
Zabytki z krzyckiej szkoły 

 

1. Fajka nowożytna – opatrzona kartką z napisem: Znalezione w Sądzi na polu w 1971r. 

Zniszczona prawa część główki, dobrze zachowane ornamentowanie jej dolnej części. 

Cybuch na całej długości również w dobrym stanie. 

 

Długość: 5,5 cm 
Długość cybucha: 3,5 cm 

Zachowana wys. główki: 3,3 cm 

Średnica komina: 1,6 cm 

Średnica cybucha na zgrubieniu: 2,3 cm 

Średnica kanału dymowego: 0,9 cm 

Waga: 33 g 

 

 

  



2. Przęślik gliniany o nieokreślonej chronologii. 

 

Średnica otworu: 1,3 cm 

Średnica zewnętrzna: 4,2 cm 

Waga: 22 g 

 

  



3. Skamieniałość o kształcie stożkowatym, prawdopodobnie pozostałość koralowca. 

 

Średnica: 2,3 cm 

Wysokość: 1,8 cm 

Waga: 13 g 

Konsultacja / identyfikacja: dr hab. Grzegorz Osipowicz 

  



4. Skamieniałość 

 

Długość: 4 cm 

Waga: 21 cm 

Konsultacja / identyfikacja: dr hab. Grzegorz Osipowicz 

 

  



5. Ząb konia, osobnika młodego, żyjącego najpóźniej w średniowieczu. Opatrzony kartką z 

wyblakłym napisem. 

 

Długość: 5,7 cm 

Waga: 24 g 

Konsultacja / identyfikacja: prof. Daniel Makowiecki 

  



6. Ząb konia, osobnika dojrzałego, żyjącego najpóźniej w średniowieczu. Opatrzony kartką 

z napisem: Nowak Józef / kl. V. Rok 1973 / znalezione na bagnach w Krzycku W. 

 

Długość: 8,3 cm 

Waga: 71 g 

Konsultacja / identyfikacja: prof. Daniel Makowiecki 

  



7. Topór kamienny z epoki neolitu (bliższa chronologia trudna do ustalenia) o kształcie 

symetrycznym w przekroju poziomym (typ?). Odłupany fragment przy obuchu. 

 

Długość: 10,1 cm 

Wysokość – długość ostrza: 5,2 cm 

Szerokość obucha: 3,6 cm (względnie) 

Szerokość na wys. trzonka (najszersza część): 5,7 cm 

Średnica otworu na trzonek: 1,9-2,7 cm 

Surowiec: 

Waga: 462 g 

Konsultacja / identyfikacja: dr hab. Grzegorz Osipowicz, dr Justyna Orłowska 

 

  



8. Siekiera krzemienna z okresu neolitu. Podobne egzemplarze często są wiązane ze 

społecznościami kultury pucharów lejkowatych / amfor kulistych (połowa IV tys. p. n. e – 

początki II tys. p. n. e.). Pokryta jest patyną, prawdopodobnie przez zaleganie w 

środowisku bagiennym. 

 

 

Długość: 11,8 cm 

Długość ostrza (po łuku): 6,2 cm 

Szerokość obucha: 2,5 cm 

Wysokość obucha: 1,9 cm 

Surowiec: krzemień bałtycki 

Waga: 187 g 

Konsultacja / identyfikacja: dr hab. Grzegorz Osipowicz, dr Justyna Orłowska 

 

  



9. Motyka kamienna z okresu neolitu (bliższa chronologia trudna do ustalenia). Opatrzona 

kartką z napisem:  Siekierka znaleziona pod Święciechową w 1978r. Widoczne są ślady 

zużycia na części pracującej, jak również współczesne zniszczenia przy części obuchowej. 

 

Długość: 13 cm 

Szerokość: 4,2-5,4 cm 

Wysokość na szer. otworu na trzonek: 3,1 cm 

Średnica otworu na trzonek: 2,2-2,5 cm 

Surowiec: 

Waga: 434 g 

Konsultacja / identyfikacja: dr hab. Grzegorz Osipowicz, dr Justyna Orłowska 

 


