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Do broni zaczepnej nale−
żały: broń drzewcowa, obu−
chowa, biała i miotająca.
Z badań archeologicznych
wnioskuje się, że prawdopod−
obnie najczęściej używane by−
ły: topór (broń obuchowa)
i włócznia (broń drzewco−
wa). Wyniki znalezisk na
Ostrowie Lednickim mówią
same za siebie. Oprócz kliku
mieczy znaleziono w tamtej−
szym jeziorze kilkadziesiąt
żeleźców toporów.

Broń drzewcowa dzieliła
się na włócznię i oszczep.
Pierwsza używana była do
walki wręcz, druga zaś (zwa−
na sulicą) do rzucania.

Długość drzewcy włóczni
była różna, wśród nich
znajdowały się te o znacz−
nych rozmiarach. Najdłuż−
szy drzewiec znaleziony
w Polsce miał wymiary 321
cm. Biorąc pod uwagę średnią
wzrostu naszych przodków
(156 cm) był to rozmiar im−
ponujący.

Groty włóczni miały za−
zwyczaj kształt liściowaty.
Najdłuższy grot, który odna−
leziono w Polsce ma długość
około 70 cm.

Podobna sytuacja była
z drzewcami toporów. Wyró−
żnia się pod tym względem
trzy rodzaje.

Pierwszy z nich to topór
krótki (zwany francesca) uży−
wany do rzucania, szczegól−
nie często stosowany przez
jazdę frankońską. Drugi ro−
dzaj toporów charakteryzo−
wał się drzewcem dłuższym,
maksymalnie 50 cm, który
umożliwiał walkę jedną ręką.
Trzeci rodzaj to "długie to−
pory". Ta broń używana była
m.in. przez Wikingów. Topór
ten trzeba było trzymać obu−
rącz, gdyż długość drzewca
dochodziła do 1,5 m.

Żeleźce toporów zazwy−
czaj były małe. Broń zaczep−
na wymuszała rozwój broni
odporowej i odwrotnie.
W związku z tym, kiedy to
pojawiały się coraz to lepsze
kolczugi, topór musiał być
bardziej skuteczny przy zada−
waniu ciosów. Dlatego żeleź−
ce były małe, by przyłożona
siła poszła  w określone miej−
sce.

znajdowały się na zewnątrz.
Można domniemywać, że

średniowieczny woj miał nie−
kiedy pancerze wykonane wy−
łącznie ze skóry, które szyto
ze skórzanych odpadków.
Zszyte w jedną całość były
odpowiednio wzmacniane
woskiem i dziegciem. W ten
sposób powstawała swego ro−
dzaju zbroja, odporna na ude−
rzenia.

Nieodłączny element wy−
posażenia woja to tarcza. Spo−
tyka się tarcze migdałowe
i okrągłe. Tarczy w czasach
wojów produkowano bardzo
wiele. Był to produkt stosun−
kowo tani, a poza tym  bardzo
często podczas bitew  były po
prostu niszczone i potrzebne
były nowe. Tarcze były dre−
wniane, rantowane skórą i że−
laznymi okuciami. Czasem po−
krywano je w całości skórą,
a prawie zawsze malowano.

Ochrony na ręce prawdo−
podobnie nie stosowano
w ogóle. Nie znaleziono do
tej pory nic co by na to
wskazywało. Co prawda są
dwa znaleziska, ale są to ręka−
wice jednopalczaste, podszy−
wane futrem. Prawdopodob−
nie służyły one do ochrony
przed zimnem, a niekoniecznie
w walce.

Co ciekawe, mimo że cały
ekwipunek woja wygląda
z opisu imponująco, to nie
ważyło to wszystko aż tak
wiele. Łączna waga całego
uzbrojenia wynosiła około
25−30 kg. Trochę więcej do
dźwigania miał woj konny,
który dodatkowo miał spe−
cjalne buty z ostrogami, wia−
dro do pojenia konia, kosę
i skórzane sakwy na zdoby−
cze.
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Broń biała, zaliczana do
zaczepnych, reprezentowana
jest przez miecze jednoręcz−
ne. Na początku miały one
bardzo krótki jelec, który
nawet nie osłaniał przed ze−
ślizgującym się podczas wal−
ki ostrzem innego miecza.

W pierwszej połowie XI
wieku pojawiły się miecze
typu  . Zasadniczą nowością
był zwężający się sztych
(ostrze), dzięki czemu moż−
liwe było kłucie. Wcześnie−
jsze miecze miały sztych bar−
dzo tępy.

Miecz typu      jest ważny,
ponieważ na podstawie   jego
wzoru zaczęły powstawać in−
ne miecze średniowieczne.
Chcąc udoskonalić ten    ro−
dzaj broni, najpierw wydłu−
żono jelec i jednocześnie
miecz został wyposażony w
głowicę soczewkową, dzięki
czemu był on w odpowiedni
sposób wyważony.

Do broni białej należą
również noże (ostrza miały
długość 10−12 cm, ale zdarza−
ły się też dłuższe do 20 cm)
oraz szable (w Polsce znale−
ziono tylko jeden egzemp−
larz, prawdopodobnie pocho−
dzenia węgierskiego).

Ostatnim rodzajem broni
zaczepnej jest broń miotają−
ca. Średniowieczny woj częs−
to wyposażony był w łuk lub
kuszę (ta szczególnie popula−
rna była w XI i XII wieku).
Do broni miotających nale−
żała też proca w dwóch od−
mianach: ręcznej i drzewco−
wej.

Drugim podstawowym ro−
dzajem broni była broń odpo−
rowa. Pierwszym jej elemen−
tem jest hełm. Wyróżnia się
trzy rodzaje. Pierwszy z nich
hełm o konstrukcji rusztowej

bo skórzane kaftany, które
amortyzowały uderzenia mie−
cza czy topora. W jeziorze
lednickim znaleziono niedawno
jeden egzemplarz kolczugi.

W wyposażeniu woja czę−
sto znajdowała się zbroja la−
melkowa (płytkowa). Lamel−
ki wiązane były prawdopod−
obnie za pomocą rzemyków.
Przywędrowała ona do nas ze
wschodu, ale wiadomo, że
używali jej też Rzymianie.

Zbroje łuskowe charakte−
ryzowały się tym, że żelazne
płytki naszywane były da−
chówkowo na skórę. Łuski
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przywędrował ze wschodu.
W dawnej historiografii na−
zywano go szyszakiem “typu
wielkopolskiego”. Najczęś−
ciej używane natomiast były
hełmy o konstrukcji żebro−
wej, których na naszych tere−
nach jednak nie odnaleziono.

Najlepszą konstrukcję
miał hełm trzeciego typu.
Był on wykonany z jednego
lub dwóch płatów żelaza.
Przywędrował z zachodu
i stosowany był z powodze−
niem od X wieku.

Korpus woja chroniony
był przez różnego rodzaju
pancerze. Jednym z nich była
kolczuga zrobiona z kółe−
czek. Kółeczka były łączone
na trzy sposoby: nitowane,
zgrzewane, bądź za pomocą
metody stykowej. Przeważał
model 1 + 4, czyli w jednym
kółeczku znajdowały się czte−
ry kolejne. Pod kolczugą śre−
dniowieczny woj miał tzw.
przeszywanicę ze skóry lub
innego grubego materiału al−

� Do stanowiska warzenia
soli podchodzi chłopiec i py−
ta: − Co to za gruda? Pani
Jesień odpowiada: − Poliż.
Chłopiec z niedowierza−
niem w głosie: − English?
                                 (sm)

� Gra zespół "Fidelius": − Może
pójdziemy tam pod estradę? −
E, taka ruska muzyka...   (dk)
� Nauczycielka do dzieci przy
stanowisku wytopu żelaza: −
Patrzcie i pamiętajcie, tak się
wytapia cegły.                   (dk)
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