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XV. Podkowy

Podczas badań wykopaliskowych prowadzonych 
w latach 2010–2012 na wrocławskim Nowym Tar-
gu znaleziono liczący 325 egzemplarzy zbiór pod-
ków (aneks XV.1), na który składały się: żelazne 
podkowy zachowane w całości (70 zabytków) lub 
fragmentarycznie (245) oraz 10 półfabrykatów lub 
nieukończonych podków (ryc. 950, 951), jednoznacz-
nie potwierdzających ich miejscową produkcję w tej 
strefie średniowiecznego Wrocławia. Jest to zespół 
bardzo liczny i typologicznie bardzo zróżnicowany 
(w niniejszym opracowaniu analizę typologiczną pod-
ków oparto na opracowaniu J. Kaźmierczyka z później-
szymi modyfikacjami I. Jastriemskiej i K. Jaworskie-
go; Kaźmierczyk 1978, s. 19 i n.; Jastriemska, Jaworski 
2010, s. 192 i n.), niemający jak dotąd ani pod wzglę-
dem liczebności, ani różnorodności opublikowanych 
analogii z obszaru dzisiejszych ziem polskich. Pod 
względem liczby zabytków znacznie przekracza naj-
liczniejszy dotychczas opublikowany zbiór podków 
z ul. Szewskiej we Wrocławiu, który liczy 52 egzempla-
rze, a zatem stanowi zaledwie 16% zespołu podobnych 
zabytków z Nowego Targu. Dla naszych rozważań ten 
wcześniej najbogatszy zespół podków jest o tyle ważny, 
że pochodzi z oddalonych zaledwie o 150 m na północ 
od Nowego Targu wykopów II i III, zlokalizowanych 
przy ul. Szewskiej i dochodzących do niej odcinkach 

ul. Kotlarskiej, Uniwersyteckiej i Grodzkiej (zob. Ja-
striemska, Jaworski 2010). Materiały te stanowią za-
tem znakomite tło porównawcze dla zespołu podków 
odkrytych podczas ostatnich badań wykopaliskowych 
prowadzonych na Nowym Targu, przedstawianych 
w niniejszym opracowaniu. Należy w tym miejscu pod-
kreślić, że w przeszłości zostało opublikowanych blisko 
50 podków pochodzących ze starszych badań prowa-
dzonych w latach 60. XX w. przez J. Kaźmierczyka 
w rejonie Nowego Targu (zarówno na samym placu, 
jak i na przyległych ul. Drewnianej i św. Katarzyny; zob. 
Kaźmierczyk 1966–1970, cz. 1, s. 90–91, 102–104, 116, 
119, 134, 136–137, 151, 153, 198–199, 224, 228, 247, 
251, 291–292, 321; cz. 2, s. 115–119; 1978, s. 116–128; 
Jastriemska, Jaworski 2010, tab. 4). Wszystkie te za-
bytki zostały określone pod względem przynależności 
typologicznej, określono też ich chronologię na pod-
stawie datowania nawarstwień kulturowych, w których 
podkowy te zalegały. Datowanie poszczególnych pod-
ków jest zatem w tym przypadku określeniem czasu 
zaprzestania ich użytkowania (w języku archeologów 
zjawisko to oddaje niezbyt szczęśliwy termin „moment 
depozycji”), nie zaś ściśle oznaczonym czasem ich wy-
tworzenia.

1. Wprowadzenie
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Ryc. 950. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Podkowy (a–c, e, g–n) i półfabrykaty podków (d, f): a – nr inw. 3562/11; 
b – nr inw. 10306/11; c – nr inw. 1639/11; d – nr inw. 9005/11; e – nr inw. 6173/11; f – nr inw. 3373/11; g – nr inw. 11345/11;
 h – nr inw. 6128/11; i – nr inw. 6999/11; j – nr inw. 9005/11; k – nr inw. 9005/11; l – nr inw. 1661/11; m – nr inw. 1639/11; 

n – nr inw. 11345/11. Fot. K. Jaworski, S. Rodak

Fig. 950. Wrocław, Nowy Targ, excavations 2010-2012. Horseshoes (a-c, e, g-n) and unfinished horse shoes (d, f): 
a – inv. no. 3562/11; b – inv. no. 10306/11; c – inv. no. 1639/11; d – inv. no. 9005/11; e – inv. no. 6173/11; f – inv. no. 3373/11; 
g – inv. no. 11345/11; h – inv. no. 6128/11; i – inv. no. 6999/11; j – inv. no. 9005/11; k – inv. no. 9005/11; l – inv. no. 1661/11; 

m – inv. no. 1639/11; n – inv. no. 11345/11. Phot. K. Jaworski, S. Rodak
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Ryc. 951. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Podkowy: a – nr inw. 5344/11; b – nr inw. 9973/11; c – nr inw. 9936/11; 
d – nr inw. 9936/11; e – nr inw. 9346/11; f – nr inw. 4345/11; g – nr inw. 9573/11; h – nr inw. 9573/11; i – nr inw. 7420/11; 

j – nr inw. 8625/11. Fot. K. Jaworski, S. Rodak

Fig. 951. Wrocław, Nowy Targ, excavations 2010-2012. Horseshoes: a – inv. no. 5344/11; b – inv. no. 9973/11; c – inv. no. 
9936/11; d – inv. no. 9936/11; e – inv. no. 9346/11; f – inv. no. 4345/11; g – inv. no. 9573/11; h – inv. no. 9573/11; i – inv. no. 

7420/11; j – inv. no. 8625/11. Phot. K. Jaworski, S. Rodak

Pojedyncze podkowy, co często się w literaturze 
przedmiotu podkreśla (zob. Kaźmierczyk 1978, s. 16 
i n.), nie były przedmiotami użytkowanymi przez dłuż-
szy czas. Ze względu na swoją naturę, czy ściślej cha-
rakter użytkowania, ich żywotność była stosunkowo 
krótka. Najczęściej podczas badań wykopaliskowych 
odnajduje się egzemplarze uszkodzone – połowy pod-
ków lub jeszcze mniejsze fragmenty; stanowią one za-

zwyczaj zdecydowaną większość (ul. Szewska – 80,8%, 
Nowy Targ, badania 2010–2012 – 75,4%). Moment za-
przestania użytkowania podków następował, w wyniku 
ich zniszczenia w toku użytkowania, zapewne niedługo 
po ich wyprodukowaniu. Dlatego też podkowy mogły-
by być dla archeologów bardzo dobrymi tzw. niezależ-
nymi wyznacznikami chronologicznymi. Dwa czynni-
ki sprawiają, że nie są tak traktowane. Pierwszy – jak 

Wprowadzenie
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się wydaje – obiektywny, to podkreślana przez badaczy 
mała zmienność form podków w badanym okresie 
(słaba tzw. czułość typologiczna tej kategorii zabytków) 
i występowanie tych samych typów i odmian (według 
typologii J. Kaźmierczyka) w różnych odcinkach śred-
niowiecza, drugi zaś jest rezultatem pewnych niedo-
mogów dotychczasowych badań archeologicznych 
i niezbyt precyzyjnym datowaniem nawarstwień kultu-
rowych stanowisk, w których interesujące nas zabytki 
znajdowano. Jako przykład można wskazać chociażby 
liczne publikacje podków pochodzących z późnośre-
dniowiecznych zamków i zespołów miejskich, funkcjo-
nujących nieraz przez kilka stuleci; w wielu opracowa-
niach brakuje informacji o chronologii nawarstwień, 

w których poszczególne podkowy wystąpiły. Rezultat 
jest taki, że J. Kaźmierczyk, podejmując próbę okre-
ślenia chronologii wydzielonych przez siebie typów 
i odmian, był zmuszony zakreślać zbyt szerokie ramy 
chronologiczne ich stosowania, np. X–1. poł. XV w. 
(w przypadku kilkudziesięciu podków odkrytych na 
szczycie Ślęży) czy też X–XIII w. (równie bogaty zbiór 
podków z Opola) (Kaźmierczyk 1978, s. 116 i n.).

Celem niniejszego opracowania jest, oprócz przed-
stawienia podków z badań wrocławskiego Nowego 
Targu, również sformułowanie kilku wniosków i hipo-
tez dotyczących chronologii i funkcji niektórych typów 
i odmian późnośredniowiecznych podków końskich.

2. Przynależność typologiczna podków z placu Nowy Targ 
i rozważania chronologiczne

W zaproponowanej przez J. Kaźmierczyka kla-
syfikacji późnośredniowiecznych podków końskich, 
opracowanej na podstawie egzemplarzy pochodzących 
przede wszystkim z badań archeologicznych prowadzo-
nych na Śląsku, znajduje się 7 typów i 19 odmian (I/1, 
I/2, II/1, II/2, III/1, III/2, III/3, III/4, III/5, IV/1, IV/2, 
IV/3, V/1, V/2, VI/1, VI/2, VI/3, VI/4, VII/1; Kaźmier-
czyk 1978, s. 19 i n.). Graficzny wyciąg z klasyfikacji 
J. Kaźmierczyka przedstawiony został (w opracowaniu 
K. Jaworskiego i I. Jastriemskiej) na s. 194. Tworząc 
swoją systematykę, J. Kaźmierczyk konfrontował zabyt-
ki śląskie z publikowanymi podkowami pochodzącymi 
z licznych stanowisk środkowoeuropejskich, głów-
nie czeskich i morawskich. Dla jednej z odmian (typ 
I odmiana 2) nie znalazł żadnego przykładu nie tylko 
z terenu Śląska, ale nawet z obszaru dzisiejszych ziem 
polskich (w publikacji nie wskazano też żadnego przy-
kładu z terenów pozapolskich; zob. Kaźmierczyk 1978, 
s. 30). Późniejsze badania prowadzone na śląskich sta-
nowiskach średniowiecznych rozbudowały klasyfikację 
J. Kaźmierczyka jedynie o 2 nowe odmiany typu VII 
(VII/2 i VII/3 – podkowy z zamków w Starym Książu 
i Pietrzykowie, zob. niepublikowany referat K. Jawor-
skiego przedstawiony na Śląskich Spotkaniach Archeo-

logicznych w Karłowie w 2007 r.) oraz o podkowy 
tzw. legnickie, charakteryzujące się biegnącą wzdłuż 
całego kabłąka podkowy bardzo szeroką rynienkowa-
tą bruzdą, wypełniającą niemal całą szerokość ramy 
podkowy (podkowy wydzielone przez S. Rodak, zob. 
Rodak 2017, s. 92), które pojawiły się w najmłodszych, 
XI-wiecznych nawarstwieniach wczesnośredniowiecz-
nych grodów w Legnicy, Wrocławiu (Ostrów Tumski) 
i Niemczy, a które autorka ta uznaje za prawdopo-
dobnie najstarsze śląskie podkowy końskie. Na kilku 
śląskich stanowiskach archeologicznych wystąpiły też 
unikatowe, niemające żadnych analogii hybrydy, np. 
okazy z nieregularnymi układami gniazd na podko-
wiaki (np. Błażejewski 1998, s. 475, ryc. 1 – podkowa 
z północnych zboczy góry Ślęży). Na razie brak pod-
staw, aby tego rodzaju okazy uznać za nowe typy i od-
miany końskich podków.

Przedstawiając podkowy odkryte w wykopach II 
i III na ul. Szewskiej we Wrocławiu, autorzy zwrócili 
uwagę na typologiczne zróżnicowanie tego zespołu (Ja-
striemska, Jaworski 2010, s. 192). Wśród 52 tamtejszych 
podków wystąpiły okazy reprezentujące 8 odmian na-
leżących do 4 wydzielonych przez J. Kaźmierczyka ty-
pów (zob. tab. XV.2). Badacze ci uznali ten zbiór za „ty-
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pologicznie mało zróżnicowany”. Obserwacje te warto 
skonfrontować zatem ze znacznie bogatszym liczbowo 
zespołem podków z placu Nowy Targ, z badań w la-
tach 2010–2012. Spośród 325 podków z Nowego Tar-
gu przynależność typologiczną udało się określić dla 
210 okazów. Jest to więc zbiór przeszło pięciokrotnie 
bogatszy od zespołu podków z ul. Szewskiej. Nie może 
więc stanowić zaskoczenia fakt, że w przypadku pod-
ków z Nowego Targu ich zróżnicowanie typologiczne 
jest większe niż podków z ul. Szewskiej, a także podków 
pochodzących z wcześniejszych badań prowadzonych 
w rejonie placu Nowy Targ i na pobliskich ul. Drew-
nianej i św. Katarzyny (badania J. Kaźmierczyka z lat 
60. XX w.) (zob. tab. XV.2). Podkowy odkryte podczas 
najnowszych badań placu Nowy Targ reprezentują 14 
odmian należących do 5 typów wydzielonych przez 
J. Kaźmierczyka (tab. XV.1; ryc. 950, 951). Brakowa-
ło wśród nich tylko okazów reprezentujących typy V 
i VII. Absencja podków tych typów wydaje się uspra-
wiedliwiona – podkowy typu V są na Śląsku bardzo 
nieliczne (J. Kaźmierczyk odnotowuje tylko 4 śląskie 
okazy tych podków; podczas późniejszych badań od-
kryto tylko 2 dalsze egzemplarze podków typu V – na 
domniemanym zamku Herrenstein w Karkonoszach 
i na ul. Szewskiej we Wrocławiu; Jaworski 1990a, 
s. 46, ryc. 3a; Jastriemska, Jaworski 2010, s. 193 i n., ryc. 
131: 4), podkowy typu VII natomiast są znane przede 
wszystkim z zamków (znany J. Kaźmierczykowi okaz 
z zamku w Legnicy, zob. Kaźmierczyk 1978, s. 104, ryc. 
104; oraz niepublikowane dotąd 3 egzemplarze z zam-
ków Stary Książ i Pietrzyków; badania K. Jaworskiego).

Szersze spektrum typologiczne podków z Nowego 
Targu, w porównaniu do zbioru z ul. Szewskiej, tłu-
maczyć można nie tylko większą liczbą egzemplarzy 
w tym pierwszym zespole. Porównując zróżnicowa-
nie typologiczne w obu zespołach, możemy zauważyć, 
że w wykopach przy ul. Szewskiej nie znaleziono ani 
jednego egzemplarza należącego do typów I i II, które 
przez J. Kaźmierczyka uznawane są za najwcześniej-
sze podkowy stosowane na Śląsku (Kaźmierczyk 1978, 
s. 28 i n., 33, 43 i n.; badacz ten datuje te podkowy na-
wet na 1. poł. XI w., co w świetle najnowszych badań 

wydaje się wątpliwe). Tymczasem na Nowym Targu 
znaleziono aż 13 podków należących do różnych od-
mian tych 2 typów (tab. XV.1; ryc. 950 a, b, l), przy czym 
zdecydowana większość, aż 8 egzemplarzy, pochodzi 
z wydzielonych przez zespół prowadzący badania No-
wego Targu wczesnych faz zagospodarowania tej czę-
ści wczesnośredniowiecznego Wrocławia – faz II i III 
(datowanych odpowiednio na przełom XII i XIII i na 
XIII w.). Brak podobnych zabytków w najstarszej wy-
dzielonej fazie (faza I, datowana na XI–XII w.) wydaje 
się – naszym zdaniem – w pełni zrozumiały. Sugerowa-
ne przez J. Kaźmierczyka wczesne datowanie – nawet 
na XI w. – śląskich podków jest mało prawdopodobne. 
Nie są znane żadne wczesnośredniowieczne stanowiska 
archeologiczne, mające wąską chronologię, ograniczo-
ną tylko do XI stulecia, na których zostałyby odkryte 
podkowy w całkowicie wiarygodnym kontekście stra-
tygraficznym i chronologicznym. Wszystkie wzmian-
kowane przez J. Kaźmierczyka podkowy „wczesnych” 
typów (I i II) znaleziono na wielowarstwowych stano-
wiskach z potwierdzonymi fazami zarówno wczesno-, 
jak i późnośredniowiecznymi (Wrocław, Opole, Strze-
gom, Racibórz, Głogów, Legnica, Sądowel; Kaźmier-
czyk 1978, s. 116–118). Nie można zatem wykluczyć, 
że we wszystkich tych przypadkach mamy do czynie-
nia z podkowami znacznie późniejszymi niż XI-wiecz-
ne, prawdopodobnie pochodzącymi dopiero z XIII w., 
a zatem współczesnymi z dobrze datowanymi egzem-
plarzami z wrocławskiego Nowego Targu. Wracając 
zaś do sygnalizowanej nieco wcześniej absencji pod-
ków typu I i II w wykopach na ul. Szewskiej, można 
ją tłumaczyć przesunięciem chronologicznym zbio-
rów podków z ul. Szewskiej i Nowego Targu. Najstar-
sze nawarstwienia z ul. Szewskiej, w których pojawiały 
się podkowy, datowane były dopiero na 2. poł. XIII w. 
(Jastriemska, Jaworski 2010, s. 357 i n.). Zakładając, że 
podkowy typów I i II są charakterystyczne głównie dla 
wcześniejszych dekad XIII stulecia, ich nieobecność na 
ul. Szewskiej jest w pełni zrozumiała.

Podobnie jak podkowy typów I i II można datować 
4 odkryte na Nowym Targu podkowy „legnickie” (tab. 
XV.3; ryc. 950 g). Trzy z nich wystąpiły w nawarstwie-
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niach tych samych faz, w których znajdowano sygnali-
zowane wyżej podkowy typów I i II. Znane wcześniej 
śląskie okazy takich podków pochodziły z datowanych 
na 2. poł. XI w. nawarstwień grodów w Legnicy i na 
Ostrowie Tumskim (okaz z Niemczy nie miał bliżej 
określonej chronologii).

W zespole podków z Nowego Targu zdecydowanie 
dominują podkowy typu VI, reprezentowane przez od-
miany VI/1, VI/2 i VI/4 (nie znaleziono tu ani jednego 
egzemplarza odmiany VI/3, która na Śląsku reprezento-
wana jest przez tylko jeden egzemplarz, znany ze Ślęży; 
Kaźmierczyk 1978, s. 97). Znaleziono tu aż 177 podków 
tego typu (22 egzemplarze odmiany VI/1, 139 – VI/2, 
2 – VI/4 i 14 nieokreślonej odmiany; zob. tab. XV.1, XV.2; 
ryc. 951 a–c, e, g, i) co stanowi aż 54% wszystkich pod-
ków z wykopu (zob. tab. XV.4). Podkowy odmian typu 
VI nie wystąpiły w warstwach i jednostkach stratygra-
ficznych związanych z fazami I i II rozwoju placu Nowy 
Targ. Najwcześniejsze (stratygraficznie) pochodzą 
z fazy przejściowej II/III (przełom XII i XIII oraz XIII w.), 
ale są to tylko 3 egzemplarze, co wobec 174 młodszych 
okazów (z faz III i późniejszych) można uznać za sta-
tystycznie nieistotne. Zapewne podkowy typu VI poja-
wiły się we Wrocławiu w 2. poł. XIII w. Przypuszczenie 
to można podeprzeć obserwacją z wykopów II i III na 
ul. Szewskiej. Spośród 29 podków tego typu aż 16 oka-
zów wystąpiło w jednostkach stratygraficznych datowa-
nych na 2. poł. XIII–1. poł. XIV w. (Jastriemska, Jawor-
ski 2010, s. 358–359). Pozostałe okazy są nieco młodsze.

Można przypuszczać, że w późnośredniowiecznym 
Wrocławiu, nie tylko w rejonie Nowego Targu, podko-
wy 2 odmian typu VI (VI/1 i VI/2) były standardowymi 
podkowami. Symptomatyczne, że w niemal wszystkich 
wrocławskich zespołach końskich podków odsetek wy-
stępujących w tych zbiorach okazów typu VI jest po-

dobny (tab. XV.4): na placu Nowy Targ – 54%, w wyko-
pach na ul. Szewskiej – 55,8%, w starszych wykopach 
J. Kaźmierczyka na Nowym Targu – 58,3%. Tylko na 
Rynku jest zdecydowanie wyższy – 78,6% – ale w tym 
przypadku może być to pochodną stosunkowo ubogie-
go zespołu (14 egzemplarzy), przez co wyniki badań 
statystycznych mogą nie być w pełni wiarygodne.

Tylko jeden zespół wrocławskich podków jest dia-
metralnie odmienny – wśród 20 podków odkrytych 
na ul. Oławskiej (badania firmy AKME z 2006 r.) nie 
wystąpiła ani jedna podkowa tego typu. Raczej nie jest 
to przypadek. Przypuszczamy, że podkowy pozyskano 
tam podczas eksploracji nawarstwień pochodzących 
najpóźniej z 1. poł. XIII w. Jest to jednak na razie tylko 
przypuszczenie, albowiem autorzy prac terenowych nie 
opublikowali dotąd wyników swoich badań. Zupełnie 
nieznany jest więc kontekst stratygraficzny i kulturowy 
zespołu podków z ul. Oławskiej.

Podczas badań na placu Nowy Targ odkryto 9 
półfabrykatów podków i jeden domniemany okaz nie-
ukończonej podkowy (tab. XV.5; ryc. 950 c, d, g, i, j).

Zabytki te znajdowano w jednostkach stratygraficz-
nych związanych z różnymi fazami użytkowania placu 
Nowy Targ (fazy II, II/III, III, V i VI). Najciekawszymi 
zabytkami są 2 półfabrykaty znalezione obok siebie, 
w j.s. 412, związanej z II fazą użytkowania późniejszego 
placu (przełom XII i XIII w.). Można przypuszczać, że 
w tym czasie w tej części placu funkcjonowała kuźnia 
lub pracownia kowala, z której pochodzą oba półfabry-
katy. W przypadku pozostałych półfabrykatów podobne 
przypuszczenie wydaje się już znacznie mniej prawdo-
podobne – wprawdzie w dwóch wypadkach półfabry-
katy znaleziono w tych samych jednostkach stratygra-
ficznych (po 2 zabytki w j.s. 16 i 19), jednak wyroby 
te mają odbiegające od siebie numery inwentarzowe.

3. Uwagi końcowe

Odkryty podczas prowadzonych w latach 2010–
2012 na wrocławskim Nowym Targu bogaty zbiór 
średniowiecznych żelaznych podków stanowi najlicz-
niejszy jak dotąd zespół takich zabytków, w skali nie 

tylko Śląska, ale i ziem dzisiejszej Polski. Duża liczba 
dostępnych do badań zabytków powoduje, że uzyska-
ne w toku analizy spostrzeżenia i hipotezy mogą być 
znacznie bardziej wiarygodne niż wcześniejsze sądy 
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różnych badaczy, formułowane na podstawie badań 
skromniejszych ilościowo zbiorów zabytków. Z pew-
nością też wiele nowych ustaleń możliwe było dzięki 
opracowaniu, przez zespół realizujący program ba-
dań wykopaliskowych na Nowym Targu, dość szcze-
gółowej chronologii stanowiska. Pozwoliło to niektóre 
z podejmowanych w niniejszym artykule kwestii osa-
dzić w zweryfikowanych i w miarę precyzyjnych ra-
mach czasowych.

W wyniku badań nad podkowami z Nowego Targu 
sformułowano następujące wnioski i hipotezy:

1. Opracowana przez J. Kaźmierczyka w 1978 r. kla-
syfikacja śląskich podków końskich jest zredago-
wana prawidłowo – chronologia kolejnych wydzie-
lonych przez J. Kaźmierczyka typów i odmian jest 
coraz późniejsza, a ewolucyjny, postępujący w czasie 
„rozwój typologiczny” podków jest potwierdzony. 
Korekty w zaproponowanej przez J. Kaźmierczyka 
klasyfikacji należy wprowadzić – naszym zdaniem – 
w chronologii najstarszych typów i odmian, które są 
najprawdopodobniej znacznie młodsze, niż zakładał 
autor typologii. Podkowy typów I i II pojawiły się 
na Śląsku najpewniej dopiero pod koniec XI lub na 
przełomie XI i XII w.

2. Najbardziej zaawansowane formalnie podkowy 
typu VI (odmian VI/1, VI/2 i VI/4), tzw. podkowy 
z piętką, pojawiły się we Wrocławiu już w 2. poł. XIII 
w. i były użytkowane – wraz z nieco mniej od nich 
popularnymi podkowami odmian typów III i IC – 
praktycznie do schyłku średniowiecza. W ostatnich 
dwóch stuleciach średniowiecza, tj. w XIV i XV w., 
nie pojawiły się we Wrocławiu żadne nowe warian-
ty podków. Możliwe, że rozwój podków poszedł 
nieco inną drogą – zmieniały się wymiary podków, 
determinowane rozwojem biologicznym koni. Pro-
blem ten wymaga jednak osobnych badań, których 
autorzy niniejszego opracowania nie podejmowali.

3. Aktualny pozostaje postulat sformułowany przez 
autorów opracowania podków z ul. Szewskiej, aby 
materiały pochodzące z badań późnośredniowiecz-
nych zespołów miejskich skonfrontować z podko-
wami odkrywanymi na innych typach stanowisk 

archeologicznych, przede wszystkim na zamkach 
(Jastriemska, Jaworski 2010, s. 204). Wiele śląskich 
zamków ma dość wąskie ramy chronologiczne ich 
użytkowania, nierzadko z dokładnością do jedne-
go roku, znane ze źródeł pisanych. Tylko wzajem-
na weryfikacja spostrzeżeń czynionych na różnych 
typach stanowisk pozwoli na precyzyjniejsze okre-
ślenie chronologii poszczególnych typów i odmian 
średniowiecznych końskich podków.

Krzysztof Jaworski, Sylwia Rodak
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