdłuż tułowia (?) na osi E-W,
z głową na E; żeleźce złożone przy prawym kolanie, ostrzem
w kierunku zmarłego, toporzyskiem ku głowie (dodatkowo
w grobie: nóż żelazny przy prawej stopie, jednostronny grze-

bień z poroża przy lewej stopie, ułamki naczyń glinianych
w wypełnisku jamy grobowej).
Opis: żeleźce jest smukłe i lekko opuszczone w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady okrągłe; osada
zaopatrzona w wyodrębnione wąsy; obuch zaokrąglony, zakończony trójkątnym, smukłym kapturkiem; smukła szyjka
przechodzi w szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze.
Wymiary: dł. całk. – 12,3 cm; zach. wys. ostrza – 8,2 cm;
najmn. wys. szyjki – 1,1 cm; szer. osady – 3,0 cm; wys. osady
– 2,4 cm; wys. osady z wąsami – 3,3 cm; światło osady –
2,3 x 2,3 cm; wys. kapturka – 6,2 cm.
Przynależność typologiczna: IIB.5.19.
Chronologia: 2. połowa XI – XII w.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – naczynia gliniane, srebrne kabłączki skroniowe typu IIIA wg K. Musianowicz/H. Kóčki-Krenz.
Zbiory: Ośrodek Archeologii Gór i Wyżyn Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.
Literatura: Dąbrowska 1965, s. 56, 268, ryc. 58:6; ZollAdamikowa 1966a, s. 260, 266, przyp. 9. ryc. 7:e; 1966b, s. 101,
103, ryc. 33, tabl. VII:1; 1971, s. 59; Żaki 1974, ryc. 212:g;
Kara 1993, s. 40; Kurasiński 2006, s. 214, tab. I:8, ryc. 7:3;
Strzyż 2006, tab. V/70, ryc. 8:2; Kotowicz 2008c, s. 456.
Uwagi: w trakcie kwerendy zabytek był niedostępny; w ostrzu znajduje się otwór o średnicy 0,3 x 0,3 cm; pierwotnie
w osadzie znajdowały się resztki toporzyska.
645. Strączno, gm. Wałcz, pow. Wałcz, woj. zachodniopomorskie, stan. 1 (tabl. CXXVI:4).
Rodzaj stanowiska: grodzisko jednoczłonowe z VII/VIII – XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe H. Janochy i F. J. Lachowicza w 1968 r.
Lokalizacja szczegółowa: ar 54, ćwiartka A, spąg warstwy II,
gł. 130 cm, obiekt nr 3 – półziemianka (dodatkowo w obiekcie:
ułamki naczyń glinianych).
Opis: żeleźce jest dość masywne i lekko uniesione w stosunku
do osi pionowej toporzyska; osada zaopatrzona w wyodrębnione, trójkątne wąsy; masywna szyjka przechodzi w szerokie,
asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone silnie wyodrębnioną, dość szeroką, ukośnie podciętą brodą.
Wymiary: dł. całk. – 16,2 cm; zach. wys. ostrza – 12,3 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,3 cm; szer. osady – 4,1 cm; wys. osady – 3,1 cm;
wys. osady z wąsami – 5,4 cm; światło osady – ? x 3,0 cm.
Przynależność typologiczna: IIB.5.2/4/6.
Chronologia: VII/VIII – XI w.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – ułamki naczyń glinianych.
Zbiory: Muzeum w Koszalinie, nr inw. MK/A/777/13:1,
nr kat. 9051.
Literatura: Janocha 1969, s. 166–169, ryc. 4:d; 1975, s. 163,
ryc. 73:c – tutaj błędnie jako Strącznia; Haftka 1971, s. 449,
zestawienie – tutaj błędnie jako Strączyn; Świątkiewicz 2002,
tab. VIA:11, tabl. XIV:5; 2007, kat. 437.
Uwagi: w trakcie kwerendy zabytek był niedostępny.
646. Strumiany, gm. Kostrzyn, pow. Poznań, woj. wielkopolskie, stan. „Stawek” (tabl. CXXVI:5).
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne przy szlamowaniu stawu w 1942 r.; dar robotników.
Lokalizacja szczegółowa: staw.
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Opis: żeleźce jest masywne i lekko opuszczone w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada
niewyodrębniona; obuch zaokrąglony; masywna szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze; stan zachowania – bardzo dobry.
Wymiary: zach. dł. całk. – 16,7 cm; zach. wys. ostrza – 11,2 cm;
najmn. wys. szyjki – 3,1 cm; szer. osady – 5,4 cm; wys. osady
– 4,6 cm; światło osady – 4,8 x 3,6 cm. Waga – 851 g.
Przynależność typologiczna: IIB.1.1.
Chronologia: wczesne średniowiecze.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, nr inw. MAP/
1942:176, nr kat. 1942:1452.
Literatura: Kujawska 1949, s. 89, ryc. 17; Maciejewski 1960,
s. 223; Hensel, Hilczer-Kurnatowska 1987, s. 255, tabl. X:2.
Uwagi: –.
647. Strzeczona, gm. Debrzno, pow. Człuchów, woj. pomorskie.
Rodzaj stanowiska: cmentarzysko (?) wczesnośredniowieczne.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne w czasie
orki pługiem.
Lokalizacja szczegółowa: grób (?).
Opis: „fragment topora z ułamanym ostrzem i osadą”.
Wymiary: –.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: wczesne średniowiecze.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – ułamki naczyń
glinianych.
Zbiory: zaginął; dawniej w Muzeum w Pile, nr inw. H.K. 31:96.
Literatura: Langenheim 1933, s. 273, przyp. 69a; 1941, s. 4
– jako Stretzin; Knorr 1936, s. 216; Jänischen 1938, s. 29,
poz. 95; Nadolski 1954, s. 59, tab. B/124; Świątkiewicz 2002,
tab. VIA:12; 2007, kat. 438.
Uwagi: –.
648. Strzegom, gm. Strzegom, pow. Świdnica, woj. dolnośląskie, stan. „Bazaltowa Góra” (tabl. CXXVI:6).
Rodzaj stanowiska: grodzisko jednoczłonowe z końca IX –
XIII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe przed
II wojną światową.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest smukłe i prostopadłe w stosunku do osi
pionowej toporzyska; światło osady migdałowate; osada zaopatrzona w słabo wyodrębnione, trójkątne wąsy; obuch płaski;
smukła szyjka przechodzi w szerokie, symetryczne (?) ostrze;
stan zachowania – średni, silnie uszkodzona krawędź ostrza.
Wymiary: dł. całk. – 10,8 cm; zach. wys. ostrza – 5,0 cm;
najmn. wys. szyjki – 1,2 cm; szer. osady – 3,2 cm; wys. osady
– 1,8 cm; wys. osady z wąsami – 2,8 cm; światło osady –
2,9 x 2,4 cm. Waga – 76 g.
Przynależność typologiczna: IIIA.5.3 (?).
Chronologia: 2. połowa X – 1. połowa XII w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna;
chronologia stanowiska – źródła pisane, ułamki naczyń glinianych, ostrogi żelazne, żelazny, rozwidlony grot strzały
z trzpieniem.
Zbiory: Muzeum Archeologiczne we Wrocławiu, oddział
Muzeum Miejskiego Wrocławia, nr inw. MMW/A/IV/1960
(dawny nr 6656).
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Literatura: Kurtz 1936, s. 26–27; Kaletynowie, Lodowski
1968, s. 137.
Uwagi: por. Archiwum Muzeum Archeologicznego we Wrocławiu, oddziału Muzeum Miejskiego Wrocławia, nr MA O.
MMW:DZ. DN–AN, sygn. MA/A/149.
649. Sulejów-Piaski, gm. Sulejów, pow. Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie, stan. 4 (tabl. CXXVII:1).
Rodzaj stanowiska: osada otwarta z VII–XIII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe M. Góry
w 1979 r.
Lokalizacja szczegółowa: wykop 4, odcinek 15, warstwa orna,
gł. 0–30 cm.
Opis: fragment żeleźca w postaci łukowatego ostrza; stan
zachowania – zły, brak znacznej części ostrza, szyjki i osady.
Wymiary: zach. dł. całk. – 3,2 cm; zach. wys. ostrza – 4,7 cm.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: VII–XIII w.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – ułamki naczyń glinianych.
Zbiory: Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi,
nr inw. IV–1979, nr kat. IV–1979/250; nr ks. pol. 1979/91.
Literatura: niepublikowany.
Uwagi: –.
650. Supraśl, gm. Supraśl, pow. Białystok, woj. podlaskie
(tabl. CXXVII:2).
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne w czasie
łowienia ryb; dar K. Chilmon w 1976 r.
Lokalizacja szczegółowa: rzeka Supraśl, sąsiedztwo mostu.
Opis: żeleźce jest dość smukłe i lekko opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne;
osada niewyodrębniona; obuch zaokrąglony, zakończony
krępym kapturkiem; smukła szyjka przechodzi w wąskie,
asymetryczne, łukowate ostrze; stan zachowania – średni,
uszkodzona krawędź ostrza i górny kapturek.
Wymiary: dł. całk. – 16,0 cm; wys. ostrza – 6,4 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,7 cm; szer. osady – 4,7 cm; światło osady – 3,4 x 3,5 cm; zach. wys. kapturka – 5,3 cm. Waga –
368 g.
Przynależność typologiczna: IB.1.19.
Chronologia: XI–XIII (?) w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, nr inw. MB/
A/372.
Literatura: niepublikowany.
Uwagi: –.
651. Sypniewo, gm. Sypniewo, pow. Maków Mazowiecki,
woj. mazowieckie, stan. 1 „Okopy”, „Szwedzki Rogal”, „Gród”
(tabl. CXXVII:3).
Rodzaj stanowiska: grodzisko dwuczłonowe z 1 ćwierci X
– XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe Zakładu Atlasu Archeologicznego Instytutu Historii Kultury
Materialnej Polskiej Akademii Nauk, oddział w Warszawie
pod kierunkiem I. Górskiej w 1966 r.
Lokalizacja szczegółowa: NOE, ar 1, odcinek I–4 (70 cm
od NS; 130 cm od WE), faza 2a, warstwa 1 (kulturowa) pod
darnią, gł. 101,15 m n.p.m.

Opis: żeleźce jest dość masywne i lekko prostopadłe w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne;
osada zaopatrzona w słabo wyodrębnione wąsy; obuch płaski; masywna szyjka przechodzi w wąskie (?), asymetryczne
ostrze; stan zachowania – średni, znaczne ubytki na ostrzu.
Wymiary: zach. dł. całk. – 13,6 cm; zach. wys. ostrza – 4,6 cm;
najmn. wys. szyjki – 2,0 cm; szer. osady – 4,6 cm; wys. osady
– 2,7 cm; wys. osady z wąsami – 3,7 cm; światło osady –
3,5 x 3,2 cm; wys. kapturka – 8,4 cm. Waga – 177 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.3 (?).
Chronologia: 3. ćwierć X – początek XI w.
Podstawy datowania: chronologia fazy osadniczej – datowanie dendrochronologiczne, ułamki naczyń glinianych, denar
Ottona i Adelajdy, przęślik z różowego łupku wołyńskiego.
Zbiory: Ośrodek Interdyscyplinarnych Badań Archeologicznych Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii
Nauk w Warszawie, bez nr inw.; nr ks. pol. 64/66.
Literatura: Górska 1968, s. 182; I.G. 1976, s. 136; Miśkiewiczowa 1982, s. 193; Błoński, w druku.
Uwagi: –.
652. Sypniewo, gm. Sypniewo, pow. Maków Mazowiecki,
woj. mazowieckie, stan. 2 (tabl. CXXVII:4).
Rodzaj stanowiska: ufortyfikowana osada podgrodowa z X
–XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe Zakładu Atlasu Archeologicznego Instytutu Historii Kultury
Materialnej Polskiej Akademii Nauk, oddział w Warszawie
pod kierunkiem I. Górskiej w 1963 r.
Lokalizacja szczegółowa: SOE, ar 8, odcinek I–1 (26 cm od
NS; 115 cm od WE), gł. 79,57 m n.p.m.
Opis: żeleźce jest dość smukłe i lekko opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada
zaopatrzona w wyodrębnione, trójkątne wąsy; obuch zaokrąglony, zakończony dość smukłym kapturkiem; smukła szyjka
przechodzi w szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone silnie wyodrębnioną, ukośnie podciętą, wąską brodą;
stan zachowania – dobry, ułamana dolna partia brody.
Wymiary: dł. całk. – 15,0 cm; wys. ostrza – 11,0 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,2 cm; szer. osady – 4,4 cm; wys. osady –
3,2 cm; wys. osady z wąsami – 4,3 cm; światło osady – 3,6 x
3,5 cm; wys. kapturka – 8,4 cm. Waga – 382 g.
Przynależność typologiczna: IIB.5.20.
Chronologia: 2. połowa X (?) – XI w.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – ułamki naczyń glinianych, grzebień z poroża grupy III–VII–8 wg E. Cnotliwego, zapinka podkowiasta, przęśliki z różowego łupku
wołyńskiego; analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Ośrodek Interdyscyplinarnych Badań Archeologicznych Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
w Warszawie, bez nr inw.; nr ks. pol. 236/63.
Literatura: Górska 1968, s. 182; I.G. 1976, s. 136, ryc. 220:c;
Miśkiewiczowa 1982, s. 193, tabl. 31:7 – tutaj jako stan. 1;
Błoński, w druku.
Uwagi: żeleźce zachowane w dwóch częściach.
653. Szarlej, gm. Kruszwica, pow. Inowrocław, woj. kujawskopomorskie (tabl. CXXVII:5).
Rodzaj stanowiska: osada otwarta z VI–XII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne; dar Z. Role
w 1972 r.

Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest masywne i lekko opuszczone w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady migdałowate; osada
zaopatrzona w słabo wyodrębnione, trójkątne wąsy; obuch
płaski; masywna szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne,
łukowate ostrze; stan zachowania – bardzo dobry.
Wymiary: dł. całk. – 15,7 cm; wys. ostrza – 6,3 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,5 cm; szer. osady – 4,6 cm; wys. osady –
3,8 cm; wys. osady z wąsami – 5,7 cm; światło osady – 3,8 x
3,5 cm. Waga – 673 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.3.
Chronologia: X–XII w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu,
nr inw. MKI–A–48.
Literatura: Woźniak 2006, s. 130–133, kat. 3, ryc. 2:1.
Uwagi: –.
654. Szarów, gm. Poddębice, pow. Poddębice, woj. łódzkie
(tabl. CXXVIII:1).
Rodzaj stanowiska: płaskie cmentarzysko szkieletowe z XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania niemieckie w trakcie
II wojny światowej.
Lokalizacja szczegółowa: grób.
Opis: żeleźce jest smukłe i lekko opuszczone w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady okrągłe; osada zaokrąglona; obuch zakończony długim, guzikowatym młotkiem o owalnym przekroju; smukła szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne, proste ostrze, zakończone wyodrębnioną,
ukośnie podciętą, wąską brodą; stan zachowania – średni,
nieznacznie uszkodzone ostrze z brodą oraz osada żeleźca.
Wymiary: dł. całk. – 19,0 cm; wys. ostrza – 9,3 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,3 cm; szer. osady – 2,9 cm; zach. wys. osady –
3,2 cm; światło osady – 2,2 x 2,2 cm; dł. młotka – 4,4 cm.
Waga – 204 g.
Przynależność typologiczna: IB.6.34.
Chronologia: XI w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna;
chronologia stanowiska – żelazna ostroga typu I/2 wg Z. Hilczerówny.
Zbiory: Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie,
nr inw. PMA/V/8161.
Literatura: Kostrzewski 1947, s. 299, ryc. 190:4; 1955, s. 299,
ryc. 908; 1962, ryc. 241:d; Nadolski 1954, 41, tab. B/125, tabl.
XII:1; Tokarski 1999, s. 303 – tutaj błędnie jako Szarowa;
Kotowicz 2011, s. 108, Fig. 3:3.
Uwagi: w ostrzu znajduje się otwór o średnicy 0,35 x 0,3 cm;
na szyjce znajduje się szczątkowo zachowane zdobienie w postaci trzech pionowych, dookolnych kresek, podobnie na
szyjce młotka.
655. Szczaworyż, gm. Busko Zdrój, pow. Busko Zdrój, woj.
świętokrzyskie, stan. 1 – „Wały Szwedzkie” (tabl. CXXVIII:2).
Rodzaj stanowiska: grodzisko jednoczłonowe z potrójną linią
wałów z IX–X (XI–XII? w.).
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe E. Dąbrowskiej w 1965 r.
Lokalizacja szczegółowa: część N, u stóp wału wewnętrznego, ar 0172, ćwiartka A, obiekt 15, gospodarczy (metalurgiczny), gł. 100–120 cm (w obiekcie dodatkowo: żelazny
grot strzały z zadziorami, szpila (?) żelazna, półfabrykaty
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przedmiotów żelaznych, fragmenty naczyń glinianych, fragmenty tygielków, grudy żużla i żelaza, ułamki kości zwierzęcych).
Opis: fragment żeleźca w postaci zaopatrzonej w wyodrębnione wąsy (?) osady i zaokrąglonego obucha, zakończonego
dość krępym kapturkiem.
Wymiary: zach. dł. całk. – 2,3 cm; wys. osady z wąsami (?)
– 1,4 cm; zach. wys. kapturka – 3,2 cm.
Przynależność typologiczna: –.5.19–20 (?).
Chronologia: IX–X w.
Podstawy datowania: chronologia obiektu – ułamki naczyń
glinianych.
Zbiory: Ośrodek Archeologii Gór i Wyżyn Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, nr ks.
pol. 18b/65.
Literatura: Dąbrowska 1969, s. 280, ryc. 7:a; 1970, s. 197, 201,
ryc. 6:k; 1973, s. 66, przyp. 73, ryc. 2; Piaskowski 1974b,
s. 231, 235, tab. I–III, ryc. 1:6; 1981, s. 182; Wachowski 1983,
ryc. 9 + tab.; Poleski 2004, s. 431; Strzyż 2006, tab. VA/8A,
ryc. 10:12.
Uwagi: w trakcie kwerendy zabytek był niedostępny; niewykluczone, że zabytek ten stanowił pierwotnie jedną całość
z fragmentem ostrza (nr kat. 666); badania metaloznawcze
J. Piaskowkiego wykazały że zabytek został najprawdopodobniej wykuty z jednego kęsa wysokofosforowego żelaza.
656. Szczaworyż, gm. Busko Zdrój, pow. Busko Zdrój, woj.
świętokrzyskie, stan. 1 – „Wały Szwedzkie” (tabl. CXXVIII:3)
Rodzaj stanowiska: grodzisko jednoczłonowe z potrójną linią
wałów z IX–X (XI–XII? w.).
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe E. Dąbrowskiej w 1965 r.
Lokalizacja szczegółowa: część N, u stóp wału wewnętrznego, ar 0172, ćwiartka A, obiekt 15, gospodarczy (metalurgiczny), gł. 100–120 cm (w obiekcie dodatkowo: żelazny
grot strzały z zadziorami, szpila (?) żelazna, półfabrykaty
przedmiotów żelaznych, ułamki naczyń glinianych, fragmenty tygielków, grudy żużla i żelaza, ułamki kości zwierzęcych).
Opis: fragment żeleźca w postaci wąskiego ostrza.
Wymiary: zach. dł. całk. – 4,3 cm; wys. ostrza – 5,0 cm.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: IX–X w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Ośrodek Archeologii Gór i Wyżyn Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, nr ks.
pol. 18c/65.
Literatura: Dąbrowska 1969, s. 280, ryc. 7:a; 1970, s. 197,
201, ryc. 6:l; 1973, ryc. 2; Piaskowski 1974b, s. 231, 235,
tab. I–III, ryc. 1:7; Poleski 2004, s. 431.
Uwagi: w trakcie kwerendy zabytek był niedostępny; niewykluczone, że zabytek ten stanowił pierwotnie jedną całość
z fragmentem obucha (nr kat. 665); badania metaloznawcze
J. Piaskowskiego wykazały że zabytek został najprawdopodobniej wykuty z jednego kęsa żelaza.
657. Szczecin, gm. Szczecin, pow. Szczecin, woj. zachodniopomorskie (tabl. CXXVIII:4).
Rodzaj stanowiska: ?.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne przed 1943 r.
Lokalizacja szczegółowa: rzeka Odra.
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Opis: żeleźce jest dość masywne i niemal prostopadłe w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne;
osada zaopatrzona w słabo wyodrębnione wąsy; obuch spłaszczony; masywna szyjka przechodzi wąskie, lekko asymetryczne i łukowate ostrze; stan zachowania – dobry, lekko
uszkodzone ostrze.
Wymiary: dł. całk. – 18,0 cm; wys. ostrza – 6,7 cm; najmn.
wys. szyjki – 3,0 cm; szer. osady – 5,6 cm; wys. osady –
4,0 cm; wys. osady z wąsami – 4,4 cm; światło osady – 5,2 x
3,8 cm. Waga – 1057 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.3.
Chronologia: X–XI w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum Narodowe w Szczecinie, nr inw. A/13068/
MNS (dawny nr P.S. 5132 H).
Literatura: niepublikowany.
Uwagi: –.
658. Szczecin, gm. Szczecin, pow. Szczecin, woj. zachodniopomorskie (tabl. CXXVIII:5).
Rodzaj stanowiska: ?.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne przed 1943 r.
Lokalizacja szczegółowa: rzeka Odra.
Opis: żeleźce jest dość smukłe i lekko uniesione w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada
zaopatrzona w wyodrębnione, dolne wąsy; obuch zakończony
płasko ściętym, wyodrębnionym, sztabkowatym młotkiem;
smukła szyjka przechodzi w wąskie, lekko asymetryczne
i łukowate ostrze; stan zachowania – dobry, nieznacznie
uszkodzone ostrze.
Wymiary: dł. całk. – 17,7 cm; wys. ostrza – 5,2 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,7 cm; szer. osady – 4,5 cm; wys. osady z wąsami – 3,2 cm; światło osady – 3,9 x 3,0 cm; dł. młotka –
2,0 cm. Waga – 600 g.
Przynależność typologiczna: IB.3.27.
Chronologia: IX–XI (?) w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Narodowe w Szczecinie, nr inw. A/13071/
MNS (dawny nr P.S. 5132 H).
Literatura: niepublikowany.
Uwagi: –.
659. Szczecin, gm. Szczecin, pow. Szczecin, woj. zachodniopomorskie (tabl. CXXVIII:6).
Rodzaj stanowiska: ?.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne przed 1943 r.
Lokalizacja szczegółowa: rzeka Odra.
Opis: żeleźce jest dość masywne i lekko uniesione w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada
zaopatrzona w słabo wyodrębnione wąsy; obuch zaokrąglony; masywna szyjka przechodzi w szerokie, lekko asymetryczne i łukowate ostrze, zakończone słabo wyodrębnioną,
łukowato podciętą, wąską brodą; stan zachowania – dobry,
nieznacznie uszkodzone ostrze i wąsy.
Wymiary: dł. całk. – 16,4 cm; wys. ostrza – 8,5 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,7 cm; szer. osady – 5,0 cm; wys. osady –
4,5 cm; wys. osady z wąsami – 5,0 cm; światło osady – 4,6 x
3,0 cm. Waga – 726 g.
Przynależność typologiczna: IIB.5.2.
Chronologia: XI–XII (?) w.
Podstawy datowania: jw.

Zbiory: Muzeum Narodowe w Szczecinie, nr inw. A/13069/
MNS (dawny nr P.S. 5132 H).
Literatura: niepublikowany.
Uwagi: –.
660. Szczecin, gm. Szczecin, pow. Szczecin, woj. zachodniopomorskie (tabl. CXXIX:1).
Rodzaj stanowiska: ?.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne przed 1943 r.
Lokalizacja szczegółowa: rzeka Odra.
Opis: żeleźce jest dość masywne i opuszczone w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady migdałowate; osada
zaopatrzona w wyodrębnione, trójkątne wąsy; obuch płaski;
masywna szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne i łukowate ostrze, zakończone silnie wyodrębnioną, ukośnie
ściętą, wąską brodą; stan zachowania – dobry, pęknięcie na
osadzie i obuchu.
Wymiary: dł. całk. – 19,2 cm; wys. ostrza – 17,4 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,2 cm; szer. osady – 4,7 cm; wys. osady –
3,4 cm; wys. osady z wąsami – 5,6 cm; światło osady – 4,5 x
3,5 cm. Waga – 766 g.
Przynależność typologiczna: IIIB.5.4.
Chronologia: X–XII (?) w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Narodowe w Szczecinie, nr inw. A/19430/
MNS (dawny nr P.S. 1439 H).
Literatura: niepublikowany.
Uwagi: –.
661. Szczecin, gm. Szczecin, pow. Szczecin, woj. zachodniopomorskie (tabl. CXXIX:2).
Rodzaj stanowiska: ?.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne przed 1943 r.
Lokalizacja szczegółowa: rzeka Odra.
Opis: żeleźce jest smukłe i lekko opuszczone w stosunku
do osi pionowej toporzyska; osada zaopatrzona w silnie wyodrębnione, trójkątne wąsy; światło osady owalne; obuch
zakończony dość krótkim, wyodrębnionym, czworokątnym
w przekroju, wypukłym młotkiem; masywna szyjka przechodzi wąskie, lekko asymetryczne i lekko łukowate ostrze;
stan zachowania – bardzo dobry.
Wymiary: dł. całk. – 18,5 cm; wys. ostrza – 5,7 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,0 cm; szer. osady – 4,2 cm; wys. osady z wąsami – 6,5 cm; światło osady – 4,2 x 3,2 cm; dł. młotka – 1,2 cm.
Waga – 577 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.29.
Chronologia: VIII–X (?) w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Narodowe w Szczecinie, bez nr inw. (dawny
nr P.S. 5132).
Literatura: Nadolski 1954, s. 41–42, tab. B/126, tabl. XIII:2
Leciejewicz, Wieczorkowski 1983, s. 554, 609; Świątkiewicz
2002, 53–54, tab. VIA:23 – tutaj błędna identyfikacja.
Uwagi: –.
662. Szczecin-Stare Miasto, gm. Szczecin, pow. Szczecin,
woj. zachodniopomorskie (tabl. CXXIX:3).
Rodzaj stanowiska: podgrodzie z 2. połowy X – l. 30. XIII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne w trakcie
prac ziemnych w 1899 r.; dar Petesena z magistratu szczecińskiego.

Lokalizacja szczegółowa: warstwy wczesnośredniowieczne,
gł. ok. 3 m, grób (?) młodego (?) mężczyzny (?) w dębowej łodzi montowanej przy użyciu drewnianych kołków (?),
zmarły w pochowany pozycji wyprostowanej, żeleźce złożono koło głowy (dodatkowo w grobie: w łodzi lub obok
niej wystąpiła kościana łyżwa).
Opis: żeleźce jest masywne i lekko opuszcozne w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady półowalne; osada
wyodrębniona od dołu; obuch płaski; smukła szyjka przechodzi w silnie wyodrębnione, symetryczne, lekko łukowate, obustronnie podcięte, bardzo szerokie ostrze; stan zachowania – dobry, uszkodzone ostrze.
Wymiary: dł. całk. – 14,6 cm; wys. ostrza – 15,6 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,7 cm; szer. osady – 3,8 cm; wys. osady –
4,4 cm; światło osady – 3,0 x 2,7 cm.
Przynależność typologiczna: IIIA.7.4a.
Chronologia: wczesne średniowiecze (?).
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum Narodowe w Szczecinie, nr inw. A/12856/
MNS (dawny nr 4663a).
Literatura: Zuwachs... 1900, s. 30; Walter 1900, s. 164; Łęga
1929, s. 362, tabl. L:301; Pieradzka 1953, rys. 1:3; Leciejewicz, Wieczorkowski 1983, s. 596.
Uwagi: identyfikacja niepewna – dokonano jej na podstawie
zbliżonych wymiarów: dł. żelaźca, wys. ostrza i szer. osady.
663. Szczecin-Stare Miasto, gm. Szczecin, pow. Szczecin, woj.
zachodniopomorskie, stan. Rynek Warzywny (tabl. CXXIX:4).
Rodzaj stanowiska: podgrodzie z 2. połowy X – l. 30. XIII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe T. Wieczorowskiego w 1959 r.
Lokalizacja szczegółowa: wykop I, ćwiartka C–l, warstwa
XIX (początek XII w.), gł. 1,43 m.
Opis: fragment żeleźca w postaci szerokiego, łukowatego
ostrza, zakończonego słabo wyodrębnioną, prosto uciętą,
szeroką brodą.
Wymiary: zach. dł. całk. – 4,5 cm; wys. ostrza – 7,9 cm.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: początek XII w.
Podstawy datowania: chronologia poziomu osadniczego –
ułamki naczyń glinianych.
Zbiory: Muzeum Narodowe w Szczecinie, bez nr inw., nr ks.
pol. 131/59.
Literatura: Leciejewicz 1962, s. 119, ryc. 16:b; Leciejewicz
i inni 1972, tab. Vb; Leciejewicz, Wieczorkowski 1983, s. 600;
Kowalska, Dworaczyk 2011, s. 282, tab. 40, ryc. 222:3.
Uwagi: w trakcie kwerendy zabytku nie udało się odnaleźć.
664. Szczecin-Stare Miasto, gm. Szczecin, pow. Szczecin, woj.
zachodniopomorskie, stan. Rynek Warzywny (tabl. CXXIX:5).
Rodzaj stanowiska: podgrodzie z 2. połowy X – l. 30. XIII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe T. Wieczorowskiego w 1959 r.
Lokalizacja szczegółowa: wykop I, ćwiartka D–j, warstwa
XXI (koniec XI w.), gł. 0,95 m.
Opis: fragment żeleźca w postaci szerokiego, asymetrycznego, łukowatego ostrza, zakończonego silnie wyodrębnioną,
ukośnie uciętą, niezbyt szeroką brodą.
Wymiary: zach. dł. całk. – 5,8 cm; wys. ostrza – 12,8 cm.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: 2. połowa XI w.
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Podstawy datowania: chronologia poziomu osadniczego –
ułamki naczyń glinianych, grzebienie z poroża grupy IB–VI
i IB–VII wg E. Cnotliwego.
Zbiory: Muzeum Narodowe w Szczecinie, bez nr inw., nr ks.
pol. 296/59.
Literatura: Leciejewicz 1962, s. 119, ryc. 16:a; Leciejewicz
i inni 1972, tab. V:b; Leciejewicz, Wieczorkowski 1983, s. 600;
Rulewicz 1964, ryc. 25; 1984, s. 162, przyp. 13; Świątkiewicz 2002, s. 59, tab. VIA:18, tabl. XIV:10; 2007, kat. 445;
Kowalska, Dworaczyk 2011, s. 282, tab. 38, ryc. 222:5.
Uwagi: w trakcie kwerendy zabytku nie udało się odnaleźć.
665. Szczecin-Stare Miasto, gm. Szczecin, pow. Szczecin, woj.
zachodniopomorskie, stan. Rynek Warzywny (tabl. CXXIX:6).
Rodzaj stanowiska: podgrodzie z 2. połowy X – l. 30. XIII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe T. Wieczorowskiego w 1962 r.
Lokalizacja szczegółowa: wykop I, ćwiartka C–m, warstwa
XXXII (l. 20. X w.), budynek 1, gł. 1,26 m (dodatkowo
w obiekcie: kopyto szewskie, przęśliki tkackie, osełka kamienna, paciorek z karneolu, paciorki szklane, sprzączka
brązowa, fr. misy żelaznej, igła kościana, fragmenty obuwia,
pochewka skórzana, ścinki skóry.
Opis: żeleźce jest dość smukłe i uniesione w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada obustronnie wyodrębniona (?); obuch zaokrąglony; dość smukła szyjka przechodzi w wąskie, symetryczne ostrze; stan
zachowania – zły, zniszczona lewa część osady i obucha,
ułamane wąsy i górna krawędź ostrza.
Wymiary: dł. całk. – 10,3 cm; zach. wys. ostrza – 4,4 cm;
najmn. wys. szyjki – 1,9 cm; szer. osady – 3,4 cm; zach. wys.
osady – 3,2 cm; światło osady – 3,2 x 2,9 cm. Waga – 132 g.
Przynależność typologiczna: IA.12.1.
Chronologia: początek X – 3. dekada X w.
Podstawy datowania: chronologia poziomu osadniczego –
ułamki naczyń glinianych.
Zbiory: Muzeum Narodowe w Szczecinie, bez nr inw., nr ks.
pol. 48/62.
Literatura: Rulewicz 1996, ryc. 8:5; Leciejewicz i inni 1972,
tab. Vb; Leciejewicz, Wieczorkowski 1983, s. 600; Świątkiewicz 2002, s. 56, tab. VIA:16, tabl. XII:11; 2007, kat. 445;
Kowalska, Dworaczyk 2011, s. 282, tab. 27, ryc. 222:2.
Uwagi: –.
666. Szczecin-Stare Miasto, gm. Szczecin, pow. Szczecin,
woj. zachodniopomorskie, stan. ul. Pływacka (tabl. CXL:1).
Rodzaj stanowiska: port z XI–XII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe Pracowni Archeologicznej Zakładu Archeologii Nadodrza Instytutu Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk,
oddział w Szczecinie pod kierownictwem M. Rulewicza
w 1978 r.
Lokalizacja szczegółowa: wykop II, ćwiartka 3a, konstrukcja
skrzyniowa nadbrzeża.
Opis: Żeleźce jest smukłe i lekko uniesione w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady migdałowate; osada
obustronnie wyodrębniona; obuch spłaszczony; masywna szyjka przechodzi w szerokie, symetryczne, łukowate ostrze.
Wymiary: dł. całk. – 14,7 cm; wys. ostrza – 8,7 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,0 cm; szer. osady – 2,7 cm; wys. osady –
4,1 cm; światło osady – 3,1 x 2,0 cm.
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Przynależność typologiczna: IIA.12.3.
Chronologia: XI–XII w.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – ułamki naczyń glinianych.
Zbiory: Ośrodek Archeologii Średniowiecza Krajów Nadbałtyckich Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Szczecinie.
Literatura: Rulewicz 1979, s. 294; 1984, s. 162, ryc. 12:2.
Uwagi: w trakcie kwerendy zabytek był niedostępny; niewykluczone, iż na ostrzu zabytku znajduje się nakładka stalowa.
667. Szczecin-Stare Miasto, gm. Szczecin, pow. Szczecin,
woj. zachodniopomorskie, stan. 48 (tabl. CXXX:2).
Rodzaj stanowiska: podgrodzie z 2. połowy X – l. 30. XIII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe Przedsiębiorstwa Konserwacji Zabytków, Pracownia w Szczecinie
w 1992 r.
Lokalizacja szczegółowa: kwartał 5, wykop VI, warstwa
XXXIIIb (4. ćwierć XII w.), budynek 67.
Opis: żeleźce jest dość smukłe i uniesione w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady migdałowate; osada
zaopatrzona w słabo wyodrębnione, trójkątne wąsy; obuch
spłaszczony; masywna szyjka przechodzi w wąskie, symetryczne i łukowate ostrze; stan zachowania – bardzo
dobry.
Wymiary: dł. całk. – 15,2 cm; wys. ostrza – 6,8 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,4 cm; szer. osady – 4,7 cm; wys. osady –
3,7 cm; wys. osady z wąsami – 4,9 cm; światło osady – 4,8 x
3,6 cm. Waga – 541 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.3.
Chronologia: 4. ćwierć XII w.
Podstawy datowania: chronologia fazy osadniczej – datowanie dendrochronologiczne.
Zbiory: Muzeum Narodowe w Szczecinie, nr ks. pol. 5351/
5/VI/S.
Literatura: Świątkiewicz 2002, s. 56, tab. VIA:14, tabl. XIII:4
– tu błędna lokalizacja zabytku; 2007, kat. 448.
Uwagi: –.
668. Szczecin-Stare Miasto, gm. Szczecin, pow. Szczecin,
woj. zachodniopomorskie, stan. 48 (tabl. CXXX:3).
Rodzaj stanowiska: podgrodzie z 2. połowy X – l. 30. XIII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe Przedsiębiorstwa Konserwacji Zabytków, Pracownia w Szczecinie
w l. 1997–2001.
Lokalizacja szczegółowa: kwartał 5, wykop VI, warstwa LIV
(schyłek X w. – po 989/990 r.).
Opis: żeleźce jest smukłe i lekko uniesione w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady migdałowate; osada
zaopatrzona w wyodrębnione, trójkątne wąsy; obuch spłaszczony; masywna szyjka przechodzi w szerokie, lekko asymetryczne i silnie łukowate, wachlarzowate ostrze; stan
zachowania – dobry, pęknięcie na ostrzu i nieznacznie
skorodowana osada.
Wymiary: dł. całk. – 20,1 cm; wys. ostrza – 19,3 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,3 cm; szer. osady – 3,6 cm; wys. osady –
2,5 cm; wys. osady z wąsami – 4,4 cm; światło osady – 3,8 x
2,8 cm. Waga – 437 g.
Przynależność typologiczna: IIIA.5.3.
Chronologia: 2. połowa X w.
Podstawy datowania: jw.

Zbiory: Muzeum Narodowe w Szczecinie, nr ks. pol. 9395/
5/VI/S.
Literatura: Wilgocki 2003, s. 155, ryc. 15:3; Kurasiński 2005a,
s. 205, przyp. 12; Świątkiewicz 2007, kat. 448.
Uwagi: –.
669. Szczecin-Stare Miasto, gm. Szczecin, pow. Szczecin,
woj. zachodniopomorskie, stan. 48 (tabl. CXXX:4).
Rodzaj stanowiska: podgrodzie z 2. połowy X – l. 30. XIII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe Przedsiębiorstwa Konserwacji Zabytków, Pracownia w Szczecinie
w l. 1997–2001.
Lokalizacja szczegółowa: kwartał 5, wykop VI, warstwa LV
(schyłek X w. – po 985/986 r.).
Opis: żeleźce jest lekko asymetryczne, dość masywne oraz
lekko opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska;
światło osady czworokątne; osada wyodrębniona od dołu
przy przejściu w szyjkę poprzez wyraźny występ; obuch płaski; masywna szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne
i łukowate ostrze, uformowane u góry w szpic, zaś u dołu
zakończone wyraźnie wyodrębnioną, ukośnie podciętą, wąską brodą; stan zachowania – dobry, nieznacznie skorodowane powierzchnie.
Wymiary: dł. całk. – 13,8 cm; wys. ostrza – 13,9 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,1 cm; szer. osady – 4,0 cm; wys. osady –
3,1 cm; światło osady – 4,2 x 2,6 cm. Waga – 429 g.
Przynależność typologiczna: IIIB.8.4.
Chronologia: 2. połowa X w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Narodowe w Szczecinie, nr ks. pol. 9706/
5/VI/S.
Literatura: Wilgocki 2003, s. 156, ryc. 15:1; Świątkiewicz
2007, kat. 448.
Uwagi: pierwotnie w osadzie znajdowały się resztki toporzyska wykonanego z drewna olchy (Alnus sp.).
670. Szczecin-Stare Miasto, gm. Szczecin, pow. Szczecin,
woj. zachodniopomorskie, stan. 48 (tabl. CXXX:5).
Rodzaj stanowiska: podgrodzie z 2. połowy X – l. 30. XIII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe Pracowni Archeologicznej Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w 1999 r.
Lokalizacja szczegółowa: kwartał 5, wykop VI, warstwa L
(1 ćwierć XI w.).
Opis: fragment żeleźca w postaci dolnej partii łukowatego
ostrza, zakończonego ukośnie podciętą, dość szeroką brodą;
stan zachowania – zły, brak ostrza, osady i obucha.
Wymiary: zach. dł. całk. – 4,0 cm; zach. wys. ostrza – 5,8 cm.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: 1 ćwierć XI w.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – datowanie
dendrochronologicznew, ułamki naczyń glinianych, srebrne
denary krzyżowe oraz Ottona i Adelajdy, okładziny rogowe
noży ozdobione w stylu Mammen.
Zbiory: Muzeum Narodowe w Szczecinie, nr ks. pol. 8927/
5/VI/S.
Literatura: niepublikowany.
Uwagi: w trakcie kwerendy zabytek był niedostępny.
671. Szeligi, gm. Słupno, pow. Płock, woj. mazowieckie,
stan. 1 (tabl. CXXXI:1).

Rodzaj stanowiska: grodzisko jednoczłonowe z VI/VII –
2. połowy VII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne A. Stańczaka
w czasie wyrównywania skarpy przy ścieżce biegnącej S-W
zboczem grodziska w 1957 r.
Lokalizacja szczegółowa: faza I, ar XXVIII (?), zespoły 5–7.
Opis: żeleźce jest smukłe i lekko podniesione w stosunku do
osi pionowej toporzyska; osada zaopatrzona w wąsy; smukła
szyjka przechodzi w wąskie, symetryczne ostrze.
Wymiary: zach. dł. całk. – 20,7 cm; wys. ostrza – 5,9 cm;
najmn. wys. szyjki – 1,7 cm; zach. wys. osady – 4,0 cm.
Przynależność typologiczna: IA.5.1/3/5.
Chronologia: VI/VII (?) – początek VII (?) w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna;
chronologia fazy osadniczej – ułamki naczyń glinianych, brązowa fibula palczasta, srebrna bransoleta z pogrubionymi
końcami, wisiory z brązowej blachy.
Zbiory: depozyt w Państwowym Muzeum Archeologicznym
w Warszawie.
Literatura: Szymański 1958, s. 50, ryc. 9; 1959–1960, s. 386–
387, ryc. 1:a; 1962, s. 363, tabl. XV:1; 1965, ryc. 6; 1967,
s. 42, 63, 65–66, 307, przyp. 51, ryc.10:1; 1968, ryc. 1:9;
1987, s. 364, ryc. 1; Piaskowski 1966–67a, s. 212; 1967, 370,
372, 395, ryc. 7:1; 1974a, Tab. 1, 3; Wachowski 1981, s. 155–
156, ryc. 5:d; Miśkiewiczowa 1982, s. 47, 170, tabl. 32:5;
Poleski 1992, s. 16; Dulinicz 2001, s. 98; Tereszczuk 2007,
s. 231–232, ryc. 1:d.
Uwagi: w trakcie kwerendy zabytek był niedostępny; badania metaloznawcze J. Piaskowskiego wykazały że zabytek
został najprawdopodobniej wykuty z jednego kęsa żelaza i nie
poddany żadnym zabiegom utwardzającym metal.
672. Szeligi, gm. Słupno, pow. Płock, woj. mazowieckie,
stan. 1 (tabl. CXXXI:2).
Rodzaj stanowiska: grodzisko jednoczłonowe z VI/VII –
2. połowy VII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe W. Szymańskiego w l. 1959–1963.
Lokalizacja szczegółowa: faza I, ar XXI, zespół 7, warstwa II
– część przywałowa (?) z 2. połowy VI – 1. połowy VII w.
Opis: fragment żeleźca w postaci wąskiego, łukowatego ostrza
zakończonego szeroką brodą.
Wymiary: zach. dł. całk. – 5,6 cm; zach. wys. ostrza – 6,1 cm.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: VI/VII (?) – początek VII (?) w.
Podstawy datowania: chronologia fazy osadniczej – jw.
Zbiory: Ośrodek Interdyscyplinarnych Badań Archeologicznych Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
w Warszawie.
Literatura: Piaskowski 1966–67a, s. 212; 1967, s. 379–380,
395, ryc. 7:8; 1974, Tab. 1, 3; Szymański 1967, s. 53, ryc.
15:11; Miśkiewiczowa 1982, s. 170; Dulinicz 2001, s. 98.
Uwagi: w trakcie kwerendy zabytek był niedostępny; badania
metaloznawcze J. Piaskowskiego wykazały że zabytek został
najprawdopodobniej wykuty z jednego kęsa żelaza i nie poddany żadnym zabiegom utwardzającym metal.
673. Szeligi, gm. Słupno, pow. Płock, woj. mazowieckie,
stan. 1 (tabl. CXXXI:3).
Rodzaj stanowiska: grodzisko jednoczłonowe z VI/VII –
2. połowy VII w.
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Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe W. Szymańskiego w l. 1959–1963.
Lokalizacja szczegółowa: faza II, ar XXXII/XXXVII, zespół 8,
warstwa III – obsuwisko wału.
Opis: fragment żeleźca w postaci bocznej partii osady i płaskiego obucha.
Wymiary: zach. dł. całk. – 5,3 cm; wys. osady – 5,6 cm.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: 1. połowa VII w.
Podstawy datowania: chronologia fazy osadniczej – ułamki
naczyń glinianych.
Zbiory: Ośrodek Interdyscyplinarnych Badań Archeologicznych Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii
Nauk w Warszawie.
Literatura: Szymański 1967, s. 69, ryc. 19:2;. Miśkiewiczowa
1982, s. 170; Dulinicz 2001, s. 98.
Uwagi: w trakcie kwerendy zabytek był niedostępny; w osadzie zachowały się resztki toporzyska.
674. Szeligi, gm. Słupno, pow. Płock, woj. mazowieckie,
stan. 2a (tabl. CXXXI:4).
Rodzaj stanowiska: otwarta osada przygrodowa z VI/VII –
początku VIII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe W. Szymańskiego w l. 1961–1963.
Lokalizacja szczegółowa: faza II, obiekt 11/2a (dodatkowo
w obiekcie: ułamki naczyń glinianych, 2 fragmenty przęślików glinianych, fragment żelaznego klucza kotwicowatego,
nóż żelazny, tulejka żelazna, pręt żelazny, fragment skuwki
z poroża, kości zwierzęce).
Opis: fragment żeleźca w postaci osady zaopatrzonej w wyodrębniony wąs.
Wymiary: zach. dł. całk. – 3,0 cm; wys. osady – 1,9 cm.
Przynależność typologiczna: –.5.–.
Chronologia: 1. połowa VII w.
Podstawy datowania: chronologia obiektu – ułamki naczyń
glinianych, żelazny klucz kotwicowaty.
Zbiory: Ośrodek Interdyscyplinarnych Badań Archeologicznych Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii
Nauk w Warszawie.
Literatura: Szymański 1967, s. 125, ryc. 44:30; Miśkiewiczowa 1982, s. 171 – tutaj błędna lokalizacja.
Uwagi: w trakcie kwerendy zabytek był niedostępny.
675. Szembruk (?), gm. Rogóźno, pow. Grudziądz, woj.
kujawsko-pomorskie (tabl. CXXXI:5).
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne przed II wojną
światową.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest dość masywne i lekko opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne;
osada zaopatrzona w słabo wyodrębnione wąsy; obuch zaokrąglony; masywna szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, ukośnie podciętą, wąską brodą; stan zachowania – bardzo dobry.
Wymiary: dł. całk. – 16,1 cm; wys. ostrza – 10,2 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,1 cm; szer. osady – 4,5 cm; wys. osady –
3,0 cm; wys. osady z wąsami – 4,9 cm; światło osady – 4,1 x
3,8 cm. Waga – 576 g.
Przynależność typologiczna: IIB.5.2.

172

Chronologia: XI–XIII (?) w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum im ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu,
nr inw. MG/A/313.
Literatura: niepublikowany.
Uwagi: –.
676. Szestno-Czarny Las, gm. Mrągowo, pow. Mrągowo,
woj. warmińsko-mazurskie, stan. 3 (tabl. CXXXI:6).
Rodzaj stanowiska: grodzisko jednoczłonowe z przełomu X
i XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe
W. Wróblewskiego w 1995 r.
Lokalizacja szczegółowa: ćwiartka SOW, warstwa próchnicy.
Opis: fragment żeleźca w postaci wąskiego, niemal prostego
ostrza; stan zachowania – zły; brak szyjki, osady i obucha.
Wymiary: zach. dł. całk. – 4,5 cm; wys. ostrza – 5,3 cm.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: X/XI w.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – ułamki naczyń glinianych, brązowy kabłączek skroniowy typu IIIc wg
K. Musianowicz, srebrny paciorek owalny, wieloboczny.
Zbiory: Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego,
bez nr inw., nr ks. pol. 9/95.
Literatura: Wróblewski 1996, s. 227–228.
Uwagi: –.
677. Szurpiły, gm. Jeleniewo, pow. Suwałki, woj. podlaskie,
stan. 3 „Góra Zamkowa” (tabl. CXXXI:7).
Rodzaj stanowiska: grodzisko jednoczłonowe z podwójną
linią wałów z IX/X – początku XIV w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe
J. Okulicz-Kozaryna w 1990 r.
Lokalizacja szczegółowa: N-E część grodziska, wał górny,
przekop II, odcinek 18–25D, gł. 50 cm (14 m od N, 1,2 m
od E), faza III–V.
Opis: żeleźce jest masywne i lekko opuszczone w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada
zaopatrzona w słabo wyodrębnione wąsy; obuch zaokrąglony; masywna szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, łukowato
podciętą, niezbyt szeroką brodą; stan zachowania – dobry,
uszkodzona górna krawędź ostrza.
Wymiary: dł. całk. – 18,5 cm; zach. wys. ostrza – 12,1 cm;
najmn. wys. szyjki – 2,3 cm; szer. osady – 4,8 cm; wys. osady
– 2,8 cm; wys. osady z wąsami – 5,0 cm; światło osady – 3,3 x
3,5 cm. Waga – 972 g.
Przynależność typologiczna: IIB.5.2.
Chronologia: XI–XIII w.
Podstawy datowania: chronologia fazy osadniczej – ułamki
naczyń glinianych, żelazny grot włóczni typu IVa wg A. N.
Kirpičnikova.
Zbiory: Muzeum Okręgowe w Suwałkach, bez nr inw., nr ks.
pol. 36/90.
Literatura: Engel, Okulicz-Kozaryn, Sobczak 2009, s. 528,
tabl. 9:1.
Uwagi: –.
678. Szurpiły, gm. Jeleniewo, pow. Suwałki, woj. podlaskie,
stan. 4 (tabl. CXXXII:1).
Rodzaj stanowiska: osada otwarta z IX – początku XIV w.

Badania lub rodzaj znaleziska: planowa prospekcja wykrywaczem metali L. Jończyk-Sawickiej i W. Wróblewskiego
z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego w 2011 r.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest smukłe i prostopadłe w stosunku do osi
pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada niewyodrębniona; obuch zaokrąglony, zakończony szczątkowym
kapturkiem; smukła szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną brodą;
stan zachowania – dobry, uszkodzona broda.
Wymiary: dł. całk. – 7,9 cm; zach. wys. ostrza – 4,1 cm; najmn.
wys. szyjki – 0,8 cm; szer. osady – 2,5 cm; światło osady –
1,8 x 1,6 cm; wys. kapturka – 2,1 cm. Waga – 43 g.
Przynależność typologiczna: IIB.1.20.
Chronologia: XI – początek XIV w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego,
bez nr inw., nr ks. pol. 750/20P.
Literatura: niepublikowany.
Uwagi: –.
679. Ściborzyce Wielkie, gm. Kietrz, pow. Głubczyce, woj.
opolskie, stan. 1 (7).
Rodzaj stanowiska: osada otwarta z X–XII i XIII–XIV w.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne w 2. połowie
XIX w.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: –.
Wymiary: –.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: wczesne średniowiecze (?).
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – ułamki naczyń glinianych.
Zbiory: zaginął; dawniej w Muzeum w Opolu (?); wcześniej
na plebani w Ściborzycach Wielkich.
Literatura: Neue Bodenfunde 1927, s. 30; 1933a, s. 58; Gedl 1969,
s. 162; Kaźmierczyk, Macewicz, Wuszkan 1977, s. 469 – tutaj
błędne miejsce przechowywania zabytku; Parczewski 1982, s. 72.
Uwagi: zabytek znaleziono w towarzystwie dwóch innych
przedmiotów żelaznych.
680. Świecie nad Osą, gm. Świecie nad Osą, pow. Grudziądz,
woj. kujawsko-pomorskie, stan. 1 (tabl. CXXXII:2).
Rodzaj stanowiska: grodzisko dwuczłonowe z 2. połowy X
– końca XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe R. Boguwolskiego w 1978 r.
Lokalizacja szczegółowa: majdan, wykop 14/78 (126 cm
od N; 200 cm od E ), gł. 207 cm.
Opis: żeleźce jest dość masywne i opuszczone w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada zaopatrzona w wyodrębnione, trójkątne wąsy; obuch płaski; smukła
szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze,
zakończone silnie wyodrębnioną, podciętą, wąską brodą; stan
zachowania – dobry, nieznaczne uszkodzenia na ostrzu i brodzie, pomiędzy ostrzem a szyjką żeleźce częściowo nadłamane.
Wymiary: dł. całk. – 19,2 cm; wys. ostrza – 11,1 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,8 cm; szer. osady – 4,5 cm; wys. osady –
2,6 cm; wys. osady z wąsami – 5,2 cm; światło osady – 3,8 x
3,3 cm. Waga – 622 g.
Przynależność typologiczna: IIB.5.4.

Chronologia: 2. połowa X – koniec XI w.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – ułamki naczyń glinianych.
Zbiory: Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu,
nr inw. MG/A/7121, nr ks. pol. zab. met. 18/78.
Literatura: Boguwolski, Kola, Poliński 1994, s. 167.
Uwagi: –.
681. Świelubie, gm. Dygowo, pow. Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie, stan. 2.
Rodzaj stanowiska: kurhanowe cmentarzysko birytualne z IX
– początku X w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe W. Łosińskiego w 1967 r.
Lokalizacja szczegółowa: grupa południowa, kurhan ciałopalny 12/15/17 (z połowy IX w.), wtórny grób szkieletowy 4
– mężczyzny, pochowanego w pozycji wyprostowanej na
plecach z rękami wzdłuż tułowia (?) na osi SE-NW, z głową
na SE; żeleźce (?) tkwiło ostrzem w kościach prawej obręczy barkowej zmarłego (dodatkowo w grobie: umbo żelazne
z prawej strony klatki piersiowej; niezidentyfikowane przedmioty żelazne w okolicach miednicy).
Opis: „topór”.
Wymiary: –.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: 2. połowa IX – początek X w.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska i zespołu grobowego – srebrne dirhemy abbasydzkie, w tym al-Mahdiego,
żelazne umbo tarczy typu SBC wg A. N. Jørgensen, brązowe
okucia imaczy tarczy, brązowe fibule żółwiowate, brązowy
odważnik typu A wg H. Steuera.
Zbiory: Ośrodek Archeologii Średniowiecza Krajów Nadbałtyckich Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Szczecinie.
Literatura: Łosiński 2000, s. 73–74; Rudziński 2009, s. 49.
Uwagi: w trakcie kwerendy zabytek był niedostępny.
682. Świeszyno, gm. Miastko, pow. Bytów, woj. pomorskie,
stan. 48 (tabl. CXXXII:3).
Rodzaj stanowiska: przeprawa mostowa sprzed 1036 r. –
końca XI (?) w. (naprawa – 1058/1059 r.).
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne Fundacji
Amicus Universitatis Nicolai Copernici i Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pod kierunkiem W. Chudziaka i R. Kaźmierczaka w 2007 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Głębokie (Duże Pietrzykowskie), ok. 40 m na N od wyspy.
Opis: żeleźce jest smukłe i lekko opuszczone w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada
zaopatrzona w wyodrębnione, trójkątne wąsy; obuch płaski;
smukła szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone szeroką prosto uciętą brodą; stan
zachowania – bardzo dobry.
Wymiary: dł. całk. – 14,5 cm; wys. ostrza – 6,8 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,9 cm; szer. osady – 2,8 cm; wys. osady –
1,6 cm; wys. osady z wąsami – 2,7 cm; światło osady – 2,8 x
2,2 cm. Waga – 106 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.4.
Chronologia: XI w.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – datowanie
dendrochronologiczne.
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Zbiory: Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, bez nr inw., nr ks. pol. 1/07.
Literatura: Chudziak, Kaźmierczak, Niegowski, Ważny 2009,
s. 111; Chudziak, Kaźmierczak, Niegowski 2011, s. 220,
ryc. 195.
Uwagi: –.
683. Tańsk-Kiernozy, gm. Dzierzgowo, pow. Mława, woj.
mazowieckie (tabl. CXXXII:4).
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne w trakcie
prac polowych; dar S. Kustkowskiego z Tańska-Kiernoz
w 1998 r.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest dość smukłe i prostopadłe w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada obustronnie, do połowy, wyodrębniona; obuch zaokrąglony; masywna szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, łukowate
ostrze, zakończone wyodrębnioną, półkoliście podciętą, wąską
brodą; stan zachowania – dobry, uszkodzona krawędź ostrza.
Wymiary: dł. całk. – 15,6 cm; wys. ostrza – 8,0 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,0 cm; szer. osady – 4,6 cm; wys. osady –
4,3 cm; światło osady – 3,5 x 3,4 cm. Waga – 528 g.
Przynależność typologiczna: IIB.11.2.
Chronologia: X–XIII w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie, nr inw.
MZZ/A/1362.
Literatura: Grzymkowski 2007, s. 24–25.
Uwagi: –.
684. Tolkmicko, gm. Tolkmicko, pow. Elbląg, woj. warmińskomazurskie, stan. 1 „Zamkowa Góra” (tabl. CXXXIII:1).
Rodzaj stanowiska: grodzisko wieloczłonowe z XI–XIII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe M. Eberta i B. Ehrlicha w l. 1926, 1928 i 1930.
Lokalizacja szczegółowa: zewnętrzna strona wału północnego.
Opis: żeleźce jest masywne i podniesione w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady okrągłe; osada zaopatrzona w słabo wyodrębnione wąsy; obuch zakończony
krótkim, płasko zakończonym młotkiem o czworokątnym
przekroju; smukła szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone silnie wyodrębnioną,
wąską, ukośnie (?) podciętą brodą.
Wymiary: dł. całk. – 21,3 cm; zach. wys. ostrza – 14,5 cm;
najmn. wys. szyjki – 1,5 cm; szer. osady – 4,1 cm; wys. osady
z wąsami – 3,9 cm; światło osady – 3,0 x 3,0 cm; dł. młotka
– 1,4 cm.
Przynależność typologiczna: IIB.5.4.
Chronologia: XI–XIII w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna;
chronologia stanowiska – ułamki naczyń glinianych, brązowa
bransoleta.
Zbiory: zaginął; dawniej w Stattliche Museum w Elblągu.
Literatura: Ehrlich 1931, s. 58; Langenheim 1933, s. 265,
277, Abb. 3; Jänischen 1938, s. 28, poz. 77; Łuka 1969,
s. 7; Haftka 1971, s. 448; 1975, s. 232 (przyp. 112), 238,
276–277, kat. 81; Jagodziński 1997, s. 35, kat. 61; Kittel
2002, s. 178–179, przyp. 196; Kirpičnikov, Jagodziński
2006, ryc. 2:3.
Uwagi: –.
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685. Trepcza, gm. Sanok, pow. Sanok, woj. podkarpackie,
stan. 2 – „Horodyszcze” (tabl. CXXXIII:2).
Rodzaj stanowiska: grodzisko wieloczłonowe (?) z IX – XIII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: planowa prospekcja wykrywaczem metali J. Ginalskiego w 1995 r.
Lokalizacja szczegółowa: południowe „podgrodzie, 10 m
na S od linii czwartego wału, warstwa żółto-beżowej, lekko
spiaszczonej gliny, gł. 8–12 cm; skarb przedmiotów żelaznych (dodatkowo w skarbie: misa żelazna typu śląskiego
i fragment drugiej, topór żelazny, ciosła żelazna, żelazny
krój płużny, dwie pary żelaznych nożyc kabłąkowych).
Opis: żeleźce jest smukłe i opuszczone w stosunku do osi
pionowej toporzyska; światło osady owalne (?); osada zaopatrzona w słabo wyodrębnione wąsy; obuch zakończony
krótkim, płasko ściętym młotkiem o czworokątnym przekroju; smukła szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne,
proste ostrze, zakończone wyodrębnioną, szeroką, ukośnie
podciętą brodą; stan zachowania – średni, ułamana część
osady i zniszczone wąsy.
Wymiary: dł. całk. – 13,6 cm; wys. ostrza – 5,2 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,3 cm; zach. wys. osady z wąsami – 2,7 cm;
światło osady – 2,7 x ? cm; dł. młotka – 1,9 cm. Waga – 170 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.30.
Chronologia: 2 połowa IX – początek X w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna;
chronologia skarbu; chronologia fazy osadniczej – ułamki
naczyń glinianych, żelazna ostroga oczkowata typu II/A
wg D. Bialekovej, żelazne ostrogi o zaczepach haczykowato zagiętych do wnętrza odmiany B–C wg J. Żaka/K. Wachowskiego, żelazny grot strzały typu B6 wg A. Ruttkaya,
brązowe okucie pasa.
Zbiory: Muzeum Historyczne w Sanoku, nr inw. MHS/A/
647/3.
Literatura: Ginalski 1997, s. 226–227, 230–231, 235, ryc. 4,
6:b; Ginalski, Kotowicz 2004, s. 193–196, kat. 2, tabl. I:2,
fot. 3; Kotowicz 2004, s. 45, kat. 191; 2005, s. 66, ryc. 6:A;
2006, s. 24, ryc. 4:3; 2009, s. 391, ryc. 3:12; Strzyż 2006,
s. 42–44, tab. V/72, ryc. 5:4 – tutaj błędne miejsce przechowywania; Glinianowicz, Kotowicz 2008, s. 81, ryc. 4:2.
Uwagi: badania metaloznawcze przeprowadzone przez J. Stępińskiego wykazały, iż zabytek wykonany został z dwóch
kawałków żelaza fosforowego.
686. Trepcza, gm. Sanok, pow. Sanok, woj. podkarpackie,
stan. 2 – „Horodyszcze” (tabl. CXXXIII:3).
Rodzaj stanowiska: grodzisko wieloczłonowe (?) z IX – XIII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: planowa prospekcja wykrywaczem metali J. Ginalskiego w 1995 r.
Lokalizacja szczegółowa: południowe „podgrodzie, 10 m na
S od linii czwartego wału, warstwa żółto-beżowej, lekko
spiaszczonej gliny, gł. 8–12 cm; skarb przedmiotów żelaznych (dodatkowo w skarbie: misa żelazna typu śląskiego
i fragment drugiej, topór żelazny, ciosła żelazna, żelazny krój
płużny, dwie pary żelaznych nożyc kabłąkowych).
Opis: żeleźce jest masywne, asymetryczne i opuszczone
w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada zaopatrzona w słabo wyodrębnione wąsy; obuch
zakończony krępym kapturkiem; masywna szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne, silnie łukowate ostrze, zakończone słabo wyodrębnioną, spiczastą brodą; stan zachowania
– dobry, nieznacznie zniszczone wąsy.

Wymiary: dł. całk. – 16,1 cm; zach. wys. ostrza – 7,4 cm;
najmn. wys. szyjki – 2,2 cm; szer. osady – 3,8 cm; wys. osady
– 3,4 cm; wys. osady z wąsami – 4,0 cm; światło osady –
3,4 x 2,9 cm; zach. wys. kapturka – 5,2 cm. Waga – 400 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.19 (?).
Chronologia: 2 połowa IX – początek X w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Historyczne w Sanoku, nr inw. MHS/A/
647/2.
Literatura: Ginalski 1997, s. 227–229, 231–232, 235, ryc. 4,
6:a; Ginalski, Kotowicz 2004, s. 190–193, kat. 1, tabl. I:1,
fot. 3; Kotowicz 2004, s. 44–45, kat. 190; 2005, s. 66, ryc. 6:B;
Strzyż 2006, tab. V/73, ryc. 7:8 – tutaj błędne miejsce przechowywania; Glinianowicz, Kotowicz 2008, s. 81, ryc. 4:1.
Uwagi: badania metaloznawcze przeprowadzone przez J. Stępińskiego wykazały, iż zabytek wykonany został z trzech kawałków żelaza o różnej twardości, z których rdzeń stanowi
żelazo fosforowe, zewnętrzne okładziny natomiast są wykonane z nierównomiernie nawęglonej stali i poddane zostały
procesom nawęglania i hartowania.
687. Trepcza, gm. Sanok, pow. Sanok, woj. podkarpackie,
stan. 25 (tabl. CXXXIII:4).
Rodzaj stanowiska: otwarta osada podgrodowa z IX–X w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania M. Glinianowicza
w 2007 r.
Lokalizacja szczegółowa: cypel nad Byczym Potokiem, ar 7,
ćw. NE (0,43 m od N, 0,32 m od W), wykop 2, darń, gł. 0–10 cm
(298,37 m n.p.m.).
Opis: fragment żeleźca w postaci wąskiego, łukowatego,
lekko asymetrycznego ostrza; stan zachowania – zły, brak
szyjki i osady.
Wymiary: zach. dł. całk. – 6,1 cm; wys. ostrza – 4,4 cm.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: IX–X w.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – ułamki naczyń glinianych, fragment żelaznej ostrogi oczkowatej typu
II/A wg D. Bialekovej, żelazne przewleczki od ostróg, żelazny
grot strzały typu B6 wg A. Ruttkaya.
Zbiory: Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, nr inw.
2/3; nr ks. pol. 6/07.
Literatura: Glinianowicz 2009, s. 20.
Uwagi: –.
688. Trepcza, gm. Sanok, pow. Sanok, woj. podkarpackie,
stan. 25 (tabl. CXXXIII:5).
Rodzaj stanowiska: otwarta osada podgrodowa z IX–X w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania M. Glinianowicza
w 2008 r.
Lokalizacja szczegółowa: cypel nad Byczym Potokiem, wykop 4, hałda.
Opis: fragment żeleźca w postaci ułamka łukowatego ostrza;
stan zachowania – zły, brak znacznej części ostrza, szyjki i osady.
Wymiary: zach. dł. całk. – 2,3 cm; zach. wys. ostrza – 2,8 cm.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: IX–X w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, nr inw.
3/7; nr ks. pol. 36/08.
Literatura: niepublikowany.
Uwagi: –.

689. Trepcza, gm. Sanok, pow. Sanok, woj. podkarpackie,
stan. 25 (tabl. CXXXIII:6).
Rodzaj stanowiska: otwarta osada podgrodowa z IX–X w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania M. Glinianowicza
w 2010 r.
Lokalizacja szczegółowa: cypel nad Byczym Potokiem, wykop 6, hałda.
Opis: fragment żeleźca w postaci ułamka łukowatego ostrza;
stan zachowania – zły, brak znacznej części ostrza, szyjki i osady.
Wymiary: zach. dł. całk. – 3,8 cm; zach. wys. ostrza – 5,2 cm.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: IX–X w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, nr ks.
pol. 32/08.
Literatura: niepublikowany.
Uwagi: –.
690. Trepcza, gm. Sanok, pow. Sanok, woj. podkarpackie,
stan. 25 (tabl. CXXXIII:7).
Rodzaj stanowiska: otwarta osada podgrodowa z IX–X w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania M. Glinianowicza
w 2008 r.
Lokalizacja szczegółowa: cypel nad Byczym Potokiem, ćw. NE
(0,70 m od N, 3,2 m od E), darń, gł. 20–30 cm (314,67 m n.p.m.).
Opis: fragment żeleźca w postaci ułamka łukowatego ostrza;
stan zachowania – zły, brak znacznej części ostrza, szyjki i osady.
Wymiary: zach. dł. całk. – 3,3 cm; zach. wys. ostrza – 2,5 cm.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: IX–X w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, nr ks.
pol. 35/10.
Literatura: niepublikowany.
Uwagi: –.
691. Trzcianka, gm. Janów, pow. Sokółka, woj. podlaskie,
stan. 1 „Okopy” (tabl. CXXXIV:1).
Rodzaj stanowiska: grodzisko jednoczłonowe z IX – 3. ćwierci
XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe U. Stankiewicz w 2006 r.
Lokalizacja szczegółowa: wykop 1, część 1, obiekt 1 (dodatkowo w obiekcie – ułamki naczyń glinianych, żelazne groty
strzał, kości zwierzęce, polepa), warstwa 1A, gł. 32 cm.
Opis: fragment żeleźca w postaci osady zaopatrzonej w słabo wyodrębnione, trójkątne wąsy; obuch spłaszczony; stan
zachowania – zły, brak szyjki i ostrza.
Wymiary: zach. dł. całk. – 4,7 cm; szer. osady – 4,4 cm; wys.
osady – 3,8 cm; światło osady – ? x 3,2 cm.
Przynależność typologiczna: –.5.3–4.
Chronologia: IX – 3. ćwierć XI w.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – ułamki naczyń glinianych, monety srebrne, w tym dirhemy abbasydzkie
Abd Allaha al Ma’muna, Abu al Fadl Dża’fara al Mutawakkil
al’ Allaha’ i Abu Abd Allaha Muhammada al Mu’tazza bi
Allaha, brązowe zapinki podkowiaste.
Zbiory: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, bez nr inw.; nr ks.
pol. 6/06.
Literatura: Stankiewicz 2006, s. 97; 2009, s. 108.
Uwagi: –.
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692. Trzcinica, gm. Jasło, pow. Jasło, woj. podkarpackie,
stan. 1 „Wały” (tabl. CXXXIV:2).
Rodzaj stanowiska: grodzisko czteroczłonowe z końca VIII –
początków XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne; dar S. Rębisza z Jasła.
Lokalizacja szczegółowa: spod grodziska.
Opis: żeleźce jest masywne i opuszczone w stosunku do osi
pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada zaopatrzona w wyodrębnione, trójkątne wąsy; obuch spłaszczony,
zakończony dość krępym kapturkiem; masywna szyjka przechodzi w niezbyt szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze,
zakończone wyodrębnioną, ukośnie podciętą, szeroką brodą;
stan zachowania – bardzo dobry, nieznacznie uszkodzona
krawędź ostrza.
Wymiary: dł. całk. – 21,9 cm; wys. ostrza – 10,0 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,2 cm; szer. osady – 4,1 cm; wys. osady –
3,8 cm; wys. osady z wąsami – 6,4 cm; światło osady – 3,7 x
3,4 cm; wys. kapturka – 6,6 cm. Waga – 960 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.22.
Chronologia: IX–X (?) w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum Regionalne w Jaśle, nr inw. MRJ/11/MA.
Literatura: Żaki 1964, s. 33, ryc. 9; 1974, s. 271, ryc. 212:e;
Gancarski 1992, s. 75, ryc. 37:1; Kotowicz, Świątek 2006,
s. 116, 118, 134, Abb. 1:1; Strzyż 2006, tab. V/74, ryc. 8:4;
Skarby ziemi... 2010, bez nr s.
Uwagi: –.
693. Trzcinica, gm. Jasło, pow. Jasło, woj. podkarpackie,
stan. 1 „Wały” (tabl. CXXXIV:3).
Rodzaj stanowiska: grodzisko czteroczłonowe z końca VIII
– początków XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne; dar w 2004 r.
Lokalizacja szczegółowa: spod grodziska.
Opis: żeleźce jest dość smukłe i silnie opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada
zaopatrzona w słabo wyodrębnione, trójkątne wąsy; obuch
spłaszczony, zakończony dość krępym kapturkiem; masywna
szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone silnie wyodrębnioną, ukośnie podciętą, dość
wąską brodą; stan zachowania – bardzo dobry, nieznacznie
uszkodzona krawędź ostrza.
Wymiary: dł. całk. – 15,9 cm; wys. ostrza – 11,7 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,0 cm; szer. osady – 4,6 cm; wys. osady –
4,7 cm; wys. osady z wąsami – 5,8 cm; światło osady – 4,2 x
3,5 cm; wys. kapturka – 7,3 cm. Waga – 705 g.
Przynależność typologiczna: IIB.5.22.
Chronologia: X–XI (?) w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Regionalne w Jaśle, nr inw. MRJ/1515.
Literatura: Kotowicz, Świątek 2006, s. 118, 134, Abb. 1:2;
Strzyż 2006, tab. V/75, ryc. 8:10; Skarby ziemi... 2010,
bez nr s.
Uwagi: –.
694. Trzynik, gm. Siemyśl, pow. Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie, stan. 12 (tabl. CXXXV:1).
Rodzaj stanowiska: jezioro.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne Fundacji
Amicus Universitatis Nicolai Copernici i Instytutu Archeo-
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logii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pod kierunkiem W. Chudziaka w 2007 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Kamienica, N-W część
jeziora, w sąsiedztwie grodziska (stan. 1), ok. 15–20 m na
wschód od brzegu.
Opis: żeleźce jest dość smukłe i lekko opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady migdałowate;
osada zaopatrzona w słabo wyodrębnione wąsy; obuch spłaszczony; masywna szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, lekko łukowate ostrze, zakończone silnie wyodrębnioną,
łukowato podciętą, niezbyt szeroką brodą; stan zachowania
– dobry, nieznacznie uszkodzone wąsy.
Wymiary: dł. całk. – 16,7 cm; wys. ostrza – 12,8 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,4 cm; szer. osady – 4,7 cm; wys. osady –
3,0 cm; zach. wys. osady z wąsami – 3,6 cm; światło osady
– 4,6 x 3,7 cm. Waga – 656 g.
Przynależność typologiczna: IIIB.5.4.
Chronologia: X–XII (?) w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum Okręgowe w Koszalinie, nr ks. pol. 7/07.
Literatura: Chudziak, Kaźmierczak, Niegowski 2011, s. 229,
ryc. 201:g.
Uwagi: –.
695. Tum, gm. Góra Świętej Małgorzaty, pow. Łęczyca, woj.
łódzkie, stan. 1.
Rodzaj stanowiska: grodzisko jednoczłonowe z IX (?) –
1. połowy XIV w.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne w latach 60.
XIX w.
Lokalizacja szczegółowa: majdan.
Opis: „żelazna siekierka”.
Wymiary: –.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: wczesne średniowiecze (?).
Podstawy datowania: literatura przedmiotu.
Zbiory: zaginął.
Literatura: Górecki 1902, s. 157; Nadolski 1954, tab. B/135.
Uwagi: –.
696. Tum, gm. Góra Świętej Małgorzaty, pow. Łęczyca, woj.
łódzkie, stan. 1 (tabl. CXXXV:2).
Rodzaj stanowiska: grodzisko jednoczłonowe z IX (?) –
1. połowy XIV w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe Miejskiego Muzeum Prehistorycznego w Łodzi pod kierunkiem
K. Jażdżewskiego w 1948 r.
Lokalizacja szczegółowa: partia przywałowa S-E, ar III/A,
ćwiartka A (270 cm od S, 225 cm od W), warstwa 1 (humus),
gł. 668 cm.
Opis: fragment żeleźca w postaci górnej części łukowatego
ostrza; stan zachowania – zły, brak znacznej części ostrza,
szyjki i osady.
Wymiary: zach. dł. całk. – 2,8 cm; zach. wys. ostrza – 4,6 cm.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: IX (?) – 1. połowa XIV w.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – źródła pisane, ułamki naczyń glinianych, monety srebrne, w tym dirham
Nazr ibn Ahmeda Balch, denary Etelreda II, denar ratyzbonski
Henryka II, denar Stefana I, denary krzyżowe typów IV–VII
wg M. Gumowskiego, półgrosz Andrzeja I, denar Władysława

Hermana, ostrogi żelazne typu I/1, II/1–2,4–5 i III wg Z Hilczerówny.
Zbiory: Muzeum w Łęczycy, bez nr inw., nr ks. pol. 369/48;
nr kat. 369/48.
Literatura: Nadolski 1954, tab. B/128; Poklewski 1955, s. 333,
przyp. 3; Abramowicz i inni 2003, s. 62–63, kat. 070b.
Uwagi: –.
697. Tum, gm. Góra Świętej Małgorzaty, pow. Łęczyca, woj.
łódzkie, stan. 1.
Rodzaj stanowiska: grodzisko jednoczłonowe z IX (?) –
1. połowy XIV w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe Kierownictwa Badań nad Początkami Państwa Polskiego pod
kierunkiem K. Jażdżewskiego w 1949 r.
Lokalizacja szczegółowa: część wschodnia majdanu, ar IX,
ćwiartka A (280 cm od S, 450 cm od W), warstwa 1 (humus),
gł. 550 cm.
Opis: „fragment ostrza”.
Wymiary: –.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: IX (?) – 1. połowa XIV w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: zaginął (?); dawniej w Muzeum w Łęczycy (?), nr ks.
pol. 688/49.
Literatura: Nadolski 1954, tab. B/130; Poklewski 1955, s. 333,
przyp. 3; Abramowicz i inni 2003, s. 62–63, nr kat. 070b.
Uwagi: w trakcie kwerendy zabytku nie udało się odnaleźć.
698. Tum, gm. Góra Świętej Małgorzaty, pow. Łęczyca, woj.
łódzkie, stan. 1.
Rodzaj stanowiska: grodzisko jednoczłonowe z IX (?) –
1. połowy XIV w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe Kierownictwa Badań nad Początkami Państwa Polskiego pod
kierunkiem K. Jażdżewskiego w 1949 r.
Lokalizacja szczegółowa: ar VIII, ćwiartka C (30 cm od S,
810 cm od W), warstwa 1 (humus), gł. 560 cm.
Opis: „fragment ostrza”.
Wymiary: –.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: IX (?) – 1. połowa XIV w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: zaginął (?); dawniej w Muzeum w Łęczycy (?), nr ks.
pol. 700/49.
Literatura: Nadolski 1954, tab. B/129; Poklewski 1955, s. 333,
przyp. 3; Abramowicz i inni 2003, s. 62–63, kat. 070b.
Uwagi: w trakcie kwerendy zabytku nie udało się odnaleźć.
699. Tum, gm. Góra Świętej Małgorzaty, pow. Łęczyca, woj.
łódzkie, stan. 1.
Rodzaj stanowiska: grodzisko jednoczłonowe z IX (?) –
1. połowy XIV w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe Kierownictwa Badań nad Początkami Państwa Polskiego pod
kierunkiem K. Jażdżewskiego w 1949 r.
Lokalizacja szczegółowa: część centralna majdanu, ar X,
ćwiartka A (381 cm od S, 165 cm od W), warstwa 17 (kulturowa), gł. 540 cm.
Opis: „fragment ostrza”.
Wymiary: –.

Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: IX (?) – 1. połowa X w.
Podstawy datowania: chronologia poziomu osadniczego –
ułamki naczyń glinianych, dirhem Nazr ibn Ahmeda Balch,
ostrogi żelazne typu I/1 wg Z. Hilczerówny.
Zbiory: zaginął (?); dawniej w Muzeum w Łęczycy (?), nr ks.
pol. 1040/49.
Literatura: Nadolski 1954, tab. B/131; Poklewski 1955, s. 333,
przyp. 3; Abramowicz i inni 2003, s. 62–63, kat. 070b.
Uwagi: w trakcie kwerendy zabytku nie udało się odnaleźć.
700. Tum, gm. Góra Świętej Małgorzaty, pow. Łęczyca, woj.
łódzkie, stan. 1.
Rodzaj stanowiska: grodzisko jednoczłonowe z IX (?) –
1. połowy XIV w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe Kierownictwa Badań nad Początkami Państwa Polskiego pod
kierunkiem K. Jażdżewskiego w 1950 r.
Lokalizacja szczegółowa: część centralna majdanu, ar X,
ćwiartka B (755 cm od S, 310 cm od W), warstwa 14 (kulturowa), gł. 540 cm.
Opis: „fragment ostrza”.
Wymiary: –.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: XII–XIII w.
Podstawy datowania: chronologia poziomu osadniczego –
ułamki naczyń glinianych, ostrogi żelazne typu I/1, II/1,5
i III wg Z. Hilczerówny, rogowy orzech do kuszy, żelazne
groty bełtów, brązowy toporek miniaturowy typu I wg N. A.
Makarova, brązowe kabłączki skroniowe typów IIIA i IIIC
wg K. Musianowicz/H. Kóčki-Krenz, przęśliki z różowego
łupku wołyńskiego.
Zbiory: zaginął (?); dawniej w Muzeum w Łęczycy (?), nr ks.
pol. 105/50.
Literatura: Poklewski 1955, s. 333, przyp. 3; Abramowicz
i inni 2003, s. 62–63, kat. 070b.
Uwagi: w trakcie kwerendy zabytku nie udało się odnaleźć.
701. Tum, gm. Góra Świętej Małgorzaty, pow. Łęczyca, woj.
łódzkie, stan. 1 (tabl. CXXXV:3).
Rodzaj stanowiska: grodzisko jednoczłonowe z IX (?) –
1. połowy XIV w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe Kierownictwa Badań nad Początkami Państwa Polskiego pod
kierunkiem K. Jażdżewskiego w 1950 r.
Lokalizacja szczegółowa: majdan, ar XI, ćwiartka D (440 cm
od N, 390 cm od E), warstwa 14 (kulturowa), gł. 545 cm.
Opis: fragment żeleźca w postaci górnej partii ostrza; stan
zachowania – zły, brak znacznej części ostrza, szyjki i osady.
Wymiary: zach. dł. całk. – 2,6 cm; zach. wys. ostrza – 5,2 cm.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: XII–XIII w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum w Łęczycy, bez nr inw.; nr ks. pol. 624/50,
nr kat. T–624/50.
Literatura: Poklewski 1955, s. 333, przyp. 3 Abramowicz
i inni 2003, s. 62–63, kat. 070b.
Uwagi: –.
702. Tum, gm. Góra Świętej Małgorzaty, pow. Łęczyca, woj.
łódzkie, stan. 1 (tabl. CXXXV:4).
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Rodzaj stanowiska: grodzisko jednoczłonowe z IX (?) –
1. połowy XIV w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe Kierownictwa Badań nad Początkami Państwa Polskiego pod
kierunkiem K. Jażdżewskiego w 1950 r.
Lokalizacja szczegółowa: majdan, część N-W, ar XXX, ćwiartka B (610 cm od S, 405 cm od W), warstwa 14 (kulturowa),
gł. 521 cm.
Opis: fragment żeleźca w postaci górnej partii ostrza; stan
zachowania – zły, brak znacznej części ostrza, szyjki i osady.
Wymiary: zach. dł. całk. – 4,4 cm; zach. wys. ostrza – 5,0 cm.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: XII–XIII w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum w Łęczycy, bez nr inw.; nr ks. pol. 1009/50;
nr kat. T–1009/50.
Literatura: Poklewski 1955, s. 333, przyp. 3; Abramowicz
i inni 2003, s. 62–63, nr kat. 070b.
Uwagi: –.
703. Tum, gm. Góra Świętej Małgorzaty, pow. Łęczyca, woj.
łódzkie, stan. 1.
Rodzaj stanowiska: grodzisko jednoczłonowe z IX (?) –
1. połowy XIV w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe Kierownictwa Badań nad Początkami Państwa Polskiego pod
kierunkiem K. Jażdżewskiego w 1950 r.
Lokalizacja szczegółowa: część wschodnia majdanu, ar XXXII,
ćwiartka D (706 cm od S, 603 cm od W), gł. 544 cm.
Opis: „fragment ostrza”.
Wymiary: –.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: IX (?) – 1. połowa XIV w.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – jw.
Zbiory: zaginął (?); dawniej w Muzeum w Łęczycy (?), nr ks.
pol. 1282/50.
Literatura: Nadolski 1954, tab. B/133; Poklewski 1955, s. 333,
przyp. 3; Piaskowski 1959b, tabl. XI:24, ryc. 36:24, 37:24;
1959c, s. 106, ryc. 10:a; 1974a, Tab. 1, 3; 2003, tabl. 10/24;
Abramowicz i inni 2003, s. 62–63, kat. 070b.
Uwagi: badania metaloznawcze J. Piaskowskiego wykazały
trójwarstwową strukturę ostrza – pomiędzy dwiema warstwami żelaza umieszczono stalową wkładkę, a po zgrzaniu
żeleźce poddano obróbce cieplnej (hartowaniu); w trakcie
kwerendy zabytku nie udało się odnaleźć.
704. Tum, gm. Góra Świętej Małgorzaty, pow. Łęczyca, woj.
łódzkie, stan. 1 (tabl. CXXXV:5).
Rodzaj stanowiska: grodzisko jednoczłonowe z IX (?) –
1. połowy XIV w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe Kierownictwa Badań nad Początkami Państwa Polskiego pod
kierunkiem K. Jażdżewskiego w 1950 r.
Lokalizacja szczegółowa: partia przywałowa N-W, ar XXXI,
ćwiartka B (259 cm od N, 260 cm od W), warstwa 14 (kulturowa), jama mieszkalna (?) nr 27, gł. 496 cm (dodatkowo
w obiekcie: fr. Strzemienia żelaznego, 3 żelazne groty strzał,
nożyce żelazne, 4 noże żelazne, 2 haczyki żelazne, 3 skoble
żelazne, 3 fragmenty pierścionka brązowego, przęślik z różowego łupku, szydło rogowe, skuwka rogowa, okładzina z rogu,
2 osełki kamienne, 2 gwoździe żelazne, 19 fragmentów naczyń).
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Opis: fragment żeleźca o osadzie zaopatrzonej w słabo wyodrębnione, trójkątne wąsy; obuch zaokrąglony; smukła szyjka;
stan zachowania – zły, brak ostrza, uszkodzona osada i szyjka.
Wymiary: zach. dł. całk. – 4,4 cm; najmn. wys. szyjki – 1,5 cm;
szer. osady – 3,0 cm; wys. osady – 2,5 cm; wys. osady z wąsami – 3,3 cm; światło osady – ? x 2,3 cm.
Przynależność typologiczna: –.5.1-2 (?).
Chronologia: XII–XIII w.
Podstawy datowania: chronologia obiektu i poziomu osadniczego – jw.
Zbiory: Muzeum w Łęczycy, bez nr inw.; nr ks. pol. 2164/50;
nr kat. T–2164/50.
Literatura: Nadolski 1954, tab. B/132; Poklewski 1955, s. 333,
przyp. 2; Abramowicz i inni 2003, s. 62–63, kat. 070b;
Kotowicz 2011, s. 110, Fig. 5:3.
Uwagi: na szyjce zachował się ornament w postaci wyrytych
czterech pionowych, wąskich linii.
705. Tum, gm. Góra Świętej Małgorzaty, pow. Łęczyca, woj.
łódzkie, stan. 1.
Rodzaj stanowiska: grodzisko jednoczłonowe z IX (?) –
1. połowy XIV w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe Kierownictwa Badań nad Początkami Państwa Polskiego pod
kierunkiem K. Jażdżewskiego w 1950 r.
Lokalizacja szczegółowa: majdan, z hałdy.
Opis: „fragment ostrza”.
Wymiary: –.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: IX (?) – 1. połowa XIV w.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – jw.
Zbiory: zaginął (?); dawniej w Muzeum w Łęczycy (?), nr ks.
pol. 2385/50.
Literatura: Nadolski 1954, tab. B/134; Poklewski 1955, s. 333,
przyp. 3; Piaskowski 1959b, tabl. XI:25, ryc. 36:25, 37:25;
1959c, s. 106, ryc. 10:c; 1974a, Tab. I; 2003, tabl. 10/25;
Abramowicz i inni 2003, s. 62–63, kat. 070b.
Uwagi: badania metaloznawcze J. Piaskowskiego wykazały
trójwarstwową strukturę ostrza – na dwie zgrzane ze sobą
warstwy żelaza nakuto stalową nakładkę w kształcie litery V,
a po zgrzaniu żeleźce poddano obróbce cieplnej (hartowaniu);
w trakcie kwerendy zabytku nie udało się odnaleźć.
706. Tum, gm. Góra Świętej Małgorzaty, pow. Łęczyca, woj.
łódzkie, stan. 1 (tabl. CXXXV:6).
Rodzaj stanowiska: grodzisko jednoczłonowe z IX (?) –
1. połowy XIV w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe Kierownictwa Badań nad Początkami Państwa Polskiego pod
kierunkiem K. Jażdżewskiego w 1950 r.
Lokalizacja szczegółowa: partia przywałowa N-W, ar XXXIII,
ćwiartka A (198 cm od S, 490 cm od W), warstwa 14 (kulturowa), gł. 513 cm.
Opis: fragment żeleźca w postaci górnej partii łukowatego
ostrza; stan zachowania – zły, brak znacznej części ostrza,
szyjki i osady.
Wymiary: zach. dł. całk. – 2,4 cm; zach. wys. ostrza – 3,1 cm.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: XII–XIII w.
Podstawy datowania: chronologia poziomu osadniczego –
jw.

Zbiory: Muzeum w Łęczycy, bez nr inw.; nr ks. pol. 4252/50;
nr kat. T–4252/50.
Literatura: Poklewski 1955, s. 333, przyp. 3; Piaskowski
1959b, s. 47, 51, tabl. XI:23, ryc. 36:23, 37:23; 1959c, s. 106,
ryc. 10:b; 1974a, Tab. I; 2003, tabl. 10/23; Abramowicz i inni
2003, s. 62–63, kat. 070b.
Uwagi: badania metaloznawcze J. Piaskowskiego wykazały
dwuwarstwową strukturę ostrza – na warstwę żelaza wysokofosforowego nakuto cienką stalową nakładkę, a po zgrzaniu
żeleźce poddano obróbce cieplnej (hartowaniu).
707. Tum, gm. Góra Świętej Małgorzaty, pow. Łęczyca, woj.
łódzkie, stan. 1 (tabl. CXXXV:7).
Rodzaj stanowiska: grodzisko jednoczłonowe z IX (?) –
1. połowy XIV w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe Kierownictwa Badań nad Początkami Państwa Polskiego pod
kierunkiem K. Jażdżewskiego w 1950 r.
Lokalizacja szczegółowa: część wschodnia majdanu, ar XXXIII,
ćwiartka C (4,61 m od S, 5,47 m od W), strop warstwy 14
(kulturowej), gł. 574 cm.
Opis: żeleźce jest dość masywne i lekko opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne;
osada zaopatrzona w słabo wyodrębnione, trójkątne wąsy;
obuch zaokrąglony; smukła szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone bardzo słabo wyodrębnioną, ukośnie podciętą, wąską brodą; stan zachowania – dobry, nieznacznie uszkodzona krawędź ostrza i broda.
Wymiary: dł. całk. – 18,6 cm; wys. ostrza – 6,9 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,9 cm; szer. osady – 5,2 cm; wys. osady –
4,0 cm; wys. osady z wąsami – 5,4 cm; światło osady – 3,7 x
3,6 cm. Waga – 797 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.2.
Chronologia: XII–XIII w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum w Łęczycy, bez nr inw.; nr ks. pol. 5000/50,
nr kat. T–5000/50.
Literatura: Nadolski 1954, s. 45, tab. B/127, tabl. XVI:5;
Poklewski 1955, s. 333–334, przyp. 1, tabl. 130:a; Przewodnik... 1968, ryc. 36; Chmielowska, Marosik 1989, ryc. 62;
Abramowicz i inni 2003, kat. 070a.
Uwagi: –.
708. Tum, gm. Góra Świętej Małgorzaty, pow. Łęczyca, woj.
łódzkie, stan. 1 (tabl. CXXXV:8).
Rodzaj stanowiska: grodzisko jednoczłonowe z IX (?) –
1. połowy XIV w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe Zakładu Archeologii Polski Instytutu Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk, oddział w Łodzi pod kierunkiem
K. Jażdżewskiego w 1954 r.
Lokalizacja szczegółowa: partia przywałowa N-W, ar XLI,
ćwiartka A (106 cm od S, 54 cm od E), warstwa 14 (kulturowa), gł. 529 cm.
Opis: fragment żeleźca w postaci górnej partii lekko łukowatego ostrza; stan zachowania – zły, brak znacznej części
ostrza, szyjki i osady.
Wymiary: zach. dł. całk. – 5,0 cm; zach. wys. ostrza – 4,9 cm.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: XII–XIII w.
Podstawy datowania: jw.

Zbiory: Muzeum w Łęczycy, bez nr inw.; nr ks. pol. 445/54;
nr kat. T–445/54.
Literatura: Abramowicz i inni 2003, s. 62–63, kat. 070b .
Uwagi: –.
709. Tum, gm. Góra Świętej Małgorzaty, pow. Łęczyca, woj.
łódzkie, stan. 1 (tabl. CXXXV:9).
Rodzaj stanowiska: grodzisko jednoczłonowe z IX (?) –
1. połowy XIV w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe Zakładu Archeologii Polski Instytutu Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk, oddział w Łodzi pod kierunkiem K. Jażdżewskiego w 1954 r.
Lokalizacja szczegółowa: majdan, ar XLIII, ćwiartka C (120 cm
od S, 146 cm od E), warstwa 14 (kulturowa), nad jamą 45a,
gł. 530 cm.
Opis: fragment żeleźca w postaci górnej partii prostego
ostrza; stan zachowania – zły, brak znacznej części ostrza,
szyjki i osady.
Wymiary: zach. dł. całk. – 2,5 cm; zach. wys. ostrza – 4,2 cm.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: XII–XIII w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum w Łęczycy, bez nr inw.; nr ks. pol. 692/54;
nr kat. T–692/54.
Literatura: Abramowicz i inni 2003, s. 62–63, kat. 070b.
Uwagi: –.
710. Turowo, gm. Bulkowo, pow. Płock, woj. mazowieckie,
stan. 1 „Gmosino” lub „Dmosino” (tabl. CXXXVI:1).
Rodzaj stanowiska: cmentarzysko szkieletowe z grobami
w obudowach kamiennych z 2. połowy XI – 1. połowy XII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania F. Tarczyńskiego
w 1882 r.
Lokalizacja szczegółowa: dawna żwirownia, grób nr 1(6)/1882
– mężczyzny (?), żeleźce w „nogach szkieletu” (dodatkowo
w grobie: wiadro drewniane z żelaznymi obręczami i naczynie gliniane przy stopach).
Opis: żeleźce jest dość smukłe i lekko opuszczone w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady półowalne; osada
zaopatrzona w wyodrębnione, trójkątne wąsy; obuch spłaszczony; smukła szyjka przechodzi w bardzo szerokie, lekko
asymetryczne, wachlarzowate, łukowate ostrze; stan zachowania – dobry, uszkodzone i skorodowane ostrze.
Wymiary: dł. całk. – 19,9 cm; wys. ostrza – 18,3 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,7 cm; szer. osady – 3,2 cm; wys. osady –
2,3 cm; wys. osady z wąsami – 3,9 cm; światło osady – 3,2 x
2,3 cm. Waga – 384 g.
Przynależność typologiczna: IIIA.5.3.
Chronologia: 2. połowa XI – 1. połowa XII w..
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – naczynia gliniane, żelazne groty włóczni typów I, II, IV, V i IX wg A. Nadolskiego, ostroga żelazna typu II/2 wg Z. Hilczerówny,
srebrne kabłączki skroniowe typu IIIB, IIIa–b wg K. Musianowicz/H. Kóčki-Krenz.
Zbiory: Muzeum Diecezjalne w Płocku, nr inw. MDPł./VD/–
lub MDPł/245.
Literatura: Tarczyński 1900, s. 21, tabl. II:4; Kowalewski 1908,
s. 10; Antoniewicz 1927, s. 245, tabl. XLVII:26; Filip 1951,
tabl. 28:31; Nadolski 1954, tab. B/137; Żak 1963a, s. 354;
1963b, s. 182, kat. 272, ryc. 113; 1967, s. 297, 299–300; 1968,
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s. 306, 309, kat. 119; Rauhut 1971, s. 502–503, kat. 23; Miśkiewiczowa 1982, s. 173; Kordala 1999, s. 106–107, ryc. 3:c;
2000, s. 196–197; 2003, s. 307; 2004, s. 236; 2005, s. 148;
2006, s. 84, kat. 108, tab. 24/15; Kurasiński 2005a, s. 200, 204,
tab. I:10, ryc. 3:6; Janowski, Kurasiński 2008, tab. I:101;
Banasiewicz 2009, s. 59; Cegłowski i inni 2010, kat. V:72.
Uwagi: –.
711. Turowo, gm. Bulkowo, pow. Płock, woj. mazowieckie,
stan. 1 „Gmosino” lub „Dmosino” (tabl. CXXXVI:2).
Rodzaj stanowiska: cmentarzysko szkieletowe z grobami
w obudowach kamiennych z 2. połowy XI – 1. połowy XII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania F. Tarczyńskiego
i L. Rutkowskiego w 1889 r.
Lokalizacja szczegółowa: dawna żwirownia, grób 1(11)/1899
– mężczyzny (?), żeleźce złożone z prawej strony zmarłego
(dodatkowo w grobie: żelazny grot włóczni typu I wg A. Nadolskiego, ostroga żelazna typu II:2 wg Z. Hilczerówny).
Opis: żeleźce jest smukłe i opuszczone w stosunku do osi
pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada zaopatrzona w słabo wyodrębnione wąsy; obuch zaokrąglony, zakończony krępym, zaokrąglonym, górnym kapturkiem; smukła szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, łukowate
ostrze; stan zachowania – średni, uszkodzone ostrze i wąsy.
Wymiary: dł. całk. – 12,9 cm; zach. wys. ostrza – 7,8 cm;
najmn. wys. szyjki – 1,0 cm; szer. osady – 3,1 cm; wys. osady
– 2,8 cm; wys. osady z wąsami – 3,7 cm; światło osady –
2,5 x 2,7 cm; wys. kapturka – 3,4 cm. Waga – 168 g.
Przynależność typologiczna: IIB.5.13.
Chronologia: 2. połowa XI – 1. połowa XII w.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – jw.
Zbiory: Muzeum Diecezjalne w Płocku, nr inw. MDPŁ/VD/–
lub MDPł./245.
Literatura: Tarczyński 1900, s. 23, tab. II:7; Kowalewski
1908, s. 10; Antoniewicz 1927, s. 245, tabl. XLVII:25; Jakimowicz 1939–1948, tabl. 95:25; Nadolski 1954, tab. B/165
– tutaj błędnie jako Płock–Okolice; Rauhut 1971, s. 502–503,
nr kat. 23; Miśkiewiczowa 1982, s. 173; Kordala 2006, s. 84,
kat. 108, tab. 24/16 i 18; Janowski, Kurasiński 2008, tab.
I:102; Banasiewicz 2009, s. 54, 59–60, przyp. 50; Cegłowski
i inni 2010, kat. V:58.
Uwagi: P. Banasiewicz sugeruje, że okaz ten może być w rzeczywistości jednym z toporów odkrytych w Wierzbicy (nr kat.
7128-729), czemu przeczą jednak wymiary zabytku.
712. Turowo, gm. Bulkowo, pow. Płock, woj. mazowieckie,
stan. 1 „Gmosino” lub „Dmosino” (tabl. CXXXVI:3).
Rodzaj stanowiska: cmentarzysko szkieletowe z grobami
w obudowach kamiennych z 2. połowy XI – 1. połowy XII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania F. Tarczyńskiego
i L. Rutkowskiego w l. 1881–1882 i 1889.
Lokalizacja szczegółowa: dawna żwirownia, grób.
Opis: żeleźce jest dość smukłe i prostopadłe w stosunku do
osi pionowej toporzyska; smukła szyjka przechodzi w wąskie, symetryczne, łukowate ostrze; stan zachowania – zły,
uszkodzona osada i obuch.
Wymiary: zach. dł. całk. – 10,1 cm; wys. ostrza – 4,0 cm;
najmn. wys. szyjki – 1,5 cm.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: 2. połowa XI – 1. połowa XII w.
Podstawy datowania: jw.
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Zbiory: Muzeum Diecezjalne w Płocku, nr inw. MDPł/IV/
981–996 (stary nr inw. MDPł/238).
Literatura: Tarczyński 1900, s. 23; Kowalewski 1908, 10;
Jakimowicz 1939–1948, tabl. 95:24 – tutaj błędnie jako Rogowo; Nadolski 1954, tab. B/141; Rauhut 1971, s. 502–503,
kat. 23; Miśkiewiczowa 1982, s. 173; Kordala 2003, s. 307;
2006, s. 84, kat. 108, tab. 24/21; Banasiewicz 2009, s. 54, 59,
przyp. 49.
Uwagi: –.
713. Turowo, gm. Bulkowo, pow. Płock, woj. mazowieckie,
stan. 1 „Gmosino” lub „Dmosino” (tabl. CXXXVI:4).
Rodzaj stanowiska: cmentarzysko szkieletowe z grobami
w obudowach kamiennych z połowy XI – połowy XII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania F. Tarczyńskiego
i L. Rutkowskiego w l. 1881–1882 i 1889.
Lokalizacja szczegółowa: dawna żwirownia, grób.
Opis: żeleźce jest dość masywne i lekko opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady półowalne; osada zaopatrzona w wyodrębnione wąsy; obuch lekko
spłaszczony; smukła szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne, niemal proste ostrze; stan zachowania – średni,
uszkodzone wąsy i obuch.
Wymiary: dł. całk. – 13,9 cm; wys. ostrza – 6,1 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,3 cm; szer. osady – 3,4 cm; wys. osady –
2,2 cm; wys. osady z wąsami – 3,5 cm; światło osady – 2,5 x
2,4 cm. Waga – 252 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.3.
Chronologia: 2. połowa XI – 1. połowa XII w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Diecezjalne w Płocku, nr inw. MDPł./VD/–
lub MDPł/248, nr kat. 51.
Literatura: Tarczyński 1900, s. 23; Kowalewski 1908, s. 10;
Nadolski 1954, tab. B/140; Rauhut 1971, s. 502–503, kat. 23,
tabl. II:a; Miśkiewiczowa 1982, s. 173, tabl. 39:4; Kordala
2003, s. 307; 2006, s. 84, kat. 108, tab. 24/20; Banasiewicz
2009, s. 54, 59, przyp. 49; Cegłowski i inni 2010, kat. V:75.
Uwagi: w osadzie zachowały się resztki toporzyska.
714. Turowo, gm. Bulkowo, pow. Płock, woj. mazowieckie,
stan. 1, „Gmosino” lub „Dmosino” (tabl. CXXXVII:1).
Rodzaj stanowiska: cmentarzysko szkieletowe z grobami
w obudowach kamiennych z 2. połowy XI – 1. połowy XII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania F. Tarczyńskiego
i L. Rutkowskiego w l. 1881–1882 i 1889.
Lokalizacja szczegółowa: dawna żwirownia, grób.
Opis: żeleźce jest smukłe i lekko opuszczone w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady okrągłe; osada
niewyodrębniona; obuch zaokrąglony, zakończony smukłym,
zaokrąglonym kapturkiem; smukła szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, ukośnie podciętą, wąską brodą; stan zachowania –
bardzo dobry, lekko uszkodzona krawędź ostrza.
Wymiary: dł. całk. – 14,1 cm; wys. ostrza – 8,1 cm; najmn.
wys. szyjki – 0,8 cm; szer. osady – 3,0 cm; światło osady –
2,5 x 2,5 cm; zach. wys. kapturka – 8,0 cm. Waga – 210 g.
Przynależność typologiczna: IIB.1.20.
Chronologia: 2. połowa XI – 1. połowa XII w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Diecezjalne w Płocku, nr inw. MDPł/257,
nr kat. 50.

Literatura: Tarczyński 1900, s. 23; Kowalewski 1908, s. 10;
Jakimowicz 1939–1948, tabl. 95:19; Nadolski 1954, tab.
B/136; Rauhut 1971, s. 502–503, kat. 23; Miśkiewiczowa
1982, s. 173; Kordala 2006, s. 84, kat. 108, tab. 24/19; Banasiewicz 2009, s. 54, 60; Cegłowski i inni 2010, kat. V:58.
Uwagi: w ostrzu widoczny jest, z jednej strony nieprzebity
(lub „zapieczony”) otwór średnicy 0,3 x 0,3 cm.
715. Turowo, gm. Bulkowo, pow. Płock, woj. mazowieckie,
stan. 1 „Gmosino” lub „Dmosino” (tabl. CXXXVII:2).
Rodzaj stanowiska: cmentarzysko szkieletowe z grobami
w obudowach kamiennych z 2. połowy XI – 1. połowy XII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania F. Tarczyńskiego
i L. Rutkowskiego w l. 1881–1882 i 1889.
Lokalizacja szczegółowa: dawna żwirownia, grób.
Opis: żeleźce jest dość smukłe i opuszczone w stosunku do osi
pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada zaopatrzona w bardzo słabo wyodrębnione wąsy; obuch zaokrąglony, zakończony dość smukłym, zaokrąglonym kapturkiem;
smukła szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, łukowato podciętą,
niezbyt szeroką brodą; stan zachowania – dobry, nieco skorodowana powierzchnia żeleźca.
Wymiary: dł. całk. – 15,0 cm; wys. ostrza – 10,1 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,5 cm; szer. osady – 3,4 cm; wys. osady –
3,8 cm; wys. osady z wąsami – 4,0 cm; światło osady – 2,7 x
2,5 cm; wys. kapturka – 7,7 cm. Waga – 402 g.
Przynależność typologiczna: IIB.5.20.
Chronologia: 2. połowa XI – 1. połowa XII w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Diecezjalne w Płocku, nr inw. MDPł/VD/–
lub MDPł/248, nr kat. 51 (najpewniej okaz ten został powtórzony pod nr inw. MDPł/306).
Literatura: Tarczyński 1900, s. 23; Kowalewski 1908, s. 10;
Kostrzewski 1921, s. 145, przyp. 28; Jakimowicz 1939–1948,
tabl. 95:20; Nadolski 1954, tab. B/138; Rauhut 1971, s. 502–
503, kat. 23; Miśkiewiczowa 1982, s. 173; Kordala 2006,
s. 84, kat. 108, tab. 24/17; Banasiewicz 2009, s. 54, 59–60;
Cegłowski i inni 2010, kat. V:76.
Uwagi: w ostrzu znajduje się otwór o średnicy 0,3 x 0,4 cm;
w osadzie zachowały się resztki toporzyska.
716. Tyniec nad Ślęzą, gm. Kobierzyce, pow. Wrocław, woj.
dolnośląskie (tabl. CXXXVII:3).
Rodzaj stanowiska: wczesnośredniowieczna osada otwarta (?).
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne w 1925 r.
przy wybieraniu piasku, dar miejscowego nauczyciela.
Lokalizacja szczegółowa: jama nr 2 (dodatkowo w obiekcie
– ułamki naczyń glinianych).
Opis: żeleźce jest masywne i lekko opuszczone w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada
zaopatrzona w wyodrębnione, trójkątne wąsy; obuch zaokrąglony; masywna szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne,
łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, łukowato podciętą, szeroką brodą; stan zachowania – bardzo dobry.
Wymiary: dł. całk. – 17,4 cm; wys. ostrza – 6,8 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,2 cm; szer. osady – 4,8 cm; wys. osady –
3,3 cm; wys. osady z wąsami – 5,7 cm; światło osady – 3,5 x
3,5 cm. Waga – 741 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.2.
Chronologia: X–XIII w.

Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum Archeologiczne we Wrocławiu, oddział
Muzeum Miejskiego Wrocławia, nr inw. MMW/A/IV/3206,
dawny nr 891:25.
Literatura: Bermehrung... 1927, s. 68; Kurtz 1936, s. 26;
Nadolski 1954, tab. B/145 – tutaj jako Tyniec Wielki; Sarnowska 1962, s. 505–507, przyp. 56, ryc. 10.
Uwagi: –.
717. Uchanie, gm. Uchanie, pow. Hrubieszów, woj. lubelskie
(tabl. CXXXVIII:1).
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne.
Lokalizacja szczegółowa: poniżej Góry Zamkowej.
Opis: żeleźce jest dość masywne i uniesione w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada niewyodrębniona; obuch zakończony krępym kapturkiem; masywna szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone szeroką, łukowato podciętą brodą
zakończoną półkolistym występem.
Wymiary: dł. całk. – 18,5 cm; wys. ostrza – 11,3 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,6 cm; szer. osady – 4,8 cm; światło osady –
3,9 x 3,7 cm; wys. kapturka – 7,1 cm.
Przynależność typologiczna: IIB.1.20.
Chronologia: XI–XIII w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum Okręgowe w Krasnymstawie, nr inw. MK/
H/1672.
Literatura: Strzyż 2006, tab. V/76, ryc. 9:8.
Uwagi: w trakcie kwerendy zabytek był niedostępny.
718. Ujście, gm. Ujście, pow. Piła, woj. wielkopolskie, stan. 1
(tabl. CXXXVIII:2).
Rodzaj stanowiska: grodzisko z połowy X – połowy XIV w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe E. Naumowicz w 1963 r.
Lokalizacja szczegółowa: majdan (posesja Stary Rynek 1),
wykop 1, warstwa XII.
Opis: żeleźce jest prostopadłe w stosunku do osi pionowej toporzyska; osada niewyodrębniona; obuch zakończony krępym kapturkiem; smukła szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne,
łukowate ostrze, zakończone szeroką, ukośnie podciętą brodą.
Wymiary: dł. całk. – 11,0 cm; zach. wys. ostrza – 7,6 cm;
najmn. wys. szyjki – 1,2 cm; wys. kapturka – 4,0 cm.
Przynależność typologiczna: IIB.1.20/22/24.
Chronologia: XII/XIII w.
Podstawy datowania: chronologia fazy osadniczej – ułamki
naczyń glinianych.
Zbiory: zaginął; dawniej w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu, nr inw. 1963:27.
Literatura: Naumowiczówna 1970, s. 236, ryc. 3; Hensel,
Hilczer-Kurnatowska, Łosińska 1995, s. 119–124, tab. 6,
tabl. IV:1; Świątkiewicz 2002, s. 58, tab. VIA:19, tabl. XIV:6;
2007, kat. 454.
Uwagi: –.
719. Walawa, gm. Orły, pow. Przemyśl, woj. podkarpackie.
Rodzaj stanowiska: płaskie cmentarzysko szkieletowe z końca
X – końca XII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe J. Pasternaka w 1939 r.
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Lokalizacja szczegółowa: „w pobliżu grobu męskiego”.
Opis: „topór z rozszerzonym ostrzem”.
Wymiary: –.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: koniec X – koniec XII w.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – brązowe
i srebrne kabłączki skroniowe typów III i IIIc wg K. Musianowicz, srebrne i brązowe zausznice malinowate, bransolety szklane.
Zbiory: zaginął; w czasie II wojny światowej w Muzeum
Historycznym we Lwowie (Львівський історичний музей).
Literatura: Пастернак 1961, s. 17; Petehyrycz, Ters’kyj 1997,
s. 109.
Uwagi: –.
720. Wałbrzych-Stary Książ, gm. Wałbrzych, pow. Wałbrzych, woj. dolnośląskie (tabl. CXXXVIII:3).
Rodzaj stanowiska: grodzisko z 2. połowy IX – początków
X w. (?).
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe K. Jaworskiego w l. 1991–1992 r.
Lokalizacja szczegółowa: wał wschodni, drugi człon podzamcza, zniszczona, południowa partia wału, ok. 0,3 m od
północnej ściany wybierzyska w wale, warstwa przepiaszczonej gliny, gł. 8 cm; skarb przedmiotów żelaznych (+ półkosek).
Opis: fragment żeleźca w postaci zaopatrzonej w wydłużone,
trójkątne wąsy osady i obucha zakończonego dość długim,
lekko rozszerzającym się, prostokątnym w przekroju młotkiem ; stan zachowania – zły, brak ostrza i szyjki, uszkodzona
osada i wąsy.
Wymiary: zach. dł. całk. – 7,1 cm; szer. osady – 4,5 cm;
wys. osady – 3,4 cm; wys. osady z wąsami – 7,3 cm; światło osady – ? x 3,4 cm.
Przynależność typologiczna: –.5.29–30 (?).
Chronologia: 2 połowa IX w – początek X w. (?).
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego
we Wrocławiu, bez nr inw.
Literatura: Jaworski 1994, s. 514–516, przyp. 3, ryc. 2:a;
1997, s. 120–121, ryc. 6:a; 2001, s. 202, Abb. 16:a; 2005a,
s. 63–64, 278, 289, 298, przyp. 368–369, ryc. 152:a 2005b,
s. 361, Abb. 3:a; Wachowski 1994, ryc. 1, nr kat. 10:a; 1997,
s. 46, ryc. 31:e; 2000, s. 38, Abb. 31:e; 2001a, s. 158, rys. 11:e
– tutaj jako Stary Książ; Kurnatowska 1999, s. 119; Poleski
1999, s. 26; Kotowicz 2009, s. 391, ryc. 3:13.
Uwagi: –.
721. Wandynowo, gm. Bytoń, pow. Radziejów, woj. kujawskopomorskie, stan. 10 (tabl. CXXXVIII:4).
Rodzaj stanowiska: płaskie cmentarzysko szkieletowe z 2. połowy XI – 1. połowy XIII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe A. Andrzejewskiej w 1998 r.
Lokalizacja szczegółowa: grób nr 9 – mężczyzny w wieku
maturus (ok. 40–50 lat), ok. 174 cm wzrostu, pochowanego
w pozycji wyprostowanej na wznak z prawą ręką złożoną
wzdłuż tułowia, lewą zgiętą i ułożoną na miednicy (?), na osi
NW-SE, z głową na SE; żeleźce złożono przy prawej kości
podudzia, ostrzem skierowanym ku zmarłemu, toporzyskiem
ku głowie (dodatkowo w grobie: nóż żelazny w pochewce
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skórzanej i kabłączek skroniowy z posrebrzanego brązu typu
IIIA wg K. Musianowicz/H. Kóčki-Krenz przy lewej kości
miednicznej).
Opis: żeleźce jest smukłe i prostopadłe w stosunku do osi
pionowej toporzyska; światło osady migdałowate; osada zaopatrzona w wyodrębnione wąsy; obuch spłaszczony; masywna szyjka przechodzi w szerokie, niemal symetryczne,
wachlarzowate ostrze; stan zachowania – średni, silnie uszkodzona krawędź ostrza, dodatkowo złamanego w górnej partii,
uszkodzone wąsy.
Wymiary: dł. całk. – 18,1 cm; zach. wys. ostrza – 11,5 cm;
najmn. wys. szyjki – 2,1 cm; szer. osady – 3,2 cm; wys. osady
– 2,1 cm; wys. osady z wąsami – 3,0 cm; światło osady –
3,0 x 2,2 cm. Waga – 278 g.
Przynależność typologiczna: IIIA.5.3.
Chronologia: koniec XI – 1. połowa XII w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna;
chronologia stanowiska – monety srebrne, w tym denary Władysława II i Bolesława Kędzierzawego, kabłączki skroniowe
typu III i IIIc/A–C wg K. Musianowicz/H. Kóčki-Krenz,
przęślik z rózowego łupku wołyńskiego, brązowa sprzączka
lirowata typu IV wg Z. Hołowińskiej.
Zbiory: Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, nr inw.
W/16/98.
Literatura: Andrzejewska 1999, s. 219, ryc. 4:1; 2006, s. 130;
Drozd 2008, s. 55, tab. I:24; Wrzesiński 2011, s. 467.
Uwagi: w momencie odkrycia na żeleźcu znajdowały się
resztki tkaniny.
722. Wandynowo, gm. Bytoń, pow. Radziejów, woj. kujawskopomorskie, stan. 10.
Rodzaj stanowiska: płaskie cmentarzysko szkieletowe z XI/XII
– początku XIII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe A. Andrzejewskiej w l. 1998–1999.
Lokalizacja szczegółowa: grób nr 34 – mężczyzny w wieku
adultus/maturus (30–40 lat), pochowanego w pozycji wyprostowanej na wznak z rękoma wzdłuż tułowia, na osi NWSE (?), z głową na SE (?); żeleźce złożono na prawej kości
podudzia, z ostrzem skierowanym w kierunku zmarłego,
toporzyskiem ku głowie (dodatkowo w grobie: gwoźdź żelazny).
Opis: osada żeleźca niewyodrębniona (?); obuch płaski; szyjka przechodzi w bardzo szerokie, wachlarzowate ostrze.
Wymiary: dł. całk. – 16,3 cm; wys. ostrza – 12,8 cm; wys.
osady – 5,3 cm.
Przynależność typologiczna: IIIA.1.3 (?).
Chronologia: koniec XI – 1. połowa XII w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego.
Literatura: Andrzejewska 1999, s. 219; 2006, 130; Wrzesiński 2011, s. 467.
Uwagi: w czasie kwerendy zabytek był niedostępny.
723. Warszawa-Grochów, gm. Warszawa, pow. Warszawa,
woj. mazowieckie, stan. 5 (tabl. CXXXVIII:5).
Rodzaj stanowiska: płaskie cmentarzysko szkieletowe z XI/XII
– XII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania ratownicze Pracowni Archeologicznej PKZ w Warszawie pod kierownictwem
H. Młynarczyk w 1975 r.

Lokalizacja szczegółowa: grób 89 – mężczyzny zmarłego
w wieku maturus, pochowanego na osi NW-SE, głową na
SE; żeleźce złożono poniżej prawej stopy zmarłego, ostrzem
w kierunku zmarłego, toporzyskiem ku głowie (dodatkowo
w grobie: nóż żelazny przy lewej kości miednicznej, wiadro
drewniane z żelaznymi uchwytami, kabłąkiem, kółkiem i obejmami przy lewej stopie, skałka krzemienna w wypełnisku
jamy grobowej).
Opis: żeleźce jest smukłe i lekko opuszczone w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada
zaopatrzona w wyodrębnione wąsy; obuch zaokrąglony;
smukła szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne ostrze;
stan zachowania – średni, lekko uszkodzona krawędź ostrza, zniszczone wąsy.
Wymiary: dł. całk. – 14,3 cm; zach. wys. ostrza – 6,4 cm;
najmn. wys. szyjki – 1,1 cm; szer. osady – 3,3 cm; wys. osady
– 2,2 cm; zach. wys. osady z wąsami – 3,3 cm; światło osady
– 3,2 x 3,0 cm. Waga – 239 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.1.
Chronologia: XI/XII – XII w.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – naczynia gliniane, denar krzyżowy saski typu VII, kabłączki skroniowe
typu IIIA–B wg K. Musianowicz.
Zbiory: Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie,
nr inw. PMA/V/7227.
Literatura: Młynarczyk 1977, s. 130–131, ryc. 7:d; Piotrowski 2004–2005, s. 37, ryc. 7; Piotrowski, Wójcik 2008, s. 28.
Uwagi: w momencie odkrycia na powierzchni żeleźca znajdowały się resztki tkaniny.
724. Warszawa-Wilanów, gm. Warszawa, pow. Warszawa,
woj. mazowieckie (tabl. CXXXVIII:6).
Rodzaj stanowiska: cmentarzysko szkieletowe z 2. połowy
XI – XVII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: nadzór archeologiczny pod
kierownictwem A. Gołembnika w 2008 r.
Lokalizacja szczegółowa: przedpole pałacu, część N-E cmentarzyska, wykop wodociągowy, hałda, grób (?).
Opis: żeleźce jest masywne i lekko podniesione w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne (?); osada
zaopatrzona w wyodrębnione wąsy; obuch zaokrąglony, zakończony kapturkiem; smukła szyjka przechodzi w szerokie,
asymetryczne ostrze, zakończone wyodrębnioną, szeroką,
ukośnie podciętą brodą.
Wymiary: dł. całk. – 16,5* cm; wys. ostrza – 11,7* cm; najmn.
wys. szyjki – 1,4* cm; wys. osady – 3,3* cm; zach. wys. osady
z wąsami – 4,2* cm; zach. wys. kapturka – 6,0* cm.
Przynależność typologiczna: IIB.5.20.
Chronologia: 2. połowa XI – początek XIII w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna;
chronologia stanowiska – ułamki naczyń glinianych, brązowe kabłączki skroniowe typu IIIA–C wg K. Musianowicz/
H. Kóčki-Krenz.
Zbiory: Muzeum Pałac w Wilanowie, nr inw. N/08/56zw.
Literatura: niepublikowany.
Uwagi: w trakcie kwerendy zabytek był niedostępny do dokumentacji.
725. Węgry, gm. Sztum, pow. Sztum, woj. pomorskie, stan. 1.
Rodzaj stanowiska: osada otwarta z początku XI w. (?) oraz
grodzisko dwuczłonowe z 1. połowy XI – XII w.

Badania lub rodzaj znaleziska: stacjonarne badania wykopaliskowe B. Więcek z Muzeum Archeologicznego w Gdańsku i M. Haftki z Muzeum Zamkowego w Malborku w 1966 r.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: fragment ostrza.
Wymiary: –.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: 1. połowa XI – XII w.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – ułamki naczyń glinianych, denar arcybiskupa Pilgrima, zelazny grot
włóczni typu V wg A. Nadolskiego, ostrogi żelazne typu II/3 wg
Z. Hilczerówny.
Zbiory: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku (?), nr kat.
1966:61.
Literatura: Piaskowski 1979, s. 347–348, 350, ryc. 1:18.
Uwagi: w trakcie kwerendy zabytku nie odnaleziono; badania
metaloznawcze przeprowadzone przez J. Piaskowskiego wykazały, iż zabytek wykonany został ze stali niskowęglowej.
726. Węgry, gm. Sztum, pow. Sztum, woj. pomorskie, stan. 1.
Rodzaj stanowiska: osada otwarta z początku XI w. (?) oraz
grodzisko dwuczłonowe z 1. połowy XI – XII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: stacjonarne badania wykopaliskowe B. Więcek z Muzeum Archeologicznego w Gdańsku
i M. Haftki z Muzeum Zamkowego w Malborku w 1967 r.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: fragment zaokrąglonego obucha.
Wymiary: –.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: 1. połowa XI – XII w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku (?), nr kat.
1967:107a.
Literatura: Piaskowski 1979, s. 349–350, ryc. 1:27.
Uwagi: w trakcie kwerendy zabytku nie odnaleziono; badania metaloznawcze przeprowadzone przez J. Piaskowskiego
wykazały, iż zabytek wykonany został z dymarskiego żelaza
o strukturze ferrytycznej.
727. Węgry, gm. Sztum, pow. Sztum, woj. pomorskie, stan. 1.
Rodzaj stanowiska: osada otwarta z początku XI w. (?) oraz
grodzisko dwuczłonowe z 1. połowy XI – XII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: stacjonarne badania wykopaliskowe B. Więcek z Muzeum Archeologicznego w Gdańsku
i M. Haftki z Muzeum Zamkowego w Malborku w 1967 r.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: fragment ostrza.
Wymiary: –.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: 1. połowa XI – XII w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku (?), nr kat.
1967:129.
Literatura: Piaskowski 1979, s. 347, 350, ryc. 1:14.
Uwagi: w trakcie kwerendy zabytku nie odnaleziono; badania metaloznawcze przeprowadzone przez J. Piaskowskiego
wykazały, iż zabytek wykonany został z dymarskiego żelaza
o strukturze ferrytycznej.
728. Wierzbica Szlachecka, gm. Dzierzążnia, pow. Płońsk,
woj. mazowieckie, stan. 1 (tabl. CXXXVIII:7).
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Rodzaj stanowiska: cmentarzysko szkieletowe z grobami
w obudowach kamiennych z XI–XII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania F. Tarczyńskiego
w 1887 r.
Lokalizacja szczegółowa: grób.
Opis: żeleźce jest prostopadłe (?) w stosunku do osi pionowej toporzyska; osada zaopatrzona w wyodrębnione wąsy;
smukła szyjka przechodzi szerokie, asymetryczne ostrze, zakończone wąską, prosto uciętą brodą.
Wymiary: dł. całk. – 11,0 cm; zach. wys. ostrza – 5,7 cm;
najmn. wys. szyjki – 1,2 cm; wys. osady z wąsami – 4,0 cm;
światło osady – 2,5 cm.
Przynależność typologiczna: IIB.5.2/4/6.
Chronologia: XI–XII w.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – srebrny paciorek owalny z wybrzuszeniami, posrebrzane kabłączki skroniowe typów IIIA–B wg K. Musianowicz/H. Kóčki-Krenz.
Zbiory: zaginął.
Literatura: Tarczyński 1899c, s. 2; Rutkowski 1906, s. 41,
tabl. III; Kowalewski 1908, s. 11; Jänischen 1938, s. 32,
poz. 190; Nadolski 1954, tab. B/147 – jako Wierzbica; Rauhut 1971, s. 530, nr kat. 53; Miśkiewiczowa 1982, s. 174;
Kordala 2006, s. 85, kat. 111, tab. 24/22.
Uwagi: w ostrzu znajdował się niewielki otwór (?); mimo sugestii przedstawionych w literaturze, zabytku nie odnaleziono
w zbiorach Muzeum Diecezjalnego w Płocku; brak go również
w inwentarzu przekazania zabytków przez F. Tarczyńskiego.
729. Wierzbica Szlachecka, gm. Dzierzążnia, pow. Płońsk,
woj. mazowieckie, stan. 1 (tabl. CXXXIX:1).
Rodzaj stanowiska: cmentarzysko szkieletowe z grobami
w obudowach kamiennych z XI–XII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania F. Tarczyńskiego
w 1887 r.
Lokalizacja szczegółowa: grób.
Opis: żeleźce jest smukłe; osada zaopatrzona w słabo wyodrębnione wąsy; światło osady owalne (?); obuch spłaszczony (?); smukła szyjka przechodzi szerokie, asymetryczne
ostrze, zakończone wąską, półkoliście (?) uciętą brodą.
Wymiary: dł. całk. – 11,4 cm; wys. ostrza – 8,0 cm; światło
osady – 3,0 cm.
Przynależność typologiczna: IIB.5.4.
Chronologia: XI–XII w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: zaginął.
Literatura: Tarczyński 1899c, s. 2; Rutkowski 1906, s. 41,
tabl. III; Kowalewski 1908, s. 11; Jänischen 1938, s. 32,
poz. 190; Nadolski 1954, tab. B/148; Rauhut 1971, s. 530,
kat. 53; Miśkiewiczowa 1982, s. 174; Kordala 2006, s. 85,
kat. 111, tab. 24/23.
Uwagi: mimo sugestii przedstawionych w literaturze, zabytku nie odnaleziono w zbiorach Muzeum Diecezjalnego
w Płocku; brak go również w inwentarzu przekazania zabytków przez F. Tarczyńskiego.
730. Wilcze Laski, gm. Szczecinek, pow. Szczecinek, woj.
zachodniopomorskie, stan. 1.
Rodzaj stanowiska: wczesnośredniowieczne grodzisko dwuczłonowe.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania F. Kasiskiego w l. 70
XIX w.

184

Lokalizacja szczegółowa: majdan (?).
Opis: „duży topór z wąsami”.
Wymiary: dł. całk. – 30,0 cm; wys. ostrza – 16,0 cm; wys.
wąsów (?) – 12,0 cm.
Przynależność typologiczna: –.5.–.
Chronologia: wczesne średniowiecze (?).
Podstawy datowania: literatura przedmiotu.
Zbiory: zaginął.
Literatura: Kasiski 1881, s. 19; Łęga 1929, s. 262; Nadolski
1954, tab. B/65; Olczak, Siuchniński 1969, s. 187; Świątkiewicz 2002, s. 57, tab. VIA:20.
Uwagi: –.
731. Wilcze Laski, gm. Szczecinek, pow. Szczecinek, woj.
zachodniopomorskie, stan. 1.
Rodzaj stanowiska: wczesnośredniowieczne grodzisko dwuczłonowe.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania F. Kasiskiego w l. 70
XIX w.
Lokalizacja szczegółowa: majdan (?).
Opis: „mała siekierka z uszkodzonym obuchem”.
Wymiary: –.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: wczesne średniowiecze (?).
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: zaginął.
Literatura: Kasiski 1881, s. 19; Łęga 1929, s. 262; Nadolski
1954, tab. B/66; Olczak, Siuchniński 1969, s. 187; Świątkiewicz 2002, tab. VIA:21.
Uwagi: –.
732. Witonia, gm. Witonia, pow. Łęczyca, woj. łódzkie (tabl.
CXXXIX:2).
Rodzaj stanowiska: cmentarzysko szkieletowe z XI (?) w.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest smukłe i prostopadłe w stosunku do osi
pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada zaopatrzona w wyodrębnione, trójkątne wąsy; obuch spłaszczony;
smukła szyjka przechodzi w bardzo szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze, podniesione do góry i zakończone wyodrębnioną, półowalnie podciętą, wąską brodą; stan zachowania – bardzo dobry.
Wymiary: dł. całk. – 16,1 cm; wys. ostrza – 20,0 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,9 cm; szer. osady – 3,3 cm; wys. osady –
2,7 cm; wys. osady z wąsami – 4,2 cm; światło osady – 3,1 x
2,6 cm. Waga – 347 g.
Przynależność typologiczna: IIIB.5.4.
Chronologia: 2. połowa X – XI w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna; chronologia stanowiska – grot włóczni typu III wg A. Nadolskiego.
Zbiory: Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie,
nr inw. PMA/V/1340:1, ze zbiorów prywatnych prof. Pawińskiego, dawniej w Muzeum Przemysłu i Rolnictwa,
nr inw. 329 (wywieziony przez Niemców do Grassleben
pod nr 40:185, rewindykowany w 1947 r.).
Literatura: Nadolski 1954, s. 43, tab. B/149, tabl. XV:3;
Żak 1954, s. 729; Haftka 1971, s. 449, zestawienie; Głosek,
Kajzer, Nadolski 1978, s. 31, poz. 50, tabl. 7; Nicolle 1999,
kat. 904; A.P. 2000a, s. 159, kat. 07.01.05.
Uwagi: –.

733. Wizna, gm. Wizna, pow. Łomża, woj. podlaskie, stan.
Góra Królowej Bony (Góra Zamkowa) (tabl. CXXXIX:3).
Rodzaj stanowiska: grodzisko jednoczłonowe z XII–XIII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne A. Lipińskiego z Wizny; dar M. Morela z Piastowa w 1987 r.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest dość smukłe i lekko uniesione w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada
niewyodrębniona; obuch zaokrąglony, zakończony kapturkiem; masywna szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, ukośnie podciętą, szeroką brodą; stan zachowania – średni, uszkodzona
osada i kapturek.
Wymiary: dł. całk. – 14,0 cm; wys. ostrza – 9,6 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,3 cm; szer. osady – 3,5 cm; światło osady –
3,5 x 2,9 cm; zach. wys. kapturka – 3,6 cm. Waga – 256 g.
Przynależność typologiczna: IIB.1.20.
Chronologia: XII–XIII w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna;
chronologia stanowiska – źródła pisane, ułamki naczyń glinianych, przęśliki z różowego łupku wołyńskiego.
Zbiory: Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie,
nr inw. PMA/VI/8948.
Literatura: Głosik 2001, s. 240, poz. 101, ryc. 31:f.
Uwagi: –.
734. Włodarka, gm. Trzebiatów, pow. Gryfice, woj. zachodniopomorskie (tabl. CXXXIX:4).
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne przed II wojną
światową.
Lokalizacja szczegółowa: koryto rzeki Regi.
Opis: żeleźce jest prostopadłe (?) w stosunku do osi pionowej toporzyska; osada zaopatrzona w krótkie, trójkątne wąsy;
obuch zakończony czworokątnym (?) młotkiem; masywna
szyjka przechodzi w wąskie, lekko asymetryczne, łukowate
ostrze.
Wymiary: dł. całk. – 17,8 cm; wys. ostrza – 5,7 cm; najmn.
wys. szyjki – 3,0 cm; wys. osady z wąsami – 5,6 cm; wys.
kapturka – 5,0 cm.
Przynależność typologiczna: IB.5.29 (?).
Chronologia: VIII–X (?) w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: zaginął.
Literatura: Knorr 1936, s. 217; Jänischen 1938, s. 27, poz. 52;
Świątkiewicz 2002, s. 54, tab. VIA:22, tabl. XII:1; 2007,
kat. 458.
Uwagi: por. Archiwum Muzeum Narodowego w Szczecinie,
teczka nr 294 (Trzebiatów).
735. Włostowo, gm. Środa Wielkopolska, pow. Środa Wielkopolska, woj. wielkopolskie (tabl. CXXXIX:5).
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest smukłe i prostopadłe w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady okrągłe; osada zaopatrzona
w wyodrębnione, trójkątne wąsy; obuch zakończony słabo
wyodrębnionym, płasko ściętym młotkiem; smukła szyjka
przechodzi w bardzo szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze,
podniesione do góry i zakończone wyodrębnioną, wąską brodą.

Wymiary: dł. całk. – 15,1 cm; wys. ostrza – 22,4 cm; najmn. wys.
szyjki – 1,9 cm; szer. osady – 3,0 cm; wys. osady z wąsami – 4,1 cm; światło osady – 1,8 x 1,8 cm.
Przynależność typologiczna: IIIB.5.30.
Chronologia: 2. połowa X – XI w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: zaginął; dawniej w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu, nr inw. 1909:161.
Literatura: Nadolski 1954, tab. B/150, tabl. XV:1; Haftka
1971, s. 449, zestawienie.
Uwagi: –.
736. Wolbórz-Młynek, gm. Wolbórz, pow. Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie, stan. 15 (tabl. CXXXIX:6).
Rodzaj stanowiska: wczesnośredniowieczne płaskie cmentarzysko szkieletowe.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi oraz
Zakładu Antropologii Uniwersytetu Łódzkiego w 1957 r.;
znalezisko luźne.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest dość smukłe i niemal prostopadłe w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne;
osada zaopatrzona w słabo wyodrębnione, trójkątne wąsy;
obuch zaokrąglony, zakończony krępym kapturkiem; smukła szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, łukowate
ostrze, podniesione do góry i zakończone wyodrębnioną,
łukowato podciętą brodą z niewielkim, półkolistym występem; stan zachowania – średni, uszkodzona krawędź ostrza
i kapturek.
Wymiary: dł. całk. – 14,5 cm; wys. ostrza – 8,9 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,4 cm; wys. osady – 2,6 cm; zach. wys. osady
z wąsami – 3,2 cm; światło osady – 2,7 x ? cm.
Przynależność typologiczna: IIB.5.20/22/24.
Chronologia: XI–XII (?) w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi,
nr inw. IV–170/1957, nr kat. IV–215/1957.
Literatura: Nadolski 1954, tab. Uzupełnienia A/3 – jako Młynek.
Uwagi: w trakcie kwerendy zabytek był niedostępny; w ostrzu
znajduje się otwór o średnicy 0,5 cm.
737. Wolbórz-Młynek, gm. Wolbórz, pow. Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie, stan. 15 (tabl. CXL:1).
Rodzaj stanowiska: wczesnośredniowieczne płaskie cmentarzysko szkieletowe.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi oraz
Zakładu Antropologii Uniwersytetu Łódzkiego w 1957 r.;
znalezisko luźne.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest dość smukłe i uniesione w stosunku do
osi pionowej toporzyska; osada zaopatrzona w słabo wyodrębnione, trójkątne wąsy; obuch zakończony krępym, górnym kapturkiem; smukła szyjka przechodzi w szerokie,
asymetryczne, łukowate ostrze, podniesione do góry i zakończone wyodrębnioną, ukośnie podciętą brodą z niewielkim, półkolistym występem.
Wymiary: dł. całk. – 12,8 cm; wys. ostrza – 9,6 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,1 cm; wys. osady z wąsami – 3,4 cm; wys.
kapturka – 3,8 cm.
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Przynależność typologiczna: IIB.5.14/16/18.
Chronologia: XI–XII (?) w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi,
nr inw. IV–170/1957, nr kat. IV–215/1957.
Literatura: Nadolski 1954, tab. Uzupełnienia A/4 – jako Młynek.
Uwagi: w trakcie kwerendy zabytek był niedostępny.
738. Wolin, gm. Wolin, pow. Kamień Pomorski, woj. zachodniopomorskie, stan. 4 (tabl. CXL:2).
Rodzaj stanowiska: ufortyfikowana osada podgrodowa z 2. połowy IX – XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe pod
kierownictwem W. Filipowiaka w l. 2001–2002.
Lokalizacja szczegółowa: dzielnica Ogrody, wykop 5, warstwa VI.
Opis: żeleźce jest smukłe i uniesione w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady migdałowate; osada obustronnie wyodrębniona; obuch płaski (?); masywna szyjka
przechodzi w wąskie, lekko asymetryczne ostrze.
Wymiary: dł. całk. – 21,5 cm; wys. ostrza – 7,1 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,5 cm; szer. osady – ok. 4,8 cm; wys. osady –
4,1 cm; światło osady – 5,4 x 3,1 cm.
Przynależność typologiczna: IB.12.3 (?).
Chronologia: koniec X w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna;
chronologia poziomu osadniczego –datowanie dendrochronologiczne, ułamki naczyń glinianych, łyżka drewniana ornamentowana w stylu Borre.
Zbiory: Ośrodek Archeologii Średniowiecza Krajów Nadbałtyckich Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Szczecinie.
Literatura: Filipowiak 2005, s. 42, ryc. 7; Filipowiak, Stanisławski, Jusza 2013, s. 153, ryc. 107.
Uwagi: w trakcie kwerendy zabytek był niedostępny.
739. Wolin, gm. Wolin, pow. Kamień Pomorski, woj. zachodniopomorskie (tabl. CXL:3).
Rodzaj stanowiska: ?.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne w trakcie pogłębiania rzeki Dziwny, dar J. Benduskiego ze Szczecina w 1984 r.
Lokalizacja szczegółowa: rzeka Dziwna, środek koryta, warstwa błękitnego iłu calcowego, gł. ok. 4,10 m – na wysokości
Wolin, stan. 10.
Opis: żeleźce jest dość masywne i lekko opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady półowalne;
osada zaopatrzona w silnie wyodrębnione, spiczaste wąsy;
obuch płaski; masywna szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze; stan zachowania – zły, wygięte
żeleźce, uszkodzona lewa strona osady, silnie skorodowane
powierzchnie, nieznacznie wyszczerbiona krawędź ostrza,
ułamane wąsy.
Wymiary: dł. całk. – 19,2 cm; wys. ostrza – 10,1 cm; najmn.
wys. szyjki – 3,7 cm; zach. szer. osady – 3,9 cm; wys. osady
– 4,8 cm; zach. wys. osady z wąsami – 7,0 cm; światło osady
– 4,1 x 2,9 cm. Waga – 776 g.
Przynależność typologiczna: IIB.5.3.
Chronologia: XI–XII (?) w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum Regionalne im. Andrzeja Kaubego w Wolinie, nr inw. MW/E/105a.
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Literatura: Filipowiak 2005, s. 42.
Uwagi: w okolicach odkryto też halabardę bez drzewca i naczynia z polewą (informacja z karty zabytku), które jednak
nie trafiły do zbiorów Muzeum – być może w pierwszym
przypadku chodzi o topór z wachlarzowatym ostrzem.
740. Wolin, gm. Wolin, pow. Kamień Pomorski, woj. zachodniopomorskie (tabl. CXL:4).
Rodzaj stanowiska: nadbrzeże portowe (?).
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne dokonane
przez wędkarzy w 2008 r.
Lokalizacja szczegółowa: rzeka Dziwna, przy lewym brzegu,
pomiędzy mostem kolejowym a mostem drogowym.
Opis: żeleźce jest smukłe i prostopadłe w stosunku do osi
pionowej toporzyska; światło osady migdałowate; osada zaopatrzona w słabo wyodrębnione, trójkątne wąsy; obuch spłaszczony; smukła szyjka przechodzi w wąskie, symetryczne,
łukowate ostrze; stan zachowania – dobry, niewielkie uszczerbki na ostrzu.
Wymiary: dł. całk. – 8,3 cm; wys. ostrza – 3,6 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,5 cm; szer. osady – 2,5 cm; wys. osady –
1,7 cm; wys. osady z wąsami – 2,9 cm; światło osady – 2,6 x
1,9 cm. Waga – 63 g.
Przynależność typologiczna: IA.5.3.
Chronologia: X–XI w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: depozyt w Muzeum Narodowym w Szczecinie, nr dep.
MNS/D/156.
Literatura: Stanisławski 2013, s. 19, il. 2.
Uwagi: –.
741. Wolin, gm. Wolin, pow. Kamień Pomorski, woj. zachodniopomorskie (tabl. CXLI:1).
Rodzaj stanowiska: nadbrzeże portowe (?).
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne dokonane
przez wędkarzy w 2008 r.
Lokalizacja szczegółowa: rzeka Dziwna, przy lewym brzegu,
pomiędzy mostem kolejowym a mostem drogowym.
Opis: żeleźce jest masywne i opuszczone w stosunku do osi
pionowej toporzyska; światło osady pięciokątne; osada zaopatrzona w silnie wyodrębnione, spiczaste wąsy; obuch
płaski; masywna szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne,
łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, ukośnie podciętą, szeroką brodą; stan zachowania – bardzo dobry.
Wymiary: dł. całk. – 20,2 cm; wys. ostrza – 14,4 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,8 cm; szer. osady – 4,4 cm; wys. osady –
3,7 cm; wys. osady z wąsami – 6,8 cm; światło osady – 4,3 x
3,3 cm. Waga – 1455 g.
Przynależność typologiczna: IIB.5.4.
Chronologia: IX–XI (?) w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: depozyt w Muzeum Narodowym w Szczecinie, nr dep.
MNS/D/154.
Literatura: Stanisławski 2013, s. 19, il. 2.
Uwagi: –.
742. Wolin, gm. Wolin, pow. Kamień Pomorski, woj. zachodniopomorskie (tabl. CXLI:2).
Rodzaj stanowiska: nadbrzeże portowe (?).
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne dokonane
przez wędkarzy w 2008 r.

Lokalizacja szczegółowa: rzeka Dziwna, przy lewym brzegu,
pomiędzy mostem kolejowym a mostem drogowym.
Opis: żeleźce jest dość masywne i lekko opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne;
osada zaopatrzona w słabo wyodrębnione wąsy; obuch płaski; masywna szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne,
łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, ukośnie podciętą, niezbyt szeroką brodą; stan zachowania – dobry, niewielkie uszczerbki na ostrzu.
Wymiary: dł. całk. – 9,6 cm; wys. ostrza – 7,2 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,4 cm; szer. osady – 2,4 cm; wys. osady –
2,1 cm; wys. osady z wąsami – 3,2 cm; światło osady –
2,1 x 1,5 cm. Waga – 180 g.
Przynależność typologiczna: IIB.5.4.
Chronologia: IX–XI (?) w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: depozyt w Muzeum Narodowym w Szczecinie, nr dep.
MNS/D/155.
Literatura: Stanisławski 2013, s. 19, il. 2.
Uwagi: –.
743. Wolin, gm. Wolin, pow. Kamień Pomorski, woj. zachodniopomorskie (tabl. CXLI:3).
Rodzaj stanowiska: nadbrzeże portowe (?).
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne dokonane
przez wędkarzy w 2008 r.
Lokalizacja szczegółowa: rzeka Dziwna, przy lewym brzegu,
pomiędzy mostem kolejowym a mostem drogowym.
Opis: żeleźce jest smukłe i prostopadłe w stosunku do osi
pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada zaopatrzona w wyodrębnione, trójkątne wąsy; obuch płaski; smukła szyjka przechodzi w bardzo (?) szerokie, pierwotnie
wachlarzowate i symetryczne ostrze; stan zachowania –
średni, zniszczone ostrze.
Wymiary: zach. dł. całk. – 14,2 cm; zach. wys. ostrza – 7,1 cm;
najmn. wys. szyjki – 1,6 cm; szer. osady – 3,4 cm; wys.
osady – 2,3 cm; wys. osady z wąsami – 3,6 cm; światło osady
– 3,2 x 2,3 cm. Waga – 135 g.
Przynależność typologiczna: IIIA.5.3.
Chronologia: 2. połowa X – XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: depozyt w Muzeum Narodowym w Szczecinie, nr dep.
MNS/D/157.
Literatura: Stanisławski 2013, s. 19, il. 2.
Uwagi: –.
744. Wólka Łabuńska, gm. Łabunie, pow. Zamość, woj. lubelskie (tabl. CXLI:4).
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest smukłe i opuszczone w stosunku do osi
pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada zaopatrzona w wyodrębnione, trójkątne wąsy; obuch zaokrąglony, zakończony smukłym kapturkiem; masywna szyjka przechodzi w wąskie, symetryczne ostrze.
Wymiary: dł. całk. – 24,3 cm; wys. ostrza – 4,3 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,1 cm; szer. osady – 5,6 cm; wys. osady –
3,8 cm; wys. osady z wąsami – 5,5 cm; światło osady –
ok. 3,5 x 4,0 cm; wys. kapturka – 8,3 cm.
Przynależność typologiczna: IA.5.19.

Chronologia: X–XII w (?).
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: kolekcja prywatna.
Literatura: Kuśnierz 2009, s. 154, przyp. 44, ryc. 7.
Uwagi: –.
745. Wrocław, gm. Wrocław, pow. Wrocław, woj. dolnośląskie, stan. Ostrów Tumski (tabl. CXLII:1, CLXXXII:5).
Rodzaj stanowiska: grodzisko dwuczłonowe z końca X –
połowy XIII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe J. Kaźmierczyka, J. Kramarka i Cz. Lasoty w 1976 r.
Lokalizacja szczegółowa: wykop I–II, warstwa J – XV poziom osadniczy, budynek 1 (dodatkowo w obiekcie – ułamki
naczyń glinianych, fr. okucia ołowianego, sztabka i bryłki
ołowiu, fr. kamienia żarnowego, fr. przedmiotów drewnianych, fr. skóry, fr. włosia).
Opis: żeleźce jest dość smukłe i lekko opuszczone w stosunku
do osi pionowej toporzyska; osada obustronnie wyodrębniona
w przedniej części; światło osady czworokątne; obuch spłaszczony, zakończony wyodrębnionym, płasko zakończonym kapturkiem; dość smukła szyjka przechodzi w wąskie, lekko asymetryczne, łukowate ostrze; stan zachowania – bardzo dobry.
Wymiary: dł. całk. – 14,6 cm; szer. osady – 6,0 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,9 cm; szer. osady – 4,0 cm; światło osady –
3,7 x 2,5 cm; wys. kapturka – 6,3 cm. Waga – 477 g.
Przynależność typologiczna: IB.13.21.
Chronologia: 1. połowa XI w.
Podstawy datowania: chronologia fazy osadniczej – ułamki
naczyń glinianych.
Zbiory: Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego
we Wrocławiu, bez nr inw.
Literatura: Głosek, Kajzer, Nadolski 1978, s. 31, poz. 46,
tabl. 8; Kaźmierczyk, Kramarek, Lasota 1978, s. 150, 158,
ryc. 24:f; Kotowicz 2008c, s. 445.
Uwagi: pierwotnie w osadzie zachowane było toporzysko
dł. ok. 63 cm.
746. Wrocław, gm. Wrocław, pow. Wrocław, woj. dolnośląskie, stan. Ostrów Tumski.
Rodzaj stanowiska: grodzisko dwuczłonowe z końca X –
połowy XIII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe J. Kaźmierczyka w 1983 r.
Lokalizacja szczegółowa: wykop III, warstwa B/2, zagroda 4,
budynek 1, IV poziom osadniczy.
Opis: „fragment ostrza żelaznej siekiery”.
Wymiary: –.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: 4. ćwierć XII w.
Podstawy datowania: chronologia fazy osadniczej – ułamki
naczyń glinianych, żelazne ostrogi typu II/2 wg Z. Hilczerówny, ołowiane i cynowy kabłączki skroniowe typu IIIa,
IIIA i IIIB wg K. Musianowicz/H. Kóčki-Krenz.
Zbiory: Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego,
bez nr inw.; nr ks. pol. 120f/83.
Literatura: Kaźmierczyk 1993, s. 203.
Uwagi: w trakcie kwerendy zabytek był niedostępny.
747. Wrocław, gm. Wrocław, pow. Wrocław, woj. dolnośląskie, stan. Ostrów Tumski.
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Rodzaj stanowiska: grodzisko dwuczłonowe z końca X –
połowy XIII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe J. Kaźmierczyka w 1985 r.
Lokalizacja szczegółowa: wykop III, warstwa F/1, spoza zabudowy.
Opis: „fragment ostrza siekiery”.
Wymiary: –.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: X/XI w.
Podstawy datowania: chronologia fazy osadniczej – ułamki
naczyń glinianych, ołowiane i cynowe kabłączki skroniowe
typu IIIB wg K. Musianowicz/H. Kóčki-Krenz, grzebień
z poroża grupy IB–VII–2b oraz pochewka typu I/1 wg E. Cnotliwego.
Zbiory: Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego,
bez nr inw.
Literatura: Kaźmierczyk 1991, s. 82.
Uwagi: jw.
748. Wrocław, gm. Wrocław, pow. Wrocław, woj. dolnośląskie, stan. Ostrów Tumski.
Rodzaj stanowiska: grodzisko dwuczłonowe z końca X –
połowy XIII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe J. Kaźmierczyka w 1985 r.
Lokalizacja szczegółowa: wykop III, warstwa E/2, budynek 2,
XVII poziom osadniczy.
Opis: „fragment ostrza siekiery”.
Wymiary: –.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: 2. ćwierć XI w.
Podstawy datowania: chronologia fazy osadniczej – ułamki
naczyń glinianych.
Zbiory: Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego,
bez nr inw.
Literatura: Kaźmierczyk 1991, s. 113.
Uwagi: jw.
749. Wrocław, gm. Wrocław, pow. Wrocław, woj. dolnośląskie, stan. Ostrów Tumski.
Rodzaj stanowiska: grodzisko dwuczłonowe z końca X –
połowy XIII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe J. Kaźmierczyka w 1986 r.
Lokalizacja szczegółowa: wykop III, warstwa E/2, budynek 7,
XVII poziom osadniczy.
Opis: „fragment siekiery”.
Wymiary: –.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: 2 ćwierć XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego,
bez nr inw.; nr ks. pol. 17a/86.
Literatura: Kaźmierczyk 1991, s. 119.
Uwagi: jw.
750. Wrocław, gm. Wrocław, pow. Wrocław, woj. dolnośląskie, stan. Ostrów Tumski.
Rodzaj stanowiska: grodzisko dwuczłonowe z końca X –
połowy XIII w.
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Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe J. Kaźmierczyka w 1986 r.
Lokalizacja szczegółowa: wykop III, warstwa F/2, budynek 2,
XXII poziom osadniczy.
Opis: „fragment siekiery”.
Wymiary: –.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: 4. ćwierć X w.
Podstawy datowania: chronologia fazy osadniczej – ułamki naczyń glinianych, żelazna ostroga typu I/1 wg Z. Hilczerówny.
Zbiory: Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego,
bez nr inw., nr ks. pol. 176b/86.
Literatura: Kaźmierczyk 1991, s. 60.
Uwagi: jw.
751. Wrocław, gm. Wrocław, pow. Wrocław, woj. dolnośląskie, stan. Ostrów Tumski (tabl. CXLII:2).
Rodzaj stanowiska: grodzisko dwuczłonowe z końca X –
połowy XIII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe J. Kaźmierczyka w 1987 r.
Lokalizacja szczegółowa: wykop IIIB, warstwa E/4, budynek 2, XIX poziom osadniczy.
Opis: fragment żeleźca w postaci górnej partii łukowatego
ostrza.
Wymiary: zach. dł. całk. – 1,8 cm; zach. szer. ostrza – 3,2 cm.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: 1. ćwierć XI w.
Podstawy datowania: chronologia fazy osadniczej – ułamki
naczyń glinianych, denar krzyżowy typu VI wg M. Gumowskiego, grzebień z poroża odmiany IB–VII–8a wg E. Cnotliwego.
Zbiory: Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Literatura: Kaźmierczyk 1991, s. 97; 1995, s. 152, ryc. 120:5.
Uwagi: jw.
752. Wrocław, gm. Wrocław, pow. Wrocław, woj. dolnośląskie, stan. Ostrów Tumski.
Rodzaj stanowiska: grodzisko dwuczłonowe z końca X –
połowy XIII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe J. Kaźmierczyka w 1988 r.
Lokalizacja szczegółowa: wykop IIIA/2, warstwa C/4, budynek 1, VIII poziom osadniczy.
Opis: „fragment ostrza siekiery”.
Wymiary: –.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: 3. ćwierć XI w.
Podstawy datowania: chronologia fazy osadniczej – ułamki
naczyń glinianych.
Zbiory: Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Literatura: Kaźmierczyk 1995, s. 114.
Uwagi: jw.
753. Wrocław, gm. Wrocław, pow. Wrocław, woj. dolnośląskie, stan. Ostrów Tumski (tabl. CXLII:3).
Rodzaj stanowiska: grodzisko dwuczłonowe z końca X –
połowy XIII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe J. Kaźmierczyka z Katedry Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego
w 1988 r.

Lokalizacja szczegółowa: wykop IIIA/2, warstwa C/3, zagroda 4, budynek 3 (chlewik), VII poziom osadniczy.
Opis: fragment żeleźca o wąskim ostrzu.
Wymiary: zach. dł. całk. – 3,0 cm; zach. wys. ostrza – 5,5 cm.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: 3. ćwierć XI w.
Podstawy datowania: chronologia fazy osadniczej – ułamki
nczyń glinianych.
Zbiory: Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego,
bez nr inw.; nr ks. pol. 174/88.
Literatura: Kaźmierczyk 1995, s. 124, ryc. 58:3.
Uwagi: jw.
754. Wrocław, gm. Wrocław, pow. Wrocław, woj. dolnośląskie, stan. Ostrów Tumski (tabl. CXLII:4).
Rodzaj stanowiska: grodzisko dwuczłonowe z końca X –
połowy XIII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe J. Kaźmierczyka z Katedry Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego
w 1989 r.
Lokalizacja szczegółowa: wykop IIIA/3, warstwa E/2, XIV
poziom osadniczy, spoza zabudowy.
Opis: żeleźce jest smukłe i lekko opuszczone w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada
zaopatrzona w wyodrębnione, trójkątne wąsy; obuch zaokrąglony; dość smukła szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, łukowato podciętą, wąską brodą; stan zachowania – dobry,
nieznacznie uszkodzona krawędź ostrza i wąsy.
Wymiary: dł. całk. – 12,1 cm; szer. ostrza – 11,0 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,6 cm; szer. osady – 3,4 cm; wys. osady –
2,4 cm; wys. osady z wąsami – 3,5 cm; światło osady –
2,8 x 2,6 cm. Waga – 239 g.
Przynależność typologiczna: IIIB.5.2.
Chronologia: 1. ćwierć XI w.
Podstawy datowania: chronologia fazy osadniczej – ułamki
naczyń glinianych.
Zbiory: Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego
we Wrocławiu, bez nr inw.; nr ks. pol. 23i/89.
Literatura: Jaworski, Kaźmierczyk, Rzeźnik 1991, s. 171–172;
Kaźmierczyk 1995, s. 83, ryc. 64; Kotowicz 2011, s. 106,
przyp. 26.
Uwagi: pierwotnie na żeleźcu widoczne były ślady cynowania.
755. Wrocław, gm. Wrocław, pow. Wrocław, woj. dolnośląskie, stan. Ostrów Tumski (tabl. CXLII:5).
Rodzaj stanowiska: grodzisko dwuczłonowe z końca X –
połowy XIII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe J. Kaźmierczyka z Katedry Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego
w 1989 r.
Lokalizacja szczegółowa: wykop IIIA/3, warstwa C/4, budynek 4, VIII poziom osadniczy.
Opis: fragment żeleźca o wąskim ostrzu.
Wymiary: zach. dł. całk. – 2,7 cm; zach. wys. ostrza – 4,4 cm.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: 3. ćwierć XI w.
Podstawy datowania: chronologia fazy osadniczej – ułamki
naczyń glinianych.
Zbiory: Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego,
nr ks. pol. 23i/89.

Literatura: Jaworski, Kaźmierczyk, Rzeźnik 1991, s. 171–172;
Kaźmierczyk 1995, s. 119, ryc. 58:5.
Uwagi: w trakcie kwerendy zabytek był niedostępny.
756. Wrocław, gm. Wrocław, pow. Wrocław, woj. dolnośląskie, stan. Ostrów Tumski (tabl. CXLII:6).
Rodzaj stanowiska: grodzisko dwuczłonowe z końca X –
połowy XIII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe J. Kaźmierczyka z Katedry Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego
w 1989 r.
Lokalizacja szczegółowa: wykop IIIA/3, warstwa D/1, poza
zabudową, X poziom osadniczy.
Opis: fragment żeleźca o wąskim ostrzu.
Wymiary: zach. dł. całk. – 4,5 cm; wys. ostrza – 6,4 cm.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: 2. ćwierć XI w.
Podstawy datowania: chronologia fazy osadniczej – ułamki
naczyń glinianych, żelazna ostroga typu I/1 wg Z. Hilczerówny.
Zbiory: Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego,
nr ks. pol. 83c/89.
Literatura: Jaworski, Kaźmierczyk, Rzeźnik 1991, s. 171–172;
Kaźmierczyk 1995, s. 110, ryc. 58:2.
Uwagi: jw.; w warstwie tej odkryto również fragment okładziny topora.
757. Wrocław, gm. Wrocław, pow. Wrocław, woj. dolnośląskie, stan. Ostrów Tumski (tabl. CXLII:7).
Rodzaj stanowiska: grodzisko dwuczłonowe z końca X –
połowy XIII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest dość masywne i prostopadłe w stosunku
do osi pionowej toporzyska; osada zaopatrzona w wąsy (?);
światło osady owalne; obuch zaokrąglony; masywna szyjka
przechodzi w wąskie, lekko asymetryczne ostrze; stan zachowania – zły, silnie zniszczone ostrze i osada z wąsami,
silnie skorodowane powierzchnie.
Wymiary: zach. dł. całk. – 15,4 cm; zach. szer. ostrza –
2,6 cm; najmn. wys. szyjki – 2,9 cm; szer. osady – 4,7 cm;
wys. osady – 3,8 cm; światło osady – 3,8 x 3,4 cm. Waga
– 380 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.1 (?).
Chronologia: X–XII w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego
we Wrocławiu, bez nr inw.
Literatura: niepublikowany.
Uwagi: –.
758. Wrocław, gm. Wrocław, pow. Wrocław, woj. dolnośląskie, stan. ul. św. Katarzyny (tabl. CXLII:8).
Rodzaj stanowiska: osada otwarta z XI–XII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe W. Hołubowicza i J. Kaźmierczyka w 1960 r.
Lokalizacja szczegółowa: wykop II, warstwa E/3–2.
Opis: fragment żeleźca o wąskim (?) ostrzu.
Wymiary: zach. dł. całk. – 2,8 cm; zach. wys. ostrza – 5,2 cm.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: koniec 1. połowy XII – 2 połowa XII w.
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Podstawy datowania: chronologia fazy osadniczej – ułamki
naczyń glinianych, kabłączek skroniowy typu IIIA wg K. Musianowicz/H. Kóčki-Krenz.
Zbiory: Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego,
nr ks. pol. 142/60.
Literatura: Hołubowicz, Kaźmierczyk 1960, s. 62; Kaźmierczyk 1966, s. 215, ryc. 65:7.
Uwagi: w trakcie kwerendy zabytek był niedostępny.
759. Wrocław, gm. Wrocław, pow. Wrocław, woj. dolnośląskie, stan. ul. św. Katarzyny (tabl. CXLII:9).
Rodzaj stanowiska: osada otwarta z XI–XII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe W. Hołubowicza w 1961 r.
Lokalizacja szczegółowa: wykop II, warstwa F/4–3.
Opis: fragment żeleźca o wąskim (?) ostrzu.
Wymiary: zach. dł. całk. – 2,8 cm; zach. wys. ostrza –
5,9 cm.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: XI w.
Podstawy datowania: chronologia fazy osadniczej – ułamki
naczyń glinianych.
Zbiory: Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego,
nr ks. pol. 249/61.
Literatura: Kaźmierczyk 1966, s. 198, 204, ryc. 60:13.
Uwagi: jw.
760. Wrocław, gm. Wrocław, pow. Wrocław, woj. dolnośląskie, stan. ul. św. Katarzyny.
Rodzaj stanowiska: osada otwarta z XI–XII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe W. Hołubowicza w 1961 r.
Lokalizacja szczegółowa: wykop II, warstwa E/3–2.
Opis: fragment obucha (?) topora.
Wymiary: –.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: koniec 1. połowy XII – 2 połowa XII w.
Podstawy datowania: chronologia fazy osadniczej – ułamki
naczyń glinianych.
Zbiory: Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego,
nr ks. pol. 289c/61.
Literatura: Kaźmierczyk 1966, s. 215.
Uwagi: jw.
761. Wrocław-Rędzin, gm. Wrocław, pow. Wrocław, woj.
dolnośląskie, stan. 4 (tabl. CXLII:10).
Rodzaj stanowiska: wczesnośredniowieczna osada otwarta (?).
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne w 1929 r.
Lokalizacja szczegółowa: warstwa żwiru, gł. 105 m n.p.m.
Opis: żeleźce jest masywne i prostopadłe w stosunku do
osi pionowej toporzyska; osada obustronnie wyodrębniona;
obuch zaokrąglony (?); masywna szyjka przechodzi w wąskie
symetryczne ostrze.
Wymiary: zach. dł. całk. – 18,1 cm; zach. wys. ostrza – 6,5 cm;
najmn. wys. szyjki – 2,4 cm; wys. osady – 5,1 cm.
Przynależność typologiczna: IA.12.1 (?).
Chronologia: VIII–XI (?) w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna;
chronologia stanowiska – naczynie gliniane.
Zbiory: zaginął; dawniej w Altertummuseum we Wrocławiu,
nr inw. 1480:30.
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Literatura: Hoffmann 1941, s. 25; Kramarek 1963, s. 179,
ryc. 5:h; Demidziuk 1999, s. 302.
Uwagi: por. Archiwum Muzeum Archeologicznego we Wrocławiu, Oddziału Muzeum Miejskiego Wrocławia, nr MA O.
MMW, sygn. MA/A/296; Archiwum Państwowe we Wrocławiu, sygn. AWP:WSPŚ, sygn 660 (Breslau Land-Ransern), 99;
pierwotnie w osadzie znajdował się zachowany w trzech
kawałkach fragment toporzyska dł. 23 cm (12 + 7 + 4 cm)
oraz średnicy 3,4 cm.
762. Wrocław-Strachowice, gm. Wrocław, pow. Wrocław,
woj. dolnośląskie (tabl. CXLIII:1).
Rodzaj stanowiska: osada otwarta z VII–IX w.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne, dar nauczyciela Ulbera ze Strachowic w 1933 r.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest masywne i prostopadłe w stosunku do
osi pionowej toporzyska; osada zaopatrzona w silnie wyodrębnione wąsy; masywna szyjka przechodzi w wąskie,
symetryczne ostrze.
Wymiary: dł. całk. – 16,1* cm; wys. ostrza – 4,0* cm; najmn.
wys. szyjki – 2,2* cm; wys. osady z wąsami – 6,4* cm.
Przynależność typologiczna: IA.5.1/3/5.
Chronologia: VII–IX (?) w.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – ułamki naczyń glinianych.
Zbiory: zaginął; dawniej w Ślaskim Muzeum Rzemiosła Artystycznego i Starożytności, nr inw. 181:33.
Literatura: Neue Bodenfunde 1933b, s. 72; 1938, s. 80; Bermehrung 1940, s. 188; Lodowski 1980, s. 210, kat. 202;
Wachowski 1992, s. 163, przyp. 30; Demidziuk 1999, s. 140.
Uwagi: por. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Wydział
Samorządowy Prowincji Ślaskiej, sygn. 661 (Kr. BreslauSchöngarten), 142, 155–159 oraz w Archiwum Naukowym
Muzeum Archeologicznego, Oddziału Muzeum Miejskiego
Wrocławia, sygn. MA/A/299.
763. Wrocław-Widawa, gm. Wrocław, pow. Wrocław, woj.
dolnośląskie, stan. 17 (tabl. CXLIII:2).
Rodzaj stanowiska: wczesnośredniowieczna osada otwarta
Badania lub rodzaj znaleziska: wykopaliskowe Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego pod kierunkiem J. Piekalskiego i M. Masojcia w 2007 r.
Lokalizacja szczegółowa: hałda obok wykopu I/07.
Opis: żeleźce jest dość smukłe i lekko opuszczone w stosunku
do osi pionowej toporzyska; osada zaopatrzona w trójkątne
wąsy; obuch zakończony, krótkim, płaskim, kwadratowym
w przekroju młotkiem; smukła szyjka przechodzi w szerokie,
asymetryczne ostrze, zakończone wyodrębnioną, zaokrągloną, wąską brodą; stan zachowania – zły, silnie uszkodzona
i skorodowana osada z młotkiem.
Wymiary: dł. całk. – 16,6 cm; wys. ostrza – 16,4 cm; najmn.
wys. szyjki – ok. 1,5 cm; zach. wys. osady z wąsami – 5,3 cm;
światło osady – ok. 2,4 x 2,2 cm. Waga – 276 g.
Przynależność typologiczna: IIIB.5.30.
Chronologia: 2. połowa X – XI w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna;
chronologia stanowiska – ułamki naczyń glinianych.
Zbiory: Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego
we Wrocławiu, bez nr inw.; nr ks. pol. W/259/07.
Literatura: Furmanek, Masojć, Piekalski 2012, s. 383.

Uwagi: stan zachowania zabytku uniemożliwił jego pełną
dokumentację rysunkową.
764. Wszemirów, gm. Prusice, pow. Trzebnica, woj. dolnośląskie (tabl. CXLIII:3).
Rodzaj stanowiska: płaskie cmentarzysko ciałopalne (?) z IX–
X/XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe R. Kaźmierczyka z Zakładu Archeologii Śląska Instytutu Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu przy
współpracy z Pracownią Historii Osadnictwa Wiejskiego Instytutu Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk
w Warszawie w 1964 r.
Lokalizacja szczegółowa: grób ciałopalny jamowy (?).
Opis: fragment żeleźca o wąskim ostrzu.
Wymiary: zach. dł. całk. – 2,8* cm; zach. wys. ostrza – 3,5* cm.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: IX–X/XI w.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – ułamki naczyń glinianych.
Zbiory: Ośrodek Badan Nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej
Akademii Nauk we Wrocławiu.
Literatura: Kaźmierczyk 1964b, s. 43; Kaźmierczyk, Podwińska 1966, ryc. 6:10.
Uwagi: w trakcie kwerendy zabytek był niedostępny.
765. Zasady, gm. Gródek, pow. Białystok, woj. podlaskie
(tabl. CXLIII:4).
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne; dar W. Załęskiego z Supraśla w 1975 r.
Lokalizacja szczegółowa: koło wsi Zasady.
Opis: żeleźce jest smukłe i opuszczone w stosunku do osi
pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada zaopatrzona w wyodrębnione, trójkątne wąsy; obuch płaski; smukła szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, łukowate
ostrze; stan zachowania – dobry, nieznacznie skorodowane
powierzchnie żeleźca i ubytki na ostrzu.
Wymiary: dł. całk. – 14,6 cm; wys. ostrza – 8,3 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,0 cm; szer. osady – 3,3 cm; wys. osady –
2,2 cm; wys. osady z wąsami – 3,5 cm; światło osady – 2,9 x
2,7 cm. Waga – 198 g.
Przynależność typologiczna: IIB.5.3.
Chronologia: XI–XIII (?) w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, nr inw. MB/A/323,
nr kat. 2852.
Literatura: Maciukiewicz-Czarnecka 1992, s. 112, nr kat. 13,
rys. 13 – tutaj błędnie jako Supraśl; Dziedzictwo... 2006, s. 86
– tutaj błędnie jako Supraśl.
Uwagi: –.
766. Zastawie, gm. Kraśniczyn, pow. Krasnystaw, woj. lubelskie (tabl. CXLIII:5).
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne.
Lokalizacja szczegółowa: .
Opis: żeleźce jest smukłe i opuszczone w stosunku do osi
pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada zaopatrzona w słabo wyodrębnione wąsy; obuch słabo wyodręb-

niony, zakończony, krótkim, szerokim młotkiem o czworokątnym przekroju; smukła szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne, lekko łukowate ostrze, zakończone wąską, ukośnie
podciętą brodą; stan zachowania – dobry, nieznacznie skorodowane powierzchnie żeleźca i uszczerbki na ostrzu oraz
wąsach.
Wymiary: dł. całk. – 14,5 cm; wys. ostrza – 5,6 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,3 cm; szer. osady – 4,1 cm; wys. osady –
2,7 cm; zach. wys. osady z wąsami – 3,8 cm; światło osady
– 3,7 x 3,8 cm; dł. młotka – 1,5 cm. Waga – 316 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.28.
Chronologia: IX–X (?) w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum Regionalne w Krasnymstawie, nr inw. MK/
A/36.
Literatura: Hoczyk-Siwkowa 2004, s. 32; Kotowicz 2006,
s. 24, ryc. 4:4; 2009, s. 391–392, ryc. 3:14; Strzyż 2006, s. 42,
tab. V/39, ryc. 5:5 – jako Krasnystaw-Zastawie; Kuśnierz
2009, s. 153, ryc. 5:2.
Uwagi: –.
767. Zawada Lanckorońska, pow. Tarnów, stan. 1 „Zamczysko” (tabl. CXLIII:6).
Rodzaj stanowiska: grodzisko dwuczłonowe z IX–X w.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne; dar J. Malczewskiego.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest masywne i lekko opuszczone w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada
niewyodrębniona; obuch zakończony sztabkowatym młotkiem; masywna szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne,
lekko łukowate ostrze; stan zachowania – bardzo dobry, nieznacznie skorodowane powierzchnie żeleźca.
Wymiary: dł. całk. – 17,1 cm; wys. ostrza – 4,3 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,6 cm; szer. osady – 4,3 cm; wys. osady –
3,7 cm; światło osady – 3,1 x 2,2 cm; dł. młotka – 3,6 cm.
Waga – 936 g.
Przynależność typologiczna: IB.1.27.
Chronologia: IX–X (?) w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum Archeologiczne w Krakowie, nr inw. MAK/
4314.
Literatura: Żaki 1961, fig. 2; 1974, ryc. 212:d; Dąbrowska
1973, s. 176; Poleski 2004, s. 367, 371, przyp. 159, ryc. 196:2;
Strzyż 2006, s. 41, tab. V/78, ryc. 5:2.
Uwagi: –.
768. Zawichost-Podgórze, gm. Zawichost, pow. Sandomierz,
stan. 1 – „Pieczyska” (tabl. CXLIV:1).
Rodzaj stanowiska: płaskie cmentarzysko szkieletowe z XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania ratownicze B. Balcera
w 1962 r.
Lokalizacja szczegółowa: grób nr 1 – mężczyzny w wieku
adultus-maturus, złożonego w pozycji wyprostowanej na plecach z rękami wzdłuż tułowia na osi E-W, z głową na E;
żeleźce złożono przy prawym kolanie, z ostrzem skierowanym na zewnątrz jamy grobowej, toporzyskiem ku głowie
(dodatkowo w grobie: ułamki naczyń glinianych).
Opis: żeleźce jest masywne i niemal prostopadłe w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady okrągłe; osada
zaopatrzona w wyodrębnione, trójkątne wąsy; obuch zaokrą-
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glony, zakończony, niezbyt wydatnym kapturkiem; smukła
szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze.
Wymiary: dł. całk. – 13,0 cm; wys. ostrza – 7,1 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,2 cm; szer. osady – 4,0 cm; wys. osady –
2,8 cm; zach. wys. osady z wąsami – 3,7 cm; światło osady
– 2,6 x 2,6 cm; zach. wys. kapturka – 4,3 cm.
Przynależność typologiczna: IIB.5.19.
Chronologia: XI w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna;
chronologia stanowiska – ułamki naczyń glinianych.
Zbiory: Ośrodek Interdyscyplinarnych Badań Archeologicznych Instytutu Archeologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (?).
Literatura: Balcer 1966–1967, s. 370–371, 373, ryc. 54:n;
Strzyż 2006, tab. V/79, ryc. 7:9.
Uwagi: grób nieco zniszczony przez orkę; żeleźce po odkryciu pokryte było częściowo wapiennym nalotem; w trakcie
kwerendy zabytek był niedostępny do dokumentacji.
769. Zbucz, gm. Czyże, pow. Hajnówka, woj. podlaskie.
Rodzaj stanowiska: wczesnośredniowieczne szkieletowe cmentarzysko kurhanowe oraz szkieletowe cmentarzysko płaskie
z grobami w obudowach kamiennych z XII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania J. Jaroszewicza w l.
1856–1857.
Lokalizacja szczegółowa: grób nr 2.
Opis: –.
Wymiary: –.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: wczesne średniowiecze.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – „kolczyki”
(kabłączki skroniowe, zausznice?).
Zbiory: zaginął.
Literatura: Musianowicz 1960, s. 226 – jako Zbucze; Miśkiewiczowa 1982, s. 198; Bieńkowska 1988, 402.
Uwagi: –.

Rodzaj stanowiska: grodzisko jednoczłonowe z XI – 2. ćwierci
XIV w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe A. Andrzejewskiej w 1987–1992.
Lokalizacja szczegółowa: wykop 23, warstwa 3, 4 poziom
osadniczy.
Opis: żeleźce jest smukłe i uniesione w stosunku do osi
pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada zaopatrzona w słabo wyodrębnione wąsy; obuch zaokrąglony;
smukła szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone wąską, ukośnie podciętą brodą.
Wymiary: dł. całk. – 13,0 cm; wys. ostrza – 8,6 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,7 cm; szer. osady – 3,6 cm; wys. osady –
4,2 cm; wys. osady z wąsami – 5,7 cm; światło osady –
2,8 x 2,6 cm.
Przynależność typologiczna: IIB.5.2.
Chronologia: 2.–3 ćwierć XIII w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego.
Literatura: Andrzejewska 1996, il. LXVIII:12.
Uwagi: w trakcie kwerendy zabytek był niedostępny do dokumentacji.

770. Zgłowiączka, gm. Lubraniec, pow. Włocławek, woj.
kujawsko-pomorskie, stan. 2 (tabl. CXLIV:2).
Rodzaj stanowiska: grodzisko jednoczłonowe z XI – 2. ćwierci
XIV w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe A. Andrzejewskiej w l. 1987–1992.
Lokalizacja szczegółowa: wykop 17, warstwa 4, 4 poziom
osadniczy.
Opis: fragment łukowatego ostrza.
Wymiary: zach. dł. całk. – 3,2 cm; zach. wys. ostrza – 4,9 cm.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: 2.–3 ćwierć XIII w.
Podstawy datowania: chronologia poziomu osadniczego –
ułamki naczyń glinianych, głowica miecza żelaznego typu X
wg J. Petersena, żelazny jelec miecza typu 1 wg E. Oakeshotta,
grzebień z poroża grupy IB/VII/8a wg E. Cnotliwego, przęślik z różowego łupku wołyńskiego.
Zbiory: Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego.
Literatura: Andrzejewska 1996, il. LXIV:2 – jako fragment noża.
Uwagi: w trakcie kwerend zabytek był niedostępny do dokumentacji.

772. Złota, gm. Złota, pow. Pińczów, woj. świętokrzyskie
(tabl. CXLIV:4).
Rodzaj stanowiska: cmentarzysko szkieletowe z połowy XI –
1. połowy XIII w. (?).
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest masywne i nachylone w stosunku do osi
pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada niewyodrębniona; obuch zaokrąglony, zakończony niezbyt wydatnym kapturkiem; masywna szyjka przechodzi w szerokie,
asymetryczne, lekko łukowate ostrze, zakończone ukośnie
podciętą, szeroką brodą; stan zachowania – średni, ułamana
górna krawędź ostrza i lewy bok osady.
Wymiary: zach. dł. całk. – 7,1 cm; zach. wys. ostrza – 4,9 cm;
najmn. wys. szyjki – 1,6 cm; szer. osady – 2,2 cm; światło
osady – 1,9 x 1,5 cm; wys. kapturka – 3,4 cm. Waga – 80 g.
Przynależność typologiczna: IIB.1.20.
Chronologia: połowa XI – XII w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna;
chronologia stanowiska – monety srebrne, w tym denar
Ottona III i Adelajdy, denar Bolesława Kędzierzawego, denar polski, brązowe, srebrne, ołowiane i posrebrzane kabłączki skroniowe typu II, IIIA–C, IIIc i IV wg K. Musianowicz/H. Kóčki-Krenz, pierścionek typu Orszymowice.
Zbiory: Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie, nr inw. 920.
Literatura: Nadolski 1954, tab. B/153 – tutaj błędne miejsce
przechowywania zabytku; Dąbrowska 1965, s. 68, 299, ryc. 77;
Zoll-Adamikowa 1971, s. 59, przyp. 110 – tutaj błędne miejsce
przechowywania zabytku; Panasiewicz, Wołoszyn 2002, s. 248,
przyp. 10; Kurasiński 2005a, s. 205, przyp. 13; Strzyż 2006, tab.
V/80, ryc. 10:11; Wołoszyn 2006, s. 596; Kotowicz, Michalak
2007–2008, s. 382; Kucypera, Pranke, Wadyl 2010, s. 114–115,
kat. 144, tabl. XIV:1; 2011, s. 24–25, kat. 144, tabl. XXVI:3.
Uwagi: –.

771. Zgłowiączka, gm. Lubraniec, pow. Włocławek, woj.
kujawsko-pomorskie, stan. 2 (tabl. CXLIV:3).

773. Złota, gm. Samborzec, pow. Sandomierz, woj. świętokrzyskie, stan. „Miękiny” (tabl. CXLIV:5).
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Rodzaj stanowiska: płaskie cmentarzysko szkieletowe z 2. połowy XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe Z. Prószyńskiego i J. Żurowskiego w 1928 r.
Lokalizacja szczegółowa: grób nr 17 – mężczyzny zmarłego
w wieku maturus (ok. 50 lat), ok. 163 cm wzrostu, pochowanego w pozycji wyprostowanej na plecach z rękami wzdłuż
tułowia na osi E-W, z głową na W; żeleźce złożono przy
prawej kości ramiennej, z ostrzem skierowanym do ziemi,
toporzyskiem w kierunku nóg (?) (dodatkowo w grobie:
2 żelazne groty strzał typu I wg A. Nadolskiego przy prawym łokciu i po wewnętrznej stronie lewego lub prawego
przedramienia, kamienna osełka przy prawym łokciu, żelazne krzesiwo dwukabłąkowe oraz skałka krzemienna po
wewnętrznej stronie lewego lub prawego przedramienia, nóż
żelazny, niezidentyfikowane przedmioty żelazne).
Opis: żeleźce jest dość smukłe i prostopadłe w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada zaopatrzona w wyodrębnione, trójkątne wąsy; obuch zaokrąglony, zakończony wydatnym kapturkiem; smukła szyjka
przechodzi w szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone podciętą brodą.
Wymiary: zach. dł. całk. – 12,1 cm; zach. wys. ostrza – 7,9 cm;
najmn. wys. szyjki – 1,0 cm; szer. osady – 3,0 cm; wys. osady
– 2,9 cm; zach. wys. osady z wąsami – 3,1 cm; światło osady
– 2,5 x 2,4 cm; wys. kapturka – 7,9 cm. Waga – 184 g.
Przynależność typologiczna: IIB.5.20.
Chronologia: 2. połowa XI w.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – naczynia
gliniane, moneta srebrna – denar krzyżowy, żelazna szpila
pierścieniowata, brązowe kabłączki skroniowe typu IIIA
wg K. Musianowicz/H. Kóčki-Krenz.
Zbiory: Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie,
nr inw. PMA/V/610.
Literatura: Żurowski 1929, s. 38; Gąssowski 1953, s. 88–89,
ryc. 3:c; Nadolski 1954, tab. B/154; Zoll-Adamikowa 1966b,
s. 135, 137, tabl. VII:2; 1971, 59; Żaki 1974, s. 533, wykaz 5,
poz. 95; Strzyż 2006, tab. V/81, ryc. 8:1.
Uwagi: w ostrzu znajduje się otwór o średnicy 0,5 cm; pierwotnie w osadzie widoczne były resztki toporzyska.
774. Zwiniarz, gm. Grodziczno, pow. Nowe Miasto Lubawskie, woj. warmińsko-mazurskie, stan. 1 (tabl. CXLIV:6).
Rodzaj stanowiska: grodzisko jednoczłonowe z XII–XIII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania K. Grążawskiego
w 2005 r.
Lokalizacja szczegółowa: wykop 2/05, warstwa kulturowa
(II faza osadnicza – początek XIII w.), gł. 35 cm.
Opis: żeleźce jest masywne, krępe i lekko uniesione w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady trójkątne;
osada wyodrębniona od dołu; obuch spłaszczony; masywna
szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone niewyodrębnioną brodą; stan zachowania
– bardzo dobry.
Wymiary: dł. całk. – 10,5 cm; wys. ostrza – 8,7 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,9 cm; szer. osady – 3,4 cm; wys. osady –
3,8 cm; światło osady – 2,6 x 2,3 cm. Waga – 367 g.
Przynależność typologiczna: IIIB.7.3.
Chronologia: XIII w.
Podstawy datowania: chronologia fazy osadniczej – ułamki
naczyń glinianych.

Zbiory: Muzeum w Brodnicy, nr inw. MBA–1829, nr kat.
2211.
Literatura: Grążawski 2006, s. 123, tabl. VI:5; Grążawski,
Marcjanek, Wasilewski 2007, s. 223, ryc. 6:10.
Uwagi: –.
775. Żagań, gm. Żagań, pow. Żagań, woj. lubuskie (tabl.
CXLIV:7).
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne ok. 1850 r.
Lokalizacja szczegółowa: okolice Żagania.
Opis: żeleźce jest masywne i prostopadłe w stosunku do osi
pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada niewyodrębniona; profilowany obuch zakończony krępym kapturkiem; masywna szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne
łukowate ostrze zakończone wyodrębnioną, ukośnie podciętą, szeroką brodą, zakończoną czworokątnym występem.
Wymiary: dł. całk. – 13,0 cm; wys. ostrza – 8,0 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,0 cm; szer. osady – 3,6* cm; światło osady –
3,0 x 2,6 cm; wys. kapturka – 4,9 cm.
Przynależność typologiczna: IIB.1.24.
Chronologia: XIII w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: zaginął; przed 1945 r. w kolekcji Pałacu Książęcego
w Żaganiu, nr 60.
Literatura: Petersen 1936, s. 318–322, tabl. XXXIII:1–2;
Jänischen 1938, s. 30, poz. 149a, Taf. 8; Paulsen 1937, s. 112–
117; 1939, s. 33, 144, 146–147, 151, Abb. 88–89; 1956b,
s. 128; Sarnowska 1962, s. 507–508, przyp. 62, ryc. 12; Kostrzewski 1970, s. 205, ryc. 129:b; Hensel 1974, ryc. 64; Кулаков 1991–1992, s. 124, рис. 4:1; Кулаков, Скворцов 2000,
s. 180, 182, рис. 4:1; Wachowski 2001a, s. 170, rys. 19:a; Biermann 2000, s. 82–83, Abb. 39:2; 2002, s. 64, 70–72, Abb. 1:2;
Raddatz 2002, s. 295; Oręż... 2003, kat. I.57, il. 12; Wołoszyn
2004, s. 263, przyp. 29; Drozd, Janowski 2007, s. 115; Kotowicz 2011, s. 113–114, Fig. 7:5; Świętosławski, w druku.
Uwagi: dokumentacja fotograficzna zabytku w Archiwum
Muzeum Archeologicznego we Wrocławiu, nr 7067 i 4353;
kopia zabytku w zbiorach Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, nr inw. PMA/MR/936; niemal cała
powierzchnia żeleźca (z wyjątkiem krawędzi ostrza) jest platerowana srebrem i żółtym metalem (miedzią?, brązem?) –
szyjkę i ostrze ozdobiono wyobrażeniem czworonożnego
zwierzęcia o wydłużonych, pionowych rogach, obuch zdobiony ornamentem pionowych pasków, górna powierzchnia
szyjki ornamentem „jodełkowym”, natomiast dolna jej powierzchnia jest obecnie słabo czytelna.
776. Żarnowiec, gm. Jedlicze, pow. Krosno, woj. podkarpackie, stan. 1 (tabl. CXLV:1).
Rodzaj stanowiska: osada otwarta z IX – początku X w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe A. Muzyczuk z Muzeum Okręgowego w Krośnie w 1990 r.
Lokalizacja szczegółowa: wykop 1a, obiekt 1 (dodatkowo
w obiekcie: ułamki naczyń glinianych, niezidentyfikowane
przedmioty żelazne, kości zwierzęce, kamienie ze śladami
gładzenia).
Opis: żeleźce jest smukłe i nieco opuszczone w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada
nieznacznie wyodrębniona od dołu; obuch zaokrąglony; masywna szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne ostrze; stan
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zachowania – średni, skorodowane powierzchnie żeleźca
i ubytki na ostrzu oraz osadzie.
Wymiary: dł. całk. – 16,3 cm; wys. ostrza – 4,9 cm; najmn.
wys. szyjki – 3,0 cm; szer. osady – 3,9 cm; wys. osady –
4,1 cm; światło osady – 4,1 x 2,7 cm. Waga – 520 g.
Przynależność typologiczna: IB.7.1.
Chronologia: IX – początek X w.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – ułamki naczyń glinianych.
Zbiory: Muzeum Podkarpackie w Krośnie, nr inw. MOK–
A–2290/3.
Literatura: Muzyczuk 1992, s. 20, ryc. 10:a; Strzyż 2006,
tab. V/82, ryc. 7:1.
Uwagi: –.
777. Żerniki Dolne, gm. Stupnica, pow. Busko Zdrój, woj.
świętokrzyskie (tabl. CXLV:2).
Rodzaj stanowiska: osada otwarta (?) z VII–XIII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania powierzchniowe E. Majewskiego w l. 1894 i 1896.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: fragment żeleźca w postaci wąskiego, łukowatego ostrza.
Wymiary: zach. dł. całk. – 6,4 cm; wys. ostrza – 4,9 cm.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: wczesne średniowiecze.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – ułamki naczyń glinianych.
Zbiory: Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie,
nr inw. PMA/V/1486.
Literatura: Majewski 1899, s. 55; Nadolski 1954, tab. B/156;
Zawadzka 1961, s. 243, przyp.15, tabl. LV:6 Dąbrowska 1965,
s. 66, 300, przyp. 204; 1973, s. 268–269, kat. 236; Żaki 1974,
271; Strzyż 2006, tab. VA/9A, ryc. 10:10.
Uwagi: –.
778. Żmijowiska, gm. Wilków, pow. Opole Lubelskie, woj.
lubelskie, stan. 2/10B (tabl. CXLV:3).
Rodzaj stanowiska: osada otwarta (północna) z końca IX –
3. ćwierci X w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe S. Hoczyk z Katedry Archeologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie w 1965 r.
Lokalizacja szczegółowa: wykop 12, obiekt.
Opis: żeleźce jest smukłe i prostopadłe w stosunku do osi
pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada zaopatrzona w wyodrębnione, trójkątne wąsy; obuch zakończony
długim młotkiem o czworokątnym przekroju; smukła szyjka
przechodzi w wąskie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone wąską, prosto podciętą brodą.
Wymiary: dł. całk. – 18,0 cm; wys. ostrza – 6,5 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,4 cm; szer. osady – 4,4 cm; zach. wys. osady
z wąsami – 4,8 cm; światło osady – 3,6 x 3,5 cm; dł. młotka
– 2,5 cm. Waga – 411 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.30.
Chronologia: koniec IX – 3. ćwierć X w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna;
chronologia stanowiska – ułamki naczyń glinianych, brązowe
okucie końca pasa, żelazna grzywna grotopodobna, przęślik
z różowego łupku wołyńskiego.
Zbiory: Instytut Archeologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.
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Literatura: Hoczyk 1969, s. 309, ryc. 3:a – tutaj jako Chodlik,
stan. 4; Gardawski 1970, s. 44, 109, przyp. 7, ryc. 18:f, 52;
Dąbrowska 1973, s. 154 – tutaj jako Chodlik, stan. 4; Żaki
1974, s. 271, ryc. 212:f; Wachowski 1981, s. 154–156, ryc. 3:b;
1983, ryc. 9 i tab.; 1991b, s. 145; 1994, ryc. 1, kat. 19; Żak
1988, Abb. 8:2; 1991, kat. 2; Piaskowski 1990, s. 265, 267,
269–270, ryc. 1:19; Poleski 1992, s. 105, kat. 47 – tutaj jako
Chodlik stan. 4a; 1997, s. 58, przyp. 2 – tutaj jako Chodlik,
stan. 4; 1999, s. 27; 2004, s. 168, 385, 450, przyp. 191;
Hoczyk-Siwkowa 1999, kat. 90 – tutaj jako Chodlik, stan. 4;
2004, s. 32, 59, tabl. 27:7; Strzyż 2006, s. 42–44, tab. V/4,
ryc. 5:3 – tutaj jako Chodlik, stan. 4; Kotowicz 2009, s. 388,
390, ryc. 3:15; Kuśnierz 2009, s. 153; Lis 2009, s. 407–408,
ryc. 1:1.
Uwagi: badania metaloznawcze J. Piaskowskiego wykazały,
że żeleźce zostało wykonane z żelaza wysokofosforowego,
a jego ostrze nawęglone i podane obróbce cieplnej.
779. Żmijowiska, gm. Wilków, pow. Opole Lubelskie, woj.
lubelskie, stan. 10 (tabl. CXLV:4).
Rodzaj stanowiska: grodzisko jednoczłonowe z końca IX
(po 888 r.) – 3. ćwierci X w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe P. Lisa
z Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym w 2006 r.
Lokalizacja szczegółowa: rejon bramy, ar 2, wykop VII, ćwiartka C, gł. 56 cm.
Opis: żeleźce jest smukłe i opuszczone w stosunku do osi
pionowej toporzyska; światło osady owalne (?); osada zaopatrzona w wyodrębnione, trójkątne wąsy; obuch zaokrąglony,
zaopatrzony w dolny kapturek; masywna szyjka przechodzi
w wąskie, asymetryczne, łukowate ostrze.
Wymiary: dł. całk. – 12,5 cm; wys. ostrza – 4,5 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,1 cm; szer. osady – 3,3 cm; zach. wys. osady
z wąsami – 2,5 cm; zach. wys. kapturka – 3,0 cm.
Przynależność typologiczna: IB.5.7.
Chronologia: koniec IX – 3 ćwierć X w.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – datowanie
dendrochronologiczne, ułamki naczyń glinianych.
Zbiory: Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, nr inw.
MNK/A/245/355.
Literatura: Kulawczuk, Lis 2007, s. 305–308, ryc. 1–2; Lis
2007, s. 111, ryc. 5:1; 2009, s. 409, ryc. 2.
Uwagi: rekonstrukcja zabytku na podstawie analizy zdjęć
rentgenowskich.
780. Żnin, gm. Żnin, pow. Żnin, woj. kujawsko-pomorskie,
stan. 10 (tabl. CXLV:5).
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne; dar M. Szymczaka ze Żnina w 1972 r.
Lokalizacja szczegółowa: teren bazy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej.
Opis: żeleźce jest smukłe i lekko opuszczone w stosunku do
osi pionowej toporzyska; osada zaopatrzona w słabo wyodrębnione wąsy; obuch zakończony młotkiem (?); smukła szyjka
przechodzi w bardzo szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze,
zakończone wąską, półkoliście (?) zakończoną brodą.
Wymiary: dł. całk. – 15,5 cm; wys. ostrza – 13,8 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,5 cm; zach. wys. osady z wąsami (?) – 2,3 cm.
Przynależność typologiczna: IIIB.5.30 (?).
Chronologia: 2. połowa X – XI w.

Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, nr inw.
2124.
Literatura: Głosik 1976, s. 237, ryc. 29; Hensel, HilczerKurnatowska, Łosińska 1995, s. 422, ryc. 230:2.
Uwagi: w trakcie kwerendy zabytek był niedostępny do dokumentacji.
781. Żółte, gm. Drawsko Pomorskie, pow. Drawsko Pomorskie, stan. 33 (tabl. CXLVI:1).
Rodzaj stanowiska: miejsce kultu (?) z l. 40–80 XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne Instytutu
Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pod
kierunkiem A. Koli i W. Chudziaka w 2003 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Zarańskie, ok. 15 m na S-W
od brzegów półwyspu, w sąsiedztwie grodziska (stan. 1).
Opis: żeleźce jest dość smukłe i lekko opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne;
osada zaopatrzona w wyodrębnione, trójkątne wąsy; obuch
lekko spłaszczony; masywna szyjka przechodzi w wąskie,
asymetryczne, łukowate ostrze; stan zachowania – bardzo
dobry.
Wymiary: dł. całk. – 16,9 cm; wys. ostrza – 6,3 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,5 cm; szer. osady – 4,9 cm; wys. osady –
3,3 cm; wys. osady z wąsami – 5,6 cm; światło osady –
4,2 x 3,2 cm. Waga – 584 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.3.
Chronologia: XI w.
Podstawy datowania: chronologia stanowiska – datowanie
dendrochronologiczne.
Zbiory: Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, nr ks. pol. 1/03.
Literatura: Chudziak, Kaźmierczak, Niegowski 2007b, s. 241;
2011, s. 246, ryc. 224:a; Chudziak 2009, s. 64, ryc. 16.
Uwagi: –.
782. Żółte, gm. Drawsko Pomorskie, pow. Drawsko Pomorskie, stan. 33 (tabl. CXLVI:2).
Rodzaj stanowiska: miejsce kultu (?) z l. 40–80 XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne Instytutu
Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pod
kierunkiem A. Koli i W. Chudziaka w 2003 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Zarańskie, ok. 15 m na południe od brzegów półwyspu.
Opis: żeleźce jest dość smukłe i lekko opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada
zaopatrzona w słabo wyodrębnione wąsy; obuch zaokrąglony; masywna szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne,
łukowate ostrze; stan zachowania – dobry, lekko skorodowane powierzchnie ostrza.
Wymiary: dł. całk. – 17,8 cm; wys. ostrza – 7,9 cm; najmn.
wys. szyjki – 3,0 cm; szer. osady – 5,4 cm; wys. osady –
3,8 cm; wys. osady z wąsami – 4,5 cm; światło osady –
3,9 x 3,6 cm. Waga – 612 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.1.
Chronologia: XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, nr ks. pol. 3/03.
Literatura: Chudziak, Kaźmierczak, Niegowski 2007b, s. 241;
2011, s. 246, ryc. 224:c.

Uwagi: w osadzie zachowały się fragmenty toporzyska, żeleźce zostało osadzone przy pomocy kawałka skóry.
783. Żółte, gm. Drawsko Pomorskie, pow. Drawsko Pomorskie, stan. 33 (tabl. CXLVI:3).
Rodzaj stanowiska: miejsce kultu (?) z l. 40–80 XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne Instytutu
Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pod
kierunkiem A. Koli i W. Chudziaka w 2003 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Zarańskie, ok. 20 m na zachód od brzegów wyspy.
Opis: żeleźce jest dość masywne i lekko opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady migdałowate,
osada zaopatrzona w wyodrębnione, trójkątne wąsy; obuch
lekko spłaszczony; masywna szyjka przechodzi w bardzo
szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone dość
wąską, prosto podciętą brodą; stan zachowania – dobry, nieznacznie uszkodzone ostrze.
Wymiary: dł. całk. – 15,9 cm; wys. ostrza – 12,0 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,7 cm; szer. osady – 5,0 cm; wys. osady –
3,1 cm; wys. osady z wąsami – 4,4 cm; światło osady –
4,6 x 3,7 cm. Waga – 549 g.
Przynależność typologiczna: IIIB.5.4.
Chronologia: XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, nr ks. pol. 4/03.
Literatura: Chudziak, Kaźmierczak, Niegowski 2007b, s. 241,
ryc. 13:g; 2011, s. 246, ryc. 224:d; Chudziak 2009, s. 64, ryc. 16.
Uwagi: –.
784. Żółte, gm. Drawsko Pomorskie, pow. Drawsko Pomorskie, stan. 33 (tabl. CXLVII:1).
Rodzaj stanowiska: miejsce kultu (?) z l. 40–80 XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne Instytutu
Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pod
kierunkiem A. Koli i W. Chudziaka w 2003 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Zarańskie, ok. 10 m na południe od brzegów wyspy.
Opis: żeleźce jest dość smukłe i niemal prostopadłe w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne;
osada zaopatrzona w bardzo słabo wyodrębnione wąsy; obuch
nieznacznie spłaszczony; dość masywna szyjka przechodzi
w szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone dość
wąską, prosto podciętą brodą; stan zachowania – dobry, lekko
skorodowane powierzchnie.
Wymiary: dł. całk. – 16,9 cm; wys. ostrza – 11,9 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,5 cm; szer. osady – 5,1 cm; wys. osady –
3,7 cm; wys. osady z wąsami – 4,4 cm; światło osady –
4,0 x 3,2 cm. Waga – 367 g.
Przynależność typologiczna: IIB.5.4.
Chronologia: XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, nr ks. pol. 5/03.
Literatura: Chudziak, Kaźmierczak, Niegowski 2007b, s. 241;
2011, s. 246, ryc. 224:e; Chudziak 2009, s. 64, ryc. 16.
Uwagi: –.
785. Żółte, gm. Drawsko Pomorskie, pow. Drawsko Pomorskie, stan. 33 (tabl. CXLVII:2).
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Rodzaj stanowiska: miejsce kultu (?) z l. 40–80 XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne Instytutu
Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pod
kierunkiem A. Koli i W. Chudziaka w 2003 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Zarańskie, ok. 20 m na
południe od brzegów wyspy.
Opis: żeleźce jest smukłe i niemal prostopadłe w stosunku
do osi pionowej toporzyska; osada zaopatrzona w słabo
wyodrębnione wąsy; światło osady migdałowate; obuch
zaokrąglony; masywna szyjka przechodzi w wąskie, lekko
asymetryczne, łukowate ostrze; stan zachowania – bardzo
dobry.
Wymiary: dł. całk. – 19,4 cm; zach. wys. ostrza – 9,6 cm;
najmn. wys. szyjki – 2,5 cm; szer. osady – 5,1 cm; wys. osady
– 3,6 cm; wys. osady z wąsami – 4,2 cm; światło osady –
4,4 x 3,5 cm. Waga – 859 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.1.
Chronologia: XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, bez nr inw.; nr ks. pol. 6/03.
Literatura: Chudziak, Kaźmierczak, Niegowski 2007b, s. 241,
ryc. 13:e; 2011, s. 246, ryc. 224:f; Chudziak 2009, s. 64,
ryc. 16.
Uwagi: w osadzie zachowały się fragmenty toporzyska, żeleźce zostało osadzone przy pomocy kawałka skóry.
786. Żółte, gm. Drawsko Pomorskie, pow. Drawsko Pomorskie, stan. 33 (tabl. CXLVII:3).
Rodzaj stanowiska: miejsce kultu (?) z l. 40–80 XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne Instytutu
Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pod
kierunkiem A. Koli i W. Chudziaka w 2003 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Zarańskie, ok. 10 m na S-E
od brzegów wyspy.
Opis: żeleźce jest asymetryczne, smukłe i prostopadłe w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady migdałowate; osada zaopatrzona w wyodrębnione wąsy; obuch
spłaszczony; dość smukła szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne, lekko łukowate ostrze; stan zachowania – bardzo
dobry.
Wymiary: dł. całk. – 20,4 cm; wys. ostrza – 7,9 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,2 cm; szer. osady – 5,1 cm; wys. osady –
3,5 cm; wys. osady z wąsami – 5,5 cm; światło osady –
4,6 x 3,5 cm. Waga – 826 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.3.
Chronologia: XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, nr ks. pol. 7/03.
Literatura: Chudziak, Kaźmierczak, Niegowski 2007b, s. 241;
2011, s. 246, ryc. 224:g; Chudziak 2009, s. 64, ryc. 16.
Uwagi: w osadzie zachowały się fragmenty toporzyska, żeleźce zostało osadzone przy pomocy kawałka skóry.
787. Żółte, gm. Drawsko Pomorskie, pow. Drawsko Pomorskie, stan. 33 (tabl. CXLVIII:1).
Rodzaj stanowiska: miejsce kultu (?) z l. 40–80 XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne Instytutu
Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pod
kierunkiem A. Koli i W. Chudziaka w 2003 r.
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Lokalizacja szczegółowa: jezioro Zarańskie, ok. 20 m na południe od brzegów wyspy.
Opis: żeleźce jest smukłe i prostopadłe w stosunku do osi
pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada wyodrębniona od dołu, od góry zaopatrzona w niezbyt wydatne wąsy;
obuch zaokrąglony; dość smukła szyjka przechodzi w wąskie, niemal symetryczne, łukowate ostrze; stan zachowania
– dobry, lekko skorodowane powierzchnie.
Wymiary: dł. całk. – 16,6 cm; wys. ostrza – 7,1 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,2 cm; szer. osady – 5,0 cm; wys. osady –
4,1 cm; wys. osady z wąsami – 4,3 cm; światło osady –
3,8 x 3,1 cm. Waga – 566 g.
Przynależność typologiczna: IB.10.1.
Chronologia: XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, nr ks. pol. 8/03.
Literatura: Chudziak, Kaźmierczak, Niegowski 2007b, s. 241;
2011, s. 246, ryc. 224:h; Chudziak 2009, s. 64, ryc. 16.
Uwagi: w osadzie zachowały się fragmenty toporzyska, żeleźce zostało osadzone przy pomocy kawałka skóry.
788. Żółte, gm. Drawsko Pomorskie, pow. Drawsko Pomorskie, stan. 33 (tabl. CXLVIII:2).
Rodzaj stanowiska: miejsce kultu (?) z l. 40–80 XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne Instytutu
Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pod
kierunkiem A. Koli i W. Chudziaka w 2003 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Zarańskie, ok. 70 m na S-E
od brzegów wyspy.
Opis: żeleźce jest dość smukłe i niemal prostopadłe w stosunku do osi pionowej toporzyska; osada zaopatrzona w słabo wyodrębnione wąsy; światło osady migdałowate; obuch
zaokrąglony; dość masywna szyjka przechodzi w wąskie,
lekko asymetryczne, łukowate ostrze; stan zachowania –
dobry, uszkodzony obuch.
Wymiary: dł. całk. – 17,3 cm; wys. ostrza – 7,8 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,3 cm; szer. osady – 4,7 cm; zach. wys. osady
– 4,0 cm; wys. osady z wąsami – 4,6 cm; światło osady –
3,9 x 3,1 cm. Waga – 492 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.1.
Chronologia: XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, bez nr inw.; nr ks. pol. 9/03.
Literatura: Chudziak, Kaźmierczak, Niegowski 2007b, s. 241,
ryc. 13:c; 2011, s. 246, ryc. 224:h; Chudziak 2009, s. 64,
ryc. 16.
Uwagi: –.
789. Żółte, gm. Drawsko Pomorskie, pow. Drawsko Pomorskie, stan. 33 (tabl. CXLVIII:3).
Rodzaj stanowiska: miejsce kultu (?) z l. 40–80 XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne Instytutu
Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pod
kierunkiem A. Koli i W. Chudziaka w 2003 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Zarańskie, ok. 30 m na południe od brzegów wyspy.
Opis: żeleźce jest dość krępe i niemal prostopadłe w stosunku do osi pionowej toporzyska; osada zaopatrzona w wyodrębnione, trójkątne wąsy; światło osady trójkątne; obuch

płaski; masywna szyjka przechodzi w szerokie, symetryczne,
łukowate ostrze; stan zachowania – dobry, uszkodzony jeden
z wąsów.
Wymiary: dł. całk. – 14,6 cm; wys. ostrza – 9,5 cm; najmn.
wys. szyjki – 3,6 cm; szer. osady – 4,2 cm; wys. osady –
4,3 cm; wys. osady z wąsami – 5,8 cm; światło osady –
4,4 x 3,3 cm. Waga – 698 g.
Przynależność typologiczna: IIA.5.3.
Chronologia: XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, bez nr inw.; nr ks. pol. 10/03.
Literatura: Chudziak, Kaźmierczak, Niegowski 2007b, s. 241,
ryc. 13:b; 2011, s. 246, ryc. 224:j; Chudziak 2009, s. 64, ryc. 16.
Uwagi: żeleźce zostało osadzone przy pomocy kawałka skóry.
790. Żółte, gm. Drawsko Pomorskie, pow. Drawsko Pomorskie, stan. 33 (tabl. CXLIX:1).
Rodzaj stanowiska: miejsce kultu (?) z l. 40–80 XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne Instytutu
Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pod
kierunkiem A. Koli i W. Chudziaka w 2003 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Zarańskie, ok. 50 m na S-E
od brzegów wyspy.
Opis: żeleźce jest smukłe i prostopadłe w stosunku do osi pionowej toporzyska; osada zaopatrzona w słabo wyodrębnione
wąsy; światło osady migdałowate; obuch zaokrąglony; dość
masywna szyjka przechodzi w wąskie, lekko asymetryczne,
łukowate ostrze; stan zachowania – bardzo dobry.
Wymiary: dł. całk. – 17,0 cm; wys. ostrza – 7,1 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,0 cm; szer. osady – 4,5 cm; wys. osady –
3,5 cm; wys. osady z wąsami – 4,2 cm; światło osady –
4,0 x 3,2 cm. Waga – 518 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.1.
Chronologia: XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, nr ks. pol. 11/03.
Literatura: Chudziak, Kaźmierczak, Niegowski 2007b, s. 241,
ryc. 13:f; 2011, s. 246, ryc. 224:k; Chudziak 2009, s. 64, ryc. 16.
Uwagi: w osadzie zachowały się fragmenty toporzyska; żeleźce zostało osadzone przy pomocy kawałka skóry.
791. Żółte, gm. Drawsko Pomorskie, pow. Drawsko Pomorskie, stan. 33 (tabl. CXLIX:2).
Rodzaj stanowiska: miejsce kultu (?) z l. 40–80 XI w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania podwodne Instytutu
Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pod
kierunkiem A. Koli i W. Chudziaka w 2004 r.
Lokalizacja szczegółowa: jezioro Zarańskie.
Opis: żeleźce jest asymetryczne, dość masywne i prostopadłe w stosunku do osi pionowej toporzyska, osada wyodrębniona od dołu przy przejściu w szyjkę; światło osady
owalne; obuch spłaszczony, zaopatrzony w dolny, płaski
kapturek; dość masywna szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne, łukowate ostrze; stan zachowania – dobry, nieznacznie uszkodzone ostrze.
Wymiary: dł. całk. – 19,3 cm; zach. wys. ostrza – 8,0 cm;
najmn. wys. szyjki – 2,3 cm; szer. osady – 5,2 cm; wys. osady
– 3,4 cm; światło osady – 4,8 x 3,8 cm; wys. kapturka –
4,7 cm. Waga – 1006 g.

Przynależność typologiczna: IB.8.9.
Chronologia: XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, bez nr inw.; nr ks. pol. 54/04.
Literatura: Chudziak, Kaźmierczak, Niegowski 2007b, s. 241,
ryc. 13:d; Chudziak 2009, s. 64, ryc. 16.
Uwagi: –.
792. Żukowice, gm. Żukowice, pow. Głogów, woj. dolnośląskie, stan. 1 (tabl. CXLIX:3).
Rodzaj stanowiska: osada otwarta z końca VI – początku VIII
i XI–XII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe
M. Kaczkowskiego w 1969 r.
Lokalizacja szczegółowa: obiekt 4.
Opis: fragment wąskiego (?), łukowatego ostrza.
Wymiary: zach. dł. całk. – 3,3 cm; zach. wys. ostrza –
4,0 cm.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: XI–XII w.
Podstawy datowania: chronologia fazy osadniczej.
Zbiory: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie,
nr inw. MH/A/1159.
Literatura: niepublikowany.
Uwagi: –.
793. Żukowice, gm. Żukowice, pow. Głogów, woj. dolnośląskie, stan. 1 (tabl. CXLIX:4).
Rodzaj stanowiska: osada otwarta z końca VI – początku VIII
i XI–XII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe
M. Kaczkowskiego w 1969 r.
Lokalizacja szczegółowa: obiekt nr 4.
Opis: fragment szerokiego, asymetrycznego ostrza, zakończonego szeroką, ukośnie podciętą brodą.
Wymiary: zach. dł. całk. – 5,5 cm; zach. wys. ostrza – 6,5 cm.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: XI–XII w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie,
nr inw. MH/A/1160.
Literatura: niepublikowany.
Uwagi: –.
794. Żukowice, gm. Żukowice, pow. Głogów, woj. dolnośląskie, stan. 9 (tabl. CXLIX:5).
Rodzaj stanowiska: osada otwarta z końca VI – początku VIII
i XI–XII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe
M. Kaczkowskiego w 1968 r.
Lokalizacja szczegółowa: obiekt 129 (dodatkowo w obiekcie
– ułamki naczyń glinianych).
Opis: fragment wąskiego, łukowatego ostrza.
Wymiary: zach. dł. całk. – 2,8 cm; wys. ostrza – 5,4 cm.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: koniec VI – początek VIII w.
Podstawy datowania: chronologia fazy osadniczej – ułamki
naczyń glinianych.
Zbiory: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie,
nr inw. MH/A/840.
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Literatura: Kaczkowski 1971, ryc. 15:7; Parczewski 1989,
s. 40, tabl. LXXXV:7.
Uwagi: –.
795. Żukowice, gm. Żukowice, pow. Głogów, woj. dolnośląskie, stan. 9 (tabl. CXLIX:6).
Rodzaj stanowiska: osada otwarta z końca VI – początku VIII
i XI–XII w.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe
M. Kaczkowskiego w 1968 r.
Lokalizacja szczegółowa: obiekt nr 182.
Opis: fragment szerokiego, łukowatego ostrza.
Wymiary: zach. dł. całk. – 4,4 cm; zach. wys. ostrza – 7,8 cm.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: XI–XII w.
Podstawy datowania: chronologia fazy osadniczej – ułamki
naczyń glinianych, żelazne strzemię typu IVA wg W. Świętosławskiego.
Zbiory: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie,
nr inw. MH/A/656.
Literatura: Kaczkowski 1971, ryc. 15:8.
Uwagi: –.
796. Miejscowość nieznana – okolice Bliżowa, gm. Adamów, pow. Zamość, woj. lubelskie (tabl. CXLIX:7).
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne.
Lokalizacja szczegółowa: na północ od Bliżowa.
Opis: żeleźce jest dość masywne i lekko opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne;
osada niewyodrębniona; obuch zaokrąglony, zakończony niezbyt wydatnym kapturkiem; smukła szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze.
Wymiary: dł. całk. – 17,7 cm; wys. ostrza – 11,0 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,5 cm; szer. osady – 5,0 cm; światło osady –
4,2 x 3,6 cm; wys. kapturka – 7,2 cm.
Przynależność typologiczna: IIB.1.19.
Chronologia: XI–XIII w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: prywatne A. Kity z Lublina.
Literatura: Ławrynowicz, Strzyż 2003, s. 262, ryc. 2:4; Strzyż
2006, tab. V/2, ryc. 9:3; Kuśnierz 2009, s. 155, ryc. 11:2.
Uwagi: –.
797. Miejscowość nieznana – okolice Chodzieży, gm. Chodzież, pow. Chodzież, woj. wielkopolskie (tabl. CL:1).
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne, zakupione
od J. Szemiotka w 1938 r.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest dość smukłe i lekko opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada
zaopatrzona w niezbyt wydatne wąsy; obuch zaokrąglony;
smukła szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne i opuszczone, proste ostrze, zakończone wyodrębnioną, wąską brodą; stan zachowania – średni, lekko uszkodzone wąsy i ostrze,
powierzchnie silnie skorodowane
Wymiary: dł. całk. – 14,1 cm; wys. ostrza – 9,2 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,8 cm; szer. osady – 4,5 cm; wys. osady
z wąsami – 4,5 cm; średnica osady – 3,7 x 3,1 cm. Waga –
371 g.
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Przynależność typologiczna: IIB.5.2.
Chronologia: XI–XIII (?) w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, nr inw.
142/1 MWP.
Literatura: Nadolski 1954, tab. B/12.
Uwagi: w osadzie zachowały się przerdzewiałe fragmenty
toporzyska.
798. Miejscowość nieznana – okolice Chodzieży, gm. Chodzież, pow. Chodzież, woj. wielkopolskie (tabl. CL:2).
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne, zakupione
od J. Szemiotka w 1938 r.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest dość smukłe i nachylone w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady okrągłe; obuch zaokrąglony (?); dość smukła szyjka przechodzi w wąskie,
w lekko asymetryczne i opuszczone, łukowate ostrze; stan
zachowania – zły, uszkodzona osada i obuch, znaczne ubytki
na ostrzu.
Wymiary: dł. całk. – 17,5 cm; zach. wys. ostrza – 5,2 cm;
najmn. wys. szyjki – 2,2 cm; szer. osady – 4,2 cm; średnica
osady – 3,7 x 3,7 cm. Waga – 444 g.
Przynależność typologiczna: IB.–.1.
Chronologia: wczesne średniowiecze.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, nr inw.
142/2 MWP.
Literatura: niepublikowany.
Uwagi: –.
799. Miejscowość nieznana – okolice Czarnkowa, gm.
Czarnków, pow. czarnkowsko-trzcianiecki, woj. wielkopolskie
(tabl. CL:3).
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne w 1893 r.
Lokalizacja szczegółowa: rzeka Noteć, miejsce określane
jako „Station 162/3”.
Opis: żeleźce jest dość smukłe i lekko opuszczone w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada
zaopatrzona w wyodrębnione wąsy; obuch zakończony krótkim, rozszerzającym się ku końcowi, prostokątnym w przekroju, wypukłym młotkiem; masywna szyjka przechodzi
w wąskie, symetryczne, łukowate ostrze; stan zachowania
– dobry; nieznacznie uszkodzona krawędź ostrza, wąsy
i młotek.
Wymiary: dł. całk. – 18,5 cm; wys. ostrza – 4,9 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,6 cm; szer. osady – 4,0 cm; zach. wys. osady
z wąsami – 5,7 cm; światło osady – 3,8 x 2,8 cm; dł. młotka
– 1,6 cm. Waga – 572 g.
Przynależność typologiczna: IA.5.29.
Chronologia: VIII–X w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, nr inw. MOB/A–875, dawny nr inw. 1259d.
Literatura: Kietlińska, Hildt 1951, s. 124–125, ryc. 4.
Uwagi: zabytek zupełnie nie zgadza się z rysunkiem publikowanym przez A. Kietlińską i T. Hildt – niewykluczone,
mimo tego samego numeru inwentarzowego, że jest to zupełnie inny okaz, którego brak w zbiorach muzealnych.

800. Miejscowość nieznana – okolice Janowa Lubelskiego,
gm. Janów Lubelski, pow. Janów Lubelski, woj. lubelskie
(tabl. CL:4).
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest dość masywne i uniesione w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady okrągłe; osada zaopatrzona w słabo wyodrębnione, trójkątne wąsy; obuch
zaokrąglony; smukła szyjka przechodzi w szerokie, lekko
asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną,
ukośnie podciętą, szeroką brodą; stan zachowania – dobry,
nieznacznie uszkodzona krawędź ostrza i wąsy.
Wymiary: dł. całk. – 12,4 cm; zach. wys. ostrza – 9,1 cm;
najmn. wys. szyjki – 1,4 cm; szer. osady – 3,2 cm; wys. osady
– 1,8 cm; wys. osady z wąsami – 3,0 cm; światło osady –
2,5 x 2,5 cm. Waga – 265 g.
Przynależność typologiczna: IIB.5.2.
Chronologia: XI–XIII (?) w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, nr inw.
56323 MWP.
Literatura: niepublikowany.
Uwagi: w ostrzu znajduje się owalny otwór o średnicy 0,2 x
0,3 cm.
801. Miejscowość nieznana – okolice Kalisza, gm. Kalisz,
pow. Kalisz, woj. wielkopolskie (tabl. CLI:1).
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest dość masywne i opuszczone w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada
zaopatrzona w wyodrębnione wąsy; obuch zaokrąglony; masywna szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne, niemal
proste ostrze, zakończone wyodrębnioną, półowalnie podciętą, wąską brodą; stan zachowania – dobry, nieznaczne
ubytki na wąsach.
Wymiary: dł. całk. – 16,4 cm; wys. ostrza – 7,3 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,0 cm; szer. osady – 4,2 cm; wys. osady –
2,2 cm; zach. wys. osady z wąsami – 4,4 cm; światło osady
– 3,0 x 3,1 cm. Waga – 524 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.2.
Chronologia: X–XIII w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum Kaliskie w Kaliszu, bez nr inw.
Literatura: niepublikowany.
Uwagi: –.
802. Miejscowość nieznana – okolice Krasnobrodu, gm.
Krasnobród, pow. Zamość, woj. lubelskie (tabl. CLI:2).
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne.
Lokalizacja szczegółowa: na południe od Krasnobrodu.
Opis: żeleźce jest masywne i lekko opuszczone w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada zaopatrzona w słabo wyodrębnione wąsy; obuch zakończony
smukłym kapturkiem; masywna szyjka przechodzi w wąskie,
asymetryczne, łukowate ostrze.
Wymiary: dł. całk. – 20,4 cm; wys. ostrza – 4,8 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,4 cm; szer. osady – 5,2 cm; wys. osady –

3,3 cm; wys. osady z wąsami – 5,0 cm; światło osady –
3,9 x 4,0 cm; wys. kapturka – 7,2 cm.
Przynależność typologiczna: IB.5.19.
Chronologia: X (?) – XI w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: kolekcja prywatna A. Kity z Lublina.
Literatura: Ławrynowicz, Strzyż 2003, s. 262, ryc. 2:3; Strzyż
2006, tab. V/38, ryc. 6:5; Kuśnierz 2009, s. 154.
Uwagi: w trakcie kwerendy zabytek był niedostępny do dokumentacji.
803. Miejscowość nieznana – okolice Krotoszyna, gm. Krotoszyn, pow. Krotoszyn, woj. wielkopolskie (tabl. CLI:3).
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne, podarowany
przed 1970 r.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest smukłe i lekko uniesione w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada niewyodrębniona; obuch zaokrąglony, zakończony niezbyt wydatnym, zaokrąglonym kapturkiem; smukła szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone
wyodrębnioną, ukośnie podciętą, niezbyt szeroką brodą; stan
zachowania – bardzo dobry, nieznaczne ubytki na ostrzu
i dolnej partii kapturka.
Wymiary: dł. całk. – 15,7 cm; wys. ostrza – 7,5 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,8 cm; szer. osady – 3,6 cm; światło osady –
3,0 x 2,3 cm; zach. wys. kapturka – 5,1 cm. Waga – 365 g.
Przynależność typologiczna: IB.1.20.
Chronologia: XI–XIII w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum Regionalne im. Hieronima Ławniczaka
w Krotoszynie, nr inw. A 45.
Literatura: niepublikowany.
Uwagi: –.
804. Miejscowość nieznana – okolice Łaszczowa, gm. Łaszczów, pow. Tomaszów Lubelski, woj. lubelskie (tabl. CLI:4).
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest smukłe i opuszczone w stosunku do osi
pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada zaopatrzona w słabo wyodrębnione wąsy; obuch zakończony dość
długim, lekko rozszerzającym się ku końcowi, wypukłym
młotkiem o czworokątnym przekroju; smukła szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne łukowate ostrze; stan zachowania – średni, nadłamana osada.
Wymiary: dł. całk. – 15,1 cm; wys. ostrza – 5,3 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,2 cm; szer. osady – 3,2 cm; wys. osady –
1,7 cm; wys. osady z wąsami – 3,2 cm; światło osady –
2,6 x 2,4 cm; dł. młotka – 2,6 cm. Waga – 214 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.29.
Chronologia: VIII–X (?) w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: kolekcja prywatna A. Kity z Lublina.
Literatura: Kuśnierz 2009, s. 153, ryc. 5:3 – tutaj jako okolice
Tyszowiec; Kotowicz 2011, 108, Fig. 2:3.
Uwagi: na prawej stronie młotka zabytku znajduje się ornament w postaci trzech pionowych linii rytych, szerokości
ok. 0,1 cm.
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805. Miejscowość nieznana – okolice Mławy, gm. Mława,
pow. Mława, woj. mazowieckie (tabl. CLII:1).
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest dość smukłe i prostopadłe w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada niewyodrębniona; obuch zaokrąglony, zakończony krępym kapturkiem; smukła szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne,
łukowate ostrze; stan zachowania – dobry, nieznacznie uszkodzona krawędź ostrza i kapturek.
Wymiary: dł. całk. – 18,6 cm; zach. wys. ostrza – 7,6 cm;
najmn. wys. szyjki – 1,7 cm; szer. osady – 5,0 cm; wys.
osady – 2,1 cm; światło osady – 3,9 x 3,8 cm; wys. kapturka
– 4,0 cm. Waga – 608 g.
Przynależność typologiczna: IB.1.19.
Chronologia: wczesne średniowiecze.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie, nr inw.
MZZ/Art./1154.
Literatura: Grzymkowski 2007, s. 24–25.
Uwagi: –.
806. Miejscowość nieznana – okolice Obroczy, gm. Zwierzyniec, pow. Zamość, woj. lubelskie (tabl. CLII:2).
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest dość masywne i opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady okrągłe;
osada zaopatrzona w wyodrębnione, trójkątne wąsy;
obuch płaski, zakończony krępym kapturkiem; smukła
szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, łukowate
ostrze, zakończone wyodrębnioną, ukośnie podciętą, szeroką brodą.
Wymiary: dł. całk. – 18,7 cm; wys. ostrza – 8,1 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,6 cm; szer. osady – 4,4 cm; wys. osady –
3,1 cm; wys. osady z wąsami – 5,2 cm; światło osady –
3,4 x 3,4 cm; wys. kapturka – 4,5 cm.
Przynależność typologiczna: IB.5.22.
Chronologia: IX–X (?) w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: kolekcja prywatna A. Kity z Lublina.
Literatura: Ławrynowicz, Strzyż 2003, s. 261–262, ryc. 2:1;
Strzyż 2006, tab. V/49, ryc. 8:9; Kotowicz 2008c, s. 450,
przyp. 19; Kuśnierz 2009, s. 155.
Uwagi: –.
807. Miejscowość nieznana – okolice Piły, gm. Piła, pow.
Piła, woj. wielkopolskie (tabl. CLII:3).
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest dość masywne i lekko opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady okrągłe;
osada niewyodrębniona; obuch wieloboczny, zakończony
smukłym, spiczastym kapturkiem; masywna szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, ukośnie podciętą, szeroką brodą,
zakończoną schodkowatym występem; stan zachowania –
bardzo dobry.
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Wymiary: dł. całk. – 13,2 cm; wys. ostrza – 9,8 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,7 cm; szer. osady – 3,5 cm; światło osady –
2,6 x 2,6 cm; wys. kapturka – 7,1 cm.
Przynależność typologiczna: IIB.1.24.
Chronologia: XIII w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: kolekcja prywatna R. Fedyka z Sanoka.
Literatura: Kotowicz 2011, s. 111, Fig. 6:5.
Uwagi: na występie na brodzie znajduje się zdobienie w postaci trzech nacięć; żeleźce pokryte patyną ogniową.
808. Miejscowość nieznana – okolice Płocka, gm. Płock,
pow. Płock, woj. mazowieckie (tabl. CLII:4).
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest dość masywne i lekko opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne;
osada zaopatrzona w bardzo słabo wyodrębnione wąsy; obuch
zaokrąglony; masywna szyjka przechodzi w dość wąskie,
lekko asymetryczne, łukowate ostrze; stan zachowania –
bardzo dobry, nieznacznie uszkodzona krawędź ostrza.
Wymiary: dł. całk. – 16,9 cm; wys. ostrza – 7,5 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,3 cm; szer. osady – 4,4 cm; wys. osady –
4,8 cm; wys. osady z wąsami – 5,0 cm; światło osady –
3,4 x 3,5 cm. Waga – 622 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.1.
Chronologia: X–XII w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum Diecezjalne w Płocku, nr inw. MDPł.VD/250.
Literatura: Nadolski 1954, tab. B/167; Banasiewicz 2009, s. 59
– jako miejscowość nieznana; Cegłowski i inni 2010, kat. V:62.
Uwagi: –.
809. Miejscowość nieznana – okolice Płocka, gm. Płock,
pow. Płock, woj. mazowieckie (tabl. CLIII:1).
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest dość smukłe i lekko opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada
niewyodrębniona; obuch zaokrąglony, zakończony kapturkiem (?); smukła szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne,
łukowate ostrze; stan zachowania – zły, silnie uszkodzona
górna część ostrza i kapturek.
Wymiary: zach. dł. całk. – 9,8 cm; zach. wys. ostrza – 3,9 cm;
najmn. wys. szyjki – 0,8 cm; szer. osady – 2,5 cm; światło
osady – 2,3 x 2,1 cm; wys. kapturka – 1,9 cm. Waga – 49 g.
Przynależność typologiczna: IB.1.19 (?).
Chronologia: wczesne średniowiecze.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Diecezjalne w Płocku, nr inw. MDPł/272.
Literatura: Nadolski 1954, tab. B/168; Banasiewicz 2009,
s. 59 – tutaj błędnie jako Turowo; Cegłowski i inni 2010,
kat. V:60 – tutaj błędnie jako Turowo.
Uwagi: w ostrzu znajduje się zapieczony otwór o pierwotnej
średnicy 0,2 x 0,2 cm; żeleźce zostało wtórnie dołożone do
tablicy z zabytkami z Turowa, nr inw. 244.
810. Miejscowość nieznana – okolice Płocka, gm. Płock,
pow. Płock, woj. mazowieckie (tabl. CLIII:2).

Rodzaj stanowiska: płaskie cmentarzysko szkieletowe z grobami w obudowach kamiennych (?).
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne.
Lokalizacja szczegółowa: grób (?).
Opis: żeleźce jest masywne i opuszczone w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada zaopatrzona w wyodrębnione, trójkątne wąsy; obuch płaski;
masywna szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, półkoliście podciętą, wąską brodą; stan zachowania – średni, uszkodzona
górna część ostrza.
Wymiary: zach. dł. całk. – 17,9 cm; zach. wys. ostrza –
12,2 cm; najmn. wys. szyjki – 2,2 cm; szer. osady – 4,2 cm;
wys. osady – 2,6 cm; wys. osady z wąsami – 4,8 cm; światło osady – 3,2 x 3,0 cm. Waga – 654 g.
Przynależność typologiczna: IIB.5.4.
Chronologia: XI–XII (?) w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Diecezjalne w Płocku, nr inw. MDPł VD/270.
Literatura: Nadolski 1954, tab. B/163; Banasiewicz 2009,
s. 60; Cegłowski i inni 2010, kat. V:63.
Uwagi: zabytek poddano niezidentyfikowanym badaniom
metaloznawczym; na obuchu widoczne są ślady po szczypcach kowalskich.
811. Miejscowość nieznana – okolice Płocka, gm. Płock,
pow. Płock, woj. mazowieckie (tabl. CLIII:3).
Rodzaj stanowiska: płaskie cmentarzysko szkieletowe z grobami w obudowach kamiennych (?).
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne.
Lokalizacja szczegółowa: grób (?).
Opis: żeleźce jest dość masywne i lekko opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady migdałowate; osada zaopatrzona w wyodrębnione, trójkątne wąsy;
obuch zaokrąglony; smukła szyjka przechodzi w wąskie,
asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną,
ukośnie (?) podciętą brodą; stan zachowania – średni, uszkodzona broda.
Wymiary: dł. całk. – 20,4 cm; zach. wys. ostrza – 8,0 cm;
najmn. wys. szyjki – 1,7 cm; szer. osady – 4,6 cm; wys.
osady – 3,2 cm; wys. osady z wąsami – 4,7 cm; światło
osady – 4,3 x 3,3 cm. Waga – 934 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.2.
Chronologia: X–XIII w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Diecezjalne w Płocku, MDPŁ/VD/– lub
MDPł/251.
Literatura: Nadolski 1954, tab. B/164; Banasiewicz 2009,
s. 60; Cegłowski i inni 2010, kat. V:66.
Uwagi: zabytek poddano niezidentyfikowanym badaniom
metaloznawczym.
812. Miejscowość nieznana – okolice Płocka, gm. Płock,
pow. Płock, woj. mazowieckie.
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: –.
Wymiary: dł. całk. – 11,3 cm; wys. ostrza – 6,7 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,6 cm; wys. osady – 2,5 cm; światło osady –
2,8 cm; wys. kapturka – 5,4 cm.

Przynależność typologiczna: IIB.1.19-24 (?).
Chronologia: wczesne średniowiecze.
Podstawy datowania: literatura przedmiotu.
Zbiory: zaginął; dawniej Muzeum Diecezjalne w Płocku.
Literatura: Nadolski 1954, tab. B/166.
Uwagi: –.
813. Miejscowość nieznana – okolice Płocka, gm. Płock,
pow. Płock, woj. mazowieckie (tabl. CLIII:4).
Rodzaj stanowiska: cmentarzysko szkieletowe z grobami
w obudowach kamiennych (?).
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne.
Lokalizacja szczegółowa: grób (?).
Opis: żeleźce jest smukłe i lekko opuszczone w stosunku do
osi pionowej toporzyska; osada zaopatrzona w bardzo słabo
wyodrębnione wąsy; światło osady owalne; obuch zaokrąglony, zakończony smukłym kapturkiem; dość smukła szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze,
zakończone wyodrębnioną, ukośnie podciętą, wąską brodą;
stan zachowania – dobry, uszkodzone wąsy i skorodowana
powierzchnia żeleźca.
Wymiary: dł. całk. – 14,0 cm; wys. ostrza – 9,0 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,6 cm; szer. osady – 3,1 cm; wys. osady –
2,7 cm; wys. osady z wąsami – 3,3 cm; światło osady –
2,5 x 2,4 cm. Waga – 256 g.
Przynależność typologiczna: IIB.5.20.
Chronologia: XI–XII (?) w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum Diecezjalne w Płocku, nr iwn. MDPŁ/VD/–
lub MDPł/251.
Literatura: Nadolski 1954, tab. B/139 – tutaj błędnie jako
Turowo; Banasiewicz 2009, s. 54, 59–60, przyp. 50 – tutaj
błędnie jako Wierzbica Szlachecka.
Uwagi: na żeleźcu znajduje się błędny podpis – PłockOrszymowice.
814. Miejscowość nieznana – okolice Płocka, gm. Płock,
pow. Płock, woj. mazowieckie (tabl. CLIV:1).
Rodzaj stanowiska: płaskie cmentarzysko szkieletowe z grobami w obudowach kamiennych (?).
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne; dar F. Tarczyńskiego.
Lokalizacja szczegółowa: grób (?).
Opis: żeleźce jest smukłe i prostopadłe w stosunku do osi
pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada zaopatrzona w słabo wyodrębnione, trójkątne wąsy; obuch zaokrąglony; smukła szyjka przechodzi w szerokie, wachlarzowate, symetryczne ostrze; stan zachowania – bardzo
dobry.
Wymiary: dł. całk. – 17,0 cm; wys. ostrza – 15,9 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,8 cm; szer. osady – 3,2 cm; wys. osady –
1,9 cm; wys. osady z wąsami – 2,8 cm; światło osady –
2,7 x 2,4 cm. Waga – 307 g.
Przynależność typologiczna: IIIA.5.1.
Chronologia: XI – 1. połowa XII w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Diecezjalne w Płocku, nr inw. VD/128 lub
MDPł/273.
Literatura: Nadolski 1954, tab. B/161; Żak 1963a, s. 354;
1963b, s. 179, nr 268, ryc. 112; 1967, s. 297, 299–300; 1968,
s. 306, kat. 117; Kordala 1999, s. 106–108, ryc. 3:b – tutaj

201

błędnie jako Płock; 2000, s. 196–197; Kurasiński 2005a,
s. 200, tab. I:6, ryc. 3:5; Kotowicz 2008c, s. 456; Banasiewicz 2009, s. 59, ryc. 3:4; Cegłowski i inni 2010, kat. V:69.
Uwagi: w ostrzu znajduje się otwór w kształcie krzyża greckiego o zaokrąglonych ramionach o wymiarach 1,4 x 1,7 cm.
815. Miejscowość nieznana – okolice Przemyśla, gm. Przemyśl, pow. Przemyśl, woj. podkarpackie, stan 304 (tabl.
CLIV:2).
Rodzaj stanowiska: osada (?).
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest masywne i opuszczone w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady owalne (?); osada
niewyodrębniona; obuch zaokrąglony, zakończony krępym
kapturkiem; masywna szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne, łukowate (?) ostrze; stan zachowania – dobry;
nieznacznie uszkodzona krawędź ostrza, osada wypełniona
skorodowaną masą.
Wymiary: dł. całk. – 14,2 cm; zach. wys. ostrza – 4,7 cm;
najmn. wys. szyjki – 2,0 cm; szer. osady – 4,7 cm; zach.
światło osady – 2,2 x 2,4 cm; wys. kapturka – 5,5 cm.
Waga – 425 g.
Przynależność typologiczna: IB.1.19 (?).
Chronologia: XI–XIII (?) w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, bez nr inw.
Literatura: Koperski 2001, s. 125; Strzyż 2006, tab. V/58,
ryc. 7:5.
Uwagi: –.
816. Miejscowość nieznana – okolice Szczecina (?), gm.
Szczecin, pow. Szczecin, woj. zachodniopomorskie (tabl.
CLIV:3).
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne odzyskane
ze skupu złomu w 2005 r.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest masywne i opuszczone w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada wyodrębniona od dołu przy przejściu w szyjkę poprzez wyraźny występ; obuch zaokrąglony, zakończony dolnym kapturkiem; masywna szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne
i łukowate ostrze; stan zachowania – średni, znacznie uszkodzone ostrze i osada z obuchem.
Wymiary: dł. całk. – 27,8 cm; zach. wys. ostrza – 6,0 cm;
najmn. wys. szyjki – 3,0 cm; szer. osady – 6,1 cm; zach. wys.
osady – 4,8 cm; światło osady – 6,0 x 5,1 cm; zach. wys.
kapturka – 4,4 cm. Waga – 937 g.
Przynależność typologiczna: IB.8.7.
Chronologia: wczesne średniowiecze (?).
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum w Pile, nr inw. 2005/8.
Literatura: niepublikowany.
Uwagi: –.
817. Miejscowość nieznana – okolice Tomaszowa Lubelskiego, gm. Tomaszów Lubelski, pow. Tomaszów Lubelski,
woj. lubelskie (tabl. CLIV:4).
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne.
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Lokalizacja szczegółowa: kilkanaście kilometrów na południe od Tomaszowa Lubelskiego.
Opis: żeleźce jest smukłe i lekko opuszczone w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada zaopatrzona w słabo wyodrębnione wąsy; obuch zaokrąglony;
smukła szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne, łukowate
ostrze.
Wymiary: dł. całk. – 22,4 cm; wys. ostrza – 4,7 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,0 cm; szer. osady – 4,4 cm; wys. osady z wąsami – 5,2 cm; światło osady – 4,1 x 3,5 cm.
Przynależność typologiczna: IB.5.1.
Chronologia: X–XII w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: kolekcja prywatna A. Kity z Lublina.
Literatura: Ławrynowicz, Strzyż 2003, s. 262, ryc. 2:2; Strzyż
2006, tab. V/71, ryc. 6:8; Kuśnierz 2009, s. 154.
Uwagi: –.
818. Miejscowość nieznana – Czarna Wielka, gm. Grodzisk,
pow. Siemiatycze, woj. podlaskie, stan. 1 lub Wierzchuca
Nadbużna, gm. Drohiczyn, pow. Siemiatycze, woj. podlaskie, stan. 3 (tabl. CLV:1).
Rodzaj stanowiska: cmentarzysko szkieletowe.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe M. Awenariusa w 1888 r.
Lokalizacja szczegółowa: grób.
Opis: żeleźce jest dość smukłe i lekko opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada
zaopatrzona w niezbyt wydatne wąsy; obuch zaokrąglony;
smukła szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone niezbyt szeroką, ukośnie podciętą
brodą; stan zachowania – średni, zniszczone wąsy.
Wymiary: dł. całk. – 16,3 cm; wys. ostrza – 9,5 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,8 cm; szer. osady – 3,6 cm; wys. osady –
2,8 cm; zach. wys. osady z wąsami – 3,7 cm; światło osady
– 3,1 x 2,9 cm.
Przynależność typologiczna: IIB.5.2.
Chronologia: XI–XIII (?) w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Państwowe Muzeum Historyczne (Государственный
исторический музей) w Moskwie, nr inw. 24431.
Literatura: niepublikowany.
Uwagi: rysunek i informacje o zabytku zawdzięcza autor
uprzejmości dra Michała Dzika z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego: na podstawie informacji zawartych w archiwaliach pozostałych po M. Awenariusie w Państwowym Muzeum Historycznym w Moskwie nie sposób
rozstrzygnąć, z którym ze stanowisk łączą się ten i następny
(nr kat. 839) zabytek. Okaz z Czarnej Wielkiej został znaleziony w jednym z grobów na cmentarzysku, natomiast zabytek z Wierzchucy Nadbużnej, w bliżej nieopisanym grobie
zniszczonym w wyniku podmywania brzegu przez rzekę Bug.
819. Miejscowość nieznana – Czarna Wielka, gm. Grodzisk,
pow. Siemiatycze, woj. podlaskie, stan. 1 lub Wierzchuca
Nadbużna, gm. Drohiczyn, pow. Siemiatycze, woj. podlaskie, stan. 3 (tabl. CLV:2).
Rodzaj stanowiska: cmentarzysko szkieletowe.
Badania lub rodzaj znaleziska: badania wykopaliskowe M. Awenariusa w 1888 r.
Lokalizacja szczegółowa: grób.

Opis: żeleźce jest smukłe i lekko opuszczone w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada zaopatrzona w niezbyt wydatne wąsy; obuch zakończony krótkim, kapslowatym młotkiem o czworokątnym przekroju; smukła szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, łukowate
ostrze, zakończone spiczastą brodą; stan zachowania – średni,
zniszczone wąsy i ubytki na ostrzu.
Wymiary: dł. całk. – 20,0 cm; wys. ostrza – 10,9 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,7 cm; szer. osady – 3,6 cm; wys. osady –
2,7 cm; zach. wys. osady z wąsami – 3,9 cm; światło osady
– 3,2 x 2,9 cm; dł. młotka – 1,4 cm.
Przynależność typologiczna: IIB.5.25.
Chronologia: XI–XIII (?) w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Państwowe Muzeum Historyczne (Государственный
исторический музей) w Moskwie, nr inw. 24431.
Literatura: niepublikowany.
Uwagi: jw.
820. Miejscowość nieznana – okolice rzeki Noteć (tabl.
CLV:3).
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne.
Lokalizacja szczegółowa: torfowiska nad Notecią w pasie od
Ujścia do Wielenia.
Opis: żeleźce jest smukłe i prostopadłe w stosunku do osi
pionowej toporzyska; światło osady migdałowate; osada
niewyodrębniona; obuch zaokrąglony, zakończony niezbyt
wydatnym kapturkiem; smukła szyjka przechodzi w wąskie,
lekko asymetryczne, łukowate ostrze; stan zachowania –
dobry, nieznacznie uszkodzona krawędź ostrza.
Wymiary: dł. całk. – 15,4 cm; wys. ostrza – 4,8 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,4 cm; szer. osady – 3,8 cm; światło osady –
3,9 x 3,0 cm; wys. kapturka – 5,3 cm. Waga – 237 g.
Przynależność typologiczna: IB.1.19.
Chronologia: wczesne średniowiecze.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum Ziemi Czarnkowskiej w Czarnkowie, bez
nr inw.
Literatura: niepublikowany.
Uwagi: w osadzie zachowały się resztki toporzyska (stan
zachowania nie pozwolił na określenia gatunkowe – badania
dr T. Stępnika z Poznania).
821. Miejscowość nieznana – okolice rzeki Noteć (tabl.
CLV:4).
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne.
Lokalizacja szczegółowa: torfowiska nad Notecią w pasie od
Ujścia do Wielenia.
Opis: żeleźce jest smukłe i lekko nachylone w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada niewyodrębniona; obuch zaokrąglony, zakończony niezbyt wydatnym kapturkiem; masywna szyjka przechodzi w wąskie,
symetryczne, łukowate ostrze; stan zachowania – dobry,
uszkodzona krawędź ostrza.
Wymiary: dł. całk. – 22,2 cm; zach. wys. ostrza – 7,5 cm;
najmn. wys. szyjki – 2,5 cm; szer. osady – 4,8 cm; światło
osady – 3,8 x 3,6 cm; wys. kapturka – 7,5 cm. Waga – 885 g.
Przynależność typologiczna: IA.1.19.
Chronologia: XI–XII (?) w.

Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Ziemi Czarnkowskiej w Czarnkowie, bez
nr inw.
Literatura: niepublikowany.
Uwagi: –.
822. Miejscowość nieznana – okolice rzeki Noteć (tabl.
CLVI:1).
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne.
Lokalizacja szczegółowa: torfowiska nad Notecią w pasie od
Ujścia do Wielenia.
Opis: żeleźce jest dość smukłe i lekko nachylone w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada
niewyodrębniona; obuch zaokrąglony, zakończony niezbyt
wydatnym kapturkiem; dość smukła szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, łukowate (?) ostrze, zakończone wyodrębnioną, łukowato podciętą, szeroką brodą; stan zachowania
– średni, uszkodzona krawędź ostrza i kapturek.
Wymiary: dł. całk. – 17,3 cm; zach. wys. ostrza – 8,5 cm;
najmn. wys. szyjki – 1,8 cm; szer. osady – 4,3 cm; światło osady – 4,3 x 3,2 cm; zach. wys. kapturka – 6,3 cm.
Waga – 482 g.
Przynależność typologiczna: IB.1.20.
Chronologia: XI–XIII w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Ziemi Czarnkowskiej w Czarnkowie, bez
nr inw.
Literatura: niepublikowany.
Uwagi: w osadzie zachowały się resztki toporzyska wykonanego z drewna drzewa liściastego rozpierzchłonaczyniowego, prawdopodobnie klonu (Acer sp.) (analiza dr T. Stępnika z Poznania).
823. Miejscowość nieznana – okolice rzeki Noteć (tabl.
CLVI:2).
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne.
Lokalizacja szczegółowa: torfowiska nad Notecią w pasie od
Ujścia do Wielenia.
Opis: żeleźce jest smukłe i prostopadłe w stosunku do osi
pionowej toporzyska; światło osady migdałowate; osada
niewyodrębniona; obuch spłaszczony, zakończony niezbyt
wydatnym kapturkiem; smukła szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone wyodrębnioną, ukośnie podciętą, wąską brodą; stan zachowania –
dobry, zniekształcona krawędź ostrza.
Wymiary: dł. całk. – 10,7 cm; wys. ostrza – 7,6 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,5 cm; szer. osady – 3,5 cm; światło osady –
2,6 x 2,7 cm; wys. kapturka – 4,0 cm. Waga – 221 g.
Przynależność typologiczna: IIB.1.22.
Chronologia: wczesne średniowiecze.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Ziemi Czarnkowskiej w Czarnkowie, bez
nr inw.
Literatura: niepublikowany.
Uwagi: na ostrzu ślady uderzeń o twardy przedmiot – ostrze
zbite w dwóch miejscach.
824. Miejscowość nieznana – Kujawy.
Rodzaj stanowiska: –.
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Badania lub rodzaj znaleziska: –.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce o osadzie zaopatrzonej w wąsy; obuch zakończony kapturkiem; szyjka przechodzi w wąskie ostrze.
Wymiary: dł. całk. – 12,0 cm; wys. ostrza – 4,5 cm.
Przynależność typologiczna: I.5.19-24 (?).
Chronologia: wczesne średniowiecze.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum we Włocławku, nr inw. MWŁ 109.
Literatura: Nadolski 1954, tab. B/157.
Uwagi: zabytek nie został udostępniony do dokumentacji.
825. Miejscowość nieznana – Mazowsze Płockie (tabl.
CLVI:3).
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne.
Lokalizacja szczegółowa: –
Opis: żeleźce jest dość smukłe i lekko opuszczone w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada zaopatrzona w wydłużone, trójkątne wąsy; obuch zakończony dość
długim, lekko zaokrąglonym młotkiem, czworokątnym w przekroju poprzecznym; dość smukła szyjka przechodzi w niezbyt
szerokie, asymetryczne, opuszczone ostrze, zakończone szeroką, ukośnie podciętą brodą; stan zachowania – dobry, lekko niewielkie uszczerbki na ostrzu; lekko skorodowane powierzchnie.
Wymiary: dł. całk. – 18,3 cm; wys. ostrza – 6,8 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,1 cm; szer. osady – 4,2 cm; wys. osady
z wąsami – 7,4 cm; światło osady – 3,5 x 3,3 cm; dł. młotka
– 2,7 cm. Waga – 612 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.30.
Chronologia: IX – 1. połowa X w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum Archeologiczne w Krakowie, nr inw. MAK
3641.
Literatura:Nadolski 1954, s. 42, tab. B/158, tabl. XIII:3; Dostál 1966, s. 70; Wachowski 1981, s. 154–156, ryc. 3:e; 1983,
s. 170; 2001b, s. 173; Kordala 1999, s. 108; 2000, s. 197; 2004,
s. 236; Tokarski 1999, s. 303; Strzyż 2006, s. 43; Kotowicz
2009, s. 392, ryc. 3:6.
Uwagi: –.
826. Miejscowość nieznana – Mazowsze Płockie (tabl.
CLVII:1).
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest smukłe i silnie opuszczone w stosunku do osi
pionowej toporzyska; światło osady okrągłe; osada zaopatrzona
w krępe, trójkątne wąsy; obuch płaski; smukła szyjka przechodzi
w asymetryczne, opuszczone ostrze z łukowato podciętą, szeroką
brodą; stan zachowania – dobry, nieznaczne uszkodzenia ostrza.
Wymiary: dł. całk. – 19,0 cm; wys. ostrza – 7,7 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,7 cm; szer. osady – 4,7 cm; wys. osady z wąsami – 4,8 cm; światło osady – 3,6 x 3,6 cm. Waga – 639 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.4.
Chronologia: X–XI w.
Podstawy datowania: jw.
Zbiory: Muzeum Archeologiczne w Krakowie, nr inw. MAK
3637.
Literatura: Nadolski 1954, tab. B/159, tabl. XVIII:6.
Uwagi: –.
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827. Miejscowość nieznana – Mazowsze Płockie (tabl.
CLVII:2).
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest smukłe i lekko opuszczone w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady okrągłe; osada zaopatrzona w krępe wąsy; owalny obuch zakończony wydłużonym kapturkiem; smukła szyjka przechodzi w asymetryczne ostrze zakończone łukowato podciętą, wąską brodą;
stan zachowania – dobry, powierzchnie żeleźca nieco skorodowane; niewielkie uszczerbki na ostrzu.
Wymiary: dł. całk. – 16,8 cm; wys. ostrza – 11,1 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,7 cm; szer. osady – 4,2 cm; wys. osady z wąsami – 3,9 cm; światło osady – 3,3 x 3,3 cm; wys. kapturka
– 7,5 cm. Waga – 534 g.
Przynależność typologiczna: IIB.5.20.
Chronologia: 2. połowa X (?) – XII w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum Archeologiczne w Krakowie, nr inw. MAK
3639.
Literatura: Nadolski 1954, tab. B/160, tabl. XVII:3.
Uwagi: –.
828. Miejscowość nieznana – Pomorze.
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: –.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce o obuchu zakończonym kapturkiem; masywna
szyjka przechodzi w szerokie (?), asymetryczne ostrze.
Wymiary: dł. całk. – 16,9 cm; wys. ostrza – 9,3 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,4 cm; wys. osady – 3,0 cm; wys. kapturka –
7,5 cm.
Przynależność typologiczna: IIB.1.19-24 (?).
Chronologia: wczesne średniowiecze.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum Okręgowe w Toruniu (?).
Literatura: Nadolski 1954, tab. B/169.
Uwagi: w trakcie kwerendy zabytek był niedostępny.
829. Miejscowość nieznana – Śląsk (?) (tabl. CLVII:3).
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne, dar K. Gimbela w 1904 r. (?).
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest smukłe i uniesione w stosunku do osi
pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada wyodrębniona od dołu; obuch spłaszczony; masywna szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne, łukowate ostrze; stan zachowania – dobry, nieznacznie uszkodzona osada.
Wymiary: dł. całk. – 17,5 cm; wys. ostrza – 6,8 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,5 cm; szer. osady – 2,6 cm; wys. osady –
5,4 cm; światło osady – 2,8 x 1,6 cm. Waga – 430 g.
Przynależność typologiczna: IB.7.9.
Chronologia: V/VI – początek VII w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum Archeologiczne we Wrocławiu, oddział Muzeum Miejskiego Wrocławia, nr inw. MMW/A/IV/2675.
Literatura: Petersen 1939, s. 68, 178, Abb. 98; Żak 1978, s. 46;
Wachowski 1992, s. 157, przyp. 2; 1997, s. 25, ryc. 14:b; 2000,
s. 22, Abb. 14:b; 2001a, s. 155, rys. 2:a.

Uwagi: niewykluczone, iż zabytek pochodzi z terenu południowych Niemiec.
830. Miejscowość nieznana – Śląsk (?).
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne, zakup z kolekcji Deckera z Niemstowa w 1928 r.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: –.
Wymiary: –.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: wczesne średniowiecze.
Podstawy datowania: literatura przedmiotu.
Zbiory: zaginął; przed II wojną światową w Muzeum w Świdnicy.
Literatura: Petersen 1939, s. 68.
Uwagi: –.
831. Miejscowość nieznana – Śląsk (tabl. CLVIII:1).
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest smukłe i lekko opuszczone w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada zaopatrzona w wąsy; obuch zaokrąglony; dość masywna szyjka
przechodzi w bardzo szerokie, lekko asymetryczne, proste
ostrze; stan zachowania – zły, silnie uszkodzone ostrze, osada i obuch.
Wymiary: dł. całk. – 16,2 cm; wys. ostrza – 17,5 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,2 cm; zach. szer. osady – 3,3 cm; zach. wys.
osady z wąsami (?) – 2,8 cm; światło osady – 3,6 x 2,6 cm.
Waga – 189 g.
Przynależność typologiczna: IIIA.5.1.
Chronologia: XI – 1. połowa XII w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum Archeologiczne we Wrocławiu, oddział Muzeum Miasta Wrocławia, nr inw. MMW/A/IV/2676.
Literatura: Oręż... 2003, kat. I.54; Kurasiński 2005a, s. 205.
Uwagi: –.
832. Miejscowość nieznana – Wielkopolska (tabl. CLVIII:2).
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne; dar dr. Z. Szułdrzyńskiego.
Lokalizacja szczegółowa: dawny pow. Środa Wielkopolska (?).
Opis: żeleźce jest dość smukłe i opuszczone w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady migdałowate; osada
zaopatrzona w słabo wyodrębnione wąsy; obuch spłaszczony; smukła szyjka; stan zachowania – średni; ułamane ostrze
i nieznacznie zniszczone wąsy
Wymiary: zach. dł. całk. – 13,3 cm; najmn. wys. szyjki –
1,8 cm; szer. osady – 4,2 cm; wys. osady – 4,2 cm; wys.
osady z wąsami – 4,2 cm; światło osady – 4,0 x 3,4 cm.
Waga – 333 g.
Przynależność typologiczna: –.5.3-4 (?).
Chronologia: wczesne średniowiecze.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, nr inw. MAP/
TPN 1874:151.
Literatura: Tu powstała Polska..., s. 74, kat. II.9.57.
Uwagi: –.

833. Miejscowość nieznana (tabl. CLVIII:3).
Rodzaj stanowiska: ?.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest masywne i uniesione w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada wyodrębniona od dołu; obuch płaski; masywna szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne ostrze lekko wyciągnięte ku górze i zakończone wąską, prosto podciętą brodą;
stan zachowania – dobry, nieznacznie uszkodzone ostrze
i obuch.
Wymiary: zach. dł. całk. – 14,5 cm; wys. ostrza – 9,7 cm;
najmn. wys. szyjki – 2,3 cm; szer. osady – 3,3 cm; światło
osady – 3,3 x 2,2 cm. Waga – 451 g.
Przynależność typologiczna: IIB.7.10.
Chronologia: VI – połowa VII w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, nr inw. B.1000.58,
nr kat. 4533.
Literatura: niepublikowany.
Uwagi: –.
834. Miejscowość nieznana (tabl. CLVIII:4).
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest masywne i lekko opuszczone w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada
zaopatrzona w krótkie wąsy; obuch zaokrąglony; masywna
szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, proste ostrze,
zakończone wąską, ukośnie podciętą brodą; stan zachowania – dobry, nieznacznie uszkodzone ostrze.
Wymiary: dł. całk. – 18,5 cm; zach. wys. ostrza – 12,1 cm;
najmn. wys. szyjki – 2,2 cm; szer. osady – 4,8 cm; wys. osady
– 4,2 cm; wys. osady z wąsami – 5,1 cm; światło osady –
3,6 x 3,2 cm.
Przynależność typologiczna: IIB.5.2.
Chronologia: XI–XIII (?) w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie,
nr inw. MSM/AK/6.
Literatura: niepublikowany.
Uwagi: kopia oryginalnego zabytku.
835. Miejscowość nieznana (tabl. CLIX:1).
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest dość smukłe i prostopadłe w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada zaopatrzona w trójkątne wąsy; obuch zaokrąglony zakończony wysokim kapturkiem; smukła szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone podciętą
łukowato brodą; stan zachowania – bardzo dobry.
Wymiary: dł. całk. – 16,3 cm; wys. ostrza – 11,1 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,3 cm; szer. osady – 3,5 cm; wys. osady –
3,3 cm; wys. osady z wąsami – 4,3 cm; światło osady –
2,5 x 2,8 cm; wys. kapturka – 7,4 cm. Waga – 435 g.
Przynależność typologiczna: IIB.5.20.
Chronologia: 2. połowa X (?) – XII w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
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Zbiory: Muzeum im. Stanisława Staszica w Hrubieszowie,
nr inw. MH/H/299; przekazany z Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego.
Literatura: Strzyż 2006, tab. V/46, ryc. 8:5 – jako Małopolska; Kotowicz 2008c, s. 456; Kuśnierz 2009, s. 155,
ryc. 8 – jako z okolic Hrubieszowa.
Uwagi: w ostrzu znajduje się otwór o średnicy 0,6 cm.
836. Miejscowość nieznana (tabl. CLIX:2).
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest smukłe i lekko opuszczone w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada zaopatrzona w krótkie, spiczaste wąsy; obuch zaokrąglony, zakończony smukłym kapturkiem; smukła szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, lekko łukowate ostrze, zakończone wąską,
ukośnie podciętą brodą; stan zachowania – bardzo dobry.
Wymiary: dł. całk. – 13,3 cm; wys. ostrza – 7,1 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,0 cm; szer. osady – 2,9 cm; wys. osady –
3,4 cm; wys. osady z wąsami – 4,1 cm; światło osady –
2,2 x 2,1 cm; wys. kapturka – 7,2 cm. Waga – 206 g.
Przynależność typologiczna: IIB.5.20.
Chronologia: 2. połowa X (?) – XII w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum Archeologiczne w Krakowie, nr inw. MAK
3637.
Literatura: niepublikowany.
Uwagi: w ostrzu znajduje się otwór o średnicy 0,4 x 0,3 cm.

Opis: żeleźce o szerokim, asymetrycznym ostrzu.
Wymiary: dł. całk. – 17,0 cm.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: wczesne średniowiecze (?).
Podstawy datowania: literatura przedmiotu.
Zbiory: zaginął (?); dawniej w Muzeum Archeologicznym
w Krakowie.
Literatura: Nadolski 1954, tab. B/171; Kotowicz 2008c, s. 445.
Uwagi: w trakcie kwerendy nie natrafiono na ten egzemplarz;
topór posiadał zachowane toporzysko długości 50 cm.
839. Miejscowość nieznana (tabl. CLX:1).
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest dość masywne i silnie opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne;
osada zaopatrzona w niezbyt wydatne, trójkątne wąsy; obuch
zaokrąglony, zakończony niezbyt wydatnym dolnym kapturkiem; smukła szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne,
lekko łukowate ostrze zakończone niezbyt szeroką, łukowato podciętą brodą; stan zachowania – średni, ułamany i przekrzywiony fragment osady z prawej strony.
Wymiary: dł. całk. – 14,2 cm; wys. ostrza – 9,2 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,3 cm; szer. osady – 4,5 cm; wys. osady –
3,2 cm; wys. osady z wąsami – 5,0 cm; światło osady –
3,8 x 3,9 cm; wys. kapturka – 5,7 cm. Waga – 436 g.
Przynależność typologiczna: IIB.5.8.
Chronologia: XI–XII (?) w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum Narodowe w Krakowie, nr inw. 3909 (depozyt).
Literatura: niepublikowany.
Uwagi: –.

837. Miejscowość nieznana (tabl. CLIX:3).
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest smukłe i lekko opuszczone w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada
zaopatrzona w słabo wyodrębnione wąsy; obuch zakończony krótkim, kapslowatym młotkiem o czworokątnym
przekroju; smukła szyjka przechodzi w bardzo szerokie,
asymetryczne, łukowate ostrze wyciągnięte do góry i zaopatrzone w wydatną, niezbyt szeroką, ukośnie podciętą
brodę; stan zachowania – dobry, powierzchnie żeleźca lekko
skorodowane; nieznacznie zniszczone ścianki osady i obuch.
Wymiary: dł. całk. – 19,7 cm; wys. ostrza – 15,8 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,7 cm; szer. osady – 4,5 cm; wys. osady z wąsami – 4,9 cm; światło osady – 3,5 x 3,8 cm; dł. młotka –
1,6 cm. Waga – 609 g.
Przynależność typologiczna: IIIB.5.26.
Chronologia: 2. połowa X – XI (?) w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum Archeologiczne w Krakowie, nr inw. MAK
3638.
Literatura: Nadolski 1954, tab. B/170; Haftka 1971, s. 449,
zest.; Kotowicz 2011, s. 110, Fig. 5:6.
Uwagi: na ściance bocznej młotka widoczne jest zdobienie
w postaci pojedynczej, pionowej linii rytej szer. ok. 3 mm.

840. Miejscowość nieznana (tabl. CLX:2).
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: –.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest masywne i opuszczone w stosunku do osi
pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada zaopatrzona
w silnie wyodrębnione, trójkątne wąsy; obuch płaski; smukła
szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze,
zakończone wyodrębnioną, wąską, prosto podciętą brodą; stan
zachowania – bardzo dobry, nieznaczne ubytki na ostrzu.
Wymiary: dł. całk. – 17,9 cm; wys. ostrza – 9,5 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,9 cm; szer. osady – 4,3 cm; wys. osady –
3,0 cm; światło osady – 3,7 x 3,1 cm. Waga – 672 g.
Przynależność typologiczna: IIB.5.4.
Chronologia: XI–XII (?) w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum w Lęborku, nr inw. ML/1005/R.
Literatura: niepublikowany.
Uwagi: zabytek został przekazany w 2001 r. przez Pracownię Konserwacji Zabytków i Detali Architektonicznych Uniwersytetu Adama Kopernika w Toruniu w zamian za zaginione
eksponaty.

838. Miejscowość nieznana.
Rodzaj stanowiska: ?.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne.
Lokalizacja szczegółowa: –.

841. Miejscowość nieznana (tabl. CLX:3).
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: zbiory poniemieckie, nabyty
w 1946 r.
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Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest dość smukłe i opuszczone w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada
zaopatrzona w wyodrębnione, trójkątne wąsy; obuch zaokrąglony, zakończony dość smukłym kapturkiem; masywna szyjka przechodzi w bardzo szerokie, symetryczne, wachlarzowate i łukowate ostrze; stan zachowania –
średni; silnie uszkodzona krawędź ostrza oraz dolny kapturek.
Wymiary: dł. całk. – 16,5 cm; zach. wys. ostrza – 12,5 cm;
najmn. wys. szyjki – 2,0 cm; szer. osady – 3,8 cm; wys. osady
z wąsami – 3,8 cm; światło osady – 3,5 x 3,0 cm; zach.
wys. kapturka – 3,5 cm. Waga – 363 g.
Przynależność typologiczna: IIIA.5.19.
Chronologia: XI w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, nr inw. 612,
nr kat. 395/62.
Literatura: niepublikowany.
Uwagi: –.
842. Miejscowość nieznana (tabl. CLXI:1).
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest dość masywne i prostopadłe w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada
niewyodrębniona; obuch zaokrąglony, zakończony krępym
kapturkiem; masywna szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze; stan zachowania – dobry, nieznacznie uszkodzona krawędź.
Wymiary: dł. całk. – 19,0 cm; wys. ostrza – 9,2 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,6 cm; szer. osady – 5,0 cm; światło osady –
3,7 x 3,4 cm; wys. kapturka – 5,7 cm. Waga – 951 g.
Przynależność typologiczna: IB.1.19.
Chronologia: wczesne średniowiecze.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, nr inw. 908,
nr kat. 1222/72 (dawniej w Muzeum w Kętrzynie).
Literatura: niepublikowany.
Uwagi: –.
843. Miejscowość nieznana (tabl. CLXI:2).
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: fragment dość smukłego żeleźca, prostopadłego w stosunku do osi pionowej toporzyska; osada zaopatrzona w wąsy (?);
smukła szyjka przechodzi w szerokie, lekko asymetryczne,
opuszczone ostrze, zakończone wąską, owalnie podciętą brodą;
stan zachowania – zły, brak osady i obucha zabytku.
Wymiary: zach. dł. całk. – 9,4 cm; wys. ostrza – 7,0 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,1 cm; wys. osady – 2,3 cm; światło osady –
1,9 x ? cm. Waga – 169 g.
Przynależność typologiczna: IIB.5.2/4/6.
Chronologia: X–XIII w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, nr inw. 908,
nr kat. 1235/72; dawniej w Muzeum w Kętrzynie.
Literatura: niepublikowany.
Uwagi: –.

844. Miejscowość nieznana (tabl. CLXI:3).
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest dość smukłe i lekko opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady migdałowate;
osada obustronnie wyodrębniona; obuch zaokrąglony; smukła szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, opuszczone
ostrze, zakończone niezbyt szeroką, łukowato podciętą brodą;
stan zachowania – średni, uszkodzona krawędź ostrza.
Wymiary: dł. całk. – 14,2 cm; wys. ostrza – 8,0 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,5 cm; szer. osady – 3,9 cm; wys. osady –
3,8 cm; światło osady – 2,9 x 2,9 cm. Waga – 335 g.
Przynależność typologiczna: IIB.12.2.
Chronologia: X–XIII w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim, nr inw. MP/A/58.
Literatura: niepublikowany.
Uwagi: –.
845. Miejscowość nieznana (tabl. CLXI:4).
Rodzaj stanowiska: cmentarzysko szkieletowe (?).
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest dość masywne i lekko opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne;
osada zaopatrzona w krótkie, dolne wąsy; zaokrąglony obuch
zakończony górnym kapturkiem; smukła szyjka przechodzi
w szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone wąską, ukośnie podciętą brodą; stan zachowania – dobry; nieznacznie uszkodzony kapturek i wąsy.
Wymiary: dł. całk. – 14,4 cm; wys. ostrza – 10,3 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,0 cm; szer. osady – 3,2 cm; wys. osady –
2,7 cm; wys. osady z wąsami – 3,5 cm; światło osady –
2,9 x 2,6 cm. Waga – 293 g.
Przynależność typologiczna: IIB.3.14.
Chronologia: XI–XIV (?) w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum Diecezjalne w Płocku, nr inw. MDPł VD/
129 lub MDPł/305.
Literatura: Cegłowski i inni 2010, kat. V:65 – tutaj błędnie
jako Karwowo-Orszymowice.
Uwagi: w ostrzu znajduje się otwór o średnicy 0,4 x 0,4 cm.
846. Miejscowość nieznana (tabl. CLXI:5).
Rodzaj stanowiska: cmentarzysko szkieletowe (?).
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest dość smukłe i lekko opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady okrągłe; osada
zaopatrzona w słabo wyodrębnione wąsy; zaokrąglony obuch
zakończony krępym kapturkiem; smukła szyjka przechodzi
w szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone podciętą (?) brodą; stan zachowania – średni, silnie zniszczone
ostrze i wąsy.
Wymiary: dł. całk. – 10,9 cm; zach. wys. ostrza – 6,8 cm;
najmn. wys. szyjki – 1,6 cm; szer. osady – 3,8 cm; wys. osady –
2,2 cm; zach. wys. osady z wąsami – 2,5 cm; światło osady
– 2,8 x 2,8 cm; wys. kapturka – 5,1 cm. Waga – 151 g.
Przynależność typologiczna: IIB.5.20 (?).
Chronologia: 2. połowa X (?) – XII w.
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Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum Mazowieckie w Płocku, nr inw. MMP/A/411.
Literatura: niepublikowany.
Uwagi: –.
847. Miejscowość nieznana (tabl. CLXII:1).
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest dość smukłe i niemal prostopadłe w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne;
osada zaopatrzona w słabo wyodrębnione wąsy; obuch zaokrąglony, zakończony krępym kapturkiem; smukła szyjka
przechodzi w szerokie, asymetryczne, proste (?) ostrze zakończone wyodrębnioną, podciętą, wąską brodą; stan zachowania
– średni; uszkodzona krawędź ostrza, wąsy i kapturek.
Wymiary: dł. całk. – 13,6 cm; wys. ostrza – 8,7 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,1 cm; szer. osady – 3,9 cm; wys. osady –
2,9 cm; wys. osady z wąsami – 3,6 cm; światło osady –
3,0 x 2,9 cm; zach. wys. kapturka – 5,0 cm. Waga – 247 g.
Przynależność typologiczna: IIB.5.20.
Chronologia: 2. połowa X (?) – XII w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, nr inw. MAP
TPP 2008:II.25.
Literatura: niepublikowany.
Uwagi: na ostrzu trzy głębokie wcięcia – ślady po uderzeniach (?).
848. Miejscowość nieznana (tabl. CLXII:2).
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest asymetryczne, masywne i lekko opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady
owalne; osada zaopatrzona w wyodrębnione, trójkątne wąsy;
obuch spłaszczony; masywna szyjka przechodzi w szerokie,
asymetryczne, proste ostrze, zakończone wyodrębnioną, ukośnie podciętą, niezbyt szeroką brodą; stan zachowania – dobry;
nieznacznie uszkodzone wąsy.
Wymiary: dł. całk. – 18,0 cm; wys. ostrza – 9,8 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,0 cm; szer. osady – 4,6 cm; wys. osady –
2,3 cm; wys. osady z wąsami – 4,7 cm; światło osady –
3,6 x 3,5 cm. Waga – 657 g.
Przynależność typologiczna: IIB.5.4.
Chronologia: XI–XIII (?) w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, bez nr inw.
Literatura: niepublikowany.
Uwagi: –.
849. Miejscowość nieznana (tabl. CLXII:3).
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest masywne i prostopadłe w stosunku do osi
pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada obustronnie wyodrębniona; obuch zaokrąglony; niezbyt masywna
szyjka przechodzi w bardzo szerokie, asymetryczne, łukowate
ostrze zakończone wyodrębnioną, ukośnie podciętą, niezbyt
szeroką brodą; stan zachowania – bardzo dobry.
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Wymiary: dł. całk. – 16,0 cm; wys. ostrza – 12,3 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,1 cm; szer. osady – 4,7 cm; wys. osady –
4,6 cm; światło osady – 3,1 x 3,3 cm. Waga – 719 g.
Przynależność typologiczna: IIIB.12.2.
Chronologia: XI–XII (?) w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, bez nr inw.
Literatura: niepublikowany.
Uwagi: –.
850. Miejscowość nieznana (tabl. CLXII:4).
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest masywne i opuszczone w stosunku do osi
pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada niewyodrębniona; obuch zaokrąglony zakończony kapturkiem; smukła szyjka przechodzi w bardzo szerokie, asymetryczne,
łukowate i wyciągnięte do góry ostrze, zakończone niezbyt
szeroką, ukośnie podciętą brodą; stan zachowania – średni,
uszkodzona prawa strona osady wraz z fragmentem kapturka.
Wymiary: dł. całk. – 15,2 cm; wys. ostrza – 13,1 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,9 cm; szer. osady – z. 4,9 cm; światło osady
– 3,5 x ? cm; zach. wys. kapturka – 5,0 cm. Waga – 565 g.
Przynależność typologiczna: IIIB.1.20.
Chronologia: XI–XIII (?) w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu,
nr inw. A–437.
Literatura: Kunysz, Koperski 1973, s. 88–89; Civitates... 1998,
s. 85, kat. X.17 – tutaj błędnie jako Przemyśl; Strzyż 2006,
tab. V/59, ryc. 9:6 – tutaj błędnie jako okolice Przemyśla.
Uwagi: –.
851. Miejscowość nieznana (tabl. CLXIII:1).
Rodzaj stanowiska: ?.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest masywne i lekko opuszczone w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady czworokątne; osada
zaopatrzona w trójkątne, niezbyt wydatne wąsy; płaski obuch
zakończony krótkim kapturkiem; smukła szyjka przechodzi
w wąskie, asymetryczne, łukowate ostrze; stan zachowania
– dobry.
Wymiary: dł. całk. – 15,2 cm; wys. ostrza – 6,0 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,7 cm; szer. osady – 4,0 cm; wys. osady –
3,0 cm; wys. osady z wąsami – 4,8 cm; światło osady –
2,9 x 3,1 cm; wys. kapturka – 5,7 cm. Waga – 440 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.21.
Chronologia: VIII–XI w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu,
nr inw. A–438.
Literatura: Kunysz, Koperski 1973, s. 88 i fot.; Strzyż 2006,
tab. V/47, ryc. 6:6 – tutaj błędnie jako Małopolska.
Uwagi: –.
852. Miejscowość nieznana (tabl. CLXIII:2).
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne.
Lokalizacja szczegółowa: –.

Opis: żeleźce jest dość smukłe i prostopadłe w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada zaopatrzona w niezbyt wydatne wąsy; nieznacznie spłaszczony
obuch; smukła szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne,
lekko łukowate ostrze zakończone szeroką, ukośnie podciętą brodą; stan zachowania – dobry, nieznacznie zniszczone
wąsy.
Wymiary: dł. całk. – 14,9 cm; wys. ostrza – 7,8 cm; najmn.
wys. szyjki – 0,9 cm; szer. osady – 3,3 cm; wys. osady –
2,0 cm; wys. osady z wąsami – 3,1 cm; światło osady –
2,5 x 2,6 cm. Waga – 295 g.
Przynależność typologiczna: IIB.5.4.
Chronologia: XI–XIII (?) w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu,
nr inw. MR 836/527.
Literatura: niepublikowany.
Uwagi: –.
853. Miejscowość nieznana (tabl. CLXIII:3).
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest dość smukłe i prostopadłe w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady migdałowate; osada
zaopatrzona w niezbyt wydatne wąsy; obuch zaokrąglony;
smukła szyjka przechodzi w wąskie, symetryczne, łukowate
ostrze; stan zachowania – dobry, nieznaczne ubytki na ostrzu.
Wymiary: dł. całk. – 17,0 cm; wys. ostrza – 7,3 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,8 cm; szer. osady – 4,9 cm; wys. osady –
4,2 cm; wys. osady z wąsami – 4,8 cm; światło osady –
3,9 x 3,5 cm. Waga – 695 g.
Przynależność typologiczna: IA.5.1.
Chronologia: wczesne średniowiecze.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu,
nr inw. MR 837/528, przekazane z dawnych zbiorów PTK
w Radomiu.
Literatura: niepublikowany
Uwagi: –.
854. Miejscowość nieznana (tabl. CLXIII:4).
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest dość masywne i prostopadłe w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada
zaopatrzona w wąsy; obuch zaokrąglony, zakończony kapturkiem; smukła szyjka przechodzi w wąskie, lekko asymetryczne ostrze; stan zachowania – średni, zniszczone wąsy,
powierzchnie skorodowane.
Wymiary: dł. całk. – 13,6 cm; wys. ostrza – 4,8 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,6 cm; szer. osady – 3,4 cm; wys. osady –
3,5 cm; zach. wys. osady z wąsami – 3,7 cm; światło osady
– 2,7 x 2,4 cm; wys. kapturka – 7,1 cm. Waga – 298 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.19.
Chronologia: X(?) – XI w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu, bez nr inw.
Literatura: Nadolski 1954, tab. Uzupełnienia A/6 – jako
Małopolska; Strzyż 2006, tab. V/45 – jako Małopolska.

Uwagi: w osadzie zachowały się nikłe resztki toporzyska;
na kapturku biały nalot wapienny (?).
855. Miejscowość nieznana (tabl. CLXIV:1).
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest dość smukłe i lekko opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady migdałowate;
osada zaopatrzona w słabo wyodrębnione wąsy; obuch płaski; masywna szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne,
proste ostrze; stan zachowania – dobry, wyszczerbiona krawędź ostrza.
Wymiary: dł. całk. – 17,0 cm; wys. ostrza – 6,6 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,2 cm; szer. osady – 4,5 cm; wys. osady –
3,9 cm; wys. osady z wąsami – 4,4 cm; światło osady –
3,9 x 3,1 cm. Waga – 590 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.3.
Chronologia: X–XI w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum Narodowe w Szczecinie, nr inw. A/12392/
MNS, dawny nr PS 1477.
Literatura: Świątkiewicz 2002, s. 56, tab. VIA:27, tabl. XIII:5
– jako Pomorze Zachodnie.
Uwagi: mienie poniemieckie, przejęty do zbiorów Muzeum
w 1945 r.
856. Miejscowość nieznana (tabl. CLXIV:2).
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest krępe i niemal prostopadłe w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada obustronnie wyodrębniona; obuch spłaszczony; masywna szyjka przechodzi w bardzo szerokie, asymetryczne, łukowate
ostrze, zakończone wyodrębnioną, dość wąską, wypukle (?)
uciętą brodą; stan zachowania – dobry, uszkodzona dolna
partia ostrza, powierzchnie skorodowane.
Wymiary: dł. całk. – 11,1 cm; wys. ostrza – 10,4 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,1 cm; szer. osady – 3,5 cm; wys. osady –
2,7 cm; światło osady – 2,4 x 2,7 cm. Waga – 260 g.
Przynależność typologiczna: IIIB.12.4.
Chronologia: XI–XII (?) w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum Narodowe w Szczecinie, nr inw. MNS/A/
12524; depozyt w Muzeum Zachodnio-Kaszubskim w Bytowie.
Literatura: niepublikowany.
Uwagi: –.
857. Miejscowość nieznana (tabl. CLXIV:3).
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest smukłe i lekko opuszczone w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada
wyodrębniona od góry i zaopatrzona w bardzo słabo wyodrębnione, dolne wąsy; obuch płaski; masywna szyjka
przechodzi w wąskie, asymetryczne, łukowate ostrze; stan
zachowania – bardzo dobry, powierzchnie nieznacznie skorodowane.
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Wymiary: dł. całk. – 19,3 cm; wys. ostrza – 8,3 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,4 cm; szer. osady – 4,7 cm; wys. osady –
3,7 cm; wys. osady z wąsami – 4,0 cm; światło osady –
5,0 x 3,3 cm. Waga – 763 g.
Przynależność typologiczna: IB.9.3.
Chronologia: wczesne średniowiecze.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum Narodowe w Szczecinie, nr inw. MNS/A/
12844, depozyt w Muzeum Zachodnio-Kaszubskim w Bytowie.
Literatura: niepublikowany.
Uwagi: –.

Wymiary: dł. całk. – 21,2 cm; wys. ostrza – 7,7 cm; najmn.
wys. szyjki – 3,1 cm; szer. osady – 5,1 cm; wys. osady –
3,6 cm; wys. osady z wąsami – 5,7 cm; światło osady –
4,5 x 3,7 cm. Waga – 1197 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.3.
Chronologia: X–XI w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum Narodowe w Szczecinie, nr inw. A/12860/
MNS.
Literatura: Świątkiewicz 2002, s. 56, tab. VIA:29, tabl. XIII:7
– jako Pomorze Zachodnie.
Uwagi: –.

858. Miejscowość nieznana (tabl. CLXIV:4).
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: fragment żeleźca o masywnej szyjce, która przechodzi
w niezbyt szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze; stan zachowania – zły, ułamana osada i obuch.
Wymiary: zach. dł. całk. – 14,5 cm; wys. ostrza – 7,2 cm;
najmn. wys. szyjki – 2,3 cm.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: wczesne średniowiecze.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum Narodowe w Szczecinie, nr inw. A/12855/
MNS.
Literatura: niepublikowany.
Uwagi: –.

861. Miejscowość nieznana (tabl. CLXV:3).
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest smukłe i nachylone w stosunku do osi
pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada zaopatrzona w wyodrębnione, trójkątne wąsy; obuch spłaszczony;
dość masywna szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne,
łukowate ostrze; stan zachowania – bardzo dobry.
Wymiary: dł. całk. – 20,8 cm; wys. ostrza – 7,2 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,4 cm; szer. osady – 4,7 cm; wys. osady –
3,4 cm; wys. osady z wąsami – 5,0 cm; światło osady –
4,5 x 3,6 cm. Waga – 991 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.3.
Chronologia: X–XI w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum Narodowe w Szczecinie, nr inw. A/18308/
MNS, dawny nr 3965.
Literatura: Świątkiewicz 2002, s. 56, tab. VIA:28, tabl. XIII:6
– jako Pomorze Zachodnie.
Uwagi: –.

859. Miejscowość nieznana (tabl. CLXV:1).
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest masywne i opuszczone w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady półowalne; osada
obustronnie wyodrębniona; obuch płaski; masywna szyjka
przechodzi w wąskie, asymetryczne, łukowate ostrze; stan
zachowania – bardzo dobry, powierzchnie nieznacznie skorodowane.
Wymiary: dł. całk. – 20,8 cm; wys. ostrza – 10,1 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,9 cm; szer. osady – 5,3 cm; wys. osady –
4,9 cm; światło osady – 3,9 x 3,4 cm. Waga – 1185 g.
Przynależność typologiczna: IB.12.3.
Chronologia: wczesne średniowiecze (?).
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum Narodowe w Szczecinie, nr inw. MNS/A/
12858, depozyt w Muzeum Zachodnio-Kaszubskim w Bytowie.
Literatura: niepublikowany.
Uwagi: –.
860. Miejscowość nieznana (tabl. CLXV:2).
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest smukłe i lekko opuszczone w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada zaopatrzona w wyodrębnione, trójkątne wąsy; obuch spłaszczony; masywna szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne,
łukowate ostrze; stan zachowania – bardzo dobry.
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862. Miejscowość nieznana (tabl. CLXVI:1).
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest masywne i prostopadłe w stosunku do osi
pionowej toporzyska; światło osady trójkątne; osada zaopatrzona w wyodrębnione, trójkątne wąsy; obuch nieznacznie
spłaszczony; masywna szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne, łukowate ostrze; stan zachowania – bardzo dobry,
lekko wyszczerbiona górna krawędź ostrza.
Wymiary: dł. całk. – 18,4 cm; zach. wys. ostrza – 6,3 cm;
najmn. wys. szyjki – 2,9 cm; szer. osady – 5,1 cm; wys. osady
– 3,0 cm; wys. osady z wąsami – 5,4 cm; światło osady –
4,8 x 3,7 cm. Waga – 819 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.3.
Chronologia: X–XI w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum Narodowe w Szczecinie, nr inw. A/21935/
MNS, depozyt w Muzeum w Cedyni.
Literatura: Świątkiewicz 2002, s. 56, tab. VIA:30, tabl. XIII:8
– jako Pomorze Zachodnie.
Uwagi: –.
863. Miejscowość nieznana (tabl. CLXVI:2).
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne.

Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest dość masywne i silnie opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne;
osada wyodrębniona od dołu przy przejściu w szyjkę; obuch
płaski; masywna szyjka przechodzi w wąskie, symetryczne,
proste ostrze; stan zachowania – dobry, ułamana górna krawędź ostrza.
Wymiary: zach. dł. całk. – 18,4 cm; zach. wys. ostrza – 5,2 cm;
najmn. wys. szyjki – 2,7 cm; szer. osady – 5,3 cm; wys. osady
– 3,8 cm; światło osady – 4,9 x 3,7 cm. Waga – 837 g.
Przynależność typologiczna: IA.2.3.
Chronologia: wczesne średniowiecze (?).
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum Narodowe w Szczecinie, nr inw. A/21936/
MNS, depozyt w Muzeum w Cedyni.
Literatura: Świątkiewicz 2002, s. 56, tab. VIA:25, tabl. XII:10
– jako Pomorze Zachodnie.
Uwagi: –.
864. Miejscowość nieznana (tabl. CLXVI:3).
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest dość masywne i lekko opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne;
osada zaopatrzona w słabo wyodrębnione wąsy; obuch lekko spłaszczony; masywna szyjka przechodzi w wąskie,
asymetryczne, łukowate ostrze; stan zachowania – średni,
silnie skorodowane powierzchnie, wyszczerbiona krawędź
ostrza.
Wymiary: zach. dł. całk. – 16,7 cm; zach. wys. ostrza – 6,1 cm;
najmn. wys. szyjki – 2,8 cm; szer. osady – 5,2 cm; wys. osady
– 3,2 cm; wys. osady z wąsami – 4,7 cm; światło osady –
4,3 x 3,7 cm. Waga – 720 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.3.
Chronologia: X–XI w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum Narodowe w Szczecinie, nr inw. A/21937/
MNS, depozyt w Muzeum w Cedyni.
Literatura: Świątkiewicz 2002, s. 56, tab. VIA:31, tabl. XIII:9
– jako Pomorze Zachodnie.
Uwagi: –.
865. Miejscowość nieznana (tabl. CLXVII:1).
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest dość masywne i lekko opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne;
osada zaopatrzona w słabo wyodrębnione wąsy; obuch zaokrąglony; dość masywna szyjka przechodzi w szerokie,
asymetryczne, proste ostrze, zakończone silnie wyodrębnioną, wąską, prosto podciętą brodą; stan zachowania –
średni, silnie skorodowane powierzchnie, wyszczerbiona
krawędź ostrza, zniszczone wąsy.
Wymiary: dł. całk. – 16,3 cm; zach. wys. ostrza – 12,0 cm;
najmn. wys. szyjki – 2,1 cm; szer. osady – 4,0 cm; wys. osady
– 2,4 cm; zach. wys. osady z wąsami – 3,8 cm; światło osady
– 4,5 x 3,0 cm. Waga – 446 g.
Przynależność typologiczna: IIB.5.2.
Chronologia: XI–XII (?) w.

Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum Narodowe w Szczecinie, nr inw. A/21938/
MNS, depozyt w Muzeum w Cedyni.
Literatura: Świątkiewicz 2002, s. 58, tab. VIA:34, tabl. XIV:4
– jako Pomorze Zachodnie.
Uwagi: –.
866. Miejscowość nieznana (tabl. CLXVII:2).
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest asymetryczne, dość masywne i uniesio
ne w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady
owalne; osada zaopatrzona w słabo wyodrębnione wąsy;
obuch zaopatrzony w krótki młotek o prostokątnym przekroju; masywna szyjka przechodzi w bardzo szerokie, asymetryczne, łukowate, uniesione ku górze ostrze, zakończone
silnie wyodrębnioną, szeroką, ukośnie podciętą brodą; stan
zachowania – średni, skorodowane powierzchnie, silnie wyszczerbiona krawędź ostrza, zniszczone wąsy.
Wymiary: dł. całk. – 16,0 cm; wys. ostrza – 15,2 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,2 cm; szer. osady – 3,4 cm; zach. wys. osady
z wąsami – 3,9 cm; światło osady – 3,8 x 2,6 cm; dł. młotka
– 2,1 cm. Waga – 524 g.
Przynależność typologiczna: IIIB.5.28.
Chronologia: IX–XI (?) w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum Narodowe w Szczecinie, nr inw. A/21939/
MNS, depozyt w Muzeum w Cedyni.
Literatura: Świątkiewicz 2002, s. 58, tab. VIA:35 – jako
Pomorze Zachodnie.
Uwagi: –.
867. Miejscowość nieznana (tabl. CLXVII:3).
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest dość masywne i lekko opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady migdałowate; osada zaopatrzona w słabo wyodrębnione wąsy; obuch
lekko spłaszczony; smukła szyjka przechodzi w szerokie,
asymetryczne, łukowate ostrze, lekko uniesione ku górze
i zakończone silnie wyodrębnioną, dość szeroką, ukośnie
podciętą brodą; stan zachowania – dobry, wyszczerbiona
krawędź ostrza.
Wymiary: dł. całk. – 13,4 cm; zach. wys. ostrza – 9,3 cm;
najmn. wys. szyjki – 1,9 cm; szer. osady – 4,0 cm; wys. osady
– 2,9 cm; wys. osady z wąsami – 3,5 cm; światło osady –
3,9 x 3,1 cm. Waga – 340 g.
Przynależność typologiczna: IIB.5.4.
Chronologia: X–XII (?) w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum Narodowe w Szczecinie, nr inw. A/21958/
MNS, depozyt w Muzeum w Cedyni.
Literatura: Świątkiewicz 2002, s. 58, tab. VIA:36, tabl. XIV:8
– jako Pomorze Zachodnie.
Uwagi: –.
868. Miejscowość nieznana (tabl. CLXVII:4).
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne.

211

Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest smukłe i lekko opuszczone w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady wieloboczne;
osada zaopatrzona w silnie wyodrębnione, zaokrąglone
wąsy; obuch spłaszczony; smukła szyjka przechodzi w bardzo szerokie, asymetryczne, niemal proste ostrze, obustronnie wyodrębnione – od góry w wydatny, trójkątny
szpic, od dołu w długą, wąską i zaokrągloną brodę; stan
zachowania – dobry, lekko skorodowane ostrze i zagięty
jeden z wąsów.
Wymiary: dł. całk. – 13,3 cm; wys. ostrza – 18,4 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,5 cm; szer. osady – 2,8 cm; wys. osady –
1,5 cm; wys. osady z wąsami – 4,6 cm; światło osady –
2,9 x 2,0 cm. Waga – 168 g.
Przynależność typologiczna: IIIB.5.3.
Chronologia: 2. połowa X – XI w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum Narodowe w Szczecinie, nr inw. A/22038/
MNS, depozyt w Muzeum w Siekierkach.
Literatura: Świątkiewicz 2002, s. 54–55, tab. VIA:24, tabl.
XII:4 – jako Pomorze Zachodnie.
Uwagi: –.
869. Miejscowość nieznana (tabl. CLXVIII:1).
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest dość masywne i lekko uniesione w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady okrągłe; osada
zaopatrzona w silnie wyodrębnione, trójkątne wąsy; obuch
lekko spłaszczony; masywna szyjka przechodzi w szerokie,
lekko asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone bardzo
słabo wydorębnioną, szeroką brodą; stan zachowania – dobry, lekko wyszczerbione ostrze.
Wymiary: dł. całk. – 15,7 cm; wys. ostrza – 9,2 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,1 cm; szer. osady – 4,3 cm; wys. osady –
3,8 cm; wys. osady z wąsami – 5,5 cm; światło osady –
3,1 x 3,1 cm. Waga – 645 g.
Przynależność typologiczna: IIB.5.4.
Chronologia: X–XII (?) w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum Narodowe w Szczecinie, nr inw. A/22039/
MNS, depozyt w Muzeum w Siekierkach.
Literatura: Świątkiewicz 2002, s. 57, tab. VIA:32, tabl. XIII:10
– jako Pomorze Zachodnie.
Uwagi: –.
870. Miejscowość nieznana (tabl. CLXVIII:2).
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest asymetryczne, smukłe i opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne;
osada zaopatrzona w wyodrębnione wąsy; obuch zakończony krótkim, owalnym, kapturkowatym młotkiem; masywna
szyjka przechodzi w wąskie, symetryczne, łukowate ostrze;
stan zachowania – średni, uszkodzona osada i młotek.
Wymiary: dł. całk. – 19,7 cm; wys. ostrza – 5,1 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,3 cm; szer. osady – 3,8 cm; wys. osady –
2,6 cm; wys. osady z wąsami – 5,3 cm; światło osady –
3,6 x 3,3 cm. Waga – 552 g.
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Przynależność typologiczna: IB.5.35.
Chronologia: VIII–X (?) w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum Narodowe w Szczecinie, bez nr inw.
Literatura: niepublikowany.
Uwagi: –.
871. Miejscowość nieznana (tabl. CLXVIII:3).
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest smukłe i opuszczone w stosunku do osi
pionowej toporzyska; światło osady trójkątne; osada wyodrębniona od góry i zaopatrzona w słabo wyodrębnione dolne
wąsy; obuch płaski; smukła szyjka przechodzi w szerokie,
asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone silnie wyodrębnioną, wąską, owalnie podciętą brodą; stan zachowania –
bardzo dobry, okaz lekko skorodowany.
Wymiary: dł. całk. – 12,7 cm; wys. ostrza – 10,0 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,7 cm; szer. osady – 4,5 cm; wys. osady –
3,4 cm; wys. osady z wąsami – 3,8 cm; światło osady –
4,1 x 3,2 cm. Waga – 359 g.
Przynależność typologiczna: IIIB.9.4.
Chronologia: wczesne średniowiecze.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum Narodowe w Szczecinie, bez nr inw.
Literatura: niepublikowany.
Uwagi: –.
872. Miejscowość nieznana (tabl. CLXIX:1).
Rodzaj stanowiska: ?.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne – być może
pochodzi ze żwirowni na co wskazuje zgnieciona osada.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest masywne i prostopadłe (?) w stosunku do
osi pionowej toporzyska; osada zaopatrzona w niezbyt wydatne wąsy; obuch zaokrąglony; masywna szyjka przechodzi
w szerokie, asymetryczne, lekko łukowate ostrze zakończone
szeroką, podciętą ukośnie brodą; stan zachowania – średni,
zdeformowana osada i ostrze.
Wymiary: dł. całk. – 19,7 cm; wys. ostrza – 13,0 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,5 cm; wys. osady – 4,2 cm; wys. osady z wąsami – 5,2 cm. Waga – 840 g.
Przynależność typologiczna: IIB.5.2.
Chronologia: XI–XIII (?) w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum Okręgowe w Tarnowie, nr inw. MT–A–7.
Literatura: niepublikowany.
Uwagi: –.
873. Miejscowość nieznana (tabl. CLXIX:2).
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest dość masywne i silnie opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada zaopatrzona w niezbyt wydatne wąsy; obuch spłaszczony;
masywna szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne, proste
ostrze; stan zachowania – bardzo dobry.
Wymiary: dł. całk. – 20,4 cm; wys. ostrza – 6,7 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,1 cm; szer. osady – 5,1 cm; wys. osady –

6,5 cm; wys. osady z wąsami – 6,9 cm; światło osady –
3,0 x 3,5 cm. Waga – 967 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.3.
Chronologia: X–XII w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum im. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim, nr inw. MT/1159/A.
Literatura: niepublikowany.
Uwagi: z kolekcji S. Pisarka.
874. Miejscowość nieznana (tabl. CLXIX:3).
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest dość smukłe i prostopadłe w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada owalna; obuch zaokrąglony, zakończony smukłym kapturkiem;
smukła szyjka przechodzi w bardzo szerokie, asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone szeroką, ukośnie podciętą
brodą; stan zachowania – bardzo dobry, nieznaczne ubytki
korozyjne na ostrzu.
Wymiary: dł. całk. – 16,0 cm; wys. ostrza – 12,3 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,6 cm; szer. osady – 4,5 cm; światło osady –
3,2 x 3,1 cm; wys. kapturka – 6,1 cm. Waga – 494 g.
Przynależność typologiczna: IIIB.1.20.
Chronologia: XI–XIII (?) w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, nr inw. 33
MWP.
Literatura: niepublikowany.
Uwagi: –.
875. Miejscowość nieznana (tabl. CLXX:1).
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne, przyjęto
w 1945 r.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest dość smukłe i prostopadłe w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada niewyodrębniona; obuch zaokrąglony, zakończony niskim, słabo wyodrębnionym kapturkiem; masywna szyjka przechodzi w bardzo szerokie, asymetryczne, opuszczone, łukowate
ostrze, zakończone prosto podciętą brodą; stan zachowania
– dobry, lekko uszkodzony kapturek.
Wymiary: dł. całk. – 14,0 cm; wys. ostrza – 14,0 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,1 cm; szer. osady – 4,5 cm; światło osady –
3,0 x 3,1 cm; zach. wys. kapturka – 3,9 cm. Waga – 438 g.
Przynależność typologiczna: IIIB.1.20.
Chronologia: XI–XIII (?) w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, nr inw. 34
MWP.
Literatura: Kotowicz 2011, s. 111, Fig. 6:2.
Uwagi: po obu stronach ostrza znajdują się wybite, niezbyt
wyraźne znaki krzyża wykonane przecinakiem (?) – z lewej
strony o wysokości 2,0 cm i szerokości 1,6 cm, z prawej
strony obok siebie dwa szczątkowo zachowane o wymiarach
1,4 x 1,1 i 1,2 x 0,8 cm.
876. Miejscowość nieznana (tabl. CLXX:2).
Rodzaj stanowiska: –.

Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne, przyjęto
w 1945 r.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest dość masywne i lekko opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne;
osada zaokrąglona; obuch zakończony długim, tępo uciętym młotkiem o prostokątnym przekroju; masywna szyjka
przechodzi w wąskie, asymetryczne, łukowate ostrze; stan
zachowania – dobry, nieznacznie uszkodzone ostrze.
Wymiary: dł. całk. – 15,1 cm; zach. wys. ostrza – 5,0 cm;
najmn. wys. szyjki – 2,3 cm; szer. osady – 2,7 cm; wys. osady
– 2,0 cm; światło osady – 2,7 x 1,8 cm; dł. młotka – 2,7 cm.
Waga – 276 g.
Przynależność typologiczna: IB.6.29.
Chronologia: VII–XI (?) w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, nr inw. 35
MWP.
Literatura: niepublikowany.
Uwagi: –.
877. Miejscowość nieznana (tabl. CLXX:3).
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne, przyjęto
w 1945 r.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest dość masywne i lekko opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne;
osada niewyodrębniona; obuch płaski, zakończony dolnym
kapturkiem; masywna szyjka przechodzi w dość szerokie,
asymetryczne, łukowate ostrze, zakończone słabo wyodrębnioną, wąską, ukośnie podciętą brodą; stan zachowania –
bardzo dobry.
Wymiary: dł. całk. – 17,7 cm; wys. ostrza – 8,0 cm; najmn.
wys. szyjki – 3,0 cm; szer. osady – 4,6 cm; wys. osady –
3,1 cm; światło osady – 4,2 x 2,6 cm. Waga – 863 g.
Przynależność typologiczna: IB.1.10.
Chronologia: koniec V – połowa VII w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, nr inw. 38
MWP.
Literatura: niepublikowany.
Uwagi: –.
878. Miejscowość nieznana (tabl. CLXXI:1).
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest dość smukłe i prostopadłe w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady okrągłe; osada zaopatrzona w niezbyt wydatne spiczaste wąsy; obuch zaokrąglony, zakończony wydatnym, smukłym kapturkiem; smukła
szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, lekko łukowate
ostrze, zakończone dość szeroką, łukowato podciętą brodą;
stan zachowania – dobry, lekki ubytki korozyjne na ostrzu.
Wymiary: dł. całk. – 18,1 cm; zach. wys. ostrza – 12,2 cm;
najmn. wys. szyjki – 1,2 cm; szer. osady – 4,3 cm; wys. osady –
3,5 cm; wys. osady z wąsami – 4,1 cm; światło osady –
3,0 x 3,0 cm; wys. kapturka – 8,5 cm. Waga – 582 g.
Przynależność typologiczna: IIB.5.20.
Chronologia: 2. połowa X (?) – XII w.
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Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, nr inw. 217
MWP.
Literatura: niepublikowany.
Uwagi: w osadzie zachowały się resztki toporzyska – niestety stan zachowania nie pozwolił na określenia gatunkowe
(badania T. Stepnika z Poznania).
879. Miejscowość nieznana (tabl. CLXXI:2).
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest dość masywne i lekko opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne;
osada zaopatrzona w niezbyt wydatne spiczaste wąsy; obuch
zakończony krótkim, płasko uciętym młotkiem o czworokątnym przekroju; masywna szyjka przechodzi w bardzo
szerokie, symetryczne, lekko opuszczone, łukowate ostrze,
obustronnie, ukośnie podcięte; stan zachowania – średni,
uszkodzone ostrze, osada i młotek.
Wymiary: dł. całk. – 15,8 cm; wys. ostrza – 15,4 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,3 cm; szer. osady – 3,7 cm; wys. osady
z wąsami – 4,9 cm; światło osady – 4,6 x 2,6 cm; dł. młotka
– 1,7 cm. Waga – 543 g.
Przynależność typologiczna: IIIA.5.28a.
Chronologia: wczesne średniowiecze (?).
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, nr inw.
24140 MWP; depozyt Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych.
Literatura: niepublikowany.
Uwagi: niewykluczone, że zabytek pochodzi spoza ziem
polskich.
880. Miejscowość nieznana.
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne, dar prof.
W. Antoniewicza w 1947 r.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest dość masywne i prostopadłe (?) w stosunku do osi pionowej toporzyska; osada zaopatrzona w słabo
wyodrębnione wąsy; szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne ostrze zakończone wąską (?), podciętą brodą.
Wymiary: dł. całk. – 17,0 cm; wys. ostrza – 10,5 cm.
Przynależność typologiczna: IIB.5.2/4/6.
Chronologia: X–XIII w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, nr inw.
51328 MWP.
Literatura: niepublikowany.
Uwagi: w trakcie kwerendy zabytku nie odnaleziono.
881. Miejscowość nieznana (tabl. CLXXI:3).
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne, zakupiono
w 1996 r. od A. Rymowicza z Warszawy.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest dość smukłe i lekko opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne;
osada niewyodrębniona; obuch zaokrąglony, zakończony
niezbyt wydatnym kapturkiem; masywna szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, opuszczone, łukowate
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ostrze; stan zachowania – dobry, nieznacznie uszkodzone
ostrzei kapturek.
Wymiary: dł. całk. – 18,9 cm; zach. wys. ostrza – 9,5 cm;
najmn. wys. szyjki – 2,9 cm; szer. osady – 4,9 cm; światło osady
– 2,7 x 2,9 cm; zach. wys. kapturka – 5,6 cm. Waga – 889 g.
Przynależność typologiczna: IIB.1.19.
Chronologia: XI–XIII w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, nr inw.
58175 MWP.
Literatura: niepublikowany.
Uwagi: –.
882. Miejscowość nieznana (tabl. CLXXII:1).
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne, wpisany do
katalogu w 1974 r.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest dość masywne i prostopadłe w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady migdałowate;
osada niewyodrębniona; obuch zaokrąglony, zakończony
krótkim kapturkiem; masywna szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne ostrze, zakończone szeroką, ukośnie (?)
podciętą brodą; stan zachowania – średni, niewielki otwór
korozyjny na obuchu, ostrze wygięte wskutek uderzenia (?).
Wymiary: dł. całk. – 12,4 cm; wys. ostrza – 5,5 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,1 cm; szer. osady – 3,9 cm; światło osady –
3,5 x 3,1 cm; wys. kapturka – 5,0 cm. Waga – 260 g.
Przynależność typologiczna: IB.1.20.
Chronologia: XI–XIII w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie,
nr inw. PMA/V/2433.
Literatura: niepublikowany.
Uwagi: –.
883. Miejscowość nieznana (tabl. CLXXII:2).
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest dość smukłe i silnie opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne;
osada niewyodrębniona; zaokrąglony obuch zakończony
masywnym kapturkiem; masywna szyjka przechodzi w wąskie, łukowate ostrze; stan zachowania – dobry, nieznacznie uszkodzony kapturek, powierzchnie skorodowane.
Wymiary: dł. całk. – 20,6 cm; wys. ostrza – 5,6 cm; najmn.
wys. szyjki – 3,0 cm; szer. osady – 4,9 cm; światło osady –
3,7 x 3,5 cm; zach. wys. kapturka – 8,1 cm. Waga – 1002 g.
Przynależność typologiczna: IB.1.19.
Chronologia: wczesne średniowiecze.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie,
nr inw. PMA/V/5980.
Literatura: niepublikowany.
Uwagi: niewykluczona jest wcześniejsza (okres wpływów
rzymskich) metryka zabytku.
884. Miejscowość nieznana (tabl. CLXXII:3).
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne.

Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest dość smukłe i silnie opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne;
osada niewyodrębniona; zaokrąglony obuch zakończony
krępym kapturkiem; masywna szyjka przechodzi w wąskie,
zaokrąglone ostrze; stan zachowania – średni, uszkodzony
kapturek, ubytki korozyjne na obuchu.
Wymiary: dł. całk. – 17,5 cm; wys. ostrza – 4,5 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,0 cm; szer. osady – 5,1 cm; światło osady –
3,6 x 3,5 cm; zach. wys. kapturka – 5,1 cm. Waga – 502 g.
Przynależność typologiczna: IB.1.19.
Chronologia: wczesne średniowiecze.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie,
nr inw. PMA/V/5980.
Literatura: niepublikowany.
Uwagi: niewykluczona jest wcześniejsza (okres wpływów
rzymskich) metryka zabytku.
885. Miejscowość nieznana (tabl. CLXXII:4).
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest dość smukłe i lekko opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada zaopatrzona w niezbyt wydatne, spiczaste wąsy; obuch zaokrąglony zakończony smukłym kapturkiem;
smukła szyjka przechodzi w szerokie, asymetryczne, lekko łukowate ostrze, zakończone szeroką, ukośnie podciętą
brodą; stan zachowania – dobry, nieznacznie skorodowane
powierzchnie.
Wymiary: dł. całk. – 15,6 cm; zach. wys. ostrza – 7,9 cm;
najmn. wys. szyjki – 1,7 cm; szer. osady – 4,4 cm; wys. osady
– 2,8 cm; wys. osady z wąsami – 4,1 cm; światło osady –
3,6 x 3,5 cm; wys. kapturka – 7,9 cm. Waga – 481 g.
Przynależność typologiczna: IIB.5.20.
Chronologia: 2. połowa X (?) – XII w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie,
nr inw. PMA/V/5980.
Literatura: niepublikowany.
Uwagi: okaz prawdopodobnie badany metaloznawczo, próbkę pobrano z dolnej części brody – nie udało się ustalić autora ani czasu przeprowadzenia badań.
886. Miejscowość nieznana (tabl. CLXXIII:1).
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest masywne i silnie opuszczone w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada
niewyodrębniona; obuch zaokrąglony zakończony krępym
kapturkiem; masywna szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne ostrze; stan zachowania – średni, częściowo zniszczony kapturek i ostrze.
Wymiary: dł. całk. – 14,3 cm; zach. wys. ostrza – 3,5 cm;
najmn. wys. szyjki – 2,3 cm; szer. osady – 5,1 cm; światło
osady – 3,7 x 3,8 cm; zach. wys. kapturka – 5,8 cm. Waga – 495 g.
Przynależność typologiczna: IB.1.19.
Chronologia: wczesne średniowiecze.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.

Zbiory: Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie,
nr inw. PMA/VI/7616.
Literatura: niepublikowany.
Uwagi: niewykluczona jest wcześniejsza (okres wpływów
rzymskich) metryka zabytku.
887. Miejscowość nieznana (tabl. CLXXIII:2).
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest dość smukłe i lekko opuszczone w stosunku do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada
zaopatrzona w wydatne, spiczaste wąsy; obuch zakończony
silnie wyodrębnionym, młotkiem o prostokątnym przekroju;
smukła szyjka przechodzi w bardzo szerokie, asymetryczne,
lekko łukowate ostrze, zakończone wąską, ukośnie podciętą
brodą; stan zachowania – bardzo dobry.
Wymiary: dł. całk. – 17,2 cm; wys. ostrza – 14,5 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,3 cm; szer. osady – 3,5 cm; wys. osady z wąsami – 4,0 cm; światło osady – 3,3 x 2,7 cm; dł. młotka – 1,3 cm.
Waga – 329 g.
Przynależność typologiczna: IIIB.5.30.
Chronologia: 2. połowa X – XI w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie,
nr inw. PMA/VI/8658.
Literatura: Kotowicz 2011, s. 110–111, Fig. 5:5.
Uwagi: młotek ozdobiony trzema dookolnymi bruzdami.
888. Miejscowość nieznana (tabl. CLXXIII:3).
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest dość smukłe i lekko uniesione w stosunku do
osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada obustronnie, do połowy, wyodrębniona; obuch zaokrąglony; masywna szyjka przechodzi w szerokie, symetryczne, łukowate
ostrze; stan zachowania – dobry, uszkodzone ostrze.
Wymiary: dł. całk. – 16,1 cm; zach. wys. ostrza – 8,9 cm;
najmn. wys. szyjki – 2,1 cm; szer. osady – 4,5 cm; wys. osady
– 5,5 cm; światło osady – 3,5 x 3,4 cm. Waga – 586 g.
Przynależność typologiczna: IIA.11.1.
Chronologia: wczesne średniowiecze.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego,
bez nr inw.
Literatura: niepublikowany.
Uwagi: –.
889. Miejscowość nieznana (tabl. CLXXIV:1).
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest dość smukłe i silnie opuszczone w stosunku
do osi pionowej toporzyska; osada zaopatrzona w wydatne,
trójkątne wąsy; smukła szyjka przechodzi w wąskie, asymetryczne ostrze, zakończone szeroką, łukowato podciętą brodą;
stan zachowania – zły, silnie uszkodzony obuch i wąsy.
Wymiary: zach. dł. całk. – 14,8 cm; wys. ostrza – 6,0 cm; najmn.
wys. szyjki – 1,8 cm; zach. wys. wąsów – 3,1 cm. Waga – 299 g.
Przynależność typologiczna: IB.5.30 (?).
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Chronologia: IX – 1. połowa X (?) w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum Archeologiczne we Wrocławiu, oddział
Muzeum Miejskiego Wrocławia, nr inw. MMW/A/IV/2674.
Literatura: niepublikowany.
Uwagi: –.
890. Miejscowość nieznana (tabl. CLXXIV:2).
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: fragment żeleźca o szerokim ostrzu, zakończonym szeroką, ukośnie podciętą brodą; stan zachowania – zły.
Wymiary: zach. dł. całk. – 4,5 cm; wys. ostrza – 7,2 cm.
Waga – 96 g.
Przynależność typologiczna: –.
Chronologia: wczesne średniowiecze (?).
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum Archeologiczne we Wrocławiu, oddział
Muzeum Miejskiego Wrocławia, nr inw. MMW/A/IV/2678.
Literatura: niepublikowany.
Uwagi: –.
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891. Miejscowość nieznana (tabl. CLXXIV:3).
Rodzaj stanowiska: –.
Badania lub rodzaj znaleziska: znalezisko luźne.
Lokalizacja szczegółowa: –.
Opis: żeleźce jest dość smukłe i prostopadłe w stosunku
do osi pionowej toporzyska; światło osady owalne; osada
zaopatrzona w wydatne wąsy; obuch zaokrąglony; masywna smukła szyjka przechodzi w wąskie, symetryczne, łukowate ostrze; stan zachowania – średni, nieznacznie
uszkodzone ostrze i wąsy, niewielkie ubytki korozyjne na
obuchu.
Wymiary: dł. całk. – 22,1 cm; wys. ostrza – 5,4 cm; najmn.
wys. szyjki – 2,0 cm; szer. osady – 4,0 cm; wys. osady –
5,3 cm; wys. osady z wąsami – 7,3 cm; światło osady –
3,9 x 3,4 cm. Waga – 650 g.
Przynależność typologiczna: IA.5.1.
Chronologia: VIII–X w.
Podstawy datowania: analiza typologiczno-chronologiczna.
Zbiory: Muzeum Narodowe we Wrocławiu, nr inw. XV/
534.
Literatura: niepublikowany.
Uwagi: –.

4. WYKAZ ZABYTKÓW SKREŚLONYCH
Z KATALOGU TOPORÓW WCZESNOŚREDNIOWIECZNYCH

1. Babice-Wygiełzłów, gm. Babice, pow. Chrzanów, woj.
małopolskie, stan. „Lipowiec”.
Okoliczności odkrycia: badania powierzchniowe A. Kirkora
w l. 1873-1874 na późnośredniowiecznym i nowożytnym
zamku „Lipowiec”.
Podstawy datowania na wczesne średniowiecze: przypisanie wczesnośredniowiecznej metryki drugiemu z zabytków z tego stanowiska (kat. skreśl. 2) na podstawie analizy
typologiczno-chronologicznej.
Uzasadnienie skreślenia z katalogu: błędna chronologia; okaz
mimo posiadania pewnych cech (obecność guzikowatego
młotka i zaokrąglonej osady) charakterystycznych dla zabytków wczesnośredniowiecznych nie ma bliskich, formalnych
analogii wśród toporów datowanych na tę fazę; korelując ten
fakt z datowaniem stanowiska, na którym nie natrafiono na
horyzont wczesnośredniowieczny (por. Mazur, Małocha 2008),
okaz późnośredniowieczny bądź nowożytny.
Literatura: Nadolski 1954, 41, tab. B/71, tabl. XII:4 – jako
Lipowiec; Strzyż 2006, 41, tab. V/40, ryc. 4:10.
2. Babice-Wygiełzłów, gm. Babice, pow. Chrzanów, woj.
małopolskie, stan. „Lipowiec”.
Okoliczności odkrycia: jw.
Podstawy datowania na wczesne średniowiecze: analiza typologiczno-chronologiczna.
Uzasadnienie skreślenia z katalogu: błędna chronologia; okaz
późnośredniowieczny, na co wskazuje chronologia stanowiska
– nie wystapił tutaj horyzont wczesnośredniowieczny; zabytki
o takiej konstrukcji żeleźca (typ IIB.1.20 wg P. Kotowicza)
przeżywają się jeszcze w XIV i XV w. na terenach baltyjskich.
Literatura: Nadolski 1954, tab. B/70, tabl. XVII:7 – jako
Lipowiec; Strzyż 2006, tab. V/41, ryc. 9:5.
3. Babice-Wygiełzłów, gm. Babice, pow. Chrzanów, woj.
małopolskie, stan. „Lipowiec”.
Okoliczności odkrycia: jw.
Podstawy datowania na wczesne średniowiecze: przypisanie
wczesnośredniowiecznej metryki jednemu z zabytków z tego
stanowiska (kat. skreśl. 2) na podstawie analizy typologicznochronologicznej.
Uzasadnienie skreślenia z katalogu: błędna chronologia; okaz
późnośredniowieczny bądź nowożytny (typ IXa wg M. Głoska
lub IIB.7.4 wg P. Kotowicza), na co wskazuje chronologia stanowiska – nie wystąpił tutaj horyzont wczesnośredniowieczny.

Literatura: Nadolski 1954, tab. B/69; Głosek 1996, kat. 45;
Strzyż 2006, tab. V/42.
4. Barcino, gm. Kępice, pow. Słupsk, woj. pomorskie.
Okoliczności odkrycia: -.
Podstawy datowania na wczesne średniowiecze: -.
Uzasadnienie skreślenia z katalogu: poza wzmianką w artykule
H. Janochy nie udało się natrafić na żaden ślad tego zabytku;
autorowi chodziło najpewniej o okaz z Barwina, pow. Słupsk.
Literatura: Janocha 1975, 163.
5. Biernatki, gm. Żelazków, pow. Kalisz, woj. wielkopolskie.
Okoliczności odkrycia: znalezisko luźne na kurhanowym cmentarzysku ciałopalnym kultury łużckiej, kurhan (?).
Podstawy datowania na wczesne średniowiecze: analiza typologiczno-chronologiczna.
Uzasadnienie skreślenia z katalogu: błędna chronologia; okaz
z wczesnej epoki żelaza (typ IIAb według J. Fogla).
Literatura: Kostrzewski 1932, 171, tabl. XXIX:3; Paulsen
1939, 36; Nadolski 1954, 115, przyp. 12; Bukowski 1977, 28;
Fogel 1979, 84-86, tabl. IX:6.
6. Biskupice Zabaryczne, gm. Mikstat, pow. Ostrzeszów,
woj. wielkopolskie, stan. „Okopy Szwedzkie”.
Okoliczności odkrycia: znalezisko luźne na grodzisku stożkowatym.
Podstawy datowania na wczesne średniowiecze: chronologia
stanowiska, określanego jako grodzisko wczesnośredniowieczne.
Uzasadnienie skreślenia z katalogu: błędna chronologia; stanowisko, na którym odkryto zabytek wystąpiły m.in. fragmenty cegieł.
Literatura: Kowalenko 1938, 180, nr 19; Hensel 1950, 43;
Nadolski 1954, tab. B/2.
7. Biskupice Zabaryczne, gm. Mikstat, pow. Ostrzeszów,
woj. wielkopolskie, stan. „Okopy Szwedzkie”.
Okoliczności odkrycia: jw.
Podstawy datowania na wczesne średniowiecze: jw.
Uzasadnienie skreślenia z katalogu: jw.
Literatura: Kowalenko 1938, 180, nr 19; Hensel 1950, 43;
Nadolski 1954, tab. B/3.
8. Błonie, gm. Błonie, pow. Warszawa-zachód, woj. mazowieckie, stan. 1.
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Okoliczności odkrycia: badania wykopaliskowe A. Cofty
w l. 1949-1951 na grodzisku z 2. połowy (?) XIII w., majdan, warstwa IV.
Podstawy datowania na wczesne średniowiecze: chronologia
obiektu.
Uzasadnienie skreślenia z katalogu: w warstwie, w której
wystąpił zabytek (typ IB.1.2 wg P. Kotowicza), natrafiono
również na fragmenty cegieł, sugerujące jej późnośredniowieczną chronologię.
Literatura: Cofta 1953, 7, tabl. VII:3a; Gierlach brw, 164;
1972, 90.

13. Bystrzyca, gm. Oława, pow. Oława, woj. dolnośląskie,
stan. Ryczyn.
Okoliczności odkrycia: jw.
Podstawy datowania na wczesne średniowiecze: kontekst
stratygraficzny.
Uzasadnienie skreślenia z katalogu: błędna chronologia; sytuacja stratygraficzna – jw.; okaz późnośredniowieczny.
Literatura: Kramarek 1969, 76, ryc. 34:d.

9. Błonie, gm. Błonie, pow. Warszawa-zachód, woj. mazowieckie, stan. 1.
Okoliczności odkrycia: badania wykopaliskowe A. Cofty
w l. 1949-1951 na grodzisku z XIII w., partia mędzywałowa,
warstwa I.
Podstawy datowania na wczesne średniowiecze: jw.
Uzasadnienie skreślenia z katalogu: w warstwie, w której
wystąpił zabytek, natrafiono również na fragmenty cegieł,
sugerujące jej późnośredniowieczną chronologię.
Literatura: Cofta 1953, 17, tabl. XIII:1h.

14. Chocz, gm. Chocz, pow. Pleszew, woj. wielkopolskie.
Okoliczności odkrycia: znalezisko luźne.
Podstawy datowania na wczesne średniowiecze: chronologia stanowiska – uznanego za grodzisko wczesnośredniowiecze.
Uzasadnienie skreślenia z katalogu: wątpliwe podstawy
chronologii stanowiska; okaz późnośredniowieczny bądź
nowożytny (typ IX wg M. Głoska lub IIB.7.3 wg P. Kotowicza).
Literatura: Hensel 1950, 113, ryc. 77; Nadolski 1954, tab. B/11.

10. Bolesławiec, gm. Bolesławiec, pow. Bolesławiec, woj.
dolnośląskie.
Okoliczności odkrycia: znalezisko luźne w 1870 (?) r.
Podstawy datowania na wczesne średniowiecze: informacja
archiwalna.
Uzasadnienie skreślenia z katalogu: zabytek nie zachował
się, niemożliwe jest zatem jednoznaczne określenie jego
chronologii.
Literatura: Demidziuk 2007, 43, kat. 37; por. też Archiwum Państwowe we Wrocławiu, APW:WSPŚ, sygn. 669
(Kr. Bunzalu-Bunzlau), 117.

15. Chojna, gm. Chojna, pow. Gryfino, woj. zachodniopomorskie.
Okoliczności odkrycia: znalezisko luźne (?).
Podstawy datowania na wczesne średniowiecze: analiza typologiczno-chronologiczna.
Uzasadnienie skreślenia z katalogu: błędna chronologia; okaz
późnośredniowieczny bądź nowożytny (typ IXa wg M. Głoska lub IIIB.7.4 wg P. Kotowicza), na co wskazuje dodatkowo otwór w kształcie „koniczyny” w ostrzu żeleźca.
Literatura: Volkmann 2006, 61, Abb. 35, Taf. 1.1.

11. Borowica, gm. Łopiennik Górny, pow. Krasnystaw, woj.
lubelskie.
Okoliczności odkrycia: znalezisko luźne w 2002 r.
Podstawy datowania na wczesne średniowiecze: analiza typologiczno-chronologiczna.
Uzasadnienie skreślenia z katalogu: błędna chronologia; zabytek późnośredniowieczny bądź nowożytny (typ VIII wg
M. Głoska lub IB.12.3 wg P. Kotowicza).
Literatura: Kotowicz 2004, 21, kat. 5, fot. 2.
12. Bystrzyca, gm. Oława, pow. Oława, woj. dolnośląskie,
stan. Ryczyn.
Okoliczności odkrycia: badania wykopaliskowe J. Kramarka
w l. 1958-1959 i 1962 r. na grodzisku z końca X – XIV w. (?)
identyfikowanym ze średniowiecznym Ryczynem, rozwalisko wału.
Podstawy datowania na wczesne średniowiecze: kontekst
stratygraficzny i analiza typologiczna.
Uzasadnienie skreślenia z katalogu: błędna chronologia;
sytuacja stratygraficzna zabytku wiąże się najpewniej ze
wzniesieniem na zniwelowanym, pierwotnym wale grodziska nasypu pełniącego być może rolę delimitacyjną,
bądź przeciwpowodziową. Odkrycie w nasypie tej „konstrukcji” fragmentu cegły palcówki pozwala na określenie
daty jej powstania na okres po XIV w. (por. Moździoch,
Przysiężna-Pizarska 2008, 244); okaz późnośredniowie-
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czny (typ IX wg M. Głoska lub IIB.7.4 (?) wg P. Kotowicza).
Literatura: Kramarek 1969, 75-76, ryc. 34:a.

16. Czacz, gm. Śmigiel, pow. Kościan, woj. wielkopolskie.
Okoliczności odkrycia: znalezisko luźne na grodzisku (?).
Podstawy datowania na wczesne średniowiecze: rodzaj stanowiska – cmentarzysko szkieletowe (?) z XI w.
Uzasadnienie skreślenia z katalogu: błędne określenie stanowiska i błędna chronologia; okaz późnośredniowieczny bądź nowożytny (typ IX wg M. Głoska lub IIIB.7.3 wg P. Kotowicza).
Literatura: Hensel 1950, 131-132, ryc. 88:1; Nadolski 1954,
tab. B/13; Maciejewski 1960, 207; Hilczerówna 1967, tab.
XXX:6; Głosek 1996, nr kat. 14, XVII:B; Fogel 2009, 358,
tab. I:770, ryc. 12:1.
17. Czacz, gm. Śmigiel, pow. Kościan, woj. wielkopolskie.
Okoliczności odkrycia: jw.
Podstawy datowania na wczesne średniowiecze: jw.
Uzasadnienie skreślenia z katalogu: jw. (typ IXa wg M. Głoska lub IIB.7.4 wg P. Kotowicza).
Literatura: Hensel 1950, 131-132, ryc. 88:2; Nadolski 1954,
tab. B/14; Maciejewski 1960, 207; Hilczerówna 1967, tab.
XXX:6; Głosek 1996, nr kat. 15, tabl. X:E; Fogel 2009, 358,
tab. I:771, ryc. 12:2.
18. Dziesławice, gm. Stopnica, pow. Busko Zdrój, woj. świętokrzyskie.
Okoliczności odkrycia: badania powierzchniowe E. Majewskiego i F. Żembrowskiego w końcu XIX w. na osadzie (?)
wczesnośredniowiecznej.

Podstawy datowania na wczesne średniowiecze: rodzaj stanowiska – wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe, analiza typologiczno-chronologiczna.
Uzasadnienie skreślenia z katalogu: nieudokumentowane domniemanie o grobowym pochodzeniu zabytku; na stanowisku
wystąpiły również liczne znaleziska późnośredniowieczne,
stąd okaz (typ VIII wg M. Głoska lub IB.7.1 wg P. Kotowicza)
pochodzi zapewne z tego okresu.
Literatura: Majewski 1900, 47-48, tabl. IX:35; 1901, 136;
Katalog treściwy... 1911, 132; Dąbrowska 1965, 67-68, 2021;
Zoll-Adamikowa 1966a, 266, przyp. 3; 1966b, 36; 1971, 59,
przyp. 112; Strzyż 2006, 55, tab. V/8.
19. Elbląg, gm. Elbląg, pow. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie.
Okoliczności odkrycia: -.
Podstawy datowania na wczesne średniowiecze: analiza typologiczna (?).
Uzasadnienie skreślenia z katalogu: błędne określenie funkcji
zabytku – w rzeczywistości okazał się żelazną ciosłą.
Literatura: Pacifica Terra... 2004, kat. 224.
20. Gardziec, gm. Przelewica, pow. Pyrzyce, woj. zachodniopomorskie.
Okoliczności odkrycia: znalezisko luźne w rzece Odrze.
Podstawy datowania na wczesne średniowiecze: analiza typologiczno-chronologiczna.
Uzasadnienie skreślenia z katalogu: w literaturze przedmiotu
znajduje się informacja, iż okaz został odkryty w Odrze, tymczasem Gardziec leży ok. 50 km od jej nurtu. Jak słusznie
zauważył P. Świątkiewicz chodzi zatem najpewniej o zabytek odkryty poza granicami Polski, w sąsiedztwie miejscowości Gartz, Landkreis Uckermark, Niemcy.
Literatura: Nadolski 1954, tab. B/26; Świątkiewicz 2002, 52,
przyp. 5.
21. Gardziec, gm. Przelewica, pow. Pyrzyce, woj. zachodniopomorskie.
Okoliczności odkrycia: jw.
Podstawy datowania na wczesne średniowiecze: jw.
Uzasadnienie skreślenia z katalogu: jw.
Literatura: Nadolski 1954, tab. B/27; Świątkiewicz 2002, 52,
przyp. 5.
22. Gdańsk, gm. Gdańsk, pow. Gdańs, woj. pomorskie, stan. 2.
Okoliczności odkrycia: badania wykopaliskowe pod kierownictwem K. Jażdżewskiego w 1953 r. na osadzie średniowiecznej, skarb (?) przedmiotów żelaznych.
Podstawy datowania na wczesne średniowiecze: chronologia
poziomu osadniczego – koniec XII – początek XIV w.
Uzasadnienie skreślenia z katalogu: w świetle nowszych
ustaleń warstwa, w której odkryto zabytek datowana jest na
późne średniowieczne2.
Literatura: Kmieciński 1954, 40, ryc. 3; Jażdżewski 1955,
144-146, ryc. 10.
1 Autorka podała, iż zabytek przechowywany w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie, zaginął (Dąbrowska 1965, 67, 202).
Tymczasem w trakcie kwerendy w rzeczonej Instytucji okazało się, że
zabytek znajduje się pod numerem inwentarzowym (nr inw. PMA/VI/755)
wymienionym przez E. Dąbrowską.
2
Uprzejma informacja mgr B. Kościńskiego z Muzeum Archeologicznego w Gdańsku.

23. Głowno, gm. Głowno, pow. Zgierz, woj. łódzkie.
Okoliczności odkrycia: znalezisko luźne (?).
Podstawy datowania na wczesne średniowiecze: rodzaj stanowiska – wczesnośredniowieczne, płaskie cmentarzysko
szkieletowe (?).
Uzasadnienie skreślenia z katalogu: nieudokumentowane domniemanie o grobowym pochodzeniu zabytku, błędna chronologia; okaz późnośredniowieczny bądź nowożytny (typ IXa
wg M. Głoska lub IIIB.7.4 wg P. Kotowicza).
Literatura: Antoniewicz 1922, 140, rys. 23; Nadolski 1954,
tab. B/31; Sarnowska 1962, 493.
24. Gorszewice, gm. Kaźmierz, pow. Szamotuły, woj. wielkopolskie.
Okoliczności odkrycia: badania wykopaliskowe na cmentarzysku ciałopalnym kultury łużyckiej, grób XXXIII.
Podstawy datowania na wczesne średniowiecze: analiza typologiczno-chronologiczna.
Uzasadnienie skreślenia z katalogu: błędna chronologia; okaz,
jak z wczesnej epoki żelaza (typ IIA wg J. Fogla).
Literatura: Kostrzewski 1932, 170-171, tabl. XXIX:2; Paulsen 1939, 40, 106, Abb. 53; Nadolski 1954, 115, przyp. 12;
Bukowski 1977, 45-47; Fogel 1979, 84-86, tabl. XV:2; 1988,
kat. 211.
25. Górzec, gm. Strzelin, pow. Strzelin, woj. dolnośląskie.
Okoliczności odkrycia: znalezisko luźne w 1892 r. na osadzie
wczesnośredniowiecznej.
Podstawy datowania na wczesne średniowiecze: informacja
archiwalna.
Uzasadnienie skreślenia z katalogu: okaz omyłkowo określony jako żelazny czekan, podczas gdy w rzeczywistości jest to
zabytek wykonany z poroża3.
Literatura: Demidziuk 2004, 97, kat. 202, 215.
26. Grabonóg, gm. Piaski, pow. Gostyń, woj. wielkopolskie.
Okoliczności odkrycia: badania wykopaliskowe na cmentarzysku ciałopalnym kultury łużckiej, znlezisko luźne.
Podstawy datowania na wczesne średniowiecze: analiza typologiczno-chronologiczna.
Uzasadnienie skreślenia z katalogu: błędna chronologia; okaz
z wczesnej epoki żelaza (typ IIB wg J. Fogla).
Literatura: Kostrzewski 1932, 171-172, tabl. XXIX:4; Paulsen 1939, 34, przyp. 2; Nadolski 1954, 115, przyp. 12; Bukowski 1977, 52-53; Fogel 1979, 84-86, tabl. IX:7; 1988,
kat. 222.
27. Gruszów, gm. Nowe Brzesko, pow. Proszowice, woj.
małopolskie.
Okoliczności odkrycia: znalezisko luźne.
Podstawy datowania na wczesne średniowiecze: analiza typologiczno-chronologiczna.
Uzasadnienie skreślenia z katalogu: błędna chronologia; okaz
późnośredniowieczny bądź nowożytny (typ IX wg M. Głoska
lub IIIB.7.3 wg P. Kotowicza).
Literatura: Antoniewicz 1927, tabl. XLVI:21; Nadolski 1954,
tab. B/41; Strzyż 2006, tab. V/10.
3 Za pomoc w weryfikacji zabytku autor składa serdeczne podziękowania Panu mgr. Krzysztofowi Demidziukowi z Muzeum Archeologicznego we
Wrocławiu.
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28. Gubin, gm. Gubin, pow. Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie.
Okoliczności odkrycia: znalezisko luźne.
Podstawy datowania na wczesne średniowiecze: analiza typologiczno-chronologiczna.
Uzasadnienie skreślenia z katalogu: zabytek został odkryty
poza granicami Polski, w miejscowości Guben, Landkreis
Guben, Niemcy.
Literatura: Jentsch 1894, 328-329, fig. 1; Неуступный 1947,
140, 169, poz. 41, рис. 41; Żak 1954, 728.
29. Haćki, gm. Bielsk Podlaski, pow. Bielsk Podlaski, woj.
podlaskie.
Okoliczności odkrycia: badania wykopaliskowe W. Szymańskiego w 1970 r., grodzisko, ar XXXII, ćw. C, wał, warstwa
III, gł. 57 cm.
Podstawy datowania na wczesne średniowiecze: chronologia
stanowiska, analiza typologiczna.
Uzasadnienie skreślenia z katalogu: zabytek interpretowany
w literaturze jako miniaturowy czekanik, mimo posiadania
wszelkich podstawowych cech, które cechują tego typu zabytki, jest w rzeczywistości, jak sugerują również autorzy
badań, formą narzędzia złotniczego, łączącego cechy przecinaka i młoteczka.
Literatura: Szymański 1971, 169; Słowianie... 1998, kat. 133;
Kobyliński, Szymański 2005, 58, ryc. III-21, fot. III-13.
30. Jaszowice, gm. Kobierzyce, pow. Wrocław, woj. dolnośląskie.
Okoliczności odkrycia: znalezisko luźne.
Podstawy datowania na wczesne średniowiecze: rodzaj stanowiska – wczesnośredniowieczne, płaskie cmentarzysko
szkieletowe (?).
Uzasadnienie skreślenia z katalogu: w literaturze przedmiotu
pojawiły się informacje o odkryciu tutaj dwóch toporów, gdy
tymczasem zachowane archiwalia dotyczące znaleziska wyraźnie wskazują, ze odkryto tam tylko jeden zabytek (por. kat. 183).
Literatura: Kurtz 1936, 26; Wachowski 1975, 38, 86; por też
Archiwum Muzeum Archeologicznego we Wrocławiu, oddziału Muzeum Miejskiego Wrocławia, MAO.MMW:DzDNAN, sygn. MA/A/149-eisen i MA/A/394b)
31. Karna, gm. Siedlec, pow. Wolsztyn, woj. wielkopolskie.
Okoliczności odkrycia: znalezisko luźne.
Podstawy datowania na wczesne średniowiecze: analiza typologiczno-chronologiczna.
Uzasadnienie skreślenia z katalogu: błędna chronologia; okaz
późnośredniowieczny bądź nowożytny (typ IX wg M. Głoska
lub IIB.7.3 wg P. Kotowicza).
Literatura: Śmigielski 1959, 270.
32. Kobylice, gm. Cisek, pow. Kędzierzn-Koźle, woj. opolskie.
Okoliczności odkrycia: znalezisko luźne.
Podstawy datowania na wczesne średniowiecze: analiza typologiczno-chronologiczna.
Uzasadnienie skreślenia z katalogu: błędna chronologia; okaz
późnośredniowieczny bądź nowożytny (typ IX wg M. Głoska
lub IIB.7.3 wg P. Kotowicza).
Literatura: Gedl 1969, 162, ryc. 5; Kaźmierczyk, Macewicz,
Wuszkan 1977, 200; Parczewski 1982, 72; Głosek 1996,
kat. 33, tabl. XVII:F.

220

33. Końskie, gm. Końskie, pow. Końskie, woj. świętokrzyskie, stan. 1.
Okoliczności odkrycia: badania wykopaliskowe L. Sawickiego i R. Jakimowicza w 1925 r., płaskie cmentarzysko
szkieletowe z grobami w obudowach kamiennych z 2. połowy XI – początku XII w., grób nr 102.
Podstawy datowania na wczesne średniowiecze: chronologia
stanowiska.
Uzasadnienie skreślenia z katalogu: A. Nadolski stwierdził,
iż w przechowywanej w Archiwum Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, dokumentacji z badań
cmentarzyska, na planie grobu nr 102 oprócz żeleźca złożonego obok prawej kości goleniowej zmarłego widoczny
jest jeszcze jeden egzemplarz. Ponowna analiza zachowanego planu grobu 102 wskazuje jednak, że na rysunku ukazane
jest przemieszczenie (zaznaczone strzałką) jednego (!) topora umieszczonego pierwotnie pod prawym kolanem na nowe
miejsce, na prawo od kolana. W rzeczywistości mamy zatem
do czynienia z jednym okazem, a autor rysunku dokonał
jedynie korekty lokalizacji topora w grobie.
Literatura: Nadolski 1954, tab. B:172.
34. Korabniki, gm. Włocławek, pow. Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie.
Okoliczności odkrycia: znalezisko luźne w torfowisku.
Podstawy datowania na wczesne średniowiecze: analiza typologiczno-chronologiczna.
Uzasadnienie skreślenia z katalogu: błędna chronologia; okaz
późnośredniowieczny bądź nowożytny (typ VIIIa wg M. Głoska lub IB.7.4 wg P. Kotowicza).
Literatura: Wawrzeniecki 1913, 4; Antoniewicz 1922, 140,
przyp. 2; Nadolski 1954, tab. B/57.
35. Korczyna, gm. Korczyna, pow. Krosno, woj. podkarpackie.
Okoliczności odkrycia: znalezisko luźne w 1967 r.
Podstawy datowania na wczesne średniowiecze: analiza typologiczno-chronologiczna.
Uzasadnienie skreślenia z katalogu: błędna chronologia; okaz
późnośredniowieczny bądź nowożytny (typ IX wg M. Głoska
lub IIB.7.3 wg P. Kotowicza).
Literatura: Janowski 1971, 195-196, ryc. 1; Kotowicz, Świątek
2006, 133.
36. Kraków, gm. Kraków, pow. Kraków, woj. małopolskie.
Okoliczności odkrycia: znalezisko luźne.
Podstawy datowania na wczesne średniowiecze: literatura
przedmiotu.
Uzasadnienie skreślenia z katalogu: zabytek nie zachował się
i brak wystarczających podstaw do wiązania go z wczesnym
średniowieczem.
Literatura: Zaitz 2001, 93.
37. Kraków-Kazimierz, gm. Kraków, pow. Kraków, woj.
małopolskie.
Okoliczności odkrycia: znalezisko luźne podczas pogłębiania
koryta Wisły w 1911 r., gł. 5 m.
Podstawy datowania na wczesne średniowiecze: analiza typologiczno-chronologiczna.
Uzasadnienie skreślenia z katalogu: błędna chronologia; okaz
późnośredniowieczny bądź nowożytny (typ IX wg M. Głoska
lub IIB.7.3 (?) wg P. Kotowicza).

Literatura: Jamka 1963, 226-227, ryc. 102; Zaitz 2001, 96;
Strzyż 2006, tab. V/28, ryc. 10:4.
38. Kraków-Kazimierz, gm. Kraków, pow. Kraków, woj.
małopolskie.
Okoliczności odkrycia: jw.
Podstawy datowania na wczesne średniowiecze: jw.
Uzasadnienie skreślenia z katalogu: błędna chronologa zabytku z Wykazu skreślonych nr 37; okaz nie zachował się
i brak wystarczajacych podstaw do wiązania go z wczesnym
średniowieczem.
Literatura: Jamka 1963, 226-227; Zaitz 2001, 96.
39. Kraków-Kurdwanów, gm. Kraków, pow. Kraków, woj.
małopolskie.
Okoliczności odkrycia: badania wykopaliskowe A. Kraussa
w 1955 r. na osadzie wczesnośredniowiecznej.
Podstawy datowania na wczesne średniowiecze: chronologia
stanowiska.
Uzasadnienie skreślenia z katalogu: błędne określenie funkcji
zabytku – w rzeczywistości jest to żelazana ciosła.
Literatura: Krauss 1957, 97, ryc. 4:c; Strzyż 2006, tab. V/31.
40. Kraków-Kurdwanów, gm. Kraków, pow. Kraków, woj.
małopolskie.
Okoliczności odkrycia: badania wykopaliskowe J. Rodak
w 1999 r., skarb przedmiotów żelaznych, datowany na IX-XI w.
Podstawy datowania na wczesne średniowiecze: analiza typologiczno-chronologiczna zespołu.
Uzasadnienie skreślenia z katalogu: błędna chronologia; okaz,
podobnie jak dwa kolejne (wykaz skreślonych nr 41-42)
mają ścisłe analogie formalne wśród zabytków z okresu
wpływów rzymskich i wędrówek ludów (typ Leśnica według G. Kieferlinga, 1994, 339), brak natomiast analogicznych form wśród zabytków wczesnośredniowiecznych. Co
prawda autorzy publikacji znają i przytaczają część z nich,
lecz jednocześnie negują korelacje między nimi, głównie
ze względu na rozbieżności w rozmiarach zabytków z analizowanego skarbu, a ich odpowiednikami z innych stanowisk.
Wydaje się jednak, że kwestie typologiczne mają tutaj ważniejsze znaczenie, a opierając się na nich wskazać można szereg
analogii o dobrze udokumentowanym kontekście chronologicznym. Analogie: Leśnica, pow. Strzelce Opolskie (Kostrzewski 1938, 73, ryc. 14; Kieferling 1994, Abb. 5:2), Żerniki Dolne,
pow. Wrocław (Gralak 2008, ryc. 7:1; Kieferling 1994, Abb.
5:3-4), Vyšný Kubín, okr. Dolný Kubín, Słowacja (Pieta, Hanuliak 1988, 108-109, obr. 32; Pieta 1991, Fig. 6:1), Wolica
Brzozowa, pow. Zamość (Bagińska 2003). Przytaczane w literaturze (Poleski, Rodak 2001; Strzyż 2006, 42). Przytaczane
analogie wczesnośredniowieczne (Biskupija-Crkvina, Igołomia,
Radymno, Zawada Lanckorońska) zdecydowanie różnią się
natomiast od interesujących nas okazów, nawiązują do nich jedynie ogólnie (Car Arsen) lub mają niepewny kontekst chronologiczny (Carsdorf-Pegau). Zespół zabytków pochodzi więc najpewniej z okresu wpływów rzymskich bądź wędrówek ludów.
Literatura: Poleski, Rodak 2001, Abb. 4:2; por. też Strzyż 2006,
41-42, ryc. 4:11; Kotowicz, Michalak 2007-2008, 379-380.
41. Kraków-Kurdwanów, gm. Kraków, pow. Kraków, woj.
małopolskie.
Okoliczności odkrycia: jw.

Podstawy datowania na wczesne średniowiecze: jw.
Uzasadnienie skreślenia z katalogu: jw.
Literatura: Poleski, Rodak 2001, Abb. 4:3; por. też Strzyż 2006,
41-42, ryc. 4:12; Kotowicz, Michalak 2007-2008, 379-380.
42. Kraków-Kurdwanów, gm. Kraków, pow. Kraków, woj.
małopolskie.
Okoliczności odkrycia: jw.
Podstawy datowania na wczesne średniowiecze: jw.
Uzasadnienie skreślenia z katalogu: jw.
Literatura: Poleski, Rodak 2001, Abb. 4:4; por. też Strzyż 2006,
41-42, ryc. 4:13; Kotowicz, Michalak 2007-2008, 379-380.
43. Kraków-Kurdwanów, gm. Kraków, pow. Kraków, woj.
małopolskie.
Okoliczności odkrycia: jw.
Podstawy datowania na wczesne średniowiecze: jw.
Uzasadnienie skreślenia z katalogu: błędna analiza typologicznochronologiczna zabytku; osada topora jest uszkodzona, co nie
pozwala z całą pewnością stwierdzić, czy była ona rzeczywiście zakończona wąsami.Wątpliwości wzbudza również
kształt kapturka (płasko ścięty). Korelując te fakty z uwagami
dotyczącymi powyższych zabytków z tego znaleziska (wykaz
skreślonych nr 41-43), przychylam się do wcześniejszego datowania skarbu przedmiotów żelaznych. Skarb pochodzi więc najpewniej z okresu wpływów rzymskich bądź wędrówek ludów.
Literatura: Poleski, Rodak 2001, Abb. 4:1; por. też Strzyż
2006, 47, ryc. 6:7; Kotowicz, Michalak 2007-2008, 379-380.
44. Kraków-Zwierzyniec, gm. Kraków, pow. Kraków, woj.
małopolskie.
Okoliczności odkrycia: znalezisko luźne w 1931 r. w okolicach kościoła św. Augustyna.
Podstawy datowania na wczesne średniowiecze: analiza typologiczna.
Uzasadnienie skreślenia z katalogu: błędna chronologia; okaz
późnośredniowieczny bądź nowożytny (typ VIII wg M. Głoska lub IB.7.3 wg P. Kotowicza).
Literatura: Jamka 1963, 254-256, ryc. 109:a; 1971, 118-119,
ryc. 28; Głosek 1996, kat. 38, tabl. XIII:C.
45. Kraków-Zwierzyniec, gm. Kraków, pow. Kraków, woj.
małopolskie.
Okoliczności odkrycia: jw.
Podstawy datowania na wczesne średniowiecze: jw.
Uzasadnienie skreślenia z katalogu: błędna chronologia; okaz
późnośredniowieczny bądź nowożytny (typ VIII wg M. Głoska lub IB.7.3 wg P. Kotowicza) na co wskazuje również
pokrywajacy zeleźce ornament roślinny.
Literatura: Jamka 1963, 256, ryc. 109:b; 1971, 118-119, ryc. 28;
Głosek 1996, kat. 39, tabl. XIII:A.
46. Krasino, gm. Gozdowo, pow. Sierpc, woj. mazowieckie.
Okoliczności odkrycia: -.
Podstawy datowania na wczesne średniowiecze: -.
Uzasadnienie skreślenia z katalogu: poza wzmianką w artykule Z. Rajewskiego nie udało się natrafić na żaden ślad tego
zabytku (por. Rutkowski 1906); autorowi chodziło najpewniej
o okaz z cmentarzyska szkieletowego z grobami w obudowach
kamiennych w Koziminach Nowych, pow. Płońsk.
Literatura: Rajewski 1937, 72.
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Uwagi: aktualnie miejsce zwane Krasino znajduje się w granicach wsi Smorzewo.
47. Laskownica (Mała lub Wielka), gm. Gołańcz, pow.
Wągrowiec, woj. poznańskie.
Okoliczności odkrycia: znalezisko luźne.
Podstawy datowania na wczesne średniowiecze: literatura
przedmiotu.
Uzasadnienie skreślenia z katalogu: zabytek nie zachował się
i brak wystarczajacych podstaw do wiązania go z wczesnym
średniowieczem.
Literatura: Kowalenko 1938, 244, nr 232.
48. Laskownica (Mała lub Wielka), gm. Gołańcz, pow.
Wągrowiec, woj. poznańskie.
Okoliczności odkrycia: jw.
Podstawy datowania na wczesne średniowiecze: jw.
Uzasadnienie skreślenia z katalogu: jw.
Literatura: Kowalenko 1938, 244, nr 232.
49. Lisowice, gm. Prochowice, pow. Legnica, woj. dolnośląskie.
Okoliczności odkrycia: badania amatorskie (?) na cmentarzysku (?) kurhanowym (?) z okresu wędrówek ludów lub
wczesnego średniowiecza.
Podstawy datowania na wczesne średniowiecze: analiza typologiczno-chronologiczna.
Uzasadnienie skreślenia z katalogu: zabytek został odkryty poza granicami Polski, w miejscowości Smorgonie (biał.
Smarhon’) na Białorusi.
Literatura: Grób… 1928, 51; Tackenberg 1928, 139; 1929,
19-21; Lodowski 1980, 181, kat. 55; Wachowski 1992, 163,
przyp. 30; Prus 2007, 68; Demidziuk, Kontny 2009, ryc.
31:b.
50. Lubiatowo, gm. Dolsk, pow. Śrem, woj. wielkopolskie.
Okoliczności odkrycia: badania wykopaliskowe R. Erzepkiego na cmentarzysku ciałopalnym kultury łużckiej, znalezisko luźne.
Podstawy datowania na wczesne średniowiecze: analiza typologiczno-chronologiczna.
Uzasadnienie skreślenia z katalogu: błędna chronologia; okaz,
jak wykazano w późniejszej literaturze, pochodzi z wczesnej
epoki żelaza (typ IIAb wg J. Fogla).
Literatura: Kostrzewski 1932, 170, tabl. XXIX:1; Paulsen
1939, 36; Nadolski 1954, 115, przyp. 12; Bukowski 1977,
79-80; Fogel 1979, 84-86; 1988, kat. 409.
51. Łagów, gm. Łagów, pow. Kielce, woj. świętokrzyskie.
Okoliczności odkrycia: -.
Podstawy datowania na wczesne średniowiecze: literatura
przedmiotu.
Uzasadnienie skreślenia z katalogu: zabytek nie zachował się
i brak wystarczajacych podstaw do wiązania go z wczesnym
średniowieczem.
Literatura: Nadolski 1954, tab. B/84; Strzyż 2006, tab. VA/2A.
52. Łodygowo, gm. Kisielice, pow. Iława, woj. warmińskomazurskie.
Okoliczności odkrycia: -.
Podstawy datowania na wczesne średniowiecze: literatura
przedmiotu.
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Uzasadnienie skreślenia z katalogu: zabytek nie zachował się
i brak wystarczajacych podstaw do wiązania go z wczesnym
średniowieczem.
Literatura: Kirpičnikov, Jagodziński 2006, ryc. 2:23.
53. Łupawa, gm. Potęgowo, pow. Słupsk, woj. pomorskie,
stan. 5.
Okoliczności odkrycia: znalezisko luźne w połowie XIX w.
Podstawy datowania na wczesne średniowiecze: literatura
przedmiotu.
Uzasadnienie skreślenia z katalogu: zabytek nie zachował się
i brak wystarczajacych podstaw do wiązania go z wczesnym
średniowieczem.
Literatura: Olczak, Siuchniński 1985, 62, kat. 48.; por. też
Archiwum Muzeum Narodowego w Szczecinie, teczka nr
1427.
54. Łupawa, gm. Potęgowo, pow. Słupsk, woj. pomorskie,
stan. 5.
Okoliczności odkrycia: jw.
Podstawy datowania na wczesne średniowiecze: jw.
Uzasadnienie skreślenia z katalogu: jw.
Literatura: Olczak, Siuchniński 1985, 62, kat. 48.; por. też
Archiwum Muzeum Narodowego w Szczecinie, teczka nr
1427.
55. Majdan Nowy, gm. Wojsławice, pow. Chełm, woj. lubelskie.
Okoliczności odkrycia: badania wykopaliskowe U. Ruszkowskiej w 1977 r., grodzisko, wykop III, gł. 17 cm.
Podstawy datowania na wczesne średniowiecze: chronologia
stanowiska.
Uzasadnienie skreślenia z katalogu: błędne określenie funkcji
zabytku – w rzeczywistości jest to fragment nieokreślonego
przedmiotu żelaznego.
Literatura: Ruszkowska 1978, 180; Poleski 2004, 405; Kotowicz, Michalak 2007-2008, 382; Kuśnierz 2009, 155.
56. Malbork, gm. Malbork, pow. Malbork, woj. pomorskie.
Podstawy datowania na wczesne średniowiecze: analiza typologiczno-chronologiczna.
Uzasadnienie skreślenia z katalogu: błędna chronologia; kontekst jego odkrycia – w wypełnisku fosy zamkowej – pozwala datować okaz najwcześniej na koniec XIII w., mimo
analogicznych okazów o wczesnośredniowiecznej chronologii (typ IIIB.5.26a wg P. Kotowicza). Zabytek ten potwierdzać może przeżywanie się takich zabytków w późnym
średniowieczu
Literatura: Haftka 1971, 446-447, 453, ryc. 3-4; Dembińska, Nadolski 1978, ryc. 194; Kittel 2002, 178, tabl. 3:1;
Pacifica... 2004, nr kat. 268; Kirpičnikov, Jagodziński 2006,
ryc. 2:18.
57. Niewiadoma, gm. Sabnie, pow. Sokołów Mazowiecki,
woj. mazowieckie.
Okoliczności odkrycia: -.
Podstawy datowania na wczesne średniowiecze: literatura
przedmiotu.
Uzasadnienie skreślenia z katalogu: poza wzmianką w monografii M. Miśkiewiczowej nie udało się natrafić na żaden
ślad tego zabytku (por. Miśkiewicz 1996); autorce chodziło

najpewniej o okaz z cmentarzyska szkieletowego z grobami
w obudowach kamiennych w Niewiarowie-Sochach, pow.
Siemiatycze.
Literatura: Miśkiewiczowa 1981, 95.

Literatura: Katalog wystawy… 1927, nr 848; Hensel, HilczerKurnatowska 1972, 308-309; Kieferling 1994, 341, Abb. 6:1 –
tutaj błędnie jako Czacz, pow. Kościan; Borowczak 2008, 12,
przyp. 13.

58. Nowosiółki, gm. Prochowice, pow. Puławy, woj. lubelskie.
Okoliczności odkrycia: znalezisko luźne na wczesnośredniowiecznym cmentarzysku kurhanowym.
Podstawy datowania na wczesne średniowiecze: analiza typologiczno-chronologiczna.
Uzasadnienie skreślenia z katalogu: zabytek został odkryty poza
granicami Polski, na cmentarzysku kurhanowym w miejscowości Nowosiółki (biał. Навасёлкі), rej. Postawy na Białorusi.
Literatura: Jakimowicz 1939-1948, tabl. 99:1; Nadolski 1954,
tab. B/95; Andrzejowski i inni 2005, 146, tabl. 20:k.

62. Parlin, gm. Dąbrowa, pow. Mogilno, woj. kujawskopomorskie.
Okoliczności odkrycia: luźne.
Podstawy datowania na wczesne średniowiecze: analiza typologiczno-chronologiczna.
Uzasadnienie skreślenia z katalogu: błędna chronologia; okaz
późnośredniowieczny bądź nowożytny (typ X wg M. Głoska).
Literatura: Głosik 2001, 234, poz. 59, ryc. 22.

59. Ojców, gm. Skała, pow. Kraków, woj. małopolskie.
Okoliczności odkrycia: -.
Podstawy datowania na wczesne średniowiecze: literatura
przedmiotu.
Uzasadnienie skreślenia z katalogu: zabytek nie zachował się
i brak wystarczajacych podstaw do wiązania go z wczesnym
średniowieczem.
Literatura: Antoniewicz 1927, 240, 255; Nadolski 1954, tab.
B/96.
60. Olszewo, gm. Śmigiel, pow. Kościan, woj. wielkopolskie.
Okoliczności odkrycia: znalezisko luźne w żwirowni przy
drodze do Starego Bojanowa.
Podstawy datowania na wczesne średniowiecze: chronologia
stanowiska; analiza typologiczno-chronologiczna.
Uzasadnienie skreślenia z katalogu: błędna chronologia; okaz
późnośredniowieczny lub nowożytny (typ IX wg M. Głoska
lub IIB.7.3 wg P. Kotowicza), rzekomo odkryty w grobie
szkieletowym wraz z mieczem nieustalonego typu; identyfikację tę podważył M. Kara, wskazując, iż zabytek może
być datowany nawcześniej na XIII w.; J. Wrzesiński przytacza też informację, iż do domniemanego zespołu grobowego
włączono topór pochodzący z z zupełnie innej miejscowości
(w nowszej pracy nie potwierdza tej informacji).
Literatura: Langenheim 1933, 274, przyp. 70; Rajewski 1937,
36, 71, tabl. VI:7; Jänischen 1938, 31, poz. 180; Nadolski
1954, nr kat. B:97, tabl. XVIII:7; Hilczerówna 1967, tab.
XXX:17; Hensel, Hilczer-Kurnatowska 1972, 266; Kara 1991,
116, przyp. a; Wrzesiński 1997-1998, 9; 2011, 467.
61. Ostrowo, gm. Gniewkowo, pow. Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie.
Okoliczności odkrycia: znalezisko luźne.
Podstawy datowania na wczesne średniowiecze: analiza typologiczno-chronologiczna.
Uzasadnienie skreślenia z katalogu: błędna chronologia; okaz
należy powiązać z okresem wpływów rzymskich i zaliczyć
do do typu Żarnowiec wg G. Kieferlinga (1994). Analogie: Suwałki-Szwajcaria, pow. Suwałki (Antoniewicz, Kaczyński, Okulicz 1956, tabl. XXVIII:6; Antoniewicz 1963,
ryc. 1:h; Kieferling 1994, Abb. 3:8), Netta, pow. Augustów
(Kaczyński 1966, Fig. 8:1), Osowa, pow. Suwałki (Jaskanis
1958, tabl. XVII:1), czy Szurpiły, pow. Suwałki (Żurowski
1961, tabl. XIII:13, XVIII:8) w pełni potwierdzają tę ostatnią opinię.

63. Piekary, gm. Liszki, pow. Kraków, woj. małopolskie.
Okoliczności odkrycia: badania wykopaliskowe R. Jamki
i G. Leńczyka w 1932 r. na gródku z końca 2. ćwierci XIII (?)
– 1. połowy XIV w.
Podstawy datowania na wczesne średniowiecze: chronologia
stanowiska.
Uzasadnienie skreślenia z katalogu: błędna chronologia; okaz
późnośredniowieczny, na co. wskazuje fakt, iż został odkryty m.in. ostrogami z bodźcem gwiaździstym, z których
jedna datowana jest na 2. połowę XIII – 1. połowę XIV w.
(Kołodziejski 1985, fig. 5:2) oraz podobnie datowanymi
strzemionami (Świętosławski 1990, kat. 77, 90, 106-107).
Literatura: Jamka, Leńczyk, Dobrowolski 1939, tabl. XXIV:d;
Piaskowski 1958, ryc. 72:47; Dąbrowska 1962, 95.
64. Płowce, gm. Radziejów, pow. Radziejów, woj. kujawskopomorskie.
Okoliczności odkrycia: znalezisko luźne.
Podstawy datowania na wczesne średniowiecze: analiza typologiczno-chronologiczna.
Uzasadnienie skreślenia z katalogu: błędna chronologia, oparta na podobieństwie okazu do zabytku z Olszewa (wykaz
skreślonych nr 61); okaz późnośredniowieczny bądź nowożytny (typ IX lub IXa wg M. Głoska lub typ IIB.7.3-4 (?)
wg P. Kotowicza).
Literatura: Rajewski 1937, 82; Nadolski 1954, tab. B/107.
65. Poznań-Ostrów Tumski, gm. Poznań, pow. Poznań,
woj. wielkopolskie.
Okoliczności odkrycia: badania wykopaliskowe W. Hensla
i J. Żaka w 1961 r., Ogród Kapitulny, warstwa IIg (dat.: 15001700).
Podstawy datowania na wczesne średniowiecze: analiza typologiczno-chronologiczna.
Uzasadnienie skreślenia z katalogu: błędna analiza typologiczno-chronologiczna; okaz późnośredniowieczny bądź
nowożytny (typ IX wg M. Głoska lub IIB.7.3 wg P. Kotowicza).
Literatura: Żak 1956, 389-397, ryc. 16-17; Hensel 1958,
163, 165-166; 1960, 178; Niesiołowska, Perzyńska, Żak
1960, 147, ryc. 74:23; Civitates... 1998, 29, kat. III:8;
Górecki 2001a, 152; Panasiewicz, Wołoszyn 2002, 247;
Brzostowicz, Pawlak, Stempin 2003, 64, kat. 251; Wołoszyn 2006, 596; Dębski, Kóčka-Krenz 2007, 55, kat. 13;
Kucypera, Pranke, Wadyl 2010, 114-115, przyp. 14, kat.
139, tabl. XIII:4; 2011, 24-25, przyp. 14, kat. 139, tabl.
XXV:4; Kotowicz 2013b.
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66. Pukarzów, gm. Żytno, pow. Radomsko, woj. łódzkie.
Okoliczności odkrycia: znalezisko luźne.
Podstawy datowania na wczesne średniowiecze: analiza typologiczno-chronologiczna.
Uzasadnienie skreślenia z katalogu: błędna chronologia; okaz
późnośredniowieczny bądź nowożytny (typ IXa wg M. Głoska lub IIIB.7.4 wg P. Kotowicza). Wskazuje na to fakt, iż
został odkryty m.in. wraz z toporem trzpieniowatym (Kotowicz, Michalak 2007, 12, fig. 2:4) oraz czterema ostrogami z bodźcem gwiaździstym, z których jedna datowana jest
na XV w. (Kołodziejski 1985, 169, fig. 8:1).
Literatura: Nadolski 1954, tab. B/111 – tutaj błędnie jako
Pukarzew.
67. Radymno, gm. Radymno, pow. Jarosław, woj. podkarpackie.
Okoliczności odkrycia: znalezisko luźne; przeprawa rzeczna,
starorzecze Sanu, warstwa żwiru, gł. 5-6 m.
Podstawy datowania na wczesne średniowiecze: analiza typologiczno-chronologiczna.
Uzasadnienie skreślenia z katalogu: błędna chronologia; okaz
należy powiązać z okresem wpływów rzymskich i zaliczyć
do do typu Żarnowiec wg G. Kieferlinga (1994). Analogie:
jak przy przy okazie z Wykazu skreslonych nr 62.
Literatura: Koperski 1980, 97, kat. 8, ryc. 9; Nowakowski
1998, 18, kat. 12, tabl. 6:2; Kotowicz 2004, 38, kat. 132;
Strzyż 2006, tab. V/68, ryc. 10:5.
68. Radymno, gm. Radymno, pow. Jarosław, woj. podkarpackie.
Okoliczności odkrycia: jw.
Podstawy datowania na wczesne średniowiecze: jw.
Uzasadnienie skreślenia z katalogu: błędna chronologia; okaz
późnośredniowieczny bądź nowożytny (typ VIIIa wg M. Głoska lub IB.7.4 wg P. Kotowicza).
Literatura: Koperski 1980, 97-98, kat. 2, ryc. 3; Głosek
1996, 90, tabl. XV:F; Nowakowski 1998, 19, kat. 13, tabl.
6:3.
69. Radymno, gm. Radymno, pow. Jarosław, woj. podkarpackie.
Okoliczności odkrycia: jw.
Podstawy datowania na wczesne średniowiecze: jw.
Uzasadnienie skreślenia z katalogu: jw., okaz późnośredniowieczny bądź nowożytny (typ VIIIa wg M. Głoska lub IIB.7.4
wg P. Kotowicza).
Literatura: Koperski 1980, 97-98, kat. 12, ryc. 13; Głosek 1996, 90, tabl. XV:E; Nowakowski 1998, 19, kat. 14,
tabl. 7:1.
70. Radymno, gm. Radymno, pow. Jarosław, woj. podkarpackie.
Okoliczności odkrycia: jw.
Podstawy datowania na wczesne średniowiecze: jw.
Uzasadnienie skreślenia z katalogu: błędna chronologia; okaz
późnośredniowieczny bądź nowożytny (typ IXa wg M. Głoska
(IIIB.7.4 wg P. Kotowicza), o czym świadczy również otwór
w kształcie liścia koniczynki w ostrzu.
Literatura: Koperski 1980, 97-98, kat. 4, ryc. 5; Głosek 1996, 90-91, tabl. XXII:E; Nowakowski 1998, 20-21,
kat. 20, tabl. 9:1.

224

71. Radymno, gm. Radymno, pow. Jarosław, woj. podkarpackie.
Okoliczności odkrycia: jw.
Podstawy datowania na wczesne średniowiecze: jw.
Uzasadnienie skreślenia z katalogu: błędna chronologia; okaz
późnośredniowieczny bądź nowożytny.
Literatura: Koperski 1980, 97-98, kat. 31, ryc. 32; Głosek 1996,
90-91, tabl. XXII:D; Nowakowski 1998, 20-21, kat. 21, tabl. 9:2.
72. Rogoźno, gm. Rogoźno, pow. Oborniki, woj. wielkopolskie.
Okoliczności odkrycia: znalezisko luźne.
Podstawy datowania na wczesne średniowiecze: analiza typologiczno-chronologiczna.
Uzasadnienie skreślenia z katalogu: w literaturze przedmiotu pojawiły się informacje o odkryciu tutaj dwóch toporów,
gdy tymczasem odkryto tam tylko jeden zabytek. Pomyłka
wynikła z błędnego połączenia w jedno zabytków z Rogoźna
i Starczanowa w pracy W. Hensla i Z. Hilczer-Kurnatowskiej.
Literatura: Hensel, Hilczer-Kurnatowska 1980, 406-407,
ryc. 224:3; Wielgosz-Skorupka 2005, 348.
73. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3b.
Okoliczności odkrycia: badania podwodne A. Koli i G. Wilkego w 1992 r.; relikty mostu drewnianego tzw. gnieźnieńskiego z 2. połowy X – 1. połowy XI w., pas XXII, działka 1.
Podstawy datowania na wczesne średniowiecze: chronologia
stanowiska.
Uzasadnienie skreślenia z katalogu: błędna chronologia; okaz
należy powiązać z okresem wpływów rzymskich i zaliczyć
do do typu Żarnowiec wg G. Kieferlinga (1994). Analogie:
jak przy pozycji z Wykazu skreślonych nr 62.
Literatura: Tokarski 2000, 79, 95, kat. 47, tabl. III:3; Górecki
2001a, tab. 14:26; Borowczak 2008, 112, kat. 87.
74. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3a.
Okoliczności odkrycia: badania podwodne A. Koli i G. Wilke
w 1986 r.; jezioro Lednica, relikty mostu zachodniego, pas
VII, działka 3, kwadrat 2-B, gł. 5,90 m (103,18 m n.p.m.).
Podstawy datowania na wczesne średniowiecze: chronologia
stanowiska.
Uzasadnienie skreślenia z katalogu: błędna chronologia; okaz
późnośredniowieczny (typ IB.1.2 wg P. Kotowicza). Analogie: Czeladź Wielka „Sądowel”, pow. Góra (Lodowski,
Wróbel 1999, 88, ryc. 2:c), Błonie, pow. Grodzisk Mazowiecki, 2. połowa XIII w. (Cofta 1953, 17, tabl. XIII:1h),
Bečiai, Litwa, XIV-XVII w. (Zabiela 1995, 47:1 pav.).
Literatura: Kola, Wilke 1989, 91,93, ryc. 14:5; Górecki
2001a, 140, tab. 14:135; 2001b, 58, Tab. 5:135; Borowczak
2008, 89, kat. 42; Kotowicz 2013a, 52; Kotowicz, Sankiewicz 2013, kat. 26, tabl. XIII:2).
75. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3a.
Okoliczności odkrycia: badania podwodne A. Koli i G. Wilke w 1987 r.; jezioro Lednica, relikty mostu zachodniego,
pas XVI, działka 3, kwadrat 4-B, gł. 9,60 m (99,39 m
n.p.m.).
Podstawy datowania na wczesne średniowiecze: jw.

Uzasadnienie skreślenia z katalogu: błędna chronologia; okaz
późnośredniowieczny (typ IXa wg M. Głoska (IIIB.7.4 wg
P. Kotowicza), co wzmacnia obecność znaku kowalskiego.
Literatura: Górecki 2001a, tab. 14:132; 2001b, Tab. 5:132;
Borowczak 2008, 90, kat. 44; Kotowicz 2013a, 73; Kotowicz,
Sankiewicz 2013, kat. 28, tabl. XIV:2.
76. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3a.
Okoliczności odkrycia: badania podwodne A. Koli i G. Wilke
w 1999 r.; jezioro Lednica, 43 m na zachód od wyspy, 156 m
na północ od reliktów mostu zachodniego.
Podstawy datowania na wczesne średniowiecze: jw.
Uzasadnienie skreślenia z katalogu: błędna chronologia; okaz
późnośredniowieczny (typ IXa wg M. Głoska lub IIB.7.4
wg P. Kotowicza).
Literatura: Górecki 2001a, 140, tab. 14:136; 2001b, 58, Tab.
5:136; Borowczak 2008, 134, kat. 131.
77. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3a.
Okoliczności odkrycia: badania podwodne W. Szulty w 2001 r.;
jezioro Lednica, 2,2 m na zachód od wyspy, 12,0 na południe
od osi mostu zachodniego.
Podstawy datowania na wczesne średniowiecze: jw.
Uzasadnienie skreślenia z katalogu: błędna chronologia; okaz
późnośredniowieczny (typ IX wg M. Głoska lub IIB.7.3 wg
P. Kotowicza).
Literatura: Szulta 2002, 202; Kotowicz 2013a, 67-68; Kotowicz, Sankiewicz 2013, kat. 96, tabl. XLVIII:2.
78. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3b.
Okoliczności odkrycia: badania podwodne A. Koli i G. Wilke
w 1985 r.; jezioro Lednica, relikty mostu wschodniego, na
linii mostu pas XXI, działka 3, kwadrat 4-A, gł. 8,50 m
99,95 m n.p.m).
Podstawy datowania na wczesne średniowiecze: jw.
Uzasadnienie skreślenia z katalogu: błędna chronologia; okaz
późnośredniowieczny (typ IX lub IXa wg M. Głoska).
Literatura: Tokarski 2000, 79, kat. 15, Tabl. I:6; Górecki
2001a, tab. 14:133; 2001b, Tab. 5:133; Borowczak 2008, 85,
kat. 34; Kotowicz 2013a, 67; Kotowicz, Sankiewicz 2013,
kat. 122, tabl. LXI:2.

Okoliczności odkrycia: badania podwodne A. Koli i G. Wilke
w 1992 r.; jezioro Lednica, relikty mostu wschodniego, pas
XXVI, działka 5.
Podstawy datowania na wczesne średniowiecze: jw.
Uzasadnienie skreślenia z katalogu: błędna chronologia; okaz
późnośredniowieczny (typ IX wg M. Głoska lub IIIB.7.3 wg
P. Kotowicza).
Literatura: Tokarski 2000, 79, kat. 32, Tabl. III:13; Górecki
2001a, 140, tab. 14:130; 2001b, 58, Tab. 5:130; Borowczak
2008, 104, kat. 72; Kotowicz, Sankiewicz 2013, kat. 136,
tabl. LXVIII:2.
81. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3b.
Okoliczności odkrycia: badania podwodne A. Koli i G. Wilke
w 1992 r.; jezioro Lednica, most wschodni, pas XXXIV,
działka 6.
Podstawy datowania na wczesne średniowiecze: jw.
Uzasadnienie skreślenia z katalogu: błędna chronologia; okaz
późnośredniowieczny (typ IB.7.9 wg P. Kotowicza). Analogie:
Nowogród Wielki, Rosja, XV w. (Колчин 1959, 26, рис. 9:1112), Siksäla, Estonia, XIV-XV w. (Peets 2007, 170, Fig. 5:4).
Literatura: Tokarski 2000, 79, 95, kat. 48, Tabl. III:5; Górecki 2001a, 142, tab. 14:144, ryc. 87:7; 2001b, 60, Tab. 5:144,
Abb. 9:7; Borowczak 2008, 112, kat. 88; Kotowicz 2013a, 59;
Kotowicz, Sankiewicz 2013, kat. 151, tabl. LXXVI:1.
82. Sąsiadka, gm. Sułów, pow. Zamość, woj. lubelskie.
Okoliczności odkrycia: znalezisko luźne.
Podstawy datowania na wczesne średniowiecze: analiza typologiczno-chronologiczna.
Uzasadnienie skreślenia z katalogu: błędna chronologia,
oparta na nieuzasadnionym domniemaniu, jakoby zabytek
odkryto na terenie grodziska wczesnośredniowiecznego; okaz
późnośredniowieczny bądź nowożytny (typ IXa wg M. Głoska lub typ IIB.7.4a wg P. Kotowicza).
Literatura: Żaki 1974, 271, ryc. 212:c; Głosek 1996, kat. 96,
tabl. XXIII:B; Piotrowski 2005, 113, ryc. 5.
83. Skrzydlewo, gm. Międzychód, pow. Międzychód, woj.
wielkopolskie.
Okoliczności odkrycia: znalezisko luźne (?).
Podstawy datowania na wczesne średniowiecze: literatura
przedmiotu.
Uzasadnienie skreślenia z katalogu: zabytek nie zachował się
i brak wystarczajacych podstaw do wiązania go z wczesnym
średniowieczem.
Literatura: Nadolski 1954, tab. B/119.

79. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie, stan. 3b.
Okoliczności odkrycia: badania podwodne A. Koli i G. Wilke
w 1992 r.; jezioro Lednica, relikty mostu wschodniego, na
linii mostu, pas XXIX, działka 6.
Podstawy datowania na wczesne średniowiecze: jw.
Uzasadnienie skreślenia z katalogu: błędna chronologia; okaz
późnośredniowieczny (typ IX wg M. Głoska lub IIIB.7.3
wg P. Kotowicza), co wzmacnia obecność znaku kowalskiego.
Literatura: Tokarski 2000, 79, kat. 27, Tabl. III:12; Górecki
2001a, 140, tab. 14:129, ryc. 86:9; 2001b, 58, Tab. 5:129, Abb.
8:9; Borowczak 2008, 102, kat. 73; Kotowicz, Sankiewicz
2013, kat. 131, tabl. LXVI:1.

84. Sławno, gm. Sławno, pow. Sławno, woj. zachodniopomorskie.
Okoliczności odkrycia: -.
Podstawy datowania na wczesne średniowiecze: -.
Uzasadnienie skreślenia z katalogu: poza wzmianką w artykule H. Janochy nie udało się natrafić na żaden ślad tego
zabytku; autorowi chodziło najpewniej o okaz z Noskowa,
pow. Sławno.
Literatura: Janocha 1975, 163.

80. Rybitwy-Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. Gniezno,
woj. wielkopolskie.

85. Smardzów, gm. Siechnice, pow. Wrocław, woj. dolnośląskie.
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Okoliczności odkrycia: znalezisko luźne w 1930 r.
Podstawy datowania na wczesne średniowiecze: literatura
przedmiotu.
Uzasadnienie skreślenia z katalogu: błędna chronologia; zabytek, jak wykazała W. Sarnowska, najpewniej o chronologii
późnośredniowiecznej.
Literatura: Bermehrung... 1936, 403; Nadolski 1954, tab.
B/120; Sarnowska 1962, 504-505.
86. Smolice, gm. Zator, pow. Oświęcim, woj. małopolskie.
Okoliczności odkrycia: znalezisko luźne w korycie rzeki
Skawy w miejscu domniemanej przeprawy.
Podstawy datowania na wczesne średniowiecze: analiza typologiczno-chronologiczna.
Uzasadnienie skreślenia z katalogu: błędna chronologia; okaz
późnośredniowieczny bądź nowożytny (typ VIII wg M. Głoska lub typ IB.7.3 wg P. Kotowicza).
Literatura: Reyniak 1986, 319, ryc. 3; Tyniec-Kępińska 2005,
148-149.
87. Smolice, gm. Zator, pow. Oświęcim, woj. małopolskie.
Okoliczności odkrycia: jw.
Podstawy datowania na wczesne średniowiecze: jw.
Uzasadnienie skreślenia z katalogu: jw.; okaz późnośredniowieczny bądź nowożytny (typ IX wg M. Głoska lub IIB.7.1/3
wg P. Kotowicza).
Literatura: Tyniec-Kępińska 2005, 147, ryc. 1.
88. Stęszew, gm. Stęszew, pow. Poznań, woj. wielkopolskie.
Okoliczności odkrycia: znalezisko luźne przy pracach ziemnych, gł. 1,3 m.
Podstawy datowania na wczesne średniowiecze: analiza typologiczno-chronologiczna.
Uzasadnienie skreślenia z katalogu: błędna chronologia; okaz
późnośredniowieczny bądź nowożytny (typ IX wg M. Głoska
lub IIB.7.3 wg P. Kotowicza).
Literatura: Maciejewski 1960, 214.
89. Suraż, gm. Suraż, pow. Białystok, woj. podlaskie, stan. 27.
Okoliczności odkrycia: znalezisko luźne przy moście na przeprawie rzecznej przez Narwię.
Podstawy datowania na wczesne średniowiecze: analiza typologiczno-chronologiczna.
Uzasadnienie skreślenia z katalogu: błędna chronologia; okaz
późnośredniowieczny bądź nowożytny (typ VIII wg M. Głoska lub typ IB.7.3 wg P. Kotowicza).
Literatura: Pawlata 2008, 170, ryc. 16:2.

Podstawy datowania na wczesne średniowiecze: literatura
przedmiotu.
Uzasadnienie skreślenia z katalogu: zabytek nie zachował
się, niemożliwe jest zatem jednoznaczne określenie jego
chronologii.
Literatura: Kapitańczyk, Głowacki, Kurzawa, Miedziński
1957, 138-139, ryc. 5.
92. Szczecin-Stare Miasto, gm. Szczecin, pow. Szczecin,
woj. zachodniopomorskie, stan. Rynek Warzywny.
Okoliczności odkrycia: badania wykopaliskowe T. Wieczorowskiego w 1959 r. na podgrodziu z 2. połowy X – l. 30. XIII w.,
warstwa XX.
Podstawy datowania na wczesne średniowiecze: chronologia
stanowiska.
Uzasadnienie skreślenia z katalogu: błędne określenie funkcji
zabytku – w rzeczywistości jest to żelazana ciosła.
Literatura: Kowalska, Dworaczyk 2011, 282, tab. 39, ryc.
222:8.
93. Szczecin-Podzamcze, gm. Szczecin, pow. Szczecin, woj.
zachodniopomorskie.
Okoliczności odkrycia: badania wykopaliskowe Przedsiębiorstwa Konserwacji Zabytków, Pracownia w Szczecinie w 1989 r.
na terenie lokacyjnego miasta, kwartał 5, wykop VI, warstwa
XXII.
Podstawy datowania na wczesne średniowiecze: chronologia
stanowiska (?).
Uzasadnienie skreślenia z katalogu: zabytek pozyskano z warstwy datowanej dendrochronologicznie na l. 60. XIII w. (data
roczna – 1262 r.).
Literatura: Świątkiewicz 2002, 59, tab. VIA:15, tabl. XIV:9;
2007, kat. 448.
94. Szczecinek, gm. Szczecinek, pow. Szczecinek, woj.
zachodniopomorskie.
Okoliczności odkrycia: -.
Podstawy datowania na wczesne średniowiecze: literatura
przedmiotu.
Uzasadnienie skreślenia z katalogu: w opracowaniu A. Beck
pojawiła się omyłkowo informacja o odkryciu topora na
cmentarzysku w Szczecinku – w katalogu dołączonym do jej
dysertacji doktorskiej, przy opisie stanowiska i odkrytych na
nim przedmiotów brak jest jakiejkolwiek informacji na ten
temat (Beck 1944b).
Literatura: Beck 1969, 9-10.

90. Suraż, gm. Suraż, pow. Białystok, woj. podlaskie.
Okoliczności odkrycia: znalezisko luźne.
Podstawy datowania na wczesne średniowiecze: analiza typologiczno-chronologiczna.
Uzasadnienie skreślenia z katalogu: błędna chronologia; okaz
nowożytny. Analogie: Beresteczko, Ukraina (Свешніков 1992,
рис. 61:1-4; Wolski 2008, 145-147, 155).
Literatura: Maciukiewicz-Czarnecka 1992, 112, nr kat. 15,
rys. 15

95. Tarnówko, gm. Kruszwica, pow. Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie.
Okoliczności odkrycia: znalezisko luźne w końcu XIX w.
Podstawy datowania na wczesne średniowiecze: analiza typologiczno-chronologiczna.
Uzasadnienie skreślenia z katalogu: błędna chronologia; okaz
późnośredniowieczny bądź nowożytny (typ IXa wg M. Głoska lub IIB.7.2 (?) wg P. Kotowicza).
Literatura: Hensel, Hilczer-Kurnatowska, Łosińska 1995, 29,
ryc. 16:3; Kotowicz, Świątek 2006, 133.

91. Swadzim, gm. Tarnowo Podgórne, pow. Poznań, woj.
wielkopolskie.
Okoliczności odkrycia: -.

96. Turowo, gm. Bulkowo, pow. Płock, woj. mazowieckie.
Okoliczności odkrycia: badania F. Tarczyńskiego i L. Rukowskiego w l. 1881-1882 i 1889 na cmentarzysku szkieleto-
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wym z grobami w obudowach kamiennych z 2. połowy XI –
1. połowy XII w.
Podstawy datowania na wczesne średniowiecze: datowanie
stanowiska, analiza typologiczno-chronologiczna.
Uzasadnienie skreślenia z katalogu: w opracowaniu A. Nadolskiego pojawiły się informacje o odkryciu tutaj ośmiu toporów, gdy tymczasem w publikacji źródłowej jest mowa
o sześciu okazach (Tarczyński 1900, 23).
Literatura: Nadolski 1954, tab. B:142
97. Turowo, gm. Bulkowo, pow. Płock, woj. mazowieckie.
Okoliczności odkrycia: jw.
Podstawy datowania na wczesne średniowiecze: jw.
Uzasadnienie skreślenia z katalogu: jw.
Literatura: Nadolski 1954, tab. B:143.
98. Tyniec nad Ślęzą, gm. Kobierzyce, pow. Wrocław, woj.
dolnośląskie.
Okoliczności odkrycia: znalezisko luźne przy wybieraniu
piasku w 1925 r.
Podstawy datowania na wczesne średniowiecze: analiza typologiczno-chronologiczna.
Uzasadnienie skreślenia z katalogu: błędna chronologia;
okaz późnośredniowieczny bądź nowożytny (zbliżony do
typu XIV wg M. Głoska/R. Liwocha lub IIA.7.3 wg
P. Kotowicza). Analogie: Warszawa-Gocławek (Głosik 1969,
ryc. 1).
Literatura: Bermehrung... 1927, 68; Kurtz 1936, 26; Nadolski
1954, tab. B/144; Sarnowska 1962, 505-506, ryc. 10.
Uwagi: W świetle analizy archiwalnej dokumentacji dotyczącej tego znaleziska, przechowywanej w zbiorach Muzeum
Archeologicznego we Wrocławiu (MAO.MMW.DzDN-AN,
sygn. MA/A/394d. – Tinz Gross und Klein) nie może być
mowy o sugerowanym przez W. Sarnowską grobowym pochodzeniu tego topora.
99. Ulów, gm. Tomaszów Lubelski, pow. Tomaszów Lubelski,
woj. lubelskie.
Okoliczności odkrycia: -.
Podstawy datowania na wczesne średniowiecze: -.
Uzasadnienie skreślenia z katalogu: poza wzmianką w artykule J. Kuśnierza nie udało się natrafić na żaden ślad tego
zabytku; autorowi chodziło najpewniej o okaz z miejscowości
Łąki-Byki, pow. Biłgoraj.
Literatura: Kuśnierz 2009, fot. 11.
100. Warzymowo, gm. Skulsk, pow. Konin, woj. wielkopolskie.
Okoliczności odkrycia: znalezisko luźne przy budowie kanału
Warta-Gopło w 1947 r.
Podstawy datowania na wczesne średniowiecze: literatura
przedmiotu.
Uzasadnienie skreślenia z katalogu: zabytek nie zachował się
i brak wystarczających podstaw do wiązania go z wczesnym
średniowieczem.
Literatura: B.K. 1947, 168; Nadolski 1954, tab. B/146.
101. Witki, gm. Błonie, pow. Warszawa-Zachód, woj. mazowieckie.
Okoliczności odkrycia: znalezisko luźne w trakcie kopania
fundamentów w 1972 r., warstwa śmietniskowa.

Podstawy datowania na wczesne średniowiecze: analiza typologiczno-chronologiczna.
Uzasadnienie skreślenia z katalogu: błędna chronologia, zabytek nowożytny – zbliżony okaz (jednak o innym kształcie
młotka i odmiennie ukształtowanej osadzie) znany jest ze
zbiorów Muzeum Historycznego w Gabrowie, Bułgaria (Рабовянов 2009, 571-572, обр. 2).
Literatura: Głosik 1976, 236, ryc. 24; A.P. 2000b, 159, kat.
07.01.05a.
Uwagi: na górnej powierzchni młotka widoczne są trzy
podłużne, równoległe linie ryte – być może ślady zdobienia.
102. Wola Miłkowska, gm. Warta, pow. Sieradz, woj. łódzkie.
Okoliczności odkrycia: znalezisko luźne.
Podstawy datowania na wczesne średniowiecze: analiza typologiczno-chronologiczna.
Uzasadnienie skreślenia z katalogu: błędna chronologia; okaz
późnośredniowieczny bądź nowożytny (typ IXa wg M. Głoska lub IIB.7.4 (?) wg P. Kotowicza).
Literatura: Antoniewicz 1922, 140, przyp. 2; Nadolski 1954,
tab. B/151; Hensel, Hilczer-Kurnatowska, Łosińska 1995, 271.
103. Wolin, gm. Wolin, pow. Kamień Pomorski, woj. zachodniopomorskie.
Okoliczności odkrycia: znalezisko luźne w okolicach Wzgórza Wisielców.
Podstawy datowania na wczesne średniowiecze: literatura
przedmiotu.
Uzasadnienie skreślenia z katalogu: zabytek nie zachował się
i brak wystarczajacych podstaw do wiązania go z wczesnym
średniowieczem.
Literatura: Filipowiak 2005, 42.
104. Wolkowo, gm. Kamieniec, pow. Grodzisk Wielkopolski,
woj. wielkopolskie, stan. 2.
Okoliczności odkrycia: badania Ekspedycji Wykopaliskowej
w Łękach Małych w 1953 r. na grodzisku stożkowatym (?).
Podstawy datowania na wczesne średniowiecze: analiza typologiczno-chronologiczna.
Uzasadnienie skreślenia z katalogu: błędna chronologia; okaz
późnośredniowieczny bądź nowożytny (typ IX wg M. Głoska
lub IIIB.7.3 (?) wg P. Kotowicza).
Literatura: Kostrzewska 1954, 300; Hilczerówna 1967, tab. XIX:9;
Hensel, Hilczer-Kurnatowska, Łosińska 1995, 276, tabl. IX:3.
105. Wrocław-Psie Pole, gm. Wrocław, pow. Wrocław, woj.
dolnośląskie.
Okoliczności odkrycia: znalezisko luźne w 1936 r.
Podstawy datowania na wczesne średniowiecze: analiza typologiczno-chronologiczna.
Uzasadnienie skreślenia z katalogu: błędna chronologia; okaz
późnośredniowieczny bądź nowożytny (typ IX wg M. Głoska
lub IIIB.7.3 wg P. Kotowicza).
Literatura: Kramarek 1963, 177-178, tabl. III:1.
106. Wrocław-Soltysowice, gm. Wrocław, pow. Wrocław,
woj. dolnośląskie.
Okoliczności odkrycia: znalezisko luźne w trakcie robót
ziemnych w 1957 r.
Podstawy datowania na wczesne średniowiecze: analiza typologiczno-chronologiczna.
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Uzasadnienie skreślenia z katalogu: błędna chronologia; okaz
późnośredniowieczny bądź nowożytny (typ IX wg M. Głoska
lub typ IIB.7.3 wg P. Kotowicza).
Literatura: Sarnowska 1962, 493, ryc. 1.
107. Żakowo, gm. Lipno, pow. Leszno, woj. wielkopolskie.
Okoliczności odkrycia: znalezisko luźne (?) na domniemanym grodzisku stożkowatym.
Podstawy datowania na wczesne średniowiecze: analiza typologiczno-chronologiczna.
Uzasadnienie skreślenia z katalogu: błędna chronologia; okaz
późnośredniowieczny bądź nowożytny (typ IX wg M. Głoska
lub IIB.7.3 wg P. Kotowicza).
Literatura: Antoniewicz 1927, 240; Kowalenko 1938, 171,
327, nr 537; Nadolski 1954, tab. B/155; Hilczerówna 1967,
tab. XIX:11; Hensel, Hilczer-Kurnatowska, Łosińska 1995,
400-401, ryc. 221:1.
Uwagi: W. Kowalenko (1938, 327) wspomina o znaleziskach toporów w liczbie mnogiej, nie precyzując jednak ich
ilości.
108. Miejscowość nieznana – rzeka Elbląg.
Okoliczności odkrycia: znalezisko luźne (?).
Podstawy datowania na wczesne średniowiecze: literatura
przedmiotu.
Uzasadnienie skreślenia z katalogu: zabytek nie zachował się
i brak wystarczajacych podstaw do wiązania go z wczesnym
średniowieczem.
Literatura: Kittel 2002, 178, przyp. 199.
109. Miejscowość nieznana – okolice Płocka.
Okoliczności odkrycia: znalezisko luźne.
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Podstawy datowania na wczesne średniowiecze: analiza typologiczno-chronologiczna.
Uzasadnienie skreślenia z katalogu: błędna chronologia; okaz
późnośredniowieczny bądź nowożytny (typ IXa wg M. Głoska lub IIB.7.4a wg P. Kotowicza).
Literatura: Nadolski 1954, tab. B/162.
110. Miejscowość nieznana.
Okoliczności odkrycia: znalezisko luźne (?), cmentararzysko
szkieletowe (?).
Podstawy datowania na wczesne średniowiecze: analiza typologiczno-chronologiczna.
Uzasadnienie skreślenia z katalogu: miejsce pochodzenia zabytku ze zbiorów prywatnych Mańkowskiego z Miłosławia (zbiory Muzeum Archeologicznego w Poznaniu),
określane w literaturze hipotetycznie jako „Polska” należy
zanegować. W rzeczywistości okaz ten stanowi jeden
z elementów większej kolekcji przedmiotów proweniencji
awarskiej, w skład której wchodzą głównie ozdoby oraz
okucia pasa. Z dużym prawdopodobieństwem można
stwierdzić, że zabytki te pochodzą z terenu Kaganatu
Awarskiego.
Literatura: Lipińska 1959, 254; Tu powstała Polska... 2009,
kat. II.8.25.
111. Miejscowość nieznana.
Okoliczności odkrycia: znalezisko luźne.
Podstawy datowania na wczesne średniowiecze: analiza typologiczno-chronologiczna.
Uzasadnienie skreślenia z katalogu: błędna chronologia; okaz
późnośredniowieczny bądź nowożytny.
Literatura: Naumowicz-Śmigielska 1988, 162.
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Tabl. I. 1 – Baciki Dalsze, pow. Siemiatycze (nr kat. 1); 2 – Baciki Dalsze, pow. Siemiatycze (nr kat. 2);
3 – Baciki Dalsze, pow. Siemiatycze (nr kat. 3). Rys. M. Dzik; przerys. A. Sabat.
Table I. 1 – Baciki Dalsze, Siemiatycze distr. (cat. No. 1); 2 – Baciki Dalsze, Siemiatycze distr. (cat. No. 2);
3 – Baciki Dalsze, Siemiatycze distr. (cat. No. 3). Drawing by M. Dzik; redrawing A. Sabat.
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Tabl. II. 1 – Bardy, pow. Kołobrzeg, stan. 1 (nr kat. 4); 2 – Barkowice Mokre, pow. Piotrków Trybunalski, stan. 1 (nr kat. 7); 3 – Barwino, pow. Słupsk,
stan. 1 (nr kat. 9); 4 – Beszowa, pow. Staszów (nr kat. 10). 1 – wg Łosiński 1972, ryc. 94; 2,4 – rys. P. N. Kotowicz; 3 – wg Eggers, Graue1985, Taf. 95;
1-4 – przerys. A. Sabat.
Table II. 1 – Bardy, Kołobrzeg distr., site 1 (cat. No. 4); 2 – Barkowice Mokre, Piotrków Trybunalski distr., site 1 (cat. No. 7); 3 – Barwino, Słupsk distr.,
site 1 (cat. No. 9); 4 – Beszowa, Staszów distr. (cat. No. 10). 1 – after Łosiński 1972, ryc. 94; 2,4 – drawing by P. N. Kotowicz;
3 – after Eggers, Graue1985, Taf. 95; 1-4 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. III. 1 – Białogarda, pow. Lębork (nr kat. 11); 2 – Białogórze, pow. Zgorzelec, stan. 2 (nr kat. 12); 3 – Białowieża, pow. Nakło (nr kat. 13);
4 – Bilczew, pow. Konin, stan. 1 (nr kat. 15); 5 – Biskupin, pow. Żnin, stan. 4 (nr kat. 16). 1,3 – rys. P. N. Kotowicz;
2 – wg Kotowicz 2008a, ryc. 3:1; 4 – wg Gorczyca, Olińska 1989, ryc. 6:a; 5 – wg Rajewski 1938, tabl. LXIV:16; 1-5 – przerys. A. Sabat.
Table III. 1 – Białogarda, Lębork distr. (cat. No. 11); 2 – Białogórze, Zgorzelec distr., site 2 (cat. No. 12); 3 – Białowieża, Nakło distr. (cat. No. 13);
4 – Bilczew, Konin distr., site 1 (cat. No. 15); 5 – Biskupin, Żnin distr., site 4 (cat. No. 16). 1,3 – drawing by P. N. Kotowicz;
2 – after Kotowicz 2008a, ryc. 3:1; 4 – after Gorczyca, Olińska 1989, ryc. 6:a; 5 – after Rajewski 1938, tabl. LXIV:16; 1-5 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. IV. 1 – Blichowo, pow. Płock, stan. 1 (nr kat. 19); 2 – Bnin-Kórnik, pow. Poznań, stan. 2a (nr kat. 20); 3 – Bnin-Kórnik, pow. Poznań (nr kat. 21);
4 – Bnin-Kórnik, pow. Poznań (nr kat. 22); 5 – Bobięcino, pow. Bytów, stan. 3 (nr kat. 23); 6 – Bobięcino, pow. Bytów, stan. 3 (nr kat. 24).
1-6 – rys. P. N. Kotowicz; 1-6 – przerys. A. Sabat.
Table IV. 1 – Blichowo, Płock, stan. 1 (cat. No. 19); 2 – Bnin-Kórnik, Poznań distr., site 2a (cat. No. 20); 3 – Bnin-Kórnik, Poznań distr. (cat. No. 21);
4 – Bnin-Kórnik, Poznań distr. (cat. No. 22); 5 – Bobięcino, Bytów distr., site 3 (cat. No. 23); 6 – Bobięcino, Bytów distr., site 3 (cat. No. 24).
1-6 – drawing by P. N. Kotowicz; 1-4 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. V. 1 – Bobięcino, pow. Bytów, stan. 3 (nr kat. 25); 2 – Bobięcino, pow. Bytów, stan. 3 (nr kat. 26); 3 – Bobięcino, pow. Bytów, stan. 3 (nr kat. 27).
1-3 – rys. P. N. Kotowicz; przerys. A. Sabat.
Table V. 1 – Bobięcino, Bytów distr., site 3 (cat. No. 25); 2 – Bobięcino, Bytów distr., site 3 (cat. No. 26); 3 – Bobięcino, Bytów distr., site 3 (cat. No. 27).
1-3 – drawing by P. N. Kotowicz; redrawing by A. Sabat.
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Tabl. VI. 1 – Bobięcino, pow. Bytów, stan. 3 (nr kat. 28);
2 – Bobięcino, pow. Bytów, stan. 3 (nr kat. 29);
3 – Bobięcino, pow. Bytów, stan. 3 (nr kat. 30).
1-3 – rys. P. N. Kotowicz; przerys. A. Sabat.
Table VI. 1 – Bobięcino, Bytów distr., site 3 (cat. No. 28);
2 – Bobięcino, Bytów distr., site 3 (cat. No. 29);
3 – Bobięcino, Bytów distr., site 3 (cat. No. 30).
1-3 – drawing by P. N. Kotowicz; redrawing by A. Sabat.
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Tabl. VII. 1 – Bobięcino, pow. Bytów, stan. 3 (nr kat. 31); 2 – Bobięcino, pow. Bytów, stan. 3 (nr kat. 32); 3 – Bobięcino, pow. Bytów, stan. 3 (nr kat. 33);
4 – Bobięcino, pow. Bytów, stan. 3 (nr kat. 34). 1-4 – rys. P. N. Kotowicz; przerys. A. Sabat.
Table VII. 1 – Bobięcino, Bytów distr., site 3 (cat. No. 31); 2 – Bobięcino, Bytów distr., site 3 (cat. No. 32); 3 – Bobięcino, Bytów distr., site 3
(cat. No. 33); 4 – Bobięcino, Bytów distr., site 3 (cat. No. 34). 1-4 – drawing by P. N. Kotowicz; redrawing by A. Sabat.
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Tabl. VIII. 1 – Bobięcino, pow. Bytów, stan. 3 (nr kat. 35); 2 – Bobięcino, pow. Bytów, stan. 3 (nr kat. 36); 3 – Bobięcino, pow. Bytów, stan. 3
(nr kat. 37); 4 – Bobięcino, pow. Bytów, stan. 3 (nr kat. 38). 1-4 – rys. P. N. Kotowicz; przerys. A. Sabat.
Table VIII. 1 – Bobięcino, Bytów distr., site 3 (cat. No. 35); 2 – Bobięcino, Bytów distr., site 3 (cat. No. 36); 3 – Bobięcino, Bytów distr., site 3
(cat. No. 37); 4 – Bobięcino, Bytów distr., site 3 (cat. No. 38). 1-3 – drawing by P. N. Kotowicz; redrawing by A. Sabat.
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Tabl. IX. 1 – Bobięcino, pow. Bytów, stan. 3 (nr kat. 39); 2 – Bobięcino, pow. Bytów (nr kat. 40); 3-4 – Bolkowice, pow. Jawor (nr kat. 41);
5 – Brańsk, pow. Bielsk Podlaski, stan. 1 (nr kat. 44); 6 – Brańsk, pow. Bielsk Podlaski, stan. 1 (nr kat. 45); 7 – Brańsk, pow. Bielsk Podlaski (nr kat. 46);
8 – Brodnia, pow. Poddębice, stan. 4 (nr kat. 47). 1,4-6,8 – rys. P. N. Kotowicz; 2 – wg Kuczkowski 2011, ryc. 3; 3 – wg Sarnowska 1962, ryc. 7;
7 – wg Romaniuk 1994, tab. III:34; 1,4-8 – przerys. A. Sabat.
Table IX. 1 – Bobięcino, Bytów distr., site 3 (cat. No. 39); 2 – Bobięcino, Bytów distr. (cat. No. 40); 3-4 – Bolkowice, Jawor distr. (cat. No. 41);
5 – Brańsk, Bielsk Podlaski distr., site 1 (cat. No. 44); 6 – Brańsk, Bielsk Podlaski distr., site 1 (cat. No. 45); 7 – Brańsk, Bielsk Podlaski distr.
(cat. No. 46); 8 – Brodnia, Poddębice distr., site 4 (cat. No. 47). 1,4-6,8 – drawing by P. N. Kotowicz; 2 – after Kuczkowski 2011, ryc. 3;
3 – after Sarnowska 1962, ryc. 7; 7 – after Romaniuk 1994, tab. III:34; 1,4-8 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. X. 1 – Bruszczewo, pow. Kościan, stan. 13 (nr kat. 48); 2 – Bruszczewo, pow. Kościan, stan. 13 (nr kat. 49); 3 – Brzeg, pow. Poddębice, stan. 1
(nr kat. 50); 4 – Brześć Kujawski, pow. Włocławek, stan. 5 (nr kat. 51); 5 – Brzeziny, pow. Brzeziny, stan. 2/8 (nr kat. 52);
6 – Brzóstowa, pow. Ostrowiec Świętokrzyski (nr kat. 53). 1-4,6 – rys. P. N. Kotowicz; 5 – wg Wiklak 1990, ryc. 5:b; 1-6 – przerys. A. Sabat.
Table X. 1 – Bruszczewo, Kościan distr., site 13 (cat. No. 48); 2 – Bruszczewo, Kościan distr., site 13 (cat. No. 49); 3 – Brzeg, Poddębice distr., site 1
(cat. No. 50); 4 – Brześć Kujawski, Włocławek distr., site 5 (cat. No. 51); 5 – Brzeziny, Brzeziny distr., site 2/8 (cat. No. 52); 6 – Brzóstowa,
Ostrowiec Świętokrzyski distr. (cat. No. 53). 1-4,6 – drawing by P. N. Kotowicz; 5 – after Wiklak 1990, ryc. 5:b; 1-6 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. XI. 1 – Buczek, pow. Łask (nr kat. 56); 2 – Buszkowo, pow. Bydgoszcz (nr kat. 57); 3 – Bydgoszcz, pow. Bydgoszcz, stan. 1 (nr kat. 58);
4 – Bytom Odrzański, pow. Nowa Sól, stan. 1 (nr kat. 59); 5 – Bytom Odrzański, pow. Nowa Sól, stan. 1 (nr kat. 60); 6 – Chełm, pow. Chełm,
stan. 144 (nr kat. 61); 7 – Chełm, pow. Chełm, stan. 144 (nr kat. 62); 8 – Chełm, pow. Chełm, stan. 144 (nr kat. 63); 9 – Chełm, pow. Chełm, stan. 144
(nr kat. 64); 10 – Chełm, pow. Chełm, stan. 144 (nr kat. 65). 1 – wg Piaskowski 1959, ryc. 80:1; 2-3 – wg Hensel 1950, ryc. 68-69;
4, 6-10 – rys. P. N. Kotowicz; 5 – wg Moździoch, Nowacka 1995, ryc. 5:d; 1-10 – przerys. A. Sabat.
Table XI. 1 – Buczek, Łask distr., site 4 (cat. No. 56); 2 – Buszkowo, Bydgoszcz distr. (cat. No. 57); 3 – Bydgoszcz, Bydgoszcz distr., site 1 (cat. No. 58);
4 – Bytom Odrzański, Nowa Sól distr., site 1 (cat. No. 59); 5 – Bytom Odrzański, Nowa Sól distr., site 1 (cat. No. 60); 6 – Chełm, Chełm distr.,
site 144 (cat. No. 61); 7 – Chełm, Chełm distr., site 144 (cat. No. 62); 8 – Chełm, Chełm distr., site 144 (cat. No. 63); 9 – Chełm, Chełm distr., site 144
(cat. No. 64); 10 – Chełm, Chełm distr., site 144 (cat. No. 65). 1 – after Piaskowski 1959, ryc. 80:1; 2-3 – after Hensel 1950, ryc. 68-69;
4, 6-10 – drawing by P. N. Kotowicz; 5 – after Moździoch, Nowacka 1995, ryc. 5:d; 1-10 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. XII. 1 – Chełm-Bieławin, pow. Chełm, stan. 2 (nr kat. 66); 2 – Chełm-Bieławin, pow. Chełm, stan. 2 (nr kat. 67); 3 – Chełmno, pow. Chełmno
(nr kat. 68); 4 – Chobienia, pow. Lubin, stan. 3 (nr kat. 69); 5 – Chociemyśl, pow. Głogów, stan. 1 (nr kat. 70); 6 – Chrząstowo, pow. Człuchów (nr kat. 72);
7 – Cyców, pow. Łęczna (nr kat. 73). 1-2,5,7 – rys. P. N. Kotowicz; 3 – wg Langenheim 1939, Abb. 2; 4 – fot. D. Nowakowski;
6 – wg Langenheim 1941, Abb. 1. 1-3,5-7 – przerys. A. Sabat.
Table XII. 1 – Chełm-Bieławin, Chełm distr., site 2 (cat. No. 66); 9 – Chełm-Bieławin, Chełm distr., site 2 (cat. No. 67); 3 – Chełmno, Chełmno distr.
(cat. No. 68); 4 – Chobienia, Lubin distr., site 3 (cat. No. 69); 5 – Chociemyśl, Głogów distr., site 1 (cat. No. 70); 6 – Chrząstowo, Człuchów distr.
(cat. No. 72); 7 – Cyców, Łęczna distr. (cat. No. 73). 1-2,5,7 – drawing by P. N. Kotowicz; 3 – after Langenheim 1939, Abb. 2;
4 – photo byD. Nowakowski; 6 – after Langenheim 1941, Abb. 1. 1-3,5-7 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. XIII. 1 – Czarna Wielka, pow. Siemiatycze, stan. 1 (nr kat. 74); 2 – Czarna Wielka, pow. Siemiatycze, stan. 1 (nr kat. 75);
3 – Czarna Wielka, pow. Siemiatycze, stan. 1 (nr kat. 76); 4 – Czarna Wielka, pow. Siemiatycze, stan. 1 (nr kat. 77).
1-4 – rys. M. Dzik; 1-4 – przerys. A. Sabat.
Table XIII. 1 – Czarna Wielka, Siemiatycze distr., site 1 (cat. No. 74); 2 – Czarna Wielka, Siemiatycze distr., site 1 (cat. No. 75);
3 – Czarna Wielka, Siemiatycze distr., site 1 (cat. No. 76); 4 – Czarna Wielka, Siemiatycze distr., site 1 (cat. No. 77).
1-4 – drawing by M. Dzik; 1-4 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. XIV. 1 – Czarna Wielka, pow. Siemiatycze, stan. 1 (nr kat. 78); 2 – Czarna Wielka, pow. Siemiatycze, stan. 1 (nr kat. 79);
3 – Czarna Wielka, pow. Siemiatycze, stan. 1 (nr kat. 80); 4 – Czarna Wielka, pow. Siemiatycze, stan. 1 (nr kat. 81); 5 – Czarna Wielka, pow. Siemiatycze,
stan. 1 (nr kat. 82); 6 – Czarna Wielka, pow. Siemiatycze, stan. 1 (nr kat. 83). 1 – wg Авенаріус 1890, рис. 2; 2 – wg Chilmon 1981, tabl. III:7;
3-5 – rys. P. N. Kotowicz; 1-5 – przerys. A. Sabat.
Table XIV. 1 – Czarna Wielka, Siemiatycze distr., site 1 (cat. No. 78); 2 – Czarna Wielka, Siemiatycze distr., site 1 (cat. No. 79);
3 – Czarna Wielka, Siemiatycze distr., site 1 (cat. No. 80); 4 – Czarna Wielka, Siemiatycze distr., site 1 (cat. No. 81); 5 – Czarna Wielka, Siemiatycze distr.,
site 1 (cat. No. 82); 6 – Czarna Wielka, Siemiatycze distr., site 1 (cat. No. 83). 1 – after Авенаріус 1890, рис. 2; 2 – after Chilmon 1981, tabl. III:7;
3-5 – drawing by P. N. Kotowicz; 1-5 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. XV. 1 – Czarna Wielka, pow. Siemiatycze, stan. 1 (nr kat. 84); 2 – Czarna Wielka, pow. Siemiatycze, stan. 1 (nr kat. 85); 3 – Czarna Wielka,
pow. Siemiatycze, stan. 1 (nr kat. 86); 4 – Czarna Wielka, pow. Siemiatycze, stan. 1 (nr kat. 87). 1-4 – rys. P. N. Kotowicz; 1-4 – przerys. A. Sabat.
Table XV. 1 – Czarna Wielka, Siemiatycze distr., site 1 (cat. No. 84); 2 – Czarna Wielka, Siemiatycze distr., site 1 (cat. No. 85); 3 – Czarna Wielka,
Siemiatycze distr., site 1 (cat. No. 86); 4 – Czarna Wielka, Siemiatycze distr., site 1 (cat. No. 87). 1-4 – drawing by P. N. Kotowicz;
1-4 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. XVI. 1 – Czechowice-Gliwice, pow. Gliwice (nr kat. 91); 2 – Czekanów, pow. Sokołów Podlaski, stan. 1 (nr kat. 92); 3 – Czeladź Wielka,
pow. Góra, stan. Sądowel I (nr kat. 93); 4 – Czeladź Wielka, pow. Góra, stan. Sądowel II (?) (nr kat. 94); 5 – Czerchów, pow. Zgierz, stan. 1 (nr kat. 95);
6 – Czerchów, pow. Zgierz, stan. 1 (nr kat. 96); 7 – Czerchów, pow. Zgierz, stan. 1 (nr kat. 97); 8 – Czerchów, pow. Zgierz, stan. 1 (nr kat. 98).
1 – wg Arndt 1925, Taf. 8:69; 2,4,6 – rys. P. N. Kotowicz; 3 – wg Lodowski 1972, ryc. 22:i;
5,7-8 – wg Motylewska 2012, tabl. XIII:1-2,XIV:1; 1-8 – przerys. A. Sabat.
Table XVI. 1 – Czechowice-Gliwice, Gliwice distr. (cat. No. 91); 2 – Czekanów, Sokołów Podlaski distr., site 1 (cat. No. 92); 3 – Czeladź Wielka,
Góra distr., site Sądowel I (cat. No. 93); 4 – Czeladź Wielka, Góra distr., Sądowel II (?) (cat. No. 94); 5 – Czerchów, Zgierz distr., site 1 (cat. No. 95);
6 – Czerchów, Zgierz distr., site 1 (cat. No. 96); 7 – Czerchów, Zgierz distr., site 1 (cat. No. 97); 8 – Czerchów, Zgierz distr., site 1 (cat. No. 98).
1 – after Arndt 1925, Taf. 8:69; 2,4,6 – drawing by P. N. Kotowicz; 3 – after Lodowski 1972, ryc. 22:i;
5,7-8 – after Motylewska 2012, tabl. XIII:1-2,XIV:1; 1-8 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. XVII. 1 – Czermno-Kolonia, pow. Tomaszów Lubelski, stan. 1 (nr kat. 101); 2 – Czermno-Kolonia, pow. Tomaszów Lubelski, stan. 3 (nr kat. 102);
3 – Daniłowo Małe, pow. Białystok, stan. 1 (nr kat. 104); 4 – Dąbrowa Górnicza-Łosień, pow. Dąbrowa Górnicza, stan. 8 (nr kat. 105); 5 – Dębina, pow. Wieluń,
stan. 1 (nr kat. 106); 6 – Dębina, pow. Wieluń, stan. 1 (nr kat. 107). 1 – wg Kuśnierz 2005, tabl. IV:35; 2-6 – rys. P. N. Kotowicz; 1-6 – przerys. A. Sabat.
Table XVII. 1 – Czermno-Kolonia, Tomaszów Lubelski distr., site 1 (cat. No. 101); 2 – Czermno-Kolonia, Tomaszów Lubelski distr., site 3 (cat. No. 102);
3 – Daniłowo Małe, Białystok distr., site 1 (cat. No. 104); 4 – Dąbrowa Górnicza-Łosień, Dąbrowa Górnicza distr. site 8 (cat. No. 105);
5 – Dębina, Wieluń distr., site 1 (cat. No. 106); 6 – Dębina, Wieluń distr., site 1 (cat. No. 107).
1 – after Kuśnierz 2005, tabl. IV:35; 2-6 – drawing by P. N. Kotowicz; 1-6 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. XVIII. 1 – Dębina, pow. Wolsztyn (nr kat. 108); 2 – Dębogórze, pow. Puck, stan. 52 (nr kat. 109); 3 – Dobrzejowice, pow. Głogów, stan. 1
(nr kat. 110); 4 – Dołubowo, pow. Siemiatycze, stan. 1 (nr kat. 111). 1 – wg Hensel 1950, ryc. 8; 2-4 – rys. P. N. Kotowicz; 1-4 – przerys. A. Sabat.
Table XVIII. 1 – Dębina, Wolsztyn distr. (cat. No. 108); 2 – Dębogórze, Puck distr., site 52 (cat. No. 109); 3 – Dobrzejowice, Głogów distr., site 1
(cat. No. 110); 4 – Dołubowo, Siemiatycze distr., site 1 (cat. No. 111).
1 – after Hensel 1950, ryc. 8; 2-4 – drawing by P. N. Kotowicz; 1-4 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. XIX. 1 – Dołubowo, pow. Siemiatycze, stan. 1 (nr kat. 112); 2 – Dołubowo, pow. Siemiatycze,
stan. 1 (nr kat. 113); 3 – Dołubowo, pow. Siemiatycze, stan. 1 (nr kat. 114). 1-3 – rys. P. N. Kotowicz; 1-3 – przerys. A. Sabat.
Table XIX. 1 – Dołubowo, Siemiatycze distr., site 1 (cat. No. 112); 2 – Dołubowo, Siemiatycze distr.,
site 1 (cat. No. 113); 3 – Dołubowo, Siemiatycze distr., site 1 (cat. No. 114). 1-3 – drawing by P. N. Kotowicz; 1-3 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. XX. 1 – Drążgów-Kolonia, pow. Ryki, stan. 1 (nr kat. 115); 2 – Drohiczyn, pow. Siemiatycze, stan. 1 (nr kat. 116);
3 – Drohiczyn, pow. Siemiatycze, stan. 1 (nr kat. 117); 4 – Drohiczyn, pow. Siemiatycze, stan. 2 (nr kat. 118);
5 – Drohiczyn, pow. Siemiatycze, stan. 2 (nr kat. 119); 6 – Drohiczyn, pow. Siemiatycze, stan. 2 (nr kat. 120);
7 – Drohiczyn, pow. Siemiatycze, stan. 2 (nr kat. 121); 8 – Drohiczyn, pow. Siemiatycze, stan. 2 (nr kat. 122).
1 – wg Kokowscy 1997, ryc. 1:B; 2-4,8 – rys. P. N. Kotowicz; 5 – wg Авенаріус 1890, рис. 1; 6 – ryc. M. Dzik;
7 – wg Jodkowski 1908, rys. 1; 1-8 – przerys. A. Sabat.
Table XX. 1 – Drążgów-Kolonia, Ryki distr., site 1 (cat. No. 115); 2 – Drohiczyn, Siemiatycze distr., site 1 (cat. No. 116);
3 – Drohiczyn, Siemiatycze distr., site 1 (cat. No. 117); 4 – Drohiczyn, Siemiatycze distr., site 2 (cat. No. 118);
5 – Drohiczyn, Siemiatycze distr., site 2 (cat. No. 119); 6 – Drohiczyn, Siemiatycze distr., site 2 (cat. No. 120);
7 – Drohiczyn, Siemiatycze distr., site 2 (cat. No. 121); 8 – Drohiczyn, Siemiatycze distr., site 2 (cat. No. 122).
1 – after Kokowscy 1997, ryc. 1:B; 2-4,8 – drawing by P. N. Kotowicz; 5 – after Авенаріус 1890, рис. 1; 6 – drawing by M. Dzik;
7 – after Jodkowski 1908, rys. 1;1-8 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. XXI. 1 – Drohiczyn, pow. Siemiatycze, stan. 2 (nr kat. 123); 2 – Drwały, pow. Płock (nr kat. 124); 3 – Dziekanowice, pow. Gniezno, stan. 2
(nr kat. 125); 4 – Dziekanowice, pow. Gniezno, stan. 22 (nr kat. 126); 5 – Dziekanowice, pow. Gniezno, stan. 22 (nr kat. 127);
6 – Dziekanowice, pow. Gniezno, stan. 22 (nr kat. 128); 7 – Dziekanowice, pow. Gniezno, stan. 22 (nr kat. 129).
1 – rys. M. Dzik; 2-7 – rys. P. N. Kotowicz; 1-7 – przerys. A. Sabat.
Table XXI. 1 – Drohiczyn, Siemiatycze distr., site 2 (cat. No. 123); 2 – Drwały, Ryki distr. (cat. No. 124); 3 – Dziekanowice, Gniezno distr., site 2
(cat. No. 125); 4 – Dziekanowice, Gniezno distr., site 22 (cat. No. 126); 5 – Dziekanowice, Gniezno distr., site 22 (cat. No. 127);
6 – Dziekanowice, Gniezno distr., site 22 (cat. No. 128); 7 – Dziekanowice, Gniezno distr., site 22 (cat. No. 129).
1 – drawing by M. Dzik; 2-7 – drawing by P. N. Kotowicz; 1-7 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. XXII. 1 – Dzierżanowo, pow. Płock, stan. 1 (nr kat. 131); 2 – Elbląg, pow. Elbląg (nr kat. 132); 3 – Gdynia-Babie Doły, pow. Gdynia (kat. 135);
4 – Giecz, pow. Środa Wielkopolska, stan. 1 (nr kat. 136); 5 – Giecz, pow. Środa Wielkopolska, stan. 1 (nr kat. 137); 6 – Giecz, pow. Środa Wielkopolska,
stan. 4 (nr kat. 138). 1-2,4,6 – rys. P. N. Kotowicz; 3 – wg Langenheim 1941, Abb. 4; 5 – wg Tuszyński 1953, ryc. 6:b; 1-2,4-6 – przerys. A. Sabat.
Table XXII. 1 – Dzierżanowo, Płock distr., site 1 (cat. No. 131); 2 – Elbląg, Elbląg distr. (cat. No. 132); 3 – Gdynia-Babie Doły, Gdynia distr.
(cat. No. 135); 4 – Giecz, Środa Wielkopolska distr., site 1 (cat. No. 136); 5 – Giecz, Środa Wielkopolska distr., site 1 (cat. No. 137);
6 – Giecz, Środa Wielkopolska distr., site 4 (cat. No. 138). 1-2,4,6 – drawing by P. N. Kotowicz; 3 – wg Langenheim 1941, Abb. 4;
5 – after Tuszyński 1953, ryc. 6:b; 1-2,4-6 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. XXIII. 1 – Giecz, pow. Środa Wielkopolska (nr kat. 139); 2 – Giecz, pow. Środa Wielkopolska (nr kat. 140);
3 – Głogów, pow. Głogów, stan. 2 (nr kat. 142). 1-3 – rys. P. N. Kotowicz; 1-3 – przerys. A. Sabat.
Table XXIII. 1 – Giecz, Środa Wielkopolska distr. (cat. No. 139); 3 – Giecz, Środa Wielkopolska distr. (cat. No. 140);
3 – Głogów, Głogów distr., site 2 (cat. No. 142). 1-3 – drawing by P. N. Kotowicz; 1-3 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. XXIV. 1 – Głogówek, pow. Prudnik, stan. 1 (nr kat. 143); 2 – Głogówek, pow. Prudnik (nr kat. 144); 3 – Gniezno, pow. Gniezno, stan. 13b
(nr kat. 146); 4 – Gniezno, pow. Gniezno, stan. 13b (nr kat. 147); 5 – Gniezno, pow. Gniezno, stan. 13b (nr kat. 149);
6 – Gniezno, pow. Gniezno, stan. 13b (nr kat. 150). 1-3,6 – rys. P. N. Kotowicz; 4-5 – wg Łukasiewicz 1939, tabl. XLIV:2-3; 1-6 – przerys. A. Sabat.
Table XXIV. 1 – Głogówek, Prudnik distr., site 1 (cat. No. 143); 3 – Głogówek, Prudnik distr. (cat. No. 144); 3 – Gniezno, Gniezno distr., site 13b
(cat. No. 146); 4 – Gniezno, Gniezno distr., site 13b (cat. No. 147); 5 – Gniezno, Gniezno distr., site 13b (cat. No. 149); 6 – Gniezno, Gniezno distr.,
site 13b (cat. No. 150). 1-3,6 – drawing by P. N. Kotowicz; 4-5 – after Łukasiewicz 1939, tabl. XLIV: 1-6 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. XXV. 1 – Goplana, pow. Konin (nr kat. 151); 2 – Gostyń, pow. Polkowice, stan. 2 (nr kat. 154); 3 – Gostyń, pow. Polkowice, stan. 2 (nr kat. 155);
4 – Goździków, pow. Przysucha (nr kat. 156); 5 – Góra, pow. Sieradz, stan. 1 (nr kat. 157); 6 – Grębocin, pow. Toruń (nr kat. 158); 7 – Grodzisk,
pow. Mińsk Mazowiecki, stan. 1 (nr kat. 159). 1 – wg Archiwum Naukowego Muzeum Archeologicznego w Poznaniu; 2-3,7 – rys. P. N. Kotowicz;
4 – wg Pyzik 1966, ryc. 2; 5 – wg Kowiańska-Piaszykowa 1960, ryc. 32:3; 6 – wg Łęga 1929, tabl. L:299; 1-3,5-7 – przerys. A. Sabat.
Table XXV. 1 – Goplana, Konin distr. (cat. No. 151); 2 – Gostyń, Polkowice distr., site 2 (cat. No. 154); 3 – Gostyń, Polkowice distr., site 2 (cat. No. 155);
4 – Goździków, Przysucha distr. (cat. No. 156); 5 – Góra, Sieradz distr., site 1 (cat. No. 157); 6 – Grębocin, Toruń distr. (cat. No. 158); 7 – Grodzisk,
Mińsk Mazowiecki distr., site 1 (cat. No. 159). 1 – after Archive of Archaeological Museum in Poznań; 2-3,7 – drawing by P. N. Kotowicz;
4 – after Pyzik 1966, ryc. 2; 5 – after Kowiańska-Piaszykowa 1960, ryc. 32:3; 6 – after Łęga 1929, tabl. L:299; 1-3,5-7 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. XXVI. 1 – Gródek, pow. Hrubieszów, stan. 1A (nr kat. 160); 2 – Gródek, pow. Hrubieszów, stan. 1A (nr kat. 161); 3 – Gruszów, pow. Proszowice
(nr kat. 162 – bez skali); 4 – Gubin, pow. Krosno Odrzańskie (nr kat. 163); 5 – Gwieździn, pow. Człuchów, stan. 54 (nr kat. 164).
1-2 – wg Kuśnierz 2006, tabl. V:17,VI:1; 3 – wg Antoniewicz 1927, tabl. XLVI:20;
4 – wg Lindenschmit 1900, Taf. 41; 5 – rys. P. N. Kotowicz; 1-2,5 – przerys. A. Sabat.
Table XXVI. 1 – Gródek, Hrubieszów distr., site 1A (cat. No. 160); 2 – Gródek, Hrubieszów distr., site 1A (cat. No. 161); 3 – Gruszów,
Proszowice distr. (cat. No. 162 – without scale); 4 – Gubin, Krosno Odrzańskie distr. (cat. No. 163); 5 – Gwieździn, Człuchów distr., site 54 (cat. No. 164).
1-2 – after Kuśnierz 2006, tabl. V:17,VI:1; 3 – after Antoniewicz 1927, tabl. XLVI:20;
4 – after Lindenschmit 1900, Taf. 41; 5 – drawing by P. N. Kotowicz; 1-2,5 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. XXVII. 1 – Hamernia, pow. Biłgoraj (nr kat. 165); 2 – Hołdowiec, pow. Kazimierza Wielka (nr kat. 166); 3 – Hornowo, pow. Siemiatycze
(nr kat. 167); 4 – Hornówek, pow. Toruń, stan. 8 (nr kat. 168); 5 – Hornówek, pow. Toruń, stan. 8 (nr kat. 169); 6 – Hornówek, pow. Toruń, stan. 8
(nr kat. 170). 1,3 – rys. P. N. Kotowicz; 2 – wg Pradzieje... 2005, kat. 174; 4-6 – wg Chudziak 2000, ryc. 12:a,e-f; 1,3-6 – przerys. A. Sabat.
Table XXVII. 1 – Hamernia, Hrubieszów distr., site 1A (cat. No. 165); 2 – Hołdowiec, Kazimierza Wielka distr. (cat. No. 166); 3 – Hornowo, Siemiatycze
distr. (cat. No. 167); 4 – Hornówek, Toruń distr., site 8 (cat. No. 168); 5 – Hornówek, Toruń distr., site 8 (cat. No. 169); 7 – Hornówek, Toruń distr., site 8
(cat. No. 170). 1,3 – drawing by P. N. Kotowicz; 2 – after Pradzieje... 2005, kat. 174; 4-6 – after Chudziak 2000, ryc. 12:a,e-f; 1,
3-6 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. XXVIII. 1 – Igołomia, pow. Kraków (nr kat. 173); 2 – Igołomia, pow. Kraków (nr kat. 174); 3 – Jałowo, pow. Suwałki,
stan. 5 (nr kat. 175); 4 – Jankowice, pow. Oława (nr kat. 176); 5 – Janów Pomorski, pow. Elbląg, stan. 1 (nr kat. 177);
6 – Janów Pomorski, pow. Elbląg, stan. 1 (nr kat. 178); 7 – Janów Pomorski, pow. Elbląg, stan. 1 (nr kat. 179).
1 – wg Machnik 1961, tabl. XVIII:11; 2 – wg Dąbrowska 1961, ryc. 5; 3,6-7 – rys. P. N. Kotowicz; 4 – wg Wachowski 1981,
ryc. 1:d; 5 – wg Langenheim 1933, Abb. 6; 1-7 – przerys. A. Sabat.
Table XXVIII. 1 – Igołomia, Kraków distr. (cat. No. 173); 2 – Igołomia, Kraków distr. (cat. No. 174); 3 – Jałowo, Suwałki distr.,
site 5 (cat. No. 175); 4 – Jankowice, Oława distr. (cat. No. 176); 5 – Janów Pomorski, Elbląg distr., site 1 (cat. No. 177);
6 – Janów Pomorski, Elbląg distr., site 1 (cat. No. 178); 7 – Janów Pomorski, Elbląg distr., site 1 (cat. No. 179).
1 – after Machnik 1961, tabl. XVIII:11; 2 – after Dąbrowska 1961, ryc. 5; 3,6-7 – drawing by P. N. Kotowicz;
4 – after Wachowski 1981, ryc. 1:d; 5 – after Langenheim 1933, Abb. 6; 1-7 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. XXIX. 1 – Janów Pomorski, pow. Elbląg, stan. 1 (nr kat. 180); 2 – Janów Pomorski, pow. Elbląg, stan. 1 (nr kat. 181); 3 – Janów Pomorski,
pow. Elbląg, stan. 1 (nr kat. 182); 4 – Jeżów, pow. Piotrków Trybunalski (nr kat. 185); 5 – Jurów, pow. Tomaszów Lubelski, stan. 1 (nr kat. 186).
1-5 – rys. P. N. Kotowicz; 1-5 – przerys. A. Sabat.
Table XXIX. 1 – Janów Pomorski, Elbląg distr., site 1 (cat. No. 180); 2 – Janów Pomorski, Elbląg distr., site 1 (cat. No. 181); 3 – Janów Pomorski,
Elbląg distr., site 1 (cat. No. 182); 4 – Jeżów, Piotrków Trybunalski distr. (cat. No. 185); 5 – Jurów, Tomaszów Lubelski distr., site 1 (cat. No. 186).
1-5 – drawing by P. N. Kotowicz; 1-5 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. XXX. 1 – Kalisz-Stare Miasto, pow. Kalisz, stan. ? (nr kat. 187); 2 – Kalisz-Zawodzie, pow. Kalisz (nr kat. 188); 3 – Kalisz-Zawodzie,
pow. Kalisz (nr kat. 189); 4 – Karwowo-Orszymowice, pow. Płock, stan. 1 (nr kat. 192); 5 – Karwowo-Orszymowice, pow. Płock, stan. 1
(nr kat. 193). 1-5– rys. P. N. Kotowicz; 1-5 – przerys. A. Sabat.
Table XXX. 1 – Kalisz-Stare Miasto, Kalisz distr., site 2 (cat. No. 187); 2 – Kalisz-Zawodzie, Kalisz distr. (cat. No. 188); 3 – Kalisz-Zawodzie,
Kalisz distr. (cat. No. 189); 4 – Karwowo-Orszymowice, Płock distr., site 1 (nr kat. 192); 5 – Karwowo-Orszymowice, Płock distr., site 1
(cat. No. 193). 1-5 – drawing by P. N. Kotowicz; 1-5 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. XXXI. 1 – Klasztorek, pow. Kwidzyn, stan. 1a (nr kat. 194); 2 – Kłodawa, pow. Koło, (nr kat. 195); 3 – Kołobrzeg, pow. Kołobrzeg (nr kat. 196);
4 – Kołobrzeg-Budzistowo, pow. Kołobrzeg, stan. 1 (nr kat. 197); 5 – Koninek, pow. Wągrowiec (nr kat. 199); 6 – Końskie, pow. Końskie, stan. 1
(nr kat. 200). 1 – wg Niegowski 1997, ryc. 3:f; 2,6 – rys. P. N. Kotowicz; 3 – wg Świątkiewicz 2002, tabl. XIII:1; 4 – wg Łosiński 1959, ryc. 10:d;
5 – wg Wyrwa 1996, ryc. 2; 1-6 – przerys. A. Sabat.
Table XXXI. 1 – Klasztorek, Kwidzyn distr., site 1a (cat. No. 194); 2 – Kłodawa, Koło distr.(cat. No. 195); 3 – Kołobrzeg, Kołobrzeg distr. (nr kat. 196);
4 – Kołobrzeg-Budzistowo, Kołobrzeg distr., site 1 (nr kat. 1977); 5 – Koninek, Wągrowiec distr. (cat. No. 199); 6 – Końskie, Końskie distr., site 1
(cat. No. 200). 1 – after Niegowski 1997, ryc. 3:f; 2,6 – drawing by P. N. Kotowicz; 3 – after Świątkiewicz 2002, tabl. XIII:1;
4 – after Łosiński 1959, ryc. 10:d; 5 – after Wyrwa 1996, ryc. 2; 1-6 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. XXXII. 1 – Końskie, pow. Końskie, stan. 1 (nr kat. 201); 2 – Końskie, pow. Końskie, stan. 1 (nr kat. 202); 3 – Końskie, pow. Końskie, stan. 1
(nr kat. 203); 4 – Końskie, pow. Końskie, stan. 1 (nr kat. 204); 5 – Końskie, pow. Końskie, stan. 1 (nr kat. 205); 6 – Końskie, pow. Końskie, stan. 1
(nr kat. 206). 1-6 – rys. P. N. Kotowicz; 1-6 – przerys. A. Sabat.
Table XXXII. 1 – Końskie, Końskie distr., site 1 (cat. No. 201); 2 – Końskie, Końskie distr., site 1 (cat. No. 202); 3 – Końskie, Końskie distr., site 1
(cat. No. 203); 4 – Końskie, Końskie distr., site 1 (cat. No. 204); 5 – Końskie, Końskie distr., site 1 (cat. No. 205); 6 – Końskie, Końskie distr., site 1
(cat. No. 206). 1-6 – drawing by P. N. Kotowicz; 1-6 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. XXXIII. 1 – Końskie, pow. Końskie, stan. 1 (nr kat. 207); 2 – Końskie, pow. Końskie, stan. 1 (nr kat. 208); 3 – Końskie, pow. Końskie, stan. 1
(nr kat. 209); 4 – Końskie, pow. Końskie, stan. 1 (nr kat. 210); 5 – Końskie, pow. Końskie, stan. 1 (nr kat. 211).
1-5 – rys. P. N. Kotowicz; 1-5 – przerys. A. Sabat.
Table XXXIII. 1 – Końskie, Końskie distr., site 1 (cat. No. 207); 2 – Końskie, Końskie distr., site 1 (cat. No. 208); 3 – Końskie, Końskie distr., site 1
(cat. No. 209); 4 – Końskie, Końskie distr., site 1 (cat. No. 210); 5 – Końskie, Końskie distr., site 1 (cat. No. 211).
1-5 – drawing by P. N. Kotowicz; 1-5 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. XXXIV. 1 – Końskie, pow. Końskie, stan. 1 (nr kat. 212); 2 – Kopina, pow. Elbląg (nr kat. 213); 3 – Korzybie Duże, pow. Płońsk, stan. 2
(nr kat. 214); 4 – Korzybie Duże, pow. Płońsk, stan. 2 (nr kat. 215); 5 – Korzybie Duże, pow. Płońsk, stan. 2 (nr kat. 216); 6 – Koszalin, pow. Koszalin,
stan. 74 (nr kat. 217). 1,3-4 – rys. P. N. Kotowicz; 2 – wg Paulsen 1939, Abb. 9:3; 5 – wg Rutkowski 1906b, rys. 4;
6 – wg Borkowski, Kuczkowski 2011, ryc. 322; 1-6 – przerys. A. Sabat.
Table XXXIV. 1 – Końskie, Końskie distr., site 1 (cat. No. 212); 2 – Kopina, Elbląg distr. (cat. No. 213); 3 – Korzybie Duże, Płońsk distr., site 2
(cat. No. 214); 4 – Korzybie Duże, Płońsk distr., site 2 (cat. No. 215); 5 – Korzybie Duże, Płońsk distr., site 2 (cat. No. 216); 6 – Koszalin, Koszalin distr.,
site 74 (cat. No. 219). 1,3-4 – drawing by P. N. Kotowicz; 2 – after Paulsen 1956, Abb. 9:c; 5 – after Rutkowski 1906b, rys. 4;
6 – after Borkowski, Kuczkowski 2011, ryc. 322; 1-6 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. XXXV. 1 – Koziegłowy, pow. Poznań (nr kat. 218); 2 – Kozielice, pow. Pyrzyce (nr kat. 219); 3 – Koziminy Nowe, pow. Płońsk, stan. 1 (nr kat. 220);
4 – Kraków-Dębniki, pow. Kraków (nr kat. 221); 5 – Kraków-Dębniki, pow. Kraków (nr kat. 222); 6 – Kraków-Mogiła (Nowa Huta),
pow. Kraków, stan. 1w (nr kat. 223); 7 – Kraków-Mogiła (Nowa Huta), pow. Kraków, stan. 1w (nr kat. 224); 8 – Kraków-Mogiła (Nowa Huta),
pow. Kraków, stan. 1 (nr kat. 225); 9 – Kraków-Mogiła (Nowa Huta), pow. Kraków, stan. 1 (nr kat. 225);
10 – Kraków-Mogiła (Nowa Huta), pow. Kraków, stan. 1z (nr kat. 226). 1, 3-7 – rys. P. N. Kotowicz;
2 – wg Świątkiewicz 2002, tabl. XIV:7; 8-10 – wg Hachulska-Ledwos 1971, tabl. LXI:3-4,LXXIX:4; 1-10 – przerys. A. Sabat.
Table XXXV. 1 – Koziegłowy, Poznań distr. (cat. No. 218); 2 – Kozielice, Pyrzyce distr. (cat. No. 219); 3 – Koziminy Nowe, Płońsk distr., site 1
(cat. No. 220); 4 – Kraków-Dębniki, Kraków distr. (cat. No. 221); 5 – Kraków-Dębniki, Kraków distr. (cat. No. 222); 6 – Kraków-Mogiła (Nowa Huta),
Kraków distr., site 1w (cat. No. 223); 7 – Kraków-Mogiła (Nowa Huta), Kraków distr., site 1w (cat. No. 224); 8 – Kraków-Mogiła (Nowa Huta),
Kraków distr., site 1 (cat. No. 225);9 – Kraków-Mogiła (Nowa Huta), Kraków distr., site 1 (cat. No. 226); 10 – Kraków-Mogiła (Nowa Huta),
Kraków distr., site 1z (cat. No. 227). 1,3-7 – drawing by P. N. Kotowicz; 2 – after Świątkiewicz 2002, tabl. XIV:7;
8-10 – after Hachulska-Ledwos 1971, tabl. LXI:3-4,LXXIX:4; 1-10 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. XXXVI. 1 – Kraków-Rynek, pow. Kraków (nr kat. 228); 2 – Kraków-Stare Miasto, pow. Kraków (nr kat. 231);
3 – Kraków-Wawel, pow. Kraków, stan. 1 (nr kat. 232); 4 – Kraków-Wawel, pow. Kraków, stan. 1 (nr kat. 233).
1 – wg Dębowski 1981, ryc. 3:2; 2 – wg Myszka, Myszka 2000, ryc. 5:2; 3-4 – rys. P. N. Kotowicz; 1-4 – przerys. A. Sabat.
Table XXXVI. 1 – Kraków-Rynek, Kraków distr. (cat. No. 228); 2 – Kraków-Stare Miasto, Kraków distr. (cat. No. 231);
3 – Kraków-Wawel, Kraków distr., site 1 (cat. No. 232); 4 – Kraków-Wawel, Kraków distr., site 1 (cat. No. 233).
1 – after Dębowski 1981, ryc. 3:2; 2 – after Myszka, Myszka 2000, ryc. 5:2; 3-4 – drawing by P. N. Kotowicz; 1-4 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. XXXVII. 1 – Kraków-Wawel, pow. Kraków, stan. 1 (nr kat. 234); 2 – Kraków-Wyciąże, pow. Kraków (nr kat. 235);
3 – Krobia, pow. Gostyń (nr kat. 237); 4 – Kruszwica, pow. Inowrocław, stan. 4 (nr kat. 238).
1-2 – rys. P. N. Kotowicz; 3 – wg Archiwum Muzeum Archeologicznego w Poznaniu; 4 – wg Sawicki 1986, tabl. V:3; 1-4 – przerys. A. Sabat.
Table XXXVII. 1 – Kraków-Wawel, Kraków distr., site 1 (cat. No. 234); 2 – Kraków-Wyciąże, Kraków distr. (cat. No. 235);
3 – Krobia, Gostyń distr. (cat. No. 239); 4 – Kruszwica, Inowrocław distr., site 4 (cat. No. 238).
1-2 – drawing by P. N. Kotowicz; 3 – after Archive of Archaeological Museum in Poznań; 3-4 – after Sawicki 1986, tabl. V:3; 1-4 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. XXXVIII. 1 – Kruszwica, pow. Inowrocław, stan. 4 (nr kat. 239); 2 – Kruszwica,
pow. Inowrocław, stan. 4 (nr kat. 240); 3 – Kruszwica, pow. Inowrocław, stan. 5
(nr kat. 243); 4 – Kryniczki, pow. Krasnystaw (nr kat. 246).
1-2 – wg Sawicki 1986, tabl. VII:1-2; 3-4 – rys. P. N. Kotowicz; 1-4 – przerys. A. Sabat.
Table XXXVIII. 1 – Kruszwica, Inowrocław distr., site 4 (cat. No. 239); 2 – Kruszwica,
Inowrocław distr., site 4 (cat. No. 240); 3 – Kruszwica, Inowrocław distr., site 5
(cat. No. 243); 4 – Kryniczki, Krasnystaw distr. (cat. No. 246). 1-2 – after Sawicki 1986, tabl.
VII:1-2; 3-4 – drawing by P. N. Kotowicz; 1-4 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. XXXIX. 1 – Krzykawka, pow. Olkusz, stan. 12 (nr kat. 247); 2 – Kurnica, pow. Wieluń, stan. 1 (nr kat. 249); 3 – Kurpiki, pow. Białystok
(nr kat. 250); 4 – Kuskowo, pow. Przasnysz (nr kat. 251). 1 – wg Pradzieje... 2005, kat. 162; 2-4 – rys. P. N. Kotowicz; 1-4 – przerys. A. Sabat.
Table XXXIX. 1 – Krzykawka, Olkusz distr., site 12 (cat. No. 247); 2 – Kurnica, Wieluń distr., site 1 (cat. No. 249);
3 – Kurpiki, Białystok distr. (cat. No. 250); 4 – Kuskowo, Przasnysz distr. (cat. No. 251).
1 – after Pradzieje... 2005, kat. 162; 2-4 – drawing by P. N. Kotowicz; 1-4 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. XL. 1 – Lasocice-Ogrody, pow. Leszno, stan. 23 (nr kat. 252); 2 – Lasocin, pow. Nowa Sól (nr kat. 253); 3 – Lądek Zdrój, pow. Kłodzko
(nr kat. 254); 4 – Legnica, pow. Legnica, stan. 1 (nr kat. 255); 5 – Lipsko, pow. Zamość, stan. 1 (?) (nr kat. 256); 6 –Lubień, pow. Piotrków Trybunalski,
stan. 1 (nr kat. 257). 1-3,5-6 – rys. P. N. Kotowicz; 4 – wg Koniarek 1996, tabl. 10:d; 1-6 – przerys. A. Sabat.
Table XL. 1 – Lasocice-Ogrody, Leszno distr., site 23 (cat. No. 252); 2 – Lasocin, Nowa Sól distr. (cat. No. 253); 3 – Lądek Zdrój, Kłodzko distr.
(cat. No. 254); 4 – Legnica, Legnica distr., site 1 (cat. No. 255); 5 – Lipsko, Zamość distr., site 1 (?) (cat. No. 256); 6 – Lubień,
Piotrków Trybunalski distr., site 1 (cat. No. 257). 1-3,5-6 – drawing by P. N. Kotowicz; 4 – after Koniarek 1996, tabl. 10:d; 1-6 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. XLI. 1 – Lubień, pow. Piotrków Trybunalski, stan. 1 (nr kat. 258); 2 – Lubień,
pow. Piotrków Trybunalski, stan. 1 (nr kat. 259); 3 – Lubień, pow. Piotrków
Trybunalski, stan. 1 (nr kat. 260); 4 –Lubień, pow. Piotrków Trybunalski,
stan. 1 (nr kat. 261); 5 – Lubień, pow. Piotrków Trybunalski, stan. 1
(nr kat. 262); 6 – Lubień, pow. Piotrków Trybunalski, stan. 1 (nr kat. 263);
7 – Lubień, pow. Piotrków Trybunalski, stan. 1 (nr kat. 264).
1-7 – rys. P. N. Kotowicz; 1-7 – przerys. A. Sabat.
Table XLI. 1 – Lubień, Piotrków Trybunalski distr., site 1 (cat. No. 258); 2 – Lubień,
Piotrków Trybunalski distr., site 1 (cat. No. 259); 3 – Lubień, Piotrków Trybunalski
distr., site 1 (cat. No. 260); 4 – Lubień, Piotrków Trybunalski distr., site 1 (cat. No. 261);
5 – Lubień, Piotrków Trybunalski distr., site 1 (cat. No. 262); 6 – Lubień,
Piotrków Trybunalski distr., site 1 (cat. No. 263); 7 – Lubień,
Piotrków Trybunalski distr., site 1 (cat. No. 264).
1-7 – drawing by P. N. Kotowicz; 1-7 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. XLII. 1 – Lubomia, pow. Wodzisław Śląski, stan. 1 (nr kat. 266); 2 – Lutomiersk, pow. Pabianice, stan. 1 (nr kat. 267);
3 – Lutomiersk, pow. Pabianice, stan. 1 (nr kat. 268); 4 – Lutomiersk, pow. Pabianice, stan. 1 (nr kat. 269); 5 – Lutomiersk, pow. Pabianice, stan. 1
(nr kat. 270); 6 – Lutomiersk, pow. Pabianice, stan. 1 (nr kat. 271); 7 – Lutomiersk, pow. Pabianice, stan. 1 (nr kat. 272).
1,5,7 – rys. P. N. Kotowicz; 2,4 – wg Nadolski, Abramowicz, Poklewski 1959, tabl. XXXV:f, XXXVI:a;
3,6 – wg Jażdżewski 1951, rys. 14, 16; 1-7 – przerys. A. Sabat.
Table XLII. 1 – Lubomia, Wodzisław Śląski distr., site 1 (cat. No. 266); 2 – Lutomiersk, Pabianice distr., site 1 (cat. No. 267);
3 – Lutomiersk, Pabianice distr., site 1 (cat. No. 268); 4 – Lutomiersk, Pabianice distr., site 1 (cat. No. 269); 5 – Lutomiersk, Pabianice distr.,
site 1 (cat. No. 270); 6 – Lutomiersk, Pabianice distr., site 1 (cat. No. 271); 7 – Lutomiersk, Pabianice distr., site 1 (cat. No. 272).
1,5,7 – drawing by P. N. Kotowicz; 2,4 – after Nadolski, Abramowicz, Poklewski 1959, tabl. tabl. XXXV:f, XXXVI:a;
3,6 – after Jażdżewski 1951, rys. 14, 16; 1-7 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. XLIII. 1 – Lutomiersk, pow. Pabianice, stan. 1 (nr kat. 273); 2 – Lutomiersk, pow. Pabianice, stan. 1 (nr kat. 274); 3 – Lutomiersk,
pow. Pabianice, stan. 1 (nr kat. 275); 4 – Lutomiersk, pow. Pabianice, stan. 1 (nr kat. 276); 5 – Lutomiersk, pow. Pabianice, stan. 21 (nr kat. 277);
6 – Łaziska-Ruda Koźlanka, pow. Wągrowiec (nr kat. 278). 1-2,6 – rys. P. N. Kotowicz;
3-4 – wg Nadolski, Abramowicz, Poklewski 1959, tabl. XXXV:d, XXXVI:b; 5 – wg Dziubek 2001, tabl. XXIV:9; 1-5 – przerys. A. Sabat.
Table XLIII. 1 – Lutomiersk, Pabianice distr., site 1 (cat. No. 273); 2 – Lutomiersk, Pabianice distr., site 1 (cat. No. 274); 3 – Lutomiersk,
Pabianice distr., site 1 (cat. No. 275); 4 – Lutomiersk, Pabianice distr., site 1 (cat. No. 276); 5 – Lutomiersk, Pabianice distr., site 21 (cat. No. 277);
6 – Łaziska-Ruda Koźlanka, Wągrowiec distr. (cat. No. 278). 1-2,6 – drawing by P. N. Kotowicz;
3-4 – after Nadolski, Abramowicz, Poklewski 1959, tabl. XXXV:d, XXXVI:b; 5 – after Dziubek 2001, tabl. XXIV:9; 1-5 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. XLIV. 1 – Łąki-Byki k. Osuch, pow. Biłgoraj (nr kat. 279); 2 – Łąki-Byki k. Osuch, pow. Biłgoraj (nr kat. 280);
3 – Łęg, pow. Pleszew (nr kat. 281). 1-3 – rys. P. N. Kotowicz; 1-3 – przerys. A. Sabat.
Table XLIV. 1 – Łąki-Byki near Osuchy, Biłgoraj distr. (cat. No. 279); 2 – Łąki-Byki near Osuchy, Biłgoraj distr. (cat. No. 280);
3 – Łęg, Pleszew distr. (cat. No. 281). 1-3 – drawing by P. N. Kotowicz; 1-3 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. XLV. 1 – Łoniewo, pow. Leszno, stan. 1 (nr kat. 282);
2 – Łoniewo, pow. Leszno, stan. 1 (nr kat. 283); 3 – Łubowo,
pow. Gniezno, stan. 32 (nr kat. 286); 4 – Łysa Góra, pow. Jasło, stan. 1
(nr kat. 289); 5 – Machnów Stary, pow. Tomaszów Lubelski (nr kat. 290).
1-2,4-5 – rys. P. N. Kotowicz; 3 – wg Rajewski 1937, tabl. VI:6;
1-5 – przerys. A. Sabat.
Table XLV. 1 – Łoniewo, Leszno distr., site 1 (cat. No. 287);
2 – Łoniewo, Leszno distr., site 1 (cat. No. 288); 3 – Łubowo,
Gniezno distr., site 32 (cat. No. 2910); 4 – Łysa Góra, Jasło distr., site 1
(cat. No. 289); 5 – Machnów Stary, Tomaszów Lubelski distr. (cat. No. 290).
1-2,4-5 – drawing by P. N. Kotowicz; 3 – after Rajewski 1937, tabl. VI:6;
1-5 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. XLVI. 1 – Malbork-Piaski, pow. Malbork (nr kat. 291); 2 – Mielnica Duża, pow. Konin (nr kat. 292); 3 – Mierzanowice, pow. Opatów, stan. 3
(nr kat. 293); 4 – Międzyrzecz, pow. Międzyrzecz, stan. 1 (nr kat. 295). 1 – wg Haftka 1971, ryc. 1; 2-3 – rys. P. N. Kotowicz;
4 – wg Kurnatowski 2004, fig. 16:1; 1-4 – przerys. A. Sabat.
Table XLVI. 1 – Malbork-Piaski, Malbork distr. (cat. No. 291); 2 – Mielnica Duża, Konin distr. (cat. No. 292); 3 – Mierzanowice, Opatów distr., site 3
(cat. No. 293); 4 – Międzyrzecz, Międzyrzecz distr., site 1 (cat. No. 295). 1 – after Haftka 1971, ryc. 1; 2-3 – drawing by P. N. Kotowicz;
4 – after Kurnatowski 2004, fig. 16:1; 1-4 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. XLVII. 1 – Międzyrzecz, pow. Międzyrzecz, stan. 1 (nr kat. 296); 2 – Międzyrzecz, pow. Międzyrzecz, stan. 11 (nr kat. 297);
3 – Moczydlnica Klasztorna, pow. Wołów (nr kat. 299); 4 – Moczyły, pow. Police (nr kat. 300). 1,4 – rys. P. N. Kotowicz;
2 – wg Ciesielski 2006, ryc. 19:1; 3 – Archiwum Państowe we Wrocławiu; 1-4 – przerys. A. Sabat.
Table XLVII. 1 – Międzyrzecz, Międzyrzecz distr., site 1 (cat. No. 296); 2 – Międzyrzecz, Międzyrzecz distr., site 11 (cat. No. 297);
3 – Moczydlnica Klasztorna, Wołów distr. (cat. No. 299); 4 – Moczyły, Police distr. (cat. No. 300). 1,4 – drawing by P. N. Kotowicz;
2 – after Ciesielski 2006, ryc. 19:1; 3 – National Archive in Wrocław; 1-4 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. XLVIII. 1 – Moczyły, pow. Police (nr kat. 301); 2 – Moczyły, pow. Police
(nr kat. 302); 3 – Moczyły, pow. Police (nr kat. 303); 4 – Moczyły, pow. Police
(nr kat. 304). 1-4 – rys. P. N. Kotowicz; 1-4 – przerys. A. Sabat.
Table XLVIII. 1 – Moczyły, Police distr. (cat. No. 301); 2 – Moczyły, Police distr.
(cat. No. 302); 3 – Moczyły, Police distr. (cat. No. 303); 4 – Moczyły, Police distr.
(cat. No. 304). 1-4 – drawing by P. N. Kotowicz; 1-4 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. XLIX. 1 – Moczyły, pow. Police (nr kat. 305);
2 – Moczyły, pow. Police (nr kat. 306);
3 – Moczyły, pow. Police (nr kat. 307);
4 – Moczyły, pow. Police (nr kat. 308).
1-4 – rys. P. N. Kotowicz; 1-4 – przerys. A. Sabat.
Table XLIX. 1 – Moczyły, Police distr. (cat. No. 305);
2 – Moczyły, Police distr. (cat. No. 306);
3 – Moczyły, Police distr. (cat. No. 307);
4 – Moczyły, Police distr. (cat. No. 308).
1-4 – drawing by P. N. Kotowicz; 1-4 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. L. 1 – Moczyły, pow. Police (nr kat. 309); 2 – Moczyły, pow. Police (nr kat. 310); 3 – Moczyły, pow. Police (nr kat. 311);
4 – Moczyły, pow. Police (nr kat. 312). 1-2 – wg Archiwum Muzeum Narodowego w Szczecinie; 3-4 – rys. P. N. Kotowicz; 3-4 – przerys. A. Sabat.
Table L. 1 – Moczyły, Police distr. (cat. No. 309); 2 – Moczyły, Police distr. (cat. No. 310); 3 – Moczyły, Police distr. (cat. No. 311); 4 – Moczyły,
Police distr. (cat. No. 312). 1-2 – after Archive of National Museum in Szczecin; 3-4 – drawing by P. N. Kotowicz; 3-4 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. LI. 1 – Moraczewo, pow. Gniezno, stan. 1 (nr kat. 313); 2 – Moroczyn,
pow. Hrubieszów, stan. 25 (nr kat. 314); 3 – Nakło, pow. Opole (nr kat. 316 – bez skali);
4 – Nakło, pow. Opole (nr kat. 317). 1-2, 4 – rys. P. N. Kotowicz;
3 – wg Sarnowska 1962, ryc. 5; 1-2, 4 – przerys. A. Sabat.
Table LI. 1 – Moraczewo, Gniezno distr., site 1 (cat. No. 313); 2 – Moroczyn,
Hrubieszów distr., site 25 (cat. No. 314); 3 – Nakło, Opole distr. (cat. No. 316 – without the scale);
4 – Nakło, Opole distr. (cat. No. 317). 1-2, 4 – drawing by P. N. Kotowicz;
3 – after Sarnowska 1962, ryc. 5; 1-2, 4 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. LII. 1 – Nakło nad Notecią (?), pow. Nakło nad Notecią (nr kat. 318); 2 – Naszacowice, pow. Nowy Sącz, stan. 1 (nr kat. 319);
3 – Nętno, pow. Drawsko Pomorskie, stan. 1 (nr kat. 320); 4 – Nętno, pow. Drawsko Pomorskie, stan. 1 (nr kat. 321); 5 – Nętno,
pow. Drawsko Pomorskie, stan. 1 (nr kat. 322); 6 – Nętno, pow. Drawsko Pomorskie, stan. 2 (nr kat. 323); 7 – Nętno, pow. Drawsko Pomorskie, stan. 38
(nr kat. 324). 1,3-6 – rys. P. N. Kotowicz; 2 – wg Poleski 2004, ryc. 131:1; 7 – wg Kaźmierczak, Niegowski, Ważny 2006, ryc. 5:d;
1-7 – przerys. A. Sabat.
Table LII. 1 – Nakło nad Notecią (?), Nakło nad Notecią distr. (cat. No. 318); 2 – Naszacowice, Nowy Sącz distr., site 1 (cat. No. 319);
3 – Nętno, Drawsko Pomorskie distr., site 1 (cat. No. 320); 4 – Nętno, Drawsko Pomorskie distr., site 1 (cat. No. 321); 5 – Nętno,
Drawsko Pomorskie distr., site 1 (cat. No. 322); 6 – Nętno, Drawsko Pomorskie distr., site 2 (cat. No. 323); 7 – Nętno, Drawsko Pomorskie distr., site 38
(cat. No. 324). 1,3-6 – drawing by P. N. Kotowicz; 2 – after Poleski 2004, ryc. 131:1; 7 – after Kaźmierczak, Niegowski, Ważny 2006, ryc. 5:d;
1-7 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. LIII. 1 – Nętno, pow. Drawsko Pomorskie, stan. 38 (nr kat. 325); 2 – Niebieszczany, pow. Sanok (nr kat. 326); 3 – Niedoradz, pow. Nowa Sól,
stan. 6 (nr kat. 327); 4 – Niedów, pow. Zgorzelec, stan. 1 (nr kat. 328); 5 – Niedźwiedź, pow. Toruń, stan. 5 (nr kat. 329). 1-3 – rys. P. N. Kotowicz;
4 – wg Śledzik-Kamińska 1988, tabl. XIX:d; 5 – wg Chudziak 2000, ryc. 12:h; 1-5 – przerys. A. Sabat.
Table LIII. 1 – Nętno, Drawsko Pomorskie distr., site 38 (cat. No. 325); 2 – Niebieszczany, Sanok distr. (cat. No. 326); 3 – Niedoradz, Nowa Sól distr.,
site 6 (cat. No. 327); 4 – Niedów, Zgorzelec distr., site 1 (cat. No. 328); 5 – Niedźwiedź, Toruń distr., site 5 (cat. No. 329). 1-3 – drawing by
P. N. Kotowicz; 4 – after Śledzik-Kamińska 1988, tabl. XIX:d; 5 – after Chudziak 2000, ryc. 12:h; 1-5 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. LIV 1 – Niedźwiedź, pow. Toruń, stan. 5 (nr kat. 330); 2 – Niedźwiedź, pow. Toruń, stan. 5 (nr kat. 331);
3 – Niedźwiedź, pow. Toruń, stan. 5 (nr kat. 332); 4 – Niedźwiedź, pow. Toruń, stan. 5 (nr kat. 333);
5 – Niedźwiedź, pow. Toruń, stan. 5 (nr kat. 334). 1-4 – wg Chudziak 2000, ryc. 12:b-d,g;
5 – rys. P. N. Kotowicz; 1-5 – przerys. A. Sabat.
Table LIV. 1 – Niedźwiedź, Toruń distr., site 5 (cat. No. 330); 2 – Niedźwiedź, Toruń distr., site 5 (cat. No. 331);
3 – Niedźwiedź, Toruń distr., site 5 (cat. No. 332); 4 – Niedźwiedź, Toruń distr., site 5 (cat. No. 333);
5 – Niedźwiedź, Toruń distr., site 5 (cat. No. 334). 1-4 – after Chudziak 2000, ryc. 12:b-d,g;
5 – drawing by P. N. Kotowicz; 1-4 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. LV. 1 – Niedźwiedź, pow. Toruń, stan. 5 (nr kat. 335); 2 – Niedźwiedź,
pow. Toruń, stan. 5 (nr kat. 336); 3 – Niedźwiedź, pow. Toruń, stan. 5
(nr kat. 337); 4 – Nieporęt, pow. Legionów, stan. 1 (nr kat. 338).
1-4 – rys. P. N. Kotowicz; 1-4 – przerys. A. Sabat.
Table LV. 1 – Niedźwiedź, Toruń distr., site 5 (cat. No. 335); 2 – Niedźwiedź,
Toruń distr., site 5 (cat. No. 336); 3 – Niedźwiedź, Toruń distr., site 5
(cat. No. 337); 4 – Nieporęt, Legionów distr., site 1 (cat. No. 338).
1-4 – drawing by P. N. Kotowicz; 1-4 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. LVI. 1 – Nieporęt, pow. Legionów, stan. 1 (nr kat. 339); 2 – Niewęgłosz, pow. Radzyń Podlaski (nr kat. 340 – bez skali);
3 – Niewiarowo-Sochy, pow. Siemiatycze, stan. 1 (nr kat. 341); 4 – Noskowo, pow. Sławno, stan. 2 (nr kat. 342).
1,3-4 – rys. P. N. Kotowicz; 2 – wg Tereszczuk 2002; 1-4 – przerys. A. Sabat.
Table LVI. 1 – Nieporęt, Legionów distr.,site 1 (cat. No. 339); 2 – Niewęgłosz, Radzyń Podlaski distr. (cat. No. 340 – without the scale);
3 – Niewiarowo-Sochy, Siemiatycze distr., site 1 (cat. No. 341); 4 – Noskowo, Sławno distr., site 2 (cat. No. 342).
1,3-4 – drawing by P. N. Kotowicz; 2 – after Tereszczuk 2002; 1-4 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. LVII. 1 – Nowogród, pow. Łomża (nr kat. 343); 2 – Nowogród, pow. Łomża (nr kat. 344);
3 – Nowosiółki Przednie, pow. Tomaszów Lubelski (nr kat. 345); 4 – Nowosiółki Przednie, pow. Tomaszów Lubelski (nr kat. 346).
1-4 – rys. P. N Kotowicz; 1-4 – przerys. A. Sabat.
Table LVII. 1 – Nowogród, Łomża distr. (cat. No. 343); 2 – Nowogród, Łomża distr. (cat. No. 344);
3 – Nowosiółki Przednie, Tomaszów Lubelski distr. (cat. No. 345); 4 – Nowosiółki Przednie, Tomaszów Lubelski distr. (cat. No. 346).
1-4 – drawing by P. N. Kotowicz; 1-4 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. LVIII. 1 – Nowy Śleszów, pow. Wrocław, stan. 4 (nr kat. 347); 2 – Ogrodniki, pow. Siemiatycze, stan. 1 (nr kat. 348); 3 – Opole, pow. Opole,
stan. 1 (nr kat. 349); 4 – Opole, pow. Opole, stan. 1 (nr kat. 350); 5 – Opole, pow. Opole, stan. 1 (nr kat. 351); 6 – Opole, pow. Opole, stan. 1 (nr kat. 352);
7 – Opole – Nowa Wieś Królewska, pow. Opole, stan. 17 (nr kat. 354); 8 – Orchowo, pow. Słupca (nr kat. 355); 9 – Orkowo, pow. Śrem (nr kat. 356);
10 – Orzeszkowo, pow. Międzychód (nr kat. 357). 1 – wg Gralak 2004, ryc. 53:1; 2-7,9 – rys. P. N Kotowicz; 8 – wg Rajewski 1973, ryc. 5;
10 – wg Hensel, Hilczer-Kurnatowska 1972, ryc. 162:2; 1-10 – przerys. A. Sabat.
Table LVIII. 1 – Nowy Śleszów, Wrocław distr., site 4 (cat. No. 347); 2 – Ogrodniki, Siemiatycze distr., site 1 (cat. No. 348); 3 – Opole, Opole distr.,
site 1 (cat. No. 349); 4 – Opole, Opole distr., site 1 (cat. No. 350); 5 – Opole, Opole distr., site 1 (cat. No. 351); 6 – Opole, Opole distr., site 1
(cat. No. 352); 7 – Opole – Nowa Wieś Królewska, Opole distr., site 17 (cat. No. 354); 8 – Orchowo, Słupca distr. (cat. No. 365); 9 – Orkowo, Śrem distr.
(cat. No. 356); 10 – Orzeszkowo, Międzychód distr. (cat. No. 357). 1 – after Gralak 2004, ryc. 53:1; 2-7,9 – drawing by P. N. Kotowicz;
8 – after Rajewski 1973, ryc. 5; 10 – after Hensel, Hilczer-Kurnatowska 1972, ryc. 162:2; 1-10 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. LIX. 1 – Ostrawa, pow. Góra (nr kat. 358); 2 – Ostrowo, pow. Inowrocław (nr kat. 361); 3 – Ostrożany, pow. Siemiatycze, stan. 2 (nr kat. 362);
4 – Owidz, pow. Stargard Gdański, stan. 1 (nr kat. 363); 5 – Parsęcko, pow. Szczecinek, stan. 2 (nr kat. 365); 6 – Parsęcko, pow. Szczecinek,
stan. 2 (nr kat. 366). 1-2 – rys. P. N Kotowicz; 3 – rys. M. Dzik; 4 – rys. K. Tomaszewska;
5-6 – wg Pieradzka 1954, rys. 1:4 i Olczak, Siuchniński 1969, ryc. 63:b,d; 1-6 – przerys. A. Sabat.
Table LIX. 1 – Ostrawa, Góra distr. (cat. No. 358); 2 – Ostrowo, Inowrocław distr. (cat. No. 361); 3 – Ostrożany, Siemiatycze distr., site 2 (cat. No. 362);
4 – Owidz, Stargard Gdański distr., site 1 (cat. No. 363); 5 – Parsęcko, Szczecinek distr., site 2 (cat. No. 365); 6 – Parsęcko, Szczecinek distr.,
site 2 (cat. No. 366). 1-2 – drawing by P. N. Kotowicz; 3 – drawing by M. Dzik; 4 – drawing by K. Tomaszewska;
5-6 – after Pieradzka 1954, rys. 1:4 and Olczak, Siuchniński 1969, ryc. 63:b,D; 1-6 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. LX. 1 – Pągowiec, pow. Białobrzegi (nr kat. 368); 2 – Pągowiec, pow. Białobrzegi (nr kat. 369); 3 – Perespa,
pow. Tomaszów Lubelski (nr kat. 370); 4 – Pień, pow. Bydgoszcz, stan. 9 (nr kat. 371); 5 – Piotrawin, pow. Opole Lubelskie, stan. 3 (nr kat. 374).
1,3,5 – rys. P. N Kotowicz; 2 – rys. H. Sznuro; 4 – wg Janowski 2011, fig. 4; 1-5 – przerys. A. Sabat.
Table LX. 1 – Pągowiec, Białobrzegi distr. (cat. No. 368); 2 – Pągowiec, Białobrzegi distr. (cat. No. 369); 3 – Perespa,
Tomaszów Lubelski distr. (cat. No. 370); 4 – Pień, Bydgoszcz distr., site 9 (cat. No. 371); 5 – Piotrawin, Opole Lubelskie distr., site 3 (cat. No. 374).
1,3,5 – drawing by P. N. Kotowicz; 2 – drawing by H. Sznuro; 4 – after Janowski 2011, fig. 4; 1-5 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. LXI. 1 – Piotrawin, pow. Opole Lubelskie, stan. 3 (nr kat. 375); 2 – Piotrawin, pow. Opole Lubelskie, stan. 3 (nr kat. 376); 3 – Piotrawin,
pow. Opole Lubelskie, stan. 3 (nr kat. 377). 1 – rys. P. N Kotowicz; 2-3 – wg Sułowska 1984, ryc. 8;
1-3 – przerys. A. Sabat.
Table LXI. 1 – Piotrawin, Opole Lubelskie distr., site 3 (cat. No. 375); Piotrawin, Opole Lubelskie distr., site 3 (cat. No. 376); 3 – Piotrawin,
Opole Lubelskie distr., site 3 (cat. No. 377). 1 – drawing by P. N. Kotowicz; 2-3 – after Sułowska 1984, ryc. 8;
1-3 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. LXII. 1 – Piotrawin, pow. Opole Lubelskie, stan. 3 (nr kat. 378); 2 – Piotrawin, pow. Opole Lubelskie, stan. 3 (nr kat. 379); 3 – Piotrawin,
pow. Opole Lubelskie, stan. 3 (nr kat. 380). 1-3 – wg Sułowska 1984, ryc. 8;
1-3 – przerys. A. Sabat.
Table LXII. 1 – Piotrawin, Opole Lubelskie distr., site 3 (cat. No. 378); 2 – Piotrawin, Opole Lubelskie distr., site 3 (cat. No. 379); 3 – Piotrawin,
Opole Lubelskie distr., site 3 (cat. No. 380). 1-3 – after Sułowska 1984, ryc. 8;
1-3 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. LXIII. 1 – Piotrowice Polskie-Muszkowice, pow. Ząbkowice Śląskie, stan. II (nr kat. 387); 2 – Płock-Podolszyce, pow. Płock, stan. 108 (nr kat. 390);
3 – Poddębice, pow. Poddębice, stan. 2 (nr kat. 393); 4 – Poddębice, pow. Poddębice, stan. 2 (nr kat. 394); 5 – Podegrodzie, pow. Nowy Sącz,
stan. 1 (nr kat. 395). 1– wg Piaskowski 1984, ryc. 5:1; 2,4-5 – rys. P. N. Kotowicz; 3 – wg Wiklak 1960, tabl. XLIV:3; 1-5 – przerys. A. Sabat.
Table LXIII. 1 – Piotrowice Polskie-Muszkowice, Ząbkowice Śląskie distr., site II (cat. No. 387); 2 – Płock-Podolszyce, Płock distr., site 108
(cat. No. 390); 3 – Poddębice, Poddębice distr., site 2 (cat. No. 393); 4 – Poddębice, Poddębice distr., site 2 (cat. No. 394);
5 – Podegrodzie, Nowy Sącz distr., site 1 (cat. No. 395). 1 – after Piaskowski 1984, ryc. 5:1; 2,4-5 – drawing by P. N. Kotowicz;
3 – after Wiklak 1960, tabl. XLIV:3; 1-5 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. LXIV. 1 – Podłęże, pow. Wieliczka, stan. 4 (nr kat. 396); 2 – Pomorze, pow. Ciechanów (nr kat. 397); 3 – Popęszyce, pow. Nowa Sól, stan. 1
(nr kat. 398). 1 – wg Reguła 1994, rys. 5:j; 2-3 – rys. P. N. Kotowicz; 1-3 – przerys. A. Sabat.
Table LXIV. 1 – Podłęże, Wieliczka distr., site 4 (cat. No. 396); 2 – Pomorze, Ciechanów distr. (cat. No. 397); 3 – Popęszyce, Nowa Sól distr.,
site 1 (cat. No. 398). 1 – after Reguła 1994, rys. 5:j; 2-3 – drawing by P. N. Kotowicz; 1-3 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. LXV. 1 – Popęszyce, pow. Nowa Sól, stan. 1 (nr kat. 399); 2 – Poznań-Dębiec (Luboń), pow. Poznań, stan. 8 (nr kat. 400);
3 – Poznań-Dębiec (Luboń), pow. Poznań, stan. 8 (nr kat. 401). 1-2 – rys. P. N. Kotowicz; 3 – wg Rajewski 1937, tabl. XI:3; 1-3 – przerys. A. Sabat.
Table LXV. 1 – Popęszyce, Nowa Sól distr., site 1 (cat. No. 399); 2 – Poznań-Dębiec (Luboń), Poznań distr., site 8 (cat. No. 400); 3 – Poznań-Dębiec
(Luboń), Poznań distr., site 8 (cat. No. 401). 1-2 – drawing by P. N. Kotowicz; 3 – after Rajewski 1937, tabl. XI:3; 1-3 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. LXVI. 1 – Poznań-Dębiec (Luboń), pow. Poznań, stan. 9 (nr kat. 402); 2 – Poznań-Ostrów Tumski,
pow. Poznań (nr kat. 403); 3 – Poznań-Ostrów Tumski, pow. Poznań (nr kat. 404); 4 – Poznań-Stare Miasto,
pow. Poznań, stan. 4 (nr kat. 405); 5 – Przedmieście Czudeckie, pow. Strzyżów, stan. 7 (nr kat. 406);
6 – Przemyśl, pow. Przemyśl, stan. 1 (nr kat. 408). 1,4-6 – rys. P. N. Kotowicz;
2-3 – wg Hensel, Niesiołowska, Żak 1959, tabl. IV:12, VII:23;1-6 – przerys. A. Sabat.
Table LXVI. 1 – Poznań-Dębiec (Luboń), Poznań distr., site 9 (cat. No. 402); 2 – Poznań-Ostrów Tumski, Poznań distr. (cat. No. 403);
3 – Poznań-Ostrów Tumski, Poznań distr. (cat. No. 404); 4 – Poznań-Stare Miasto, Poznań distr., site 4 (cat. No. 405);
5 – Przedmieście Czudeckie, Strzyżów distr., site 7 (cat. No. 406); 6 – Przemyśl, Przemyśl distr., site 1 (cat. No. 408).
1,4-6 – drawing by P. N. Kotowicz; 2-3 – after Hensel, Niesiołowska, Żak 1959, tabl. IV:12, VII:23; 1-6 – redrawing by A. Sabat.

318

1

2

0

5 cm

3

4

Tabl. LXVII. 1 – Przemyśl, pow. Przemyśl, stan. 20 (nr kat. 409); 2 – Przemyśl, pow. Przemyśl, stan. 83 (nr kat. 410);
3 – Przemyśl, pow. Przemyśl, stan. 83 (nr kat. 411); 4 – Psary, pow. Piotrków Trybunalski, stan. 1 (nr kat. 412).
1-2,4 – rys. P. N. Kotowicz; 3 – wg Koperski 1996, fig. 6; 1-4 – przerys. A. Sabat.
Table LXVII. 1 – Przemyśl, Przemyśl distr., site 20 (cat. No. 419); 2 – Przemyśl, Przemyśl distr., site 83 (cat. No. 410);
3 – Przemyśl, Przemyśl distr., site 83 (cat. No. 411); 4 – Psary, Piotrków Trybunalski distr., site 1 (cat. No. 412).
1-2,4 – drawing by P. N. Kotowicz; 3 – after Koperski 1996, fig. 6; 1-4 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. LXVIII. 1 – Psary, pow. Piotrków Trybunalski, stan. 1 (nr kat. 413); 2 – Pszczew, pow. Międzyrzecz, stan. 2 (nr kat. 414);
3 – Puck, pow. Puck (nr kat. 415); 4 – Puck, pow. Puck (nr kat. 416). 1 – rys. P. N. Kotowicz; 2 – wg Chudziak, Kaźmierczyk, Niegowski 2011, ryc. 152:e;
3-4 – wg Szulta 1993, fig. 2:1-2; 1-4 – przerys. A. Sabat.
Table LXVIII. 1 – Psary, Piotrków Trybunalski distr., site 1 (cat. No. 413); 2 – Pszczew, Międzyrzecz distr., site 2 (nr kat. 414);
3 – Puck, Puck distr. (cat. No. 415); 4 – Puck, Puck distr. (cat. No. 416). 1 – drawing by P. N. Kotowicz;
2 – after Chudziak, Kaźmierczyk, Niegowski 2011, ryc. 152:e; 3-4 – Szulta 1993, fig. 2:1-2; 1-4 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. LXIX. 1 – Puck, pow. Puck (nr kat. 417); 2 – Puck, pow. Puck (nr kat. 418); 3 – Racibórz, pow. Racibórz, stan. “Ostróg” (nr kat. 419);
4 – Radom, pow. Radom, stan. 1 (nr kat. 420). 1-2 – wg Szulta 1993, fig. 2:3-4; 3-4 – rys. P. N. Kotowicz; 1-4 – przerys. A. Sabat.
Table LXIX. 1 – Puck, Puck distr. (cat. No. 417); 2 – Puck, Puck distr. (cat. No. 418); 3 – Racibórz, Racibórz distr., site “Ostróg” (cat. No. 419);
4 – Radom, Radom distr., site 1 (cat. No. 420). 1-2 – Szulta 1993, fig. 2:3-4; 3-4 – drawing by P. N. Kotowicz; 1-4 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. LXX. 1 – Radom, pow. Radom, stan. 4 (nr kat. 421);
2 – Radymno, pow. Jarosław, stan. 11 (nr kat. 422);
3 – Radymno, pow. Jarosław, stan. 11 (nr kat. 423);
4 – Radymno, pow. Jarosław, stan. 11 (nr kat. 424);
5 – Radymno, pow. Jarosław, stan. 11 (nr kat. 425);
6 – Radymno, pow. Jarosław, stan. 11 (nr kat. 426).
1,5-6 – rys. P. N. Kotowicz; 2-4 – wg Nowakowski 1998,
tabl. 5:1-3; 1-6 – przerys. A. Sabat.
Table LXX. 1 – Radom, Radom distr., site 4 (cat. No. 421);
2 – Radymno, Jarosław distr., site 11 (cat. No. 422);
3 – Radymno, Jarosław distr., site 11 (cat. No. 423);
4 – Radymno, Jarosław distr., site 11 (cat. No. 424); 5 – Radymno,
Jarosław distr., site 11 (cat. No. 425); 6 – Radymno, Jarosław distr.,
site 11 (cat. No. 426). 1,5-6 – drawing by P. N. Kotowicz;
2-4 – after Nowakowski 1998, tabl. 5:1-3; 1-6 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. LXXI. 1 – Raszewy, pow. Jarocin, stan. 2 (nr kat. 428); 2 – Rogowo, pow. Płock, stan. 1 (nr kat. 429); 3 – Rogoźno, pow. Oborniki (nr kat. 430);
4 – Rostkowo, pow. Płock, stan. 1 (nr kat. 431). 1-4 – rys. P. N. Kotowicz; 1-4– przerys. A. Sabat.
Table LXXI. 1 – Raszewy, Jarocin distr., site 1 (cat. No. 428); 2 – Rogowo, Płock distr., site 1 (cat. No. 429); 3 – Rogoźno, Oborniki distr. (cat. No. 430);
4 – Rostkowo, Płock distr., site 1 (cat. No. 431). 1-4 – drawing by P. N. Kotowicz; 1-4– redrawing by A. Sabat.
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Tabl. LXXII. 1 – Rostkowo, pow. Płock, stan. 1 (nr kat. 432); 2 – Roszków, pow. Racibórz (nr kat. 433);
3 – Rozprza, pow. Piotrków Trybunalski, stan. 1 (nr kat. 434); 4 – Rozprza, pow. Piotrków Trybunalski, stan. 1 (nr kat. 435);
5 – Ruda Różaniecka, pow. Lubaczów (nr kat. 436). 1-2,4-5 – rys. P. N. Kotowicz; 3 – wg Chmielowska 1982, tabl. IV:1; 1-5 – przerys. A. Sabat.
Table LXXII. 1 – Rostkowo, Płock distr., site 1 (cat. No. 432); 2 – Roszków, Racibórz distr. (cat. No. 433);
3 – Rozprza, Piotrków Trybunalski distr., site 1 (cat. No. 434); 4 – Rozprza, Piotrków Trybunalski distr., site 1 (cat. No. 435); 5 – Ruda Różaniecka,
Lubaczów distr. (cat. No. 436). 1-2,4-5 – drawing by P. N. Kotowicz; 3 – after Chmielowska 1982, tabl. IV:1; 1-5 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. LXXIII. 1 – Rybałty, pow. Siemiatycze, stan. 1 (nr kat. 442); 2 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 1 (nr kat. 443);
3 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 1 (nr kat. 444); 4 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 1 (nr kat. 445);
5 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 1 (nr kat. 448); 6 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 1 (nr kat. 449).
1-2,4 – rys. P. N. Kotowicz; 3 – wg Wrzosek 1961, tabl. IV:3; 5 – wg Żurowski 1953, tabl. 45:c (bez skali); 6 – wg Kurnatowska 2004, fig. 7:20;
1-6 – przerys. A. Sabat.
Table LXXIII. 1 – Rybałty, Siemiatycze distr., site 1 (cat. No. 442); 2 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 1 (cat. No. 443);
3 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 1 (cat. No. 444); 4 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 1 (cat. No. 445);
5 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 1 (cat. No. 448); 6 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 1 (cat. No. 449).
1-2,4 – drawing by P. N. Kotowicz; 3 – after Wrzosek 1961, tabl. IV:3; 5 – after Żurowski 1953, tabl. 45:c (without the scale);
6 – after Kurnatowska 2004, fig. 7:20; 1-6 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. LXXIV. 1 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 1 (nr kat. 450); 2 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 2 (nr kat. 451);
3 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 2 (nr kat. 452); 4 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 2 (nr kat. 453);
5 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 2 (nr kat. 454); 6 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 2 (nr kat. 455).
1,4 – rys. P. Sankiewicz; 2-3,5-6 – rys. P. N. Kotowicz; 1-6 – przerys. A. Sabat.
Table LXXIV. 1 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 1 (cat. No. 450); 2 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 1 (cat. No. 451);
3 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 2 (cat. No. 452); 4 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 2 (cat. No. 453);
5 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 2 (cat. No. 454); 6 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 2 (cat. No. 455).
1,4 – drawing by P. Sankiewicz; 2-3,5-6 – drawing by P. N. Kotowicz; 1-6 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. LXXV. 1 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3 (nr kat. 456); 2 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3 (nr kat. 457);
3 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3 (nr kat. 458); 4 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3a (nr kat. 459).
1-4 – rys. P. N. Kotowicz; 1-4 – przerys. A. Sabat.
Table LXXV. 1 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3 (cat. No. 456); 2 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3 (cat. No. 457);
3 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3 (cat. No. 458); 4 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3a (cat. No. 459).
1-4 – drawing by P. N. Kotowicz; 1-4 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. LXXVI. 1 – Rybitwy-Ostrów Lednicki,
pow. Gniezno, stan. 3a (nr kat. 460);
2 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno,
stan. 3a (nr kat. 461); 3 – Rybitwy-Ostrów Lednicki,
pow. Gniezno, stan. 3a (nr kat. 462);
4 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno,
stan. 3a (nr kat. 463). 1-4 – rys. P. N. Kotowicz;
1-4 – przerys. A. Sabat.
Table LXXVI. 1 – Rybitwy-Ostrów Lednicki,
Gniezno distr., site 3a (cat. No. 460);
2 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr.,
site 3a (cat. No. 461); 3 – Rybitwy-Ostrów Lednicki,
Gniezno distr., site 3a (cat. No. 462);
4 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr.,
site 3a (cat. No. 463). 1-4 – drawing by P. N. Kotowicz;
1-4 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. LXXVII. 1 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3a (nr kat. 464); 2 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3a (nr kat. 465);
3 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3a (nr kat. 466). 1-3 – rys. P. N. Kotowicz; 1-3 – przerys. A. Sabat.
Table LXXVII. 1 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3a (cat. No. 464); 2 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3a (cat. No. 465);
3 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3a (cat. No. 466). 1-3 – drawing by P. N. Kotowicz; 1-3 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. LXXVIII. 1 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3a (nr kat. 467); 2 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3a (nr kat. 468);
3 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3a (nr kat. 469). 1-3 – rys. P. N. Kotowicz; 1-3 – przerys. A. Sabat.
Table LXXVIII. 1 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3a (cat. No. 467); 2 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3a (cat. No. 468);
3 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3a (cat. No. 469). 1-3 – drawing by P. N. Kotowicz; 1-3 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. LXXIX. 1 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3a (nr kat. 470); 2 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3a (nr kat. 471);
3 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3a (nr kat. 472). 1-3 – rys. P. N. Kotowicz; 1-3 – przerys. A. Sabat.
Table LXXIX. 1 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3a (cat. No. 470); 2 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3a (cat. No. 471);
3 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3a (cat. No. 472). 1-3 – drawing by P. N. Kotowicz; 1-3 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. LXXX. 1 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3a (nr kat. 473); 2 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3a (nr kat. 474);
3 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3a (nr kat. 475); 4 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3a (nr kat. 476);
5 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3a (nr kat. 477). 1-5 – rys. P. N. Kotowicz; 1-5 – przerys. A. Sabat.
Table LXXX. 1 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3a (cat. No. 473); 2 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3a (cat. No. 474);
3 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3a (cat. No. 475); 4 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3a (cat. No. 476);
5 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3a (cat. No. 477). 1-5 – drawing by P. N. Kotowicz; 1-5 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. LXXXI. 1 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3a (nr kat. 478); 2 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3a (nr kat. 479);
3 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3a (nr kat. 480). 1-3 – rys. P. N. Kotowicz; 1-3 – przerys. A. Sabat.
Table LXXXI. 1 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3a (cat. No. 478); 2 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3a (cat. No. 479);
3 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3a (cat. No. 480). 1-3 – drawing by P. N. Kotowicz; 1-3 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. LXXXII. 1 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3a
(nr kat. 481); 2 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3a
(nr kat. 482); 3 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3a
(nr kat. 483). 1-3 – rys. P. N. Kotowicz; 1-3 – przerys. A. Sabat.
Table LXXXII. 1 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3a
(cat. No. 481); 2 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3a
(cat. No. 482); 3 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3a
(cat. No. 483). 1-3 – drawing by P. N. Kotowicz;
1-3 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. LXXXIII. 1 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3a (nr kat. 484); 2 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3a (nr kat. 485);
3 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3a (nr kat. 486). 1-3 – rys. P. N. Kotowicz; 1-3 – przerys. A. Sabat.
Table LXXXIII. 1 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3a (cat. No. 484); 2 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3a (cat. No. 485);
3 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3a (cat. No. 486). 1-3 – drawing by P. N. Kotowicz; 1-3 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. LXXXIV. 1 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3a (nr kat. 487); 2 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3a (nr kat. 488);
3 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3a (nr kat. 489). 1-3 – rys. P. N. Kotowicz; 1-3 – przerys. A. Sabat.
Table LXXXIV. 1 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3a (cat. No. 487); 2 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3a (cat. No. 488);
3 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3a (cat. No. 489). 1-3 – drawing by P. N. Kotowicz; 1-3 – redrawing by A. Sabat.

336

1

0

2

5 cm

3

Tabl. LXXXV. 1 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3a (nr kat. 490); 2 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3a (nr kat. 491);
3 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3a (nr kat. 492). 1-3 – rys. P. N. Kotowicz; 1-3 – przerys. A. Sabat.
Table LXXXV. 1 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3a (cat. No. 490); 2 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3a (cat. No. 491);
3 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3a (cat. No. 492). 1-3 – drawing by P. N. Kotowicz; 1-3 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. LXXXVI. 1 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3a (nr kat. 493); 2 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3a (nr kat. 494);
3 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3a (nr kat. 495). 1-3 – rys. P. N. Kotowicz; 1-3 – przerys. A. Sabat.
Table LXXXVI. 1 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3a (cat. No. 493); 2 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3a (cat. No. 494);
3 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3a (cat. No. 495). 1-3 – drawing by P. N. Kotowicz; 1-3 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. LXXXVII. 1 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3a (nr kat. 496); 2 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3a (nr kat. 497);
3 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3a (nr kat. 498). 1-3 – rys. P. N. Kotowicz; 1-3 – przerys. A. Sabat.
Table LXXXVII. 1 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3a (cat. No. 496); 2 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3a (cat. No. 497);
3 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3a (cat. No. 498). 1-3 – drawing by P. N. Kotowicz; 1-3 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. LXXXVIII. 1 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3a (nr kat. 499); 2 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3a (nr kat. 500);
3 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3a (nr kat. 501). 1-3 – rys. P. N. Kotowicz; 1-3 – przerys. A. Sabat.
Table LXXXVIII. 1 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3a (cat. No. 499); 2 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3a
(cat. No. 500); 3 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3a (cat. No. 501). 1-3 – drawing by P. N. Kotowicz; 1-3 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. LXXXIX. 1 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3a (nr kat. 502); 2 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3a (nr kat. 503);
3 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3a (nr kat. 504). 1-3 – rys. P. N. Kotowicz; 1-3 – przerys. A. Sabat.
Table LXXXIX. 1 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3a (cat. No. 502); 2 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3a (cat. No. 503);
3 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3a (cat. No. 504). 1-3 – drawing by P. N. Kotowicz; 1-3 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. XC. 1 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3a (nr kat. 505); 2 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3a (nr kat. 506);
3 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3a (nr kat. 507). 1-3 – rys. P. N. Kotowicz; 1-3 – przerys. A. Sabat.
Table XC. 1 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3a (cat. No. 505); 2 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3a (cat. No. 506);
3 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3a (cat. No. 507). 1-3 – drawing by P. N. Kotowicz; 1-3 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. XCI. 1 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3a (nr kat. 508); 2 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3a (nr kat. 509); 3 – Rybitwy-Ostrów
Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3a (nr kat. 510); 4 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3a (nr kat. 511). 1-4 – rys. P. N. Kotowicz; 1-4 – przerys. A. Sabat.
Table XCI. 1 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3a (cat. No. 508); 2 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3a (cat. No. 509);
3 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3a (cat. No. 510); 4 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3a (cat. No. 511).
1-4 – drawing by P. N. Kotowicz; 1-4 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. XCII. 1 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3a (nr kat. 512); 2 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno,
stan. 3a (nr kat. 513); 3 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3a (nr kat. 514); 4 – Rybitwy-Ostrów Lednicki,
pow. Gniezno, stan. 3a (nr kat. 515). 1-4 – rys. P. N. Kotowicz; 1-4 – przerys. A. Sabat.
Table XCII. 1 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3a (cat. No. 512); 2 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3a
(cat. No. 513); 3 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3a (cat. No. 514); 4 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3a
(cat. No. 515). 1-4 – drawing by P. N. Kotowicz; 1-4 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. XCIII. 1 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3a (nr kat. 516); 2 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3a (nr kat. 517);
3 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3a (nr kat. 518). 1-3 – rys. P. N. Kotowicz; 1-3 – przerys. A. Sabat.
Table XCIII. 1 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3a (cat. No. 516); 2 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3a (cat. No. 517);
3 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3a (cat. No. 518). 1-3 – drawing by P. N. Kotowicz; 1-3 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. XCIV. 1 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3a (nr kat. 519);
2 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3a (nr kat. 520);
3 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3a (nr kat. 521).
1-3 – rys. P. N. Kotowicz; 1-3 – przerys. A. Sabat.
Table XCIV. 1 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3a (cat. No. 519);
2 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3a (cat. No. 520);
3 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3a (cat. No. 521).
1-3 – drawing by P. N. Kotowicz; 1-3 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. CX. 1 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3a (nr kat. 522); 2 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3a (nr kat. 523);
3 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3a (nr kat. 524); 4 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3a (nr kat. 525).
1-4 – rys. P. N. Kotowicz; 1-4 – przerys. A. Sabat.
Table CX. 1 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3a (cat. No. 522); 2 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3a (cat. No. 523);
3 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3a (cat. No. 524); 4 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3a (cat. No. 525).
1-4 – drawing by P. N. Kotowicz; 1-4 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. XCVI. 1 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3a (nr kat. 526); 2 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3a (nr kat. 527);
3 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3a (nr kat. 528); 4 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3a (nr kat. 529).
1-4 – rys. P. N. Kotowicz; 1-4 – przerys. A. Sabat.
Table XCVI. 1 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3a (cat. No. 526); 2 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3a (cat. No. 527);
3 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3a (cat. No. 528); 4 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3a (cat. No. 529).
1-4 – drawing by P. N. Kotowicz; 1-4 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. XCVII. 1 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno,
stan. 3a (nr kat. 530); 2 – Rybitwy-Ostrów Lednicki,
pow. Gniezno, stan. 3a (nr kat. 531);
3 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3a
(nr kat. 532). 1-3 – rys. P. N. Kotowicz; 1-3 – przerys. A. Sabat.
Table XCVII. 1 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr.,
site 3a (cat. No. 530); 2 – Rybitwy-Ostrów Lednicki,
Gniezno distr., site 3a (cat. No. 531); 3 – Rybitwy-Ostrów Lednicki,
Gniezno distr., site 3a (cat. No. 532). 1-3 – drawing by
P. N. Kotowicz; 1-3 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. XCVIII. 1 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3a (nr kat. 533); 2 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3a (nr kat. 534).
1-2 – rys. P. N. Kotowicz; 1-2 – przerys. A. Sabat.
Table XCVIII. 1 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3a (cat. No. 533); 2 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3a (cat. No. 534).
1-2 – drawing by P. N. Kotowicz; 1-2 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. XCIX. 1 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3a (nr kat. 535); 2 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3a (nr kat. 536);
3 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3a (nr kat. 537). 1-3 – rys. P. N. Kotowicz; 1-3 – przerys. A. Sabat.
Table XCIX. 1 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3a (cat. No. 535); 2 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3a (cat. No. 536);
3 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3a (cat. No. 537). 1-3 – drawing by P. N. Kotowicz; 1-3 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. C. 1 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3a (nr kat. 538); 2 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3a (nr kat. 539);
3 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3a (nr kat. 540); 4 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3b (nr kat. 541).
1-4 – rys. P. N. Kotowicz; 1-4 – przerys. A. Sabat.
Table C. 1 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3a (cat. No. 538); 2 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3a (cat. No. 539);
3 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3a (cat. No. 540); 4 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3b (cat. No. 541).
1-4 – drawing by P. N. Kotowicz; 1-4 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. CI. 1 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3a (nr kat. 542);
2 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3a (nr kat. 543);
3 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3a (nr kat. 544).
1-3 – rys. P. N. Kotowicz; 1-3 – przerys. A. Sabat.
Table CI. 1 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3a (cat. No. 542);
2 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3a (cat. No. 543);
3 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3a (cat. No. 544).
1-3 – drawing by P. N. Kotowicz; 1-3 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. CII. 1 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno,
stan. 3b (nr kat. 545); 2 – Rybitwy-Ostrów Lednicki,
pow. Gniezno, stan. 3b (nr kat. 546); 3 – RybitwyOstrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3b (nr kat. 547);
4 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3b
(nr kat. 548). 1-4 – rys. P. N. Kotowicz;
1-4 – przerys. A. Sabat.
Table CII. 1 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr.,
site 3b (cat. No. 545); 2 – Rybitwy-Ostrów Lednicki,
Gniezno distr., site 3b (cat. No. 546);3 – RybitwyOstrów Lednicki, Gniezno distr., site 3b (cat. No. 547);
4 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3b
(cat. No. 548). 1-4 – drawing by P. N. Kotowicz;
1-4 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. CIII. 1 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3b (nr kat. 549); 2 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3b (nr kat. 550);
3 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3b (nr kat. 551); 4 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3b (nr kat. 552).
1-4 – rys. P. N. Kotowicz; 1-4 – przerys. A. Sabat.
Table CIII. 1 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3b (cat. No. 549); 2 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3b (cat. No. 550);
3 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3b (cat. No. 551); 4 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3b (cat. No. 552).
1-4 – drawing by P. N. Kotowicz; 1-4 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. CIV. 1 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3b (nr kat. 553); 2 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3b (nr kat. 554);
3 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3b (nr kat. 555). 1-3 – rys. P. N. Kotowicz; 1-3 – przerys. A. Sabat.
Table CIV. 1 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3b (cat. No. 553); 2 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3b (cat. No. 554);
3 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3b (cat. No. 555). 1-3 – drawing by P. N. Kotowicz; 1-3 – redrawing by A. Sabat.

356

1

0

5 cm

2

3

Tabl. CV. 1 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3b (nr kat. 556); 2 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3b (nr kat. 557);
3 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3b (nr kat. 558). 1-3 – rys. P. N. Kotowicz; 1-3 – przerys. A. Sabat.
Table CV. 1 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3b (cat. No. 556); 2 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3b (cat. No. 557);
3 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3b (cat. No. 558). 1-3 – drawing by P. N. Kotowicz; 1-3 – redrawing by A. Sabat.

357

1

5 cm

0

2

3

Tabl. CVI. 1 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3b (nr kat. 559); 2 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3b (nr kat. 560);
3 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3b (nr kat. 561). 1-3 – rys. P. N. Kotowicz; 1-3 – przerys. A. Sabat.
Table CVI. 1 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3b (cat. No. 559); 2 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3b (cat. No. 560);
3 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3b (cat. No. 561). 1-3 – drawing by P. N. Kotowicz; 1-3 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. CVII. 1 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3b (nr kat. 562); 2 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3b (nr kat. 563);
3 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3b (nr kat. 564). 1-3 – rys. P. N. Kotowicz; 1-3 – przerys. A. Sabat.
Table CVII. 1 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3b (cat. No. 562); 2 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3b (cat. No. 563);
3 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3b (cat. No. 564). 1-3 – drawing by P. N. Kotowicz; 1-3 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. CVIII. 1 – Rybitwy-Ostrów Lednicki,
pow. Gniezno, stan. 3b (nr kat. 565);
2 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno,
stan. 3b (nr kat. 566);
3 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno,
stan. 3b (nr kat. 567).
1-3 – rys. P. N. Kotowicz;
1-3 – przerys. A. Sabat.
Table CVIII. 1 – Rybitwy-Ostrów Lednicki,
Gniezno distr., site 3b (cat. No. 565);
2 – Rybitwy-Ostrów Lednicki,
Gniezno distr., site 3b (cat. No. 566);
3 – Rybitwy-Ostrów Lednicki,
Gniezno distr., site 3b (cat. No. 567).
1-3 – drawing by P. N. Kotowicz;
1-3 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. CIX. 1 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno,
stan. 3b (nr kat. 568); 2 – Rybitwy-Ostrów Lednicki,
pow. Gniezno, stan. 3b (nr kat. 569);
3 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3b
(nr kat. 570); 4 – Rybitwy-Ostrów Lednicki,
pow. Gniezno, stan. 3b (nr kat. 571).
1-4 – rys. P. N. Kotowicz; 1-4 – przerys. A. Sabat.
Table CIX. 1 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr.,
site 3b (cat. No. 568); 2 – Rybitwy-Ostrów Lednicki,
Gniezno distr., site 3b (cat. No. 569);
3 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3b
(cat. No. 570); 4 – Rybitwy-Ostrów Lednicki,
Gniezno distr., site 3b (cat. No. 571).
1-4 – drawing by P. N. Kotowicz;
1-4 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. CX. 1 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno,
stan. 3b (nr kat. 572); 2 – Rybitwy-Ostrów Lednicki,
pow. Gniezno, stan. 3b (nr kat. 573);
3 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3b
(nr kat. 574); 4 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno,
stan. 3b (nr kat. 575); 5 – Rybitwy-Ostrów Lednicki,
pow. Gniezno, stan. 3b (nr kat. 576).
1-5 – rys. P. N. Kotowicz; 1-5 – przerys. A. Sabat.
Table CX. 1 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr.,
site 3b (cat. No. 572); 2 – Rybitwy-Ostrów Lednicki,
Gniezno distr., site 3b (cat. No. 573);
3 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3b
(cat. No. 574); 4 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr.,
5
site 3b (cat. No. 575); 5 – Rybitwy-Ostrów Lednicki,
Gniezno distr., site 3b (cat. No. 576).
1-5 – drawing by P. N. Kotowicz; 1-5 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. CXI. 1 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno,
stan. 3b (nr kat. 577); 2 – Rybitwy-Ostrów Lednicki,
3
pow. Gniezno, stan. 3b (nr kat. 578); 3 – RybitwyOstrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3b (nr kat. 579).
1-3 – rys. P. N. Kotowicz; 1-3 – przerys. A. Sabat.
Table CXI. 1 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr.,
site 3b (cat. No. 577); 2 – Rybitwy-Ostrów Lednicki,
Gniezno distr., site 3b (cat. No. 578); 3 – RybitwyOstrów Lednicki, Gniezno distr., site 3b (cat. No. 579).
1-3 – drawing by P. N. Kotowicz; 1-3 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. CXII. 1 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3b (nr kat. 580); 2 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3b (nr kat. 581);
3 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3b (nr kat. 582). 1-3 – rys. P. N. Kotowicz; 1-3 – przerys. A. Sabat.
Table CXII. 1 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3b (cat. No. 580); 2 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3b (cat. No. 581);
3 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3b (cat. No. 582). 1-3 – drawing by P. N. Kotowicz; 1-3 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. CXIII. 1 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3b (nr kat. 583); 2 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3b (nr kat. 584);
3 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3b (nr kat. 585); 4 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3b (nr kat. 586);
5 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3b (nr kat. 587). 1-5 – rys. P. N. Kotowicz; 1-5 – przerys. A. Sabat.
Table CXIII. 1 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3b (cat. No. 583); 2 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3b (cat. No. 584);
3 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3b (cat. No. 585); 4 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3b (cat. No. 586);
5 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3b (cat. No. 587). 1-5 – drawing by P. N. Kotowicz; 1-5 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. CXIV. 1 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3b (nr kat. 588); 2 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3b (nr kat. 589);
3 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3b (nr kat. 590). 1-3 – rys. P. N. Kotowicz; 1-3 – przerys. A. Sabat.
Table CXIV. 1 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3b (cat. No. 588); 2 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3b (cat. No. 589);
3 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3b (cat. No. 590). 1-3 – drawing by P. N. Kotowicz; 1-3 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. CXV. 1 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3b (nr kat. 591); 2 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3b (nr kat. 592);
3 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3b (nr kat. 593). 1-3 – rys. P. N. Kotowicz; 1-3 – przerys. A. Sabat.
Table CXV. 1 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3b (cat. No. 591); 2 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3b (cat. No. 592);
3 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3b (cat. No. 593). 1-3 – drawing by P. N. Kotowicz; 1-3 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. CXVI. 1 – Rybitwy-Ostrów Lednicki,
pow. Gniezno, stan. 3b (nr kat. 594); 2 – RybitwyOstrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3b
(nr kat. 595); 3 – Rybitwy-Ostrów Lednicki,
pow. Gniezno, stan. 3b (nr kat. 596).
1-3 – rys. P. N. Kotowicz; 1-3 – przerys. A. Sabat.
Table CXVI. 1 – Rybitwy-Ostrów Lednicki,
Gniezno distr., site 3b (cat. No. 594); 2 – RybitwyOstrów Lednicki, Gniezno distr., site 3b
(cat. No. 595); 3 – Rybitwy-Ostrów Lednicki,
Gniezno distr., site 3b (cat. No. 596).
1-3 – drawing by P. N. Kotowicz;
1-3 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. CXVII. 1 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3b (nr kat. 597); 2 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3b (nr kat. 598);
3 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3b (nr kat. 599). 1-3 – rys. P. N. Kotowicz; 1-3 – przerys. A. Sabat.
Table CXVII. 1 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3b (cat. No. 597); 2 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3b (cat. No. 598);
3 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3b (cat. No. 599). 1-3 – drawing by P. N. Kotowicz; 1-3 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. CXVIII. 1 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno (nr kat. 600); 2 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno
(nr kat. 601); 3 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno (nr kat. 602). 1-3 – rys. P. N. Kotowicz; 1-3 – przerys. A. Sabat.
Table CXVIII. 1 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno dist. (cat. No. 600); 2 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno dist. (cat. No. 601);
3 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno dist. (cat. No. 602). 1-3 – drawing by P. N. Kotowicz; 1-3 – redrawing by A. Sabat.

370

2

1

3

0

5 cm

4

5

6

Tabl. CXIX. 1 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno (nr kat. 603); 2 – Rząska,
pow. Kraków (nr kat. 605); 3 – Rzymówka, pow. Złotoryja (nr kat. 606); 4 – SanokBiała Góra, pow. Sanok, stan. 6 (nr kat. 607); 5 – Santok, pow. Gorzów Wielkopolski,
stan. 1 (nr kat. 608); 6 – Sąsiadka, pow. Zamość, stan. 1 (nr kat. 609).
1-2,4 – rys. P. N. Kotowicz; 3 – wg Bykowski 1982, tabl. XVIII:b;
5 – wg Leciejewicz 1959, ryc. 7:f; 6 – wg Kotowicz, w druku B;
1-4,6 – przerys. A. Sabat.
Table CXIX. 1 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno dist. (cat. No. 603); 2 – Rząska,
Kraków distr. (cat. No. 605); 3 – Rzymówka, Złotoryja distr. (cat. No. 606);
4 – Sanok-Biała Góra, Sanok distr., site 6 (cat. No. 607); 5 – Santok, Gorzów
Wielkopolski distr., site 1 (cat. No. 608); 6 – Sąsiadka, Zamość distr., site 1
(cat. No. 609). 1-2,4 – drawing by P. N. Kotowicz; 3 – after Bykowski 1982,
tabl. XVIII:b; 5 – after Leciejewicz 1959, ryc. 7:f; 6 – after Kotowicz, forthcoming B;
1-4,6 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. CXX. 1 – Sędzin, pow. Aleksandrów Kujawski, stan. 86-88 (nr kat. 610); 2 – Siedlce, pow. Siedlce (nr kat. 611);
3 – Siedlce, pow. Siedlce (nr kat. 612); 4 – Siedlce, pow. Siedlce (nr kat. 613); 5 – Siemienice, pow. Kutno (nr kat. 614);
6 – Sieradz, pow. Sieradz, stan. 1 (nr kat. 615); 7 – Sieradz, pow. Sieradz, stan. 3 (nr kat. 616). 1 – wg Maik, Świętosławski, Wtorkiewicz-Marosik,
Żemigała 2009, ryc. 22:12; 2-5,7 – rys. P. N. Kotowicz; 6 – wg Nowiński 1971, ryc. 5; 1-7 – przerys. A. Sabat.
Table CXX. 1 – Sędzin, Aleksandrów Kujawski distr., site 86-88 (cat. No. 610); 2 – Siedlce, Siedlce distr. (cat. No. 611);
3 – Siedlce, Siedlce distr. (cat. No. 612); 4 – Siedlce, Siedlce distr. (cat. No. 613); 5 – Siemienice, Kutno distr. (cat. No. 614);
6 – Sieradz, Sieradz distr., site 1 (cat. No. 615); 7 – Sieradz, Sieradz distr., site 3 (cat. No. 616). 1 – after Maik, Świętosławski, Wtorkiewicz-Marosik,
Żemigała 2009, ryc. 22:12; 2-5,7 – drawing by P. N. Kotowicz; 6 – after Nowiński 1971, ryc. 5; 1-7 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. CXXI. 1 – Sieradz, pow. Sieradz, stan. 3 (nr kat. 617); 2 – Sieradz, pow. Sieradz, stan. 3 (nr kat. 618); 3 – Skokówko, pow. Gostyń (nr kat. 619);
4-5 – Skotniki, pow. Szczecinek (nr kat. 620). 1-3 – rys. P. N. Kotowicz; 4 – wg Lachowicz, Olczak, Siuchniński 1977, ryc. 103;
5 – wg Beck 1944b, Taf. 3:9; 1-5 – przerys. A. Sabat.
Table CXXI. 1 – Sieradz, Sieradz distr., site 3 (cat. No. 617); 2 – Sieradz, Sieradz distr., site 3 (cat. No. 618); 3 – Skokówko, Gostyń distr. (cat. No. 619);
4-5 – Skotniki, Szczecinek distr. (cat. No. 620). 1-3 – drawing by P. N. Kotowicz; 4 – after Lachowicz, Olczak, Siuchniński 1977, ryc. 103;
5 – after Beck 1944b, Taf. 3:9; 1-5 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. CXXII. 1 – Smardzów, pow. Wrocław (nr kat. 621); 2 – Smolice, pow. Oświęcim (nr kat. 622); 3 – Smolugi, pow. Siemiatycze,
stan. 1 (nr kat. 623); 4 – Smolugi, pow. Siemiatycze, stan. 1 (nr kat. 624); 5 – Smolugi, pow. Siemiatycze, stan. 1 (nr kat. 625).
1 – wg Koniarek 1996, tabl. 21:e; 2 – wg Tyniec-Kepińska 2005, ryc. 5; 3-5 – rys. P. N. Kotowicz; 1-5 – przerys. A. Sabat.
Table CXXII. 1 – Smardzów, Wrocław distr. (cat. No. 621); 2 – Smolice, Oświęcim distr. (cat. No. 622); 3 – Smolugi, Siemiatycze distr., site 1
(cat. No. 623); 4 – Smolugi, Siemiatycze distr., site 1 (cat. No. 624); 5 – Smolugi, Siemiatycze distr., site 1 (cat. No. 625).
1 – after Koniarek 1996, tabl. 21:e; 2 – after Tyniec-Kepińska 2005, ryc. 5; 3-5 – drawing by P. N. Kotowicz; 1-5 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. CXXIII. 1 – Smolugi, pow. Siemiatycze, stan. 1 (nr kat. 626); 2 – Smolugi, pow. Siemiatycze, stan. 1 (nr kat. 627); 3 – Smolugi, pow. Siemiatycze,
stan. 1 (nr kat. 628); 4 – Smolugi, pow. Siemiatycze, stan. 1 (nr kat. 629). 1-4 – rys. P. N. Kotowicz; 1-4 – przerys. A. Sabat.
Table CXXIII. 1 – Smolugi, Siemiatycze distr., site 1 (cat. No. 626); 2 – Smolugi, Siemiatycze distr., site 1 (cat. No. 627); 3 – Smolugi,
Siemiatycze distr., site 1 (cat. No. 628); 4 – Smolugi, Siemiatycze distr., site 1 (cat. No. 629). 1-4 – drawing by P. N. Kotowicz;
1-4 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. CXXIV. 1 – Smolugi, pow. Siemiatycze, stan. 1 (nr kat. 630); 2 – Smolugi, pow. Siemiatycze, stan. 1 (nr kat. 631); 3 – Smolugi, pow. Siemiatycze,
stan. 1 (nr kat. 632); 4 – Smolugi, pow. Siemiatycze, stan. 1 (nr kat. 633). 1-4 – rys. P. N. Kotowicz; 1-4 – przerys. A. Sabat.
Table CXXIV. 1 – Smolugi, Siemiatycze distr., site 1 (cat. No. 630); 2 – Smolugi, Siemiatycze distr., site 1 (cat. No. 631); 3 – Smolugi,
Siemiatycze distr., site 1 (cat. No. 632); 4 – Smolugi, Siemiatycze distr., site 1 (cat. No. 633). 1-4 – drawing by P. N. Kotowicz;
1-4 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. CXXV. 1 – Smolugi, pow. Siemiatycze, stan. 1 (nr kat. 634); 2 – Sopot, pow. Sopot, stan. 1 (?) (nr kat. 635); 3 – Sowinki, pow. Poznań,
stan. 23A (nr kat. 636); 4 – Spławie-Wodzisko, pow. Września, stan. 2 (nr kat. 637); 5 – Stara Łomża, pow. Łomża, stan. 1 (nr kat. 638);
6 – Starczanowo, pow. Poznań (nr kat. 639); 7 – Stary Zamek, pow. Wrocław, stan. 6 (nr kat. 640). 1,3-4,6 – rys. P. N. Kotowicz;
2 – wg Świątkiewicz 2011, ryc. 1; 5 – rys. J. Deptuła; 7 – wg Lodowski 1982, ryc. 9:f; 1-7 – przerys. A. Sabat.
Table CXXV. 1 – Smolugi, Siemiatycze distr., site 1 (cat. No. 634); 2 – Sopot, Sopot distr., site 1 (?) (cat. No. 635); 3 – Sowinki, Poznań distr.,
site 23A (cat. No. 636); 4 – Spławie-Wodzisko, Września distr., site 2 (cat. No. 637); 5 – Stara Łomża, Łomża distr., site 1 (cat. No. 638);
6 – Starczanowo, Poznań distr. (cat. No. 639); 7 – Stary Zamek, Wrocław distr., site 6 (cat. No. 640). 1,3-4,6 – drawing by P. N. Kotowicz;
2 – after Świątkiewicz 2011, ryc. 1; 5 – drawing by J. Deptuła; 7 – after Lodowski 1982, ryc. 9:f,; 1-7 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. CXXVI. 1 – Stary Zamek, pow. Wrocław, stan. 6 (nr kat. 641); 2 – Stolec,
pow. Sieradz (nr kat. 642); 3 – Stradów, pow. Kazimierza Wielka, stan. 6 (nr kat. 644);
4 – Strączno, pow. Wałcz, stan. 1 (nr kat. 645); 5 – Strumiany, pow. Poznań
(nr kat. 646); 6 – Strzegom, pow. Świdnica (nr kat. 648).
1 – wg Lodowski 1982, ryc. 9:h; 2 – wg Stawiski 1873, ryc. 17 (bez skali);
3 – wg Zoll-Adamikowa 1966a, ryc. 7:e; 4 – wg Janocha 1969, ryc. 4:d;
5-6 – rys. P. N. Kotowicz; 1-6 – przerys. A. Sabat.
Table CXXVI. 1 – Stary Zamek, Wrocław distr., site 6 (cat. No. 641); 2 – Stolec,
Sieradz distr. (cat. No. 642); 3 – Stradów, Kazimierza Wielka distr., site 6 (cat. No. 644);
4 – Strączno, Wałcz distr., site 1 (cat. No. 645); 5 – Strumiany, Poznań distr.
(cat. No. 646); 6 – Strzegom, Świdnica distr. (cat. No. 648).
1 – after Lodowski 1982, ryc. 9:h; 2 – after Stawiski 1873, ryc. 17 (without the scale);
3 – after Zoll-Adamikowa 1966a, ryc. 7:e; 4 – after Janocha 1969, ryc. 4:d;
5-6 – drawing by P. N. Kotowicz; 1-6 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. CXXVII. 1 – Sulejów-Piaski, pow. Piotrków Trybunalski, stan. 4 (nr kat. 649);
2 – Supraśl, pow. Białystok (nr kat. 650); 3 – Sypniewo, pow. Maków Mazowiecki,
stan. 1 (nr kat. 651); 4 – Sypniewo, pow. Maków Mazowiecki, stan. 2 (nr kat. 652);
5 – Szarlej, pow. Inowrocław (nr kat. 653). 1-5 – rys. P. N. Kotowicz; 1-5 – przerys. A. Sabat.
Table CXXVII. 1 – Sulejów-Piaski, Piotrków Trybunalski distr., site 4 (cat. No. 649);
2 – Supraśl, Białystok distr. (cat. No. 650); 3 – Sypniewo, Maków Mazowiecki distr.,
site 1 (cat. No. 651); 4 – Sypniewo, Maków Mazowiecki distr., site 2 (cat. No. 652);
5 – Szarlej, Inowrocław distr. (cat. No. 653). 1-5 – drawing by P. N. Kotowicz; 1-5 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. CXXVIII. 1 – Szarów, pow. Poddębice
(nr kat. 654); 2 – Szczaworyż, pow. Busko Zdrój,
stan. 1 (nr kat. 655); 3 – Szczaworyż,
pow. Busko Zdrój, stan. 1 (nr kat. 656);
4 – Szczecin, pow. Szczecin (nr kat. 657);
5 – Szczecin, pow. Szczecin (nr kat. 658);
6 – Szczecin, pow. Szczecin (nr kat. 659).
1,4-6 – rys. P. N. Kotowicz;
2-3 – wg Dąbrowska 1970, ryc. 6:k-l;
1-6 – przerys. A. Sabat.
Table CXXVIII. 1 – Szarów, Poddębice distr.
(cat. No. 654); 2 – Szczaworyż, Busko Zdrój distr.,
site 1 (cat. No. 655); 3 – Szczaworyż,
Busko Zdrój distr., site 1 (cat. No. 656);
4 – Szczecin, Szczecin distr. (cat. No. 657);
5 – Szczecin, Szczecin distr. (cat. No. 658);
6 – Szczecin, Szczecin distr. (cat. No. 659).
1,4-6 – drawing by P. N. Kotowicz;
2-3 – after Dąbrowska 1970, ryc. 6:k-l;
1-6 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. CXXIX. 1 – Szczecin, pow. Szczecin (nr kat. 660); 2 – Szczecin,
pow. Szczecin (nr kat. 661); 3 – Szczecin-Stare Miasto, pow. Szczecin
(nr kat. 662); 4 – Szczecin-Stare Miasto, pow. Szczecin (nr kat. 663);
5 – Szczecin-Stare Miasto, pow. Szczecin (nr kat. 664);
6 – Szczecin-Stare Miasto, pow. Szczecin (nr kat. 665).
1-2,6 – rys. P. N. Kotowicz; 3 – rys. A. Ryś;
4-5 – wg Leciejewicz 1962, ryc. 16:a-b; 1-2,4-6 – przerys. A. Sabat.
Table CXXIX. 1 – Szczecin, Szczecin distr. (cat. No. 660); 2 – Szczecin,
Szczecin distr. (cat. No. 661); 3 – Szczecin-Stare Miasto, Szczecin distr.
(cat. No. 662); 4 – Szczecin-Stare Miasto, Szczecin distr. (cat. No. 663);
5 – Szczecin-Stare Miasto, Szczecin distr. (cat. No. 664);
6 – Szczecin-Stare Miasto, Szczecin distr. (cat. No. 665).
1-2,6 – drawing by P. N. Kotowicz; 3 – drawing by A. Ryś;
4-5 – after Leciejewicz 1962, ryc. 16:a-b; 1-2,4-6 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. CXXX. 1 – Szczecin-Stare Miasto, pow. Szczecin (nr kat. 666);
2 – Szczecin-Stare Miasto, pow. Szczecin (nr kat. 667);
3 – Szczecin-Stare Miasto, pow. Szczecin (nr kat. 668);
4 – Szczecin-Stare Miasto, pow. Szczecin (nr kat. 669);
5 – Szczecin-Stare Miasto, pow. Szczecin (nr kat. 670).
1 – wg Rulewicz 1984, ryc. 12:2; 2-4 – rys. P. N. Kotowicz;
5 – rys. K. Urbańska; 1-5 – przerys. A. Sabat.
Table CXXX. 1 – Szczecin-Stare Miasto, Szczecin distr. (cat. No. 666);
2 – Szczecin-Stare Miasto, Szczecin distr. (cat. No. 667);
3 – Szczecin-Stare Miasto, Szczecin distr. (cat. No. 668);
4 – Szczecin-Stare Miasto, Szczecin distr. (cat. No. 669);
5 – Szczecin-Stare Miasto, Szczecin distr. (cat. No. 670).
1 – after Rulewicz 1984, ryc. 12:2; 2-4 – drawing by P. N. Kotowicz;
5 – drawing by K. Urbańska; 1-5 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. CXLVIII. 1 – Szeligi, pow. Płock, stan. 1 (nr kat. 671); 2 – Szeligi, pow. Płock,
stan. 1 (nr kat. 672); 3 – Szeligi, pow. Płock, stan. 1 (nr kat. 673); 4 – Szeligi, pow. Płock,
stan. 2a (nr kat. 674); 5 – Szembruk (?), pow. Grudziądz (nr kat. 675);
6 – Szestno-Czarny Las, pow. Mrągowo, stan. 3 (nr kat. 676); 7 – Szurpiły, pow. Suwałki,
stan. 3 (nr kat. 677). 1-4 – wg Szymański 1967, ryc. 10:1, 15:11, 19:2, 44:30;
5-7 – rys. P. N. Kotowicz; 1-7 – przerys. A. Sabat.
Table CXLVIII. 1 – Szeligi, Płock distr., site 1 (cat. No. 671); 2 – Szeligi, Płock distr.,
site 1 (cat. No. 672); 3 – Szeligi, Płock distr., site 1 (cat. No. 673); 4 – Szeligi, Płock distr.,
site 2a (cat. No. 674); 5 – Szembruk (?), Grudziądz distr. (cat. No. 675);
6 – Szestno-Czarny Las, Mrągowo distr., site 3 (cat. No. 676); 7 – Szurpiły, Suwałki distr.,
site 3 (cat. No. 677). 1-4 – after Szymański 1967, ryc. 10:1, 15:11, 19:2, 44:30;
5-7 – drawing by P. N. Kotowicz; 1-7 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. CXXXII. 1 – Szurpiły, pow. Suwałki, stan. 4 (nr kat. 678); 2 – Świecie nad Osą, pow. Grudziądz, stan. 1 (nr kat. 680);
3 – Świeszyno, pow. Bytów, stan. 48 (nr kat. 682); 4 – Tańsk-Kiernozy, pow. Mława (nr kat. 683). 1-4 – rys. P. N. Kotowicz; 1-4 – przerys. A. Sabat.
Table CXXXII. 1 – Szurpiły, Suwałki distr., site 4 (cat. No. 678); 2 – Świecie nad Osą, Grudziądz distr., site 1 (cat. No. 680); 3 – Świeszyno, Bytów distr.,
site 48 (cat. No. 682); 4 – Tańsk-Kiernozy, Mława distr. (cat. No. 683). 1-4 – drawing by P. N. Kotowicz; 1-4 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. CXXXIII. 1 – Tolkmicko, pow. Elbląg, stan. 1 (nr kat. 684); 2 – Trepcza, pow. Sanok, stan. 2 (nr kat. 685); 3 – Trepcza, pow. Sanok, stan. 2
(nr kat. 686); 4 – Trepcza, pow. Sanok, stan. 25 (nr kat. 687); 5 – Trepcza, pow. Sanok, stan. 25 (nr kat. 688); 6 – Trepcza, pow. Sanok, stan. 25
(nr kat. 689); 7 – Trepcza, pow. Sanok, stan. 25 (nr kat. 690). 1 – wg Langenheim 1933, Abb. 3; 2-4 – rys. P. N. Kotowicz;
5-7 – rys. M. Glinianowicz; 1-7 – przerys. A. Sabat.
Table CXXXIII. 1 – Tolkmicko, Elbląg distr., site 1 (cat. No. 684); 2 – Trepcza, Sanok distr., site 2 (cat. No. 685); 3 – Trepcza, Sanok distr., site 2
(cat. No. 686); 4 – Trepcza, Sanok distr., site 25 (cat. No. 687); 5 – Trepcza, Sanok distr., site 2 (cat. No. 688); 6 – Trepcza, Sanok distr., site 2
(cat. No. 689);7 – Trepcza, Sanok distr., site 2 (cat. No. 690). 1 – after Langenheim 1933, Abb. 3; 2-4 – drawing by P. N. Kotowicz;
5-7 – drawing by M. Glinianowicz; 1-7 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. CXXXIV. 1 – Trzcianka, pow. Sokółka, stan. 1 (nr kat. 691); 2 – Trzcinica, pow. Jasło, stan. 1 (nr kat. 692);
3 – Trzcinica, pow. Jasło, stan. 1 (nr kat. 693). 1-3 – rys. P. N. Kotowicz; 1-3 – przerys. A. Sabat.
Table CXXXIV. 1 – Trzcianka, Sokółka distr., site 1 (cat. No. 691); 2 – Trzcinica, Jasło distr., site 1 (cat. No. 692);
3 – Trzcinica, Jasło distr., site 1 (cat. No. 693). 1-3 – drawing by P. N. Kotowicz; 1-3 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. CXXXV. 1 – Trzynik, pow. Kołobrzeg, stan. 12 (nr kat. 694); 2 – Tum, pow. Łęczyca, stan. 1 (nr kat. 696); 3 – Tum, pow. Łęczyca, stan. 1
(nr kat. 701); 4 – Tum, pow. Łęczyca, stan. 1 (nr kat. 702); 5 – Tum, pow. Łęczyca, stan. 1 (nr kat. 704); 6 – Tum, pow. Łęczyca, stan. 1 (nr kat. 706);
7 – Tum, pow. Łęczyca, stan. 1 (nr kat. 707); 8 – Tum, pow. Łęczyca, stan. 1 (nr kat. 708); 9 – Tum, pow. Łęczyca, stan. 1 (nr kat. 709).
1-9 – rys. P. N. Kotowicz; 1-9 – przerys. A. Sabat.
Table CXXXV. 1 – Trzynik, Kołobrzeg distr., site 12 (cat. No. 694); 2 – Tum, Łęczyca distr., site 1 (cat. No. 696); 3 – Tum, Łęczyca distr., site 1
(cat. No. 701); 4 – Tum, Łęczyca distr., site 1 (cat. No. 702); 5 – Tum, Łęczyca distr., site 1 (cat. No. 704); 6 – Tum, Łęczyca distr., site 1 (cat. No. 706);
7 – Tum, Łęczyca distr., site 1 (cat. No. 707); 8 – Tum, Łęczyca distr., site 1 (cat. No. 708); 9 – Tum, Łęczyca distr., site 1 (cat. No. 709).
1-9 – drawing by P. N. Kotowicz; 1-9 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. CXXXVI. 1 – Turowo, pow. Płock, stan. 1 (nr kat. 710); 2 – Turowo, pow. Płock, stan. 1 (nr kat. 711); 3 – Turowo, pow. Płock, stan. 1 (nr kat. 712);
4 – Turowo, pow. Płock, stan. 1 (nr kat. 713). 1-4 – rys. P. N. Kotowicz; 1-4 – przerys. A. Sabat.
Table CXXXVI. 1 – Turowo, Płock distr., site 1 (cat. No. 710); 2 – Turowo, Płock distr., site 1 (cat. No. 711); 3 – Turowo, Płock distr., site 1
(cat. No. 712); 4 – Turowo, Płock distr., site 1 (cat. No. 713). 1-4 – drawing by P. N. Kotowicz; 1-4 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. CXXXVII. 1 – Turowo, pow. Płock, stan. 1 (nr kat. 714); 2 – Turowo, pow. Płock, stan. 1 (nr kat. 715);
3 – Tyniec nad Ślęzą, pow. Wrocław (nr kat. 716). 1-3 – rys. P. N. Kotowicz; 1-3 – przerys. A. Sabat.
Table CXXXVII. 1 – Turowo, Płock distr., site 1 (cat. No. 714); 2 – Turowo, Płock distr., site 1 (cat. No. 715);
3 – Tyniec on Ślęza, Wrocław distr. (cat. No. 716). 1-3 – drawing by P. N. Kotowicz; 1-3 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. CXXXVIII 1 – Uchanie, pow. Hrubieszów (nr kat. 717); 2 – Ujście, pow. Piła, stan. 1 (nr kat. 718); 3 – Wałbrzych-Nowy Książ, pow. Wałbrzych
(nr kat. 720); 4 – Wandynowo, pow. Radziejów, stan. 10 (nr kat. 721); 5 – Warszawa-Grochów, pow. Warszawa, stan. 5 (nr kat. 723);
6 – Warszawa-Wilanów, pow. Warszawa (nr kat. 724); 7 – Wierzbica-Szlachecka, pow. Płońsk, stan. 1 (nr kat. 728).1 – wg Strzyż 2006, ryc. 9:8;
2 – wg Świątkiewicz 2002, tabl. XIV:6; 3-5 – rys. P. N. Kotowicz; 6 – fot. A. Indyk; 7 – wg Rutkowski 1903, tabl. III; 1-5,7 – przerys. A. Sabat.
Table CXXXVIII. 1 – Uchanie, Hrubieszów distr. (cat. No. 717); 2 – Ujście, Piła distr., site 1 (cat. No. 718); 3 – Wałbrzych-Nowy Książ,
Wałbrzych distr. (cat. No. 720); 4 – Wandynowo, Radziejów distr., site 10 (cat. No. 721); 5 – Warszawa-Grochów, Warszawa distr., site 5
(cat. No. 723); 6 – Warszawa-Wilanów, Warszawa distr.7 (cat. No. 724); 7 – Wierzbica-Szlachecka, Płońsk distr., site 1 (cat. No. 728).
1 – after Strzyż 2006, ryc. 9:8; 2 – after Świątkiewicz 2002, tabl. XIV:6; 3-5 – drawing by P. N. Kotowicz; 6 - photo by A. Indyk;
7 – after Rutkowski 1903, tabl. III; 1-5,7 – redrawing by A. Sabat.

390

1

2

5 cm

0

3

4

6
5

Tabl. CXXXIX. 1 – Wierzbica-Szlachecka, pow. Płońsk, stan. 1 (nr kat. 729); 2 – Witonia, pow. Łęczyca (nr kat. 732);
3 – Wizna, pow. Łomża (nr kat. 733); 4 – Włodarka, pow. Gryfice (nr kat. 734); 5 – Włostowo, pow. Środa Wielkopolska
(nr kat. 735); 6 – Wolbórz-Młynek, pow. Piotrków Trybunalski, stan. 15 (nr kat. 736). 1 – wg Rutkowski 1903, tabl. III;
2-3 – rys. P. N. Kotowicz; 4 – wg Świątkiewicz 2002, tabl. XII:1; 5 – wg Nadolski 1954, tabl. XV:1;
6 – wg Archiwum Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi; 1-6 – przerys. A. Sabat.
Table CXXXIX. 1 – Wierzbica-Szlachecka, Płońsk distr., site 1 (cat. No. 729); 2 – Witonia, Łęczyca distr. (cat. No. 732);
3 – Wizna, Łomża distr. (cat. No. 733); 4 – Włodarka, Gryfice distr. (cat. No. 734); 5 – Włostowo, Środa Wielkopolska distr.
(cat. No. 735); 6 – Wolbórz-Młynek, Piotrków Trybunalski distr., site 15 (cat. No. 736). 1 – after Rutkowski 1903, tabl. III;
2-3 – drawing by P. N. Kotowicz; 4 – after Świątkiewicz 2002, tabl. XII:1; 5 – after Nadolski 1954, tabl. XV:1;
6 – after Archive of Archaeological and Etnographic Museum in Łódź; 1-6 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. CXL. 1 – Wolbórz-Młynek, pow. Piotrków Trybunalski, stan. 15 (nr kat. 737); 2 – Wolin, pow. Wolin, stan. 4 (nr kat. 738); 3 – Wolin, pow. Wolin
(nr kat. 739); 4 – Wolin, pow. Wolin (nr kat. 740). 1 – wg Archiwum Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi; 2 – wg Filipowiak 2005, ryc. 7;
3-4 – rys. P. N. Kotowicz; 1-4 – przerys. A. Sabat.
Table CXL. 1 – Wolbórz-Młynek, Piotrków Trybunalski distr., site 15 (cat. No. 737); 2 – Wolin, Wolin distr., site 4 (cat. No. 738); 3 – Wolin, Wolin distr.
(cat. No. 739); 4 – Wolin, Wolin distr. (cat. No. 740). 1 – after Archive of Archaeological and Etnographic Museum in Łódź;
2 – after Filipowiak 2005, ryc. 7; 3-4 – drawing by P. N. Kotowicz; 1-4– redrawing by A. Sabat.
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Tabl. CXLI. 1 – Wolin, pow. Wolin (nr kat. 741); 2 – Wolin, pow. Wolin (nr kat. 742); 3 – Wolin, pow. Wolin (nr kat. 743);
4 – Wólka Łabuńska, pow. Zamość (nr kat. 744). 1-3 – rys. P. N. Kotowicz; 4 – wg Kuśnierz 2009, ryc. 7; 1-4 – przerys. A. Sabat.
Table CXLI. 1 – Wolin, Wolin distr. (cat. No. 741); 2 – Wolin, Wolin distr. (cat. No. 742); 3 – Wolin, Wolin distr. (cat. No. 743);
4 – Wólka Łabuńska, Zamość distr. (cat. No. 744). 1-3 – drawing by P. N. Kotowicz; 4 – after Kuśnierz 2009, ryc. 7; 1-4 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. CXLII. 1 – Wrocław, pow. Wrocław (nr kat. 745); 2 – Wrocław, pow. Wrocław (nr kat. 751); 3 – Wrocław, pow. Wrocław (nr kat. 753); 4 – Wrocław,
pow. Wrocław (nr kat. 754); 5 – Wrocław, pow. Wrocław (nr kat. 755); 6 – Wrocław, pow. Wrocław (nr kat. 756); 7 – Wrocław, pow. Wrocław (nr kat. 757);
8 – Wrocław, pow. Wrocław (nr kat. 758); 9 – Wrocław, pow. Wrocław (nr kat. 759); 10 – Wrocław-Rędzin, pow. Wrocław, stan. 4 (nr kat. 761).
1, 4, 7 – rys. P. N. Kotowicz; 2-3, 5-6 – wg Kaźmierczyk 1995, ryc. 58:2-3,5, 120:5; 8-9 – wg Kaźmierczyk 1966, ryc. 60:13, 65:7;
10 – wg Kramarek 1963, ryc. 5:h; 1-10 – przerys. A. Sabat.
Table CXLII. 1 – Wrocław, Wrocław distr. (cat. No. 745); 2 – Wrocław, Wrocław distr. (cat. No. 751); 3 – Wrocław, Wrocław distr. (cat. No. 753);
4 – Wrocław, Wrocław distr. (cat. No. 754); 5 – Wrocław, Wrocław distr. (cat. No. 755); 6 – Wrocław, Wrocław distr. (cat. No. 756); 7 – Wrocław,
Wrocław distr. (cat. No. 757); 8 – Wrocław, Wrocław distr. (cat. No. 758); 9 – Wrocław, Wrocław distr. (cat. No. 759); 10 – Wrocław-Rędzin,
Wrocław distr., site 4 (cat. No. 761). 1, 4, 7 – drawing by P. N. Kotowicz; 2-3, 5-6 – after Kaźmierczyk 1995, ryc. 58:2-3,5, 120:5;
8-9 – after Kaźmierczyk 1966, ryc. 60:13, 65:7; 10 – after Kramarek 1963, ryc. 5:h; 1-10 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. CXLIII. 2 – Wrocław-Strachowice,
pow. Wrocław (nr kat. 762); 2 – Wrocław-Widawa,
pow. Wrocław, stan. 17 (nr kat. 763); 3 – Wszemirów,
pow. Trzebnica (nr kat. 764); 4 – Zasady,
pow. Białystok (nr kat. 765); 5 – Zastawie,
pow. Krasnystaw (nr kat. 766);
6 – Zawada Lanckorońska, pow. Tarnów,
stan. 1 (nr kat. 767).
1 – wg Archiwum Naukowe Muzeum
Archeologicznego, Oddziału Muzeum
Miejskiego Wrocławia, sygn. MA/A/299/181;
2, 4-6 – rys. P. N. Kotowicz; 3 – wg Kaźmierczyk,
Podwińska 1966, ryc. 6:10; 1-6 – przerys. A. Sabat.
Table CXLIII. 1 – Wrocław-Strachowice,
Wrocław distr. (cat. No. 762); 2 – Wrocław-Widawa,
Wrocław distr., site 17 (cat. No. 763); 3 – Wszemirów,
Trzebnica distr. (cat. No. 764); 4 – Zasady,
Białystok distr. (cat. No. 765); 5 – Zastawie,
Krasnystaw distr. (cat. No. 766);
6 – Zawada Lanckorońska, Tarnów distr.,
site 1 (cat. No. 767).
1 – after Archive of the Archaeological Museum,
Branch of the City Museum of Wrocław,
sygn. MA/A/299/181;
2, 4-6 – drawing by P. N. Kotowicz;
3 – after Kaźmierczyk, Podwińska 1966, ryc. 6:10;
1-6 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. CXLIV. 1 – Zawichost-Podgórze, pow. Sandomierz, stan. 1 (nr kat. 768); 2 – Zgłowiączka, pow. Włocławek, stan. 2 (nr kat. 770);
3 – Zgłowiączka, pow. Włocławek, stan. 2 (nr kat. 771); 4 – Złota, pow. Pińczów (nr kat. 772); 5 – Złota, pow. Sandomierz (nr kat. 773);
6 – Zwiniarz, pow. Nowe Miasto Lubawskie, stan. 1 (nr kat. 774); 7 – Żagań, pow. Żagań (nr kat. 775). 1 – wg Balcer 1966-1967, ryc. 54:n;
2-3 – wg Andrzejewska 1996, il. LXIV:2, LXVIII:12; 4-6 – rys. P. N. Kotowicz; 7 – wg Paulsen 1956a, Abb. 91:c-d
i Kostrzewski 1970, ryc. 129:b; 1-7 – przerys. A. Sabat.
Table CXLIV. 1 – Zawichost-Podgórze, Sandomierz distr., site 1 (cat. No. 768);2 – Zgłowiączka, Włocławek distr., site 2 (cat. No. 770);
3 – Zgłowiączka, Włocławek distr., site 2 (cat. No. 771); 4 – Złota, Pińczów distr. (cat. No. 772); 5 – Złota, Sandomierz distr. (cat. No. 773);
6 – Zwiniarz, Nowe Miasto Lubawskie distr., site 1 (cat. No. 774); 7 – Żagań, Żagań distr. (cat. No. 775). 1 – after Balcer 1966-1967, ryc. 54:n;
2-3 – after Andrzejewska 1996, il. LXIV:2, LXVIII:12; 4-6 – drawing by P. N. Kotowicz; 7 – after Paulsen 1956a, Abb. 91:c-d
and Kostrzewski 1970, ryc. 129:b; 1-7 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. CXLV. 1 – Żarnowiec, pow. Krosno, stan. 1 (nr kat. 776); 2 – Żerniki Dolne, pow. Busko Zdrój (nr kat. 777); 3 – Żmijowiska, pow. Opole Lubelskie,
stan. 2/10B (nr kat. 778); 4 – Żmijowiska, pow. Opole Lubelskie, stan. 10 (nr kat. 779); 5 – Żnin, pow. Żnin, stan. 10 (nr kat. 780).
1-2 – rys. P. N. Kotowicz; 3 – wg Hoczyk-Siwkowa 2004, ryc. 27:7; 4 – wg Lis 2007, ryc. 5:1;
5 – wg Hensel, Hilczer-Kurnatowska, Łosińska 1995, ryc. 230:2; 1-5 – przerys. A. Sabat.
Table CXLV. 1 – Żarnowiec, Krosno distr., site 1 (cat. No. 776); 2 – Żerniki Dolne, Busko Zdrój distr. (cat. No. 777);
3 – Żmijowiska, Opole Lubelskie distr., site 2/10B (cat. No. 778); 4 – Żmijowiska, Opole Lubelskie distr., site 10 (cat. No. 779);
5 – Żnin, Żnin distr., site 10 (cat. No. 780). 1-2 – drawing by P. N. Kotowicz; 3 – after Hoczyk-Siwkowa 2004, ryc. 27:7; 4 – after Lis 2007, ryc. 5:1;
5 – after Hensel, Hilczer-Kurnatowska, Łosińska 1995, ryc. 230:2; 1-5 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. CXLVI. 1 – Żółte, pow. Drawsko Pomorskie, stan. 33 (nr kat. 781); 2 – Żółte, pow. Drawsko Pomorskie, stan. 33 (nr kat. 782);
3 – Żółte, pow. Drawsko Pomorskie, stan. 33 (nr kat. 783). 1-3 – rys. P. N. Kotowicz; 1-3 – przerys. A. Sabat.
Table CXLVI. 1 – Żółte, Drawsko Pomorskie distr., site 33 (cat. No. 781); 2 – Żółte, Drawsko Pomorskie distr., site 33 (cat. No. 782);
3 – Żółte, Drawsko Pomorskie distr., site 33 (cat. No. 783). 1-3 – drawing by P. N. Kotowicz; 1-3 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. CXLVII. 1 – Żółte, pow. Drawsko Pomorskie, stan. 33 (nr kat. 784); 2 – Żółte, pow. Drawsko Pomorskie, stan. 33 (nr kat. 785);
3 – Żółte, pow. Drawsko Pomorskie, stan. 33 (nr kat. 786). 1-3 – rys. P. N. Kotowicz; 1-3 – przerys. A. Sabat.
Table CXLVII. 1 – Żółte, Drawsko Pomorskie distr., site 33 (cat. No. 784); 2 – Żółte, Drawsko Pomorskie distr., site 33 (cat. No. 785);
3 – Żółte, Drawsko Pomorskie distr., site 33 (cat. No. 786). 1-3 – drawing by P. N. Kotowicz; 1-3 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. CXLVIII. 1 – Żółte, pow. Drawsko Pomorskie, stan. 33 (nr kat. 787); 2 – Żółte, pow. Drawsko Pomorskie, stan. 33 (nr kat. 788);
3 – Żółte, pow. Drawsko Pomorskie, stan. 33 (nr kat. 789). 1-3 – rys. P. N. Kotowicz; 1-3 – przerys. A. Sabat.
Table CXLVIII. 1 – Żółte, Drawsko Pomorskie distr., site 33 (cat. No. 787); 2 – Żółte, Drawsko Pomorskie distr., site 33 (cat. No. 788);
3 – Żółte, Drawsko Pomorskie distr., site 33 (cat. No. 789). 1-3 – drawing by P. N. Kotowicz; 1-3 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. CXLIX. 1 – Żółte, pow. Drawsko Pomorskie,
stan. 33 (nr kat. 790); 2 – Żółte, pow. Drawsko Pomorskie,
stan. 33 (nr kat. 791); 3 – Żukowice, pow. Głogów, stan. 1
(nr kat. 792); 4 – Żukowice, pow. Głogów, stan. 1 (nr kat. 793);
5 – Żukowice, pow. Głogów, stan. 9 (nr kat. 794);
6 – Żukowice, pow. Głogów, stan. 9 (nr kat. 795);
7 – miejscowość nieznana – okolice Bliżowa (nr kat. 796).
1-6 – rys. P. N. Kotowicz; 7 – wg Ławrynowicz, Strzyż 2003,
ryc. 2:4; 1-7 – przerys. A. Sabat.
Table CXLIX. 1 – Żółte, Drawsko Pomorskie distr.,
site 33 (cat. No. 790); 2 – Żółte, Drawsko Pomorskie distr.,
site 33 (cat. No. 791); 3 – Żukowice, Głogów distr., site 1
(cat. No. 792); 4 – Żukowice, Głogów distr., site 1 (cat. No. 793);
5 – Żukowice, Głogów distr., site 9 (cat. No. 794);
6 – Żukowice, Głogów distr., site 9 (cat. No. 795);
7 – Unknown provenance – Bliżów surroundings (cat. No. 796).
1-6 – drawing by P. N. Kotowicz;
7 – after Ławrynowicz, Strzyż 2003, ryc. 2:4;
1-7 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. CL. 1 – miejscowość nieznana – okolice Chodzieży (nr kat. 797); 2 – miejscowość nieznana – okolice Chodzieży (nr kat. 798);
3 – miejscowość nieznana – okolice Czarnkowa (nr kat. 799); 4 – miejscowość nieznana – okolice Janowa Lubelskiego (nr kat. 800).
1-4 – rys. P. N. Kotowicz; 1-4 – przerys. A. Sabat.
Table CL. 1 – Unknown provenance – Chodzież surroundings (cat. No. 797); 2 – Unknown provenance – Chodzież surroundings (cat. No. 798);
3 – Unknown provenance – Czarnków surroundings (cat. No. 799); 4 – Unknown provenance – Janów Lubelski surroundings (cat. No. 800).
1-4 – drawing by P. N. Kotowicz; 1-4 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. CLI. 1 – miejscowość nieznana – okolice Kalisza (nr kat. 801); 2 – miejscowość nieznana – okolice Krasnobrodu (nr kat. 802);
3 – miejscowość nieznana – okolice Krotoszyna (nr kat. 803); 4 – miejscowość nieznana – okolice Łaszczowa (nr kat. 804).
1,3-4 – rys. P. N. Kotowicz; 2 – wg Ławrynowicz, Strzyż 2003, ryc. 2:3; 1-4 – przerys. A. Sabat.
Table CLI. 1 – Unknown provenance – Kalisz surroundings (cat. No. 801); 2 – Unknown provenance – Krasnobród surroundings (cat. No. 802);
3 – Unknown provenance – Krotoszyn surroundings (cat. No. 803); 4 – Unknown provenance – Łaszczów surroundings (cat. No. 804).
1,3-4 – drawing by P. N. Kotowicz; 2 – wg Ławrynowicz, Strzyż 2003, ryc. 2:3; 1-4 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. CLII. 1 – miejscowość nieznana – okolice
Mławy (nr kat. 805); 2 – miejscowość nieznana –
okolice Obroczy (nr kat. 806);3 – miejscowość
nieznana – okolice Piły (nr kat. 807); 4 – miejscowość
nieznana – okolice Płocka (nr kat. 808).
1,3-4 – rys. P. N. Kotowicz; 2 – wg Ławrynowicz,
Strzyż 2003, ryc. 2:1; 1-4 – przerys. A. Sabat.
Table CLII. 1 – Unknown provenance – Mława
surroundings (cat. No. 805); 2 – Unknown
provenance – Obrocz surroundings (cat. No. 806);
3 – Unknown provenance – Piła surroundings
(cat. No. 807); 4 – Unknown provenance –
Płock surroundings (cat. No. 808).
1,3-4 – drawing by P. N. Kotowicz;
2 – wg Ławrynowicz, Strzyż 2003, ryc. 2:1;
1-4 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. CLIII. 1 – miejscowość nieznana – okolice Płocka (nr kat. 809); 2 – miejscowość nieznana – okolice Płocka (nr kat. 810);
3 – miejscowość nieznana – okolice Płocka (nr kat. 811); 4 – miejscowość nieznana – okolice Płocka (nr kat. 813).
1-4 – rys. P. N. Kotowicz; 1-4 – przerys. A. Sabat.
Table CLIII. 1 – Unknown provenance – Płock surroundings (cat. No. 809); 2 – Unknown provenance – Płock surroundings (cat. No. 810);
3 – Unknown provenance – Płock surroundings (cat. No. 811); 4 – Unknown provenance – Płock surroundings (cat. No. 813).
1-4 – drawing by P. N. Kotowicz; 1-4 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. CLIV. 1 – miejscowość nieznana – okolice Płocka (nr kat. 814); 2 – miejscowość nieznana – okolice Przemyśla (nr kat. 815);
3 – miejscowość nieznana – okolice Szczecina (?) (nr kat. 816); 4 – miejscowość nieznana – okolice Tomaszowa Lubelskiego (nr kat. 817).
1-3 – rys. P. N. Kotowicz; 4 – wg Ławrynowicz, Strzyż 2003, ryc. 2:2; 1-4 – przerys. A. Sabat.
Table CLIV. 1 – Unknown provenance – Płock surroundings (cat. No. 814); 2 – Unknown provenance – Przemyśl surroundings (cat. No. 815);
3 – Unknown provenance – Szczecin (?) surroundings (cat. No. 816); 4 – Unknown provenance – Tomaszów Lubelski surroundings (cat. No. 817).
1-3 – drawing by P. N. Kotowicz; 4 – wg Ławrynowicz, Strzyż 2003, ryc. 2:2; 1-4 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. CLV. 1 – miejscowość nieznana – Czarna Wielka lub Wierzchuca Nadbużna (nr kat. 818); 2 – miejscowość nieznana – Czarna Wielka lub
Wierzchuca Nadbużna (nr kat. 819); 3 – miejscowość nieznana – okolice rzeki Noteć (nr kat. 820); 4 – miejscowość nieznana – okolice rzeki Noteć
(nr kat. 821). 1-2 – rys. M. Dzik; 3-4 – rys. P. N. Kotowicz; 1-4 – przerys. A. Sabat.
Table CLV. 1 – Unknown provenance – Czarna Wielka or Wierzchuca Nadbużna (cat. No. 818); 2 – Unknown provenance – Czarna Wielka or
Wierzchuca Nadbużna (cat. No. 819); 3 – Unknown provenance – Noteć river surroundings (cat. No. 820); 4 – Unknown provenance
– Noteć river surroundings (cat. No. 821). 1-2 – drawing by M. Dzik; 3-4 – drawing by P. N. Kotowicz; 1-4 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. CLVI. 1 – miejscowość nieznana – okolice rzeki Noteć (nr kat. 822); 2 – miejscowość nieznana – okolice rzeki Noteć (nr kat. 823);
3 – miejscowość nieznana – Mazowsze Płockie (nr kat. 825). 1-3 – rys. P. N. Kotowicz; 1-3 – przerys. A. Sabat.
Table CLVI. 1 – Unknown provenance – Noteć river surroundings (cat. No. 822); 2 – Unknown provenance – Noteć river surroundings (cat. No. 823)
3 – Unknown provenance – Mazowsze Płockie (cat. No. 825). 1-3 – drawing by P. N. Kotowicz; 1-3 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. CLVII. 1 – miejscowość nieznana – Mazowsze Płockie (nr kat. 826); 2 – miejscowość nieznana – Mazowsze Płockie (nr kat. 827);
3 – miejscowość nieznana – Śląsk (?) (nr kat. 829). 1-3 – rys. P. N. Kotowicz; 1-3 – przerys. A. Sabat.
Table CLVII. 1 – Unknown provenance – Mazowsze Płockie (cat. No. 826); 2 – Unknown provenance – Mazowsze Płockie (cat. No. 827);
3 – Unknown provenance – Silesia (?) (cat. No. 829). 1-3 – drawing by P. N. Kotowicz; 1-3 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. CLVIII. 1 – miejscowość nieznana – Śląsk (nr kat. 831); 2 – miejscowość nieznana – Wielkopolska (nr kat. 832);
3 – miejscowość nieznana (nr kat. 833); 4 – miejscowość nieznana (nr kat. 834). 1-4 – rys. P. N. Kotowicz; 1-4 – przerys. A. Sabat.
Table CLVIII. 1 – Unknown provenance – Silesia (cat. No. 831); 2 – Unknown provenance – Great Poland (cat. No. 832);
3 – Unknown provenance (cat. No. 833); 4 – Unknown provenance (cat. No. 834). 1-4 – drawing by P. N. Kotowicz; 1-4 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. CLIX. 1 – miejscowość nieznana (nr kat. 835); 2 – miejscowość nieznana (nr kat. 836);
3 – miejscowość nieznana (nr kat. 837). 1-3 – rys. P. N. Kotowicz; 1-3 – przerys. A. Sabat.
Table CLIX. 1 – Unknown provenance (cat. No. 835); 2 – Unknown provenance (cat. No. 836);
3 – Unknown provenance (cat. No. 837). 1-3 – drawing by P. N. Kotowicz; 1-3 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. CLX. 1 – miejscowość nieznana (nr kat. 839); 2 – miejscowość nieznana (nr kat. 840);
3 – miejscowość nieznana (nr kat. 841). 1-3 – rys. P. N. Kotowicz; 1-3 – przerys. A. Sabat.
Table CLX. 1 – Unknown provenance (cat. No. 839); 2 – Unknown provenance (cat. No. 840);
3 – Unknown provenance (cat. No. 841). 1-3 – drawing by P. N. Kotowicz; 1-3 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. CLXI. 1 – miejscowość nieznana (nr kat. 842); 2 – miejscowość nieznana (nr kat. 843); 3 – miejscowość nieznana (nr kat. 844);
4 – miejscowość nieznana (nr kat. 845); 5 – miejscowość nieznana (nr kat. 846). 1-5 – rys. P. N. Kotowicz; 1-5 – przerys. A. Sabat.
Table CLXI. 1 – Unknown provenance (cat. No. 842); 2 – Unknown provenance (cat. No. 843); 3 – Unknown provenance (cat. No. 844);
4 – Unknown provenance (cat. No. 845); 5 – Unknown provenance (cat. No. 846). 1-5 – drawing by P. N. Kotowicz; 1-5 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. CLXII. 1 – miejscowość nieznana (nr kat. 847); 2 – miejscowość nieznana (nr kat. 848); 3 – miejscowość nieznana
(nr kat. 849); 4 – miejscowość nieznana (nr kat. 850). 1-4 – rys. P. N. Kotowicz; 1-4 – przerys. A. Sabat.
Table CLXII. 1 – Unknown provenance (cat. No. 847); 2 – Unknown provenance (cat. No. 848); 3 – Unknown provenance
(cat. No. 849);4 – Unknown provenance (cat. No. 850). 1-4 – drawing by P. N. Kotowicz; 1-4 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. CLXIII. 1 – miejscowość nieznana (nr kat. 851); 2 – miejscowość nieznana (nr kat. 852); 3 – miejscowość nieznana (nr kat. 853);
4 – miejscowość nieznana (nr kat. 854). 1-4 – rys. P. N. Kotowicz; 1-4 – przerys. A. Sabat.
Table CLXIII. 1 – Unknown provenance (cat. No. 851); 2 – Unknown provenance (cat. No. 852); 3 – Unknown provenance (cat. No. 853);
4 – Unknown provenance (cat. No. 854). 1-4 – drawing by P. N. Kotowicz; 1-4 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. CLXIV. 1 – miejscowość nieznana (nr kat. 855); 2 – miejscowość nieznana (nr kat. 856); 3 – miejscowość nieznana (nr kat. 857);
4 – miejscowość nieznana (nr kat. 858). 1-4 – rys. P. N. Kotowicz; 1-4 – przerys. A. Sabat.
Table CLXIV. 1 – Unknown provenance (cat. No. 855); 2 – Unknown provenance (cat. No. 856); 3 – Unknown provenance (cat. No. 857);
4 – Unknown provenance (cat. No. 858). 1-4 – drawing by P. N. Kotowicz; 1-4 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. CLXV. 1 – miejscowość nieznana (nr kat. 859); 2 – miejscowość nieznana (nr kat. 860); 3 – miejscowość nieznana (nr kat. 861).
1-3 – rys. P. N. Kotowicz; 1-3 – przerys. A. Sabat.
Table CLXV. 1 – Unknown provenance (cat. No. 859); 2 – Unknown provenance (cat. No. 860); 3 – Unknown provenance (cat. No. 861).
1-3 – drawing by P. N. Kotowicz; 1-3 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. CLXVI. 1 – miejscowość nieznana (nr kat. 862); 2 – miejscowość nieznana (nr kat. 863); 3 – miejscowość nieznana (nr kat. 864).
1-3 – rys. P. N. Kotowicz; 1-3 – przerys. A. Sabat.
Table CLXVI. 1 – Unknown provenance (cat. No. 862); 2 – Unknown provenance (cat. No. 863); 3 – Unknown provenance (cat. No. 864).
1-3 – drawing by P. N. Kotowicz; 1-3 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. CLXVII. 1 – miejscowość nieznana (nr kat. 865); 2 – miejscowość nieznana (nr kat. 866); 3 – miejscowość nieznana (nr kat. 867);
4 – miejscowość nieznana (nr kat. 868). 1-4 – rys. P. N. Kotowicz; 1-4 – przerys. A. Sabat.
Table CLXVII. 1 – Unknown provenance (cat. No. 865); 2 – Unknown provenance (cat. No. 866); 3 – Unknown provenance (cat. No. 867);
4 – Unknown provenance (cat. No. 868). 1-4 – drawing by P. N. Kotowicz; 1-4 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. CLXVIII. 1 – miejscowość nieznana (nr kat. 869); 2 – miejscowość nieznana (nr kat. 870); 3 – miejscowość nieznana (nr kat. 871).
1-3 – rys. P. N. Kotowicz; 1-3 – przerys. A. Sabat.
Table CLXVIII. 1 – Unknown provenance (cat. No. 869); 2 – Unknown provenance (cat. No. 870); 3 – Unknown provenance (cat. No. 871).
1-3 – drawing by P. N. Kotowicz; 1-3 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. CLXIX. 1 – miejscowość nieznana (nr kat. 872); 2 – miejscowość nieznana (nr kat. 873); 3 – miejscowość nieznana (nr kat. 874).
1-3 – rys. P. N. Kotowicz; 1-3 – przerys. A. Sabat.
Table CLXIX. 1 – Unknown provenance (cat. No. 872); 2 – Unknown provenance (cat. No. 873); 3 – Unknown provenance (cat. No. 874).
1-3 – drawing by P. N. Kotowicz; 1-3 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. CLXX. 1 – miejscowość nieznana (nr kat. 875); 2 – miejscowość nieznana (nr kat. 876); 3 – miejscowość nieznana (nr kat. 877).
1-3 – rys. P. N. Kotowicz; 1-3 – przerys. A. Sabat.
Table CLXX. 1 – Unknown provenance (cat. No. 875); 2 – Unknown provenance (cat. No. 876); 3 – Unknown provenance (cat. No. 877).
1-3 – drawing by P. N. Kotowicz; 1-3 – redrawing by A. Sabat.

422

1

0

5 cm
2

4

3
Tabl. CLXXI. 1 – miejscowość nieznana (nr kat. 878);
2 – miejscowość nieznana (nr kat. 879); 3 – miejscowość nieznana
(nr kat. 881). 1-3 – rys. P. N. Kotowicz; 1-3 – przerys. A. Sabat.
Table CLXXI. 1 – Unknown provenance (cat. No. 878);
2 – Unknown provenance (cat. No. 879); 3 – Unknown provenance
(cat. No. 881). 1-3 – drawing by P. N. Kotowicz; 1-3 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. CLXXII. 1 – miejscowość nieznana
(nr kat. 882);
2 – miejscowość nieznana (nr kat. 883);
3 – miejscowość nieznana (nr kat. 884);
4 – miejscowość nieznana (nr kat. 885).
1-4 – rys. P. N. Kotowicz;
1-4 – przerys. A. Sabat.
Table CLXXII. 1 – Unknown provenance
(cat. No. 882);
2 – Unknown provenance (cat. No. 883);
3 – Unknown provenance (cat. No. 884);
4 – Unknown provenance (cat. No. 885).
1-4 – drawing by P. N. Kotowicz;
1-4 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. CLXXIII. 1 – miejscowość nieznana (nr kat. 886); 2 – miejscowość nieznana (nr kat. 887); 3 – miejscowość nieznana (nr kat. 888).
1-3 – rys. P. N. Kotowicz; 1-3 – przerys. A. Sabat.
Table CLXXIII. 1 – Unknown provenance (cat. No. 886); 2 – Unknown provenance (cat. No. 887); 3 – Unknown provenance (cat. No. 888).
1-3 – drawing by P. N. Kotowicz; 1-3 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. CLXXIV. 1 – miejscowość nieznana (nr kat. 889); 2 – miejscowość nieznana (nr kat. 890); 3 – miejscowość nieznana (nr kat. 891).
1-3 – rys. P. N. Kotowicz; 1-3 – przerys. A. Sabat.
Table CLXXIV. 1 – Unknown provenance (cat. No. 889); 2 – Unknown provenance (cat. No. 890); 3 – Unknown provenance (cat. No. 891).
1-3 – drawing by P. N. Kotowicz; 1-3 – redrawing by A. Sabat.

426

5

1

2

3

4

0

10 cm
6

Tabl. CLXXV. 1 – Bobięcino, pow. Bytów, stan. 3 (nr kat. 25); 2 – Bobięcino, pow. Bytów, stan. 3 (nr kat. 29); 3 – Bobięcino, pow. Bytów, stan. 3
(nr kat. 30); 4 – Bobięcino, pow. Bytów, stan. 3 (nr kat. 31); 5 – Bobięcino, pow. Bytów, stan. 3 (nr kat. 32); 6 – Bobięcino, pow. Bytów, stan. 3
(nr kat. 34). 1 – rys. P. N. Kotowicz, 2-6 – wg Chudziak, Kaźmierczak, Niegowski 2011, ryc. 23:b,f-h, 24:a,c; 1– przerys. A. Sabat.
Table CLXXV. 1 – Bobięcino, Bytów distr., site 3 (cat. No. 25); 2 – Bobięcino, Bytów distr., site 3 (cat. No. 29); 3 – Bobięcino, Bytów distr., site 3
(cat. No. 30); 4 – Bobięcino, Bytów distr., site 3 (cat. No. 31); 5 – Bobięcino, Bytów distr., site 3 (cat. No. 32); 6 – Bobięcino, Bytów distr., site 3
(cat. No. 34). 1 – drawing by P. N. Kotowicz, 2-6 – after Chudziak, Kaźmierczak, Niegowski 2011, ryc. 23:b,f-h, 24:a,c; 1– redrawing by A. Sabat.
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Tabl. CLXXVI. 1 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3a (nr kat. 453); 2 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3a (nr kat. 467);
3 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3a (nr kat. 477); 4 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3a (nr kat. 479);
5 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3a (nr kat. 481); 6 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3a (nr kat. 483);
7 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3a (nr kat. 499). 1-7 – rys. P. N. Kotowicz; 1-7 – przerys. A. Sabat.
Table CLXXVI. 1 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3a (cat. No. 453); 2 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3a (cat. No. 467);
3 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3a (cat. No. 477); 4 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3a (cat. No. 479);
5 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3a (cat. No. 481); 6 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3a (cat. No. 483);
7 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3a (cat. No. 499). 1-7 – drawing by P. N. Kotowicz; 1-7 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. CLXXVII. 1 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3a (nr kat. 508); 2 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3a (nr kat. 521);
3 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3a (nr kat. 523); 4 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3a (nr kat. 524);
5 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3a (nr kat. 530); 6 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3a (nr kat. 531).
1-6 – rys. P. N. Kotowicz; 1-6 – przerys. A. Sabat.
Table CLXXVII. 1 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3a (cat. No. 508); 2 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3a (cat. No. 521);
3 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3a (cat. No. 523); 4 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3a (cat. No. 524);
5 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3a (cat. No. 530); 6 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3a (cat. No. 531).
1-6 – drawing by P. N. Kotowicz; 1-6 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. CLXXVIII. 1 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3a (nr kat. 533); 2 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3a (nr kat. 534);
3 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3a (nr kat. 540); 4 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3a (nr kat. 541).
1-4 – rys. P. N. Kotowicz; 1-4 – przerys. A. Sabat.
Table CLXXVIII. 1 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3a (cat. No. 533); 2 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3a (cat. No. 534);
3 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3a (cat. No. 540); 4 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3a (cat. No. 541).
1-4 – drawing by P. N. Kotowicz; 1-4 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. CLXXIX. 1 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3a (nr kat. 544); 2 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3a (nr kat. 550);
3 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3b (nr kat. 556); 4 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3b (nr kat. 558);
5 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3b (nr kat. 559). 1-5 – rys. P. N. Kotowicz; 1-5 – przerys. A. Sabat.
Table CLXXIX. 1 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3a (cat. No. 544); 2 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3a (cat. No. 550);
3 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3b (cat. No. 556); 4 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3b (cat. No. 558);
5 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3b (cat. No. 559). 1-5 – drawing by P. N. Kotowicz; 1-3 – redrawing by A. Sabat.

431

4

0

10 cm

3

1

2

Tabl. CLXXX. 1 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3b (nr kat. 561); 2 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3b (nr kat. 563);
3 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3b (nr kat. 586); 4 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3b (nr kat. 589).
1-4 – rys. P. N. Kotowicz; 1-4 – przerys. A. Sabat.
Table CLXXX. 1 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3b (cat. No. 561); 2 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3b (cat. No. 563);
3 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3b (cat. No. 586); 4 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3b (cat. No. 589).
1-4 – drawing by P. N. Kotowicz; 1-4 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. CLXXXI. 1 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3b (nr kat. 589); 2 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3b (nr kat. 591);
3 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3b (nr kat. 594); 4 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3b (nr kat. 595).
1-4 – rys. P. N. Kotowicz; 1-4 – przerys. A. Sabat.
Table CLXXXI. 1 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3b (cat. No. 589); 2 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3b (cat. No. 591);
3 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3b (cat. No. 594); 4 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3b (cat. No. 595).
1-4 – drawing by P. N. Kotowicz; 1-4 – redrawing by A. Sabat.
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Tabl. CLXXXII. 1 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3b (nr kat. 596); 2 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3b (nr kat. 597);
3 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3b (nr kat. 598); 4 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, pow. Gniezno, stan. 3b (nr kat. 601);
5 – Wrocław, pow. Wrocław, stan. Ostrów Tumski (nr kat. 745). 1-4 – rys. P. N. Kotowicz; 5 – wg Kaźmierczyk, Kramarek, Lasota 1978, ryc. 24:f;
1-4 – przerys. A. Sabat.
Table CLXXXII. 1 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3b (cat. No. 596); 2 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3b (cat. No. 597);
3 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3b (cat. No. 598); 4 – Rybitwy-Ostrów Lednicki, Gniezno distr., site 3b (cat. No. 601);
5 – Wrocław, Wrocław distr., site Ostrów Tumski (cat. No. 745). 1-4 – drawing by P. N. Kotowicz, 5 – after Kaźmierczyk, Kramarek, Lasota 1978, ryc. 24:f;
1-4 – redrawing by A. Sabat.
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