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A unique sword scabbard from
a Przeworsk Culture cemetery at Orenice,
Łęczyca County
Summary
A remarkable sword scabbard surfaced in a cremation burial excavated on the cemetery at Orenice in 2012 by the team from the Museum of Archaeology and Ethnography in Łódź led by W. Siciński PhD.
The scabbard, made of two pieces of brass sheet, had been destroyed
deliberately. Its mouth is bell-shaped. Originally, the upper part of the
scabbard was provided with a decorative plate in an openwork design,
now surviving only in fragments, but the very distinct impression left
by the now missing fragments permit a fairly accurate reconstruction
(Fig. 5, 6). The lower plate of the suspension loop, rectangular of shape,
passed to a long, narrow gutter fixed with rivets (Fig. 7), similarly as
in specimens from Witaszewice, Łęczyca County, grave 147/1937, or
Zemplín, Trebišov County, grave 108 (cf. K. Czarnecka 2014, fig. 1,
3:2, 4). The most remarkable element of the scabbard is its triangular
chape, ending in a massive, lightly flattened knob, H. 1 cm, D. 1.5 cm
(Fig. 6:2). Chapes with a knob, characteristic for swords type Mainz
and a little later, for type Pompeii, were mounted onto the base of scabbards made of organic materials (M. Biborski 1999, fig. 13; C. Miks
2007, p. 222–228; L. Pernet 2011, p. 102, 104, fig. 124). Scabbards of
this form were part of the Roman Republican army equipment. At the
same time, metal scabbards with openwork plating, but with a different form of chape, appear among the Celtic military gear. The combination of these two evidently divergent traditions and techniques
of scabbard making in the specimen from Orenice is unprecedented.
The dating of the grave inventory is problematic. Most of the grave
goods: spur, knife with a clamp (Fig. 4:5.12) and scabbard, date to the
close of phase A3, possibly the onset of phase B1. At the same time,
the inventory features a brooch, variant K (Fig. 4:2), datable to phase
A2. This chronological discrepancy may be explained in two ways: the
brooch could have entered the assemblage by accident or a no longer
recoverable cut had been made into an earlier grave.
tłum. Anna Kinecka

https://doi.org/10.36154/wa.66.2015.10

Agnieszka Jarzec
Znalezisko ostrogi krzesłowatej
z rejonu Ciechanowa
W 1994 roku lokalny miłośnik starożytności Pan Wiesław Ostrowski, przekazał do Muzeum Okręgowego w Ciechanowie1
czterdzieści siedem zabytków metalowych, datowanych od
epoki brązu po nowożytność2. Był to zbiór luźnych znalezisk
1

Od 1998 roku Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie.

Analiza tych artefaktów stała się tematem publikacji M. Piotrowskiego
(M. P i o t r o w s k i 2000a; 2000b) oraz pracy licencjackiej autorki
(A. J a r z e c 2006). Pragnę serdecznie podziękować mgr. Markowi

pozyskanych w rejonie wsi Rzeczki, odległej o ok. 6 km na
południe od Ciechanowa. Pośród nich znalazł się jeden zabytek pochodzący z obszaru wsi Grędzice, leżącej w granicach
gminy i powiatu Ciechanów, oddalonej od Rzeczek o kilka
kilometrów na północny zachód (Ryc. 1). Jest to podstawa
ostrogi krzesłowatej, datowanej na wczesny okres wpływów
rzymskich (Ryc. 2). Przedmiot wykonany został z brązu, jednakże na zdobiących szyjkę pierścieniach widoczne są drobne
ślady korozji żelaznej, co sugeruje, iż sam bodziec musiał być
sporządzony z tego metalu. Podstawa o długości ok. 33 mm
składa się z klepsydrowatych, lekko wysklepionych skrzydeł,
z których każde zaopatrzone jest w jeden otwór z tkwiącymi
w nich pozostałościami brązowych nitów. Zabytek zachowany
jest w dobrym stanie i nie nosi śladów działania ognia.
Ostrogi krzesłowate szczególnie licznie występują na obszarze kręgu nadłabskiego oraz w Skandynawii (J. Tejral 2002,
s. 141). Z ziem polskich znanych jest zaledwie kilkadziesiąt
egzemplarzy, z których zdecydowana większość wystąpiła na
terytorium kultury przeworskiej, zaś na obszarach zamieszkanych przez ludność kultury wielbarskiej odnotowano jedynie
kilka znalezisk. Ostrogi tego typu produkowano z żelaza lub
brązu, niejednokrotnie łącząc te surowce w jednym wyrobie.
Spotyka się także okazy inkrustowane srebrem, zdobione
pierścieniami na szyjce, zaś na bodźcu żłobkami i bruzdami
(E. Roman 1998, s. 168, 171).
Ostroga z Grędzic najpewniej odpowiada typowi 20 w klasyfikacji M. Jahna, którego rozprzestrzenienie obejmować miało
głównie tereny nadłabskie (1921, s. 65, ryc. 20). Egzemplarze
tego typu Jahn datuje na II wiek n.e. W typologii E. Roman
okazy o klepsydrowato ukształtowanych skrzydłach zaopatrzonych w pojedyncze otwory do nitów stanowią wariant „c”
grupy II, a ich datowanie przypada na wczesny okres wpływów
rzymskich (E. Roman 1997, s. 170–171). Znaleziska typu II
grupują się na obszarze Mazowsza, w rejonie ujścia Wisły, ale
także na terenie Dolnego Śląska (E. Roman 1997, mapa III).
Wariant „c” reprezentowany jest przez nieliczne okazy, z których większość znaleziono na terenie Mazowsza. Najwięcej,
bo sześć ostróg tego typu pochodzi z nekropoli w Modle, pow.
mławski, groby 83, 112 i 264 (J. Andrzejowski 2009, s. 112,
130, 208, tabl. 2.34/83:5.6; 3.51/112:3.4, 3.135/264:2.3). Cztery
egzemplarze znaleziono na cmentarzysku w Kamieńczyku,
pow. wyszkowski, groby 60, 97 i 341 (T. Dąbrowska 1997, s. 22,
29, 68, tabl. XXIX/60:7, LI/97:12.13, CLV/341:9). Do najbliższych analogii ostrogi z Grędzic zaliczyć można także dwie
ostrogi wchodzące w skład wyposażenia grobu książęcego
ze Zgliczyna-Pobodzego, pow. żuromiński (A. Grzymkowski
2006, s. 63–64, ryc. 6:1). Kolejne egzemplarze pochodzą z grobu
1/79 w Lizawicach, pow. oławski, obiektu 389 w Nowym Targu,
pow. sztumski, i z kurhanu III w Łęgu Piekarskim, pow. turecki
(E. Roman 1997, s. 170). Dwie luźno znalezione ostrogi tego
typu znamy także ze stan. 2 w Pełczyskach, pow. pińczowski
(B. Kontny, M. Rudnicki 2002, s. 148, ryc. 2:d).
Analizowana ostroga, choć niemająca kontekstu archeologicznego, stanowi ważne uzupełnienie kartografii tej kategorii
zabytków. Jest też jedynym śladem osadniczym z okresu wpły
wów rzymskich w rejonie wsi Grędzice (dotychczas nie pro-

2
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Piotrowskiemu z Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie za
udostępnienie zabytków do ich naukowego opracowania.

Ryc. 1. G r ę d z i c e, pow. Ciechanów. Lokalizacja wsi
Fig. 1. G r ę d z i c e, Ciechanów County. Location of the village

Literatura
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strefie kultury przeworskiej, [w:] J. Gurba, A. Kokowski
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Roman, E.
1997 Ostrogi krzesłowate z terenu ziem polskich, [w:] J. Ilkjær,
A. Kokowski (red.), 20 lat archeologii w Masłomęczu I.
Weterani, Lublin, s. 165–188.
Te j r a l , J .
2002 Die Sporen, [w:] J. Peška, J. Tejral (red.), Das germanische Königsgrab von Mušov in Mähren, Band 1, Römisch-Germanisches Zentralmuseum, Monographien
55/1, Mainz s. 141–188.
The find of a chair-shaped spur from
the vicinity of Ciechanów
Summary
In 1994 the then district museum in Ciechanów was presented with
forty-seven metal objects dating to Bronze Age through to the modern
age, stray finds from the area near the village of Rzeczki, Ciechanów
County, in northern Mazowsze. The group included a fragment of
a chair-shaped spur found at the village of Grędzice a few kilometres
away (Fig. 1). This bronze base of a spur with an hourglass-shaped
heel band still retains a fragment of its profiled neck, with some traces
of corrosion, suggesting the presence of an iron prick (Fig. 2). Based
on the surviving fragment the artefact has been attributed to spurs of
group IIc according to Roman or type 20 according to Jahn (E. Roman
1997, p. 170; M. Jahn 1921, p. 65, fig. 20). The largest number of specimens of this type is known from Mazowsze, although some individual
spurs were recorded in the region of the Vistula River mouth, and in
Lower Silesia. Their chronology falls within the Early Roman Period,
suggesting that the spur should be attributed to the Przeworsk Culture.

1. Z a p i n k a ze stopu miedzi, dobrze zachowana (Ryc. 1:1).
Fibula ma łukowaty kabłąk o półkolistym przekroju, zdobiona
jest czterema pierścieniami wykonanymi z nacinanego drutu,
umieszczonymi na główce zapinki, u nasady kabłąka, gdzie
tworzą „ramę” dla zwojów podwinięcia nóżki, i na jej zakończeniu. Brak śladów przepalenia. Dług. fibuli wynosi 4,6 cm
(nr inw. MRK-A 39).
2. G r o t żelazny o stosunkowo krótkiej, cylindrycznej tulejce i długim liściu o przekroju rombowatym; największa szerokość liścia przypada nieco poniżej ¼ jego długości (Ryc. 1:2).
Na liściu i na tulei widoczne są ślady patyny ogniowej. Dług.
grotu wynosi 34,7 cm, dług. liścia 23 cm (nr inw. MRK-A 43).
3. G r o t żelazny z wąskim liściem o wyraźnie wyodrębnionym żeberku; największa szerokość liścia przypada nieco
poniżej ⅓ jego długości (Ryc. 1:3). Na liściu i na tulei widoczne
są ślady patyny ogniowej. Dług. grotu wynosi 20 cm, dług. liścia
13 cm (nr inw. MRK-A 42).
4. N ó ż żelazny z obustronnie wyodrębnionym trzpieniem
(Ryc. 1:4). Dług. 15,5 cm (nr inw. MRK-A 44).
Wyjątkowo interesującym zabytkiem jest zapinka należąca
do typu A.166, który charakteryzuje zdobienie nakładanymi

tłum. Anna Kinecka

Kinga Żyto
Nieznane zabytki z okresu wpływów
rzymskich z Muzeum Regionalnego
im. hieronima ławniczaka w Krotoszynie
W zbiorach muzeum w Krotoszynie1 znajdują się cztery zabytki
datowane na okres wpływów rzymskich: fibula, dwa groty oraz
nóż. W Księdze Wpływu Muzealiów zarejestrowano je pod datą
13.VI.1970 roku. Niestety, sposób ich nabycia nie został odnotowany2 – muzeum miało jeszcze wówczas status izby muzealnej, prowadzonej przez oddział PTTK w Krotoszynie.
W tym miejscu chciałabym podziękować Dyrektorowi muzeum Panu
Piotrowi Mikołajczykowi, za udostępnienie materiałów, dr. Edwardowi
Jokielowi za okazaną pomoc oraz dr. Jackowi Andrzejowskiemu za
wskazówki redakcyjne.
1

Z dużym prawdopodobieństwem przyjąć można, że zabytki te przekazał do zbiorów muzeum archeolog dr Dionizy Kosiński, historyk
z liceum w Krotoszynie, który na przełomie lat 60. i 70. XX wieku
prowadził wykopaliska w obecnym pow. krotoszyńskim. Za tę informację dziękuję Panu Danielowi Szczepaniakowi, kustoszowi muzeum
w Krotoszynie. Por. A. Ł o s i ń s k a 2005, s. 284–285.
2
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Ryc. 1. Zabytki z okresu wpływów rzymskich ze zbiorów Muzeum
Regionalnego im. Hieronima Ławniczaka w Krotoszynie.
1 – zapinka ze stopu miedzi, 2, 3 – groty żelazne, 4 – nóż żelazny.
Rys.: K. Żyto
Fig. 1. Roman Period finds from the Hieronim Ławniczak Regional
Museum in Krotoszyn. 1 – copper alloy brooch, 2, 3 – iron lance
points, 4 – iron knife. Drawing: K. Żyto
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„Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae”, Budapest
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„Amtlicher Bericht über die Verwaltung der naturgeschichtlichen, vorgeschichtlichen und volkskundlichen Sammlungen des Westpreußischen Provinzial-Museums für das Jahr...”, (później: „Amtlicher Bericht über die Verwaltung der
naturhistorischen, archaeologischen und ethnologischen Sammlungen des Westpreußischen Provinzial-Museums für
das Jahr...” oraz „Amtlicher Bericht über die Verwaltung der naturgeschichtlichen, vorgeschichtlichen und volkskundlichen Sammlungen des Westpreußischen Provinzial-Museums für das Jahr...”), Danzig
„Archeologia Polski”, Warszawa
„Archeologia Polski Środkowowschodniej”, Lublin (wcześniej: Lublin-Chełm-Zamość)
„Archeologické rozhledy”, Praha
British Archaeological Reports, International Series, Oxford
„Bericht der Römisch-Germanischen Kommission”, Frankfurt a.M.-Berlin
„Bonner Jahbücher”, Köln/Bonn
„Bodendenkmalpflege in Mecklenburg-Vorpommern”, Lübstorf (wcześniej: „Bodendenkmalpflege in Mecklenburg.
Jahrbuch ...”, Schwerin/Rostock/Berlin)
Corpus der römischen Funde im europäischen Barbaricum
„Fontes Archaeologici Posnanienses” (wcześniej: „Fontes Praehistorici”), Poznań
„Informator Archeologiczny. Badania rok ...”, Warszawa
„Inventaria Archaeologica, Pologne”, Warszawa-Łódź
„Jahresschrift für mitteldeutsche Vorgeschichte”, Halle/Saale
„Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz”, Mainz
„Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, Warszawa
Kratkie soobŝeniâ Instituta arheologii Akademii nauk SSSR (Kраткие сообщения Института археологии Академии
наук СССР), Moskva
Materialy i issledovaniâ po arheologii SSSR (Материалы и исседования по археологии СССР), Moskva
„Materiały Archeologiczne”, Kraków
„Materiały Starożytne”, Warszawa
„Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne”, Warszawa
„Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego”, Rzeszów-Krosno-Sandomierz-Tarnów (-Przemyśl/
Tarnobrzeg)
„Materiały Zachodniopomorskie”, Szczecin
„Památky archeologické” (wcześniej: „Památky archeologické a místopisné”), Praha
„Przegląd Archeologiczny”, Poznań
„Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Archeologiczna”, Łódź
„Pomorania Antiqua”, Gdańsk
Prahistoria ziem polskich, tom I: Paleolit i mezolit (red. W. Chmielewski, W. Hensel), Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk
1975; tom II: Neolit (red. W. Hensel, T. Wiślański), Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1979; tom III: Wczesna epoka
brązu (red. A. Gardawski, J. Kowalczyk), Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978; tom IV: Od środkowej epoki brązu
do środkowego okresu lateńskiego (red. J. Dąbrowski, Z. Rajewski), Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1979; tom V:
Późny okres lateński i okres rzymski (red. J. Wielowiejski), Wrocław-Warszawa-Kraków‑Gdańsk 1981
„Sitzungsberichte der Altertumsgesellschaft Prussia” (później: „Prussia. Zeitschrift für Heimatkunde”), Königsberg.
„Praehistorische Zeitschrift”, Berlin-New York
„Recherches Archéologiques”, Kraków
„Rocznik Białostocki”, Białystok
Reallexikon der Germanischen Altertumskunde: 1. wyd.: J. Hoops (wyd.), tomy 1–4 (K. J. Trübner, Straßburg 1911–1919),
2. wyd.: H. Jankuhn, H. Beck i in. (wyd.), tomy 1–35 (de Gruyter, Berlin-New York 1973–2007).
„Rocznik Olsztyński”, Olsztyn
„Rossijskaâ arheologiâ” (Российская археология), Moskva
„Saalburg Jahrbuch”, Berlin-New York
„Slovenská archeológia”, Bratislava
„Sovetskaâ arheologiâ” (Советская археология), Moskva
„Sprawozdania Archeologiczne”, Kraków
„Sprawozdania P.M.A.”, Warszawa
„Wiadomości Archeologiczne”, Warszawa
„Zeitschrift für Ethnologie”, Berlin
„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”, Kraków
„Z otchłani wieków”, Warszawa
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