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Kamień od najdawniejszych czasów był natural-
nie1 bliski człowiekowi. W epoce kamienia służył 
jako podstawowy surowiec do produkcji narzędzi, 
uważa się, że z biegiem czasu jego wykorzystanie 
malało w wyniku postępu technologiczno-wy-
twórczego przejawiającego się w produkcji przed-
miotów metalowych. Ale czy aby na pewno? Dla 
surowców skalnych znajdowano coraz to nowe 
przeznaczenie, czy to w budownictwie i inżynierii, 
czy też w udoskonalaniu i modyfikacjach asorty-
mentu inwentarza gospodarstwa domowego. Ka-
mienie pełniły funkcję ozdobną, związane były  
z religijnością, obrzędowością oraz legitymizacją 
władzy. W procesie kształtowania się średnio-
wiecznej Europy kamień znajdował zastosowanie 
niemal we wszystkich sferach aktywności ludzkiej. 
Zanim upowszechniła się cegła, skały stanowiły 
podstawowy budulec kościołów. Wyroby z kamie-
nia towarzyszyły wytwórczości przedmiotów  
metalowych przejawiającej się w produkcji kowal-
skiej, odlewniczej, jubilerskiej, nożowniczej. Oseł- 
ki niezastąpione były przede wszystkim w rolnic-
twie, jak również wśród mieczników, płatnerzy  
i grotników. Gładziki i kamienie szlifierskio-po-
lerskie znajdowały zastosowanie w zawodach ta-
kich jak bednarstwo, snycerstwo, ciesielstwo. Wy-
roby kamienne przydatne były w pracy również 
garbarzom, tkaczom, folusznikom, szewcom czy 
kaletnikom. Żarna rotacyjne, których jednym  
z głównych elementów są dwa masywne, dopaso-
wane do siebie kamienie, były podstawowym 
urządzeniem związanym z przetwórstwem pło-

1 Le Goff J. 1995. Kultura średniowiecznej Europy, Warszawa,  
s. 216.

dów rolnych. We wczesnym średniowieczu nie-
mal w każdej dziedzinie życia skały towarzyszyły 
nieodłącznie ludziom.

Celem pracy jest wejście w „duszę” kamienia 
począwszy od jego pozyskania, poprzez proces 
obróbki, po ostateczną depozycję oraz wniknięcie  
w jego naturę geologiczną, śledząc petrografię 
składających się nań elementów mineralnych. Ba-
dania postanowiłam skupić na terenie Dolnego 
Śląska w okresie wczesnośredniowiecznym. Taki 
wybór rejonu oraz problematyki został podyk-
towany chęcią prześledzenia rozwoju gospodarki 
surowcami kamiennymi w tym czasie, a więc ich 
wydobyciem, a następnie dystrybucją w jednym, 
zwartym przedziale geograficzno-kulturowym. 
Pragnę również wykazać jak ważną rolę pełniły 
skały w wymianie handlowej wśród mieszkań-
ców wczesnośredniowiecznego Dolnego Śląska 
oraz przedstawić szerokie spektrum zastosowania 
kamienia w różnych sferach aktywności ludzkiej. 
Stąd też istotnym założeniem niniejszej pracy jest 
poznanie struktury surowcowej w obrębie anali-
zowanych stanowisk i rejonów oraz konfrontacja 
cech petrograficznych skał z rodzajem i przezna-
czeniem powstałego z niej produktu. Na podsta-
wie petrografii zabytków kamiennych podejmę 
próbę rekonstrukcji szlaków handlowych, który-
mi kamień trafiał z punktu wydobycia do odbior-
cy oraz dynamikę przemian towarzyszących wy-
korzystaniu i użytkowaniu tego surowca.

Dla uzyskania pełnego obrazu zarysowanej 
wyżej problematyki wybrałam podejście i metody 
znane jako petroarcheologiczne. Opierają się one 
na ścisłej współpracy archeologa i geologa-petro-

1.1. Wprowadzenie

1. Zagadnienia wstępne

Ciało średniowieczne rozsypało się w proch, 
a została nam jego dusza wcielona w trwały kamień.

J. Le Goff 1
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grafa. Metody petroarcheologiczne mają na celu 
oznaczenie rodzaju skały, z jakiej wykonano dany 
przedmiot oraz wskazanie miejsca jej występowa-
nia w naturze. Proponowany model badawczy 
określany jest jako studia proweniencji (Herz, 
Garrison 1998, s. 4; Rapp 2009, s. 3; Skoczylas 
1993; Štelcl, Malina 1975, s. 110-111). Petroar-
cheologia wchodzi w obręb szerszej dziedziny na-
uki – geoarcheologii (Joyner 2005). 

Z powodzeniem takie studia prowadzone są 
od dawna w różnych dziedzinach archeologii. 
Przy tak specyficznym zagadnieniu jakim jest wy-
dobycie i dystrybucja surowców kamiennych, 
przeprowadzenie badań petrograficznych jest wa-
runkiem koniecznym do prawidłowego rozpozna-
nia analizowanego materiału. Proponowany mo-
del postępowania badawczego petroarcheologii,  
z którego korzystam również z niniejszej pracy, 
szerzej został omówiony w cytowanej wyżej litera-
turze.

W zakres badawczy pracy wchodzą wszystkie za-
bytki kamienne nie będące elementami przekształ-
conymi antropogenicznie wskutek procesów zabu-
rzających ich właściwości fizyczne i chemiczne.  
Z analizowanego materiału wykluczono zatem su-
rowce takie jak szkło, ceramika, zaprawy, metale, 
pomimo iż do ich wyrobu posłużono się również 
kamieniem. Z powodzeniem badania petrogra-
ficzne i archeometryczne wymienionych materia-
łów prowadzone są przez innych naukowców 
(Biszkont 2005; Stoksik 2007; Łydżba-Kopczyń-
ska, August 2008; Mrozek-Wysocka, Szczepaniak, 
Nawrocka 2008; Pankiewicz 2009; Stolarczyk 
2009; Gregerová et al. 2010). W zakresie źródło-
wym pracy nie ujęłam również surowców krze-
miennych. Pomimo, iż z punktu widzenia nauk  
o ziemi takie postępowanie jest niewłaściwe i nie-
uzasadnione, to w archeologii przyjęło rozróżniać 
surowce kamienne (niekrzemienne) oraz krzemie-
nie (Chachlikowski 1997, s. 22). Podział ten wy-
nika przede wszystkim z odmiennego procesu ob-
róbki tych materiałów, a w efekcie wiąże się z inną 
ich analizą formalną (Andrefsky 2005; Odell 
2003). Podczas badań petrograficznych prowa-
dzonych wśród wybranych zabytków stwierdzono 
materiały ceramiczne i krzemienne wcześniej 
uważane za kamienie lub nieoznaczone. Zostały 

one włączone do katalogu, aby skorygować do-
tychczasowy pogląd, natomiast nie brane były pod 
uwagę w ogólnej analizie surowcowej. Ponadto nie 
analizowano wyrobów wykonanych z bursztynu,  
ze względu na ich specyfikę petrograficzną i odbiega-
jący od prezentowanego model badawczy studiów 
związanych z ustaleniem proweniencji tych zabyt-
ków (Kosmowska-Ceramowicz 1988; Malinow-
ski 1988, Łydżba-Kopczyńska et al. 2012).

W pracy skupiam się na wykorzystaniu złóż 
dolnośląskich, a następnie dystrybucji pochodzą-
cego z nich kamienia w obrębie badanego rejonu. 
Dodatkowo do zespołu włączono surowce impor-
towane, których prześledzenie rozrzutu dystrybu-
cyjnego na terenie Dolnego Śląska jest niezmier-
nie cennym i istotnym źródłem świadczącym  
o dalekosiężnych kontaktach handlowych.

Problematyka wydobycia i dystrybucji surow-
ców kamiennych we wczesnym średniowieczu na 
Dolnym Śląsku jak dotąd została bardzo słabo 
rozpoznana. Postulowana potrzeba takich stu-
diów (Jaworski 2008, s. 419; 2008a, s. 91) skłoni-
ła mnie do zajęcia się tym zagadnieniem. Okazało 
się ono zadaniem niezwykle trudnym, nie tylko ze 
względu na czasochłonność przeanalizowania 
wszystkich dostępnych zespołów, ale również od 
strony logistycznej2 i odpowiedniego rozplanowa-
nia harmonogramu kolejnych analiz petrograficz-
nych. 

Książka, którą oddaję do rąk Czytelnikom 
składa się z siedmiu rozdziałów, które zamyka ze-
stawienie cytowanej literatury. Ponadto praca za-
opatrzona jest w dwa aneksy petrograficzne, 
pierwszy autorstwa Piotra Guni oraz drugi Mi-
chała Borowskiego. Zamieszczony na płycie kata-
log tabelaryczny jest uzupełnieniem zasadniczego 
tekstu. Zawiera on zestawienie badanych przed-
miotów skalnych wraz z tablicami zawierającymi 
ilustracje wybranych zabytków. Wszystkie rysunki 
i fotografie, jeśli nie zaznaczono inaczej, wykonała 
autorka.

Badania finansowane były głównie z grantu 
Komitetu Badań Naukowych (nr N N109 
224636), grantu Wydziału Nauk Historycznych  

2 W tym miejscu pragnę serdecznie podziękować wszystkim 
ochotnikom, którzy pomagali przenosić ważące nieraz po kilka-
dziesiąt kilogramów zabytki.
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i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego  
(nr 15/2011) oraz międzynarodowego grantu  
Ministerstwa Edukacji Norwegii w projekcie 
Yggdrasil Scholarschip Grant (nr 202754).  

Wydanie książki możliwe było dzięki dotacji Wy-
działu Nauk Historycznych i Pedagogicznych 
Uniwersytetu Wrocławskiego (nr 5/2013).

Sprecyzowanie ścisłych granic zarówno terytorial-
nych jak i chronologicznych pracy traktującej  
o wczesnośredniowiecznym Dolnym Śląsku, nie 
jest zadaniem łatwym. W pierwszym przypadku 
zmieniające się kilkukrotnie w omawianym okre-
sie granice historyczne, wymagają uściślenia wo-
bec aktualnego podziału geograficznego, co prze-
kłada się następnie na uporządkowanie katalogu 
źródeł. W przypadku ram chronologicznych moż-
na je przyjąć za większością badaczy, jednak i tu 
pojawiają się elementy dyskusyjne, w szczególno-
ści dotyczące dolnej i górnej cezury czasowej wy-
znaczonego okresu. 

Nazwy Dolny Śląsk użyto po raz pierwszy  
w XVI w., oficjalnie w obiegu zaczęła funkcjono-
wać w XIX w. (Wrzesiński 2006, s. 9). Terytorium 
Dolnego Śląska przy okazji większych monografii 
o tematyce wczesnośredniowiecznej (Lodowski 
1980, s. 9-10; Moździoch 1990, s. 8-10) opisywa-
ne jest w oparciu o przedwojenną, wciąż aktualną, 
publikację Władysława Semkowicza (1933,  
s. 1-71). W tej pracy granice terytorialne Dolnego 
Śląska określono w oparciu o ustalenia W. Semko-
wicza uzupełniając o informacje zawarte w cyklu 
artykułów Kazimierza Orzechowskiego – Teryto-
rialne podziały na Śląsku (1971, s. 53-105; 1971a, 
s. 74-91; 1971b, s. 83-105). 

Począwszy od północnego-zachodu granica 
Dolnego Śląska biegnie północnym skrajem Doli-
ny Środkowej Odry, w kierunku wschodnim naj-
pierw wododziałem Odry i Pliszki, a następnie 
geograficznie gubiącym się wododziałem Odry  
i Obry (ryc. 1). Przecina w tym punkcie północny 
fragment Pojezierza Sławskiego, biegnąc dalej po-
łudniowym skrajem Pojezierza Krzywińskiego 
wspina się na wschód od Gostynia na Wysoczyznę 
Kaliską, gdzie naturalną granicą jest wododział 
zlewni Odry i Warty. Następnie skręca ku połu-
dniu w okolicy Ostrowa Wielkopolskiego, skąd 
Wzgórzami Ostrzeszowskimi i Wysoczyzną Wie-

ruszowską dociera do Równiny Oleśnickiej, opa-
dając z powrotem do doliny Odry w okolicy ujś- 
cia do niej Stobrawy. Od strony wschodniej grani-
ca oddzielająca Dolny Śląsk od Śląska Opolskiego 
uwarunkowana jest historycznie tzw. „przesieką” 
(Miśkiewicz 1970, s. 389-90), wspomnianą  
w XIII wieku w Księdze Henrykowskiej (Księga 
Henrykowska, s. 49). Pas przesieki wykorzystując 
naturalne zasoby leśne średniowiecznego Śląska 
miał biec zdaniem W. Semkowicza (1933, s. 70- 
-71) od Barda, po prawej stronie brzegu Nysy 
Kłodzkiej do Odry, a następnie między Stobrawą 
a Małą Panwią łączył się z „puszczą jurajską”.  
W obręb terytorialny włączony został również ob-
szar Kotliny Kłodzkiej, pomimo iż historycznie 
nie należącej do Dolnego Śląska, jednak znajdują-
cej się obecnie w jego wojewódzkich granicach 
administracyjnych. Ponadto za włączeniem tego 

Ryc. 1. Zasięg terytorialny pracy – Dolny Śląsk wraz z Ziemią 
Kłodzką i Łużycami

Fig. 1. Territorial range of the work – Lower Silesia along with 
Kłodzko Land and Lusatia

1.2. Zasięg terytorialny i chronologiczny
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terenu do zasięgu terytorialnego pracy przemawia 
fakt lokalizacji niektórych wychodni surowców 
skalnych w tym rejonie, co ułatwia poruszanie się 
w rozpatrywanej problematyce. Od południa 
omawiany obszar zamyka się w granicach pań-
stwowych Polski biegnąc głównym grzbietem 
Sudetów. Z uwagi na podobny problem jak  
w przypadku Kotliny Kłodzkiej zdecydowano się 
również uwzględnić polską część Łużyc, opierając 
zachodnie granice wyznaczonego obszaru na bie-
gu Nysy Łużyckiej. 

Podsumowując opis zasięgu terytorialnego 
ramy geograficzne pracy obejmują historycznie 
uwarunkowane ziemie Dolnego Śląska celnie 
sformułowane jako „jednostkę fizjograficzną w ra-
mach wododziałów macierzystej rzeki Odry” 
(Semkowicz 1933, s. 67). W dalszej części pracy 
lokalizując stanowiska w obrębie jednostek geo-
graficznych, w przypadku nizinnej części Dolnego 
Śląska posłużę się podziałem Jerzego Kondrackie-
go Geografia Fizyczna Polski (1978), natomiast  
w przypadku Sudetów i ich przedgórza Słowni-
kiem Geografii Turystycznej Sudetów pod redakcją 
Marka Staffy (Staffa et al. 1993; 1994; 1995; 
1999; 2000; 2002; 2004; 2005; 2005a; 2008; 
2008a) oraz propozycją Jacka Potockiego odno-
szącą się do nowego, aktualniejszego podziału 
Sudetów (1993). Lokalizacje wychodni skał będą 
podawane w obrębie odpowiednich przynależ-
nych im jednostek geologicznych, zgodnie z uzna-
waną w tej dziedzinie nomenklaturą. 

Ramy czasowe pracy można zamknąć w prze-
działach bezwzględnych od VI do 1. połowy XIII 
wieku. Początek wczesnego średniowiecza zda-
niem większości badaczy (Hensel 1962, s. 164; 
Hilczerówna 1967, s. 12-13; Lodowski 1980, s. 9; 
Wachowski 1996, s. 53) rozpoczyna się około 500 
roku. Zatem najstarsze fazy związane są w tym 
wypadku jeszcze z końcem okresu wędrówek lu-
dów i przełomem starożytności i średniowiecza. 
Czas ten omijamy skupiając się dopiero na kultu-

rze materialnej Słowian. Dopiero w II fazie wcze-
snego średniowiecza według periodyzacji K. Wa-
chowskiego (1996, s. 53-59) czyli około roku 600 
pojawiają się na ziemiach Dolnego Śląska Słowia-
nie, rozpoczynając proces kolonizacyjny (do oko-
ło 700 roku) a następnie tworzenie się unikalnych 
struktur społecznych – plemion. Starsze fazy 
wczesnego średniowiecza zamykają się w X wieku, 
co zbiega się z przyłączeniem w 990 roku Dolne-
go Śląska do Państwa Polskiego. Od tego momen-
tu, aż do 1. połowy XIII wieku mówimy już o fa-
zach młodszych wczesnego średniowiecza. 
Pomimo iż górną granicą chronologiczną pracy 
jest połowa XIII wieku, a więc wejście w pełne 
średniowiecze, należy zwrócić uwagę na to, że zja-
wiska właściwe już późnemu średniowieczu, poja-
wiają się asynchronicznie na różnych stanowi-
skach archeologicznych, wcześniej lub później od 
ustalonej cezury czasowej.

W opisie chronologii stanowisk archeologicz-
nych stanowiących bazę źródłową pracy, będę po-
sługiwała się ramowymi przedziałami czasowymi 
odnoszącymi się, jeśli to możliwe, do danych wie-
ków, natomiast w pozostałych przypadkach dato-
waniu na starsze lub młodsze fazy, bądź ogólnie na 
wczesne średniowiecze. Dotyczy to przede wszyst-
kim znalezisk luźnych, lubo niejasnym kontekście 
stratygraficznym. 

Takie ujęcie tematu w zakresie granic teryto-
rialnych i chronologicznych, uwarunkowane jest 
tym, iż Dolny Śląsk jako jednostka o charakterze 
historyczno-geograficznym, stanowi jeden spójny 
obszar. Nie bez znaczenia jest również położenie 
w jej zasięgu łańcucha Sudetów, które stanowią 
istotne dla rozpatrywanego zagadnienia zaplecze 
surowcowe. Podział na wczesne jak i późne fazy 
wczesnego średniowiecza pomoże uchwycić prze-
miany, które zachodziły w czasie formowania się 
państwa polskiego w dziedzinie budownictwa  
i poszukiwania nowych złóż. 

W polskiej literaturze poświęconej wczesnemu 
średniowieczu ukazało się jak dotąd niewiele 
opracowań poświęconych wyrobom kamiennym. 

Problematyka ta w badaniach nad gospodarką 
okresu plemiennego oraz okresu krystalizacji Pań-
stwa Polskiego zwykła być traktowana marginal-

1.3. Historia badań
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nie. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, iż petro-
grafia surowców kamiennych wykorzystywanych 
do wyrobu przedmiotów codziennego użytku 
może przyczynić się do powstania istotnych wnio-
sków dotyczących nie tylko sposobu ich użytko-
wania w odniesieniu do danego rodzaju skały, ale 
także do rekonstrukcji powiązań kulturowych na 
podstawie identyfikacji wychodni tych skał oraz 
miejsca depozycji danego przedmiotu (stanowi-
sko archeologiczne). Z dużym powodzeniem ta-
kie badania przeprowadzono w oparciu o przed-
mioty neolityczne, gdzie dane o relacjach 
kulturowych i gospodarce oparte są jedynie na 
podstawie znalezisk archeologicznych (Ge-
schwendt 1941; Prinke, Skoczylas 1974a, 1974b, 
1978, 1980a, 1980b, 1980c; Skoczylas, Prinke 
1979, Majerowicz, Prinke, Skoczylas 1980, 1984; 
Majerowicz, Skoczylas, Wiślański 1987; Skoczy-
las, Jochemczyk, Chachlikowski 1992, Chachli-
kowski 1997; Cholewa 2004). Zastosowanie po-
dobnego modelu badawczego dla wczesnego 
średniowiecza może być cennym dodatkiem do 
istniejącego już stanu opracowania wyników ba-
dań archeologicznych na Dolnym Śląsku.

Z rozpatrywanym zagadnieniem wiąże się, 
oprócz technologii wydobycia i obróbki surow-
ców kamiennych, problematyka petroarcheolo-
giczna, która w ciągu ostatnich lat doczekała się 
kilku ogólnych przeglądów historii badań w tym 
zakresie, dotyczących zarówno pradziejów jak  
i czasów późniejszych (Skoczylas, Prinke 1980,  
s. 31-39; Majerowicz, Skoczylas 2001, s. 495- 
-498; Majerowicz, Skoczylas 2008, s. 25-38). 
Prób podsumowania badań petroarcheologicz-
nych podjęto się również osobno dla Dolnego Ślą-
ska (Gediga 1988, s. 9-19; Majerowicz, Skoczylas, 
Wójcik 1999, s. 638-643). Przeglądu doczekały 
się również badania nad historią technik kamie-
niarskich, głównie w architekturze (Kukliński 
1992, s. 283-295). Dla pełniejszego obrazu do-
tychczasowych osiągnięć przedstawiona historia 
badań, w kilku uzasadnionych, moim zdaniem, 
wypadkach, wykracza poza tereny Dolnego Ślą-
ska, jak również chronologicznie poza wczesne 
średniowiecze. 

Sięgając do historii polskiej archeologii, pierw-
szym opracowaniem wyrobów kamiennych, po-

ruszającym również aspekty petrograficzne bada-
nych przedmiotów, jest artykuł pióra Tadeusza 
Łuniewskiego Starożytne żarna w Polsce (1885). 
Autor po raz pierwszy w polskiej literaturze arche-
ologicznej porusza temat nie tylko wymiarów ka-
mieni żarnowych i ich użytkowania (por. wcze-
śniejsze opracowania: Kraszewski 1860, s. 38; 
Stawiski 1873, s. 132; Ossowski 1878, passim), 
ale też zamieszcza dokładny, jak na ówczesny stan 
wiedzy, opis petrograficzny. Spotykamy się z okre-
śleniem granit szary oraz granit czerwony, a ich po-
chodzenie objaśniane jest następująco: Kamienie 
używane na żarna w każdej okolicy są inne, brano 
bowiem materyjał taki jak był pod ręką, byle tylko 
twardy i zdolny do gniecenia ziarna. [...] U nas 
znane mi są jedynie żarna starożytne wyrobione  
z granitu, którego obfitość północna część kraju na-
szego posiada. (Łuniewski 1885, s. 5).

Z dość wczesnym opisem petrograficznym 
spotykamy się również w artykule Jana Kolskiego 
(1901) Kamień z „wanienką Matki Boskiej” opisu-
jącym tzw. ołtarz ofiarny z czasów pogańskich, znaj-
dujący się w miejscowości Wrząca-Warda. Inter-
pretacja funkcji kamienia może budzić dyskusje, 
ale charakterystyka petrograficzna skały jest  
w miarę dokładna: Głaz przedstawia bryłę kwarcy-
tu drobno-ziarnistego, barwy szarej w świeżym prze-
łamie biało-różowej (Kolski 1901, s. 36). 

Raczkujące jeszcze badania polskich archeolo-
gów i geologów zbiegają się w czasie z powstający-
mi na zachodzie Europy, pracami o charakterze 
stricte petroarcheologicznym. Dotyczą one przede 
wszystkim próby ustalenia naturalnych wychodni 
surowców używanych w neolicie do wyrobu to-
porków i siekierek z nefrytu i jadeitu (Damour 
1863; Fischer 1875). Prace te, o charakterze pio-
nierskim, wyznaczają początek ścisłego powiąza-
nia archeologii z petrografią i mineralogią, okre-
ślanymi mianem petroarcheologii (Štelcl, Malina 
1975) bądź archeomineralogii (Rapp 2009). Po-
mimo serii błędów w nich popełnionych stanowią 
podwaliny tej nauki oraz punkt wyjściowy do 
dyskusji nad dalekobieżnymi kontaktami kultu-
rowymi w neolicie Europy (więcej na ten temat: 
Štelcl, Malina 1975, s. 103-105). 

Badania dotyczące surowców kamiennych na 
Dolnym Śląsku do 1945 roku zawiera niemal je-
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dynie literatura niemieckojęzyczna. W odniesie-
niu tylko do tego terenu, można okres prac przed-
wojennych uznać za pierwszy etap badań, wzorem 
innego podziału i rozwoju petroarcheologii autor-
stwa Jindřicha Štelcla oraz Jaroslava Maliny (1975, 
s. 103-112). Do niezmiernie istotnych osiągnięć 
badaczy niemieckich należy odkrycie oraz prze-
prowadzenie badań wykopaliskowych w kamie-
niołomach znajdujących się na stokach Ślęży. Do 
dziś zlokalizowane wówczas stanowiska eksploata-
cyjne zaliczają się do najlepiej rozpoznanych,  
a zarazem najczęściej cytowanych w dotychczaso-
wej literaturze poświęconej pradziejowemu  
i wczesnośredniowiecznemu kamieniarstwu. Wy-
pada w tym kontekście przybliżyć czytelnikowi 
jakże ważne są pionierskie badania związane z „ka-
mieniem i kamieniarzami na Ślęży”.

Już na początku XVIII wieku pasjonat historii  
i przyrody, pochodzący z Dzierżoniowa lekarz, 
Gottfried Heinrich Burghart, dostrzegł w obrębie 
Masywu Ślęży ośrodki zajmujące się produkcją 
kamieni żarnowych (1736, tab. 1) znajdujące swo-
je odbicie w jednej z rycin zamieszczonej w dziele 
Iter Sabothicum, gdzie obok szkicu przedstawiają-
cego Ślężę znajduje się rysunek discus lapidcus, bę-
dący symbolem kamienia żarnowego (ryc. 2).  
G.H. Burghart w swoim przewodniku opisał rów-
nież jedno z większych odkryć dokonanych  
w 1733 roku, mianowicie dwóch rzeźb ślężań-
skich: „panny z rybą” oraz „niedźwiedzia” (ryc. 3) 
(Burghart 1736, s. 60-61, 101-105). Znaleziska 
te zapoczątkowały etap poszukiwań starożytności 
związanych z pobytem ludności na Ślęży i w jej 
okolicach. Co prawda nie wszystkie rzeźby ślężań-
skie są dla nas równie istotne, ze względu na ich 

Ryc. 2. Gra�ka przedstawiająca Ślężę z umieszczonym w narożniku discus lapidcus będącym wyobrażeniem kamienia żarnowego  
(wg Burghardt 1736, tab. 1)

Fig. 2. A graphic showing Mount Ślęża with discus lapidcus which is an image of a quern stone (after Burghardt 1736, Table 1)
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niepewne lub szerokie datowanie, wypada jednak 
w tym miejscu poświęcić im kilka słów.

Niemal 100 lat po pracy G.H. Burgharta  
w 1820 roku obok kościoła św. Anny w Sobótce 
odkryto kolejną rzeźbę tzw. „grzyba” (ryc. 4) (Ge-
schwendt 1938, Korta 1988, s. 94-97, Sadebeck 
1855), która stoi w miejscu znalezienia do dziś. 
Następne odkrycia rzeźb ślężańskich były już tyl-
ko kwestią czasu. W pobliskich Strzegomianach 
natrafiono na kolejnego „niedźwiedzia” przenie-
sionego następnie na sam szczyt Ślęży. W 1892 
roku na stokach góry odnotowano figurę „sfink-
sa”, natomiast 8 rzeźb „lwów” (ryc. 5) zidentyfiko-
wano w pobliskich wsiach: cztery w kościele  
w Starym Zamku, dwa w murach folwarku  
w Sobótce-Górce oraz po jednym w kościele  
św. Jakuba w Sobótce i na polach nieopodal wsi 
Garncarsko (Korta 1988, s. 106-107, tam starsza 
literatura). Wypada tu jeszcze wspomnieć o znale-
ziskach słupów granitowych: „mnicha” oraz ko-
lumny z Sobótki (por. Korta 1988, s. 112-116), 
które uzupełniają panteon rzeźb ślężańskich. 

Osobnym zagadnieniem w badaniach archeo- 
logicznych Ślęży są wykopaliska przeprowadzo-
ne w obrębie pól „starożytnych kamieniołomów” 
znajdujących się w północnej części masywu, oraz 
przyległych do nich osad, w których trudniono 
się miedzy innymi obróbką surowca granitowego 
wykorzystywanego do wyrobu żaren (Chwałków, 
Będkowice, Strzegomiany). Zapoczątkowane 
przez Ernsta von Lüttwitza (1819, 1823) bada-
nia archeologiczne w okolicach Sobótki-Górki, 
były pierwszymi tego typu w Masywie Ślęży (Do-
mański 2002, s. 8). Wówczas to leje znajdujące 
się w kręgu zainteresowań badacza błędnie zinter-
pretowano jako pozostałości grobów i osad ger-
mańskich. W 1855 roku powstaje opis odkrytych 
dotąd zabytków ślężańskich (Sadebeck 1955), a 
niemal 50 lat później badacze niemieccy m.in. 
Georg Lustig oraz Fritz Geschwendt rozpoczynają 
nowy etap w badaniach archeologicznych Ślęży, 
publikując wyniki regularnych prac wykopalisko-
wych prowadzonych zarówno na szczycie góry 
(Lustig 1926, s 180-181), jak i w znajdujących 
się poniżej, miejscach odkryć rzeźb oraz najistot-
niejszych z naszego punktu widzenia kamienio-
łomach w okolicy Sobótki-Górki (Lustig 1904, 

Ryc. 3. Panna z rybą i niedźwiedź odkryte na stokach Ślęży (wg 
Sadebeck 1855)

Fig. 3. Girl with a �sh and a bear discovered on the slopes of 
Mount Slęża (after Sadebeck 1855)

Ryc. 4. Rzeżba odkryta koło kościoła św. Anny w Sobótce (wg 
Sadebeck 1855)

Fig. 4. �e sculpture discovered near St Anna’s church in Sobótka 
(after Sadebeck 1855)

Ryc. 5. Rzeźba lwa odkryta w Sobótce-Górce (wg Sadebeck 1855)

Fig. 5. Lion sculpture discovered in Sobótka-Górka (after Sade-
beck 1855)
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1925). To właśnie G. Lustig poprawnie rozpoznał 
funkcję lejów u podnóży Ślęży, wiążąc je z aktyw-
nością kamieniarską (Lustig 1904), dokonując ni-
niejszym korekty w interpretacji wyników badań 
uzyskanych 100 lat wcześniej przez E. Lüttwitza.

Z kolejnymi odkryciami ślężańskimi wiąże się 
artykuł Martina Jahna: Eine frühgeschichtliche 
Mahlsteinindustrie am Siling (1929), który jest 
pierwszym, istotnym z kamieniarskiego punktu 
widzenia, opracowaniem traktującym o wydoby-
ciu i obróbce kamieni żarnowych na Ślęży i w naj-
bliższej okolicy, a zarazem podsumowaniem wyni-
ków prac archeologów niemieckich. U M. Jahna 
pojawiają się dość odważne jak na owe czasy 
stwierdzenia, iż wytwórstwo żaren wiąże się mię-
dzy innymi z pobytem Słowian na tych terenach 
(Jahn 1929, s. 288-289). Ujęty w pracy opis ka-
mieni żarnowych z Chwałkowa, zawiera także 
krótką charakterystykę ich wymiarów i surowca. 

Dodatkowo zamieszczona w publikacji mapa 
przedstawia lokalizację centrów wydobycia grani-
tu w odniesieniu do osad produkcyjnych (ryc. 6). 
Z badaniami nad kamieniarzami bytującymi  
w okolicy Ślęży wiąże się również praca Herman-
na Untenwoldt’a Die frühgeschichtliche Mahlstein- 
machersiedlung am Siling (1936, s. 216-219). 
Warto również wspomnieć o badaniach Wernera 
Boege zawartych w pracy Die germanische Mahl-
steinmachersiedlung am Siling (1937), które zwią-
zane są z okresem wpływów rzymskich, ale doty-
czą również pracowni ślężańskich.

Warto zaznaczyć, że w owym czasie niemal 
wszystkie opracowania wiążące się z rozpatrywa-
nym tu zagadnieniem dotyczą Ślęży i znajdowa-
nych tam zabytków ruchomych i nieruchomych. 
O ile można w dużej mierze pominąć opisy kon-
strukcji wałów i umocnień na szczytach Ślęży, Ra-
duni oraz Wieżycy (por. Schuck 1866, s. 89-91;  

Ryc. 6. Mapa północnych stoków Ślęży z rejonami występowania pradziejowych i średniowiecznych kamieniołomów (wg Jahn 1929,  
s. 285)

Fig. 6. Map of the northern slopes of Mount Ślęża with locations of prehistoric and medieval quarries (after Jahn 1929, p. 285)
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Lustig 1907, s. 46; 1904, s. 176; 1926, s. 176-
182; Götze 1926, s. 182-185; Seger 1926, s. 3; 
Geschwendt 1927, s. 44-45; 1928, s. 18), ze 
względu na ich dość wczesną chronologię (więk-
szość z nich datowana jest na okres halsztacki),  
o tyle najważniejsze dla nas zagadnienia zamykają 
się w zaledwie kilku pozycjach, gdzie na czele znaj-
duje się wspomniana już praca M. Jahna (1929). 

Drugą pracą, w której zamieszczono opisy ka-
miennych znalezisk słowiańskich jest monografia 
Heinricha Kurtza Slawische Bodenfunde in Schle-
sien (1936). Dwa rozdziały zawierają interesujące 
nas opisy żaren, osełek oraz przęślików kamien-
nych. H. Kurtz (1936, s. 37) wspomina o odkry-
ciach około 70 kamieni do żaren rotacyjnych na 
Dolnym Śląsku, wykonanych z granitu, mających 
okrągły bądź kwadratowy otwór. Autor napomy-
ka jednak, iż nie wszystkie mogą być datowane na 
okres słowiański, niektóre egzemplarze są znalezi-
skami o niepewnej chronologii. Kurtz nie podaje 
dokładnych lokalizacji znalezisk kamieni żarno-
wych w obrębie poszczególnych miejscowości. 
Przybliża jedynie ich ujednolicone wymiary: mia-
łyby one mieć około 50 cm średnicy oraz 12 cm 
wysokości. Bazując na wcześniejszej publikacji  
M. Jahna (1929) lokuje ośrodki produkcji żarno-
wów w Masywie Ślężańskim (Kurtz 1936, s. 59). 
Wspomina również o znaleziskach 12 osełek 
(„sztabkowatych” i „płytkowatych”) wykonanych 
z łupków ilastych oraz łupków krzemionkowych, 
które zostały odkryte na trzech osadach, pięciu 
grodziskach oraz dwóch stanowiskach sepulkral-
nych (Kurtz 1936, s. 37). Niektóre z tych osełek 
mają otwór. Opisując przęśliki, wzmiankuje o je-
dynym znalezisku pochodzącym z grodziska  
w Mierczycach wykonanym z łupku łyszczykowe-
go (Kurtz 1936, s. 39). Rok później ukazały się 
również krótkie artykuły o znaleziskach kamieni 
żarnowych z okresu wpływów rzymskich we Wroc- 
ławiu-Partynicach (Nowothnig 1937, s. 36-37), 
czy opisy „wyślizganych” kamieni na Śląsku, od-
noszące się do Białego Kamienia w Wałbrzychu 
oraz tzw. „Marienstein” na Wzgórzach Strzeliń-
skich (Geschwendt 1937, s. 80-82). Pozostałe od-
krycia zawarte są w lakonicznych notach zawar-
tych w czasopismach Altschlesien oraz Altschlesische 
Blätter.

Drugi etap historii badań rozpoczynają prace 
wydane już w powojennej Polsce. Niewątpliwie 
istotnym przeglądem badań niemieckich po-
przednich dekad jest artykuł Rudolfa Jamki Prehi-
storyczne i wczesnodziejowe ośrodki produkcji górni-
czej i rzemieślniczej na Śląsku (1950). Autor 
podsumowuje informacje o wcześniejszych od-
kryciach ośrodków produkcyjnych i wydobyw-
czych surowców kamiennych oraz kruszców. Po-
mimo braku nowych badań w omawianym 
zakresie, jest to najstarsze polskojęzyczne źródło 
informacji o dokonaniach archeologów niemiec-
kich na Śląsku. 

W latach 50. XX w. kontynuowane były  
w Masywie Ślęży oraz na Ostrówku w Opolu. Roz-
poczynają się również nowe, szeroko zakrojone wy-
kopaliska na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu. 
Wymienione stanowiska wczesnośredniowieczne 
dostarczają licznego inwentarza interesujących nas 
wyrobów kamiennych. Nawiązano wówczas po raz 
pierwszy, współpracę z petrografami wrocławskimi 
w celu wykonania charakterystyki wyrobów ka-
miennych. Potrzebę tę dostrzegał Włodzimierz 
Hołubowicz, który wspólnie z Kazimierzem Ma-
ślankiewiczem opracował inwentarz odkryty pod-
czas badań na Ostrówku w Opolu (Hołubowicz 
1956, przyp. 65). Zwrócono uwagę na zróżnico-
wanie surowcowe różnych grup zabytków oraz 
proweniencję granitowych żaren, które miały być 
produkowane i importowane z ośrodka ślężańskie-
go (Hołubowicz 1956, s. 143-144). Stwierdzono 
również lokalne pozyskiwanie „wapienia margli-
stego” do produkcji przęślików (Hołubowicz 1956, 
s. 112). Porównując opracowanie z niewiele starszą 
publikacją Adolfa Nasza (1948) dotyczącą Opola, 
gdzie dostrzeżono jedynie obecność przęślików  
z „łupku wołyńskiego”, można dostrzec znaczny 
postęp w dziedzinie raczkującej wówczas petroar-
cheologii. 

Istotną pozycją jest niepublikowana praca 
Jana Kozłowskiego Obróbka kamienia w okresie 
wczesnośredniowiecznym na Śląsku (maszynopis 
pracy magisterskiej napisanej w 1953 r. pod opie-
ką W. Hołubowicza; Archiwum Instytutu Archeo- 
logii Uniwersytetu Wrocławskiego3, sygn. PM- 
-12), gdzie po raz pierwszy zsyntetyzowano doro-

3 Dalej IA UWr.
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bek archeologii śląskiej z zakresie wczesnośrednio-
wiecznych wyrobów kamiennych. Cały tekst  
J. Kozłowskiego ma również interesującą kon-
strukcję, charakterystyczną dla wydawanych wiele 
lat później opracowań petroarcheologicznych. 
Obok rozdziałów traktujących bezpośrednio  
o morfologii zabytków kamiennych, zawiera do-
kładny, jak na ówczesne czasy i możliwości po-
znawcze geologów, opis głównych wychodni su-
rowców użytkowanych we wczesnym średnio- 
wieczu wraz z ogólną charakterystyką geologiczną 
Sudetów. W odniesieniu do znanych wówczas wy-
chodni autor stara się dopasować surowce użyte 
do wykonania żaren, osełek, przęślików i innych 
wyrobów kamiennych, co czyni z tej pracy pierw-
sze polskojęzyczne opracowanie poruszające 
aspekt studiów proweniencji surowców używa-
nych do produkcji narzędzi. J. Kozłowski dostrze-
ga również aspekty funkcjonalne wyrobów oraz 
zwraca uwagę na sam proces obróbki kamieniar-
skiej, obserwując w tym celu kamieniarzy pracu-
jących przy odnowie detali katedry wrocławskiej. 
Jest to niewątpliwie nowatorskie jak na raczkującą 
wówczas archeologię polską dzieło, o tematyce 
niemal zbieżnej z rozpatrywaną w niniejszej pracy. 

W badaniach architektonicznych i związanych  
z nimi technikami obróbki kamienia warto wspo-
mnieć o monografii Zygmunta Świechowskiego 
Architektura na Śląsku do połowy XIII wieku 
(1955), w której autor zwraca uwagę na zagadnie-
nia użytkowania oraz sposobu obróbki różnego 
rodzaju surowca używanego do budowy założeń 
monumentalnych. Niektóre opisy obiektów mają 
lakoniczną charakterystykę surowcową, np. granit 
ślężański czy piaskowiec bolesławiecki. Uzupeł-
nieniem tej pracy jest wydana ponad 40 lat póź-
niej monografia dotycząca architektury romań-
skiej w Polsce (Świechowski 2000).

Początek lat 60. XX w. wiąże się z rozpoczę-
ciem penetracji kamieniołomów ślężańskich przez 
polskich archeologów. Po licznych przeprowa-
dzonych w latach 50. XX w. badaniach na szczy-
cie Ślęży, Raduni oraz Wieżycy – dawniej zwa-
nej Górą Kościuszki (Cehak-Hołubowiczowa H. 
1952; 1957; 1958; 1959; 1959a; Hołubowicz H., 
Hołubowicz W. 1950; 1952), wznowiono pra-
ce wykopaliskowe w obrębie samych wybierzysk 

kamienia na północnych zboczach góry. Włodzi-
mierz Wojciechowski przebadał łomy znajdujące 
się w okolicach Sobótki-Górki podsumowując 
wyniki swoich prac w artykule Sprawozdanie  
z prac wykopaliskowych przeprowadzonych na  
terenie wczesnośredniowiecznego kamieniołomu  
w Sobótce-Górce (1962, s. 47-48). Godnym odno-
towania jest fakt, iż podczas tych badań odkryto  
8 klinów żelaznych do obróbki kamienia. Pro-
blematyką eksploracji łomów zajmował się także 
Grzegorz Domański, który opublikował wyniki 
prac archeologicznych w dwóch artykułach: Spra-
wozdanie z badań wczesnośredniowiecznych kamie-
niołomów na stokach góry Ślęży, koło miejscowości 
Sobótka-Górka (1963, s. 43-46) oraz Wytwórnie 
kamieni żarnowych na stokach Ślęży (1965, s. 205-
-215). Rozwinięto tym samym niezwykle trudną 
metodykę badań wykopaliskowych w obrębie tak 
specyficznych obiektów, jakimi są dawne łomy. 

W latach 60. powstają pierwsze prace o wcze-
snośredniowiecznym Wrocławiu pióra Józefa Kaź-
mierczyka, zawierające lakoniczne opisy petrogra-
ficzne surowców kamiennych, z których 
wykonano poszczególne przedmioty (Kaźmier-
czyk 1966; 1970). Są one pewnego rodzaju wstę-
pem do rozwijającej się w Profesorze pasji wnikli-
wego i szerokiego spojrzenia na te zabytki, które 
owocują pod koniec lat 70. profesjonalnym opra-
cowaniem przedmiotów z kamieni szlachetnych  
w artykule napisanym razem z mineralogiem i pe-
trografem – Michałem Sachanbińskim: Studium 
do produkcji wyrobów z kamieni szlachetnych na 
Śląsku w X-XIII w. (1978, s. 465-495). W tej pio-
nierskiej pracy wykorzystano po raz pierwszy dla 
dolnośląskich zabytków archeologicznych metodę 
analizy pierwiastków śladowych i rzadkich do 
identyfikacji kamieni szlachetnych, w nawiązaniu 
do ich złóż naturalnych. Dla paciorków pocho-
dzących z badań prowadzonych w latach 1972-77 
na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu wskazano 
wychodnie na Wzgórzach Strzelińskich (kryształ 
górski) oraz w Górach Kaczawskich (karneol, 
agat, kalcyt). Dziesięć lat później obaj autorzy 
opublikowali podobną pracę, nawiązującą jednak 
do regionu pozyskiwania surowca: Eksploatacja 
surowców skalnych na Wzgórzach Strzelińskich we 
wczesnym średniowieczu (1988, s. 157-172). War-
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to zwrócić uwagę na to, iż wśród badaczy wcze-
snego średniowiecza i innych okresów, trend ten 
również rozwinął się we właściwym kierunku. Je-
rzy Lodowski przy okazji opracowywania materia-
łów z wykopalisk z Czeladzi Wielkiej (Sądowla) 
oraz Strachowa, skorzystał z usług innego petro-
grafa wrocławskiego – Alfreda Majerowicza. 
Współpraca zaowocowała krótkimi opisami su-
rowców odkrytych na tych stanowiskach, które 
zostały zgrabnie wplecione w zbiorcze opracowa-
nia wyników badań (Lodowski 1972). Jednocze-
śnie powstają opracowania surowców kamiennych 
wykorzystywanych do produkcji osełek w obrębie 
stanowisk zlokalizowanych poza Dolnym Ślą-
skiem. Werner Pierzyna (1970, s. 105-142) oraz 
Stefan Cebulak (1970, s. 143-146) dokonali wie-
loaspektowej analizy narzędzi kamiennych z gro-
dziska w Lubomi położonej na Górnym Śląsku, 
ustanawiając tym samym dla Lubomi archeolo-
giczny reper petrograficzny. 

Wychodząc nieznacznie poza interesujący nas 
temat historii badań, wypada wspomnieć o sym-
pozjach petroarcheologicznych, którym początek 
dało spotkanie w 1975 roku w Brnie pod hasłem: 
The First International Seminar on Petroarchaeolo-
gy (Prinke 1977, s. 249-251). Zbiega się to w cza-
sie z ukazaniem się książki Jindřicha Štelcla i Ja-
roslava Maliny Základy petroarcheologie (1975), 
która do tej pory stanowi jedną z najkompletniej-
szych baz wytycznych metodologicznych dla ba-
daczy zajmujących się petrografią przedmiotów 
zabytkowych. Pomimo, iż w książce Czechów bra-
kuje dorobku naszych polskich badaczy (w cyto-
wanej literaturze jest zaledwie 7 polskich prac), 
wydaje się jednak, że petroarcheologia jako nauka, 
dość szybko dociera do środowiska naszych archeo- 
logów, gdyż następne seminarium petroarcheolo-
giczne odbywa się już we Wrocławiu w 1980 roku 
(2nd International Seminar on the Petroarchaeolo-
gy, 1980 [red.] A. Kulczycka-Leciejewiczowa). 
Wyraźnie zaznacza się, a w zasadzie dominuje nad 
resztą, obecność polskich archeologów i petrogra-
fów (por. spis treści w: A. Kulczycka-Leciejewi-
czowa [red.] 1980). Następne trzecie z rzędu spo-
tkanie ma miejsce w Plovdiv w Bułgarii w 1984, 
gdzie również zostało wygłoszonych, a następnie 
opublikowanych kilka polskich artykułów (por. 

spis treści w: K.S. Kunchev, I.K. Nachev,  
N.T. Tcholakov [red.] 1984). 

Z historią badań surowców kamiennych wiążą 
się także analizy przeprowadzone na zespole za-
bytków pochodzących z wczesnośredniowieczne-
go Wolina (Majerowicz, Skoczylas 1983, s. 65-73; 
Jochemczyk, Skoczylas 1984, s. 61-69). Pośred-
nio dotyczą również rejonu omawianego w pracy, 
ponieważ autorzy dopatrują się importu materia-
łu skalnego z Sudetów Wschodnich, a poprowa-
dzony na bazie badań petroarcheologicznych szlak 
handlowy wiodący na Pomorze przecina tereny 
Dolnego Śląska. Niezwykle istotną pozycją z na-
szego punktu widzenia jest zbiór artykułów pod 
redakcją Bogusława Gedigi (1988) Surowce mine-
ralne w pradziejach i we wczesnym średniowieczu 
Europy Środkowej. Zawarte w tym zbiorze publi-
kacje bezpośrednio odnoszą się do okresu wcze-
snego średniowiecza i związane są z problematyką 
petroarcheologii oraz kamieniarstwem (Gediga 
1988a; Jodłowski 1988; Kaźmierczyk, Sachanbiń-
ski 1988).

Warto przy okazji wspomnieć o badaniach ar-
cheologiczno-architektonicznych oraz nad tech-
nikami obróbki kamienia we wczesnym średnio-
wieczu. Zostały one podsumowane na początku 
lat 90. XX w. w artykule Andrzeja Kuklińskiego 
(Kukliński 1992). Okres ten rozpoczyna dwu-
dziestolecie, w którym intensywnie wzrosło zain-
teresowanie gospodarką surowcową i kamieniar-
stwem wczesnośredniowiecznym z uwzglę- 
dnieniem badań interdyscyplinarnych. Warto 
przy tej okazji odnieść się do badań archeologicz-
no-architektonicznych na wrocławskim Ołbinie, 
gdzie odkryto pozostałości po placu budowy  
i warsztacie kamieniarskim (Piekalski 1991, s. 32, 
33). Surowiec oraz wyroby kamienne zostały 
oznaczone na potrzeby tej pracy przez Piotra Ga-
lara (Piekalski 1991, przyp. 55). Kilku artykułów 
poświęconych architekturze oraz petrografii su-
rowca wykorzystanego przy budowie, doczekał się 
również romański kościół w Lubiniu koło Gosty-
nia (Skoczylas 1996; 1996a)

Bardzo ważną pracą z uwagi na analogie  
i możliwość analizy porównawczej jest Użytkowa-
nie surowców skalnych we wczesnym średniowieczu 
w północno-zachodniej Polsce autorstwa Janusza 
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Skoczylasa (1992). Monografia skupiająca uwagę 
na głównych aspektach gospodarki surowcami ka-
miennymi w dużych ośrodkach handlowych jest 
pierwszym tego typu ujęciem regionalnym, trak-
tującym o użytkowaniu kamienia we wczesnym 
średniowieczu. W tej pionierskiej, jak na polskie 
warunki, monografii przebadano przy użyciu do-
stępnych wówczas metod petrograficznych zarów-
no architekturę monumentalną jak i przedmioty 
utylitarne. Autor skupił się głównie na ośrodkach, 
które posiadają stosunkowo dużą, reprezentatyw-
ną liczbę inwentarzy kamiennych pochodzących  
z badań archeologicznych oraz na romańskiej ar-
chitekturze sakralnej w Wielkopolsce i na Pomo-
rzu Zachodnim. W ten sposób J. Skoczylas opisał 
kilka stanowisk m.in. Wolin, Szczecin, Ostrów 
Lednicki, Giecz, Lubin. 

Kolejną, istotną pozycją jest Kamień w kultu-
rze Ostrowa Tumskiego we Wrocławiu w wiekach 
X-XIII pióra Józefa Kaźmierczyka (1990). Pracę 
tę, o zgoła innym charakterze niż poprzednia, na-
leży również potraktować jako pionierskie ujęcie 
w interesującej nas dziedzinie, a to ze względu na 
nowatorskie i odważne koncepcje dotyczące 
aspektów funkcjonalnych poszczególnych rodza-
jów narzędzi kamiennych. Lektura tej monografii 
skłania czytelnika do szerszego, etnograficzno-ka-
mieniarskiego, spojrzenia na zabytek archeolo-
giczny z uwzględnieniem dość trudnych niekiedy 
do interpretacji śladów pozostawionych na po-
wierzchni kamienia. Warto tu zaznaczyć, że wyżej 
wymienione prace stanowią doskonały przykład 
książek poświęconych wykorzystaniu surowców 
kamiennych, napisanych na dwa diametralnie 
różne od siebie sposoby. W publikacji geologa  
i geografa J. Skoczylasa dominuje podejście petro-
graficzne, przy wyczuwalnym dla archeologa nie-
dosycie interpretacji tych faktów na polu kulturo-
wo-historycznym, natomiast w pracy archeologa  
i historyka J. Kaźmierczyka na pierwszy plan wy-
sunięte zostały względy archeologiczne i histo-
ryczne, przy marginalnym i mocno odbiegającym 
od metodyki badań petrograficznych potraktowa-
niu surowca ze strony nauk przyrodniczych. 

Ważne z perspektywy naszego „dolnośląskie-
go podwórka” jest odkrycie w kontekście archeo- 
logicznym wychodni surowców znajdujących 
na Wzgórzach Strzelińskich. Ich dystrybucję  

w okresie wpływów rzymskich opisali Stanisław 
Pazda i Michał Sachanbiński (1991), natomiast 
we wczesnym średniowieczu M. Sachanbiński  
i J. Kaźmierczyk (1988). Problematykę tych ba-
dań, odnoszących się do dystrybucji osełek z łup-
ków kwarcowo-serycytowych podsumował ostat-
nio Krzysztof Jaworski (2008), zwracając przy 
tym uwagę na niedobór analiz poświadczających 
rozprzestrzenianie się tego surowca we wczesnym 
średniowieczu. 

W 1994 roku odbyło się w Poznaniu semina-
rium poświęcone użytkowaniu surowców skal-
nych w początkach państwa polskiego (Skoczylas 
[red.] 1994). Zbiór artykułów pokonferencyjnych 
wydanych z tej okazji zawiera szereg nowych ujęć 
poświęconych wczesnośredniowiecznemu kamie-
niarstwu i petroarcheologii surowców skalnych.  
Z naszego punktu widzenia do istotniejszych roz-
praw znajdujących się w tej publikacji należy arty-
kuł K. Jaworskiego na temat surowców skalnych 
w Gilowie (Jaworski 1994, s. 46-51), następnie 
publikacja Edelgardy Foltyn oraz Leonarda Jo-
chemczyka dotycząca petrograficznych aspektów 
użytkowania wczesnośredniowiecznych osełek na 
Górnym Śląsku (Foltyn, Jochemczyk 1994, s. 52-
-61) oraz ciekawe ujęcie Zbigniewa Wójcika od-
noszące się do problematyki znajomości surow-
ców mineralnych przez ludność średniowiecznej 
Polski (Wójcik 1994, s. 75-78).

Lata 90. XX w. to również czasy wielkiego po-
wrotu archeologów wrocławskich na Ślężę. Prace 
wykopaliskowe często równolegle prowadziły ze-
społy badaczy z ówczesnej Katedry Archeologii 
Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Instytutu Ar-
cheologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk we 
Wrocławiu. Wrócono wówczas do problematyki 
rozpoznania aktywności kamieniarzy na Ślęży 
(Kaźmierczyk 1994, s. 355-360), inwentaryzacji 
skupisk kamieniołomów (Kamiński, Kaźmierczyk 
1994, s. 367-370) i rozpoznania pozostałych 
obiektów archeologicznych. Przeprowadzono ba-
dania przy źródle św. Jakuba (Błażejewski 1994,  
s. 349-354) oraz przebadano sondażowo różne 
partie góry ujawniając nowe ślady osadnictwa 
(Konczewski, Turakiewicz 1994, s. 361-365; Li-
misiewicz 1994, s. 339-348; 1996, s. 217-231). 
G. Domański odkrył, wcześniej nieznane, grodzi-
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sko na wschodnim stoku Ślęży (Domański 1995, 
s. 179-186; 1996, s. 237-246; 1996a, s. 237-246; 
1997, s. 143-152; 1997a, s. 461-463). W latach 
1998-2000 w ramach projektu badawczego KBN 
„Badania archeologiczne na Ślęży”, wydana zosta-
ła monografia autorstwa G. Domańskiego Ślęża  
w pradziejach i średniowieczu (2002). 

Warto zauważyć, iż pod koniec lat 90. rozpo-
częła się współpraca nowego pokolenia archeolo-
gów i petrografów wrocławskich oraz poznańskich 
zajmujących się problematyką petroarcheologicz-
ną. Zaowocowało to wydaniem monograficznego 
opracowania surowców kamiennych z grodziska 
w Gilowie, koło Niemczy (Jaworski, Wójcik 
1997, s. 115-149). Petrograf Agnieszka Wójcik 
oznaczyła również część dolnośląskich zabytków 
neolitycznych, które zostały opublikowane w pra-
cy doktorskiej Piotra Cholewy Rola sudeckiego za-
plecza surowcowego w kamieniarstwie neolitycznym 
na Śląsku (2004). Z tego czasu pochodzą również 
opracowania, które nie doczekały się wydań książ-
kowych, ani nawet artykułów, natomiast są waż-
nym elementem studiów związanych z petroar-
cheologią wczesnośredniowiecznych surowców 
kamiennych na Dolnym Śląsku. Należy do nich 
praca doktorska A. Wójcik pt. Wykorzystanie gra-
nitów z rejonu Ślęży w prehistorii i we wczesnym 
średniowieczu – studium petroarcheologiczne obro-
niona w Instytucie Geologii Uniwersytetu Wroc- 
ławskiego w 2002 r. oraz praca magisterska Rafała 
Sikorskiego Surowce skalne z grodziska kasztelań-
skiego w Bytomiu Odrzańskim na tle petrografii gła-
zów narzutowych Wzgórz Dalkowskich napisana  
w Instytucie Geologii Uniwersytetu Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu (2001).

Cennym studium porównawczym w kwe-
stiach surowcowych jest również publikacja  
E. Foltyn na temat gospodarki wczesnośrednio-
wiecznej na Górnym Śląsku (1997), gdzie zawarte 
są opisy petrograficzne niektórych osełek i żaren 
oznaczonych przez S. Cebulaka (Foltyn 1997,  
s. 188-191). Znacznej poprawie uległo również 
podejście archeologów do problemu oznaczeń su-
rowcowych w ramach prezentacji wyników aktu-
alnych badań wykopaliskowych w artykułach 
sprawozdawczych (Pazda 1995, s. 209-245). War-
to również wspomnieć o opracowaniu Andrzeja 
Wiśniewskiego (1999) oraz Jacka Michniewicza 

(1999) dotyczącym późnośredniowiecznych wy-
robów kamiennych z badań parceli przy ul. Wię-
ziennej 10-11 we Wrocławiu, w którym podjęto 
się próby usystematyzowania chronologii osełek 
w odniesieniu do ich morfologii.

Od początków nowego milenium zauważalny 
jest wzrost liczby publikacji, których przedmio-
tem badań jest jedynie petrografia zabytków ka-
miennych i jej wpływ na interpretację zjawisk za-
chodzących w przeszłości. Dotyczy to w szcze- 
gólności prezentacji materiałów pochodzących  
z badań autostradowych, ale pojawiają się również 
odrębne opracowania w seriach monograficznych. 
W ramach serii Archeologiczne Zeszyty Autostra-
dowe zaprezentowano zabytki ze stanowisk za-
równo pradziejowych jak i wczesnośredniowiecz-
nych. Do tej pory opublikowano analizy 
petrograficzne z wczesnośredniowiecznych stano-
wisk Ślęza 11, 12 (Madej, Wójcik, Grodzicki 
2003, s. 67-69), Ślęza 13 (Madej, Wójcik, Gro-
dzicki 2003, s. 485-489) oraz Wilkowice 8 (Ma-
dej, Wójcik 2003, s. 371-376). Podobny sposób 
prezentacji danych zastosowano do oznaczeń ma-
teriału skalnego ze stanowisk pradziejowych (Ma-
dej, Wójcik 2007, s. 331-334). 

Tendencja wzrostu liczby publikacji multi-
dyscyplinarnych jest również widoczna dla zabyt-
ków architektury. Badania petroarcheologiczne 
zapraw przeprowadzone zostały we Wleniu (Buś-
ko, Michniewicz 2006), natomiast wychodnie 
sudeckie zostały wskazane jako potencjalne źródło 
surowca do budowy niektórych elementów ro-
tundy w Strzelnie (Michniewicz 2006).

Zagadnieniem godnym uwagi jest polemika na 
temat petrografii wcześniej badanych wyrobów. 
Temat ten był jedynie poruszany przy okazji roz-
ważań dotyczących pochodzenia osełek fyllitowych 
ze stanowiska Wolin 1 (Kara 2004; Szydłowski 
2011). Wydaje się jednak, iż w miarę rozwoju pe-
troarcheologii w Polsce weryfikacji wcześniejszych 
ustaleń doświadczymy coraz więcej. Obiektywne 
spojrzenie na zabytek wymaga jednak większego 
otwarcia polskich badaczy na międzynarodowe 
środowisko naukowe. Pomimo rozwoju petroar-
cheologii w Polsce w ciągu ostatnich lat, nadal od-
czuwalna jest nieobecność naszych badaczy w fa-
chowej literaturze obcojęzycznej. 
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Szeroki zakres źródeł stanowiący bazę do części 
analitycznej pracy, należy we wstępie, podzielić na 
kategorie. W większości opracowań materiało-
wych, podstawą analizy są zabytki archeologiczne. 
Do pierwszej kategorii zaliczyłam wszystkie zabyt-
ki ruchome – przedmioty, odpady i półwytwory 
kamienne – pozyskane podczas badań prowadzo-
nych w obrębie stanowisk wczesnośredniowiecz-
nych. Należą do nich między innymi kamienie 
żarnowe, osełki, przęśliki, paciorki i inne drobne 
przedmioty (por. rozdz. 3). Do drugiej kategorii 
zaliczyłam nieruchome źródła archeologiczne,  
a więc te zabytki, których analiza petrograficzna 
wykonywana jest przeważnie in situ, zazwyczaj 

podczas wykopalisk lub oględzin terenowych.  
W tej kategorii źródeł umieściłam zarówno wczes-
noromańską architekturę sakralną, jak również 
elementy konstrukcyjne grodów z oblicówkami 
kamiennymi, kamienne jądra kurhanów, obstawy 
grobów czy palenisk (por. rozdz. 3). Trzecią kate-
gorią źródeł są strefy (obszary) eksploatacji surow-
ców kamiennych, a więc wczesnośredniowieczne 
kamieniołomy oraz przybliżone obszary występo-
wania danych rodzajów skał. Źródła archeologicz-
ne uzupełniają analizy petrograficzne poczynione 
dla materiałów pierwszej i drugiej kategorii. Strefy 
eksploatacji surowców kamiennych zostały okre-
ślone dzięki porównaniu istniejących próbek ma-

Koniec pierwszej dekady XXI wieku obfituje  
w rozmaite sympozja i konferencje poświęcone 
problematyce wykorzystania surowców w prze-
szłości. Wypada wspomnieć o IV międzynarodo-
wym sympozjum petroarcheologicznym, które 
odbyło się po ponad 20 latach przerwy we Wroc- 
ławiu w 2007 r. Zbiór artykułów uczestników tej 
konferencji pt. Petroarchaeology in the Czech Re-
public and Poland at the beginning of the 21st centu-
ry ukazał się w 2008 r. w Brnie (Přichystal, 
Krmíček, Halavínová [red.] 2008). Aktywność na 
tym polu wykazało również środowisko archeolo-
gów i geologów zajmujących się problematyką su-
rowcową Polski południowo-wschodniej. W 2008 
r. w Krośnie odbyło się sympozjum, które zaowo-
cowało wydaniem zbioru artykułów Surowce na-
turalne w Karpatach oraz ich wykorzystanie w pra-
dziejach i wczesnym średniowieczu (Gancarski 
[red.] 2009). Natomiast w 2010 r. we Wrocławiu 
przeprowadzono kolejne sympozjum poświęcone 
historycznym kamieniołomom i zagadnieniom 
związanych z eksploatacją surowców w przeszłości 
(Historic Quarries – czerwiec 2010). Materiałów 
ze tego spotkania jak dotąd nie opublikowano.

Godną uwagi jest również seria ukazująca się 
od 2008 r. nakładem Politechniki Wrocławskiej 
poświęcona dziejom górnictwa jako elementu eu-
ropejskiego dziedzictwa kulturowego (Zagoż-
dżon, Madziarz [red.] 2008; 2009; 2010; 2012; 

2013). Prezentowane w ramach tej serii artykuły 
dotyczą w głównej mierze dawnych wyrobisk gór-
niczych oraz problematyki ich zabezpieczenia  
i zagospodarowania.

Podsumowując historię badań petroarcheolo-
gicznych na terenie Dolnego Śląska można prze-
śledzić w jej rozwoju kilka etapów. Pierwszy za-
myka się w dokonaniach przedwojennych  
i zawiera publikacje archeologów niemieckich. 
Drugi etap odnosi się do tworzonej od podstaw 
współpracy archeologów i geologów przypadają-
cej na lata 1945-1975. Koniec lat 70. to rozwój 
metodyki i współpracy wspomnianych środowisk 
na gruncie wykorzystania coraz to nowszych i do-
skonalszych metod analitycznych. Jest to również 
czas pojawienia się pierwszych prac i konferencji  
o tematyce ściśle petroarcheologicznej. Trzeci etap 
zamyka się około roku 1990. Wówczas można za-
obserwować intensywny wzrost zainteresowania 
surowcami kamiennymi, który z większym lub 
mniejszym natężeniem trwa do dzisiaj. Ostatnie 
20 lat byłoby czwartym etapem rozwojowym 
nauk zajmujących się eksploatacją, przetwarza-
niem i petrografią surowców kamiennych we 
wczesnym średniowieczu. Cieszy natomiast inten-
syfikacja tych badań w ostatnim czasie, prowadzą-
ca do lepszego poznania wieloaspektowej gospo-
darki materiałem skalnym z uwzględnieniem 
metod właściwych petroarcheologii.

1.4. Stan bazy źródłowej i podstawy analityczne pracy
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teriału skalnego znajdujących się w zbiorach In-
stytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu 
Wrocławskiego4 z mapą geologiczną, badanymi 
zabytkami oraz próbami pobranymi w terenie. 
Wszystkie te elementy, wraz z istniejącą na ten te-
mat literaturą, stanowią podstawę źródłoznawczą 
pracy. 

W ramach kategorii pierwszej zinwentaryzo-
wano 1550 zabytków znalezione na 172 stanowi-
skach archeologicznych na obszarze 129 miejsco-
wości (zob. katalog załączony na płycie CD). 
Katalogowanie tych przedmiotów wykonano  
w oparciu o inwentarze dolnośląskich placówek 
muzealnych i naukowych, informacje dostępne w 
literaturze, oraz poprzez przekazy ustne o prowa-
dzonych badaniach. Informacje z zabytkach 
kamiennych pochodzą z wielu instytucji, do któ-
rych należą: Instytut Archeologii i Etnologii Pol-
skiej Akademii Nauk oddział we Wrocławiu (dalej 
IAiE PAN Wr), Instytut Archeologii Uniwersyte-
tu Wrocławskiego (dalej IA UWr), Muzeum Miej-
skie – Oddział Archeologiczny we Wrocławiu 
(MAW – dawna nazwa, MMW – obecnie), Mu-
zeum Piastów Śląskich w Brzegu (dalej MPŚ), 
Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu (dalej 
MŚO), Muzeum w Nysie (dalej MN), Muzeum 
„Park Wielokulturowy Stara Kopalnia” w Wał-
brzychu (dalej PWST MW), Muzeum Ślężańskie 
w Sobótce (dalej MŚ), Muzeum Miedzi w Legni-
cy (dalej MML), Muzeum Archeologiczno-Histo-
ryczne w Głogowie (dalej MAHG), Muzeum Ar-
cheologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej 
Górze z siedzibą w Świdnicy (dalej MAŚN), Mu-
zeum Archeologiczne w Poznaniu (dalej MAP). 
W pozostałych placówkach znajdujących się na 
Dolnym Śląsku nie stwierdzono w inwentarzach 
występowania wczesnośredniowiecznych zabyt-
ków kamiennych. Trudności z dostępem miałam 
jedynie do zabytków znajdujących się w magazy-
nach WUOZ w Lubiążu stąd też kwerenda źró-
dłowa nie została tam przeprowadzona, a infor-
macje o zabytkach kamiennych znajdujących się 
w tych zbiorach zaczerpnięto z dostępnej literatu-
ry i sprawozdań z badań.

W pracy uwzględniono niektóre zabytki po-
chodzące z najnowszych badań, udostępnione 

4 Dalej ING UWr.

dzięki uprzejmości osób prowadzących lub nadzo-
rujących wykopaliska prowadzone na tych stano-
wiskach. Warto zwrócić uwagę, iż ich wyniki są 
często niepublikowane, natomiast datowanie  
i kontekst kulturowy tych znalezisk był często 
ustalany w oparciu o informacją ustną przekazaną 
przez badacza danego stanowiska, czy też wstępne 
sprawozdanie z tych badań5.

Stan zachowania wielu zespołów mocno od-
biega od idealnego wyobrażenia stanowiska  
z kompletnym inwentarzem, dokumentacją  
i uściśloną chronologią. Szczegółowe zestawienie 
podstawowych informacji dotyczących stanu ba-
dań i opracowania ujętych w pracy stanowisk za-
wiera tabela 1. W tym miejscu krótko omówię 
podstawowe trudności analizy źródeł i ich kon-
tekstu odkrycia.

Zacznijmy od znalezisk pozyskanych naj-
wcześniej, bo przed II wojną światową. Łącznie 
zarejestrowano 77 stanowisk badanych w tym 
okresie, w których obrębie wystąpiły wyroby ka-
mienne. Wśród nich, znajdują się 24 stanowiska, 
z istniejącym fizycznie inwentarzem, w większości 
w zbiorach MMW. Są one w większości wypad-
ków, mocno zdekompletowane lub mają niejasny 
kontekst odkrycia. Pozostałe zabytki znane są już 
jedynie z literatury oraz archiwaliów. Najwięcej 
strat zaobserwowano w znaleziskach kamieni żar-
nowych, bowiem jedynie dwa z około siedemdzie-
sięciu, zachowało się z przypiętą do nich metryką, 
przy czym w obu przypadkach ich chronologia 
została zweryfikowana jako pradziejowa. Wiele 
zabytków z badań przedwojennych nie ma swo-
jego kontekstu stratygraficznego, co znaczenie 
utrudnia określenie ich chronologii. Zdarza się 
również, iż chronologia ta, w oparciu o cechy 
morfologii kamieni, jest niewłaściwie ustalona. 
Przedmioty te często pochodzą ze znalezisk po-
wierzchniowych, co obniża ich wartość poznaw-
czą i naukową. Większość z nich datowana jest 
ogólnie na wczesne średniowiecze, nieliczne mogą 

5 Do tych stanowisk należą: Januszkowice, st. 7 (badane  
w 2009 i 2010 r. w ramach budowy drogi S8); Milicz (badane  
w latach 2004-2006 przez dr J. Kolendę); Ryczyn – zespół 2 gro-
dzisk i cmentarzysko (badane w latach 2004-20012 przez prof. dr. 
hab. S. Moździocha i dr M. Przysiężną-Pisarską). Wymienionym 
wyżej osobom dziękuję w tym miejscu za udostępnienie zabytków 
do badań.
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w kontekście geograficzno-osadniczym plasować 
się w starszych lub młodszych fazach wczesnego 
średniowiecza. W kilku przypadkach stwierdzo-
no błędne wpisanie neolitycznych siekierek, dłut 
i motyk w miejsce osełek, co także powtarza się  
w przypadku inwentarzy z badań prowadzonych 
po wojnie. Neolityczne zabytki ze znalezisk luź-
nych usuwano z inwentarza, aby nie zaburzać 
podstaw analizy surowcowej. Niewykluczone, 
iż niektóre wyroby zachowane fragmentarycznie 
(głównie wykonane z kwarcytów, amfibolitów  
i serpentynitów), w szczególności rozcieracze oraz 
narzędzia o trudnej do prawidłowej interpretacji 
funkcji, mogą pochodzić z zespołów pradziejo-
wych. Informacja o tym odnotowana jest w kata-
logu znajdującym się na końcu pracy (płyta CD).

Wracając do kamieni żarnowych, wiele z nich 
zachowało się w placówkach naukowych i muze-
alnych, jednak nie mają one ani metryki, ani kart 
zabytków, co wręcz uniemożliwia identyfikację 
ich miejsca odkrycia. Sytuacja ta jest tym bardziej 
dotkliwa, iż dotyczy również inwentarzy powo-
jennych, wynika ona z niedbałości osób, sprawu-

jących nadzór nad tymi zabytkami. Stan ten sta-
nowi dość znaczną lukę w mojej pracy, ponieważ 
żarna kamienne z racji swoich gabarytów są nie-
zwykle cennym materiałem źródłowym, świad-
czącym o celowej ich dystrybucji w przypadku 
surowców sudeckich. O tym, że są one wykonane  
z tych surowców (np. z granitu ślężańskiego, łup-
ku kamienieckiego czy granitów eratycznych) au-
torka przekonała się podczas kwerend prowadzo-
nych w tych placówkach. Nie mają one praktycznie 
wartości naukowej, bowiem nieznane jest ich 
miejsce i kontekst odkrycia.

Spośród materiałów pochodzących ze stano-
wisk badanych po 1945 r. udało się dotrzeć do 
większości inwentarzy. Podobnie jak w przypadku 
zabytków z badań przedwojennych, największe 
straty zaobserwowałam pośród poszukiwań znale-
zisk kamieni żarnowych. Być może szczegółowe 
analizy materiałowe i archiwalne pomogą w przy-
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Ryc. 7. Stanowiska z wybranymi przedziałami odnoszącymi się 
do liczby odkrytych na nich zabytków

Fig. 7. Sites with selected sections related to the number of 
discovered artefacts
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Ryc. 8. Rodzaj badań stanowisk z zabytkami kamiennymi. 1 – zna-
lezisko luźne, przedwojenne; 2 – badania wykopaliskowe przed-
wojenne; 3 – badania wykopaliskowe przedwojenne i powojen-
ne; 4 – kontekst odkrycia nieznany; 5 – badania powierzchniowe  
i sondażowe powojenne; 6 – stacjonarne badania wykopaliskowe 
powojenne; 7 – ratownicze badania wykopaliskowe

Fig. 8. Types of research undertaken on sites with stone artefacts. 
1 – Pre-war stray �nd; 2 – pre-war excavations; 3 – pre-war and 
post-war excavations; 4 – unknown �nd context; 5 – post-war 
�eld walking and testing; 6 – post-war extensive excavations;  
7 – rescue excavations
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szłości uporządkować niektóre zbiory. W przy-
padku nielicznych stanowisk nie udało się dotrzeć 
do materiału zabytkowego z przyczyn ode mnie 
niezależnych. Jeśli zostały uprzednio opracowane 
od strony petrograficznej, to daną analizę ujęto  
w pracy, powołując się na oznaczenia jej autora. 
Szczegółowe informacje dotyczące miejsca prze-
chowywania i dostępności źródeł zawarte są w ka-
talogu stanowisk. Jedynie materiały z Ostrowa 
Tumskiego we Wrocławiu zostały omówione 
osobno w rozdziale 4. Takie ujęcie uzasadnione 
jest specyfiką badań tego stanowiska oraz stanem 
dostępności i inwentaryzacji zabytków. Jest to za-
razem najliczniejszy zespół zabytków kamiennych 
uwzględnionych w tej pracy. Z powodu ponownej 
inwentaryzacji niektóre zabytki kamienne  
z Ostrowa Tumskiego zostały pominięte w anali-
zie surowcowej i katalogu.

Największą wartość badawczą mają stanowi-
ska z dużą liczbą zabytków. Jest ich niewiele, wo-
bec znalezisk pojedynczych i odkryć gdzie pozy-
skano mniej niż pięć przedmiotów kamiennych. 
Pomimo ubóstwa tych inwentarzy postanowiono 

je włączyć do analizy przeprowadzonej w pracy,  
a to ze względu na potencjalne informacje o roz-
rzucie dystrybucyjnym danych surowców (ryc. 7). 

Kolejny problem związany z analizą materiału 
ruchomego, to stan przebadania stanowisk oraz 
dostępność pozyskanych z nich materiałów (ryc. 8 
i 9). Do ponad 30 % zabytków nie udało mi się,  
z różnych przyczyn, dotrzeć. Wpływ na to miał 
sposób ich magazynowania oraz częstokroć kon-
tekst odkrycia. Największym jednak wyzwaniem 
badawczym było przeprowadzenie, dla niemal 
wszystkich materiałów, analizy petrograficznej, 
bowiem jedynie 20 stanowisk spośród 172 posia-
dało opisy petrografii wyrobów wykonane przez 
geologa (stan na 2007 r.). Większość przebada-
nych petrograficznie wyrobów pochodzi  
z badań prowadzonych na autostradzie A4 (Ma-
dej, Wójcik 2003; 2004; 2007; Madej, Wójcik, 
Grodzicki 2003; 2003a).

W tworzeniu katalogu skorzystałam z kilku 
źródeł. Należy do nich: baza danych AZP ArPol 
udostępniona w Dolnośląskich Wojewódzkim 
Urzędzie Ochrony Zabytków (w 2008 r.), praca 
magisterska J. Kozłowskiego (1953), artykuły  
i książki autorstwa K. Demidziuka poświęcone ar-
chiwaliom (Demidziuk 1998; 1999; 1999a; 
1999b; 2000; 2000a; 2000b; 2001; 2001a; 2004; 
2005), monografia J. Lodowskiego (1980) oraz 
katalog O. Prus (2002, 2007). Informacje zawarte 
w tych źródłach dodatkowo weryfikowałam  
w oparciu o cytowaną tam przedwojenną literatu-
rę (Altschlesien, Altschlesische Blätter). Stanowiska 
powojenne katalogowano w oparciu o artykuły 
sprawozdawcze zamieszczone w następujących pe-
riodykach: Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, 
Silesia Antiqua, Sprawozdania Archeologiczne, In-
formator Archeologiczny, Kwartalnik Historii Kul-
tury Materialnej. Wykorzystywano również kata-
logi zawarte w rozmaitych opracowaniach 
monograficznych. Informacja o literaturze doty-
czącej konkretnych stanowisk, znajduje się w ka-
talogu. Informacje o niektórych znaleziskach po-
chodzą z niepublikowanych sprawozdań przecho- 
wywanych w archiwach Wojewódzkiego Urzędu 
Ochrony Zabytków we Wrocławiu oraz delegatu-
rach w Legnicy, Jeleniej Górze i Wałbrzychu.

57 %
34 %

1
2

3

9 %

Ryc. 9. Dostępność do materiału zabytkowego. 1 – materiały 
niedostępne do badań; 2 – materiały częściowo dostępne;  
3 – materiały udostępnione do badań

Fig. 9. �e availability of the archaeological material. 1 – Material 
unavailable for research; 2 – material partly available; 3 – material 
available for research
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Następnym problemem badawczym było 
określenie intencjonalności wykonania przedmio-
tów kamiennych oraz przypisanie im właściwej 
funkcji. Na tym etapie napotkałam następujące 
problemy. Po pierwsze część tzw. przedmiotów ka-
miennych okazała się okazami naturalnymi pozba-
wionymi jakichkolwiek śladów użytkowania. Za-
tem wypadałoby je odrzucić. Owszem, ale nie 
wszystkie. Na pewno najostrzejszą selekcję pod 
tym kątem wypada przeprowadzić wobec materia-
łów pochodzenia eratycznego, pochodzące z badań 
powierzchniowych. Zdarzało się, iż inwentaryzo-
wano naturalnie uformowane kamienie, które 
przypominały kształtem narzędzia, chociaż nie 
miały one na swoich powierzchniach żadnych śla-
dów użytkowania. Każdy zespół przejrzałam pod 
tym kątem, a wszelkie wątpliwości starałam się wy-
jaśnić używając lupy i mikroskopu stereoskopowe-
go. W przypadku braku pewności, zabytek otrzy-
mywał nazwę „kamienia z wątpliwymi śladami 
obróbki”. Takich „pseudoartefaktów” okazało się 
być niewiele. Natomiast największych korekt do-
konano podczas określania funkcji zabytków,  
w szczególności dla zespołu pochodzącego z badań 
na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu w latach 
1972-1989. Powstała na bazie zabytków kamien-
nych praca J. Kaźmierczyka: Kamień w kulturze 
Ostrowa Tumskiego we Wrocławiu w X-XIII w. 
(1990), zawiera wiele nieścisłości. Jej autor wyróż-
nia się niejednokrotnie ułańską fantazją w inter-
pretacji funkcji zabytków, jednocześnie rzucając 
wyzwanie archeologii doświadczalnej. Pewne usta-
lenia J. Kaźmierczyka należało jednak skorygować. 
Ponadto dla wielu narzędzi kamiennych z racji ich 
wielofunkcyjności, zastosowanie odpowiedniej 
nomenklatury, stanowiło również poważny pro-
blem badawczy.

W ramach drugiej kategorii źródeł, a więc 
obiektów nieruchomych, w klasyfikacji surowco-
wej oparto się głównie na informacjach zawartych 
w literaturze przedmiotu. Znaczną część obiektów 
weryfikowano również na miejscu. Analiza surow-
cowa, w niektórych przypadkach była wykonywa-
na wspólnie z geologiem, natomiast większość 
spostrzeżeń odnotowywałam samodzielnie, kon-
sultując następnie te obserwacje ze specjalistami. 
Zagadnienie dokładnego opisu petroarcheolo-
gicznego architektury murowanej wymaga osob-

nego opracowania tego zagadnienia. Zaznaczone 
w niniejszej pracy preferencje surowcowe są jedy-
nie punktem wyjściowym do dalszych analiz.  
W ramach prowadzonych badań rozpoznano pod 
względem surowcowym ponad 10 kościołów ro-
mańskich oraz oblicówki kamienne czterech gro-
dzisk. Badania składu petrograficznego kamien-
nych oblicówek grodzisk prowadzono głównie na 
materiale, który zalegał luzem w pobliżu wcze-
śniejszych wykopów przecinających wał. Nato-
miast petrografię murów kościołów romańskich 
oparto na obserwacji pierwotnych elementów da-
nej budowli.

Do trzeciej kategorii źródeł należą pozostało-
ści po eksploatacji surowców, a więc wczesnośre-
dniowieczne kamieniołomy. W latach 2007-2011 
autorka przeprowadziła szereg powierzchniowych 
badań terenowych mających na celu identyfikację 
takich struktur. W roku 2011 położenie kamie-
niołomów było dodatkowo rejestrowane przy po-
mocy urządzenia GPS Garmin 62s6. Dodatkowo 
w dwóch kamieniołomach przeprowadzono bada-
nia wykopaliskowe (Lisowska 2011; 2011a). 
Wszystkie odkrywane stanowiska regularnie in-
wentaryzowano, niezależnie od ich metryki. Po-
mimo mnogości form terenowych struktury te są 
niezmierne trudne w prawidłowej ocenie ich 
chronologii (por. rozdz. 2.1.). Tę kategorię źródeł 
uzupełniają analizy petrograficzne wskazujące  
z dużym przybliżeniem rejon pozyskiwania danej 
skały, jeśli w terenie nie zachowały się struktury 
poświadczające wczesnośredniowieczną eksplo-
atację.

Analizy petrograficzne są podstawą przepro-
wadzenia głównego wywodu. Całość badań opie-
ra się na oznaczeniach wykonywanych przez geo-
logów-petrografów. Zdecydowaną większość 
opisów petrograficznych wykonał dr hab. Piotr 
Gunia prof. UWr z ING UWr. Profesor oznaczył 
makroskopowo ponad 1600 zabytków, a mikro-
skopowo scharakteryzował 146 płytek cienkich 
oraz zinterpretował wyniki badań dyfrakcyjnych 
rentgenowskich i geochemicznych. Ponadto ścisłą 

6 Zakup sprzętu GPS możliwy był dzięki wsparciu programu 
unijnego Kapitał Ludzki realizowanym przez Uniwersytet Wro-
cławski w ramach projektu „Rozwój potencjału i oferty edukacyj-
nej Uniwersytetu Wrocławskiego szansą zwiększenia konkurencyj-
ności Uczelni”.
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współpracę nawiązałam z drem Michałem Borow-
skim – w latach 2007-2012 doktorantem w ING 
UWr, który wykonał niektóre oznaczenia petro-
graficzne. Niezastąpiona okazała się również jego 
pomoc w terenie. M. Borowski oznaczył petrogra-
ficznie 19 płytek cienkich oraz zinterpretował wy-
niki badań mikrosondowych. Dodatkowo współ-
pracowałam przy oznaczeniach części przedmiotów 
z mgr Iloną Jaworską z Muzeum Okręgowego  
w Wałbrzychu, mgr. Krzysztofem Sadowskim – 
doktoratem Instytutu Geologii Uniwersytetu 
Adama Mickiewicza i dr Agnieszką Wójcik. Wy-
niki analiz konsultowano ponadto z prof. Anto-
nim Přichystalem z Instytutu Geologii w Brnie 
oraz z prof. Helge Askvikiem z Instytutu Geologii 
w Bergen. Konsultacje te były niezmiernie cenne, 
szczególnie te dotyczące ustalenia proweniencji 
niektórych grup surowcowych. Geologom współ-
pracującym z ramach realizacji niniejszej pracy 
składam wielkie podziękowania. 

W trakcie prowadzenia oznaczeń petrograficz-
nych skał pojawiły się problemy wielorakiej natu-
ry. Zdarzało się, iż przedmiot był zachowany 
szczątkowo, na jego powierzchni znajdowały się 
ślady działalności ognia, pozostałości po bliżej nie 

zidentyfikowanych substancjach organicznych 
czy zagładzenia. W kilku przypadkach uniemożli-
wiło to prawidłową identyfikację surowca, wów-
czas odnotowano to jako skałę nierozpoznawalną 
makroskopowo. Część przedmiotów oznaczono 
jedynie w ogólnej systematyce skał jako wykona-
ne ze skał magmowych, metamorficznych i osado-
wych. Trudno natomiast przy tak szerokim zakre-
sie pracy o wykonanie dla każdego z tych zabytków 
osobnych analiz specjalistycznych. Metody badań 
petrograficznych zostały szczegółowo omówione 
w podrozdziale 1.5.

Podsumowując najważniejsze problemy źró-
dłoznawcze należy brać pod uwagę, iż podczas 
prowadzonych badań, poszczególne zespoły zosta-
ły lepiej lub gorzej przebadane. Jednak przy braku 
dla większości zabytków oznaczeń petrograficz-
nych, konieczne było wykonanie analiz dla nie-
mal wszystkich przedmiotów z wczesnośrednio-
wiecznych dolnośląskich stanowisk archeo- 
logicznych. Dopiero w ramach badań poszczegól-
nych zespołów można się w przyszłości pokusić  
o systematyczne i szeroko zakrojone analizy spe-
cjalistyczne oraz badania terenowe wychodni  
w otoczeniu każdego z nich.

1.5. Metody badań petrograficznych
Pierwszym etapem rozpoznania skał i minerałów,  
z których wykonano rozpatrywane w pracy zabyt-
ki, jest oznaczenie makroskopowe. Badania 
wszystkich zespołów przedmiotów kamiennych 
rozpoczynaliśmy wraz z P. Gunią od identyfikacji 
skały gołym okiem lub przy użyciu lupy. Następ-
nie zaliczyliśmy je do właściwej im grupy gene-
tycznej, a więc skał magmowych, osadowych  
i metamorficznych. Podczas rozpoznania makro-
skopowego często skała była moczona w wodzie, 
aby lepiej przyjrzeć się jej strukturze i teksturze. 
W niektórych przypadkach zabytki traktowano 
kwasem solnym, w celu identyfikacji reagujących 
z nim substancji (np. spoiwo węglanowe w pia-
skowcach). Kolejnym etapem była obserwacja 
składu mineralnego, barwy, struktury i tekstury 
charakterystycznej dla danego typu genetycznego. 
W przypadku, niektórych skał i minerałów spraw-
dzano również twardość i rysę (więcej na ten te-
mat: Dziedzic, Oberc 1976, 1980). 

Drugim etapem badań była selekcja skał  
w obrębie całych stanowisk i przygotowanie mate-
riału do szczegółowej analizy. Próby oraz metodę 
starano się dobierać nie tylko odpowiednio do ro-
dzaju skały, ale także do stanu zachowania zabyt-
ku. Przykładowo do wykonania płytek cienkich 
wybierano egzemplarze uszkodzone mające nie-
wielkie walory ekspozycyjne. Przedmioty cenne  
i drobne, w których pojawiał się problem identy-
fikacji składu mineralnego poddawano badaniom 
dyfrakcji rentgenowskiej, gdzie masa próby  
(ok. 0,5 grama) i sposób jej pobrania nie naruszał 
zasadniczo wyglądu przedmiotu.

Analiza mikroskopowa  
w świetle przechodzącym i odbitym

Metodą najczęściej używaną podczas identyfi-
kacji materiału skalnego, była analiza optyczna 
płytek cienkich wykonanych z zabytków. Przygo-
towanie preparatów niszczy wyraźnie przedmiot, 
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bowiem opiera się na odcięciu kawałka skały i ze-
szlifowaniu go do postaci plastra o grubości nie 
przekraczającej 0,2 mm. „Plastry” te umiejscawia 
są na szkle (płytce cienkiej) i zalewa balsamem ka-
nadyjskim. Płytkę taką następnie przykrywa się 
drugim, cieńszym szkiełkiem. W inny sposób wy-
konywane były natomiast szlify odkryte (uniwer-
salne), które przeznaczone są do badań mikroson-
dowych. Różnica pomiędzy tymi płytkami polega 
po pierwsze na zalaniu preparatu odkrytego żywi-
cą epoksydową zamiast balsamu kanadyjskiego,  
a po drugie na wykończeniu powierzchni płytki 
poprzez dokładne jej wypolerowanie zamiast na-
klejenia drugiego szkiełka. Są to tzw. preparaty 
uniwersalne. Nie przykrywa ich się szkłem, toteż 
sposób obchodzenia się z takim szlifem powinien 
być delikatny (nie wolno dotykać palcami wypo-
lerowanej strony). Zazwyczaj plaster skały na pły-
tce odkrytej jest nieco grubszy niż w przypadku 
zwykłego szlifu. Zabytki były szlifowane w szli-
fierni Instytutu Geologii UWr przez p. Janusza 
Rzechonka oraz p. Pawła Maca. 

Uzyskany preparat badano następnie pod mi-
kroskopem polaryzacyjnym. Jest to urządzenie, 
które pozwala na obserwacje w świetle przecho-
dzącym oraz odbitym. Do badań używano mikro-
skopu Nikon 2000Pol z fotograficznym zestawem 
rejestracji danych przy pomocy aparatu Canon 
450d, będącym w posiadaniu Pracowni Petroar-
cheologii i Petrografii Technicznej Instytutu Nauk 
Geologicznych UWr. Badania mikroskopowe 
umożliwiają identyfikację cech optycznych mine-
rałów stanowiących budulec skał. Przy badaniach 
w świetle przechodzącym (bez nikola, symbol II) 
obserwujemy takie cechy jak: barwę minerału, 
pleochroizm, relief, łupliwość; natomiast w świe-
tle spolaryzowanym (przy skrzyżowanych niko-
lach, symbol ×) badamy: barwy interferencyjne, 
kąt wygaszania światła, odróżniamy minerały izo-
tropowe i anizotropowe optycznie. 

Dyfrakcyjna analiza rentgenowska
Kolejną metodą instrumentalną zastosowaną 

podczas badań petrograficznych jest dyfrakcja 
rentgenowska (dalej RTG). Badania były wy-
konywane w Pracowni Rentgenograficznej Za-
kładu Mineralogii i Petrologii, Instytutu Nauk 
Geologicznych UWr na dyfraktometrze Siemens  

D 5005, wyposażonym w lampę λ Co, ze śred-
nią długością fali linii Kα anody równą 0,179021 
nm. Za opróbowanie materiału i wykonanie po-
miarów dziękuję w tym miejscu inż. Wioli Ra-
czek. Łącznie za pomocą RTG przebadano ponad 
40 zabytków, głównie przęślików. W związku  
z tym, że RTG jest metodą proszkową, niezbędne 
do jej zastosowania jest pobranie odpowiedniej 
ilości próby, którą należy traktować z wyjątkową 
ostrożnością ze względu na możliwość ewentual-
nego zanieczyszczenia. Stąd wskazane jest użycie 
przyborów (np. nożyka lub dłutka) z wysokiej 
jakości i twardości stali, aby pobrać ilość skały 
odpowiadającą wielkości ziarna ryżu. Próbkę na-
stępnie ściera się moździerzami, aż do otrzymania 
frakcji poniżej 0,06-0,05 mm. Niektóre badania 
rentgenograficzne zastosowane zostały dla kon-
trolowania oznaczeń mikroskopowych, przy iden-
tyfikacji pojedynczych minerałów. 

Istotą analiz wykorzystujących zjawisko dy-
frakcji rentgenowskiej jest określenie faz mine-
ralnych (minerałów) występujących w badanej 
próbce. Badana substancja może być zarówno 
monomineralna jak również bardziej złożona. 
Metoda dyfrakcji rentgenowskiej wykorzystuje 
indywidualne właściwości minerałów, którymi 
jest ich struktura atomowa. Zjawisko dyfrakcji 
promieni Rentgena w sieciach krystalicznych hkl 
w próbce gdzie kryształy są zorientowane przy-
padkowo przy znanym promieniowaniu X, daje  
w efekcie pewną ilość „rozbłysków” rejestrowa-
nych od każdej z płaszczyzn sieciowych (skala osi 
pionowej rentgenogramu). Przy określeniu kąta 
dla każdego refleksu wykorzystuje się prawo Brag-
ga-Wulfa:

n λ = 2 dhkl sinΘ 

gdzie: λ – długość fali promieniowania rentge-
nowskiego; d – odległość pomiędzy płaszczyzna-
mi; Θ – kąt odbicia

Wyznaczenie kąta 2-Theta dla każdego reflek-
su (skala osi poziomej rentgenogramu) pozwala 
na powstanie rentgenogramu w postaci „poszar-
panej krzywej”, gdzie przy pomocy znanych wzor-
ców i kluczy możliwa jest identyfikacja wszystkich 
faz mineralnych w próbce.
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Badania przy użyciu mikrosondy elektronowej
Analizę składu chemicznego w mikroobszarze 

w szlifach odkrytych (uniwersalnych) wykonano 
w Pracowni Mikrosondy Elektronowej w Instytu-
cie Geologii Uniwersytetu Warszawskiego przy 
zastosowaniu EMPA – Electron Probe Microanaly-
ser firmy Cameca. Badania mikroskondowe wy-
konałam dzięki wydatnej pomocy dr Piotra Dzier-
żanowskiego i mgr Lidii Jeżyk. Wyniki badań 
zostały zinterpretowane i przeanalizowane przez 
dra Michała Borowskiego z ING UWr.

Zasada działania mikrosondy elektronowej 
opiera się na zjawiskach powstających podczas 
bombardowania próbki wiązką elektronów. Przed 
przystąpieniem do badań próbkę napyla się grafi-
tem, co umożliwia odprowadzenie wiązki elektro-
nów z powierzchni preparatu. Następnie osuszoną 
próbkę umieszcza się w komorze próżniowej. 
Próżnia umożliwia przenoszenie subtelnego pro-
mieniowania rentgenowskiego. Właściwe badanie 
opiera się na analizie składu pierwiastkowego 
obiektów w skali mikroskopowej na podstawie 
widma rentgenowskiego powstającego dzięki 
wzbudzeniu próby wiązką elektronów. W bada-
niach stosuje się zazwyczaj dwie podstawowe 
techniki analityczne. Pierwsza z nich to dyspersja 
promieniowania rentgenowskiego, w skrócie EDS 
(Energy Dispersive Spectrometry). Jest to analiza ja-
kościowa opierającą się na rejestracji fal promie-
niowania rentgenowskiego emitowanego przez 
próbkę, które są charakterystyczne dla danych 
pierwiastków. Jako, że jest to metoda dość szybka, 
stosuje się ją do identyfikacji składu chemicznego 
w danym punkcie. Druga technika to analiza dys-
persji długości fali promieniowania rentgenow-
skiego tzw. WDS (Wave-lenght Dispersive Spectro-
metry). Jest to metoda bardziej szczegółowa  
i zarazem wolniejsza niż EDS, jej istotą jest zlicze-
nie promieniowania rentgenowskiego o odpowia-
dającej mu długości fali. Stosowane są do niej trzy 
kryształy (TAP, PET, LIF). Wykorzystuje się przy 
tym zjawisko oparte na przytoczonym wcześniej 
prawie Bragg’a. Efektem analizy WDS jest ilościo-
wy skład chemiczny badanych punktów, oblicza-
ny stechiometrycznie.

Ponadto podczas badań mikrosondowych 
uzyskuje się również obrazy danego obszaru tzw. 

obrazy SEM (Scanning Electron Microscopy).  
Są one wirtualne i powstają na bazie sygnałów 
emitowanych przez próbkę, która jest w danym 
momencie skanowana wiązką elektronów linia po 
linii. Z kolei obrazy BSE (Back Scattered Electons) 
powstają również podczas skanowania obszaru,  
z tym że uzyskuje się je poprzez rejestrację wstecz-
nie rozproszonych elektronów wybitych ze swoich 
powłok elektronowych. Dobrze dobrana ostrość  
i kontrast tych obrazów stanowi cenne źródło 
informacji o różnicach składu pierwiastkowego 
próbki. 

Badaniom mikrosondowym poddano szlify 
wykonane z żaren zbudowanych z łupków łysz-
czykowych oraz szlify z prób pobranych w terenie 
z okolic Kamieńca Ząbkowickiego.

Badania geochemiczne pierwiastków głów-
nych, śladowych i ziem rzadkich

Badaniom geochemicznym poddano repre-
zentatywnych 20 prób granitów, serpentynitów  
i amfibolitów pochodzących z inwentarzy stanowi-
ska na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu. Wybór 
taki uwarunkowany był istniejącymi, opracowa-
nymi przez wrocławskich geologów, analogiczny-
mi badaniami tych surowców. Dzięki temu moż-
na było odnieść wyniki badań geochemicznych do 
wzorców odpowiednich skał sudeckich.

Do przygotowania próbek niezbędne było wy-
cięcie przy pomocy piły diamentowej fragmentów 
o wymiarach 3×3×1 cm (niewiele ponad wymaga-
ne 20 gramów materiału). W trakcie doboru od-
powiednich skał zwracano uwagę na ich jedno-
rodność pod względem barwy i tekstury oraz na 
to, aby nie miały zaawansowanych zmian wietrze-
niowych. Próbki były suszone przez 6 godzin  
w indukcyjnym piecu laboratoryjnym w tempera-
turze około 150oC. Następnie rozdrabniano je  
w kruszarce szczękowej przesiewając frakcję o gra-
nulacji poniżej 100 mesh. Przygotowana w ten 
sposób próba stanowiła materiał wyjściowy do 
analiz na spektrometrze emisyjnym7.

Właściwe badania geochemiczne wykonała 
firma Acme Analitycal Laboratories (Vancouver) 
Ltd. w Kanadzie, stosując tzw. wariant 4A+B. Me-
toda ta zakłada oznaczenia koncentracji pierwiast-

7 Za przygotowanie materiału do analiz dziękuję w tym miej-
scu pani mgr Kalinie Dymnej z ING UWr.
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Tabela 1. Stan rozpoznania i opublikowania stanowisk z materiałami kamiennymi

Stanowisko
Rodzaj 
badań

Stan  
opublikowania

Chronologia
Dostępność  
materiału  

zabytkowego

Liczba  
zabytków

Informacja  
o petrografii wyrobów

Bardo W SK + + 20 1.
Baszyn aZL N Z? 1+? −
Będkowice aW, W SK D −/+ 10 1.
Biała aZL N Z? 1 −
Białogórze W SK D − 1 1.
Brzeg Głogowski aZL N − Z? 1 −
Budziszów aW N, IA + + 1 −
Bystrzyca P B − − 1 −
Bytom Odrzański aP, AZL, W M + −/+ 66 3. Sikorski 2001
Chałupki P, S SN, N D + 2 −
Chobienia 3 aW, W N, S, IA + + 12 −
Chobienia 32 RW SN, IA + + 5 −
Chociwel RW SK + + 1 4. Błażejewski 1998
Chróścina S N, IA + − 1 −
Chwałków aW, W N, SK, IA D −/+ 7 1. 
Czatkowice P B − + 1 −
Czetowice P B − − 1 −

Czeladź Wielka 1 W M + +/− 23 3., 4. Lodowski 1972; Majerowicz 
1970

Czeladź Wielka 
cment. W SK + +/− 3 1.

Damianowice aZL N − Z? 2 −
Dobromierz W S, M + + 7 −
Dobrzejowice 2 RW S + + 2 −
Dobrzejowice 3 RW S + + 2 −

ków głównych, śladowych i ziem rzadkich przy 
pomocy ICP-AES, czyli atomowej spektrometrii 
emisyjnej ze wzbudzeniem plazmowym (ang: in-
ductively coupled plasma atomic emission spectrome-
try). Próbę rozpuszczano za pomocą meta/tetra-
boranu litu LiBO2 i stężonego kwasu azotowego 
HNO3, a następnie po wzbudzeniu plazmowym 
rejestrowano widma pierwiastków za pomocą 
spektrometru „Leco” i „Leco2”.

W metodzie ICP wykorzystuje się zdolność 
atomów do emisji promieniowania charaktery-
stycznego dla poszczególnych pierwiastków. Zja-
wisko to wymaga dostarczenia energii niezbędnej 
do odparowania próbki, dysocjacji zawartych  
w niej cząsteczek a następnie wzbudzenia powsta-
łych atomów do wyższych stanów energetycznych. 
Wykorzystuje się do tego plazmę ze wzbudzeniem 
indukcyjnym generowanym za pomocą zmienne-
go pola elektromagnetycznego. ICP-AES jest me-
todą bardzo dokładną, a jej niewątpliwą zaletą jest 
możliwość jednoczesnego oznaczenia niemal 
większości pierwiastków podczas jednego wzbu-
dzenia (Pollard et al. 2006). Dzięki temu w trak-

cie jednej analizy możliwe jest zarejestrowanie 
koncentracji około 35 – 70 pierwiastków na po-
ziomie śladowym.

Łącznie oznaczono 59 pierwiastków, a progi 
oznaczalności przedstawiały się następująco: dla: 
SiO2, TiO2, Al2O3, MnO, MgO, CaO, Na2O, 
K2O, P2O5, LOI – po 0,01% wagi, dla: Fe2O3 – 
po 0,04 % wagi; dla: Cr2O3 – 0,002% wagi. Po-
zostałe pierwiastki, w tym ziem rzadkich oznaczo-
no w zakresie ppb – part per bilion (por. załącznik: 
analiza petrograficzna). Należą do nich: Ni, Sc, 
Ba, Be, Co, Cs, Ga, Hf, Nb, Rb, Sn, Sr, Ta, Th, U, 
V, W, Zr, Y, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, 
Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Mo, Cu, Pb, Zn, Nl, As, Cd, 
Sb, Bl, Ag, Au, Hg, Tl, Se. Do opracowania wyni-
ków posłużono się pakietem MS Office oraz pro-
gramem NEWPET z Memorial University of 
Newfoundland, Kanada (wersja shareware z 1986 
roku). Skład normatywny obliczono tradycyjną 
metodą CIPW stosowaną w badaniach petrolo-
gicznych.
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Domaniowice aZL N − Z? 2 −
Gądkowice aW N, S − + 1 −
Gębice aZL N − Z? 1 −
Gierów P, S IA D − 1 −
Gilów W SK + + 47 4. Jaworski, Wójcik 1997
Glinica aZL N − Z? 1 −
Głogów (niezn.) B B − + 2 −
Głogów 1 RW IA + + 2 −
Głogów 2 W, RW S, SK, IA + + 23 −
Głogów 3 S N, S, IA + + 5 −
Głogów Pawie 
Oczka W B + + 3 −

Głuszyca aZL N − − 1 −
Gostchorze P, W N, S, IA D + 15 −
Gostyń aW, aP, W N, S, IA + +/− 8 −

Górzec W SN + + 12 4. Gralak, Lisowska, Sadowski 
2012

Graniczna aRW, RW N, S + −/+ 4 −
Grodziec Mały aZL? − − + 1 −
Grodziszcze  
(pow. świdnicki) P, W M + + 13 4. Pankiewicz 2005 (an. A. 

Wójcik)
Grodziszcze  
(pow. polkowicki) aZL N − − 1? −

Grodziszowice aZL N − − 1 −
Henryków aZL N − − 1 −
Jankowice aZL N − − 1 −

Januszkowice RW SN D + 12 2. Lisowska 2011b (an. M. Bo-
rowski)

Jary B B D + 2 −
Jordanów Śląski B B − + 1 −
Kamieniec  
Ząbkowicki RW N, SN + + 15 −

Karczyn aZL N − − 4 1.
Kazimierzów B B + + 1 −
Kije P B − + 1 −
Klenica 1 aW, W N, S, IA + + 23 −
Klenica 4 W SK + + 1 4. Gruszka 2010 (an. K. Sadowski)
Kliszów aZL N − − 1 −
Kotowice aW IA + + 1 −
Kozie Doły B IA − − 1 −
Kromolin B B D + 1 −
Krosno Odrzańskie P, W N, SK D −/+ 7 −
Krzekotów aZL IA + − 1 −
Kuraszków B B + + 1 −
Kurzątkowice aZL N − − 1 −
Kwieciszów –  
Stary Zamek aZL N − − 1 −

Legnica W M + + 19 3. Wołoszyn 2002
Legnica, ul. NMP RW SK + + 9 −
Legnica, kościół 
NMP RW SN + + 14 −

Legnica, cment. aW S, IA + − 21 −
Lisowice RW SK + − 1? −
Lubsko – Nowiniec W B + + 4 Gunia 2011; Lisowska 2011c
Łozina RW B + + 1 −
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Małoszowice aZL N − + 1 −
Mierczyce aW B + + 3 −
Milicz 1 W M + + 22 −
Milicz 9 W M + + 8 −
Milicz 10 W M + + 1 −
Miłowice aZL N − − 1 −
Mściwojów RW S, IA + + 2 −
Myśliborzyce RW SK + + 17 −
Niedów W SN, SK + − 26 −
Niemcza, bad. 
przedwojenne aRW, W N, IA D −/+ 4 −

Niemcza, grodzisko W S, IA D +/− 48 3. Majerowicz 1970
Niemcza, cmenta-
rzysko II W SK, IA + +/− 15 −

Niemil aZL N − − 1 −
Nosocice RW SK + + 3 −
Nowy Śleszów RW SK, IA + + 1 4. Madej, Wójcik 2004a
Obiszów W M, IA + + 39 −
Obora aZL IA − + 1 −
Osiecznica P, S, W S, IA D + 6
Piechowice aZL N − − 1 −
Pilce ZL B + PR 1 1. 
Piotrkosice B B − + 1 −
Pobiel aZL N − − 1 −
Polwica RW SK, IA + + nieznana −
Połupin 2 P, W SK, IA D +/− 2 −
Połupin 4 P B D + 3 −
Połupin 5 P B D + 1 −
Połupin 6 P B D + 5 −
Prusy aZL N, IA + PR 4 −
Przedmoście RW S, IA + + 9 −
Przytok P, W N, IA D + 4 −
Racławice Małe P B + − 1 −

Radłowice W SK, IA + + 7 4. Pazda 1995 (an. M. Sachan-
biński)

Retków W S + + 1 −
Rososznica W B D + 1 −
Rogów Sobócki ZL B D − 1 −

Romanów W M D + trudno 
stwierdzić 1.

Rudziny aZL N − − 1 −
Ryczyn 1 W M, IA + + 29 −
Ryczyn 2 W M, IA + + 7 −
Ryczyn, cment. W IA + + 9 −
Rzymówka W SK, IA + + 9 −
Siechnice P B + − 1 −
Sława W SK + + 7 −
Smolna aZL N − + 1 −
Sobótka−Ślęża 
szczyt aW N, IA D + 3 −

Sobótka−Ślęża aW, aP, 
aZL, ZL N, IA D − (?) powyżej 

10 −

Sokolniki RW S + − 1 −
Sośnica aZL B + + 1 −
Stary Otok aZL N D + 1 −
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Stary Zamek 5 W S + + 2 −
Stary Zamek 6 W SK + + 6 −
Stoszowice aZL N − PR 2 −

Stożne W SK, IA + + 4 4. Gruszka 2010a, 2010b (an. K. 
Sadowski)

Strachów W SK + + 3 −
Strzegom – Bazalto-
wa Góra aRW N, M, IA + +/− 3 −

Strzegomiany aW N, S, IA D − 7 −
Ścinawa aZL N − − 1 −
Ślęza 11 RW SK + + 1 4. Madej, Wójcik, Grodzicki 2003
Ślęza 12 RW SK + + 1 4. Madej, Wójcik, Grodzicki 2003

Ślęza 13 RW SK + + 5 4. Madej, Wójcik, Grodzicki 
2003a

Tarnów aZL N − − 1 −
Tomice W M + + 11 1. Wachowski 1973
Trzebicko aZL N − − 1 −
Trzebnica aRW N − − kilka? −
Trzebnik aZL B − + 1 −
Tyniec Mały aZL N − − 1 −
Tyniec Mały aZL, W N, IA + + 8 1. Wachowski 1975
Wąsosz aZL N − − 1 −
Wiązów aZL N − − 1 −
Wilczyce aZL N, IA − − 1 −
Wilkowice RW SK + + 4 4. Madej, Wójcik 2003
Witostowice W SK − − 1 −
Wojkowice aZL N − − 2 −
Wrocław−Biskupin aZL N − − 1 −
Wrocław−Grabiszyn aZL N − − 1 −
Wrocław−Kłoko-
czyce aZL N − − 1 −

Wrocław−Księże 
Wielkie aZL B − + 3 −

Wrocław−pl. Nowy 
Targ aRW, RW N, M + +/− 12 1. Kaźmierczyk 1966, 1970

Wrocław−Ołbin RW, W M + − 7 4. Piekalski 1991 (an. P. Galar)
Wrocław−Oporów aZL N − − 1 −

Wrocław−Ostrów 
Tumski RW, W M + +/− ponad 

605

1., 2., 3. Kaźmierczyk, Sachanbiń-
ski 1978; Klimas−August 1978; 

Sachanbiński, Kaźmierczyk 1988.
Wrocław−Pracze 
Odrzańskie aZL N − + 1 −

Wrocław−Rędzin RW SK + − 3 −
Wrocław−Wojszyce aZL B − + 1 −
Wyszkowice aZL N − − 1 −
Zabór Wielki aZL N − − 1 −
Zawada W M, IA + + 36 4. Lisowska, Gruszka, Gunia 2011
Zawonia W SK + + 3 −
Zimna Woda aZL N − − 1 −
Żarek RW SK + + 22 −
Żerniki Wielkie aW N, IA − − 1 −
Żukowice 1 RW M, SK D + 15 −
Żukowice 2 RW S + + 2 −
Żukowice 5 RW M, SK D + 3 −
Żukowice 6 RW S + + 1 −
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Żukowice 8 RW S + + 5 −
Żukowice 9 RW M, SK D + 19 −
Żukowice 35 RW SK + + 7 −
Żukowice 36 RW S D + 1 −
Żukowice 40 RW S + + 1 −
Żukowice 47 RW B + + 14 −
Żukowice 48 RW S + + 1 −

Tabela 1. Objaśnienia:
Rodzaj badań: P – powierzchniowe; ZL – znalezisko luźne; W – wykopaliskowe; S – sondażowe; RW – ratownicze wykopaliskowe; 

N – brak informacji.
Dopisek „a” przy badaniach oznacza badania przed 1945 r., np. aP – powierzchniowe przed 1945 r., aW – wykopaliskowe przed 1945 r.
Stan opublikowania: B – brak; N – krótka nota; S – sprawozdanie publikowane; SN – sprawozdanie niepublikowane; SK – spra-

wozdanie, w którym zawarta jest informacja o wyrobach kamiennych; IA – informacja w artykule lub monografii; M – monografia 
(dotyczy wszystkich opracowań w tym również prac magisterskich i opracowań niepublikowanych).

Chronologia: (+) – pewna; (−) – niepewna; D – dyskusyjna.
Dostępność materiału zabytkowego: (+) – materiał dostępny; (+/−) – materiał dostępny, brak nielicznych inwentarzy (niedostępne 

lub zaginęły); (−/+) – materiał dostępny, brak licznych inwentarzy (niedostępne lub zaginęły); (−) – materiał niedostępny; Z – materiał 
zaginął; PR – materiał znajduje (znajdował) się w rękach prywatnych.

Informacja o petrografii wyrobów: (−) brak informacji; 1. – jest informacja zdawkowa opracowana przez archeologa (np. łupek, 
granit), informacje o sprawozdaniu zawarte są w dołączonym do pracy katalogu; 2. – jest analiza petrograficzna niepublikowana dla 
wszystkich zabytków; 3. – jest analiza petrograficzna niepublikowana dla części zabytków; 4. – jest analiza petrograficzna publikowana 
dla wszystkich zabytków lub ich części. W nawiasach przy niektórych publikacjach podano nazwisko geologa, który wykonał analizę 
(an.), jeśli publikacja nie była wydana wspólnie.



Ważnym problemem badawczym podjętym w ni-
niejszej pracy jest technologia wydobycia surow-
ców kamiennych. Jej właściwy opis związany jest  
z identyfikacją miejsc i rejonów pozyskiwania skał 
oraz rozpoznaniem technik wykorzystywanych 
podczas eksploatacji. Za przykłady posłużą nam 
tu przede wszystkim przebadane metodami archeo- 
logicznymi kamieniołomy oraz wyniki inwentary-
zacji terenowej miejsc, w których wydobywano 
kamień. Z uwagi na specyfikę tych stanowisk, 
warto poświęcić kilka słów definicjom, które uła-
twią nam poruszanie się w temacie. 

Po pierwsze wypada przybliżyć termin „wy-
dobycie”, którym będę się posługiwać w pracy. 
Kojarzy się on przede wszystkim z pozyskaniem 
materiału poprzez eksploatację z macierzystego 
źródła - wychodni skały. Słownik języka polskie-
go określa termin wydobycie jako „ilość kopali-
ny wydobytej w określonym czasie” (sjp.pwn.pl), 
a eksploatację jako „wydobycie z ziemi bogactw 
naturalnych” (Skorupka, Auderska, Łempicka 
[red.] 1969, s. 160). Wydobycie zatem zdefiniu-
jemy jako wszelkie przejawy działalności ludzkiej 
mającej na celu uzyskanie urobku w wyniku ce-
lowej eksploatacji odkrywki, w danym okresie 
chronologicznym. W języku angielskim istnieje 
sformułowanie quarrying, które oznacza eksplo-
atację surowców w kamieniołomach (quarries). 
Termin ten idealnie dopasowany jest do rozpatry-
wanej tutaj problematyki, ale nie ma odpowied-
nika w języku polskim. Istotą wydobycia jest za-
tem pozyskanie skały w danym, konkretnym celu.  
Z drugiej strony proces pozyskiwania surowca 
może przebiegać również poprzez zbieractwo skał 
z powierzchni ziemi. Nie wymaga on wówczas 
wkładu siły w odseparowanie kamienia od podło-
ża, natomiast związany jest z odpowiednią selek-

cją materiału oraz transportem do miejsca prze-
znaczenia, bądź składowania. 

Odnośnie samych kamieniołomów warta 
sprecyzowania jest terminologia związana z ich 
identyfikacją. Słowo „kamieniołom” należałoby 
rozumieć jako formę utworzoną wskutek niszczą-
cej działalności człowieka, wycinaną w stokach 
gór lub w głąb ziemi (Klimaszewski 1978, s. 949), 
będącą rodzajem wyrobiska powierzchniowego, 
gdzie pozyskiwane są skały zwięzłe, o średniej 
i dużej twardości (Nita 2010, s. 245). Do ka-
mieniołomów nie zaliczamy wyrobisk takich jak 
glinianki, żwirownie i piaskownie, a więc miejsc 
pozyskiwania surowców mało zwięzłych i mniej 
odpornych na czynniki egzogeniczne. Nato-
miast analogiczne sformułowanie „łom” oznacza 
również kamieniołom, jednak jest określeniem 
gwarowym, często używanym do opisu starych, 
nieczynnych już wyrobisk (np. „Łom Redemp-
torystów” w Krakowie, „Łom Podkowiński” koło 
Szydłowca).

Eksploatacja surowców pozostawia niemal za-
wsze ślady poprodukcyjne. Zatem przystępując 
do rozpoznania, należy zastanowić się, które z ele-
mentów działalności wydobywczej pozostawiają 
widoczne w terenie pozostałości, ułatwiające ich 
rozpoznanie. Przede wszystkim należy do nich 
forma terenowa, wyraźnie odcinająca się w mor-
fologii obszarów przyległych (ryc. 10). Niezależ-
nie, czy jest to deformacja w postaci leja poeksplo-
atacyjnego, czy wyraźny wyłom w naturalnym 
bloku skały, zaburzenia morfologii powinny 
zwrócić uwagę na istnienie potencjalnego łomu. 
Jednakże nie wszystkie tego typu struktury po-
świadczają w danym miejscu zamierzchłą eksplo-
atację. Inne formy o charakterze zarówno natural-
nym jak i antropogenicznym mogą łudząco 
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przypominać skutki wydobycia kamienia. Do za-
burzeń antropogenicznych przypominających ka-
mieniołomy należą wspomniane już pozostałości 
po gliniankach, piaskowniach i żwirowniach.  
Z pozyskiwaniem surowców wiążą się także war-
pie będące świadectwem dawnych odkrywkowych 
wyrobisk górniczych surowców metalicznych 
(kruszców), a także zagłębienia zapadliskowe po-
wstałe wskutek zapadania się stropów korytarzy 
podziemnych (Klimaszewski 1978, s. 950-951). 
Nie są one jednak rozpatrywane w pracy ze wzglę-
du na inny charakter pozyskiwanych w nich ko-
palin (kruszców). Przy identyfikacji kamienio-
łomów należy również zwrócić uwagę na 
ewentualną obecność antropogenicznych defor-
macji terenu stanowiące relikty fos grodzisk czy 
też fortów. Aspekty te należy również rozważyć  
w interpretacji struktur przypominających hałdy 
(kurhany, szańce, skupiska kamieni odkładanych 
z pól przez rolników). W końcu wypada nadmie-
nić zjawiska związane z działaniami wojennymi, 
takie jak leje po bombach, które również kształ-
tem mogą przypominać łomy. Zatem aby wyklu-
czyć powyższe zmiany morfologii terenu o cha-

rakterze innym niż eksploatacja odkrywkowa 
kamienia, należy podczas badań terenowych i ga-
binetowych zwrócić uwagę na kilka czynników.

Po pierwsze w identyfikacji łomów, należy 
wziąć pod uwagę usytuowanie stanowiska w od-
niesieniu do morfologii terenu i głębokości wystę-
powania złoża, oraz rodzaju skały występującej 
pod spodem. Dane takie można uzyskać poprzez 
interpretację mapy geologicznej oraz poprzez od-
niesienie do petrografii wyrobów w obrębie prze-
badanych w zespołów. 

Po drugie, istnienie wczesnośredniowiecznego 
łomu należy wykluczyć jeśli: 

a) skały danego typu nie występują na żad-
nych stanowiskach archeologicznych datowanych 
na ten okres (łącznie z kościołami oraz grodziska-
mi);

b) lej jest usytuowany w terenie, gdzie skała 
macierzysta nie przebija się na powierzchnię i wy-
stępuje stosunkowo głęboko, a jej eksploatacja nie 
byłaby opłacalna; 

c) w niszy leja oraz w jego otoczeniu (rów-
nież pod humusem i ściółką) nie występują żadne 
skały.

Ryc. 10. Wyraźnie odcinająca się w terenie morfologia wczesnośredniowiecznych kamieniołomów w Chwałkowie koło Sobótki

Fig. 10. �e morphology of early medieval quarries clearly distinguishable in the landscape in Chwałków near Sobótka



2.1. Terminologia i identy�kacja 35

Warto przy okazji pracy w terenie odnieść się 
do genezy geologicznej danego miejsca, oraz geo-
morfologii otoczenia. Obserwacje te pomogą nam 
wykluczyć zjawiska naturalne, które w efekcie 
również mogą przypominać dawne kamienioło-
my bądź imitować ślady eksploatacji. Do proce-
sów naturalnych powodujących powstanie struk-
tur podobnych łomom należą między innymi 
wykroty spowodowane wiatrołomami, procesy 
krasowe (np. polje), zapadliska, rowy grzbietowe. 
Natomiast naturalnie powstałe kotły wietrzenio-
we, pęknięcia i szczeliny bywają częstokroć mylo-
ne ze śladami działalności ludzkiej, między inny-
mi z tzw. „odciskami stóp”, będącymi częstokroć 
miejscami kultu (Kaźmierczyk 1978, s. 196).

Stąd też należałoby wymienić te czynniki, któ-
re są charakterystyczne dla dawnych kamienio-
łomów, chociaż często nie występują one jedno-
cześnie, obecność przynajmniej jednego z nich, 
powinna zwrócić naszą uwagę na badaną struktu-
rę terenową. 

Cechy identyfikacyjne kamieniołomu:
a) wyraźna zmiana morfologii terenu po-

przez deformację jego płaszczyzny (leje, uskoki), 
ryc. 10, 11;

b) obecność hałdy poprodukcyjnej lub nie-
dokończonych wytworów (półfabrykaty), ryc. 12;

Ryc. 11. Skalice koło Henrykowa, wyraźna deformacja terenu spowodowana wydobyciem surowców kamiennych

Fig. 11. Skalice near Henryków, clearly perceptible terrain deformation caused by stone raw materials’ production

Ryc. 12. Półwytwory kamieni żarnowych odkryte podczas badań 
kamieniołomów zlokalizowanych w północnych partiach masywu 
Ślęży (fot. G. Domański, za: Lodowski 1981)

Fig. 12. Querns semi-products discovered during research on 
quarries located in the northern parts of Mount Ślęża  
(photo G. Domański after Lodowski 1981).
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Ryc. 13. Kamieniec Ząbkowicki – kamieniołom z XVI-XVIII w. na Krzyżowej Górze. Rodzaje śladów poeksploatacyjnych. 1 – ściana 
kamieniołomu; 2 – ślady odcinania skały i nawiercania otworu; 3 – fragment niedokończonego kamienia żarnowego tkwiącego w pod- 
łożu; 4 – ślad po klinie; 5 – relikty odspajania surowca skalnego (za Lisowska 2011)

Fig. 13. Kamieniec Ząbkowicki – quarry from the 16th-18th century on Krzyżowa Góra. Types of post-exploitation traces. 1 – the wall  
of the quarry; 2 – traces of rock cutting and hole drilling; 3 – a fragment of an un�nished quern remaining in the base; 4 – a trace of  
a wedge; 5 – remnants of looseening rock raw material (after Lisowska 2011)
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c) obecność śladów towarzyszących eksplo-
atacji (ślady po narzędziach takich jak kliny czy 
dłuta, zaburzenie naturalnego układu skały, jej tek-
stury, wskutek odłupania od niej bloku), ryc. 13;

d) obecność narzędzi pracy porzuconych  
w miejscu obróbki skały, ryc. 14;

e) obecność materiału datującego (rzadko); 
ryc. 15.

Ponadto do identyfikatorów pozostających 
nam do rozpoznania w warunkach gabinetowych, 
należy podobieństwo petrograficzne rodzaju skały 
występującej w łomie oraz wyrobów wykonanych  
z tego surowca. Stąd też istotnym punktem przepro-
wadzenia właściwej procedury badawczej jest od-
powiednie opróbowanie zarejestrowanych w trak- 
cie badań terenowych wychodni skał, a następnie 
porównania ich z zabytkami kamiennymi. 

Ostatnią przeszkodą w rejestracji wczesnośre-
dniowiecznych łomów jest ich zniszczenie poprzez 
zasypanie lub poprzez długotrwałą eksploatację 
surowców w danym miejscu. Zjawiska naturalne 
utrudniające odkrycie kamieniołomu związane są 
z ciągłym procesem denudacji powierzchni ziemi. 
Zniszczenie kamieniołomu poprzez zasypanie do 
tej postaci, iż nie możliwa jest jego identyfikacja  
w terenie, spowodowane jest występowaniem ru-
chów masowych takich jak osuwiska, soliflukcja, 
odpadanie, osiadanie (Klimaszewski 1978, s. 216) 
i bez wyjątku jest właściwe wszystkim kamienio-
łomom. Skala tych procesów zależy od upływu 
czasu, wielkości odkrywki oraz środowiska natu-
ralnego, w jakim funkcjonuje dany obiekt. Spo-
wodowane są one w głównej mierze siłą grawita-
cji, a wszystkie łomy charakteryzują się wystę- 
powaniem w ich obrębie mniej lub bardziej po-
chyłej powierzchni.

Zainteresowanie surowcami występujący-
mi w Sudetach zaczyna się na szerszą skalę już  
w neolicie (Cholewa 2004). Społeczności młod-
szej epoki kamienia rozpoznawały najbardziej 
przydatne skały do wyrobu toporków, siekierek, 
dłut i innych narzędzi. Eksploatowanie surowców 
skalnych w pradziejach i w starszych fazach wczes-
nego średniowiecza w rejonie sudeckim, było 
ukierunkowane głównie na pozyskanie kamie-
nia do wytwarzania przedmiotów niezbędnych  
w przydomowej gospodarce (żarna, gładziki) oraz 
w warsztatach rzemieślników (osełki, kamienie 

szlifierskie). Większego znaczenia eksploatacja su-
rowców skalnych nabrała dopiero w dobie chrystia-
nizacji ziem polskich i związanych z nią inwestycji 
budowlanych. Od tej pory można zaobserwować 
stały wzrost zainteresowania tym budulcem. Na-
tomiast w XVI w. zmienił się charakter gospodar-
ki surowcowej, którą spowodował rozwijający się 
przemysł i przetwórstwo surowców mineralnych. 
W efekcie na Dolnym Śląsku począwszy od XVI w.  
zaczęły powstawać kamieniołomy ukierunkowane 
na eksploatację surowców mineralnych i krusz-
ców zarówno do potrzeb przydomowych jak i na  
szeroką skalę związaną z eksportem kamienia. 
Apogeum wydobycia miało miejsce w XIX i XX w.  
Pierwsze źródła pisane dotyczące eksploatacji su-
rowców kamiennych pojawiają się już w XIII w. 
Zawarte w nich informacje dotyczą przeważnie 
sprzedaży lub darowania kamieniołomu innemu 
właścicielowi (np. Jaworski 2011, s. 52-54). Pozy-
skiwane w łomach surowce wykorzystywane były 
nie tylko jako materiał budowlany, czy do wyrobu 
przedmiotów codziennego użytku i dóbr luksuso-
wych, ale także jako składniki materiałów szklar-

Ryc. 14. 1, 2 – dwa z ośmiu klinów żelaznych podczas badań  
W. Wojciechowskiego w 1962 r. w Sobótce-Górce (fot. A. Szczo-
drak, archiwum Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocław-
skiego, sygn. F/31)

Fig. 14. Two of the eight iron wedges found during W. Woj-
ciechowski’s research in 1962 in Sobótka-Górka (photo in the 
archives of the Institute of Archaeology, University of Wrocław)
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Ryc. 15. 1. Wzgórza Strzelińskie – tzw. „Cygański kamień”. Krzyż pojednania wykonany z płyty wydobytej przypuszczalnie w znajdu-
jącym się obok kamieniołomie (widoczny na drugim planie). Chronologia XIV-XV w. 2. Góra Gromnik na Wzgórzach Strzelińskich. 
Fragmenty ceramiki z XV w. odkryte podczas badań wykopaliskowych kamieniołomu w 2010 r. położonego na zachodnim stoku góry

Fig. 15. 1. Strzelin Hills – the so-called ‘Gypsy stone’. A conciliation cross made of a slab presumably produced from the nearby quar-
ry (visible in the background), dated to the14th-15th century. 2. Mount Gromnik in the Strzelin Hills. Fragments of pottery from the 
15th century discovered during excavations of the quarry situated on the western slope of the Mount in 2010



2.1. Terminologia i identy�kacja 39

skich (Biszkont 2005, s. 18-20), zapraw, czy też 
obecnie tworzyw sztucznych. Rozwój eksploatacji 
spowodował powstanie wielu kamieniołomów, 
usytuowanych w miejscach najdogodniejszej eks-
ploatacji, oraz tam gdzie surowiec miał najlepsze 
właściwości fizyczne. Wykorzystywano do tego 
nie tylko ówczesną wiedzę geologiczną, ale też 
lokalizację wcześniejszych łomów w danym miej-
scu, jako wskaźnik dobrych warunków eksploata-
cji surowca oraz jego przydatności ekonomicznej. 
Fakt ten spowodował bezpowrotne zniszczenie 
niektórych wcześniejszych odkrywek o metryce 
średniowiecznej, wczesnośredniowiecznej i praw-
dopodobnie również pradziejowej. Zatem obecne 
kamieniołomy często usytuowane są w miejscach 
dawnej eksploatacji, co sprawia, iż ewentualna 
obserwacja wczesnośredniowiecznej technologii 
eksploatacji staje się niemożliwa. Jest to zjawisko 
powszechne, występujące w różnych okresach 
chronologicznych i w wielu miejscach na świecie 
(Cadman 1990, s. 191; Kolaiti, Mendoni 1992, s. 
31; Baug 2002, s. 87-88; 2007, s. 224; Mooreho-
use 2007, s. 305).

Wydobycie surowców kamiennych jest uwa-
runkowane ich przeznaczeniem do dalszej obrób-
ki. Przykładowo inny charakter miała eksploatacja 
skał na potrzeby budowlane, a inny do produkcji 
drobnych przedmiotów codziennego użytku. 
Zdarzało się, iż wspomniane zadania były ze sobą 
łączone, na przykład podczas eksploatacji skał na 
kamienie żarnowe, która była czasem sprzężona  
z wydobywaniem surowca budowlanego. Wiąże 
się z tym przede wszystkim technologia eksploata-
cji skały, która może być w tym przypadku zasto-
sowana i do jednego i do drugiego. Natomiast 
samo wydobycie może mieć dość zróżnicowaną 
naturę. Najbardziej oczywista, oraz najlepiej czy-
telna, jest eksploatacja skał w kamieniołomach. 
Ma ona miejsce wówczas, gdy trafiono na taki ro-
dzaj kamienia, który wart jest wkładu znacznych 
środków i energii do jego ekstrakcji, ze względu 
na dobre właściwości techniczne skały8.

8 „Właściwości techniczne skał” należą do określeń kamie-
niarskich i odnoszą się do ogółu cech fizycznych skały, jak również 
do ich parametrów technicznych, opisywanych według ogólnie 
przyjętych wzorców.

Ryc. 16. Sposoby eksploatacji w odniesieniu do morfologii terenu i geologii złoża oraz wyróżnione rodzaje form terenowych kamienio-
łomów, jakie mogą zachować się po dawnym wydobyciu. A – kamieniołomy jamowe; B – kamieniołomy otwarte; C – kamieniołomy 
przypowierzchniowe. Etap 1 – naturalna forma terenu przed wydobyciem surowców; etap 2 – forma przekształcenia terenu tuż po 
zakończeniu wydobycia; etap 3 – przypuszczalny stan zachowania dawnych łomów kilkaset lat po zakończeniu eksploatacji

Fig. 16. Exploitation methods related to the landscape and geology of a deposit as well as distinguished types of quarries’ forms, which 
may be preserved after former mining. A – pit quarries; B – open cast quarries; C – subsurface quarries. Stage 1 – the natural layout 
of the area before raw materials’ production; stage 2 – the layout of the area transformation immediately after the end of production 
stage; 3 – the supposed state of preservation of old quarries hundreds of years after the end of exploitation
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Jak do tej pory, metodami archeologicznymi prze-
badano niewiele kamieniołomów zlokalizowa-
nych na Dolnym Śląsku. Prace wykopaliskowe 
koncentrowały się głównie w rejonie Ślęży (Do-
mański 2002, tam starsza lit.), stąd też większość 
spostrzeżeń odnośnie technik wydobycia surowca 
będzie oparta na dyskusji wyników tych badań. 
Ponadto wykopaliska przeprowadzono w kamie-
niołomie znajdującym się na Jańskiej Górze koło 
Jordanowa Śląskiego (Wojciechowski 1982, 
1984). W trakcie badań wykopaliskowych odkry-
to kamieniołomy wewnątrz grodu w Gilowie (Ja-
worski, Pankiewicz 2008, s. 184-188) oraz na gó-
rze Gromnik w sąsiedztwie rotundy dwuabsydowej 
(Jaworski, Pankiewicz 2008a, s. 9-10). Ostatnio 
przebadano również archeologicznie łomy w Ka-
mieńcu Ząbkowickim (Lisowska 2011) oraz na 
skłonach Gromnika (Lisowska 2011b). W uza-
sadnionych przypadkach dotyczących opisu tech-
nologii wydobycia będę się posiłkować stanowi-

skami z innych rejonów oraz o chronologii 
późniejszej niż XIII w. Wybór ten spowodowany 
jest niewielką liczbą źródeł materialnych świad-
czących o procesie eksploatacji surowców odno-
szących się do okresu wczesnośredniowiecznego 
na Dolnym Śląsku.

Eksploatacja w kamieniołomach jamowych
Wydobycie surowca skalnego wiążące się z za-

łożeniem kamieniołomu jamowego odkrywkowe-
go, uwarunkowane jest przede wszystkim właści-
wym rozpoznaniem złoża oraz oceną jego 
przydatności. Rozpoznanie geologii terenu było 
oparte na występowaniu na powierzchni drob-
nych fragmentów skał, lub dużych bloków. Wów-
czas istniało duże prawdopodobieństwo, iż pod 
płytką warstwą humusu znajduje się lita skała do-
godna w eksploatacji. Wniosek ten oparty jest na 
analizie otoczenia kamieniołomów wczesnośre-
dniowiecznych znajdujących się na Dolnym Ślą-
sku. Podobnego zdania jest G. Domański, który 

Wczesnośredniowieczne łomy na Dolnym 
Śląsku przybierają zazwyczaj formę lejowatych za-
głębień, często występujących po kilka lub kilka-
naście w jednym skupieniu, lub w obrębie jedne-
go masywu (ryc. 16.A). Zatem pierwszym 
rodzajem kamieniołomów są łomy jamowe (pit 
quarries), występujące jako najczęściej spotykana, 
rozpoznawalna forma wczesnośredniowiecznego 
wydobycia surowca na Dolnym Śląsku (por. 
http://www.quarryscapes.no/text/Publications/
factsheet4.pdf.). Materiał skalny pozyskiwano 
również w łomach otwartych (open cast quarries), 
bezpośrednio odłupując surowiec z wystających  
w terenie skałek, bez potrzeby wkopywania się  
w głąb (ryc. 16.B). Powstają w ten sposób wyrwy, 
półki i występy natury antropogenicznej. Jednak-
że w tym wypadku kontekst archeologiczny wy-
stępowania śladów poeksploatacyjnych zazwyczaj 
jest dość enigmatyczny, co znacznie utrudnia nam 
datowanie tego typu aktywności. Niezależnie od 
trudności występujących przy ustalaniu chronolo-
gii, jest to drugi rodzaj eksploatacji, który miał 
miejsce we wczesnym średniowieczu, pośrednio 
poświadczony poprzez geografię osadnictwa na 

Dolnym  Śląsku w tym czasie (np. Lodowski 
1980, Moździoch 1990). Trzecią techniką eksplo-
atacji, która najprawdopodobniej miała również 
miejsce we wczesnym średniowieczu, jest przypo-
wierzchniowe wydobycie skał, na nieznaczną głę-
bokość (do kilkunastu centymetrów). Tego typu 
pozyskanie surowca, ze względu na późniejsze 
procesy egzogeniczne, takie jak na przykład zara-
stanie odkrywek czy procesy masowe, jest w więk-
szości przypadków nieuchwytne terenowo, a jego 
istnienie oparłam na podstawie poczynionych ob-
serwacji etnograficznych i wnioskach zawartych  
w artykule J. Kaźmierczyka (1994, s. 357, 358). 
Zatem byłyby to łomy przypowierzchniowe  
(ryc. 16.C). Ostatnią metodą pozyskiwania su-
rowca, wspomnianą już wcześniej, jest zbieractwo 
luźno występujących fragmentów skał z po-
wierzchni ziemi. Surowiec gromadzono selektyw-
nie, wybierając trwałe, nie zwietrzałe kamienie,  
o odpowiednim do ich przeznaczenia kształcie. 
Zbieractwo dotyczy zarówno surowca pochodze-
nia eratycznego, jak również fragmentów skał ma-
cierzystych podłoża, które drogą procesów erozyj-
nych zalegały na powierzchni ziemi.

2.2. Technologia wydobycia
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podczas prospekcji kamieniołomów ślężańskich 
zauważył, że były one zakładane na stokach  
i grzbietach w miejscach gdzie warstwa ściółki leś-
nej i humusu była dość cienka (Domański 1965, 
s. 215). W sąsiedztwie rozpoznanych łomów 
wczesnośredniowiecznych widoczne są po dziś 
dzień bloki skalne, mocno tkwiące w podłożu. 
Dlatego też właściwości techniczne skały rozpo-
znawano na miejscu, a następnie w najdogodniej-
szym punkcie zakładano kamieniołom. 

Niewykluczone, iż wskaźnikiem obecności 
dobrego surowca, były starsze łomy, znane z okre-
sów wpływów rzymskich i wędrówek ludów. Za-
kładając, że ktoś wcześniej pozyskiwał w danym 
miejscu dobrej jakości materiał skalny, a złoże 
nie zostało wyczerpane, wczesnośredniowieczni 
kamieniarze prawdopodobnie chętnie korzystali  
z tej perspektywy. Kamieniołomy okresu wpły-
wów rzymskich i okresu wędrówek ludów mogły 
przetrwać w niewiele zmienionej formie, nie pod-
dając się jeszcze tak szybko procesom zarastania  
i zasypywania. Stąd też wcześniejsze łomy mogły 
być dobrym wskaźnikiem potencjalnych miejsc 
eksploatacji. Z taką sytuacją spotykamy się na 
północnych stokach Ślęży, gdzie granit do pro-
dukcji żaren rotacyjnych wydobywano, zdaniem  
G. Domańskiego, najprawdopodobniej już pod-
czas pobytu Celtów9, a na pewno w późnym okre-
sie wpływów rzymskich i w okresie wędrówek 
ludów (Domański 2002, s. 93-96). Niezwykle 
ciekawym przypadkiem poświadczającym wtórne 
wykorzystanie złóż jest badane w 1995 r. stanowi-
sko Ślęża 25 (Domański 1996a). Po raz pierwszy 
rozpoczęto na nim eksploatację granitu do pro-
dukcji kamieni żarnowych u schyłku okresu wpły-
wów rzymskich lub na początku okresu wędrówek 

9 G. Domański opowiada się z dużą ostrożnością na temat 
celtyckiej produkcji kamieni żarnowych w rejonie ślężańskim. 
Koncepcję tłumaczy przypuszczalnym przełamaniem bariery tech-
nologicznej w produkcji twardego żelaza, które nawet kosztem 
zniszczenia narzędzi mogło być użyteczne w dostosowaniu natu-
ralnych płyt granitowych do wykonania żaren (Domański 2002, 
s. 93). Moim zdaniem celtycką aktywność kamieniarską w rejonie 
Ślęży mogą poświadczać również znaleziska rzeźb „niedźwiedzi” 
wiązanych przypuszczalnie z tym okresem chronologicznym, cho-
ciaż ich wykonanie cechuje się wykorzystaniem odmiennej tech-
nologii, niż w przypadku produkcji żaren, wymagającej przede 
wszystkim kunsztu rzeźbiarskiego. Odnośnie kamieni żarnowych 
brakuje jak dotychczas stosownych badań petrograficznych celtyc-
kich żaren z terenu Dolnego Śląska, które bezspornie wskazywały-
by użycie do ich produkcji granitu ślężańskiego.

ludów. Ponownie złoże to wykorzystano w XIII w.,  
ale już w celu wydobycia surowca na potrzeby 
budowlane. Podobnie rysuje się sytuacja w oko-
licach wsi Jegłowa i Krzywina, położonych na 
wschodnim skłonie Wzgórz Strzelińskich, skąd 
czerpano łupki kwarcowe do produkcji osełek. 
Być może początek eksploatacji łupków kwarco-
wo-serycytowych nastąpił już w okresie lateńskim 
i związany był z gospodarką Celtów (Pazda, Sa-
chanbiński 1991, s. 67). Jednak brak jest jak do 
tej pory czystych zespołów celtyckich z jegłow-
skimi osełkami kwarcytowymi, które bezspor-
nie świadczyłyby o ich produkcji10. Obie te wy-
chodnie wykorzystywane były zarówno w okresie 
wpływów rzymskich jak i we wczesnym średnio-
wieczu. Natomiast w przypadku złoża jegłow-
skiego (w przeciwieństwie do Ślęży) nie udało się  
w trakcie badań terenowych odkryć pozostałości 
związanych bezspornie z pradziejową lub wcze-
snośredniowieczną eksploatacją materiału skal-
nego11. Liczne, niewielkie kamieniołomy znaj-
dujące się na zboczach w okolicy Jegłowej, mają 
nierozpoznaną chronologię (ryc. 17). Możliwe, 
jak wspomniałam już wcześniej, iż wcześniejsza 
eksploatacja została zaburzona poprzez późniejsze 
wydobycie surowca, które trwa do dziś. Pośrednio 
wskazuje na to również lokalizacja obecnych ka-
mieniołomów w Jegłowej i Krzywinie, które usy-
tuowane są u podstawy zbocza głównego grzbie-
tu Wzgórz Strzelińskich, a zatem podobnie jak 
w przypadku Ślęży w miejscu najdogodniejszym 
do eksploatacji (niewielkie nachylenie stoku oraz 
bliskość cieku wodnego), w pobliżu pozostałości 
osad z okresu wpływów rzymskich oraz wczesne-
go średniowiecza.

10 Pogląd ten wyraził już S. Pazda (1991, s. 67). Przez następ-
ne 20 lat wyniki badań archeologicznych nie dostarczyły odpo-
wiednich danych przemawiających jednoznacznie za eksploatacją 
łupków kwarcowo-serycytowych do produkcji osełek w okresie 
lateńskim. 

11 W artykule M. Sachanbińskiego i J. Kaźmierczyka pojawia 
się informacja: „Śladami tej eksploatacji mogą być między innymi 
powierzchniowe wyrobiska wapieni, kwarcytów i łupków kwar-
cytowych każdy o powierzchni 100 m2, grupujące się w bliskiej 
odległości od rzeki Krynki. Te małe obecnie zarzucone lub wyeks-
ploatowane łomiki dostarczały surowca budowlanego do budowy 
najstarszej świątyni Wrocławia” (1988, s. 170). W trakcie badań 
terenowych w latach 2007-2011 nie udało mi się odnaleźć tych 
łomów, jedynie kamieniołomy o metryce nowożytnej i być może 
również późnośredniowiecznej. Badacze nie publikują żadnej 
mapy wskazującej na lokalizację tych miejsc.
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Proces wydobycia w kamieniołomach od-
krywkowych składał się z kilku etapów. Najpierw 
należało przygotować odpowiednią połać terenu 
oczyszczając ją z roślinności oraz usuwając nad-
miar humusu. Następnie usuwano warstwę zwie-
trzeliny, aby dotrzeć do skały mniej zwietrzałej, 
bardziej zwięzłej. Z punktu widzenia metodyki 
badań wykopaliskowych prowadzonych w ka-
mieniołomach, czynność taką można by wiązać  
z obecnością luźnych zwietrzałych fragmentów 
skał. Warstwy takie zarejestrowano podczas badań 
kamieniołomów ślężańskich (ryc. 18) gdzie pod 
poziomem humusu zalegała sypka zwietrzelina 
skalna (o grubości 10-50 cm), a następnie „silnie 
zwietrzała skała rozsypująca się lub łupiąca nieregu-
larnie” (Domański 1965a, s. 241). Podobnie pre-
zentowała się stratygrafia kamieniołomu z XV w.,  
badanego w 2010 r. na stokach Gromnika12 (ryc. 
19; 20; 21), z tą różnicą, iż humus oraz zwie-

12 Badania kamieniołomu na Gromniku zostały przepro-
wadzone w 2010 r. przez Instytut Archeologii Uniwersytetu 
Wrocławskiego. Konsultantem naukowym był prof. K. Jaworski.  
W terenie obecny był również geolog-petrograf dr M. Borowski. 
W badaniach terenowych wzięli udział studenci II roku studiów 
archeologii: D. Gesterstein, M. Kamińska, M. Kupczyk, P. Mi-
lejski oraz gościnnie M. Marszalski, K. Stąpór oraz I. Trawiński. 
Wszystkim tym osobom składam wielkie podziękowania.

trzelinę dzieliła około 40 centymetrowa warstwa 
glinki kaolinowej, która była eksploatowana jako 
pierwsza. Dzięki jej występowaniu oraz stratygra-
fii czoła kamieniołomu i hałdy poprodukcyjnej 
można stwierdzić, iż w niektórych przypadkach 
materiał nie nadający się do wykorzystania od-
sypywano w pierwszej kolejności na hałdę. Po-
twierdzają to badania kamieniołomu na stokach 
Gromnika gdzie zaobserwowano następujące se-
kwencje stratygraficzne, które można podzielić na 
trzy odcinki (ryc. 22). Pierwszy odcinek czoła eks-
ploatacyjnego łomu w przekroju zawierał cienką 
warstwę humusu (ok. 5 cm), następnie warstwę 
kulturową wyłącznie z materiałem XV-wiecznym, 
której miąższość wahała się od 5 do 20 cm. Pod 
nią występowała glinka kaolinowa, której eks-
ploatacja była przypuszczalnie impulsem do za-
łożenia odkrywki w średniowieczu. W obrębie 
wnętrza całego leja glinka ta została wyeksplo-
atowana i użyta najpewniej do produkcji naczyń 
ceramicznych13. Warstwa ta zalega pod humusem 

13 Zaobserwowano podobieństwa pomiędzy masą garncarską 
(jej składem i zabarwieniem) naczyń XV-wiecznych pochodzących 
ze stanowiska na szczycie Gromnika, a glinką kaolinową eksploato-
waną w leju. Obecnie próby pobrane w terenie oraz próby cerami-
ki z Gromnika przygotowywane są do analiz geochemicznych.

Ryc. 17. Okolice Jegłowej, główny grzbiet Wzgórz Strzelińskich. Niewielkie jamy poeksploatacyjne wraz z towarzyszącymi im hałdami 
łupków kwarcowo-serycytowych

Fig. 17. Jegłowa surroundings, the main ridge of the Strzelin Hills. Small production pits with accompanying heaps of quartz-sericite 
slates
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w otoczeniu stanowiska, co potwierdziły wykopy 
sondażowe. Pod glinką kaolinową znajdowała się 
zwietrzelina skalna osiągająca miąższość do 80 cm. 
Dopiero pod nią znajdowała się lita skała. Druga 
sekwencja zarejestrowana została w dolnej partii 

leja i zawierała oprócz warstwy humusu, warstwę 
kulturową z licznym materiałem ceramicznym  
i zabytkami metalowymi takimi jak klin, przebi-
jak, nóż czy liczne gwoździe. Trzecia sekwencja 
stratygraficzna wskazuje na fakt, iż odrzuconej 

Ryc. 18. Badania kamieniołomów ślężańskich w latach 60. XX w. 1 – dno wybierzyska; 2 – otoczak podtrzymujący kamień przygoto-
wany do wydobycia (strzałka); 3 – przekrój przez lej poeksploatacyjny (wg Domański 1965a)

Fig. 18. Research on Mount Ślęża quarries in the 1960s. 1 - �e bottom of a quarry; 2 - a pebble supporting a rock prepared for 
extraction (the arrow); 3 - a section of the post-exploitation funnel (after Domański 1965a)
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zwietrzeliny skalnej należałoby się doszukiwać  
w profilu hałdy w najniżej położonej warstwie 
antropogenicznej. Widoczne jest to na przekroju 
(ryc. 22) trzeciego odcinka wykopu, w którym 
poczynając od góry zarejestrowano następujący 
układ nawarstwień hałdy: humus (do 5-10 cm 
poniżej poziomu gruntu); warstwa połupanych 
kamieni i drobnoziarnistego piasku (do 50 cm); 
warstwa gruboziarnistego piasku przemieszane-
go ze zwietrzeliną (do 80 cm); glinka kaolinowa 
(pierwsza warstwa naturalna nie będąca efektem 
odrzucania materiału w kamieniołomie). Zatem 
analogicznie można przyjąć, iż podobny model 
stosowany był także we wczesnym średniowieczu, 
z racji archaiczności formy gromnickiego kamie-
niołomu. W rozpoznaniu tego modelu niezwykle 
przydatne było odkrycie występowania wspo-
mnianej glinki kaolinowej, która wyznaczyła po-
ziom naturalnie zalegających warstw.

Drugim etapem procesu eksploatacji skały 
było przygotowanie jej do odseparowania od pod-
łoża. Czyniono to na różne sposoby. W niektó-
rych przypadkach przygotowanie takie nie było 
konieczne, ponieważ wybierano surowiec wprost 
z złoża. Jedną z technik było wyłamywanie płyt 
skalnych, które w naturalny sposób były już spę-
kane. Czyniono to przy użyciu prostych narzędzi, 
które nie pozostawiały śladu na skale. Być może 
wykorzystywane były do tego kołki drewniane. 
Nie wyklucza to jednak zastosowania trwalszych 

Ryc. 19. Gromnik, pow. strzeliński. Kamieniołom na zachodnim 
stoku góry

Fig. 19. Mount Gromnik, Strzelin district. A quarry on the 
western slope of the mountain

Ryc. 21. Gromnik, pow. strzeliński. Lej kamieniołomu w trakcie 
badań w 2010 r.

Fig. 21. Mount Gromnik, Strzelin district. A funnel of the quar-
ry during excavations in 2010

Ryc. 20. Gromnik, pow. strzeliński. Morfologia terenu i kamie-
niołomu na zachodnim stoku góry

Fig. 20. Mount Gromnik, Strzelin district. �e landscape and the 
quarry on the western slope of the mountain 
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narzędzi, którymi podważano skałę. Przypuszcze-
nie to G. Domański (1965a) oparł na odkryciu na 
stanowisku nr 2 koło Sobótki-Górki pozostałości 
po wybierzysku kamienia, z którego wykorzysta-
no jedynie materiał pochodzący z warstwy spęka-
nego granitu. O podważaniu naturalnie spęka-
nych bloków skalnych świadczy również fragment 
skały podparty „polnym otoczakiem” (ryc. 18.2) 
odkryty w leju nr 2 badanym w 1963 r. (Domań-
ski 1965a, s. 242). 

Proces wybierania luźnych bloków skalnych 
stwierdzono również w kamieniołomie odkrytym 
w wykopie XIII/04-06 na grodzisku w Gilowie 
(Jaworski, Pankiewicz 2008, s. 184-188). Za-
obserwowano w tym miejscu zaburzenie układu 
naturalnie zalegających kamieni, poprzez wystę-
powanie odmiennego ułożenia luźnych bloków 
skalnych w obrębie niecki osiągającej maksymal-
ną głębokość 1,4 m od powierzchni współczesnej.  

Z kolei w wykopie XII/04 w Gilowie zarejestro-
wano kamienie usypane na hałdę – w jej stro-
powych partiach występowały bloczki mniejsze  
(ok. 10×10×5 cm) od tych odkrytych w niższych 
poziomach wykopu (ok. 20×15×10 cm). Autorzy 
badań uzasadniają obecność tych kamieniołomów, 
znajdujących się w dość specyficznym miejscu, 
potrzebą wydobycia surowca skalnego do budowy 
oblicówki kamiennej wału grodziska w Gilowie 
(Jaworski, Pankiewicz 2008, s. 186). Wydobycie 
surowca wewnątrz grodziska potwierdzają rów-
nież dwa niewielkie łomy położone około 8 m 
na północ od wykopu XIII. Mają one formę cha-
rakterystyczną dla eksploatacji wczesnośrednio-
wiecznej, a więc są to płytkie lejowate zagłębienia  
(ryc. 23). Wątpliwości budzi natomiast celowość 
założenia kamieniołomów w centralnej części 
grodziska, kosztem cennego miejsca. Natomiast 
wielkość gilowskiego założenia (ok. 7 ha, co czyni 

Ryc. 22. Gromnik, pow. strzeliński – układ nawarstwień zarejestrowany w kamieniołomie z XV w. Warstwy: 1 – humus; 2 – warstwa 
kulturowa, koloru żółtego, drobnoziarnista, miejscowo pylasto-ilasta; 3 – jasnoszara glinka kaolinowa; 4 – brązowy piasek z frag-
mentami zwietrzeliny i żwirem, zawierający nieliczne fragmenty ceramiki; 5 – rudobrązowa zwietrzelina granitowa; 6 – żółty piasek z 
nielicznymi kamieniami i pojedynczymi fragmentami ceramiki

Fig. 22. Mount Gromnik, Strzelin district - stratigraphy recorded in the quarry from the 15th century. Layers: 1 – topsoil; 2 - man-
-made layer, yellow, �ne-grained, locally silty; 3 – light grey kaolinite clay; 4 – brown sand with detritus and gravel containing infrequ-
ent fragments of pottery; 5 – reddish granite detritus; 6 – yellow sand with occasional stones and several fragments of pottery
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zeń największe wczesnośredniowieczne założenie 
obronne na Dolnym Śląsku) oraz fakt występo-
wania oblicówek, zarówno po wewnętrznej jak  
i po zewnętrznej stronie wału, może częściowo 
uzasadniać takie postępowanie. Być może lico-
wanie wewnętrznej strony wału było czynione 
w czasie potencjalnego zagrożenia militarnego  
z zewnątrz. Pozostałości po eksploatacji mogły 
być również wtórnie wykorzystane jako cysterny 
(Jaworski, Pankiewicz 2008, s. 187).

Proste oddzielanie bloków skalnych miało 
prawdopodobnie również miejsce podczas pro-
dukcji osełek i materiału osełkowego. W przypad-
ku łupków, które stanowiły podstawowy surowiec 
do ich produkcji nie wymagało to nakładu zbyt 
dużej energii. Skały pękające w naturalny sposób 
wzdłuż powierzchni złupkowacenia wystarczyło 
jedynie dostosować do pożądanego kształtu po-
przez obtłukiwanie. Nie odkryto natomiast w ob-
rębie badanego rejonu struktur poświadczających 
taki sposób eksploatacji. Pośrednio dane te oparte 
są na obserwacjach kamieniołomu znajdującego 
się w miejscowości Eidsborg (ryc. 24) w central-
nej Norwegii (Telemark). Kamieniołom ten funk-

cjonujący od wczesnego średniowiecza (Viking 
Period) aż po początek XX w. dostarczył szeregu 
danych poświadczających ten sposób eksploatacji 
materiału osełkowego (por. Myrvoll 1985; Li-
vland 1992).

Eksploatacja właściwego złoża (etap trzeci) 
prowadzona była również przy wykorzystaniu 
twardych narzędzi takich jak kliny, dłuta i mło-
ty. Często sprzężone to było również z wykorzy-
staniem właściwości skał odpowiednio zachowu-
jących się podczas procesów fizycznych takich 
jak ogrzewanie, oziębianie czy zmiana objętości 
wody zamarzającej w szczelinach. Użycie narzędzi 
metalowych zostało bezpośrednio potwierdzone 
podczas badań kamieniołomu znajdującego się 
w pobliżu Sobótki-Górki (Wojciechowski 1962). 
Odkryto tam osiem klinów żelaznych, z których 
dwa miały wyryte na jednej z płaszczyzn litery. 
Jest to jak dotąd na Dolnym Śląsku jedyne unika-
towe znalezisko wczesnośredniowiecznych narzę-
dzi kamieniarskich. W. Wojciechowski w oparciu 
o morfologię tych klinów oraz o odkrytą w wyko-
pie ceramikę datuje zespół na XII-XIII w. (Woj-

Ryc. 23. Gilów, pow. dzierżoniowski. Kamieniołom położony wewnątrz grodziska

Fig. 23. Gilów, Dzierżoniów district. A quarry located within a stronghold
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Ryc. 24. Eidsborg, Telemark, Norwegia. Kamieniołom łupków kwarcowych i hałdy po produkcji osełek

Fig. 24. Eidsborg, Telemark, Norway. Quartz slate quarry and heaps after whetstones’ production
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ciechowski 1962, s. 48). Znane są natomiast zna-
leziska podobnych narzędzi, ale pochodzące już  
z późnego średniowiecza. Zostały one odkryte  
w rejonie Wzgórz Strzelińskich podczas prac wy-
kopaliskowych na szczycie Gromnika, w okolicy 
skałki Marienstein, w kamieniołomie znajdują-
cym się na zboczach tej góry. Jeden klin pochodzi 
z kamieniołomu zlokalizowanego po zachodniej 
stronie szlaku prowadzącego grzbietem Wzgórz 
Strzelińskich, około 1 km na północ od szczytu 
Gromnika14. Warto również wspomnieć o przy-
puszczalnym stosowaniu klinów drewnianych, 
które nasączone wodą pęczniały rozsadzając przy 
tym skałę. Samo stosowanie klinów wymagało 
jednak zabiegów przygotowawczych. Po pierwsze 
kuto na nie gniazda, sytuując je albo u podsta-
wy bloku, albo w płaszczyźnie łupliwości skały. 
Gniazda te musiały mieć odpowiednią szerokość 
i głębokość, aby poprawnie dopasować do nich 
klin. Następnie wbite już kliny pobijano zadając 
każdemu pojedyncze uderzenie (Dworakowska 

14 Znaleziska klinów pochodzą z badań prowadzonych w cią-
gu ostatnich lat. Jak dotąd nie opublikowano żadnego z nich. Za 
informację ustną dziękuję K. Jaworskiemu, J. Kachel oraz A. Pan-
kiewicz.

1975, s. 30). Powtarzając ten proces doprowadza-
no do odseparowania bloku skały.

Pomimo tak niewielkiej liczby znalezisk narzę-
dzi pracy można się pokusić o odtworzenie asorty-
mentu kamieniarza. O ile dla starszych faz wcze-
snego średniowiecza nie dysponujemy żadnym 
materiałem źródłowym potwierdzającym wyko-
rzystanie danych narzędzi, o tyle dla młodszych 
faz nie ma zgodności w literaturze przedmiotu, 
co do chronologii użytkowania poszczególnych 
przyborów kamieniarskich (por. Kukliński 1992, 
s. 286). Samo kamieniarstwo jest zawodem dość 
tradycyjnym, stąd też przybory towarzyszące fa-
chowcom podczas procesu wydobycia i obróbki 
kamienia nie ulegały raczej większym modyfika-
cjom (Kukliński 1992, s. 286). Przykładowo wiele 
cech wspólnych zarówno w formie jak i gabary-
tach mają narzędzia kamieniarskie pochodzące ze 
starożytnej Grecji i Rzymu (ryc. 26) oraz używane 
we współczesnej obróbce kamienia (Dworakow-
ska 1975, ryc. 5, 11; Wilcke, Thuning 1987,  
rys. 2). W kształtowaniu się wczesnośrednio-
wiecznego kamieniarstwa na Dolnym Śląsku 
niebagatelną rolę odgrywała chrystianizacja ziem 

Ryc. 25. Skałka Marienstein w pobliżu Gębczyc, pow. strzeliński. Gniazda na kliny widoczne są na wierzchołku skały

Fig. 25. �e Marienstein rock near Gębczyce, Strzelin district. Wedges’ slots are visible at the top of the rock



2.2. Technologia wydobycia 49

polskich. Dzięki temu procesowi zyskaliśmy nie 
tylko dostęp do technologii napływającej z zacho-
du, ale również istotny impuls do doskonalenia 
fachu kamieniarskiego wobec wzrastającej potrze-
by budowania nowych świątyń. Napływ nowych 
idei i technik rzemieślniczych wiązał się również  
z przybyciem wyszkolonych fachowców, prze-
noszących zarówno warsztat jak i nowinki tech-
niczne na tereny zamieszkałe przez ludność mniej 
obeznaną z kamieniarką.

Źródła materialne z Dolnego Śląska potwier-
dzają użytkowanie klinów. Bazując na analogiach 
można przypuszczać z dużym prawdopodobień-
stwem, iż we wczesnym średniowieczu używano 
młotków do rozbijania skał, na co pośrednio rów-
nież wskazuje obecność klinów, które musiały być 
takim młotem wbijane. Z kolei grotów (szpica-
ków) czy też dłut używano w późniejszym proce-
sie obróbki samego bloku skalnego. Potwierdza-
ją to znaleziska szpicaków z Tumu pod Łęczycą  

Ryc. 26. Narzędzia kamieniarskie używane w starożytnej Grecji: 1, 1a, 1b – młotki skalników; 2, 2a, 2b – młotki kamieniarzy;  
3 – grot; 4,5 – dłuta; 6 – gradzina; 7 – groszkownik; 8 – młotek spiczasty; 9, 10 – tarniki; 11 – wiertło na łuku; 12 – wiertło bez opra-
wy; 13 – wiertło stolarskie (wg Dworakowska 1975, ryc. 5, 11)

Fig. 26. Stone mining tools used in ancient Greece: 1, 1a, 1b – quarrymen hammers; 2, 2a, 2b - stone masons hammers; 3 – point;  
4, 5 – chisels; 6 - tooth chisel; 7 – bush hammer; 8 – pointed hammer; 9, 10 – rasps; 11 - bow-drill; 12 – drill without mounting;  
13 – carpentry drill (after Dworakowska 1975, Figs. 5, 11)
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z 2. poł. XI w. (Nadolski et al. 1960, s. 42-43,  
ryc. 101) czy też narzędzi ciesielskich – dłut za-
kończonych prosto i półkoliście, które mogły być 
również używane w kamieniarce znane ze stano-
wisk wczesnośredniowiecznych z Gdańska (Jaż-
dżewski, Chmielewski 1952, s. 65, tabl. 50a), 
Kruszwicy i łęczyckiego Tumu (Nadolski 1952,  
s. 182, tabl. 145b). Przypuszczalnie używano 
również narzędzi takich jak wiertła, gradziny 
czy tarniki, natomiast nie mamy bezpośrednich 
przesłanek w postaci świadectw materialnych 
potwierdzających ich użytkowanie we wczesnym 
średniowieczu na Dolnym Śląsku. Znane są one 
natomiast z kręgu kultury zachodnioeuropejskiej 
oraz asortymentu współczesnych kamieniarzy. 

Znacznie częstsze są natomiast pozostałości 
po użytkowaniu tych narzędzi. Ślady po klinach 
i świdrach ręcznych występują bardzo licznie  
w Sudetach, między innymi w rejonie Jeżowa 
Sudeckiego i Janowic Wielkich, w okolicach 
Lwówka Śląskiego i Złotoryi, na Wzgórzach Strze- 
lińskich, w Masywie Ślęży czy też w pobliżu 
Niemczy i Kamieńca Ząbkowickiego. Problema-
tyczne są natomiast ustalenia chronologii tych śla-
dów. Występują one w okresie średniowiecznym 
w obrębie przebadanych zespołów (Wojciechow-
ski 1962), a także rozrzucone są w bliżej nieokre-
ślonych chronologicznie punktach pozyskiwania 
surowców skalnych. Często spotyka się je we 
współczesnej kamieniarce.

Narzędzia służące do obróbki kamienia użyt-
kowane były w podobnej formie przez długi okres, 
a ich popularność spadła w momencie wprowa-
dzenia na szeroką skalę prochu do rozsadzania 
skał. Pomimo ciągłego udoskonalania technik 
eksploatacji skał, narzędzia ręczne nigdy nie zosta-
ły całkowicie wyparte. W nielicznych przypad-
kach, biorąc pod uwagę chronologię stanowiska, 
przy którym wystąpiły ślady poeksploatacyjne, 
można je podobnie datować, o ile cały zespół zo-
stał przebadany w sposób pozwalający na prawi-
dłowe określenie czasu użytkowania. Przykładem 
mogą tu być ślady po klinach obecne na grodzisku 
wczesnośredniowiecznym nieopodal wsi Binne-
witz koło Budziszyna, którego mieszkańcy trudni-
li się między innymi produkcją kamieni żarno-
wych, późnośredniowieczne znaleziska w rejonie 
Jeżowa Sudeckiego (Łaciuk 1994), czy też pozo-
stałości po odseparowywaniu skał związane z bu-
dową zamku Bolczów w Rudawach Janowickich 
(ryc. 27). Ślady poeksploatacyjne na Ślęży J. Kaź-
mierczyk datuje na XII w. i później (Kaźmierczyk 
1994, s. 358), co uzasadnione jest po części wcze-
śniejszym odkryciem W. Wojciechowskiego 
(1962). Trudno również stwierdzić, kiedy eksplo-
atacja zboczy Ślęży przestała być opłacalna. Wyda-
je się, że wraz z pojawieniem w czasach nowożyt-
nych dużych kamieniołomów nastawionych na 
produkcję przemysłową, penetracja kamieniarzy 
na Ślęży ulegała stopniowemu zanikowi. Świadczy 
o tym fakt, iż strome zbocza góry były z natury 
trudniej osiągalne niż partie położone niżej, więc 
mniej dogodne komunikacyjnie od nowo powsta-
jących wyrobisk w sąsiedztwie pobliskich wsi. 
Były one zakładane między innymi w Chwałko-
wie, Białej, Strzeblowie czy Goli Świdnickiej. Nie-
które z nich funkcjonują do dziś (np. Chwałków), 
a w innych wydobycie zarzucono, dzięki czemu 
stały się atrakcją turystyczną czy też akwenami ką-
pieliskowymi w okresie letnim (np. Sobótka-
-Strzeblów). Na zanik aktywności wydobywczej 
na zboczach Ślęży mogło również wpłynąć rozwi-
jające się na jej zboczach pasterstwo i rolnictwo 
(Konczewski, Turakiewicz 1994).

We wczesnym średniowieczu pozyskiwano 
również surowiec wykorzystując metodę termicz-
ną. Kontakt skały z ciepłem, a następnie gwałtow-

Ryc. 27. Ślady po świdrach ręcznych na zamku Bolczów w Ruda-
wach Janowickich

Fig. 27. Traces of hand drills in Bolczów Castle in Rudawy Jano-
wickie Mountains
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Ryc. 28. Binnewitz, koło Budziszyna, Niemcy. Grodzisko wczesnośredniowieczne, w którego obrębie eksploatowano surowiec na 
kamienie żarnowe. 1,2 – skała z widocznym wyłomem po odseparowywaniu surowca; 3 – cysterna wewnątrz grodziska założona w 
miejscu kamieniołomu

Fig. 28. Binnewitz near Bautzen, Republic of Germany. Early medieval stronghold, within which raw material for querns was explo-
ited. 1, 2 - a rock with a visible gap after a portion of material extraction; 3 - a cistern inside the stronghold founded in place of the 
quarry
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Ryc. 29. Binnewitz, koło Budziszyna, Niemcy. Ślady po eksploatacji surowców: 1 – półwytwór kamienia żarnowego; 2,3 – ślady  
po wbijaniu klinów

Fig. 29. Binnewitz near Bautzen, Republic of Germany. Traces of raw materials’ exploitation: 1 – quern semi-product; 2, 3 – traces  
of wedges hammering
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ne jej schłodzenie powoduje pękanie, będące 
skutkiem nierównomiernego rozprężania się po-
szczególnych minerałów. Wydobywanie surowca 
tą drogą potwierdzają odkrycia G. Domańskiego 
na stanowisku Ślęża 26 (Domański 2002, s. 41). 
W obrębie badanego wykopaliskowo leja poko-
palnianego odkryto warstwę węgli. Pozwalało to 
zdaniem autora badań na łatwiejsze wydobycie 
skały, ale również stanowiło test jakościowy su-
rowca przeznaczonego do dalszej obróbki. G. Do-
mański twierdzi, iż metoda ta służyła do ekstrakcji 
warstw położonych poniżej naturalnie spękanych 
bloków, poprzez przyspieszenie procesów powo-
dujących rozpad skały. Podobne obiekty odkryto 
we wspomnianym wcześniej XV-wiecznym ka-
mieniołomie położonym na zboczach Gromnika. 

W wykopie I/2010 zarejestrowano obecność 
trzech ognisk, w tym dwa usytuowane były w po-
bliżu czoła kamieniołomu, a jedno obok stoku 
hałdy poeksploatacyjnej.

Metodą wykorzystującą również zjawiska fi-
zyczne było prawdopodobnie pozyskiwanie blo-
ków skalnych poprzez wpuszczanie zimnej wody 
w naturalne szczeliny lub we wcześniej przygoto-
wane otwory. Woda zamarzając rozprężała skały 
powodując ich pękanie. Jest to natomiast zjawisko 
praktycznie nieuchwytne metodami archeologicz-
nymi. Bazując na nowożytnym kamieniarstwie 
oraz analogiach etnograficznych można z dużą 
dozą prawdopodobieństwa włączyć ten sposób 
eksploatacji w metody stosowane we wczesnym 
średniowieczu. Zaletą tego procesu jest jego ergo-
nomia, natomiast wadą długi czas oczekiwania na 
zamierzony efekt i niepewne prawdopodobień-
stwo jego powodzenia. Przypuszczalnie, tak jak  
w przypadku stosowania ognia, wspomagano się 
również narzędziami metalowymi.

Eksploatacja w kamieniołomach otwartych

Odmiennych nieco technik wymagała eksplo-
atacja surowca w łomach otwartych. Przed przy-
stąpieniem do ekstrakcji skały najistotniejsza była 
prawidłowa ocena złoża i jego właściwości geolo-
gicznych. Wymagało to znacznie bardziej zaawan-
sowanej znajomości sztuki kamieniarskiej, opiera-
jącej się głównie na wiedzy z zakresu zachowania 
się w naturze poszczególnych rodzajów skał. Przed 
przystąpieniem do pracy należało, po pierwsze 
stwierdzić czy materiał nie jest zbyt mocno zwie-
trzały, po drugie ocenić jego naturalną bloczność 
oraz sprawdzić przebieg szczelin. W przypadku 
łupków dodatkowym aspektem tej oceny było 
rozpoznanie powierzchni złupkowacenia oraz kie-
runku foliacji. Pomimo iż średniowieczni kamie-
niarze nie znali tych określeń geologicznych, spo-
sób wykonania większości przedmiotów kamien- 
nych wskazuje pośrednio na istnienie takiej  
wiedzy. 

Drugim etapem było zaplanowanie kolejności 
odseparowywania skał. Miało to przede wszyst-
kim znaczenie w przypadku gdy złoże przewyższa-
ło wzrost człowieka. W trakcie badań terenowych 
zaobserwowano dwa sposoby eksploatacji skały. 
Pierwszy – łatwiejszy – polegał na stopniowym 

Ryc. 30. Hyllestad, Norwegia. Przykład eksploatacji w kamie-
niołomie otwartym. Pozyskiwanie surowca rozpoczynano od 
najwyżej położonej części odkrywki, stopniowo schodząc w niższe 
jej partie

Fig. 30. Hyllestad, Norway. An example of open quarry exploita-
tion. Raw materials extraction was initiated at the highest part, 
gradually descending to the lower parts of the quarry
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Ryc. 31. Kamieniołom przypowierzchniowy nieopodal Namche Bazar, Sagarmatha National Park, Nepal

Fig. 31. A subsurface quarry near Namche Bazaar, Sagarmatha National Park, Nepal
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Ryc. 32. Kamieniołom nieopodal Namche Bazar, Nepal. 1 – sposób transportu urobku; 2,4 – prymitywny klin; 3 – załadunek skały  
na nosidełka

Fig. 32. �e quarry near Namche Bazaar, Nepal. 1 – �e manner of raw material transport; 2, 4 – a primitive wedge, 3 – loading rocks 
to a sling 
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wcinaniu się w złoże począwszy od dolnej jego 
partii znajdującej się najbliżej ziemi. W miarę po-
suwania się pracy tworzył się w danym miejscu 
wyrąb w postaci okapu. Zamykał się on na wyso-
kości przeciętnego człowieka (1,6-1,7 m). Z ta-
kim przypadkiem mamy do czynienia w kamie-
niołomach na wczesnośredniowiecznym grodzisku 
w pobliżu Binnewitz (Górne Łużyce). Skała, od 
której oddzielano bloki do produkcji kamieni żar-
nowych ma okap, pod którym człowiek o wzroście 
1,6 m może stanąć bez przeszkód (ryc. 28.1; 28.2). 
Wokół tego niewielkiego łomu zalegały licznie 
półwytwory kamieni żarnowych (ryc. 29.1).

Z odwrotną sytuacją mamy do czynienia  
w przypadku rozpoczęcia eksploatacji skały po-
czynając od jej najwyżej położonego punktu. Wy-
magało to dobrej organizacji pracy i rozplanowa-
nia przestrzennego. Był to również niewątpliwie 
najbardziej niebezpieczny sposób pozyskiwania 
materiału skalnego ze względu na ciągłą ekspozy-
cję pracujących kamieniarzy. Odspajanie skał  
w takim kamieniołomie rozpoczynało się od zdję-
cia szerokiego płata surowca z najwyżej położonej 
partii. Odsłaniano w ten sposób kolejną warstwę, 
którą następnie ściągano. W miarę posuwania się 
w dół szerokość eksploatowanych płatów malała 
tworząc schodki w postaci kolejnych półek skal-
nych. W momencie dotarcia do podłoża, eksplo-
atacja dzięki uzyskanym występom była łatwiejsza 
i bezpieczniejsza. W innych częściach świata przy 
bardziej zaawansowanej technologii pozyskiwano 
w ten sposób również surowiec do produkcji ka-
mieni żarnowych (m.in. we Francji i w Norwe-
gii)15.

Badania wykopaliskowe przeprowadzone  
w 2009 r. w nowożytnym kamieniołomie na Krzy- 
żowej Górze w Kamieńcu Ząbkowickim pozwoli-
ły na stwierdzenie, iż podczas eksploatacji „odgór-
nej” łomów otwartych wykorzystywano pęknięcia 
w skale oraz jej bloczność. Schodki poeksploata-
cyjne były zgodne z naturalnym nachyleniem 
skały. W wykopie II/2009 w Kamieńcu Ząbko-
wickim założonym w zachodniej części wzgórza, 
po odczyszczeniu skał stwierdzono również obec-
ność licznych śladów po świdrach ręcznych (Li-

15 Więcej informacji na ten temat http://meuliere.ish-lyon.
cnrs.fr; www.quarryscapes.no

sowska 2011). Natomiast oprócz kamieniołomu 
w Skalicach koło Henrykowa nie zaobserwowa-
no obecności tej technologii w pozostałych stre-
fach eksploatacji surowców skalnych na Dolnym 
Śląsku we wczesnym średniowieczu. Wynika to 
przede wszystkim ze stanu rozpoznania metodą 
wykopaliskową kamieniołomów, bowiem jedynie 
stanowiska w obrębie Masywu Ślęży zostały z ten 
sposób przebadane.

Eksploatacja w kamieniołomach  
przypowierzchniowych

W kamieniołomach o charakterze przypo-
wierzchniowym eksploatacja surowca miała cha- 
rakter doraźny, krótkotrwały. Zazwyczaj wykorzy-
stywano takie złoża, które niemal od razu nada-
wały się do ekstrakcji. Z terenu Dolnego Śląska 
takie struktury znane są jedynie z opisu J. Kaź-
mierczyka odnoszącego się do Ślęży (Kaźmierczyk 
1994, s. 357). Przypuszczalnie wiele z tych łomów 
nie zachowało się do czasów współczesnych, stąd 
też trudno o dokładną ich identyfikację. Na bazie 
obserwacji etnograficznych poczynionych w 2009 r.  
w Nepalu w Sagarmatha National Park (ryc. 31, 
32), możemy się przyjrzeć współczesnej eksplo-
atacji surowca w łomach przypowierzchniowych. 
Oglądowi podlegał niewielki kamieniołom poło-
żony na wysokości 4000 m n.p.m. nieopodal wio-
ski Namche Bazar. Pozyskiwano tam kamień bu-
dowlany do układania dróg, murków granicznych 
oraz wznoszenia budynków mieszkalnych. Pierw-
szym etapem takiej eksploatacji jest usunięcie 
ściółki lub humusu. Następnie kamieniarze pro-
stym młotem uderzali bezpośrednio w skałę. Wy-
korzystywali fakt, iż często miała ona naturalne 
powierzchnie złupkowacenia biegnące równolegle 
do poziomu gruntu. Stąd też w ten sposób po-
wstawały luźne płytkowate bloki. Następnie skałę 
tą z grubsza obtłukiwano nadając jej mniej wię-
cej prostopadłościenny kształt. W kamieniołomie 
pracowało 4 ludzi, w tym dwóch tragarzy i dwóch 
kamieniarzy. Wymieniali się oni wzajemnie czyn-
nościami. Kamień po wstępnej obróbce ładowano 
na nosidła (około 3-5 bloków skalnych ważących 
łącznie około 70 kg!) i transportowano bezpo-
średnio do miejsca gdzie budowniczowie układali 
drogę. Warto zauważyć, że w trakcie tego procesu 
jedynie przypowierzchniowe partie skał zostały 
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wyeksploatowane. Niżej leżące warstwy surowca 
mogły być znacznie twardsze i odporniejsze, aby 
stosować do ich wydobycia tak prymitywną tech-
nikę. Bezpośrednio po zakończeniu eksploata-
cji pozostawały szerokie zagłębienia sięgające do  
20 cm poniżej poziomu powierzchni humusu.

Technika przypowierzchniowa była najpraw-
dopodobniej stosowana przy pozyskiwaniu mate-
riału osełkowego. Wymagała ona jedynie prostych 
zabiegów dzielących bloki skalne. Ważniejszy od 
samego wydobycia był natomiast proces nadania 
odpowiedniego kształtu. Niewykluczone również, 
iż materiał osełkowy pozyskiwano poprzez zbiera-
nie luźno popękanych skał w rejonie gdzie natu-
ralnie wychodziły one na powierzchnię, łupiąc się 
w charakterystyczny sposób (np. piargi).

Zbieractwo
Zbieractwo kamienia z powierzchni ziemi jest 

ostatnią metodą wydobycia materiału skalnego. 
Surowiec gromadzony tym sposobem można po-
dzielić na trzy grupy genetyczne. Pierwszą z nich 
są kamienie pochodzenia eratycznego. Drugą 
surowiec pochodzenia sudeckiego zalegający luź-
no na powierzchni w pobliżu skał macierzystych 
podłoża. Do trzeciej grupy można zaliczyć zbie-
ractwo niewielkich kamyków rzecznych. O ile 
dwie poprzednie kategorie są dość czytelne w ma-
teriale zabytkowym, o tyle zbieractwo drobnych 
kamyków rzecznych jest kwestią wymagającą do-
kładnego sprecyzowania. Kategorię tę wydzieli-
łam w oparciu o nieliczne znaleziska ze stanowisk, 
gdzie w warstwach budujących podłoże otoczaki 
takie nie występują, a zarejestrowane znaleziska 
są dość mocno wygładzone, czasem wyświeco-
ne16. Pomimo, iż wyświecenie czy zagładzenie 
tych kamyków mogło powstać na bazie procesów 
fluwialnych, równie prawdopodobne jest pocho-
dzenie antropogeniczne wspomnianych śladów. 
Ta problematyczna kategoria zabytków wymaga 
przeprowadzenia badań eksperymentalnych i tra-
seologicznych. Dla prawidłowego określenia in-
tencjonalności przyniesienia otoczaków rzecznych 

16  Otoczaki takie odnotowano na stanowiskach w Niemczy 
oraz na Gromniku. Nie brane są w tym wypadku zinwentaryzowa-
ne przez J. Kaźmierczyka kamienie z Wrocławia Ostrowa Tumskie-
go, jako że stanowisko to położone jest w obrębie łachy rzecznej 
Odry. 

na dane stanowisko pomocne będzie rozpoznanie 
frakcji warstw kulturowych i naturalnych. 

Selekcja materiału w obrębie pierwszej wy-
dzielonej grupy – surowca narzutowego – doko-
nywana była poprzez ocenę stanu zwietrzenia  
i wytrzymałości eratyków. Zjawisko celowego se-
gregowania materiału narzutowego zaobserwował 
Piotr Chachlikowski (1997, s. 166, n.) na neoli-
tycznym stanowisku w Goszczewie, pow. wło-
cławski. Pomimo, iż nadal znalezisko to budzi 
spore dyskusje w gronie archeologów, wydaje się 
uzasadniona teza o wybieraniu najlepszej jakości 
surowca znajdującego się w otoczeniu. Natomiast 
nie we wszystkich wypadkach celowa selekcja 
miała miejsce. Zdarzało się, iż pozyskiwano ka-
mień niezależnie od jego własności, natomiast 
najistotniejszą rolę w tym procesie odgrywało jego 
bliskie zaleganie od siedzib ludzkich.

W wielu wypadkach surowiec pochodzenia 
eratycznego był bardzo dobrej jakości. Często wy-
korzystywano go bez dodatkowej obróbki jako 
materiał do rozcieraczy, obstaw grobów i pale-
nisk, stabilizacji słupów. Specyficznie uformowane 
płaskie bloczki były również wykorzystywane do 
wyrobu osełek, gładzików i na podkładki. Z eraty-
ków ułożono również większość płaszczy kamien-
nych wałów na grodach wczesnośredniowiecznych  
położonych na niżu (Dzieduszycka 1977).

Zbieractwo miało niewątpliwie duże znacze-
nie, ze względu na łatwość pozyskania surowca. 
Skoro kuszono się na to w epokach późniejszych 
(np. masowe brukowanie dróg kamieniami w XIX 
i XX w.), a nawet dzisiaj (np. otoczaki wykorzy-
stuje się do budowy domów na Podhalu), to na 
pewno nie gardzono tą metodą w okresach wcześ-
niejszych. 
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Wstępna obróbka surowca w miejscu jego po-
zyskania miała niebagatelne znaczenie w związku 
z dalszym transportem kamienia. Po pierwsze, na 
tym etapie dokonywała się już pierwsza selekcja 
materiału pod kątem jego wytrzymałości. Egzem-
plarze, które z różnych przyczyn nie spełniały tego 
wymogu były porzucane lub przerabiane na inne 
narzędzia czy też wykorzystywane jako elementy 
konstrukcyjne. Po drugie, istotnym czynnikiem 
wstępnego nadania zamierzonego kształtu, było 
pozbycie się zbędnego materiału skalnego, a zara-
zem dodatkowych kilogramów podczas transpor-
tu. Po trzecie wreszcie, nadanie kształtu wyrobom 
upraszczało transport, łatwiej można go było za-
tem upakować.

W związku z techniką wstępnej obróbki pew-
ne wnioski można wysnuć podczas obserwacji 
materiału budowlanego i elementów architekto-
nicznych, kamieni żarnowych, przęślików, a po-
średnio również osełek. Niewątpliwie surowiec 
budowlany i elementy architektoniczne były 
wstępnie obrabiane w ośrodku ślężańskim (Do-
mański 2002, s. 108). Przypuszczalnie począt-
kowa obróbka surowca miała również miejsce  
w rejonach pozyskiwania piaskowca dla celów 
budowlanych w okolicach Złotoryi, Lwówka Ślą-
skiego i Bolesławca. W trakcie badań terenowych 
nie zostały, jak dotąd, odkryte w okolicach tych 
miejscowości pozostałości bezpośrednio poświad-
czające wczesnośredniowieczną aktywność ka-
mieniarską (kamieniołomy). W rejonie Pogórza 
i Gór Kaczawskich zostały zarejestrowane jedynie 
strefy eksploatacji o późnośredniowiecznej metry-
ce. Obecny stan badań nie pozwala jak dotąd na 
rekonstrukcję eksploatacji piaskowca w centrum 
bolesławiecko-lwóweckim, być może struktury 
pokopalniane zostały zniszczone podczas później-
szego (późnośredniowiecznego i nowożytnego) 
wydobycia złóż, lub nie zostały jak dotąd prawi-
dłowo rozpoznane chronologicznie.

Najczytelniejsze źródła archeologiczne pocho-
dzące z Dolnego Śląska dotyczą procesu wytwa-
rzania kamieni żarnowych. Poświadczają to dwa 

ośrodki produkcyjne: jeden usytuowany w rejonie 
ślężańskim, trudniący się wytwórczością kamieni 
żarnowych z granitu, a drugi w Kamieńcu Ząb-
kowickim, gdzie wykorzystywano do tego celu 
łupki łyszczykowe (ryc. 33). Istniało kilka sposo-
bów formowania kamieni żarnowych. Pierwszy 
znany jest z ośrodka ślężańskiego. Płytę surowca 
obrabiano na miejscu starając się nadać jej kolisty 
kształt. Świadczą o tym liczne półwytwory odkry-
wane w trakcie regularnych badań powierzchnio-
wych stoków Ślęży mające postać zachowanych  
w całości lub pękniętych dysków bez śladów 
wiercenia otworu. Równie częste są półfabryka-
ty kamieni żarnowych, które uległy rozpadowi  
w trakcie wykonywania otworu. Zostały one za-
rejestrowane zarówno w pobliżu pracowni kamie-
niarskich, jak i w obrębie osad w Będkowicach 
i Chwałkowie, których mieszkańcy trudnili się 
wykończaniem kół żarnowych (Jahn 1929; Śle-
dzik-Kamińska 1985, s. 44; 1996, ryc. 10; Jawor-
ski 2008a, s. 79-80). Zarzucenie dalszej obróbki 
tych kamieni powodowane było nie tylko mecha-
nicznym uszkodzeniem płyty. W przypadku jed-
nego niedokończonego żarnowa pochodzącego  
z przedwojennych badań M. Jahna w Chwałko-
wie (Jahn 1929) można zauważyć niedopatrze-
nia kamieniarza, polegające na asymetrycznym 
umieszczeniu gniazda otworu, którego wykonanie 
zostało prawdopodobnie zarzucone w chwili do-
strzeżenia popełnionego błędu. Kamieniarz usiło-
wał jeszcze naprawić usterkę poprzez zmniejszenie 
średnicy obwodu koła, dodatkowo obtłukując 
jedną z krawędzi. Ślady po tej czynności widoczne 
są w dolnej części kamienia (ryc. 34). Operację tę 
jednak również zarzucił.

Drugim sposobem obróbki kamieni żarno-
wych jest ich wycinanie z wstępnie obrobionej 
płyty. Z taką sytuacją mamy do czynienia na osa-
dzie produkującej żarnowy z łupków łyszczyko-
wych na stanowisku Kamieniec Ząbkowicki 3 
(Lenarczyk 1984; Jaworski 2008a). Kamienie po-
zyskiwane z wychodni w pobliżu osady (m.in.  
z Krzyżowej Góry i Góry Zamkowej), obrabiano 
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Ryc. 33. Centra wydobycia kamieni żarnowych z towarzyszącym im zapleczem gospodarczym na tle podstawowych jednostek geolo-
gicznych (rys. M. Borowski)

Fig. 33. Quern stones’ mining centres with the accompanying economic environment against the background of basic geological units 
(drawing M. Borowski)
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poprzez wycinanie z większych płyt zarysu koła  
i jednoczesne nawiercanie w nim otworu. Świad-
czą o tym dwa niedokończone wyroby mające 
częściowo zaokrąglone krawędzie oraz fragmenta-
rycznie wykonany otwór. Jedna z płyt odkryta  
w Kamieńcu Ząbkowickim ma kształt sześciobo-
ku wstępnie jedynie obtłuczonego do dalszej ob-
róbki, ale bez śladów formowania kamienia żar-
nowego. 

Trzecim sposobem produkcji kamieni żarno-
wych jest nadanie im kolistego zarysu jeszcze na 
etapie, w którym skała nie została odseparowana 
od podłoża. Jedyny taki znany przypadek na Dol-
nym Śląsku pochodzi również z Kamieńca Ząb-
kowickiego, gdzie w zboczach Krzyżowej Góry 
tkwi fragment niedokończonego kamienia żarno-
wego. Technologia ta została natomiast doskonale 
rozpoznana w dużym ośrodku produkcyjnym  
w miejscowości Hyllestad w zachodniej Norwegii. 
Trudniono się tam wyrobem kamieni młyńskich, 
żarnowych oraz krzyży począwszy od okresu wi-
kińskiego, aż po XIX w. Przemysł ten pozostawił 
rozległe pola poeksploatacyjne, które od dawna 
cieszą się zainteresowaniem archeologów, geolo-
gów i historyków, a obecnie również turystów17 

17  W miejscowości Hyllestad utworzono kilka lat temu „Mill- 
stone Park” dostępny dla zwiedzających z okresie letnim. Można w 
nim podziwiać pozostałości po eksploatacji i produkcji kół żarno-
wych. Przy parku znajduje się również wioska, w której metodami 
eksperymentalnymi wypieka się chleb z mąki mielonej na żarnach. 
Za pomoc w poruszaniu się po Hyllestad i gościnę bardzo dziękuję 
Tomowi Lardalowi.

(Rønneseth 1968; Carelli, Kresten 1997; Baug 
2002, Grenne et al. 2008; www.kvernstein.no). 
Kilka takich kamieniołomów przebadano wyko-
paliskowo (Baug 2002, s. 31). Kamienie żarnowe 
z Hyllestad wytwarzano na kilka sposobów wyko-
rzystując przy tym rozeznanie geologii eksploato-
wanych złóż, manifestujących się odpowiednim 
doborem miejsca eksploatacji do płaszczyzn złup-
kowacenia, bloczności i kierunku foliacji. Od-
dzielano je bezpośrednio ze skały, poprzez wycina-
nie kół o różnej średnicy za pomocą dłut i klinów 
(ryc. 35). Koło takie miało u styku z podłożem 
szereg otworów układających się dookolnie i po-
zwalających na podważenie wcześniej uformowa-
nego dysku. Metoda polegająca na wykonaniu 
zarysu i wstępnej obróbce koła w momencie kiedy 
przyszły wyrób tkwi jeszcze w skale, jest jedną  
z najbardziej rozpowszechnionych w średnio-
wiecznej Europie. Zaobserwowano ją również  
w pracowniach na terenie Francji, Wielkiej Bryta-
nii, Niemiec, Austrii, Włoch i Hiszpanii (http://
meuliere.ish-lyon.cnrs.fr).

Przęśliki kamienne wytwarzano na Dolnym 
Śląsku lokalnie, wykorzystując głównie materiał 
miejscowy znajdujący się w pobliżu siedzib ludz-
kich. Większość kamiennych przęślików impor-
towano z innych ośrodków, stąd technologię ich 
wyrobu możemy prześledzić jedynie w oparciu  
o pracownie zamiejscowe. Do wykroju niezbęd-
na była płytka kamienna, określonych wymiarów.  
Na płytce takiej zarysowywano okrąg, po czym 
rozpoczynano drążenie często jednocześnie otwo-
ru i obrysu krawędzi (ryc. 36). Sposób ten zaobser-
wowano między innymi w pracowni na Ostrówku 
w Opolu (Hołubowicz 1956; Bukowska-Gedigo-
wa, Gediga 1986, ryc. 23, 32, 45); Kaliszu-Zawo-
dziu (Dąbrowska 1968, s. 174), Czersku (Rauhut 
1976, s. 130-132) oraz w pracowniach zlokali-
zowanych na terenie obecnej Ukrainy (Rybakow 
1948). Przęśliki również obrabiano nadając im 
najpierw postać dysku, a dopiero po osiągnięciu 
zamierzonego kształtu nawiercano otwór. Ten 
drugi sposób znany jest ze wspomnianych pra-
cowni, co potwierdzają koliste w rzucie półwy-
roby pozbawione śladów nawiercania, lub z led-
wo napoczętym otworem. Dolny Śląsk, pomimo 
swojego bogactwa surowcowego, nie dysponował 
złożami, które były odpowiednie do produkcji 

Ryc. 34. Półwytwory kamieni żarnowych odkryte w Chwałkowie 
(wg: Jahn 1929)

Fig. 34. Quern semi-products found in Chwałków (after Jahn 
1929)
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Ryc. 35. Kamieniołomy w Hyllestad (Norwegia). 1 – łom wraz z półwytworami kamieni żarnowych; 2 – nie oddzielony od podłoża 
kamień; 3 – ślady po ekstrakcji kamieni żarnowych

Fig. 35. Quarries in Hyllestad (Norway). 1 - Stone rubble with quern semi-products; 2 - stone not separated from the base; 3 - traces 
of querns’ extraction
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przęślików. Na niewielką skalę wykorzystywano 
lokalne utwory trzeciorzędowe, które dostarczały 
miękkich skał wapiennych. Jednak surowiec ten 
często się kruszył i przeważnie był mniej odporny 
od budulca przęślików importowanych. Spotyka 
się pojedyncze egzemplarze wykonane z różnych 
skał sudeckich, wydaje się jednak, iż produkcja ta 
była nieopłacalna, a złoża wykorzystywano jedy-
nie doraźnie.

Osełki są zabytkami, których proces wytwa-
rzania jest bardzo trudno uchwytny. Po pierwsze, 
nie znamy z obszaru Dolnego Śląska pewnych, 
dobrze rozpoznanych pracowni, ani kamienio-
łomów, w których trudniono się wyrobem osełek. 
Nieliczne egzemplarze noszą enigmatyczne ślady 
po odcinaniu boków przy pomocy ostrego na-
rzędzia, prawdopodobnie noża. Pośrednią infor-
macją dotyczącą sposobu produkcji tych narzę-
dzi może być nakręcony w latach 60. XX wieku 
film obrazujący pracę kamieniarzy produkujących 
osełki w nieczynnym już kamieniołomie w Eids-
borg w Norwegii („Brynestein”, produkcja 1966, 
dostępny pod adresem www.videoarkivet.no/in-
dex.php?vid=86). Jest to jedyne znane mi źródło, 
na podstawie którego można na zasadzie pewnych 

analogii etnograficznych wnioskować o procesie 
wytwarzania osełek. Kamieniarze po odseparo-
wania kilku dużych bloków za pomocą prochu 
(oczywiście we wczesnym średniowieczu tego nie 
czyniono) rozłupywali skały zgodnie z przebie-
giem płaszczyzn złupkowacenia na wąskie sztaby. 
Następnie sztaby te obrabiali na kolanie, dzieląc 
je przy pomocy młotków na mniejsze podłużne 
fragmenty. Każdą tak opracowaną sztukę obtłu-
kiwano ze wszystkich stron, aby usunąć zwietrze-
linę i nadać przyszłej osełce oczekiwany kształt. 
Czynność tę zgodnie z przekazem (komentarz do 
6. minuty filmu), należało wykonywać sprawnie 
i szybko, ponieważ powolne obrabianie skały 
„szkodziło” wyrobom. Na tym etapie odrzucano 
również fragmenty, które nie spełniały oczekiwa-
nych kryteriów morfologicznych. Prawie gotowe 
osełki, owinięte po kilkanaście sztuk sznurem lub 
rzemieniem, przenoszono na plecach do niewiel-
kiego strumienia. Tam każdy egzemplarz mo-
czono w wodzie i wygładzano świeże krawędzie  
o duży, płaski kamień znajdujący się przy stru-
mieniu. Cały ten proces, a więc produkcja około 
15-20 osełek zajmowała trzem wykwalifikowa-
nym kamieniarzom 6-8 godzin. Natomiast wie-
le wskazuje na to, iż na Dolnym Śląsku materiał 
osełkowy pozyskiwano bez zbędnych zabiegów 
przygotowawczych. Wskazuje na to morfologia 
niektórych wyrobów, gdzie zakończenia nie były 
opracowane (wyrównane) i ukazują naturalny 
przełam skały oraz ich kształt, który w pewnych 
przypadkach był niedogodny do pracy i stanowił 
efekt jedynie zagładzenia skały poprzez użytkowa-
nie jej powierzchni.

Z przetwórstwem kamienia wiązała się cała 
infrastruktura zabezpieczająca łom oraz służąca 
do odpoczynku i obozowania. Kamieniołomy 
sytuowano zazwyczaj w sąsiedztwie strumieni  
i niewielkich rzek, chociaż nie jest to regułą. 
Woda pełniła istotną rolę zarówno w procesie 
wydobycia surowców jak i zabezpieczała doraźne 
potrzeby samych kamieniarzy. Dogodnym ele-
mentem była obecność blisko położonych drze-
wostanów. Drewno poza rozpalaniem ognisk 
służyło do wznoszenia prostych zadaszonych kon-
strukcji mieszkalnych o charakterze sezonowym. 
Konstrukcje takie znane są z Masywu Ślęży (Bła-

Ryc. 36. Opole-Ostrówek. Półwytwory przęślików wapiennych 
(zbiory Muzeum Miejskiego Wrocławia)

Fig. 36. Opole-Ostrówek. Limestone spindle-whorls semi-pro-
ducts (collections of the City Museum of Wrocław)
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żejewski 1994; Konczewski, Turakiewicz 1994).  
Z drewna wykonywano również najprawdopodob-
niej rusztowania przy czołach eksploatacyjnych 
kamieniołomów. Ślady po takich enigmatycznych 
konstrukcjach zostały odkryte i zinterpretowa-
ne jedynie w przypadku XV-wiecznego łomu na 
zboczach Gromnika (Lisowska 2011a). Zacho-
wały się w postaci kilkunastu płytkich dołków 
posłupowych zgrupowanych w pobliżu czoła 
eksploatacyjnego. W pozostałych partiach wy-
kopu I/2010 nie odkryto, poza wymienionymi, 
żadnych innych dołków posłupowych. Ruszto-
wanie pozwalało na usprawnienie wydobycia  
w kamieniołomie jak również zabezpieczało pra-
cujących kamieniarzy. Być może używano również 
drabin. Urządzenia tego typu znane są również  
z ikonografii, zamieszczonej między innymi w De 
re metallica G. Agricoli (Agricola 1556). Pomimo,  
iż dla wczesnego średniowiecza nie mamy bez-
pośrednich przesłanek dotyczących stosowania 
rusztowań, to ich wykorzystywanie wydaje się  
w świetle przedstawionych danych dalece praw-
dopodobne.

Z drewna, lub plecionki, wytwarzano również 
nosidła, którymi transportowano półwytwory na 
niewielkie odległości, z kamieniołomu do miejsca 
dalszej obróbki bądź składowania. Trudno stwier-
dzić jak mogły one wyglądać. Znów możemy po-
wołać się w tym wypadku na analogie etnograficz-
ne, być może jeden z przedstawionych tu sposobów 
był wykorzystywany we wczesnym średniowieczu 
(ryc. 32.1).

Z pracą w kamieniołomach łączymy również 
istnienie w ich pobliżu osad, w których trud-
niono się dalszą obróbką surowca i jego zbytem. 
Na osadach tych musiały również funkcjonować 
miejsca, gdzie naprawiano narzędzia, które szyb-
ko niszczyły się i zużywały podczas pracy. Pracow-
nie kamieniarskie odkryto w rejonie ślężańskim: 
w Chwałkowie, Będkowicach i Strzegomianach 
(Jahn 1929, s. 287-288; Wojciechowski 1962; 
Domański 2002, zob. katalog) oraz w Kamieńcu 
Ząbkowickim (Lenarczyk 1984). Przypuszczalnie 
również z miejscową obróbką surowca mamy do 
czynienia na osadzie w Żarku koło Jawora, st. 3 
(Bakszas, Piwko 1977, s. 42; Piwko 1984, s. 91). 
Obecność osad, w których mieszkali kamieniarze 

(osad kamieniarskich) była niezbędna w całym 
procesie wydobycia i przetwórstwa surowców.  
W Chwałkowie kamienie żarnowe oraz ich pół-
wytwory odkryto w 1925 r. w trakcie ratowni-
czych prac wykopaliskowych. Zarejestrowano  
w sumie 7 fragmentów kół żarnowych, w tym 
dwa całe kamienie z niedowierconymi otworami 
oraz 5 ułamków, być może półwytworów kamie-
ni18. Występowały one razem z ceramiką datowa-
ną przez badacza na IX/X w. (Jahn 1929, s. 283). 
Przeprowadzone w latach 70-tych XX w. weryfi-
kacyjne badania wykopaliskowe nie przyniosły 
już tak spektakularnych odkryć – nie udało się 
znaleźć ani jednego kamienia żarnowego (Lodow-
ski 1976; Lodowski, Wachowski 1979). Do tej 
pory również sporną kwestią jest datowanie osa-
dy. Badacze umieszczają ją w VI-VII w. (Lodow-
ski 1981), VII-VIII w. (Domański 2002, s. 70),  
IX-X w. (Jahn 1929). Już M. Jahn i inni naukow-
cy niemieccy wiązali odkrycie chwałkowskie  
z obecnością lejów pokopalnianych na stokach 
Ślęży. Słusznie dostrzeżono związek surowców 
eksploatowanych na północnych zboczach góry 
z żarnami granitowymi i ich półwytworami od-
krytymi w Chwałkowie. Intensywnie prowadzone 
wykopaliska zaowocowały odkryciami, zarówno 
nowych łomów jak i pojedynczych egzemplarzy, 
kamieni żarnowych w sąsiedztwie Ślęży. Dość 
trudnym do weryfikacji jest stanowisko Strzego-
miany 4 identyfikowane ze wspomnianą w latach 
1193 i 1250 wsią Vino (Geschwendt 1922, s. 40). 
Odkryto tam pozostałości budynku, w którego 
wypełnisku stwierdzono występowanie kamieni 
żarnowych i ceramiki wczesnośredniowiecznej 
(Geschwendt 1922; Jahn 1929, s. 289; Domański 
2002, s. 80). K. Jaworski wskazuje ten obiekt jako 
potencjalne miejsce obróbki kamieni żarnowych 
(Jaworski 2008a, s. 79). Trudno obecnie stwier-
dzić z całą pewnością czy stanowisko pełniło rolę 
osady produkcyjnej – materiały zaginęły. Z rela-
cji F. Geschwendta i M. Jahna wynika, iż odkry-
to tam cztery kamienne dyski oraz trzy fragmen-
ty kamieni żarnowych w obrębie obiektu, który 
można uznać na chatę (Geschwendt 1922, s. 41; 

18 Przypuszczenie takie wysnuł K. Jaworski (2008a, s. 79),  
M. Jahn nie podaje dokładnych danych, poza stwierdzeniem, iż 
trzy fragmenty spośród wszystkich zarejestrowanych w trakcie ba-
dań pochodzą z jednego kamienia żarnowego (Jahn, 1929, s. 283).
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Jahn 1929, s. 289). Stąd też wypadałoby przyjąć 
istnienie osady produkcyjnej w Strzegomianach 
na podstawie dwóch lakonicznych relacji oraz ana-
logii do materiałów sprzed 1945 r. z Chwałkowa.

Specyficznym obiektem jest grodzisko w Będ-
kowicach, badane jeszcze przed II wojną światową 
przez F. Geschwendta oraz H. Segera (Geschwendt 
1926), następnie w latach 1964-1965 przez ów-
czesnego Konserwatora Zabytków Archeologicz-
nych (Gosławska 1965, s. 45-46; 1971, s. 279; 
Kaletynowie, Lodowski 1968, s. 32-34, zob. tam 
wcześniejsza lit.). Dopiero wyniki prac prowadzo-
nych od 1975 r. przez Halinę Śledzik-Kamińską 
(Śledzik 1976; Śledzik-Kamińska 1979; 1980; 
1981; 1982; 1984; 1985) ujawniły istnienie na 
będkowickim grodzie pracowni obróbki kamie-
ni żarnowych. Odnotowano ją w 1982 r. pod-
czas badań skoncentrowanych w okolicy wału. 
Odkryto wówczas budynek, w pobliżu którego 
znajdowało się palenisko zawierające w obstawie 
połowę kamienia żarnowego. Obok stwierdzono 
obecność całego kamienia żarnowego (ryc. 37),  
o średnicy około 50 cm oraz 5 gładzików, które 
zdaniem autorki badań służyły do finalnej ob-
róbki powierzchni tych żarnowów (Śledzik-Ka-
mińska 1985, s. 44, tabl. 9). W przylegającej do 
wspomnianego budynku piwniczce półwytwór 
kamienia żarnowego użyty został jako okładzina 
ściany tego obiektu. H. Śledzik-Kamińska twier-
dzi, iż pracownia w Będkowicach funkcjonowała 

przez krótki czas w momencie odbudowywania 
wału po pożarze. Identyfikuje ją jako miejsce fi-
nalnego wykończenia kamieni żarnowych, gdzie 
następnie na ruinach spalonego budynku odbu-
dowano wał. Autorka badań datuje pracownię na 
IX-X w. (Śledzik-Kamińska 1985, s. 44). Pracow-
nia będkowicka jest o tyle interesująca, że poło-
żona jest poza strefą występowania granitów ślę-
żańskich, na skałach gabrowych. Jako jedyna jest 
ulokowana po wschodniej stronie góry, w strefie 
wyraźnie rzadziej eksploatowanej surowcowo.

Około 30 km na południe od Ślęży zbada-
na została osada z VIII-XI w., której mieszkańcy 
zajmowali się wytwarzaniem kamieni żarnowych  
z miejscowych łupków łyszczykowych. Osadę tę 
odkryto na początku lat 80 (stanowisko 3 w Ka-
mieńcu Ząbkowickim). W 1984 r. Leszek Lenar-
czyk przeprowadził wykopaliska, podczas których 
odkryto obiekty pozawierające kilka całych i nie-
ukończonych kamieni żarnowych wykonanych  
z miejscowego łupku łyszczykowego (ryc. 38). Na 
przełomie lat 1990 i 1991 prowadzono tam ba-
dania ratownicze związane z budową sieci wodo-
ciągowej (A. Kowalska, L. Skonieczna). Niestety 
wyników badań z lat 80. i 90. XX w. nigdy w peł-
ni nie opublikowano. Lakoniczne sprawozdanie 
zamieszczono w Informatorze Archeologicznym 
za rok 1984 – dlatego ta pracownia długo pozo-
stawała nieznana. Dopiero K. Jaworski (2008a) 
dostrzegł fenomen tego stanowiska. Dzięki ba-
daniom K. Jaworskiego region sudecki przestał 
być kojarzony jedynie z pracowniami ślężańskimi, 
poszerzając zasięg produkcji kamieni żarnowych  
o nowe stanowiska i surowce (por. Jaworski 
2008a).

Jak dotychczas nie udało się w jednoznacznie 
potwierdzić miejsca pozyskiwania surowca na po-
trzeby osady, wiele jednak wskazuje, iż był to re-
gion Krzyżowej Góry i Zamkowej Góry. W 2009 r.  
przeprowadziłam badania w kamieniołomie po-
łożonym najbliżej omawianego obiektu, starając 
się wychwycić ślady wczesnośredniowiecznej ak-
tywności kamieniarskiej. Wyniki prac potwier-
dziły obecność łomu w tym miejscu, jednak  
o dużo późniejszej – nowożytnej metryce (Lisow-
ska 2011). Nie odnotowano żadnych materiałów  
w postaci ceramiki czy narzędzi wskazujących na 

Ryc. 37. Badania wykopaliskowe w Będkowicach (wg Śledzik-
-Kamińska 1996)

Fig. 37. Excavations in Będkowice (after Śledzik-Kamińska 
1996)
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Ryc. 38. Kamieniec Ząbkowicki 3, pow. ząbkowicki. 1 – obiekt nr 2, w pro�lu widoczne półwytwory kamieni żarnowych; 2 – obiekt 
nr 8 z wypełniskiem zawierającym zniszczone kamienie żarnowe oraz ich półwytwory (fot. archiwum Muzeum „Park Wielokulturowy 
Stara Kopalnia” w Wałbrzychu)

Fig. 38. Kamieniec Ząbkowicki 3, Ząbkowice district. 1 – Feature No. 2, in section semi-�nished querns are to be seen; 2 – feature 
No. 8 with �ll containing damaged querns and quern semi-products (photo in the archive of the Museum ‘Park Wielokulturowy Stara 
Kopalnia’ in Wałbrzych)
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wcześniejszą eksploatację. Z pomocą przyszły ba-
dania geochemiczne, których wyniki zaprezento-
wano w dalszej części książki i w aneksie petrogra-
ficznym Michała Borowskiego. Pozwoliły one na 
połączenie tych obiektów: łomu i osady w jeden 
zespół wydobywczo-produkcyjny. Kamieniołom 
w Kamieńcu Ząbkowickim może być również 
przykładem zniszczenia wcześniejszej struktury 
przez późniejszą eksploatację. W przeciwieństwie 
do pracowni ślężańskich inny był proces wy-
twarzania żarnowów, bowiem niemal wszystkie 
czynności polegające na wykończeniu wyrobów 
odbywały się już w osadzie. Wpływ na to miała 
najprawdopodobniej bliska lokalizacja eksploato-
wanych wychodni łupków łyszczykowych, około 
500 m w linii prostej od osady. Być może taki stan 
związany był również z podziałem pracy, gdzie 
kto inny wydobywał płyty z kamieniołomu, a kto 
inny zajmował się całym procesem obróbki, aż 
do momentu ukończenia produktu. Wskazywa-
łoby to na istnienie specjalizacji, widocznej także  

w innych dziedzinach wczesnośredniowiecznej 
wytwórczości rzemieślniczej (np. garncarstwo, ro-
gownictwo, kowalstwo). 

Wyraźnie odmiennym obiektem od wyżej wy-
mienionych jest grodzisko wielkomorawskie  
w Gilowie, na którym również trudniono się wy-
robem kamieni żarnowych (Jaworski 2005, pas-
sim; 2008a, passim). Jak do tej pory nie odkryto 
pracowni bezpośrednio świadczącej o obróbce su-
rowca, natomiast na jej istnienie wskazuje petro-
grafia zabytków, które wytwarzane były ze skał 
miejscowych19. W Gilowie stwierdzono obecność 
żarnowów z lokalnych migmatytów gnejsowych 
(ryc. 39). Jest to jedyne stanowisko, na którym 
wystąpiły wyroby z tych skał. Fakt ten wskazuje 
na istnienie przetwórstwa kamienia prowadzone-
go jedynie na zaspokojenie własnych, doraźnych 

19  K. Jaworski (2005, s. 252-253; 2008a, s. 83-84) wspomi-
na o odpadach i półfabrykatach kamieni żarnowych pochodzących 
Gilowa. Wyroby, które wcześniej uznane zostały za półwytwory 
i odpady, okazały się zużytymi żarnowami. Wnioski potwierdza 
również autor badań.

Ryc. 39. Gilów, pow. dzierżoniowski. Kamienie żarnowe odkryte podczas badań w 2002 r. (fot. K. Jaworski)

Fig. 39. Gilów, Dzierżoniów district. Querns discovered during excavations in 2002 (photo K. Jaworski)
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potrzeb, bez konieczności sprowadzania go z ze-
wnątrz. Natomiast proces ten musiał być wykony-
wany przez ludność doskonale znającą się na ob-
róbce kamienia. Wskazuje na to forma i stan 
zachowania wyrobów, jak również ich parametry 
wyraźnie odbiegające od śląskich standardów. 
Większość kamieni żarnowych odkrywanych na 
stanowiskach wczesnośredniowiecznych Dolnego 
Śląska ma średnicę około 40-42 cm. Natomiast 
żarnowy gilowskie zbliżone są wymiarami do eg-
zemplarzy znanych z Moraw, mają od 45 do 48 cm  
średnicy (dalej omówienie tego problemu – roz-
dział 3.1). Mieszkańcy gilowskiego grodu byli 
również samowystarczalni surowcowo w pozyski-
waniu kamienia do budowy wałów, którego  
w najbliższej okolicy nie brakowało. Jak wcześniej 
wspomniałam wydobywano go między innymi 
wewnątrz grodu, a zapewne też odspajając go bez-
pośrednio z licznych odsłaniających się w tej oko-
licy skał.

Najmniej wyraźnie rysuje się problem lokalnej 
obróbki surowców na osadzie produkcyjnej  
w Żarku 3 koło Jawora. Podczas badań prowadzo-
nych w latach 1976-78 (Bakszas, Piwko 1977; 
Piwko 1984) odkryto obiekty i wyroby, które zda-

niem autorów związane są z miejscową obróbką 
kamienia. Miałyby na to wskazywać osełki, ka-
mienie żarnowe oraz licznie zalegające częściowo 
obrobione regularne bloczki „mogące pochodzić 
tylko z celowo eksploatowanych złóż” (Piwko 
1984, s. 91). Pogląd ten moim zdaniem potwier-
dza petrografia wyrobów, które w większości wy-
konane są z bazaltów i mogą pochodzić z odległej 
o około 500-600 m od osady, jedynej w najbliż-
szej okolicy wychodni tych skał. Podobnie jak  
w Gilowie eksploatacja w Żarku miała charakter 
wydobycia związanego z lokalnym zapotrzebowa-
niem surowcowym. 

Wspomniane osady stanowiły niezmiernie 
ważne ogniwo w gospodarce surowcami kamien-
nymi. Kierowano z nich dynamiką i rytmem pra-
cy w pobliskich łomach. Były one również zaple-
czem zapewniającym kamieniarzom schronienie  
i pożywienie. Surowce mogły stanowić jedno  
z ważniejszych lub podstawowe źródło utrzyma-
nia mieszkańców tych osad. Stamtąd gotowe wy-
roby trafiały dalej do odbiorców. Jako że kamień 
we wczesnym średniowieczu był materiałem cen-
nym i pożądanym, handel nim przypuszczalnie 
był bardzo opłacalny dla właścicieli osad i łomów.

2.4. Główne ośrodki i rejony wydobycia na Dolnym Śląsku
Zanim przejdę do opisu głównych centrów 

wydobycia, należy zwrócić uwagę na zróżnico-
wany stan ich rozpoznania metodami archeolo-
gicznymi. Praktycznie do momentu rozpoczęcia 
badań związanych z tą pracą, wykopaliska i po- 
szukiwania powierzchniowe skupiały się jedynie 
w Masywie Ślęży i prowadzone były długi czas 
przez wielu badaczy (Domański 2002, tam starsza 
lit.). J. Kaźmierczyk wykonał prospekcję tereno-
wą w okolicy wsi Jegłowa na Wzgórzach Strzeliń-
skich oraz w rejonie Jeleniej Góry. W badaniach 
terenowych starałam się weryfikować wcześniejsze 
ustalenia oraz określić lokalizację nowych ośrod-
ków wydobywczych. Dość dokładnie były w ten 
sposób kartowane obszary Wzgórz Strzelińskich, 
rejon Kamieńca Ząbkowickiego, okolice Niemczy  
i Gilowa oraz Pogórze Kaczawskie. Określenia 
rejony i obszary są w pracy stosowane naprze-
miennie i będą charakteryzować teren, w którym 

obserwujemy aktywność górniczą skupiającą się 
na wydobyciu kilku rodzajów skał. Strefami na-
tomiast będziemy nazywać te części obszarów eks-
ploatacji, które są umieszczone w danej jednostce 
geologicznej i charakteryzują się występowaniem 
jednego rodzaju skały jednolitego pod względem 
petrograficznym. Przykładowo możemy mówić  
o rejonie lub obszarze Wzgórz Strzelińskich, ale  
o strefie łupków kwarcowych z Jegłowej w obrębie 
tej jednostki.

Bazując zarówno na materiale kartograficz-
nym jak i na oznaczeniach petrograficznych su-
rowców kamiennych można wydzielić kilka ob-
szarów eksploatacji złóż. Pozyskiwany w nich 
surowiec, dla uproszczenia dalszego wywodu 
nazywany będzie dwuczłonowo, gdzie pierwszy 
wyraz odnosić się będzie do gatunku skały, a dru-
gi do rejonu jego pozyskania. Przykładowo okre-
ślenie „granit ślężański” właściwe jest kilku od-
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Ryc. 40. Wzgórza Strzelińskie. Rozmieszczenie kamieniołomów rozpoznanych podczas badań terenowych (opr. E. Lisowska, podkład: 
Mapa: Wzgórza Strzelińskie 1: 50 000, wyd. Plan)

Fig. 40. Strzelin Hills. Distribution of quarries identi�ed during �eld research (edited by E. Lisowska based on the Map: Wzgórza 
Strzelińskie 1: 50 000, published by Plan)
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mianom granitoidów występujących w Masywie  
Ślęży, stanowiących wschodnią część plutonu gra-
nitowego określanego mianem Strzegom-Sobót-
ka. Zatem granit ślężański obejmuje granodioryty 
biotytowe, metagranity alaskitowe, granity strefy 
przykontaktowej oraz leukogranity aplitowe z gra-
natami (Majerowicz 1963, 2006; Wójcik 2001). 
Znacznie węższym określeniem geograficzno-pe-
trograficznym jest przykładowo „łupek jegłowski” 
odnoszący się do konkretnej odmiany łupków 
kwarcowo-serycytowych, których wychodnie 
znajdują się w okolicy wsi Jegłowa na Wzgórzach 
Strzelińskich. W niektórych, uzasadnionych przy-
padkach drugi człon odnosi się do konkretnej 
jednostki geologicznej, jeśli skały danego typu 
występują na rozleglejszym obszarze bądź two-
rzą liczne wychodnie w sąsiedztwie kilku miej-
scowości. Możemy do nich zaliczyć na przykład 
„amfibolity moldanubskie”, których odsłonięcia 
odnotowano w okolicy Piławy Górnej, Gilowa  
i Niemczy, a genetycznie związane są z północną 
odnogą strefy Moldanubicum należącej do Masy-
wu Czeskiego. Podobną nomenklaturę stosuję dla 
uproszczenia nazewnictwa surowców importowa-
nych, przykładowo łupek owrucki/wołyński od-
nosi się do łupków kwarcowo-pirofyllitowo-he-
matytowych pozyskiwanych w rejonie Owrucza 
na terenie obecnej Ukrainy. Zastosowanie powyż-
szych skrótów surowcowo-terytorialnych z jednej 
strony ma za zadanie umożliwić Czytelnikowi 
łatwiejsze poruszanie się w problematyce, a z dru-
giej jest wskaźnikiem regionu pozyskania danej 
skały. Opis poszczególnych rejonów rozpoczynam 
od wschodniej części Dolnego Śląska posuwając 
się następnie w kierunku południowo-zachodnim 
i zachodnim. W opisie nie uwzględniam charak-
terystyki miejsc eksploatacji położonych poza tym 
terenem, a więc wytwórczości przedmiotów im-
portowanych. Zostaną one omówione przy okazji 
dyskusji dotyczącej obecności zabytków o prowe-
niencji pozadolnośląskiej.

Wzgórza Strzelińskie
Położone około 35-50 km na południowy 

wschód w linii prostej od Wrocławia Wzgórza 
Strzelińskie tworzą odrębną jednostkę geograficz-
ną wchodzącą w skład Przedgórza Sudeckiego. 
Wzgórza od zachodu ogranicza dolina Oławy, 

od południa Wysoczyzna Nyska, na wschodzie 
graniczy ze Wzgórzami Wawrzyszewsko-Szklar-
skimi, natomiast północne rubieże sąsiadują  
z Równiną Wrocławską (por. Staffa [red.] 2008, 
s. 13 n.). Wysokości bezwzględne wahają się  
w tym obszarze między 200 a 350 m n.p.m. Głów-
ny grzbiet Wzgórz Strzelińskich ciągnący się od 
południowych granic Strzelina przez około 25 km 
w stronę Ziębic, osiąga najwyższą kulminacją na 
szczycie Gromnika (393 m n.p.m.). Jest to obszar 
położony w obrębie wschodniej części jednost-
ki geologicznej zwanej blokiem przedsudeckim. 
Późnopaleozoiczne granitoidy odsłaniające się tu 
w wielu punktach stanowią najbardziej wysuniętą 
na wschód intruzję waryscyjską w obrębie Dol-
nego Śląska. Jednocześnie Wzgórza Strzelińskie 
są północnym przedłużeniem granicy pomiędzy 
Sudetami wschodnimi, a zachodnimi, geologicz-
nie również oddzielając strefę Brunovistulianu od 
Moldanubicum wchodzącego w obręb północno-
-wschodnich rubieży Masywu Czeskiego (Oberc-
Dziedzic et al. 2005). Do skał budujących opi-
sywaną jednostkę należy kilka odmian granitu  
w wieku odpowiadającym przełomowi karbon/
perm (ok. 280 mln lat) oraz pochodzące z środ-
kowo-dolnego permu (257-269 mln lat). Grani-
toidowe serie skalne tworzą tzw. masyw granitowy 
Strzelin-Žulova. Oprócz nich w obrębie Wzgórz 
Strzelińskich odnotowujemy liczne skały zwią-
zane z metamorficzną osłoną granitoidów. Na-
leżą do nich między innymi łupki łyszczykowe, 
łupki kwarcytowe, kwarcyty, rozmaite odmiany 
gnejsów, wapienie krystaliczne. Niemal wszystkie 
wspomniane skały były eksploatowane na Wzgó-
rzach Strzelińskich we wczesnym średniowieczu 
(por. tabela 1 oraz Sachanbiński, Kaźmierczyk 
1988). 

W trakcie licznych kwerend terenowych zi-
dentyfikowałam kilkanaście miejsc dawnej eks-
ploatacji surowców kamiennych w obrębie 
Wzgórz Strzelińskich (ryc. 40). Wypada przy tym 
je osobno omówić, gdyż stanowią jeden z lepiej 
zachowanych tego typu kompleksów na Dolnym 
Śląsku (por. też Lisowska, Pankiewicz 2008). Naj-
większym rozpoznanym dotąd kompleksem  
o prawdopodobnie wczesnośredniowiecznej me-
tryce są kamieniołomy położone nieopodal miej-
scowości Skalice w miejscu nazywanym Skalickie 
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Skałki. Występujące tu gnejsy pozyskiwano dla 
celów budowlanych. Sama wieś odnotowana zo-
stała w źródłach po raz pierwszy w 1227 (Skaliz), 
do 1810 r. była własnością cystersów z Henryko-
wa (Staffa 2008a, s. 290-292). Najprawdopodob-
niej właśnie z tego miejsca pozyskiwano surowiec 
do budowy fundamentów budynku klasztornego, 
jako że w widocznych elementach kamiennych 
podmurówki występują podobne petrograficznie 
gnejsy. Dalej na północ spotyka się luźno poroz-
rzucane w lesie niewielkie kamieniołomy w rejo-
nie Witostowic i Dobroszowa. Trudno prawidło-
wo bez szczegółowych badań określić ich metrykę, 
są one przypuszczalnie późnośredniowieczne lub 
nowożytne. Na większe skupienie kamienio-
łomów można natrafić w rejonie Gromnika. Na 
jego zboczach odnotowano w sumie siedem ka-
mieniołomów, z czego jeden największy u połu-
dniowego podnóża jest raczej miejscem eksploata-
cji nowożytnej. Pozostałe grupują się w pobliżu 
kopuły szczytowej (łącznie cztery). Podczas badań 
archeologicznych prowadzonych w 2008 r. na 
Gromniku odkryto w wykopie VII kamieniołom, 
z którego czerpano surowiec do budowy zamku 
wraz z wieżą (Jaworski, Pankiewicz 2008d).  
W 2010 r. przebadano niewielki kamieniołom na 
zachodnim skłonie góry. Odkryto w nim materiał 
ceramiczny bezspornie datujący obiekt na XV w. 
(Lisowska 2011b).

Pomiędzy wsiami Romanów a Gębczyce, po 
zachodniej stronie głównego grzbietu Wzgórz 
Strzelińskich zweryfikowano kilkanaście niewiel-
kich lejowatych zagłębień po eksploatacji skał. 
Najtrudniejszym zadaniem jest ustalenie chrono-
logii tych obiektów, natomiast sama ich eksplo-
atacja związana jest, z najprawdopodobniej wyko-
rzystującą doraźnie złoża gospodarką przydomową, 
której istotą było sprawne pozyskanie surowca do 
budowy podmurówek i murków granicznych. 
Natomiast w pobliżu Gębczyc, pomijając kilka 
dość dużych nowożytnych łomów znajdujących 
się we wsi i jej sąsiedztwie, zlokalizowana jest skał-
ka Marienstein gdzie również stwierdzono pozo-
stałości po eksploatacji skał w postaci znalezisk 
klinów żelaznych (informacja ustna A. Pankie-
wicz) oraz kilku ciągów otworów na kliny. Eks-
ploatacja w tym miejscu prowadzona była w póź-
nym średniowieczu. 

Kierując się na północ, w stronę Strzelina, kil-
ka łomów odnotowano w pobliżu czerwonego 
szlaku grzbietowego, dwa rozległe położone 700 
m na północ od szczytu Gromnika, po zachodniej 
stronie szlaku, kolejne dwa tuż obok miejsca 
oznaczonego jako Cygański krzyż pokutny. Zaby-
tek ten, którego chronologię możemy umieścić  
w XIV-XV w., jest jednocześnie datownikiem ante 
quem powstania niewielkich sąsiadujących z nim 
łomów, jako że został wykonany z niedokończo-
nej płyty granitowej, pierwotnie mającej zapewne 
inne przeznaczenie. Jest to również jedyny krzyż 
pojednania, który został wyryty w skale, bez dal-
szej obróbki jego kształtu. Poruszając się z kolei ze 
szczytu Gromnika, szlakiem żółtym w stronę Je-
głowej można zaobserwować kilkanaście różnej 
wielkości łomów, w których pozyskiwano łupki 
kwarcowe i kwarcowo-serycytowe. Znajdują się 
one praktycznie na obszarze całego wschodniego 
skłonu głównego grzbietu, licznie można je napo-
tkać również w miejscu zwanym Diabelską Krę-
gielnią. Trudno natomiast bez dalszych szczegóło-
wych badań i prac wykopaliskowych określić 
chronologię tych obiektów. Następne zgrupowa-
nie starych kamieniołomów napotykamy w okoli-
cach wsi Kuropatnik, Gęsiniec i Gościęcice. Ich 
eksploatacja związana jest z rozwojem wydobycia 
granitu w okolicach Strzelina w XVIII-XX w20. 

Wzgórza Strzelińskie były rejonem intensyw-
nie eksploatowanym we wczesnym średniowieczu. 
Wielki wpływ na to ma bliskie położenie tego re-
jonu względem stref osadnictwa i dużych ośrod-
ków polityczno-handlowych takich jak Wrocław, 
Strzelin, Brzeg. Jak dotąd nie odkryto na omawia-
nym terenie wczesnośredniowiecznych struktur 
pokopalnianych z materiałami jednoznacznie da-
tującymi je na ten okres. Natomiast szereg analiz 
petrograficznych drobnych wyrobów kamien-
nych, jak również surowców budowlanych pewnie 
lokują źródła ich pozyskiwania na obszarze Wzgórz 
Strzelińskich. Eksploatacja omawianego rejonu 
trwająca przez całe wczesne średniowiecze musiała 
mieć charakter wydobycia w kamieniołomach, 

20  Inwentaryzacja kamieniołomów w rejonie Wzgórz Strze-
lińskich prowadzona jest nadal. Jak do tej pory udało mi się za-
rejestrować około 50 takich obiektów. Badania nie zostały jeszcze 
ukończone. Załączona mapa (ryc. 40) przedstawia jedynie zgrupo-
wania łomów odnotowanych podczas badań. 
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przynajmniej niektórych grup surowców. Wska-
zuje na to stan zachowania badanych skał, które 
nie są zwietrzałe, z drugiej strony dobrze obrobio-
ne i dopasowane do potrzeb, więc prawdopodob-
nie nie pozyskiwano ich metodą zbieractwa. 

Z bogactwa geologicznego tego rejonu ko-
rzystano skwapliwie przy budowie lokalnych 
założeń romańskich. Zarówno rotunda w Strze-
linie jak również kościoły romańskie w Białym 
Kościele i dawny w Górce Sobockiej wzniesione 
były z miejscowych granitów (Świechowski 1955, 
s. 37, 60-1; Sachanbiński, Kaźmierczyk 1988, 
s. 162-3). Opactwo cystersów w Henrykowie  
w początkowej fazie rozwoju również korzystało 
ze złóż znajdujących się w pobliżu. Z rozwojem 
eksploatacji surowców wiązał się również XIII-
-wieczny przełom gospodarczo-kulturowy obser-
wowany w rozkwicie między innymi obszarów 
wiejskich. Niewielkie wychodnie kamienia zaczy-
nały być w owym czasie eksploatowane doraźnie 
i krótkotrwale na potrzeby drobnego budownic-
twa wiejskiego. Powstawały w ten sposób kamie-
niołomy „przydomowe”. Najprawdopodobniej 
większość obserwowanych w terenie niewielkich 
łomów wiąże się właśnie z tym procesem, a więc 
z okresem po XIII w. Miejscowy kamień do dziś 
jest wyraźnym elementem architektury pobliskich 
wsi. Podobny model rozwoju i intensyfikacji gos- 
podarki surowcami kamiennymi obserwujemy na 
pozostałych terenach Sudetów i ich Przedgórza.

Masyw Ślęży i Jańska Góra
Góra Ślęża jest jednym z lepiej widocznych 

szczytów Przedgórza Sudeckiego obserwowanym 
z Równiny Wrocławskiej. Położona jest około  
35 km w linii prostej od Wrocławia. Wchodzi ona 
w obręb jednostki zwanej Masywem Ślęży ogra-
niczonym od zachodu Równiną Świdnicką, od 
południa Kotliną Dzierżoniowską, a od południo-
wego-wschodu Wzgórzami Łagiewnickimi (Staffa 
et al. 2005, s. 13 n.). Północne rubieże regionu są-
siadują z Równiną Wrocławską. Do omawianego 
terenu włączono również Jańską Górę, która po-
mimo, iż tworzy jednostkę geograficzną Wzgórz 
Łagiewnickich, stanowi enklawę Ślężańskiego 
Parku Krajobrazowego i jest niezmiernie istotna 
ze względu na rozważania dotyczące wydobycia 
surowców kamiennych. Z naszego punktu wi-

dzenia ważna jest również geologia Jańskiej Góry, 
wchodzącej w skład jednostki Gogołów-Jordanów 
zbudowanej z serpentynitów, będącej jednym  
z elementów masywu ofiolitowego Ślęży, który 
przy omawianiu pozyskiwania surowców kamien-
nych należałoby potraktować jako całość. Teren 
ten charakteryzuje się sporymi deniwelacjami, 
najwyższa kulminacja (Ślęża) osiąga 718 m n.p.m., 
a wsie znajdujące się u jej podstawy położone są 
przeważnie na około 200-240 m n.p.m. Liczne 
wystające w masywie skałki oraz strome stoki upo-
dabniają rejon do obszarów wyższych gór.

Masyw Ślęży pod względem geologicznym jest 
rejonem szczególnym. Stanowi on jeden z lepiej 
wykształconych w Europie zespołów ofiolitowych. 
Tworzą się one w dnach oceanicznych wskutek 
złożonych procesów geologicznych; mogą tam ko-
lidować w ciągłym ruchu tektonicznym z innymi 
płytami w procesach obdukcji i subdukcji. Kom-
pleksy ofiolitowe złożone są z magmowych skał 
obojętnych, zasadowych i ultrazasadowych, czę-
ściowo zmetamorfizowanych, jak również pokry-
wy osadowej dna oceanicznego zalegającej bezpo-
średnio nad tymi skałami (Książkiewicz 1972,  
s. 697, 741; Jaroszewski et al. 1985, s. 163). Skały 
budujące Masyw Ślęży zalegające pierwotnie w 
superpozycji, zostały następnie tektonicznie oba-
lone ku północy pod kątem większym niż 90 
stopni (Majerowicz 2006, s. 16). Rejon ten jest 
szczególny dzięki temu zjawisku, ponieważ moż-
na zaobserwować tu niemal pełną sekwencję skał 
właściwych kompleksom ofiolitowym. 

Północno-zachodni fragment masywu budują 
skały granitowe, poprzecinanie gdzieniegdzie ży-
łami kwarcowymi. Zasadniczo występują tu czte-
ry odmiany granitoidów: granodioryty biotytowe, 
metagranity alaskitowe, leukogranity aplitowe  
z granatami oraz granity strefy przykontaktowej 
(Majerowicz 1963; Wójcik 2001, s. 43). W rejo-
nie Wieżycy odsłaniają się amfibolity, natomiast 
kopuła szczytowa Ślęży wraz ze zboczami zbudo-
wana jest z gabra (metagabra). W południowej 
partii rejonu masywu występują serpentynity ze-
społu Gogołów-Jordanów. Odsłaniają się one  
w okolicach Wzgórz Kiełczyńkich, Oleszeńskich 
oraz na Jańskiej Górze.
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Ślężański rejon eksploatacji granitów jest naj-
lepiej udokumentowanym złożem na Dolnym 
Śląsku wykorzystywanym w przeszłości. Wielolet-
nie badania potwierdziły aktywność wydobywczą 
w tym rejonie od okresu wpływów rzymskich po 
czasy nowożytne. Rozpoznane w trakcie badań 
powierzchniowych i wykopaliskowych pola lejów 
pokopalnianych grupują się w północnej części 
masywu (ryc. 41). Produkowano tu dyski prze-
znaczone do wyrobu kamieni żarnowych. Inten-
sywna była również gospodarka surowcowa służą-
ca celom budowlanym i rzeźbiarskim. Poza 
granitami na niewielką skalę wydobywano tu ga-
bro i prawdopodobnie również amfibolity. Z ko-
lei serpentynity doceniły już społeczności kultury 
lendzielskiej i młodszych neolitycznych (Cholewa 
2004, s. 40 n.). Również w neolicie w okolicy Na-
sławic pozyskiwano nefryt (Geschwendt 1944), 
którym powtórnie zainteresowano się dopiero  
w czasach nowożytnych (Sachanbiński 1979,  
s. 173-175).

Przy opisie technologii wydobycia sporo miej-
sca poświęciłam zagadnieniom eksploatacji grani-
tu na Ślęży. W tym miejscu wypada dodatkowo 
zaznaczyć, iż na północnych stokach góry zareje-
strowano około 1000 łomów (Domański 1965,  
s. 216), wiele z nich ma niestety nieustaloną lub 
niedokładną chronologię. Nie ulega natomiast 
wątpliwości, że użytkowane były w okresie wpły-
wów rzymskich, wędrówek ludów, wczesnym  
i późnym średniowieczu. Łomy te rozrzucone są 
na dość rozległym areale. W niektórych miejscach 
tworzą zgrupowania po kilkanaście lejów. W cią-
gu ubiegłego wieku kamieniołomy te badane były 
wielokrotnie. Warto przy tym omówić wyniki 
uzyskane przez prof. Grzegorza Domańskiego, 
który badał te łomy systematycznie począwszy od 
lat 60 do końca lat 90. włącznie.

Zasadniczo przyjmuje się, iż kamienie żarno-
we produkowane w różnych okresach w ośrodku 
ślężańskim różnią się morfologią na tyle, iż w nie-
których przypadkach można wydzielić pojedyn-
cze okazy pochodzące z okresu wpływów rzym-
skich oraz z wczesnego średniowiecza. Zdaniem 
G. Domańskiego wcześniejsze żarnowy z okresu 
wpływów rzymskich miały kwadratowy otwór, 
natomiast późniejsze, wczesnośredniowieczne – 

okrągły. Bazą dla tego wnioskowania była obec-
ność kamieni z kwadratowym otworem w bada-
nych zespołach z okresu wpływów rzymskich  
i wędrówek ludów, i ich brak na stanowiskach 
wczesnośredniowiecznych. Na tej podstawie uda-
ło się ustalić chronologię kilkunastu łomów, gdzie 
wystąpiły niedokończone dyski z kwadratowym 
otworem. Zagadnienie to jest już natomiast mniej 
jasne dla kół żarnowych z okrągłym otworem, bo-
wiem spotyka się je zarówno w okresie wpływów 
rzymskich jak i we wczesnym średniowieczu. Stąd 
też niektóre zespoły łomów ślężańskich mają dość 
szeroko określoną chronologię. W kilku przypad-
kach pewnie datujemy kamieniołomy na wczesne 
średniowiecze, dzięki obecności wyznaczników 
chronologicznych w postaci ceramiki czy narzędzi 
kamieniarskich (np. Wojciechowski 1962). 

Wczesnośredniowieczną eksploatację granitu 
potwierdzają również zachowane kościoły romań-
skie w Sobótce, Sobótce-Górce i Starym Zamku, 
których mury wzniesiono właśnie z tego surowca. 
Ponadto granity ślężańskie wykorzystywano do 
wytwarzania rzeźb lwów. Cztery takie lwy znajdu-
ją się w murach kościoła w Starym Zamku. Dwa 
kolejne odkryto przy zabudowaniach folwarcz-
nych w Sobótce-Górce, obecnie znajdują się przed 
bramą zamkową. Jedną rzeźbę lwa odkryto rów-
nież w Garncarsku, a następnie przeniesiono ją do 
Sobótki, gdzie stoi w towarzystwie tzw. „grzyba” 
przy kościele św. Anny. Ostatnia figura wmurowa-
na jest w mury kościoła św. Jakuba w Sobótce.

Z ośrodkiem ślężańskim wiążą się również 
obiekty, w których zajmowano się wykańcza-
niem kamieni żarnowych. Obecność warszta-
tów produkcyjnych stwierdzono w Chwałkowie, 
Będkowicach i Strzegomianach oraz w rejonie 
Sobótki-Górki, w pobliżu Gozdnicy (Jahn 1929,  
s. 286-287). Omówiono je wcześniej przy dysku-
sji na temat zaplecza gospodarczego.

Ostatnim dylematem pozostającym do wyja-
śnienia jest pozyskiwanie serpentynitów w połud- 
niowo-wschodniej partii ofiolitu Ślęży, identyfi-
kowanej z masywem serpentynitowym Gogołów-
-Jordanów. Na tym obszarze zarejestrowano kilka-
naście pól i pojedynczych kamieniołomów, które 
mogłyby świadczyć o dawnej eksploatacji złóż. 
Jak do tej pory region ten utożsamiany był z gór-
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nictwem neolitycznym i wiązany z eksploatacją 
serpentynitów przez ludność kultury pucharów 
lejkowatych i kultury ceramiki sznurowej. Zainte-

resowanie tą problematyką sięga początków XX w. 
(Mertins 1904, s. 23, Geschwendt 1941), jednak 
dopiero z inicjatywy Włodzimierza Wojciechow-

Ryc. 41. Rozmieszczenie kamieniołomów, osad produkcyjnych oraz zabytków wykonanych z granitu w rejonie Masywu Ślęży i Jańskiej 
Góry (opr. E. Lisowska, na podst. Domański 2002, Korta 1988)

Fig. 41. Distribution of quarry production settlements and artefacts made of granite in the area of Mount Ślęża and Jańska Góra
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skego podjęto się badań ściśle ukierunkowanych 
na rozpoznanie stref eksploatacji serpentynitów 
w neolicie oraz oznaczenia petroarcheologiczne-
go wyrobów z nich wykonanych (Wojciechow-
ski 1980; 1982; 1983; 1984; 1988). Badania te  
z powodzeniem były kontynuowane przez kolej-
ne pokolenia archeologów i geologów, szczególnie  
w zakresie oznaczeń petrograficznych wyrobów 
serpentynitowych (Cholewa 2004; Majerowicz, 
Siagło 2004).

W związku z istnieniem dawnych wyrobisk 
usytuowanych przede wszystkim w rejonie Jań-
skiej Góry, ale także na południowo-wschodnich 
stokach Wzgórz Oleszeńskich warto poświęcić 
temu zagadnieniu kilka zdań. Jak dotąd jedynie  
W. Wojciechowski podjął się prac wykopalisko-
wych ukierunkowanych na rozpoznanie aktyw-
ności górniczej w tym rejonie. W trakcie prac 
wykopaliskowych podjętych w 1980 r. udało się prze- 
badać dwa leje (Wojciechowski 1983), rozpozna-
jąc przy tym sposób eksploatacji serpentynitów 
oraz uzyskując bardzo skąpy materiał datujący 
(kultura pucharów lejkowatych wraz z fazą bo-
lerazską). Problematyczne jest, moim zdaniem, 
istnienie pozostałości po neolitycznych kamienio-
łomach badanych przez W. Wojciechowskiego na 
Jańskiej Górze. Jak sam autor wspomina jest to 
rejon w znacznym stopniu przekształcony przez 
człowieka w XIX i XX w. (Wojciechowski 1983, 
s. 15). Partie kopuły szczytowej w wielu miejscach 
są zniwelowane i poprzecinane lejami poeksplo-
atacyjnymi o nieznanej chronologii. Do dziś stoi 
również neogotycka wieża widokowa, wzniesiona 
w 1869 r z inicjatywy F. Schrötera – właścicie-
la ziemskiego majątku we wsi Sokolniki. Była to 
pierwsza z wież dedykowanych Bismarckowi na 
Dolnym Śląsku, a zarazem pierwsza tego typu 
wieża na świecie. Do jej budowy wykorzystano 
przede wszystkim miejscowe serpentynity, a tak-
że granity ślężańskie, piaskowce i cegły. Serpen-
tynity pozyskiwano przypuszczalnie na Jańskiej 
Górze, chociaż z praktycznego punktu widzenia 
eksploatacja powierzchniowa w jej bezpośrednim 
otoczeniu, utrudniałaby potencjalny ruch tury-
styczny. Być może surowce do jej budowy pozy-
skiwano w dużych kamieniołomach w południo-
wej partii góry. Rejon Jańskiej Góry stosunkowo 

mocno ucierpiał również w trakcie II wojny świa-
towej, czego świadectwem są do dziś zachowane  
w terenie pozostałości transzei i lejów po pociskach 
artyleryjskich. Łudząco przypominają struktury 
związane z eksploatacją surowca, a w niektórych 
miejscach wręcz zlokalizowane są obrębie jednego 
pola lejów (współwystępowanie kamieniołomów  
i lejów po pociskach).

Dużo wcześniej, bo w późnym średniowieczu 
i czasach nowożytnych (do XVIII w.) serpentyni-
tów używano do wznoszenia podmurówek i ścian 
obiektów w pobliskich wsiach – Sokolnikach, 
Piotrówku i Janówku. Niektóre elementy XVIII-
-wiecznego zespołu pałacowego w Piotrówku 
również są wykonane z tego surowca. Zatem roz-
sądnym źródłem pozyskiwania serpentynitów  
w tym celu była właśnie Jańska Góra. Niewyklu-
czone więc, że znajdujące się w jej obrębie struk-
tury mogą mieć znacznie bardziej skomplikowaną 
chronologię aniżeli wcześniej sądzono. Serpenty-
nity z Jańskiej Góry używane były do wyrobu pły-
tek okładzinowych, które we wczesnym średnio-
wieczu trafiały do grodu na Ostrowie Tumskim 
we Wrocławiu. Musiało się to wiązać z penetracją 
tego rejonu we wczesnym średniowieczu, pośred-
nio mogła być związana z intensywną aktywno-
ścią kamieniarską w ślężańskich kamieniołomach 
granitu. Stopień rozpoznania złóż serpentynitów 
we wczesnym średniowieczu nie został jak dotąd 
przebadany w sposób umożliwiający odtworzenie 
technologii pozyskiwania surowca. Być może, nie-
które z dawnych kamieniołomów mogą być zwią-
zane właśnie z wczesnym średniowieczem, nie wy-
kluczone jednak, że surowiec pozyskiwano bez- 
pośrednio z powierzchni. Jak dotąd nie podjęto 
się również prób rozpoznania czy dolnośląskie ser-
pentynity funkcjonowały również w epoce brązu, 
w okresie halsztackim, lateńskim i rzymskim. Jed-
nak z racji intensywnego osadnictwa we wszyst-
kich epokach w rejonie Równiny Wrocławskiej  
i Masywu Ślęży należałoby się liczyć z taką ewen-
tualnością.

Wracając jeszcze do neolitycznej aktywności 
człowieka w tym rejonie, użytkowanie serpenty-
nitów z Masywu Gogołów-Jordanów w neolicie 
miało bardziej intensywniejszy przebieg, niż we 
wczesnym średniowieczu, poświadcza to liczba 
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wykonanych zeń wyrobów związanych z kulturą 
pucharów lejkowatych i kulturą ceramiki sznu-
rowej (por. Wojciechowski 1988, s. 113-115). 
Stosunkowo dobrze zostały rozpoznane pracow-
nie trudniące się obróbką tej skały zlokalizowane  
w rejonie Jańskiej Góry, między innymi w Ja-
nówku i Tomicach, gdzie odkryto półwytwory  
i odpady serpentynitowe reprezentowane przez 
niedokończone siekiery i toporki oraz czopy 
wiertnicze (Romanow, Wachowski, Miszkiewicz 
1973; Wojciechowski 1973). Niewątpliwie lud-
ność neolityczna miała znacznie lepsze rozeznanie 
w surowcach skalnych tego rejonu, niż później we 
wczesnym średniowieczu, co poświadcza między 
innymi produkcja toporków z dość atrakcyjnego 
i rzadkiego nefrytu (Geschwendt 1941), wobec 
braku jakichkolwiek wyrobów nefrytowych we 
wczesnym średniowieczu. 

Rozpatrywanie aspektów związanych z gór-
nictwem skał serpentynitowych w rejonie Jań-
skiej Góry, zarówno w neolicie jak i w później-
szych epokach, między innymi we wczesnym 
średniowieczu, wymaga wobec przedstawionych 
danych bardzo dużej ostrożności. Prowadzone 
przez archeologów i geologów badania wyrobów 
neolitycznych pewnie lokują ośrodki jego pozy-
skiwania na Jańskiej Górze. Nasuwa się jedynie 
pytanie, czy aby na pewno eksploatowano je  
w kamieniołomach, a jeśli tak, to jak późniejsze 
przekształcenia góry wpłynęły na stan zachowania 
w terenie wcześniejszych łomów? Odkrycie kilku 
fragmentów ceramiki neolitycznej oraz wyrobów 
krzemiennych w wykopie założonym w jednym  
z kamieniołomów na Jańskiej Górze, nie jest moim 
zdaniem do końca przekonywujące, odnośnie tak 
wczesnego datowania tych struktur. Zabytki neo-
lityczne mogły równie dobrze dostać się do lejów 
przypadkowo, podczas późniejszych przekształ-
ceń kopuły szczytowej. Wskazuje na to, między 
innymi bardzo duże rozdrobnienie odkrytych  
w lejach materiałów, liczba znalezisk (21 skorup) 
i ich niejednorodność kulturowa. Z podobną 
sytuacją mamy do czynienia w sferze związanej  
z aktywnością wczesnośredniowieczną, nie ma- 
my potwierdzenia, że serpentynity pozyskiwano  
w kamieniołomach. Pochodzenie niektórych wy-
robów serpentynitowych z Jańskiej Góry zostało 

potwierdzone jedynie dzięki szczegółowym ba-
daniom geochemicznym wyrobów kamiennych. 
Rozpoznanie dynamiki przemian w związku  
z pozyskiwaniem serpentynitów na Jańskiej 
Górze, z uwzględnieniem chronologii poszcze-
gólnych epok, będzie zadaniem niezmiernie 
trudnym, o ile niemożliwym w realizacji i inter-
pretacji, wobec znacznych przekształceń szczytu  
w XIX i XX w. Wyznaczone natomiast przez ba-
daczy wyrobów neolitycznych metody identyfika-
cji rejonów pozyskiwania serpentynitu, mogą być 
z powodzeniem zastosowane do weryfikacji zabyt-
ków pochodzących z czasów późniejszych.

Rejon Kamieńca Ząbkowickiego
Wczesnośredniowieczna działalność ukierun-

kowana na pozyskiwanie surowców skalnych pro-
wadzona była w okolicach Kamieńca Ząbkowic-
kiego. Rejon ten położony jest w obrębie dwóch 
jednostek geograficznych. Obszar ten leży na gra-
nicy Obniżenia Ząbkowickiego na północy i Ob-
niżenia Otmuchowskiego na południu (por. Staf-
fa et al. 2008, s. 18-19). Rozdziela je pradolina 
Nysy Kłodzkiej przepływającej tu w układzie rów-
noleżnikowym. Wpada ona poniżej Lewina Brze-
skiego do Odry. Z eksponowanych punktów rejo-
nu Kamieńca Ząbkowickiego rozciąga się na 
południe panorama na znajdujące się w pobliżu 
Góry Bardzkie i Złote. Oddalone są one w linii 
prostej o niecałe 20 km od interesującego nas ob-
szaru. Przeciętne wysokości bezwzględne wahają 
się w tym rejonie między 220 a 270 m n.p.m. 
rzadko osiągając ponad 300 m n.p.m. (np. Zam-
kowa Góra).

W rejonie Kamieńca Ząbkowickiego licznie 
odsłaniają się łupki łyszczykowe, stanowiące prze-
dłużenie serii strońskiej metamorfiku Lądka-
Śnieżnika o blok przedsudecki. Stanowią wschod-
nią część metamorfiku Niemczy–Kamieńca 
Ząbkowickiego, w którym są podstawowym ogni-
wem litologicznym (Dziedzicowa 1979, s. 280- 
-281). Łupki łyszczykowe Kamieńca Ząbkowic-
kiego należą do gruboblaszkowych odmian bioty-
towo-muskowitowych z granatami, zawierające 
często pojedyncze agregaty andaluzytu i staurolitu 
oraz inne minerały charakterystyczne dla wyso-
kiego stopnia metamorfizmu. Tworzą dwie jed-
nostki: na wschodzie jednostkę Byczenia i na za-
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chodzie jednostkę Kamieńca. Różnią się one 
nieznacznie składem mineralnym oraz chemi-
zmem, podobnie jak obecne w północnej części 
rejonu łupki łyszczykowe odsłaniające się w okoli-
cy Stolca (Mazur, Józefiak 1999; Józefiak 2000).

W 2009 r. dokonano szczegółowego przeba-
dania terenowego rejonu Kamieńca Ząbkowickie-
go. Równolegle prowadzono inwentaryzację ka-
mieniołomów wraz z pobieraniem prób skał oraz 
badania wykopaliskowe w łomie na Krzyżowej 
Górze (ryc. 42). Impulsem do przeprowadzenia 
tak ukierunkowanych badań były materiały po-
chodzące z osady z IX-XI w. położonej nad poto-
kiem Budzówka w Kamieńcu Ząbkowickim 

przedstawionej przy opisie technologii produkcji 
oraz zaplecza gospodarczego (rozdz. 2.3.).

W trakcie prac terenowych stwierdzono, iż 
najbliżej położoną od osady wczesnośrednio-
wiecznej wychodnią łupków łyszczykowych, które 
potencjalnie mogły być eksploatowane w celu wy-
robu z nich kół żarnowych, jest Krzyżowa Góra. 
Zarejestrowano tam ślady dawnej eksploatacji  
w postaci śladów po świdrach ręcznych i klinach. 
Dodatkowo stwierdzono obecność nieukończo-
nego kamienia żarnowego tkwiącego w podłożu 
skalnym. Wobec tych faktów zdecydowano się 
przeprowadzić w obrębie Krzyżowej Góry bada-
nia wykopaliskowe, których celem miało być zwe-
ryfikowanie ewentualnej wczesnośredniowiecznej 

Ryc. 42. Rejon Kamieńca Ząbkowickiego wraz z osadą wczesnośredniowieczną i kamieniołomem badanym wykopaliskowo

Fig. 42. Kamieniec Ząbkowicki area with early medieval settlement and the excavated quarry
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eksploatacji. Pozyskane materiały jak również ob-
serwacja nawarstwień na Krzyżowej Górze nie po-
twierdziły wczesnośredniowiecznej aktywności 
górniczej w tym miejscu. Odkryte materiały po-
zwalają datować łom z Krzyżowej Góry na głów-
nie na okres XVI-XVIII w. (nieliczne są materiały 
późnośredniowieczne)(Lisowska 2011). W związ-
ku z tym postanowiono wykorzystać zupełnie 
inną metodę, która w efekcie mogłaby pozwolić 
na połączenie osady produkcyjnej z Krzyżową 
Górą.

Z odsłonięć w rejonie Kamieńca Ząbkowic-
kiego pobrano serię prób geologicznych, z któ-
rych następnie wykonano badania mikrosondowe 
(M. Borowski, E. Lisowska). Płytki cienkie wyko-
nano również z kamieni żarnowych odkrytych na 
osadzie wczesnośredniowiecznej. Interpretację 
wyników powierzono dr. Michałowi Borowskie-
mu. Szczegółowe oznaczenie chemizmu w grana-
tach (po dwie analizy WDS dla jednego ziarna, 
punkty ze środka minerału i z brzegu) oraz łysz-
czykach (około 20-30 dla jednego szlifu) pozwoli-
ło jednoznacznie połączyć wyroby pochodzące  
z osady produkcyjnej ze złożami na Krzyżowej 
Górze. Rejon Kamieńca Ząbkowickiego wykazuje 
bardzo duże lokalne zróżnicowanie w budowie  
i chemizmie łupków łyszczykowych. Dlatego dla 
pozostałych kamieni żarnowych wykonanych  
z łupków łyszczykowych pochodzących z innych 
dolnośląskich stanowisk, możliwe było po pierw-
sze połączenie ich z łupkami kamienieckimi, a po 
drugie zlokalizowanie wychodni tych skał w obrę-
bie niewielkich jednostek takich jak Zamkowa 
Góra czy Krzyżowa Góra. Odkrycie to pozwoliło 
na określenie ponadregionalnego zasięgu produk-
tów z osady w Kamieńcu Ząbkowickim, a co się  
z tym wiąże na podwyższenie rangi tego ośrodka 
wytwórczego. Przedstawiona metoda geologiczna 
jest również przykładem na określenie chronologii 
funkcjonowania kamieniołomu wówczas, gdy za-
wodzą źródła archeologiczne. W efekcie przepro-
wadzonych badań stwierdzono, że Krzyżowa Góra 
stanowiła istotną strefę eksploatacji we wczesnym 
średniowieczu, której ślady zostały zniszczone po-
przez późniejszą działalność w niewielkim stopniu 
w XIV-XV w., a zasadniczo w XVI-XVIII w. (Li-
sowska 2011). 

Dodatkowym odkryciem, osiągniętym w trak- 
cie badań mikrosondowych kamieni żarnowych, 
jest zlokalizowanie drugiej strefy wczesnośrednio-
wiecznej eksploatacji w Kamieńcu Ząbkowickim. 
Stwierdzono, iż niektóre łupki łyszczykowe po-
brane z kół żarnowych reprezentują skład che-
miczny ziaren występujący na Zamkowej Górze, 
stąd wniosek, że musiały one tam być również 
eksploatowane. Potwierdza to wizja terenowa 
przeprowadzona na Zamkowej Górze, podczas 
której odnotowano kilkanaście kamieniołomów  
o trudnej obecnie do określenia chronologii. Przy-
puszczalnie część z nich może wiązać się z działal-
nością górniczą we wczesnym średniowieczu. Nie-
które mogą również stanowić pozostałości po 
masowej eksploatacji, która miała miejsce w mo-
mencie budowy klasztoru augustianów (później 
przejętego przez cystersów z Lubiąża) w początku 
XIII w. Budowla niemal w całości wzniesiona zo-
stała z łupków łyszczykowych, jedynie jej nielicz-
ne elementy dekoracyjne wykonano z piaskow-
ców kłodzkich. Najpewniej ponownie korzystano 
ze złóż miejscowych w trakcie licznych modyfika-
cji i przebudów zespołu klasztornego.

Wzgórza Niemczańskie
Wzgórza Niemczańskie stanowią zachodnią 

jednostkę geograficzną wchodzącą w skład Wzgórz 
Niemczańsko-Strzelińskich. W istocie nazwa 
Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie będąca w po-
wszechnym użyciu w opracowaniach geograficz-
nych (np. Kondracki 1978, s. 382) odnosi się do 
dwóch obszarów, które zdaniem niektórych geo-
grafów powinny być traktowane oddzielnie (Staf-
fa 2008, s. 13). W skład omawianego tu teryto-
rium Wzgórz Niemczańskich wchodzi kilka 
mniejszych jednostek: Wzgórza Dębowe, Wzgó-
rza Dobrzenieckie, Wzgórza Szklarskie, Wzgórza 
Gumińskie, Wzgórza Krzyżowe, Wzgórza Gilow-
skie oraz Wzgórza Bielawskie. Centralnym punk-
tem orientacyjnym jest miasto Niemcza. Od pół-
nocy rejon ten ogranicza Równina Wrocławska, 
od wschodu Wzgórza Lipowe, Kotlina Henry-
kowska oraz Wysoczyzna Ziębicka. Południowe 
rubieże sąsiadują z Obniżeniem Ząbkowickim 
oraz Obniżeniem Stoszowic. Z zachodu teren ten 
ograniczają Wzgórza Łagiewnickie (Staffa 2008,  
s. 18-19). Rzeźba terenu ma w przypadku Wzgórz 
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Niemczańskich charakter poligeniczny, uwarun-
kowany głównie litologią i tektoniką. Wysokości 
bezwzględne oscylują przeważnie między 200  
a 300 m n.p.m. Najwyższą kulminacją jest szczyt 
Zguba (418 m n.p.m.) położony na Wzgórzach 
Gilowskich. Sieć hydrograficzna w głównej mierze 
należy do zlewni Ślęzy, jedynie w południowo za-
chodniej części wchodzi w skład zlewni Bystrzycy.

Wzgórza Niemczańskie mają dość skompliko-
waną budowę geologiczną. Zachodnia ich część 
położona jest w zasięgu najstarszego geologicznie 
zespołu skał sudeckich – Bloku Gór Sowich, któ-
rego powstanie miało miejsce prawdopodobnie  
w starszym proteozoiku, a być może nawet w ar-
chaiku (Teisseyre, Grocholski, Kural, Milewicz, 
Wroński 1979, s. 15). Kompleks sowiogórski bu-
dują przede wszystkim gnejsy oligoklazowo-bio-
tytowe, które często występują w postaci migma-
tytów. Towarzyszą im często wkładki orto-  
i paraamfibolitów. We wschodniej części regionu 
znajduje się jednostka określana jako strefa dyslo-
kacyjna Niemczy stanowiąca wtórnie sfałdowane 
synklinorum w obrębie wschodnich dyslokacji 
brzeżnych Bloku Sowiogórskiego. Dla strefy tej 
charakterystyczne są mylonity i blastomylonity 
powstałe między innymi z gnejsów sowiogórskich. 
Najbardziej na wschód w omawianym rejonie wy-
sunięty jest tak zwany metamorfik Niemczy- 
-Kamieńca, którego głównym składnikiem litolo-
gicznym są łupki łyszczykowe.

We wczesnym średniowieczu wykorzystywano 
prawie wszystkie odsłaniające się na Wzgórzach 
Niemczańskich skały. Należą do nich amfibo- 
lity moldanubskie (orto- i para-), blastomylo-
nity, kataklazyty gnejsowe oraz łupki kwarcowe  
i kwarcowo-łyszczykowe. W trakcie wizji tereno-
wych odnotowano kilkadziesiąt kamieniołomów  
o zróż-nicowanej wielkości. Nie ma niestety jak 
na razie podstaw, aby wiązać je z wczesnośrednio-
wieczną eksploatacją surowca. Jedynie niewielkie 
łomy odkryte wewnątrz grodziska w Gilowie (Ja-
worski, Pankiewicz 2008, s. 184-188) związane 
są z górnictwem migmatytów gnejsowych, które 
wykorzystywane były najpewniej do licowania 
wałów grodu. Pozostałe kamieniołomy na Wzgó-
rzach Niemczańskich jak dotąd nie były badane 
przy pomocy prac wykopaliskowych, stąd trudno 
ustalić kiedy były eksploatowane. Forma niektó-
rych z nich może nasuwać skojarzenia z lejowa-
tymi jamami znanymi na przykład ze zboczy Ślę-
ży. Grupują się one na zachodnim stoku Wzgórz 
Dębowych oraz w południowej ich części w oko-
licy wsi Ruszkowice. Ponadto liczne łomy znane 
są z Wzgórz Gumińskich i Wzgórz Gilowskich, 
położone są na południe od grodziska w Gilo-
wie. Niektóre z nich mają raczej formę odkrywek  
o metryce nowożytnej, szczególnie te głębokie,  
o stromych, niemal pionowych ścianach.

Jednym z ciekawszych przykładów miejscowej 
obróbki kamienia jest pracownia trudniąca się 
wyrobem kół żarnowych odkryta na grodzisku  
w Gilowie. Obiekt założony pod koniec IX w., 
najpewniej przez drużynę wielkomorawską, jest 
elementem obcym na Dolnym Śląsku (Jaworski, 
Pankiewicz 2008a, s. 194 n.). Zamiejscowa lud-
ność nie mająca rozeznania w geologii tego regio-
nu, wobec narastających potrzeb związanych  
z przetwórstwem żywności rozpoczęła produkcję 
kamieni żarnowych wykorzystując do tego mier-
nej jakości miejscowy surowiec (ryc. 43). Znajdu-
je to odbicie w znaleziskach co najmniej trzech 
kamieni żarnowych wykonanych z kataklazytów 
gnejsowych. Dwa z nich zostały odkryte przypad-
kowo w 2002 r. na wale. Zostały wyrzucone przez 
mieszkańców jeszcze zanim ich powierzchnia ule-
gła całkowitemu zużyciu. Przypuszczalnie przy-
czyną takiego działania było zbyt mocne łuszcze-

Ryc. 43. Otwór w skale znajdujący się 100 m od grodziska  
w Gilowie, w dolinie Tatarskiego Potoku

Fig. 43. �e hole in the rock, located 100 meters from the Gilów 
stronhold in the valley of Tatarski Potok
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nie się skały, co przekłada się na zanieczyszczenie 
mąki znaczną ilością okruchów skalnych. Być 
może wygląd kataklazytów gnejsowych łudząco 
przypominający niektóre odmiany łupków łysz-
czykowych21 wpłynął na taki ich wybór. Pracow-
nia gilowska nastawiona była wyłącznie na zaspo-
kojenie potrzeb mieszkańców grodu, jednak jak 
się okazało wybór surowca był nietrafiony.

Niewątpliwie ludność pobliskiej Niemczy 
musiała znacznie lepiej znać środowisko geolo-
giczne rejonu. Badania oblicówki kamiennej 
niemczańskiego grodziska, do której użyto łama-
nych bloków skalnych, o stosunkowo świeżych 
przełamach, wskazują na pozyskiwanie niezbęd-
nego surowca w kamieniołomach. Prawdopodob-
nie mogły być wykorzystywane pobliskie złoża  
z zachodnich stoków Gór Dębowych oraz w połu-
dniowej części Wzgórz Niemczańskich, w okolicy 
Kośmina i Piławy Górnej. Na wychodnie te wska-
zują między innymi oznaczenia petrograficzne 
skał budujących oblicówkę grodziska w Niemczy 
(Hołubowicz, Kaźmierczyk 1963, s. 301, tamże 
wyniki analiz A. Majerowicza).

Z eksploatacją zaplecza surowcowego Wzgórz 
Niemczańskich wiąże się również pozyskiwanie 
blastomylonitów i łupków kwarcowych odsłania-
jących się w okolicy Niemczy, amfibolitów z rejo-
nu Piławy Górnej oraz bazaltów występujących  
w sąsiedztwie Goli Dzierżoniowskiej. Nie rozpo-
znano ani sposobu ich pozyskiwania, ani też form 
terenowych, które mogłyby świadczyć o ich wcze-
snośredniowiecznej eksploatacji. Analizy petro-
graficzne przedmiotów z Niemczy i Gilowa wska-
zały jedynie potencjalne źródła ich pochodzenia.

Wzgórza Niemczańskie przysparzają często-
kroć sporych problemów z rozpoznaniem form, 
które mogą uchodzić za wczesnośredniowieczne 
kamieniołomy. Wpływ na to ma przede wszyst-
kim, podobnie jak w przypadku Wzgórz Strzeliń-
skich, trwająca nadal eksploatacja kamienia  
w tym rejonie. Intensyfikacja pozyskiwania tu su-
rowców ma miejsce w XVII-XVIII w. równolegle 
do odkryć cennych i rzadkich skał i minerałów  
o dużym potencjale ekonomicznym (Sachanbiń-

21  Łupki łyszczykowe były bardzo popularnym surowcem we 
wczesnym średniowieczu wykorzystywanym do wyrobu żarnowów 
na Morawach, znacznie mniejszym zainteresowaniem cieszyły się 
tam gnejsy i granitognejsy (Dohnal 2003).

ski 1979, passim). Liczne świadectwa nowożytne-
go górnictwa komplikują dochodzenie dotyczące 
rozpoznania warunków i form gospodarki surow-
cowej w starszych epokach.

Góry Bardzkie
Góry Bardzkie są jednostką wyraźnie wyod-

rębniającą się w Sudetach Środkowych. Od pół-
nocy ograniczają je Góry Sowie, Obniżenie Sto-
szowic oraz Masyw Brzeźnicy. Wschodnia strona 
przechodząca w Góry Złote sąsiaduje z Pradoliną 
Nysy i Przedgórzem Paczkowskim. Od południa 
Góry Bardzkie ogranicza Kotlina Kłodzka. Prze-
pływająca przez górotwór Nysa Kłodzka dzieli 
Góry Bardzkie na dwie części – Grzbiet Zachodni 
oraz Grzbiet Wschodni. Rejon ten charakteryzuje 
się znacznymi deniwelacjami dochodzącymi na-
wet do 400 m. Najwyższym wyniesieniem jest 
Kłodzka Góra (765 m n.p.m.) Wysokości bez-
względne w przeważającej części oscylują między 
300 a 500 m. Cała sieć hydrograficzna należy do 
zlewni Nysy Kłodzkiej (zob. Staffa [red.] 1993,  
s. 12-13).

Góry Bardzkie mają dość złożoną budowę 
geologiczną. Najważniejszą jednostką litostraty-
graficzną jest tak zwana struktura bardzka. Jest 
ona przykładem synklinorium wypełnionym osa-
dami dewońskimi (być może nawet ordowicki-
mi?), poddanym kilkukrotnym fałdowaniom  
w paleozoiku. Osady te zostały następnie w trak-
cie trzeciorzędowych ruchów górotwórczych wy-
piętrzone blokowo. Obecne w strukturze bardz-
kiej skały facji zlepieńcowej, piaszczystej i ilastej 
tworzą główny zrąb struktury bardzkiej.

Wydobycie surowców skalnych we wczesnym 
średniowieczu w Górach Bardzkich jest praktycz-
nie nierozpoznane. Analizy petrograficzne osełek 
kamiennych, odkrywanych na dolnośląskich sta-
nowiskach ujawniły, że część z nich wykonana zo-
stała z mułowców, iłowców i łupków mułowco-
wych, które mogły być pozyskiwane w rejonie 
Barda oraz Żdanowa. Stanowią one nikły odsetek 
surowców analizowanych w pracy, ale mimo 
wszystko wypada się ustosunkować do możliwości 
związanych z ich eksploatacją. Badania terenowe 
poczynione zarówno we wschodniej jak i zachod-
niej partii Gór Bardzkich ujawniły istnienie wielu 
dawnych łomów. Niektóre są rozległe i głębokie, 
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Ryc. 44. Góry Stołowe, kamieniołom nowożytny nieopodal wsi Łężyce. 1 – ślad po świdrze; 2 – pozostałości po odcinaniu bloku przy 
pomocy klinów

Fig. 44. Góry Stołowe, post-medieval quarry near the village of Łężyce. 1 – trace of a drill bit, 2 – traces of block cutting by means  
of wedges
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stanowiąc prawdopodobnie relikty eksploatacji 
nowożytnej (np. kamieniołomy położone na 
wschód od przełęczy Łaszczowa). Z kolei na za-
chodnich zboczach Góry Kalwaria istnieje kilka 
bardzo niewielkich wyrobisk mogących już być 
eksploatowanymi we wczesnym i późnym śre-
dniowieczu. Wyrobiska te położone są najbliżej 
grodziska w Bardzie. Z drugiej strony pozyskiwa-
nie materiału skalnego mogło odbywać się wsku-
tek bezpośredniego odłupywania z licznych  
w Górach Bardzkich odsłonięć lub poprzez zbie-
ranie luźnych fragmentów niesionych przez rzeki.

Kotlina Kłodzka i jej otoczenie
Kotlina Kłodzka jest rozległą jednostką oto-

czoną ze wszystkich stron grzbietami górski-
mi. Jest zarazem największą śródgórską kotliną  
w Sudetach. Z nizinną częścią Dolnego Śląska łą-
czy się przez przełom Nysy Kłodzkiej w Górach 
Bardzkich. Otaczają ją od wschodu i południo-
wego-wschodu Góry Złote, Bialskie i Masyw 
Śnieżnika. Południowa część Kotliny Kłodzkiej 
przechodzi w odrębną jednostkę zwaną Rowem 
Górnej Nysy. Południowo-zachodnią granicę za-
mykają pasma Gór Bystrzyckich i Sowich. Z pół-
nocy Kotlinę Kłodzką ograniczają Góry Suche  
i Wzgórza Włodzickie. Teren kotliny jest lekko 
pofalowany, a jego wysokości bezwzględne wahają 
się między 350 a 430 m n.p.m. Sieć hydrograficz-
na w całości należy do zlewni Nysy Kłodzkiej.

Obszar Kotliny Kłodzkiej w przeważającej 
części należy do jednostki geologicznej określanej 
jako niecka śródsudecka lub depresja śródsudec-
ka. Pozostałe różnowiekowe formacje geologiczne 
należą do metamorfiku kłodzkiego, struktury 
bardzkiej oraz kłodzko-złotostockiego masywu 
granitoidowego. Dla gospodarki surowcowej we 
wczesnym średniowieczu znaczenie miały tylko 
piaskowce niecki śródsudeckiej, stąd przybliżę li-
tologię jedynie tych skał.

Piaskowce Kotliny Kłodzkiej mają kilka od-
mian różniących się między sobą wiekiem geolo-
gicznym oraz właściwościami fizykochemicznymi 
(zob. Teisseyre, Grocholski, Kural, Milewicz, 
Wroński 1979; Don 1979; Jerzykiewicz 1979; 
1979a; Milewicz 1979). Piaskowce są skałami 
osadowymi powstającymi w wyniku długotrwałej 
sedymentacji, a następnie cementacji tych osa-

dów. Piaskowce Kotliny Kłodzkiej reprezentują 
skały wieku dolnopermskiego, triasowego oraz 
górnokredowego. Do permskich utworów zalicza-
my mułowce, piaskowce i zlepieńce czerwonego 
spągowca. Powstawały one w trzech cyklach sedy-
mentacyjnych. Piaskowce czerwonego spągowca 
często zwane są również „czerwonym piaskowcem 
śląskim” lub „piaskowcem budowlanym” (Don 
1979, s. 386). Nazwy zawdzięczają charaktery-
stycznej różowawej barwie przechodzącej nieraz  
w odmiany intensywnie czerwone. Występują one 
w pasmach przebiegających z południowego-
-wschodu na północny-zachód. Odsłaniają się 
między innymi w rejonie Nowej Rudy-Słupca, 
Nowej Rudy i Radkowa, gdzie do dziś działają ka-
mieniołomy eksploatujące czerwony piaskowiec 
śląski. Z kolejnym cyklem geologicznym wiążą się 
piaskowce cechsztyńskie, które poprzez kilka cykli 
sedymentacyjnych łączą piętra czerwonego spą-
gowca i pstrego piaskowca. Osady triasowe repre-
zentowane są przez dolne i środkowe pstre pia-
skowce. Ich pokłady odsłaniają się między innymi 
w rejonie Nowej Rudy. Do osadów kredowych 
odsłaniających się w południowo-zachodniej czę-
ści omawianego obszaru zaliczamy dolne, środko-
we i górne piaskowce ciosowe. Mają one zazwy-
czaj barwę żółtobiałą lub żółtobrunatną, często 
spotyka się odmiany drobnoziarniste (dolne i gór-
ne piaskowce ciosowe) ale występują również wa-
rianty o zróżnicowanym składzie granulometrycz-
nym (środkowe piaskowce ciosowe).

Eksploatacja piaskowców Kotliny Kłodzkiej 
we wczesnym średniowieczu pozostaje praktycz-
nie nierozpoznana. Zbyt duży areał ich występo-
wania (ponad 500 km kwadratowych) oraz liczne 
odkrywki nowożytne spowodowały, iż w trakcie 
badań powierzchniowych ukierunkowanych na 
rejestrację dawnych kamieniołomów, nie udało się 
wskazać ani jednej struktury bądź rejonu, w któ-
rym mogłyby być eksploatowane. Badania petro-
graficzne przedmiotów kamiennych oraz analiza 
architektury wskazują rejon Kotliny Kłodzkiej 
jako dość pewne miejsce związane z pozyskiwa-
niem piaskowców. Badania terenowe dodatkowo 
utrudnił fakt, iż osadnictwo wczesnośrednio-
wieczne jest tu bardzo słabo rozpoznane (zob. Lo-
dowski 1980, mapa 3; Moździoch 2006, s. 194, 
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ryc. 7), stąd trudno też nawet wskazać potencjalne 
strefy eksploatacji piaskowców. Podczas licznych 
wyjazdów w rejon Kotliny Kłodzkiej i otaczające 
ją pasma górskie udało się jedynie odnotować ka-
mieniołomy związane z działalnością wydobywczą 
od XVIII do początku XX w. (ryc. 44).

Góry Kaczawskie i Pogórze Kaczawskie
Przyczyną połączenia tych dwóch jednostek 

fizjograficznych jest fakt, iż pod względem budo-
wy geologicznej stanowią pewną całość, a ich wy-
odrębnienie fizyczno-geograficzne uwarunkowa-
ne jest różnicami wynikającymi z ukształtowania 
terenu (por. Staffa 2002, s. 15). Pogórze Kaczaw-
skie przylega od północnego wschodu do Równi-
ny Chojnowskiej znajdującej się już w niżowej 
części Dolnego Śląska. Od zachodu zarówno Po-
górze Kaczawskie jak i Góry Kaczawskie graniczą 
z Pogórzem Izerskim. Góry Kaczawskie stanowią-
ce południową partię omawianego rejonu sąsia-
dują z Kotliną Jeleniogórską i Rudawami Jano-
wickimi od południa. Omawiane jednostki od 
wschodu ograniczone są Pogórzem Bolkowskim 
oraz Wzgórzami Strzegomskimi. Rejon należy do 
zlewni dwóch głównych, przecinających je rzek – 
Kaczawy i Bobru. 

W przeważającej części Pogórza Kaczawskiego 
wysokości bezwzględne wahają się od 200 do  
350 m n.p.m. Najwyższą kulminacją Pogórza Ka-
czawskiego jest Ostrzyca (501 lub 499 m n.p.m.) 
znajdująca się we wschodniej części rejonu, nie-
kiedy zwana ze względu na kształt i budowę geo-
logiczną „Śląską Fudżijamą” (zob. Staffa 2002,  
s. 382-385). Z kolei graniczące z Pogórzem Ka-
czawskim Góry Kaczawskie składają się z kilku 
grzbietów o wysokościach przekraczających  
500 m n.p.m. W przeciwieństwie do lekko pofa-
lowanego pogórza, obszar Gór Kaczawskich ma 
liczne wyraźne deniwelacje sięgające nawet  
400 m. Najwyższą ich kulminacją jest grupa 
szczytów Skopiec (724 m), Baraniec (720 m)  
i Maślak (720 m) znajdująca się w centralnej par-
tii omawianej jednostki geograficznej.

Podobnie jak w przypadku Kotliny Kłodzkiej 
na szeroką skalę wykorzystywano tu piaskowce, 
które stanowią na Pogórzu Kaczawskim i w Gó-
rach Kaczawskich jedno z głównych ogniw litolo-
gicznych. Należą one do jednostki geologicznej 

zwanej depresją północnosudecką, którą tworzą 
głównie osady dolnotriasowe i górnokredowe. 
Piaskowce występują tu w dwóch głównych od-
mianach kolorystycznych. Pierwszą z nich są pstre 
piaskowce wykształcone na obszarze pomiędzy 
Gościszowem, Lwówkiem a Pielgrzymką (Mile-
wicz 1979, s. 391). Są one cyklicznie uławicone  
i mają barwę szaroróżową. Składają się przede 
wszystkim z odmian średnio- i gruboziarnistych, 
ale spotyka się również warstwy drobnoziarniste. 
Drugą odmianę tworzą piaskowce kredowe o ja-
snożółtej, żółtoszarej i jasnoszarej barwie. W za-
leżności od wieku geologicznego dzielimy je na 
piaskowce cenomańskie, turońskie, koniackie  
i santońskie (okresy górnej kredy). Występują  
w tym rejonie znacznie częściej niż piaskowce 
pstre. Największe ich złoża znajdują się w na połu-
dnie i zachód od Złotoryi, obecne są również  
w okolicach Lwówka Śląskiego, Gościszowa, na 
zachód od Bolesławca oraz w rejonie Wlenia.

W Górach Kaczawskich i na Pogórzu Kaczaw-
skim ślady dawnej eksploatacji piaskowców są 
bardzo liczne. Tworzą je pojedyncze kamienioło-
my oraz całe ich zgrupowania (np. w okolicy 
Lwówka Śląskiego oraz na zachód od Raciborowic 
Górnych). Znane są również pozostałości po ich 
eksploatacji z rejonu Wlenia, jak na przykład nie 
dokończona misa na zboczach góry Gniazdo 
(Michniewicz 2006, s. 100). Forma większości 
łomów, manifestująca się występowaniem dużych 
rozległych odkrywek, wskazuje na stosunkowo 
długą eksploatację. Nie ulega wątpliwości, że su-
rowce wydobywano tu od początków XII w.,  
a najprawdopodobniej już od połowy XI w. (wska-
zuje na to chronologia niektórych obiektów z gro-
du w Legnicy wykonanych z piaskowców niecki 
północnosudeckiej). Podobnie jak w przypadku 
omawianych wcześniej Wzgórz Strzelińskich 
trudno o ustalenie chronologii większości z tych 
łomów. Przypuszczalnie były to obiekty długo-
trwale użytkowane od wczesnego średniowiecza, 
aż po czasy nowożytne. Pewnym wskaźnikiem 
może tu być stopień zarośnięcia dawnych łomów 
oraz głębokość najniższego poziomu eksploatacyj-
nego w stosunku do nawarstwionych później osa-
dów. 
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Określenie sposobu eksploatacji piaskowców 
wymaga przeprowadzenia w tym rejonie badań 
wykopaliskowych. Szczególnie cenne mogą być 
badania w rejonie Lwówka Śląskiego, Gościszowa 
i Raciborowic. W rejonie tym mamy również do 
czynienia z eksploatacją bezpośrednią wprost  
z wystających skałek (eksploatacja w łomach 
otwartych). Potwierdza to między innymi obser-
wacja śladów poeksploatacyjnych w odkrywkach 
znajdujących się w rejonie Łupek (okolice Wle-
nia) oraz na szczytach Stromca, Płoszczynki i Szy-
bowiska. Ślady te mają jednak metrykę późnośre-
dniowieczną (Firszt 1996; 1999). Być może 
rozpoczęta we wczesnym średniowieczu eksplo-
atacja kamienia z przeznaczeniem głównie na cele 
budowlane, przyczyniła się do rozpoznania złóż 
złota, którego rozwój eksploatacji w tym rejonie 
przypada na XIII-XIV w.22 (Kaźmierczyk 1974; 
1975; 1976; Kaźmierczyk, Grodzicki 1975; 1976; 
Stolarczyk 2009, s. 37).

Na Pogórzu Kaczawskim eksploatowano rów-
nież na niewielką skalę lokalnie odsłaniające się 
bazalty trzeciorzędowe. Należą one do wielkiej 
środkowoeuropejskiej strefy wulkanicznej, która 
powstała w trakcie fałdowania alpejskiego. Lokali-
zacja stanowisk z zabytkami wykonanymi z bazal-

22  Niektórzy badacze sądzą, że już w XI w. (Kaźmierczyk, 
Grodzicki 1976).

tów (Legnica, Żarek) sugeruje, iż wykorzystywane 
były złoża znajdujące się w okolicy Złotoryi i Ja-
wora. Dopiero w połowie XIII w. eksploatacja ba-
zaltów nabrała większego znaczenia. Związane to 
było z powstaniem kilku kościołów murowanych, 
wzniesionych między innymi z tego surowca (Po-
górze Izerskie). Eksploatacja złóż bazaltu wykra-
cza poza omawiany tu obszar Pogórza Kaczaw-
skiego i nie ma dla naszych rozważań większego 
znaczenia, ponieważ jej początki przypadają już 
na późne średniowiecze (zob. Zagożdżon, Kukuł-
ka 2007).

Przedstawione regiony eksploatacji surowców 
skalnych należą do najważniejszych obszarów,  
w których koncentrowała się działalność górnicza. 
Należy zwrócić uwagę na to, że pojedyncze wy-
chodnie, szczególnie te znajdujące się na Przedgó-
rzu Sudeckim, a nie omówione wcześniej, były 
doraźnie eksploatowane, być może nawet w ka-
mieniołomach. Wskazuję na to oznaczenia petro-
graficzne wyrobów z różnych stanowisk, które 
pośrednio lokalizują działalność wydobywczą  
w mniejszych jednostkach fizycznogeograficz-
nych. Wykaz najważniejszych obszarów eksplo-
atacji w Sudetach we wczesnym średniowieczu 
podsumowane zostały w tabeli 2.

Określenie sposobu eksploatacji piaskowców 
wymaga przeprowadzenia w tym rejonie badań 
wykopaliskowych. Szczególnie cenne mogą być 
badania w rejonie Lwówka Śląskiego, Gościszowa 
i Raciborowic. W rejonie tym mamy również do 
czynienia z eksploatacją bezpośrednią wprost  
z wystających skałek (eksploatacja w łomach 
otwartych). Potwierdza to między innymi obser-
wacja śladów poeksploatacyjnych w odkrywkach 
znajdujących się w rejonie Łupek (okolice Wle-
nia) oraz na szczytach Stromca, Płoszczynki i Szy-
bowiska. Ślady te mają jednak metrykę późnośre-
dniowieczną (Firszt 1996; 1999). Być może 
rozpoczęta we wczesnym średniowieczu eksplo-
atacja kamienia z przeznaczeniem głównie na cele 
budowlane, przyczyniła się do rozpoznania złóż 
złota, którego rozwój eksploatacji w tym rejonie 
przypada na XIII-XIV w.8 (Kaźmierczyk 1974; 

8  Niektórzy badacze sądzą, że już w XI w. (Kaźmierczyk, 
Grodzicki 1976).

1975; 1976; Kaźmierczyk, Grodzicki 1975; 1976; 
Stolarczyk 2009, s. 37).

Na Pogórzu Kaczawskim eksploatowano rów-
nież na niewielką skalę lokalnie odsłaniające się 
bazalty trzeciorzędowe. Należą one do wielkiej 
środkowoeuropejskiej strefy wulkanicznej, która 
powstała w trakcie fałdowania alpejskiego. Lokali-
zacja stanowisk z zabytkami wykonanymi z bazal-
tów (Legnica, Żarek) sugeruje, iż wykorzystywane 
były złoża znajdujące się w okolicy Złotoryi i Ja-
wora. Dopiero w połowie XIII w. eksploatacja ba-
zaltów nabrała większego znaczenia. Związane to 
było z powstaniem kilku kościołów murowanych, 
wzniesionych między innymi z tego surowca (Po-
górze Izerskie). Eksploatacja złóż bazaltu wykra-
cza poza omawiany tu obszar Pogórza Kaczaw-
skiego i nie ma dla naszych rozważań większego 
znaczenia, ponieważ jej początki przypadają już 
na późne średniowiecze (zob. Zagożdżon, Kukuł-
ka 2007).
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Tabela 2. Główne regiony pozyskiwania surowców skalnych we wczesnym średniowieczu  
oraz opisy najczęściej wykorzystywanych surowców

Rejon pozyskiwania 
skały Rodzaj surowca Wyroby wykonywane z surowca

Wzgórza  
Strzelińskie

Granity strzelińskie
Granity stanowiące najbardziej wysuniętą ku wschodowi 
intruzję waryscyjską Dolnego Śląska, przynależną jednostce 
geologicznej Masywu Strzelin-Žulova. Występują one w trzech 
odmianach: pierwsza to drobnoziarnisty granit biotytowy, 
druga: białoszary średnioziarnisty granit biotytowy, trzecia: 
drobnoziarnisty, dwułyszczykowy (biotytowo-muskowitowy) 
granit występujący w rejonie Białego Kościoła (Morawski 1983, 
s. 213-214; Oberc-Dziedzic 2007, s. 221-223).

Przede wszystkim surowiec budowlany, 
nieliczne pojedyncze wyroby to kamienie 
żarnowe, gładziki, płyty szlifiersko-poler-
skie.

Łupki jegłowskie
Łupki kwarcowo-serycytowe i łupki kwarcowe mające 
charakterystyczne białe zabarwienie występujące w okolice wsi 
Jegłowa, Krzywina, Strużyna i Przeworno, identyfikowane z 
tzw. jegłowską serią kwarcytową (Sachanbiński, Kaźmierczyk 
1988, s. 165; Pazda, Sachanbiński 1991, s. 49-59).

Przede wszystkim osełki, bardzo rzadko 
gładziki i podkładki.

Kwarcyty strzelińskie
Zbliżone pod wieloma względami do łupków kwarcowo-serycy-
towych, miejscami w nie przechodzące. Występują na obszarze 
Wzgórz Strzelińskich w rejonie Przeworna, Gromnika, Jegło-
wej, Strużyny. Dzielą się na trzy odmiany: kwarcyty gruboławi-
cowe o strukturze krystalicznej i teksturze bezładnej; kwarcyty 
średnie i cienkoławicowe z zaznaczającą się teksturą kierunkową 
oraz kwarcyty daktylowe o teksturze kierunkowej z pojedynczy-
mi ziarnami kwarcu (Pazda, Sachanbiński 1991, s. 58).

Szeroko wykorzystywane. Elementy 
architektury i surowiec budowlany, osełki, 
gładziki, kamienie szlifierskie i polerskie, 
narzędzia wielofunkcyjne oraz bliżej niezi-
dentyfikowane funkcjonalnie kamienie ze 
śladami gładzenia.

Kryształ górski jegłowski
Występuje w postaci dobrze wykształconych kryształów  
w okolicy Jegłowej oraz Strużyny (Góra Kryształowa). Jest to 
niskotemperaturowa odmiana kwarcu. Złoże wykorzystywane 
na szerszą skalę od XVII w (Sachanbiński 1979, s. 81--84).

Paciorki, drobny surowiec i półsurowiec.

Marmury przeworniańskie
Marmury dzielą się na dwie odmiany: białą, jasnoszarą grubo-
ławicową, smużystą oraz czarną przechodzącą w ciemnoszarą, 
cienkoławicową (Sawicki 1979, s. 313). Czarne marmury prze-
worniańskie zostały niemal całkowicie wyeksploatowane.

Okładziny, płyty posadzkowe, surowiec 
budowlany, płyty szlifierskie, gładziki, 
narzędzia wielofunkcyjne, w późnym śre-
dniowieczu chrzcielnice i kropielnice, płyty 
nagrobne.

Masyw Ślęży  
i Jańska Góra

Granity ślężańskie
Granity (granodioryty) występują w czterech odmianach  
(wg Wójcik 2001; Majerowicz 1963; 2006): granodioryty 
biotytowe (eksploatacja w okolicy Chwałkowa i Sobótki-Strze-
blowa); metagranity alaskitowe, tzw. „białe granity” (strefa od 
Sobótki-Strzeblowa do Sobótki-Górki); granity strefy przykon-
taktowej (rejon Gozdnicy i Wieżycy); leukogranity aplitowe 
z granatami, jasne, drobnoziarniste (tworzą żyły przecinające 
granodioryt biotytowy w okolicach Sobótki-Strzeblowa  
i Chwałkowa).

Kamienie żarnowe, architektura i rzeźba, 
rzadziej drobne przedmioty codziennego 
użytku (gładziki, podkładki).

Gabro (metagabro) ślężańskie
Odsłania się w centralnej, południowej i wschodniej części 
masywu. Istnieje kilka odmian: średnioziarniste ciemnozielone 
gabra o zmiennej proporcji składników; gabra średnio-  
i gruboziarniste bogate w jasny składnik; gabra średnio-  
i gruboziarniste bogate w ciemny składnik (za Majerowicz 
2006).

Elementy małej architektury, rzadko 
niewielkie wyroby takie jak gładziki czy 
narzędzia wielofunkcyjne. 
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Rejon pozyskiwania 
skały Rodzaj surowca Wyroby wykonywane z surowca

Serpentynity jordanowskie
Przynależą do tzw. Masywu Gogołów-Jordanów, odsłaniają 
się na zachód i południe od Jordanowa Śląskiego, na Jańskiej 
Górze, w Przemiłowie, w okolicach przełęczy Tąpadła, Raduni 
i Czernicy. Występują w kilku odmianach o dużej zmienności 
składu mineralnego, co przekłada się na parametry techniczne. 
W rejonie Nasławic występują w nich nieliczne gniazda nefry-
tów (Majerowicz 2006).

Kamienie polerskie, okładziny i płytki 
posadzkowe, kamienie o nierozpoznanym 
przeznaczeniu.

Rejon Kamieńca 
Ząbkowickiego

Łupki łyszczykowe kamienieckie
Przynależą genetycznie do tzw. metamorfiku Niemczy-Kamień-
ca. Są to gruboblaszkowe odmiany biotytowo-muskowitowe  
z licznymi, niekiedy dość sporymi granatami. Często zawierają 
pojedyncze agregaty staurolitu i andaluzytu. Wykazują duże 
zróżnicowanie chemizmu minerałów w skali lokalnej. Licznie 
odsłaniają się w okolicy Kamieńca Ząbkowickiego oraz Stolca 
(Dziedzicowa 1979, s. 280-281; Mazur, Józefiak 1999).

Kamienie żarnowe, osełki, w późnym śred-
niowieczu okoliczna architektura sakralna 
i wiejska.

Wzgórza  
Niemczańskie

Kataklazyty/migmatyty gnejsowe
Skały metamorficzne związane ze strefą dyslokacyjną Niem-
czy. Powstałe wskutek przeobrażeń gnejsów proteozoicznych 
stanowiących główny budulec Bloku Sowiogórskiego. Mają 
przeważnie zabarwienie żółto-szaro-brązowe. Często spotyka się 
w nich niewielkie ziarna granatów.

Kamienie żarnowe, oblicówki wałów.

Blastomylonity i mylonity niemczańskie
Skały metamorficzne genetycznie związane są ze strefą dysloka-
cyjną Niemczy. Przeważnie występują w odcieniach srebrzy-
stoszarych, czasem o lekko żółtawym zabarwieniu. Głównymi 
składnikami są kwarc, skalenie i łyszczyki. Mają wyraźną tekstu-
rę kierunkową. Występują w pasie ciągnącym się południkowo 
od Piławy Górnej, aż po Sieniawkę.

Osełki, gładziki, kamienie szlifierskie  
i polerskie, podkładki.

Amfibolity moldanubskie
Skały o barwie ciemnozielonej do czarnej związane z soczewa-
mi amfibolitowymi w gnejsach sowiogórskich, stanowiących 
północno-wschodnie odgałęzienie tzw. strefy moldanubskiej 
Masywu Czeskiego.

Osełki, gładziki, podkładki.

Sjenity niemczańskie
Odmiana granitoidów zawierająca bardzo niewielkie ilości 
kwarcu. Składa się głównie ze skaleni, hornblendy i biotytu. 
Charakteryzują się ciemnoszarą lub czarną barwą. Mają bardzo 
wysokie walory dekoracyjne. Występują w postaci żył pokłado-
wych w skałach metamorficznych strefy Niemczy (Dziedzicowa 
1979, s. 222-225).

Oblicówki wałów.

Góry Bardzkie

Łupki krzemionkowe, mułowcowe i ilaste
Skały stanowiące jeden z podstawowych budulców Gór Bardz-
kich. Wiek ich waha się od ordowiku? do dolnego dewonu. 
Odsłaniają się w kilku miejscach, najbardziej znany jest profil 
litologiczny Żdanowa. Charakteryzują się ciemnym zabarwie-
niem (ciemnoszare, ciemnozielone, ciemnoniebieskie). Są to 
skały bardzo drobnoziarniste zbudowane głównie z kwarcu  
i skaleni, z pojedynczymi łyszczykami (Gunia [red.] 1980).

Osełki.

Kotlina Kłodzka  
i jej otoczenie

Piaskowce czerwonego spągowca
Permskie piaskowce depresji śródsudeckiej drobno-, średnio-  
i gruboziarniste o charakterystycznym czerwonawym zabarwie-
niu. Są wyraźnie równolegle uławicone, spoiwo mają krzemion-
kowe i krzemionkowo-ilaste. Występują w okolicy Nowej Rudy, 
Nowej Rudy–Słupca, Radkowa (Don 1979).

Przede wszystkim architektura  
i rzeźba, kulki, w niewielkim stopniu brusy, 
osełki, gładziki i inne drobne wyroby 
kamienne.
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Rejon pozyskiwania 
skały Rodzaj surowca Wyroby wykonywane z surowca

Kotlina Kłodzka  
i jej otoczenie

Piaskowce ciosowe
Kredowe piaskowce depresji śródsudeckiej występujące w kilku 
odmianach granulometrycznych (od bardzo drobnoziarnistych 
do gruboziarnistych i różnoziarnistych), w zależności od wieku 
i rejonu występowania. Charakteryzują się żółtobiałym i żółto-
brązowym zabarwieniem. Niektóre odmiany są bardzo bogate  
w kwarc (piaskowce kwarcytyczne). Występują w południo-
wo-zachodniej części Kotliny Kłodzkiej i Rowie Górnej Nysy  
(Jeżykiewicz 1979).

Przede wszystkim architektura i rzeźba, kul-
ki, w niewielkim stopniu brusy, osełki, gła-
dziki i inne drobne wyroby kamienne.

Góry Kaczawskie  
i Pogórze Kaczawskie

Piaskowce górnokredowe
Piaskowce różnoziarniste, przeważnie barwy jasnej od biało-sza-
rej do żółtoszarej. Występują w kilku odmianach w zależności od 
wieku geologicznego (cenomańskie, turońskie i koniackie). Sta-
nowią najlepszy materiał budowlany w rejonie (Milewicz 1979, 
s. 392-397).

Architektura i rzeźba, w niewielkim
stopniu drobne przedmioty
utylitarne.

Piaskowce pstre
Piaskowce różnoziarniste, często kruche i rozsypliwe, uławicone 
cyklicznie. Mają przeważnie szaro-różową barwę. Najbardziej 
znane złoża występują w okolicach Lwówka Śląskiego i Wlenia 
(Milewicz 1979, s. 391-2).

Architektura i rzeźba, w niewielkim
stopniu drobne przedmioty
utylitarne.



Zróżnicowane wykorzystanie surowców skal-
nych we wczesnym średniowieczu poświadczają 
liczne zabytki, które stanowią podstawowe źródło 
analizy. Oprócz zestawienia surowcowego zostaną 
tu również przedstawione propozycje klasyfikacji 
niektórych wybranych grup zabytków. Wiąże się 
to z niedostatkiem ich opisów formalnych w lite-
raturze i brakiem spójności niektórych już istnie-
jących (por. dalsza część rozdziału). Dotyczy to  
w szczególności osełek i kamieni żarnowych, choć 
te drugie wydają się znacznie lepiej opracowane. 
Do przedmiotów codziennego użytku oraz dóbr 
luksusowych wykonanych z kamienia można zali-
czyć: żarnowy, osełki, przęśliki, kamienie szlifier-
sko-polerskie, brusy, gładziki, podkładki, roz- 
cieracze, paciorki, oczka, formy odlewnicze, wi-
siory, kulki i modele jaj. Niektóre kategorie zabyt-
ków, opisane w różnych publikacjach lub znajdu-
jące się w zbiorach muzealnych, takie jak: rylce do 
pisania, noże do cięcia kamienia, kamienie do 
pielęgnacji rąk i nóg, instrumenty muzyczne, 
miarki i tabliczki do pisania zostaną omówione 
osobno (rozdz. 3.15, 3.16). Kamienia używano 
również do budowy założeń sakralnych, licowania 
wałów grodów, konstrukcji jąder kurhanów, ob-
staw grobów, bruków, okładzin czy też obstaw pa-
lenisk. Kamień znalazł zastosowanie w rzeźbie 
oraz plastyce elementów małej architektury. Pod 
koniec wczesnego średniowiecza (XII/XIII w.) su-
rowców skalnych zaczęto również używać do wy-
robu macew (Łagiewski 1991). Wykorzystanie 
surowców kamiennych do budowy tych elemen-
tów opisuję w ostatniej części rozdziału.

Klasyfikacja morfologiczna i surowcowa zo-
stała przedstawiona dwutorowo. Z jednej strony 
zabytki, które udało mi się przebadać stanowią 
bazę dla ogólnej analizy morfometryczno-surow-
cowej. Ich liczba w przedstawionych klasyfika-

cjach przeważnie jest niższa, od liczby zabytków 
oznaczonych petrograficznie, ponieważ nie udało 
się pomierzyć wszystkich przedmiotów. Z drugiej 
strony niektóre przedmioty zostały opisane petro-
graficznie, a informacja o tym zawarta jest w pu-
blikacjach monograficznych oraz w opracowa-
niach przechowywanych w archiwach placówek 
naukowych, natomiast do samych zabytków nie 
miałam dostępu. Stąd w też przy analizie surow-
cowej liczba zabytków jest przeważnie nieco wyż-
sza od podanej w klasyfikacji morfometrycznej. 
Aby uniknąć zbędnych powtórzeń kwestie roz-
prowadzania konkretnych grup surowcowych na 
Dolnym Śląsku zostaną przy opisie poszczegól-
nych zabytków pominięte, a przedstawione zosta-
ną w rozdziale poświęconym dystrybucji. Pomi-
mo, iż często nasuwa się zagadnienie pochodzenia 
skał, szczególnie w trakcie porównania petrografii 
wyrobów do ich cech morfometrycznych, to dla 
uporządkowania i jasności wywodu podjęłam się 
przedstawienia dystrybucji tych surowców osob-
no (patrz rozdz. 4).

Opisy zabytków sporządzone zostały według 
następującego wzoru. W pierwszej kolejności 
znajduje się wyjaśnienie funkcji danego przed-
miotu, następnie geneza powstania i rozwój jego 
formy. Dla pełnego obrazu często przytaczam wy-
brane przykłady istniejących klasyfikacji i opraco-
wań danych przedmiotów, przy czym wybór lite-
ratury jest subiektywny i zależny od wartości 
walorów poznawczych poszczególnych opraco-
wań. Wymienione dalej propozycje klasyfikacji 
stanowią jedynie niewielki wybór, spośród wszyst-
kich istniejących, jako że morfometria i aspekty 
funkcjonalne nie są podstawowym zagadnieniem 
omawianym w pracy23. Wobec postępu badań 

23  Bardzo szczegółowej analizy morfometrycznej podjęto się 
dla osełek. Wyjaśnienie przyczyn innego podejścia do tej grupy 
zabytków znajduje się w poświęconym im podrozdziale. 

3. Użytkowanie kamienia.  
Analiza formalna i surowcowa
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nad aspektami funkcjonalnymi narzędzi kamien-
nych w ostatniej dekadzie (Dubreuil 2004; Ha-
mon 2008), należałoby tematykę użytkowania 
surowców opracować przede wszystkim w oparciu 
o badania traseologiczne oraz analizy mające na 
celu identyfikację pierwiastków na powierzch-
niach skał nie będących składnikami naturalnymi 

badanego kamienia (Ježek, Zavřel 2010). Nato-
miast przy rozpatrywaniu aspektów surowcowych 
nie sposób ominąć całkowicie zagadnień związa-
nych z użytkowaniem, chociażby ze względu na 
przydatność danych rodzajów skał do produkcji 
określonych grup funkcjonalnych przedmiotów.

Na Dolnym Śląsku do tej pory odkryto na nie 
mniej niż 71 stanowiskach około 215 kamieni 
żarnowych (zob. tabela 5). W związku z niedo-
stępnością sporej liczby zabytków (zaginione za-
bytki przedwojenne i powojenne) oraz znacznym 
jego rozdrobnieniem uniemożliwiającym właści-
we oszacowanie liczby wyrobów, trudno jest po-
dać dokładną liczbę odkrytych do tej pory kamie-
ni żarnowych, jak również stanowisk, w obrębie 
których zostały odnotowane. Statystyki dodatko-
wo może fałszować niepewna chronologia, szcze-
gólnie w przypadku luźnych znalezisk pochodzą-
cych z badań przed 1945 r. W związku z tym 
dokładne ustalenie liczby znalezisk wczesnośre-
dniowiecznych kół żarnowych nie jest możliwe. 
H. Kurtz (1936, s. 36-37) oszacował liczbę ich 
znalezisk w okresie przedwojennym na około  
70 egzemplarzy. Nie podaje jednak dokładnego 
zestawienia stanowisk, na których je odkryto.  
W późniejszych opracowaniach w związku z przy-
rostem danych źródłowych spotyka się zestawie-
nia, gdzie liczba ich jest przeważnie wyższa (por. 
Domański 1965, s. 216; Jaworski 2008a, s. 76). 
Zgromadzone przeze mnie dane przedstawione  
w niniejszej pracy są efektem zestawienia oraz kry-
tyki źródłowej zarówno notatek zawartych w cza-
sopismach Altschlesien i Altschlesische Blätter jak 
również w późniejszych polskich opracowaniach 
do roku 2011. Na marginesie dodam, iż w trakcie 
kwerendy źródłowej odnotowałam około 100 eg-
zemplarzy kamieni żarnowych, znajdujących się  
w różnych placówkach naukowo-badawczych po-
zbawionych metryk. Trudno również w przybliżo-
ny sposób wypowiedzieć się o ich chronologii. 
Wyjątek stanowią górne kamienie żaren rotacyj-
nych z okresu wpływów rzymskich i wędrówek 
ludów zaopatrzone w charakterystyczny kwadra-
towy otwór.

Obecne we wczesnym średniowieczu żarnowy 
są elementem składowym żaren rotacyjnych mie-
lących zboże na mąkę. Urządzenie służące tej 
czynności zasadniczo musi mieć dwa kamienie: 
spodni – leżak oraz wierzchni – biegun. Odpo-
wiednie ich dopasowanie jest podstawą właściwej 
konstrukcji mechanizmu. Kamienie żarnowe 
(ang. quernstones, niem. Mahlsteine) nie do końca 
prawidłowo nazywane są czasem przez archeolo-
gów w skrócie żarnami. Należy pamiętać, iż ter-
min „żarna” odnosi się do całości konstrukcji,  
a więc nie tylko kamieni, ale też stojaka, obręczy, 
paprzycy i innych części składowych (ryc. 45). 
Wiadomo, że wśród znalezisk archeologicznych 
określenie „żarna” jest jednoznaczne z kamieniami 

3.1. Kamienie żarnowe

Ryc. 45. Schemat konstrukcji żarna (na podst. Nasz 1950,  
rys. E. Lisowska)

Fig. 45. Scheme of quern construction (after Nasz 1950, drawing 
E. Lisowska)
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żarnowymi, bowiem jedynie te elementy żaren  
rotacyjnych zachowują się przeważnie na stanowi-
skach archeologicznych, natomiast warto pamię-
tać o wspomnianej subtelnej różnicy w nomen- 
klaturze.

Kamienie do żaren rotacyjnych są dla Dolne-
go Śląska zabytkami szczególnymi. Tym bardziej, 
że odnotowane w Księdze Henrykowskiej najstarsze 
zdanie zapisane po polsku brzmiące: Daj, ać ja po-
bruszę, a ty poczywaj, odnosi się do wypowiedzi 
Boguchwała – właściciela Brukalic, koło Henry-
kowa – do żony stojącej przy żarnach. Już sam ten 
fakt predestynuje kamienie żarnowe niewątpliwie 
do należnej im pierwszej kolejności w omówieniu 
części materiałowej. Żarnowy pojawiają się rów-

nież później, zarówno w ikonografii jak i w heral-
dyce. Z Żywota  Świętej Jadwigi znane jest przed-
stawienie kobiety mielącej na żarnach (ryc. 46). 
Niewieście tej przyrósł kij od żaren do rąk, ponie-
waż mieliła nimi w niedzielę, co uważane było za 
grzech. Św. Jadwiga uwalnia rękę kobiety od kija.

Kamień żarnowy (młyński) widnieje również 
w polu herbu szlacheckiego zawołania Kuszaba 
oraz Iwiczna, później Paprzyca (ryc. 47). Herb ten 
wywodzący się z czasów dynastii Piastów, powsta-
ły w 2. poł. XIII w., został następnie przeniesiony 
w wyniku unii horodelskiej (1413 r.) na Litwę. 
Jego opis pojawia się u Jana Długosza. Przypusz-
czalnie jest również obecny w ikonografii przed-
stawiającej bitwę pod Legnicą, choć wyobrażenie 
herbowe paprzycy jest dość słabo widoczne.

W historii przetwórstwa zbożowego żarna 
przechodzą swoistą ewolucję. Ich użytkowanie 
rozpoczyna się wraz z nastąpieniem rewolucji 
neolitycznej na Bliskim Wschodzie. Mają one 
wówczas formę prostych owalnych i podłużnych 
kamieni, na których pracowano mniejszym – roz-
cieraczem. Mielenie w ten sposób było znacznie 

Ryc. 46. Żywot świętej Jadwigi. Uwolnienie ręki kobiety od kija 
żaren, do którego przyrosła mieląc na żarnach w niedzielę (wg 
Żywot świętej Jadwigi, ryc. 40)

Fig. 46. The life of Saint Hedwig. Separating a woman’s hand 
from the quern handle, which became fused because of grinding 
on Sunday (after �e life of Saint Hedwig, �g. 40)

Ryc. 47. Herb rodu szlacheckiego Kuszaba, Paprzyca. (źródło: 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kuszaba_(herb_szlachecki)

Fig. 47. Coat of arms of the Kuszaba family, Paprzyca (Source: 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kuszaba_(herb_szlachecki)
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mniej ergonomiczne niż przy pomocy wprowa-
dzonych kilka tysiącleci później żaren rotacyj-
nych. Znane z Biblii opisy prawdopodobnie od-
noszą się jeszcze do prostych nieckowatych żaren, 
choć i to nie jest do końca pewne. Można je odna-
leźć w Księdze Wyjścia (Pismo Święte 1982) 
rozdz. 11, werset 5: „I pomrą wszyscy pierworod-
ni w ziemi egipskiej od pierworodnego syna fara-
ona, który siedzi na swym tronie, aż do pierwo-
rodnego niewolnicy, która jest zajęta przy żarnach 
[...]”. Żarna występują również w Księdze Liczb, 
rozdz. 11, werset 8: „Ludzie wychodzili i zbierali 
ją [mannę], potem mełli w ręcznych młynkach 
albo tłukli w moździerzach”. Zastanawiającą in-
formację znajdujemy również w Księdze Powtó-
rzonego Prawa, rozdz. 24, werset 6: „Nie wolno 
brać w zastaw kamienia młyńskiego górnego ani 
dolnego, gdyż tym samym brałoby się w zastaw 
samo życie”. Czyżby w owym czasie na Bliskim 
Wschodzie używano żaren rotacyjnych? Czy in-
formacja ta odnosi się do młynków nieckowatych, 
również złożonych z dwóch kamieni? Wynalezie-
nie obrotowych żaren rotacyjnych przypisuje się 
Celtom (Nasz 1950, s. 45 n.; Wielowiejski 1960, 
s. 121). Stąd też trudny do interpretacji jest przy-
toczony wcześniej cytat, niewykluczone iż dotyczy 
spodniego i górnego kamienia żaren nieckowa-
tych24. Być może żarna obrotowe trafiły na Bliski 
Wschód wraz z ekspansją rzymską, podgląd ten 
jednak nie był wcześniej dyskutowany. Niewątpli-
wie informacje o kamieniach żarnowych zamiesz-
czone w Biblii wskazują na ich istotną rolę, jaką 
pełniły w gospodarce ówczesnych ludzi.

Kamienie żarnowe były również doraźnie uży-
wane jako narzędzia zbrodni. Znów odwołujemy 
się do Biblii, gdzie w Księdze Sędziów, rozdz. 9, 
werset 53 mamy informację: „pewna kobieta 
zrzuciła na głowę Abimeleka kamień od żaren  
i rozbiła mu czaszkę”. Także w XI i XII w. Polacy 
doraźnie używali kamieni żarnowych w walce  
z przeciwnikiem, co potwierdzają dwa źródła.  
W Kronice Thietmara znajdujemy opis oblężenia 
Budziszyna w 1004 r. przez wojska Henryka II, 
zajętego dwa lata wcześniej przez Polaków pod 

24 Należy pamiętać iż Pismo Święte modyfikowane było wie-
lokrotnie i sformułowanie może być późniejszą naleciałością, kiedy 
w obiegu były już żarna rotacyjne.

Ryc. 48. Komplet kamieni żarnowych pozostawionych przy 
klasztorze buddyjskim (Sagarmatha National Park, Nepal)

Fig. 48. Set of querns left at a Buddhist monastery (Sagarmatha 
National Park, Nepal)

Ryc. 49. Wyposażenie gospodarstwa w Haran z widocznymi 
kołami żarnowymi (południowo-wschodnia Turcja) 

Fig. 49. Equipment of a farm in Haran with visible quern stones 
(south-eastern Turkey)

Ryc. 50. Kamień żarnowy wykorzystany jako element ozdobny 
ogródka. Norwegia – Hyllestad

Fig. 50. A quern stone used as a garden decoration. Norway – 
Hyllestad



3.1. Kamienie żarnowe 91

wodzą Bolesława Chrobrego. Walka Niemców  
z Polakami wyglądała następująco: „Gdy jeden  
z naszych imieniem Hemuza, szlachetny urodze-
niem i męstwem, wyzywał często do walki oblężo-
nych i ścigał ich potem aż do samych murów, padł 
ugodzony połową młyńskiego kamienia w heł-
mem okrytą głowę” (Thietmar, s. 126). Drugi  
z przekazów autorstwa już Galla Anonima opisuje 
oblężenie Głogowa w 1109 r. przez wojska Hen-
ryka IV: „Niemcy obracali procę z kamieniami, 
Polacy kamienie młyńskie z zaostrzonymi drąga-
mi” (Anonim Gall, s. 102). 

Pomimo upowszechnienia się młyna w póź-
nym średniowieczu, w drobnym przetwórstwie 
wiejskim żarna rotacyjne funkcjonują w Polsce 
praktycznie do mniej więcej połowy XX wieku25. 
Obecnie stanowią element dekoracyjny gospo-
darstw, wykorzystywane są również do zdobienia 
ogródków skalnych. W wielu rejonach świata są 
nadal w użyciu (ryc. 48, 49, 50).

Pomimo prostoty całego mechanizmu, koła 
żarnowe jak również cała konstrukcja przechodzi-
ła wiele przemian. Zmieniały się rozmiary kół, jak 
również sposób opracowania ich powierzchni  
i mocowania. Przemiany te mają różne natężenie  
i rytm w zależności od rejonu świata (więcej na 
ten temat: Nasz 1950). Warto zwrócić uwagę na 
fakt, iż kamienie żarnowe używane były nie tylko 
w przetwórstwie płodów rolnych. Żarna rotacyjne 
były stosowane między innymi do rozdrabniania 
rud czy domieszek mineralnych. Potwierdzają to 
znaleziska z XIII-XIV- wiecznego kompleksu hut-
niczego Jihlava – Staré Hory, gdzie odkryto  
8 fragmentów kamieni żarnowych służących do 
rozdrabniania rudy (Hrubý 2011, s. 96-101). Ze 
szwajcarskiego kantonu Wallis pochodzą żarna 
służące do rozdrabniania soli (Nasz 1950, s. 62, 
fig. 31). Ostatnio problematykę użytkowania ka-
mieni do rozdrabniania rud na obszarze Europy 
podsumował Jiří Fröhlich (2012). Z terenu Polski 
również znane są kamienie żarnowe służące do 
rozdrabniania rud metali. Odkryto je na stanowi-
sku górniczym w Dąbrowie Górniczej-Łośniu, 
którego początki sięgają XI w. (Rozmus, Bodnar 

25  Jeszcze w filmie „Sami swoi” (1967 r.) wspomina się żarna 
kamienne (6. minuta filmu, rozmowa Kazimierza Pawlaka z bra-
tem Jaśkiem).

2004, s. 44-45). Autorzy badań w Dąbrowie Gór-
niczej-Łośniu wskazują ponadto na możliwość 
mielenia w żarnach kości i ceramiki ze stłuczek, 
wykorzystywanych do produkcji dysz. Często żar-
nowy po zużyciu, które uniemożliwiało dalszą 
pracę nimi, były wtórnie wykorzystywane najczę-
ściej jako obstawy palenisk i elementy konstruk-
cyjne budowli. Potwierdzają to między innymi 
liczne przykłady z Dolnego Śląska (Kaźmierczyk 
1990, s. 152-3; Śledzik-Kamińska 1984; Buśko  
et al. 1989).

Specyficzną rolę pełniły natomiast kamienie, 
które odkrywano na cmentarzyskach szkieleto-
wych. Uważa się, że odpowiednie ułożenie kamie-
nia zapobiegało powstaniu zmarłego, zatem stoso-
wano je również do zabiegów antywampirycznych 
(Eisner 1966, s. 432). Z Dolnego Śląska znane są 
dwa takie groby z cmentarzysk w Niemczy. Pierw-
szy kamień żarnowy odkryto pod koniec XIX w. 
w grobie żeńskim na cmentarzysku Niemcza I 
(zob. SV 1896; 1897; Jaworski, Pankiewicz 2010, 
s. 43-44). Drugi pochodzi z grobu nr 66 na cmen-
tarzysku szkieletowym w Niemczy II26 (Wachow-
ski 1975, s. 47; Kaźmierczyk, Wachowski 1976,  
s. 133). Kamieniem żarnowym przykryto nogi 
zmarłego, co miało uniemożliwić jego powstanie 
(ryc. 51). Znacznie więcej tego typu znalezisk jest 
znanych z terenów Czech i Moraw. Kamienie żar-
nowe wkładane do grobów odkryto m.in. w Mi-
kulčicach, gdzie z różnych układach żarnowy wy-
stąpiły w 21 grobach (Marek, Skopal 2003,  
s. 518-519). Być może zwyczaj ten trafił na Dolny 
Śląsk wraz z innymi wpływami z południa, co 
akurat w przypadku Niemczy jest dość dobrze 
udokumentowane (Pankiewicz 2012). Z zabiega-
mi podobnego typu, jednak przy wykorzystaniu 
zwykłych płaskich kamieni nie przekraczających 
26 cm, mamy również do czynienia w przypadku 
trzech grobów (dwa męskie i jeden żeński) na 
cmentarzysku w Sokolnikach, gm. Kąty Wrocław-
skie. Odkryto tam również grób kobiety, której 
włożono kamień w usta (Śledzik-Kamińska, Ter-
lecka 1989, s. 65-67).

W literaturze przedmiotu istnieje kilkanaście 
propozycji klasyfikacji kół żarnowych. Niezależ-
nie od nich wypada na wstępie krótko scharakte-

26  Oba zabytki z Niemczy zaginęły.
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ryzować morfologię biegunów i leżaków. Spodni 
kamień żarnowy wczesnośredniowiecznych żaren 
rotacyjnych ma okrągły otwór oraz powierzchnię 
pracującą opadającą zazwyczaj w kierunku krawę-
dzi (nieliczne mało zużyte egzemplarze mają po-
wierzchnię prostą, nieopadającą). Wierzchni ka-
mień osiąga z kolei najmniejszą grubość w okolicy 
otworu, która symetrycznie wzrasta w kierunku 
brzegu. Jego powierzchnia pracująca jest zatem 
wklęsła. Oczywiście ten wzorcowy stan zachowa-
nia, dotyczy egzemplarzy mniej intensywnie uży-
wanych, zachowanych w całości lub w większym 
fragmencie. Cechy te są niezmiernie przydatne  
w identyfikacji fragmentów kół, które zachowały 
się w postaci niewielkich ułamków. Obecność na 
nich powierzchni lekko wypukłej, lub rozszerzają-
cego się przekroju w kierunku otworu klasyfikuje, 
nam dane fragmenty jako leżaki, natomiast po-

wierzchnia lekko wklęsła przesądza o ich pierwot-
nej funkcji biegunów. W nielicznych przypadkach 
prawidłowe określenie żarnowa bywa problema-
tyczne, zwłaszcza gdy mamy do czynienia z frag-
mentem bez zachowanych wyżej wymienionych 
cech.

Jedną z najwcześniejszych propozycji klasyfi-
kacji żarnowów jest podział Adolfa Nasza (1950), 
obejmujący zarówno kamienie pradziejowe jak  
i wczesnośredniowieczne. Autor skupił się przede 
wszystkim na zagadnieniach związanych z kon-
strukcją żaren obrotowych i nieckowatych w od-
niesieniu do budowy całości mechanizmu. Spo-
strzeżenia A. Nasza do tej pory trafnie i rzeczowo 
formułują wnioski dotyczące wszystkich elemen-
tów konstrukcyjnych. Autor swój wywód oparł 
zarówno na danych archeologicznych, jak i na ob-
serwacjach etnograficznych. Jest to zarazem 
pierwsza, ale też jedyna pozycja tak wyczerpująco 
omawiająca tematykę żarnowów. Również w la-
tach 50. XX w. dostrzeżono ewolucję form kamie-
ni żarnowych (od neolitu aż po średniowiecze) 
produkowanych na znanym stanowisku Mayen-
-Eifel w Niemczech (Crawford, Röder 1955,  
s. 69). Z kolei propozycja J. Waldhausera (1981) 
odnosząca się do problematyki celtyckich żaren 
rotacyjnych z terenu Czech, jest wyczerpującą 
monografią, obejmującą zarówno cechy technicz-
ne budowy żaren, jak również aspekty surowcowe. 
Może być traktowana wzorcowo, podobnie jak 
późniejsza praca V. Schön’a (1995) wieloaspekto-
wo charakteryzująca żarnowy ze stanowisk Hait- 
habu i Schleswig.

Istotną dla problematyki budowy żaren jest 
niepublikowana praca magisterska – nieżyjącego 
już badacza wrocławskiego – Ludwika Kamiń-
skiego (1992), której autor połączył w ciekawy 
sposób wcześniejsze propozycje klasyfikacji żaren. 
L. Kamiński wyróżnił kilka odmian leżaków i bie-
gunów argumentując ich podział techniczny ze 
względu na sposób mocowania kół i proces miele-
nia. Można przytoczyć w tym miejscu uwagi po-
czynione przez L. Kamińskiego, jako że jest to  
jedyna niepublikowana pozycja w naszym zesta-
wieniu, a istotna ze względu na dalsze rozważania. 
Autor słusznie zauważa, iż dolne kamienie żaren 
rotacyjnych mają wyłącznie okrągły otwór (Ka-

Ryc. 51. Mikulčice. Pochówek, w którym kamienia żarnowego 
użyto do zabiegów antywampirycznych (za: Marek, Skopal 2003, 
s. 575, Tafel 8A)

Fig. 51. Mikulčice. �e burial where a quern stone was used for 
anti-vampire protection (after: Marek, Skopal 2003, p. 575, Tafel 
8A)
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miński 1992, s. 10), co jest związane ze sposobem 
pracy i osadzeniem drążka. L. Kamiński twierdzi 
również że tzw. „kamienie z niedowierconym 
otworem” są w rzeczywistości leżakami, mającymi 
jedynie inny typ mocowania. Dodam jeszcze, iż 
uwagi te powinny być uzupełnione o sposób spra-
cowania powierzchni, bowiem w przypadku nie-
których półwytworów rzeczywiście mamy do czy-
nienia z niedokończonym otworem, jednak 
przyszła powierzchnia pracująca w przypadku 
półproduktów żaren nie powinna być wygładzo-
na, a jedynie wyrównana. L. Kamiński dzieli za-
tem leżaki na okazy z otworami gniazdowatymi  
i z przelotowymi. Wśród egzemplarzy gniazdo- 
watych wyróżnia dwie odmiany, pierwszą charak-
teryzującą się otworem o przekroju lejowatym  
(typ L I, s. 11), i drugą z otworem cylindrycznym 
(typ L II). Autor twierdzi, iż gniazdowaty otwór 
charakterystyczny jest dla okresu lateńskiego – aż 
po wędrówki ludów i nie występuje w inwenta-
rzach wczesnośredniowiecznych. Pogląd ten wo-
bec przyrostu nowych materiałów jest niesłuszny, 
bowiem leżak z gniazdowatym otworem odkryto 
na stanowisku w Obiszowie, gm. Grębocice  
w obiekcie nr 8 datowanym na IX/X-X w. Ostatni 
typ wydzielony przez L. Kamińskiego (L III) cha-
rakteryzuje leżaki z przewierconym przez całą gru-
bość kamienia otworem. Autor w ramach tego 
typu wydziela okazy z otworem cylindrycznym  
(L III/1, s. 16); szpulowatym (L III/2, s. 17, n.) 
oraz przewężonym (LIII/3, 18). 

Wśród biegunów L. Kamiński wyróżnia po-
nownie kilka typów. Wśród nich znalazły się okazy  
z czworoboczno uformowanymi otworami (BI, 
s. 20), z otworami przewężonymi o charakterze  
klepsydrowatym (BII/1a, s. 29), z otworami o 
„wklęślełukowato”27 profilowanym boku (BII/1b,  
s. 29-30), z otworami o kielichowatym kształcie 
przekroju (BII/1c), następnie z otworami o cylin-
drycznym kształcie przekroju (BII, s. 32), z otwo-
rami w przekroju przypominającym odwrócony 
ścięty stożek (BII/3) oraz z otworami zaopatrzo-
nym przy wlocie w wycięcie do osadzenia paprzy-
cy (BII/4). Podsumowując powyższe rozważania 
zawarte w pracy L. Kamińskiego Żarna rotacyjne  
w starożytności i średniowieczu na ziemiach pol-

27  Sformułowanie L. Kamińskiego.

skich, należałoby zwrócić uwagę na fakt, iż głów-
nym kryterium klasyfikacyjnym proponowanym 
we wspomnianej pracy jest kształt i przekrój 
otworu kamieni. Stanowi to doskonałe uzupeł-
nienie pracy A. Nasza z 1950 r. jak dotąd dosko-
nale broniącej się nawet wobec narastającej bazy 
źródłowej, w której zabrakło klasyfikacji kształtu 
otworów kamieni żarnowych.

W oparciu o ustalenia i propozycje wspomnia-
nych badaczy wydzieliłam kilka cech diagnostycz-
nych przy opisie formalnym kamieni żarnowych. 
Cechy te miały pierwotnie skorelować zależność 
pomiędzy morfologią kamieni żarnowych, a su-
rowcem użytym do ich wykonania. Zbadanie tego 
zagadnienia było istotne dla dalszych rozważań 
nad użytkowaniem surowców kamiennych. Do-
kładna analiza wszystkich aspektów morfome-
trycznych kamieni żarnowych była możliwa dla 
51 egzemplarzy pochodzących z 11 stanowisk 
(Bardo, Gilów, Grodziszcze, Kamieniec Ząbko-
wicki, Mściwojów, Obiszów, Polwica, Stary Za-
mek, Strachów, Wrocław-Ostrów Tumski, Żarek, 
Żukowice). Ponadto do klasyfikacji pomiarowej 
dołożono pięć kamieni żarnowych pochodzących 
z badań M. Jahna w Chwałkowie, których wy-
miary i surowiec zostały opublikowane (Jahn 
1929). W przypadku niektórych narzędzi stwier-
dzono pomyłkę w prawidłowej klasyfikacji wyni-
kającą z łudząco przypominającego kształt żaren 
zarysu przedmiotu. W istocie przedmioty te były 
kamieniami szlifierskimi bądź brusami (egzem-
plarze z Bytomia Odrzańskiego oraz z Żukowic). 

W zbiorze dolnośląskich wczesnośrednio-
wiecznych kół żarnowych nie zaobserwowano 
perforowania powierzchni trących, mających 
podnieść efektywność rozcierania zboża. Kamie-
nie takie znane są z terenu ziem polskich z okresu 
wpływów rzymskich, a w Europie zachodniej po-
jawiają się licznie w materiałach datowanych od 
okresu lateńskiego, aż po późne średniowiecze  
i czasy nowożytne (por. literatura i artykuły za-
mieszczone w: Williams, Peacock 2011 [red.]). 
Stąd w propozycji klasyfikacji kamieni żarnowych 
z okresu wczesnego średniowiecza dla Polski połu-
dniowo-zachodniej, nie ujęto tej cechy jako dia-
gnostycznej.
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Dla opisu zachowanych wczesnośredniowiecz-
nych żaren z Dolnego Śląska zastosowałam nastę-
pujący schemat:

Opis morfometryczny (ryc. 52):
1. Stan zachowania przedmiotu (karta stano-

wi schemat opisowy, niektóre sformułowania uję-
to skrótowo, hasłowo),

a. kompletny kamień bez ubytków, możliwe 
do określenia wszystkie cechy morfometryczne 
(cały),

b. kamień z niewielkimi ubytkami, koło za-
chowane, egzemplarz może być pęknięty, w kilku 
częściach, możliwe do określenia wszystkie cechy 
morfometryczne (cały z niewielkimi ubytkami),

c. fragment kamienia z zachowanym brzegiem 
oraz otworem, nie zawsze możliwe jest określenie 
cech morfometrycznych, możliwe do opisu są wy-
miary kamienia oraz ułożenie w mechanizmie żar-
na – biegun/leżak (fragment z otworem oraz krawę-
dzią),

d. kamień poważnie uszkodzony, czasem moż-
liwa do odtworzenia jedynie średnica, często po-
zycja w mechanizmie żarna – biegun/leżak (frag-
ment z krawędzią),

e. fragment kamienia żarnowego bez zachowa-
nej krawędzi rantu, większość cech morfome-
trycznych trudna w odtworzeniu (ułamek).

2. Pozycja w mechanizmie żaren obrotowych:
a. leżak (w katalogu jako L),
b. biegun (w katalogu jako B),
c. trudny do określenia.
3. Wymiary koła.
Średnica: w przypadku kompletnych kamieni 

mierzona odręcznie linijką i ekierką, w przypadku 
fragmentów przy pomocy koła z podziałką centy-
metrową.

Wysokość: wysokość (grubość) żarnowa  
w najszerszym i najwęższym punkcie.

4. Morfologia przekroju i wymiary otworu 
(Charakter i wymiary otworu). Cechy diagnostycz-
ne wykonane w oparciu o najczęściej występujące 
typy. Wszystkie otwory są prosto nawiercone.  
W morfologii ujęto kształt pionowego przekroju 
otworu w płaszczyźnie przecinającej jego najszer-
sze światło:

a. otwór cylindryczny,
b. otwór trapezowaty,

c. otwór lejkowaty,
d. otwór klepsydrowaty.
4.1. Wymiary otworu, mierzone przy pomocy 

suwmiarki. W pozostałych przypadkach otworów 
fragmentarycznie zachowanych, nie mierzone ze 
względu na bardzo duże prawdopodobieństwo 
pomyłek.

Światło otworu: maksymalna średnica w naj-
węższym miejscu otworu.

Wysokość otworu: wysokość żarnowa w punk-
cie przebicia otworu.

Średnica Wlot 1 – średnica wlotu otworu od 
strony płaszczyzny pracującej.

Średnica Wlot 2 – średnica wlotu otworu od 
strony płaszczyzny niepracującej.

5. Powierzchnie pracujące, sposób uformowa-
nia oraz spracowania (charakter powierzchni pra-
cujących) w zależności od ułożenia kamienia  
w mechanizmie żarna.

a. powierzchnia równa płaska (Leżak/Biegun),
b. powierzchnia wklęsła w przekroju zwężają-

ca się w kierunku otworu (B),
c. powierzchnia wypukła w przekroju, opada-

jąca w kierunku brzegu (L).
6. Sposób uformowania lub zachowania brze-

gu, może świadczyć o sposobie mocowania żaren.
a. brzeg prosty,
b. brzeg ścięty,
c. brzeg zaokrąglony,
d. brzeg skośnie ścięty zaokrąglony,
e. brzeg poszarpany, nieregularny.
W zbiorze 56 kamieni żarnowych 46 zabyt-

ków udało się oznaczyć jako bieguny lub leżaki. 
Pozostałe zabytki mają formę trudną do odtwo-
rzenia, ze względu na stan zachowania. Wśród 
wspomnianych 46 kamieni stosunek liczbowy 
biegunów do leżaków jest równomiernie rozłożo-
ny. Odnotowano łącznie 23 bieguny oraz 24 leża-
ki (ryc. 53). Ich stan zachowania jest różny. Ka-
mieni zachowanych w całości odkryto pięć sztuk 
(cecha 1a), całych z niewielkimi ubytkami rów-
nież pięć (cecha 1b). Najwięcej – bo aż 23 – to 
żarnowy, dla których możliwa jest do odtworzenia 
średnica oraz przekrój otworu (cecha 1c). Dwana-
ście egzemplarzy to kamienie, u których udało się 
zrekonstruować jedynie średnicę (cecha 1d), nato-
miast dwa kamienie żarnowe (cecha 1e) zachowa-
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Ryc. 52. Propozycja klasy�kacji kamieni żarnowych, schemat karty opisowej

Fig. 52. A proposal of quern stones’ classi�cation, a descriptive card scheme
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Ryc. 53. Zestawienie kamieni żarnowych ze względu na pozycję 
w mechanizmie żaren; B – bieguny; L – leżaki

Fig. 53. �e list of quern stones according to their position in 
quern construction; B – upper stones; L – nether stones
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Ryc. 54. Zestawienie kamieni żarnowych ze względu na stan 
zachowania (objaśnienia znajdują się w karcie klasy�kacyjnej, 
cecha 1 – ryc. 52)

Fig. 54. �e list of quern stones according to the state of pre-
servation (explanation in the classi�cation card, feature 1 –  
�g. 52)
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ły się w trudnych do interpretacji funkcjonalnej 
ułamkach (ryc. 54).

Wczesnośredniowieczne kamienie żarnowe na 
Dolnym Śląsku produkowano z czterech rodza-
jów surowca: granitu ślężańskiego (ryc. 55), łupku 
łyszczykowego z rejonu Kamieńca Ząbkowickiego 
(ryc. 56, 57), granitu narzutowego (różne odmia-
ny) (ryc. 59) oraz migmatytów gnejsowych (ka-
taklazytów gnejsowych) występujących w okoli-
cach Gilowa (ryc. 58). Pod względem wartości 

największej średnicy, zespół dolnośląskich żarno-
wów jest dość zróżnicowany (ryc. 60). Najmniej-
szy kamień, który pochodzi ze stanowiska w Bar-
dzie, ma 35 cm średnicy. Wykonany został  
z granitu pochodzącego z Masywu Ślęży. Z kolei 
największy egzemplarz ma średnicę 49 cm i został 
odkryty na stanowisku w Grodziszczu, gm. Świd-
nica. Kamień ten również wykonano z granitu 
ślężańskiego. Dla żarnowców wykonanych z gra-
nitu ślężańskiego przeciętna średnica wynosi  

Ryc. 55. Wrocław-Ostrów Tumski. 1–9: fragmenty kamieni żarnowych z granitu ślężańskiego (zbiory Instytutu Archeologii Uniwersy-
tetu Wrocławskiego)

Fig. 55. Wrocław – Ostrów Tumski. 1–9: fragments of quern stones made of Mount Ślęża granite (collection of the Institute of Archa-
eology, University of Wrocław)
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41,1 cm (n = 25), co jest wartością nieznacznie 
niższą od przeciętnego rozmiaru koła dolnoślą-
skiego żarna, wynoszącego 41,32 cm. Niestety 
często słaby stan zachowania oraz brak większej 
liczby źródeł może fałszować te statystyki.

Kamieni żarnowych wykonanych z łupków 
łyszczykowych odkryto dotąd 12 egzemplarzy. 
Pochodzą one z sześciu stanowisk28 (Bardo, Ka-

28 Ponadto kamienie żarnowe z łupków łyszczykowych od-
kryto w rejonie Nysy na stanowiskach w Głębinowie, Nowym 
Świętowie, Wójcicach i Włostowej. Z związku z niepewną chrono-

mieniec Ząbkowicki, Polwica, Romanów-Grom-
nik, Stary Zamek oraz Wrocław-Ostrów  Tumski). 
Ich przeciętna średnica wynosi 40,6 cm (n = 11, 
bez półwytworów żaren z Kamieńca Ząbkowic-
kiego oraz fragmentu kamienia z Gromnika).  
Z kolei trzy egzemplarze wykonane z migmatytów 
gnejsowych (w literaturze zwane są też kataklazy-
tami gnejsowymi; por. Jaworski, Wójcik 1997,  

logią tych znalezisk nie prowadzono dokładnych ich analiz. Więcej 
informacji na temat tych znalezisk zaprezentowano w rozdz. 4.

Ryc. 56. Kamieniec Ząbkowicki. 1, 2: kamienie żarnowe z łupków łyszczykowych (zbiory muzeum „Park Wielokulturowy Stara Kopal-
nia” w Wałbrzychu)

Fig. 56. Kamieniec Ząbkowicki. 1, 2: quern stones made of mica slates (collection of the Museum ‘Park Wielokulturowy Stara Kopal-
nia’ in Walbrzych)
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Ryc. 57. Kamieniec Ząbkowicki, pow. ząbkowicki. 1–3: półprodukty kamieni żarnowych z łupków łyszczykowych (zbiory muzeum 
„Park Wielokulturowy Stara Kopalnia” w Wałbrzychu)

Fig. 57. Kamieniec Ząbkowicki, Ząbkowice district. 1–3: querns’ semi-products made of mica slates (collection of the Museum ‘Park 
Wielokulturowy Stara Kopalnia’ in Walbrzych)



3.1. Kamienie żarnowe 99

Ryc. 58. Gilów, pow. dzierżoniowski. 1–4: kamienie żarnowe z kataklazytów gnejsowych (zbiory Instytutu Archeologii Uniwersytetu 
Wrocławskiego)

Fig. 58. Gilów, Dzierżoniów district. 1–4: quern stones made of gneissic cataclasites (collection of the Institute of Archaeology,  
University of Wrocław)
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Ryc. 59. Obiszów, pow. polkowicki. 1–3: kamienie żarnowe z granitu pochodzenia eratycznego (zbiory Instytutu Archeologii Uniwer-
sytetu Wrocławskiego)

Fig. 59. Obiszów, Polkowice district. 1–3: quern stones made of erratic granite (collection of the Institute of Archaeology, University 
of Wrocław)
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Ryc. 60. Wymiary kamieni żarnowych z uwzględnieniem danych surowcowych, oś x – średnica w cm, oś y – grubość w cm; 1 – granit 
ślężański; 2 – granit narzutowy; 3 – łupek łyszczykowy; 4 – kataklazyt gnejsowy (n = 49)

Fig. 60. Dimensions of quern stones, including the raw material data, axis x – diameter in cm, axis y – thickness in cm; 1 – granite 
from Mount Ślęża; 2 – erratic granite, 3 – mica schist; 4 - gneiss cataclasite (n = 49)

Tabela 3. Średnie wymiary kół żarnowych z uwzględnieniem rodzaju surowca 

Rodzaj surowca
Średnia średnica 
koła żarnowego 

(w cm)

Średnia grubość  
koła żarnowegoa (w cm)

Średnia wartość średnicy  
światła otworu (w cm)

Granit ślężański 41,10 8,12 4,93
Granit narzutowy 41,60 8,83 5,20 (7,06)b

Łupek łyszczykowy 40,56 6,55 4,08
Kataklazyt gnejsowy 44,50 6,83 7,00

a Wartość jest liczona od maksymalnej grubości koła, egzemplarze zachowane fragmentarycznie, gdzie nie zachowała się pełna gru-
bość zostały odrzucone. b Liczba (n) otworów kamieni z granitu narzutowego wynosi 6. Jedno z żaren (Żarek, st. 3) wyraźnie odbiega od 
pozostałych średnicą otworu (aż 17 cm!). Statystyczna średnia została wykonana w oparciu o sześć „normalnych” żarnowów. W nawiasie 
podano średnią statystyczną wraz z tym nietypowym egzemplarzem.
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s. 137; Jaworski 2008a, s. 83) pochodzących  
z Gilowa osiągają przeciętną średnicę 44,5 cm  
(n = 3). Są to zatem kamienie wyraźnie przewyż-
szające wymiarami standardową dolnośląską śred-
nicę. Zdaniem K. Jaworskiego taka średnica 
gilowskich kół żarnowych znajdująca analogie na 
stanowiskach z południa Słowiańszczyzny Za-
chodniej, jak również pośledniej jakości surowiec 
użyty do ich wykonania, związane są bezpośred-
nio z zamiejscowym (wielkomorawskim) pocho-
dzeniem ludności zamieszkującej gród (Jaworski 
2008a, s. 84). Z kolei żarnowy z granitów narzu-
towych odkryto na siedmiu stanowiskach (Gro-
dziszcze, Mściwojów, Obiszów, Strachów, Wroc- 
ław-Ostrów Tumski, Żarek, Żukowice) w tym eg-
zemplarz (-e?)29 z Żarku, st. 3 wykonano z granitu 
rapakiwi, podobnie jak fragmentarycznie zacho-
wane żarno ze stanowiska Żukowice 1. Ich prze-
ciętna średnica wynosi 41,6 cm (n = 10).

W tabeli 3 przedstawiono dość ciekawą zależ-
ność. Otóż statystycznie żarna wykonane z grani-
tu są grubsze od tych wykonanych z łupków. Przy-
czyną takiego stanu jest sposób opracowywania 
surowca oraz jego wytrzymałość. Granitowe żarna 
przypuszczalnie gdyby osiągały grubość podobną 
do tych wykonanych z łupków częściej by pękały 
i łamały się. Zależność ta wynika z cech petrogra-
ficznych skał użytych do produkcji żaren. W łup-
kach minerały zachodzą na siebie tworząc często 
teksturę kierunkową, natomiast w granitach poje-
dyncze kryształy tworzą przeważnie teksturę bez-
ładną. Związane jest to bezpośrednio z genezą po-
wstawania tych skał. Łupki łyszczykowe powstają 
na drodze metamorfizmu, natomiast minerały 
obecne w granitach krystalizują w ostygającym 
wolno plutonie we wnętrzu Ziemi na drodze pro-
cesów magmowych.

W trakcie analizy wczesnośredniowiecznych 
zespołów z Dolnego Śląska nie natrafiono na ża-
den kamień żarnowy zaopatrzony w kwadratowy 
otwór. Przychylam się zatem do zdania wielu ba-

29 Kamienie żarnowe ze stanowiska w Żarku, gm. Jawor są 
bardzo silnie połupane i rozdrobnione. Stwierdzono obecność 
jednego egzemplarza z granitu rapakiwi oraz kilkanaście ułamków  
z tego surowca. Wobec niemożności sklejenia całego zabytku, 
można przypuszczać, że część materiału pochodzi od innego ka-
mienia. Natomiast cechy petrograficzne granitu rapakiwi wszyst-
kich odkrytych ułamków wskazują, że mamy do czynienia raczej  
z jednym żarnem wykonanym z tego samego eratyka.

daczy, iż jest to cecha diagnostyczna, która umoż-
liwia odróżnienie biegunów kamieni żarnowych 
pochodzących z okresu wpływów rzymskich i wę-
drówek ludów od egzemplarzy wczesnośrednio-
wiecznych (Wielowiejski 1960, s. 123; Błażejew-
ski, Bresch 1999, s. 465; Domański 2002, s. 95). 
Wczesnośredniowieczne kamienie żarnowe mają 
zatem w rzucie okrągły otwór30. Jedynie dla 24 za-
bytków udało się określić kształt przekroju otwo-
ru. Zaobserwowano występowanie dwóch typów, 
otworu lejkowatego (cecha diagnostyczna 4c) oraz 
klepsydrowatego (4d). Stan ten wynika zapewne  
z faktu, iż przedmioty te były deponowane po sil-
nym zużyciu i zniszczeniu. Systematyczne miele-
nie mogło zatem na tyle mocno spracować krawę-
dzie przyotworowe, iż zachowały się do naszych 
czasów jedynie w przedstawionej formie. O tym, 
że przed rozpoczęciem funkcjonowania żaren 
otwory miały inny przekrój (zazwyczaj cylindrycz-
ny) świadczą nieliczne półwytwory kamieni żar-
nowych, w których nie zaobserwowano zaokrą-
glenia krawędzi otworu. W sumie odnotowano 
16 przypadków, kiedy żarno zaopatrzone było  
w klepsydrowaty otwór a jedynie 8 z otworem lej-
kowatym. Jeden egzemplarz pochodzący z Mści-
wojowa, ma dość nietypowy przekrój otworu, 
który odpowiada wspomnianym przez L. Kamiń-
skiego (1992, s. 18) otworom kielichowatym – 
przewężonym. 

Musi zastanawiać, że podczas analizy dolno-
śląskich kamieni żarnowych nie zaobserwowano 
wklęsłych ramion przy otworze do mocowania 
paprzycy. Stawia to zaawansowanie technologii 
produkcji żaren na Dolnym Śląsku na dość nieko-
rzystnej pozycji względem pozostałych rejonów 
Polski i Europy, gdzie takie rozwiązanie potwier-
dziły źródła archeologiczne (np.: Waldhauser 
1981; Crawford, Röder 1955).

Kształt powierzchni pracujących kamieni żar-
nowych oraz sposób uformowania brzegu w ra-
mach wydzielonych cech diagnostycznych obra-
zują wykresy przedstawione na rycinie 61.

W przypadku kształtu przekroju kamieni żar-
nowych, cecha 5a charakterystyczna jest dla oka-
zów niewiele zużytych lub też niewielkich frag-
mentów, na których niewidoczne są wszystkie 

30 W okresie wpływów rzymskich i wędrówek ludów poza 
kwadratowymi występują również okrągłe otwory.
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parametry. Dla kamieni mało spracowanych  
o cesze 5a trudno dostrzec parametry charaktery-
styczne dla biegunów i leżaków. Przekrój 5b jak 
wcześniej wspomniałam charakteryzuje bieguny, 
natomiast przekrój 5c – leżaki.

W przypadku brzegu żarnowów dolnośląskich 
można wydzielić ich cztery rodzaje przekrojów 
(ryc. 62). Zdecydowanie dominują dwa, a miano-
wicie przekrój brzegu zaokrąglony (6c) i skośnie 
ścięty zaokrąglony (6d). Stanowią one łącznie 
75% całego zbioru (n = 40). Podobną frekwencją 
odznaczają się proste przekroje brzegu (6a – 15%) 
i poszarpane, nieregularne (6e – 10%). O ile nie-
regularne krawędzie są efektem przeważnie zwie-
trzenia i zniszczenia skały, o tyle przekroje proste 
właściwe są żarnowom pracującym w oprawie. Na 
bazie analogii archeologicznych oraz etnograficz-
nych badacze zobrazowali liczne przykłady i spo-

soby mocowania żaren (Nasz 1950, s. 48 n.; Mo-
szyński 1967, s. 270 n.). W propozycjach tych 
autorów dominują żarna w oprawie. W zasadzie 
większość z nich (ryc. 63) mogła być, przy wyko-
rzystaniu ówczesnej wiedzy i techniki, stosowana 
na Dolnym Śląsku we wczesnym średniowieczu. 
Różnią się między sobą wysokością obudowy wo-
bec kompletu kamieni oraz sposobem jej moco-
wania. Wszystko wskazuje na to, iż egzemplarze  
z prostym brzegiem były elementem żaren zaopa-
trzonych w wysoką oprawę. Przypuszczenia takie 
potwierdzać mogą ikonograficzne zamieszczone  
w Żywocie świętej Jadwigi.

Dwa zachowane wyobrażenia tej samej sceny 
pochodzące z rękopisu wrocławskiego i rękopisu 
ostrowskiego Żywota świętej Jadwigi podobnie 
przedstawiają proces mielenia na żarnach. W obu 
przypadkach komplet kamieni żarnowych umiesz-
czony jest w oprawie. Ilustracje różnią się nie-
znacznie kilkoma szczegółami. Po pierwsze inaczej 
została ujęta budowa kadłuba żaren. W przypad-
ku ikonografii pochodzącej z rękopisu wrocław-
skiego jest ona cylindryczna, a żarno wydaje się 
być w całości nią obudowane. Natomiast w ręko-
pisie ostrowskim jest ona czworokątna. Po drugie 
rękopis ostrowski obrazuje dodatkowe elementy 
takie jak wrzeciono i poprzeczka podtrzymująca 
wrzeciono. W drugiej wersji tych elementów bra-
kuje. Natomiast obie ilustracje przedstawiają spo-
sób mocowania rączki do stosunkowo wysokiej 
ramy. Zapobiegała ona przesunięciom drążka oraz 
zwiększała siłę odśrodkową poprzez stabilizację 
całego mechanizmu.

Z Dolnego Śląska znany jest zaledwie jeden 
przykład kamienia żarnowego zaopatrzonego  
w otwór do mocowania rączki. Jest to egzemplarz 
z Wrocławia-Ostrowa Tumskiego, wykonany  
z granitu ślężańskiego. Pochodzi z wykopu I/76,  
z warstwy datowanej na 1. poł. XIII w. (nr inw. 
37p/76). Z tego stanowiska godny uwagi jest rów-
nież fragment bieguna z zachowanym śladem mo-
cowania obręczy na brzegu. Ślad ten ma postać 
dookolnego pasa ciemnoszarej lepkiej substancji, 
która wyraźnie odcina się od reszty kamienia. 
Wskazuje to na dodatkowe zabezpieczenie meta-
lowej obręczy bliżej niezidentyfikowaną materią 
organiczną (skóra?, tkanina?, drewno?). Kamień 
ten odkryto w wykopie III w warstwie datowanej 
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Ryc. 61. Charakter powierzchni pracujących kamieni żarnowych 
(objaśnienia w karcie klasy�kacyjnej, cecha 5 – ryc. 52)

Fig. 61. Character of quern stones’ working surface (explanation 
in the classi�cation card, feature 5 – �g. 52)
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Ryc. 62. Sposób uformowania brzegu kamieni żarnowych (obja-
śnienia w karcie klasy�kacyjnej, cecha 6 – ryc. 52)

Fig. 62. Method of forming an edge on quern stones (explana-
tion in the classi�cation card, feature 6 – ryc. 52)
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Ryc. 63. Sposoby mocowania kamieni żarnowych. 1-11 – rekonstrukcje na podstawie rycin zamieszczonych w: Nasz 1950; Moszyń-
ski 1967, s. 270-271; Hensel 1965, s. 305; 12-14 – rekonstrukcje na podstawie rycin z Żywota św. Jadwigi i źródeł archeologicznych 
(opracowanie: E. Lisowska)

Fig. 63. Methods of attaching quern stones. 1-11 – reconstructions based on �gures published in: Nasz 1950; Moszyński 1967,  
pp. 270-271; Hensel 1965, p. 305; 12-14 – reconstructions based on �gures from �e life of Saint Hedwig and archaeological sources 
(prepared by E. Lisowska)
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na 2. ćw. XII w. (nr inw. 72i/84). Przedstawione 
powyżej dane w pośredni sposób informują nas  
o tym, jak mogło wyglądać wczesnośredniowiecz-
ne żarno w interesującym nas regionie.

Żarnowy posadowione były na powierzchni 
stabilizującej na tyle wysokiej, aby mielenie mo-
gło się odbywać na stojąco. Stojak ten mógł mieć 
cztery nogi. Pośrednio na takie rozwiązanie wska-
zuje niedawne znalezisko obiektu w Dąbrowie 
Górniczej-Łośniu na Górnym Śląsku. Odkryto 
tam pozostałości po czterech symetrycznie umiesz-
czonych słupach oraz kamienie żarnowe spoczy-
wające obok. Autorzy badań identyfikują to od-
krycie właśnie z pozostałością mechanizmu do 
mielenia, a więc żarnem posadowionym na czte-
rech drewnianych nogach w obrębie większego 
mechanizmu (Rozmus, Bodnar 2004, s. 45-46). 
Wspomniany egzemplarz z zachowaną ciemno-
szarą pozostałością po obręczy wskazuje na moco-
wanie drążka poza powierzchnią kamienia żarno-
wego. Pośrednio może to tłumaczyć brak otworów 
na drążek w dolnośląskich kamieniach żarnowych. 
Umieszczenie tego otworu na powierzchni kamie-
nia ma miejsce na pewno w 1. poł. XIII w., co 
potwierdza nam drugi egzemplarz kamienia żar-
nowego z Ostrowa Tumskiego, który ma zacho-
wany taki element. Nie ma również jak na razie 
podstaw źródłowych, aby wnioskować czy rozwią-
zanie takie było znane w starszych fazach wczesne-
go średniowiecza. Po trzecie odnośnie zaokrąglo-
nych przekrojów brzegów, których statystycznie 
jest najwięcej, trudno stwierdzić czy powstały one 
w trakcie samej produkcji kół, czy też podczas ich 
użytkowania.

Spośród dostępnych informacji i opracowań 
zestawiono większość znalezisk kamieni żarno-
wych odkrytych na Dolnym Śląsku. Niestety spo-
ro stanowisk zestawionych w tabeli 5, to odkrycia 
przedwojenne o niepewnym kontekście i chrono-
logii (znaleziska luźne). Odrzucając znaleziska 
niepewne oraz o trudnej do ustalenia funkcji31, 

31 Dość niepewne wydają się dane dotyczące kamieni żar-
nowych odkrytych w Bytomiu Odrzańskim oraz na stanowisku  

zestawiłam oznaczenia surowcowe dolnośląskich 
kamieni żarnowych. Uwzględniono tu znaleziska 
kamieni żarnowych odkrywanych na zboczach 
Ślęży i w okolicy (do 5 km od wychodni), które  
z dużym prawdopodobieństwem wykonane zosta-
ły z granitu wydobywanego na jej stokach. Ten 
hipotetyczny stan poparty jest założeniem, iż zna-
leziska danego typu surowca najgęściej występują  
w okolicy wychodni skały (por. rozdz. 4). 

Tabela 4 obrazuje najchętniej wykorzystywane 
surowce do produkcji kół żarnowych na Dolnym 
Śląsku we wczesnym średniowieczu. Wobec do-
tychczasowych wyników badań nie jest zaskocze-
niem najwyższy udział żarnowów wykonanych  
z granitu ślężańskiego. Ośrodek ten funkcjonował 
dość prężnie najprawdopodobniej od VIII/IX w. 
W wyjaśnieniu kwestii dokładnej chronologii 
tego zjawiska, mogłyby pomóc dalsze badania ze-
społów ceramicznych ze stanowisk w Chwałko-
wie, Będkowicach i Strzegomianach. Szczególnie 
istotne w ramach dyskusji nad początkiem eks-
ploatacji granitu ślężańskiego przez Słowian jest 
właściwe ustalenie datacji stanowiska w Chwałko-
wie. O ile Będkowice i Strzegomiany zamykają się 
ramach chronologicznych VIII/IX-XI w. (Ge-
schwendt 1922; Śledzik-Kamińska 1976; 1980; 
1981; 1982; 1984; 1985), o tyle osada produkcyj-
na w Chwałkowie doczekała się kilku interpretacji 
chronologicznych32 począwszy od VI-VII w.,  
aż po IX-X w. Wobec tak dużych rozbieżności 
trudno wnioskować o początkach eksploatacji 
granitu we wczesnym średniowieczu na północ-
nych stokach Ślęży.

Ślęza 13. Zabytki z tych stanowisk powinny być ponownie prze-
badane pod względem formalnym. W kilku przypadkach (Bytom 
Odrzański) zweryfikowano dotychczasowe ustalenia zmieniając 
funkcję narzędzi kamiennych. Rodzaj użytego surowca zarówno 
w Bytomiu Odrzańskim jak i w Ślęzy 13 wskazuje na możliwość 
pomyłki w klasyfikacji niektórych wyrobów jako kamieni żarno-
wych. We wczesnym średniowieczu nie stwierdzono bowiem ka-
mieni żarnowych wyrabianych z piaskowców, amfibolitów i gra-
nitów strzelińskich.

32 Osada ta, zdaniem M. Jahna (1929), pochodzi z IX-X w.; 
wg J. Lodowskiego (1980, s. 33) z VI-VII w.; wg G. Domańskiego 
(2002, s. 70) z VII-VIII w.

Tabela 4. Udział poszczególnych grup surowcowych w oznaczonej petrograficznie grupie kamieni żarnowych

Liczba kamieni/
surowiec

Granit ślężański Granit narzutowy Łupek łyszczykowy Kataklazyt gnejsowy
Liczba Udział w % Liczba Udział w % Liczba Udział w % Liczba Udział w %

n = 117 86 73,6 12 10,26 16 13,67 3 2,56
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Tabela 5. Zestawienie stanowisk z Dolnego Śląska, na których odkryto kamienie żarnowe. W nawiasach podano numer stanowiska  
w katalogu zamieszczonym na płycie CD.

Lp.
Stanowisko,  
w nawiasie  

numer katalogowy

Kamienie żarnowe 
i ich fragmenty/

półwytwory (liczba 
znalezisk)

Chronologia
(WŚ – wczesne średniowiecze)

Surowiec
(b.d. – brak danych)

1. Bardo (1) 11 XI-XIII w. granit ślężański (10), łupek 
łyszczykowy kamieniecki (1)

2. Baszyn (2) 1 WŚ? b.d.
3. Będkowice (3a) 2/1 IX w. granit ślężański
4. Biała (4) 1 WŚ? granit ślężański?
5. Brzeg Głogowski (6) 1 WŚ? granit

6. Bytom Odrzański (9) domniemane 3 XI-XIII w. granitoid narzutowy, piasko-
wiec?, amfibolit?

7. Chobienia (11a) 2 lub 3 WŚ b.d.
8. Chwałków (14) 3/3 WŚ granit ślężański
9. Czeladź Wielka (17a) 1 IX-XIII w. granit ślężański

10. Damianowice (18) 2 WŚ? b.d.
11. Domaniowice (21) 2 WŚ? b.d.
12. Gębice (23) 1 WŚ? b.d.
13. Gilów (25) 3, być może więcej IX w. kataklazyt gnejsowy
14. Glinica (26) 1 WŚ? b.d.
15. Głuszyca (28) 1 WŚ? b.d.
16. Gostyń (30) 2 WŚ b.d.
17. Graniczna (32) 2 WŚ b.d.
18. Grodzieszowice (34) 2 WŚ? b.d.

19. Grodziszcze (35) 4 2. poł. IX-XII w. granit ślężański (2), granit 
narzutowy (1)

20. Grodziszcze (36) 1 WŚ? b.d.
21. Henryków (37) 1 WŚ? b.d.

22. Kamieniec Ząbkowicki (42) 10 IX-X w. łupek łyszczykowy (9), granit 
ślężański (1)

23. Karczyn (43) 2/1 WŚ granit
24. Kliszów (47) 1 WŚ? b.d.
25. Kozie Doły (49) 1 XI? w. b.d.
26. Kurzątkowice (55) 1 WŚ? b.d.

27. Kwieciszów – Stary Zamek 
(56) 1 WŚ? b.d.

28. Lisowice (59) kilka? WŚ b.d.
29. Małoszowice (62) 2 WŚ? b.d.
30. Mierczyce (63) 1 VIII-IX w. b.d.
31. Milicz (64a) 1 2. poł. X – poł. XIII w. granit ślężański
32. Milowice (65) 1 WŚ? b.d.
33. Mściwojów (66) 1 X-XII w. granitoid narzutowy
34. Niemcza (69a, 69b) 3 lub więcej VIII-XIII? w. granit
35. Niemil (70) 1 WŚ? b.d.
36. Obiszów (73) 3 IX/X-X w. granit narzutowy
37. Piechowice (76) 1 WŚ? b.d.
38. Pilce (77) 1 WŚ łupek łyszczykowy kamieniecki
39. Pobiel (79) 1 WŚ? b.d.
40. Polwica (80) 1 XI? w. łupek łyszczykowy kamieniecki
41. Prusy (82) 4 WŚ – fazy starsze b.d.
42. Rogów Sobócki (89) 1 WŚ granit ślężański?
43. Romanow (90) 1 WŚ? łupek łyszczykowy
44. Rudziny (91) 1 WŚ? b.d.
45. Smolna (96) 1 WŚ? b.d.
46. Sobótka-Ślęża (98) 9/20-30? WŚ? granit ślężański
47. Stary Otok (101) 1 WŚ b.d.
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Lp.
Stanowisko,  
w nawiasie  

numer katalogowy

Kamienie żarnowe 
i ich fragmenty/

półwytwory (liczba 
znalezisk)

Chronologia
(WŚ – wczesne średniowiecze)

Surowiec
(b.d. – brak danych)

48. Stary Zamek (102b) 3 VIII/IX - pocz. X w. łupek łyszczykowy (2), granit 
ślężański (1)

49. Stoszowice (103) 2 WŚ? b.d.
50. Strachów (105) 1 poł. X-XI w. granit ślężański

51. Strzegom – Bazaltowa Góra 
(106) 1 lub 2 4 ćw. IX-XIII? w. b.d.

52. Strzegomiany 3/4 WŚ granit ślężański
53. Ślęza (109c) 1 oraz domniemane 2 XII-XIII w. granit ślężański i strzeliński?
54. Tarnów (110) 1 WŚ? b.d.
55. Trzebicko (111) 1 WŚ? b.d.
56. Tyniec Mały (114a) 1 WŚ b.d.
57. Wąsosz (115) 1 WŚ? b.d.
58. Wiązów (117) 1 WŚ? b.d.
59. Wilczyce (118) 1 WŚ? b.d.
60. Wojkowice (119) 1 WŚ? b.d.
61. Wrocław-Grabiszyn (121b) 1 WŚ? granit

62. Wrocław-pl. Nowy Targ 
(121e) (w opacowaniu) powyżej 5 koniec XII-XV w. granit ślężański

63. Wrocław-Oporów (121g) 1 WŚ? b.d.

64. Wrocław-Ostrów Tumski 
(121h) 29 X-XIII w.

granit ślężański (24), granit 
narzutowy (4), łupek łyszczy-
kowy (1)

65. Wrocław-Pracze Odrzańskie 
(121i) 1 WŚ? b.d.

66. Wyszkowice (122) 1 WŚ? b.d.
67. Zabór Wielki (123) 1 WŚ? b.d.
68. Zimna Woda (126) 2 WŚ? b.d.
69 Żarek (127) 2 i więcej (maks. 4) WŚ granit narzutowy
70. Żerniki (128) 1 WŚ granit

71. Żukowice, st. 1 i 9 (130a, 
130e) 3 WŚ granit narzutowy (1)

RAZEM maksimum/minimum 215/193

W drugiej kolejności omówię osełki – wyroby, 
które stanowią ogólnie najwyższy odsetek wśród 
wszystkich zabytków kamiennych odnotowywa-
nych w inwentarzach stanowisk wczesnośrednio-
wiecznych, wynosi on bowiem 41,5 %. Osełki jak 
sama nazwa wskazuje, służyły do „oślenia” (w ję-
zyku staropolskim), czyli ostrzenia. Co można 
było nimi ostrzyć? Przede wszystkim narzędzia 
metalowe, które szybko się tępiły. Osełki ze wzglę-
du na niewielkie gabaryty służyły do ostrzenia 
głównie odpowiadających im rozmiarem narzę-
dzi, a więc noży i półkosków (ryc. 64). Nie ostrzo-
no nimi mieczy, gdyż zabiegi te wykonywane były 
przy pomocy kamieni o znacznie większej po-

wierzchni pracującej (np. brusy). W późnym śre-
dniowieczu miecze często doraźnie ostrzono na 
powierzchniach kamieni budujących bramy. Za-
tem od strony funkcjonalnej jako osełkę rozumie-
my narzędzie do poprawy właściwości fizycznych 
i reparacji niewielkich narzędzi tnących.

W literaturze przedmiotu nie brakuje definicji 
charakteryzujących osełki. E. Foltyn i L. Jochem-
czyk (1994, s. 52-53) pod pojęciem osełek rozu-
mieją „różnie pracujące (ruchem posuwistym po 
obrabianej powierzchni lub odwrotnie) wie-
lofunkcyjne narzędzia zdzierne i ostrzące”. Z kolei 
w ujęciu A. Wiśniewskiego (1999, s. 121) pod 
pojęciem osełek „należy rozumieć narzędzia ka-

3.2. Osełki
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mienne, służące poprzez ‹‹aktywne›› lub rzadziej 
‹‹pasywne›› oddziaływanie mechaniczne, do ście-
rania lub szlifowania przedmiotów użytkowych, 
wykonanych przeważnie z metalu”. Nie brakuje 
również prostych definicji osełek określanych jako 
narzędzia „do ostrzenia przedmiotów żelaznych” 
(Cnotliwy 1959, s. 231). W mojej opinii najbar-
dziej wyczerpująco termin „osełka” scharakteryzo-
wany został przez J. Kaźmierczyka: „Pod pojęciem 
osełki rozumiemy narzędzia służące do ostrzenia 
przedmiotów tnących, kłujących i innych ostro 
zakończonych, czyszczenia powierzchni z metalu, 
rogu, kości, drewna i kamienia. Osełką jest więc 
kamień przeznaczony do ostrzenia noża lub sie-
kiery, grotu oszczepu i strzały do łuku, igły i ha-
czyka do wędki, czyszczenia powierzchni z rdzy  
i osadów na metalach kolorowych, rogu i drew-
nie, ale również czyszczenia ran i skóry ludzkiej.” 
(Kaźmierczyk 1990, s. 123).

Spektrum użytkowania osełek jednak daleko 
wybiega poza wspomniane czynności, co stawia je 
w pozycji narzędzi wielofunkcyjnych, o szerokim 
zakresie możliwości ich wykorzystania. Stąd też  
w niniejszej pracy przyjęto reguły klasyfikacji 
morfometrycznej, na podstawie której pogrupo-
wano te wyroby kamienne, ze względu na ich 
kształt, surowiec, sposób opracowania oraz ślady 
użytkowe obecne na ich powierzchniach. Dlatego 
udział procentowy narzędzi ogólnie mieszczących 
się w kryteriach charakteryzujących osełki jest tak 
wysoki. 

Pod pojęciem osełka będziemy zatem rozu-
mieć podłużne, zazwyczaj sztabkowate narzędzie 
kamienne, o jednej lub więcej liczbie płaszczyzn 
pracujących, z obecnymi dwoma zakończeniami. 
Wyroby, których zakończenia zostały uszkodzone, 
na podstawie pozostałych cech morfologicznych 
właściwych osełkom, zostały również sklasyfiko-
wane w obrębie tej kategorii źródeł. Powyższe ter-
miny dla uściślenia kolejnych opisów wyjaśniam 
w dalszej części wywodu. Obecność przynajmniej 
jednej podłużnej płaszczyzny pracującej nie będą-
cej jednocześnie zakończeniem (wierzchołkiem), 
jest przykładowo cechą odróżniającą osełki od 
gładzików. Jednocześnie okazy sztabkowate skla-
syfikowane jako osełki mogą pełnić funkcję gła-
dzików i kamieni szlifiersko-polerskich. Nato-
miast w klasyfikacji morfometrycznej gładziki nie 
mogą być zaliczane do osełek.

Osełki jako narzędzia niewielkie i po wielo-
kroć używane często noszono przy sobie. Wyra-
zem tego są widoczne czasem opracowania jedne-

Ryc. 64. Ostrzenie kosy przy pomocy osełki. Psałterz utrechcki, 
Reims ok. 830 (za: Riché 1979, ryc. 33)

Fig. 64. Scythe sharpening using a whetstone. �e Utrecht Psal-
ter, Reims about 830 (after Riché 1979, Fig. 33)

Ryc. 65. Osełka z nakładkami z wyobrażeniem głów ludzkich  
z grobu książęcego w Sutton-Hoo (za: Bukowski, Dąbrowski 
1971, ryc. 303)

Fig. 65. �e whetstone with mounts representing human heads 
from the princely burial in Sutton Hoo (after Bukowski and 
Dąbrowski 1971, Fig. 303)
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go z zakończeń, takie jak otwory czy dookolne 
żłobki służące do ich zawieszania. Zdarza się rów-
nież, iż mocowano je przy pomocy specjalnych 
nakładek-uchwytów, mogących mieć również 
charakter ozdobny, czego przykładem jest znalezi-
sko z książęcej mogiły w Sutton-Hoo w Angli 
(ryc. 65) (Bukowski, Dąbrowski 1971, s. 317), 
odkrycie podobnego uchwytu znane z Birki w 
Szwecji (Lamm 1987), a dwie formy odlewnicze 
do wyrobu takich nakładek odkryto na Wolinie 
(Duczko 2000, s. 25; Kowalska 2011, s. 106). 
Większość osełek pozbawionych specjalnego 
opracowania zakończenia mogła być również no-
szona w woreczkach. Niektóre specyficznie ufor-
mowane „łezkowate” w rzucie egzemplarze noszo-
no również w specjalnych pochewkach (ryc. 66).

W zakresie czynności, które mogły być wyko-
nywane przy pomocy osełek z pomocą przychodzą 
nam badania zespołów z innych rejonów Europy. 
Ze względu na ślady zachowane na powierzchni 
wyrobów, szwedzka badaczka Karin Sundbergh 
(Sundbergh 1976, s. 16-21; Sundbergh, Arwids-
son 1989, s. 108-110) pogrupowała osełki, za-
mieszczając również krótką interpretację, co do 
rodzaju czynności nimi wykonywanych i narzędzi 
mogących pozostawić widoczne na ich powierzch-
niach elementy. Pozwolę sobie przytoczyć jej spo-
strzeżenia, jako że nie powoływano się na nie wcze-
śniej w polskiej literaturze.

Grupy osełek wg K. Sundbergh (1976):
1. Osełki spracowane, wypolerowane bez śladów 

ostrzenia.
2. Osełki z płaskimi śladami ścierania (tzw. 

„ghost lines”) używane do ostrzenia narzędzi  
z płaskim ostrzem tnącym (np. noże, nożyce).

3. Osełki z delikatnymi zaokrąglonymi wklęsło-
ściami, do 3 mm głębokości, używane do 
ostrzenia narzędzi z zaokrąglonym ostrzem 
(np. dłuta).

4. Osełki z płytkimi bruzdami lub rysami o głę-
bokości poniżej 1 mm, używane do ostrzenia 
narzędzi zakończonych szpicem (np. igły).

5. Osełki z głębokimi bruzdami, w przekroju 
V-kształtnymi lub nieregularnymi, używane 
do naprawy (starcia) uszkodzonych ostrzy.

6. Osełki z paralelnymi bruzdami, używane kil-
kukrotnie do ostrzenia tego samego narzędzia.

7. Osełki z wklęsłościami i podniesionymi za-
kończeniami (wierzchołkami), używane do 
ostrzenia krótkich ostrzy.

8. Osełki z wklęsłością zwężającą się ku jednemu 
z zakończeń, używane do ostrzenia narzędzi  
z poprzecznym ostrzem, lub niewielkich noży.

9. Osełki z rowkami powyżej 3 mm głębokości, 
prawdopodobnie używane do ostrzenia narzę-
dzi z zaokrąglonymi ostrzami (np. wiertła, 
dłuta), możliwe że również są to fragmenty 
form odlewniczych.

10. Osełki ze śladami trudnymi do interpretacji.
Pomimo kilku widocznych niekonsekwencji 

w propozycji K. Sundbergh, jest to jak do tej pory 
jedyne opracowanie poświęcone makroskopowo 
widocznym śladom na powierzchniach osełek,  
w odniesieniu do rodzaju ostrzonym nimi narzę-
dzi. Jedyne nawiązania dotyczą osełek żłobkowa-
nych, czyli egzemplarzy, które poza właściwą po-
wierzchnią pracującą są dodatkowo zaopatrzone 
w jeden lub kilka równoległych do siebie rynienek 
(np. Resi 1990, s. 23; Kulczycka-Leciejewiczowa, 
Majerowicz, Prinke, Skoczylas, Wojciechowski 

Ryc. 66. Różne sposoby mocowania osełek 

Fig. 66. Various ways of mounting whetstones
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1996, s. 22; Wiśniewski 1999, s. 128). Osełki 
żłobkowane mają również analogie w narzędziach 
służących do wyginania i profilowania elementów 
żelaznych (zob. Haisig 1962, ryc. 6).

Często do osełek różni badacze włączali ka-
mienie probierskie służące do opracowywania po-
wierzchni przedmiotów wykonanych z kruszców 
takich jak złoto, srebro, cyna, najczęściej ze wzglę-
du na podobną formę (Ambruster 2010, s. 192; 
Ježek, Zavřel 2010, s. 609). W omawianej tu gru-
pie osełek również pojawiły się takie kamienie. 
Niestety nie prowadziłam badań ukierunkowa-
nych na wyszczególnienie tej grupy zabytków. 
Podstawy metodyki badań kamieni probierskich 
opracowali ostatnio Martin Ježek oraz Jan Zavřel 
(2010), wykorzystując do identyfikacji resztek 
metali na powierzchni wyrobów analizę SEM – 
EDS. Obecnie badacze ci opracowują materiały  
z Ostrowa Tumskiego we Wrocławiu. Pierwsze 
wyniki pozwalają na stwierdzenie, iż część osełek  
z tego zespołu należałoby właśnie uznać za kamie-
nie probierskie (informacja ustna M. Ježka). Wy-
niki tych badań zostaną zapewne wkrótce opubli-
kowane, wówczas możliwe będzie naniesienie 
korekty do prezentowanego tu zespołu.

W literaturze istnieje kilkadziesiąt propozycji 
klasyfikacji osełek. Niektóre z nich są bardzo 
szczegółowe, inne opierają się na opisie zaledwie 
kilku cech. W tym miejscu wypada przytoczyć 
przynajmniej kilka klasyfikacji, ponieważ przed-
stawiona dalej propozycja standaryzacji opisu ose-
łek w dużej mierze opiera się na dorobku wcze-
śniejszych badaczy, uzupełniona jest o kilka 
nowych spostrzeżeń wynikających z analiz mate-
riału33. Z najbardziej kompetentnym i szczegóło-
wym podziałem spotykamy się w pracy norwe-
skiej badaczki Heid Gjostern Resi omawiającej 
zespół prawie 10 000 osełek odkrytych na stano-
wisku Hedeby (Resi 1990). Wobec tak ogromnej 
liczby zabytków niezbędne było ich w miarę 
obiektywne pogrupowanie, które autorka publi-
kacji wykonała wzorcowo. Dzięki temu możliwa 
była korelacja niektórych cech diagnostycznych. 

33 Pierwsze próby klasyfikacji osełek zostały podjęte podczas 
zajęć dydaktycznych „Klasyfikacja materiałów archeologicznych”. 
Wraz z grupą studentów Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wro-
cławskiego opisywano przy pomocy kart osełki, dokonując w ko-
rekt zestawu cech. 

H. G. Resi opisała osełki w oparciu o karty klasy-
fikacyjne, zawierające dla pewnych elementów 
morfometrycznych zestaw odmian (Resi 1990,  
s. 12). Swoją propozycję przedstawiła ponownie 
niemal 20 lat później w książce poświęconej oseł-
kom z emporium w Kaupang (Resi 2008). Wzo-
rzec ten został tylko raz wykorzystany w nieznacz-
nie zmienionej formie, w pracy odnoszącej się do 
osełek z okresu wikińskiego z Islandii (Hansen 
2009, s. 12). Przedstawiona w dalszej części klasy-
fikacja morfometryczna w dużej mierze bazuje na 
spostrzeżeniach i wzorcach ujętych w opracowa-
niach H. G. Resi. Celem pogrupowania cech ose-
łek było sprawdzenie korelacji pomiędzy kształ-
tem narzędzia, a surowcem użytym do jego 
wyrobu.

Z dość szczegółowym podziałem osełek spoty-
kamy się u J. Kaźmierczyka (1990, s. 123-143), 
który podzielił te wyroby na dziesięć typów, wy-
różniając dodatkowo w obrębie części z nich od-
miany. Pozostali badacze grupowali osełki w obrę-
bie przeważnie 3-4 kategorii. O próbę takiego 
podziału pokusiła się chociażby E. Foltyn (1998, 
s. 79 n.) wyróżniając trzy zasadnicze odmiany. 
Również w opracowaniu zespołu osadniczego  
z Bruszczewa dokonano podziału osełek na cztery 
typy (Brzostowicz 2002, s. 80). Dość istotną uwa-
gę odnośnie osełek poczynił również A. Wiśniew-
ski, który wyróżnił osełki pasywne, czyli takie, 
które w trakcie pracy spoczywały na podkładce 
(Wiśniewski 1999, s. 121). Określenie to jest ade-
kwatne do opisu zwłaszcza dużych egzemplarzy, 
które trudno utrzymać w dłoni. Ostatnio ciekawe 
ujęcie klasyfikacji morfometrycznej i chronolo-
gicznej osełek z epoki brązu zaprezentował Mar-
cin Burghardt (2012). 

W trakcie analizy materiału zabytkowego za-
obserwowałam, że niektóre grupy surowców uży-
tych do wykonania osełek przekładają się na mor-
fologię wykonanych z nich wyrobów. Zauważono, 
że większość osełek z mułowców/fyllitów skandy-
nawskich ma unikatową formę, nie występującą  
w pozostałych grupach skał. Intencją przedsta-
wionej niżej, długiej i szczegółowej klasyfikacji, 
jest wskazanie pewnych różnic statystycznych po-
między korelacją niektórych cech morfometrycz-
nych, a surowcem. W efekcie ma to prowadzić do 
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Ryc. 67. Karta klasy�kacyjna osełek (opr. E. Lisowska, punkt 1-5 na podst. Resi 1990, s. 12 z uzupełnieniami)

Fig. 67. Whetstones’ classi�cation card (prepared by E. Lisowska, points 1-5 after Resi 1990, p. 12 with amendments)
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wyszczególnienia tych parametrów, które są wła-
ściwe dla danych grup surowcowych (jeżeli takie 
przedstawiają). Przekłada się to bezpośrednio już 
na problematykę wydobycia i dystrybucji surow-
ców kamiennych. Być może typologia osełek po-
średnio wiąże się z surowcem użytym do ich wyro-
bu. Korelacja taka mogłaby mieć również 
przełożenie na studia dotyczące proweniencji su-
rowców.

Podstawą opisu różnych cech osełek jest karta 
zabytku (ryc. 67). Cechy te są podstawą klasyfika-
cji osełek. Karta zawiera graficzne przedstawienia 
poszczególnych elementów morfologii tych wyro-
bów. Pogrupowane są one w kolejnych podpunk-
tach.

Opis karty klasyfikacyjnej osełek. 
Stan zachowania:

1. Kompletny – zachowane całe narzędzie, do-
puszczalne są niewielkie ubytki, nie rzutujące 
na poprawne określenie długości, szerokości 
oraz grubości.

2. Drobny fragment przy zakończeniu – osełka 
zachowana w ten sposób ma z jednej strony 
zakończenie, z drugiej jest ułamana w taki 
sposób, że utrudniona jest obserwacja morfo-
logii i ogólnych cech klasyfikacyjnych narzę-
dzia oraz jego partii medialnej.

3. Część medialna – zachowana środkowa, pra-
cująca część osełki, całkowity brak zakończeń.

4. Duży fragment z zakończeniem – fragment 
mający jedno z zakończeń oraz część środko-
wej głównej części pracującej, fragment na 
tyle duży, iż pozwala na klasyfikację głównych 
cech.

5. Nieokreślony.

1. Kształt szerszej powierzchni (szersza po-
wierzchnia pracująca to powierzchnia, która ma 
wymiar większy niż węższa, pomiar powierzchni 
szerszej rozumiany jest tutaj jako szerokość):

1.A. prostokątny,
1.B. beczułkowaty,
1.C. klepsydrowaty,
1.D. trapezowaty,
1.E. trapezowaty wypukły,
1.F. trapezowaty wklęsły,

1.G. inny (dowolny, który nie mieści się  
w ww. kryteriach).

2. Kształt węższej powierzchni (węższą po-
wierzchnią pracującą nazywamy odcinek, które-
go największy wymiar opisywany jako grubość, 
jest zazwyczaj mniejszy od szerokości, jest to po-
wierzchnia boczna widziana w rzucie): 

2.A. prostokątny,
2.B. beczułkowaty,
2.C. klepsydrowaty,
2.D. trapezowaty,
2.E. trapezowaty wypukły,
2.F. trapezowaty wklęsły,
2.G. inny (dowolny, który nie mieści się  

w wyżej wymienionych kryteriach).
3. Przekrój – kształt osełki w przekroju (może 

być kilka opcji jednocześnie, zależy od morfolo-
gii):

3.A. prostokątny,
3.B. kwadratowy,
3.C. trójkątny,
3.D. kolisty,
3.E. elipsoidalny,
3.F. romboidalny,
3.G. trapezowaty,
3.H. inny (dowolny, który nie mieści się  

w ww. kryteriach).
4. Morfologia zakończeń 1 i 2:
Termin „strona szersza zakończenia”: podob-

nie jak strona szersza narzędzia, rzut na zakończe-
nie z perspektywy strony szerszej. Termin „strona 
węższa zakończenia”: podobnie jak strona węższa 
narzędzia (boczna), rzut od strony bocznej na za-
kończenie. Typologia we wszystkich przypadkach 
taka sama. Opis zawiera maksymalnie 4 możliwo-
ści, odpowiednio dla zakończenia 1 np.: 4.1.A/A, 
dla zakończenia 2: 4.2.A/A, schemat opisu dla 
osełki z dwoma zakończeniami: 4.1.A/A; 4.2.A/A, 
dla osełki złamanej nie bierzemy pod uwagę mor-
fologii zakończenia, poza przypadkiem ponowne-
go jego użycia po złamaniu. Na przykład dla oseł-
ki złamanej przy jednym z zakończeń: 4.1.A/A; 
4.2. brak, dla wtórnego zużycia zakończenia po 
złamaniu dodajemy symbol - *, np. osełka złama-
na i wtórnie zagładzona na jednym z zakończeń: 
4.1. A/A; 4.2.A*/A*.

4.A. prostokątne,
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4.B. prostokątne z symetrycznie ściętymi na-
rożami,

4.C. skośnie ścięte jednostronnie,
4.D. skośnie ścięte dwustronnie zbieżne,
4.E. prostokątne zaokrąglone,
4.F. zaokrąglone,
4.G. jednostronnie zaokrąglone,
4.H. nieregularne, pofałdowane, wystrzępio-

ne bądź naturalne nieobrobione,
4. I. trapezowate zbieżne,
4. J. trapezowate rozbieżne, 
4. inne.
5. Dodatkowe opracowanie zakończenia:
5.A. otwór,
5.B. dwa otwory,
5.C. dookolny rowek do przymocowania rze-

mienia,
5.1. Jeśli jest obecny otwór, to jego przebieg 

może prosty lub skośny. Przekrój odpowiednio 
cylindryczny, klepsydrowaty, lejkowaty lub inny.

6. Kształt powierzchni pracującej (możli-
wych kilka cech wspólnych lub cechy łączone  
w zależności od perspektywy obserwacji np. wklę-
sło-wypukłe)

6.A. proste,
6.B. wklęsłe,
6.C. wypukłe.
6.1. Opracowanie krawędzi zabytku oddzie-

lających powierzchnie pracujące:
6.1.A. prosta, wyraźna, ostro zakończona,
6.1.B. obła,
6.1.C. facetowana.
7. Powierzchnie  pracujące – cechy:
A. żłobek – jest to widoczne, proste, długo 

użytkowane wgłębienie, zazwyczaj o szero-
kości do 3-4 mm i głębokości do 3 mm. 
Żłobki mogą być w przekroju u-kształtne 
bądź v-kształtne, w zależności od rodzaju 
surowca ostrzonego narzędzia oraz sposo-
bu tego ostrzenia.

B. nacięcia – rozumiane jako pojedyncze śla-
dy po ostrych narzędziach metalowych, 
wyraźnie odznaczające się na powierzchni 
skały przy badaniu ich dotykiem.

C. rysy – delikatne, różnej długości linie wy-
konane narzędziem na skale, nie wyczuwal-
ne przy dotyku powierzchni skały palcem.

a. zgodne z dłuższą osią narzędzia (równole-
głe),

b. skośne do dłuższej osi narzędzia,
c. prostopadłe do dłuższej osi narzędzia,
d. nie tworzące wyraźnych układów (cha-

otyczne).
7.1. Powierzchnie pracujące (ich charakter):
A. wygładzone do połysku (inaczej wyświe-

cone) – są to powierzchnie, które bądź to 
miejscowo bądź na całej płaszczyźnie, mają 
zagładzenie przypominające fakturą wy-
świecenia znane z wyrobów krzemien-
nych. Z obserwacji (jeszcze nie do końca 
potwierdzonych) wynika, iż tworzą się na 
skałach zawierających kwarc. Powstają 
prawdopodobnie podczas kontaktu narzę-
dzia z materiałem organicznym, natomiast 
nie dysponujemy traseologią porównaw-
czą (brak w literaturze) analogicznego ma-
teriału skalnego, zawierającego takie wy-
świecenia.

B. wygładzone bez połysku – wyraźnie gład-
kie przy badaniu dotykiem, naturalna 
struktura skały wygładzona, ewentualnie 
wygładzone przełamy.

C. równe – powierzchnie przygotowane przez 
odłupanie, obtłuczenie i delikatne starcie, 
przeważnie płaskie.

D. inne – naturalne, odłupane bez dalszego 
przygotowania.

7.2. Liczba powierzchni pracujących – liczba 
powierzchni, na których zaobserwowano cechy 
A,B,C z punktu 7.1.

7.3. Stosunek kierunku pracy do kierunku fo-
liacji, identyfikowane również ze stosunkiem 
dłuższej osi narzędzia w przypadku zachowanych 
w całości osełek, lub ich morfologicznie długiej 
części. Foliacja – płasko-równoległa budowa we-
wnętrzna skał krystalicznych (magmowych i me-
tamorficznych), polegająca na ułożeniu minera-
łów płaskich i wydłużonych w równoległych 
płaszczyznach i/lub na rozmieszczeniu minerałów  
w równoległych warstewkach o różnym składzie 
(Jaroszewski, Marks, Radomski 1985, s. 72). Ter-
min foliacja oznacza kierunkowe ułożenie po-
szczególnych minerałów w skale, w przypadku 
osełek dotyczy tylko niektórych odmian łupków 
(tam gdzie jest widoczna).
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8. Wymiary – podawane w centymetrach  
z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku 
oraz w gramach z dokładnością do miejsc dzie-
siętnych.

9. Dane surowcowe – petrograficzne oznacze-
nie rodzaju skały, z której wykonano przedmiot.

Badaniom morfometrycznym poddano 531 
osełek. Relacje surowcowe tej części zbioru mogą 
się różnić wobec struktury wszystkich osełek (664 
egzemplarzy). Powodem tych różnic był brak do-
stępu do niektórych zabytków, które wcześniej 
oznaczono petrograficznie. Klasyfikacja morfome-
tryczna jest w pracy dodatkiem do analiz surowco-
wych. Stąd też liczbę tę statystycznie uważam za 
wystarczającą, aby zaobserwować pewne trendy  
w relacjach morfometria-surowiec. Właściwa ana-
liza surowcowa oparta została o wszystkie dostęp-
ne dane petrograficzne dla 630 osełek (tab. 6).

Pierwszym kryterium analizy osełek jest okre-
ślenie, w jakim stanie zachował się przedmiot. Po-
zwala to na prawidłowe rozpoznanie cech morfo-
metrycznych. Przykładowo nie jest możliwe 
scharakteryzowanie obu typów zakończeń, jeśli 
mamy do dyspozycji jedynie medialną część oseł-
ki. Podobna sytuacja zachodzi wówczas, gdy frag-

ment jest zbyt mały (cechy: drobny fragment przy 
zakończeniu i nieokreślony), aby prawidłowo roz-
poznać jego trzy rzuty. Czasem możliwe jest roz-
poznanie jednej z cech diagnostycznych ujętych  
w karcie klasyfikacyjnej.

W zbiorze osełek najwięcej zachowało się oka-
zów uszkodzonych. 31% badanego materiału to 
przedmioty kompletne (ryc. 68). Nic dziwnego 
skoro pełniły one zazwyczaj swoją funkcję, aż do 
złamania wpół lub pęknięcia wzdłużnego. Kolejne 
45 % to osełki, które zachowały się w dużym frag-
mencie z zakończeniem. Jest to najliczniejsza gru-

Tab. 6. Stan zachowania osełek według rodzaju surowca, z którego je wykonano

Surowiec Kompletne Duży fragment 
z zakończeniem

Część 
medialna

Drobny 
fragment przy 
zakończeniu

Nieokreślone

Amfibolity 15 20 7  - 1
Bazalty 2 1 2  - 1
Blastomylonity 5 1 4  -  -
Gnejsy i granitognejsy 15 14 5 1 2
Kwarcyty 7 10 5  - 1
Łupki amfibolowe i kwarcowo-amfibolowe 3 4 1  -  -
Łupki andaluzytowe zielone  - 4 -  1 1
Łupki chlorytowe i kwarcowo-chlorytowe 3 4 4  -  -
Łupki gruzełkowe, kontaktowe 3 6 4 2 1
Łupek krzemionkowy 9 4 3 2  -
Łupki kwarcowo-serycytowe 26 39 10 1 1
Łupki kwarcowo-skaleniowe 3 16 5 1 1
Łupki kwarcowe 7 11 3   1
Łupki łyszczykowe 9 13 9 1 1
Łupki zieleńcowe 5 3 -  1 1
Łupki pozostałe 3 5 1 -   -
Mułowce, iłowce, łupki mułowcowe 16 32 14 2 1
Piaskowce 28 38 7 5 7
Pozostałe 7 9 6  - 2
RAZEM 166 234 90 17 22

31%

45%

17%

3% 4% kompletny

duży fragment
z zakończeniem
część medialna

drobny fragment
przy zakończeniu
nieokreślony

Ryc. 68. Stan zachowania osełek w badanym zbiorze (n = 531)

Fig. 68. �e state of preservation (n = 531) of the studied whet-
stones assemblage
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pa zabytków. Taki stan zachowania świadczy o ich 
złamaniu w trakcie użytkowania w najwęższym 
punkcie, który zazwyczaj znajdował się w central-
nej (medialnej) części wyrobu. Nie jest to regułą, 
bowiem aż 63 % spośród badanych egzemplarzy 
zachowanych w dużym fragmencie z zakończe-
niem nie wykazuje cech morfometrycznych o tym 
świadczących (kształt 1C, 1F, 2C, 2F). Wskazuje 
to na potencjalną inną przyczynę ich złamania, na 
przykład niewłaściwe traktowanie, transport, 
upuszczenie, użycie niezgodne z przeznaczeniem 
(np. jako przedmiotu uderzającego w coś).

Nie zaobserwowano znaczących różnic po-
między rodzajem surowca użytego do wyrobu 
osełki, a stanem zachowania. Świadczy to o świa-
domym doborze rodzajów skał do wyrobu osełek, 
których wytrzymałość była podobna. Przykłado-
wo nie produkowano osełek z wapieni ze względu 
na wątpliwą ich trwałość.

Drugim aspektem poruszanym przy opisie 
osełek powinny być ich wymiary. Jedynie w gru-
pie kompletnych egzemplarzy można pokusić się 
o zestawienie stosunku długości do szerokości  
i grubości. Pozostałe z racji uszkodzenia mogą je-
dynie zostać zestawione w odniesieniu do szero-
kości i grubości. Przykładowe różnice długości 

osełek wynikające z ich stanu zachowania przed-
stawiono na ryc. 69.

Znacznie ciekawiej przedstawia się rozrzut ko-
relacji szerokości do grubości osełek. Tu wyraźne 
są różnice polegające na zależności tych dwóch 
wymiarów od surowca. Wśród dwóch pokaźnych 
grup surowcowych – amfibolitów i łupków kwar-
cowo-serycytowych stosunek grubości do szero-
kości nie przedstawia żadnych wyraźnych tren-
dów. Natomiast dla osełek wykonanych z su- 
rowców importowanych ze Skandynawii widocz-
na jest pewna tendencja, polegająca na koncentra-
cji wymiarów w obrębie niskich wartości. Wystę-
puje ona w grupie skał określanych jako mułowce 
barwy wiśniowej/fyllity (ryc. 70). 

Osełki te rzadko przekraczają szerokość 2 cm  
i nie osiągają grubości powyżej 1,2 cm. Podobne 
wyniki uzyskała H. G. Resi dla osełek wykona-
nych z tego surowca odkrytych w Hedebach oraz 
Kaupang34 (Resi 1990, s. 18; Resi 2008, s. 32). 
Przewagą tych analiz jest znacznie wyższa liczba 
statystyczna badanego materiału (w przypadku 
Kaupang – 313 egz., Hedeby – 7374 egz.).  
W zbiorach pochodzących z Kaupang najwyższy 
odsetek wyrobów z „purpurowego łupku” zanoto-

34 W Kaupang opisywany surowiec ma nazwę „dark-grey 
schist”, w Hedeby – „dunkler Schiefer”.
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Fig. 69. List of the whetstones’ length in relation to the number of specimens and state of preservation in proposed sections of length 
(n = 531)



116 3. Użytkowanie kamienia. Analiza formalna i surowcowa
gr

ub
oś

ć 
(w

 c
m

)

szerokość (w cm)

0 2 4 6 8 10

0

1

2

3

4

5

6
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Fig. 71. Width ratio (axis x) and thickness ratio (axis y) of whetstones made of Sudeten rocks (grey points), whetstones of Scandina-
vian mudstones/phyllites were included (red points) for comparison
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Fig. 70. Width ratio (axis x) and thickness ratio (axis y) of whetstones for the three groups of raw materials.
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wano wśród osełek o szerokości 0,9–1,6 cm i gru-
bości do 1,6 cm. Bardzo nieliczne są egzemplarze 
masywniejsze, jednak nie przekraczają one 4,8 cm 
szerokości i 3,2 cm grubości. Podobna tendencja 
została zaobserwowana w zespole z Hedeby z tą 
jednak różnicą, że dominującą grubością omawia-
nej grupy osełek jest przedział od 0,2 do 0,8 cm, 
przy nieco niższym udziale grubości w przedziale 
0,9–1,6 cm.

Dla porównania wybrano również spośród 
wszystkich osełek egzemplarze zbudowane z su-
rowców o sudeckiej proweniencji w celu spraw-
dzenia, czy dla naszych skał może istnieć podobna 
korelacja szerokości i grubości, jak w przypadku 
surowców skandynawskich. Generalnie nie zaob-

serwowano żadnego charakterystycznego trendu, 
poza nieznacznym natężeniem liczby osełek, któ-
rych szerokość waha się od 2 do 4 cm, przy grubo-
ści oscylującej między 0,5 a 2,5 cm (ryc. 71). 
Osełki te stanowią około 45 % wszystkich skał 
pochodzenia sudeckiego. Nie można uznać tego 
za cechę diagnostyczną, ponieważ takie wymiary 
dominują również w zestawieniu osełek z niemal 
wszystkich surowców (poza wspomnianymi mu-
łowcami/fyllitami). Są  to wymiary właściwe pra-
wie połowie osełek w badanym rejonie.

Pozostałe cechy takie jak geometria rzutu na 
wszystkie trzy przekroje, oraz forma zakończeń 
wykazały podobną zależność. Osełki z surowców 
(purpurowych mułowców/fyllitów) skandynaw-
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Ryc. 72. Zestawienie procentowe występowania wyróżnionych typów rzutów osełek, cecha 1 – rzut na szerszą płaszczyznę (n = 531)

Fig. 72. Percentage list of the occurrence of distinguished types of whetstones’ cross-sections, feature 1 – cross-section of wider surface 
(n = 531)
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Ryc. 73. Zestawienie procentowe występowania wyróżnionych typów rzutów osełek, cecha 2 – rzut na węższą płaszczyznę (n = 531)

Fig. 73. Percentage list of the occurrence of distinguished types of whetstones’ cross-sections, feature 2 – cross-section of narrower 
surface (n = 531)
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skich wyraźnie odcinają się pod tym względem od 
reszty zespołu, przy braku tak widocznej tendencji 
w przypadku pozostałych grup surowcowych. Nie 
widzę potrzeby przedstawienia natężenia wystę-
powania tych cech dla każdego rodzaju skał, 
wprowadziłoby to bowiem jedynie chaos w pre-
zentacji danych. Warto jednak skupić się na ogól-
nych porównaniach z wyróżnieniem grupy mu-
łowców skandynawskich. Szczegółowe zestawienie 
dla każdego analizowanego zabytku znajduje się  
w części katalogowej.

Szersza płaszczyzna osełek zazwyczaj ma rzut 
prostokątny. Jest tak w 38 % przypadków  
(ryc. 72). Stosunkowo popularne są również oseł-
ki o rzucie trapezowatym (18 %). Osełki o wklę-
słych bokach (cechy 1C i 1F), właściwych dla 
mocno zużytych wyrobów, stanowią łącznie 12 % 
analizowanego zespołu. Identyczny odsetek pre-
zentują również narzędzia o wypukłych krawę-
dziach reprezentowanych tu przez cechy 1B i 1E. 
Nieznaczny udział mają osełki, na których wi-
doczne są dwie cechy (mieszane), przeważnie do-
tyczą egzemplarzy z jednym bokiem wklęsłym,  
a drugi wypukłym. Być może należałoby włączyć 
tą cechę jako osobną do zestawienia. 

Z kolei osełki z mułowców/fyllitów skandy-
nawskich zdecydowanie najczęściej są reprezento-
wane przez egzemplarze w swym rzucie prostokąt-
ne (1A – 70 %). Odnotowano również wystę- 
powanie zabytków trapezowatych (1D – 15 %), 
trapezowatych wypukłych (1E – 11%) oraz o kra-
wędziach wklęsłych (1C – 4%). W grupie tej nie 
odnotowano występowania osełek beczułkowa-
tych (1B) oraz trapezowatych-wklęsłych (1F). 
Przypuszczalnie jest to efekt niewystarczającej licz-
by analizowanych egzemplarzy (27). Widoczna 
jest jednak dominacja egzemplarzy prostokątnych.

Bardzo podobnie rozkłada się rozrzut wartości 
procentowej poszczególnych rodzajów kształtów 

powierzchni węższej osełki (ryc. 73). Generalnie 
obserwowane są podobne tendencje co w przy-
padku kształtu osełek w rzucie na płaszczyznę 
szerszą. Zwrócić jednak należy uwagę na współ-
występowanie cech 1 i 2 (typu szerszej i węższej 
powierzchni), czyli określenie z jakiego kształtu 
osełkami mamy najczęściej do czynienia. Aby nie 
komplikować zbyt statystyk odrzucimy przy tym 
zestawieniu wszystkie egzemplarze o cechach mie-
szanych (z cech 1 i 2) oraz te, gdzie przynajmniej 
jeden z rzutów nie został określony. Daje nam to 
w sumie 77 % całego zbioru. Można zauważyć,  
że zdecydowanie dominują osełki w jednym rzu-
cie prostokątne, a w drugim trapezowate oraz pro-
stokątne i trapezowate w obu rzutach na te po-
wierzchnie. Stosunkowo wysoką frekwencję na tle 
przedstawionego w tabeli 7 zbioru mają osełki 
silnie zużyte, charakteryzujące się rzutami  
o bokach wklęsłych.

Porównano również geometrię przekrojów 
poprzecznych w osełkach. Poza właściwymi wy-
dzielonymi wcześniej grupami, stwierdzono,  
że niektóre egzemplarze mają odmienny przekrój 
w dwóch różnych punktach. Przykładowo w czę-
ści medialnej osełka jest w rzucie kwadratowa,  
a przy zakończeniu trapezowata. Określono to 
jako cechy mieszane i zestawiono w osobnej tabe-
li 8. Niektóre wyroby reprezentowały tak mało 
charakterystyczny kształt, iż ich klasyfikacja  
w przyjętych ramach była niewykonalna. Fakt ten 
jest impulsem do poszerzenia gamy typów w tym 
zestawieniu. Statystycznie najwięcej jest osełek  
o przekroju prostokątnym (40%) oraz o przekroju 
elipsoidalnym (20%). Stosunkowo wysoki odse-
tek stanowią również wyroby z przekrojem tra-
pezowatym (14 %). Osełki wykonane z surowców 
skandynawskich w 70 % mają przekrój prostokąt-
ny (A), pozostałe reprezentują przekroje trójkąt-
ne, trapezowate oraz nie wieloboczne. Nie zaob-

Tabela 7. Korelacja typów kształtu szerszej i węższej płaszczyzny osełek. 1A-F – kształt szerszej powierzchni; 2A-F – kształt węższej 
powierzchni

  2A 2B 2C 2D 2E 2F
1A 102 6 14 33 8 16
1B 10 5 2 4 4 4
1C 13 1 10 3 2 7
1D 49 5 4 23 3 9
1E 10 1 2 3 10 5
1F 11 1 0 6 0 24
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serwowano występowania przekrojów kolistych  
i elipsoidalnych, stąd też wniosek, że wyroby te 
mają postać graniastosłupa, i raczej nie występują 
pod postacią walca.

Tabela 8. Zestawienie liczbowe i procentowe występujących  
w osełkach typów przekrojów

Rodzaj przekroju Liczba Odsetek (%)
A 177 40
B 14 3
C 10 2
D 4 1
E 89 20
F 28 6
G 62 14
H inny 63 14
Razem 447 100

Tabela 9. Zestawienie liczbowe występujących w odmianach 
mieszanych przekrojów osełek

Przekrój mieszany typu Liczba
A+B 10
A+D 20
A+F 7
A+G 9
B+D 1
B+F 1
B+G 1
C+E 1
C+G 1
D+E 3
E+F 1
E+G 2
F+G 6

Razem 63

Wśród osełek z surowców eratycznych oraz 
sudeckich nie stwierdzono, nie ujętego w zesta-
wieniu, przekroju w kształcie foremnego wielobo-
ku (pięcioboku i sześcioboku). Tego typu przekro-
je są jedną z cech dystynktywnych osełek z im- 
portowanych surowców skandynawskich, jednak 
występującą bardzo rzadko. W Hedeby odnoto-
wano jedynie 10 takich wyrobów, a w Kaupang 2. 
Przyczyną tak niskiej frekwencji przekrojów pię-
cio- i sześciobocznych są przeważnie uszkodzenia 
wzdłużne osełek uniemożliwiające określenie ich 
przekroju (tab. 9).

Dokonano również zestawienia liczbowego 
korelacji kształtu zakończeń obserwowanych na 
stronie szerszej i węższej (tab. 10). Wyróżniono 
dwie dominujące grupy, pierwszą zaznaczoną  
w tabeli 10 na kolor ciemno-szary, przekraczającą 
3 % analizowanego zbioru oraz drugą koloru ja-
sno-szarego, której frekwencja mieści się w grani-
cach od 1,5 do 3 %. Analiza tej cechy pozwala 
stwierdzić, która część wyrobów ma zakończenia 
uformowane w sposób naturalny, przejawiający 
się w parametrach przede wszystkim H/H i C/H 
oraz w znacznym odsetku (70%) parametru F/F. 
Pozostałe zakończenia mogły powstawać, w róż-
nym stopniu, podczas obróbki skały, lub też – nie-
kiedy – mieć formę naturalną. Jedynym nieza-
przeczalnie intencjonalnie wykonanym typem 
zakończenia są wyroby charakteryzowane przez 
parametr B (z facetowanymi krawędziami). Wśród 
osełek z mułowców/fyllitów barwy wiśniowej do-
minantą są zakończenia w typie A/A (70%), poje-
dynczo występują zakończenia w typie B/B oraz  
z grupy I i J (różne warianty).

Tabela 10. Korelacja cech kształtu zakończeń osełek (n = 623, w tym 166 zakończeń typu 4.2.)

strona węższa
strona szersza A B C D E F G H I J

A 33 9 1 12 5 3 7 3 3

B 1 1 2 2

C 20 32 3 25 26 5 21 3 4

D 2 2 1 3 4 1 2 2 4

E 10 3 2 30 21 3 15 1 5

F 2 2 4 67 3 8 2

G 1 4 15 2 5 1

H 2 8 1 4 7 6 58 2 3

I 7 4 1 7 5 2 3 10 4

J 5 3 15 5 2 9 16
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Jednym ze sposobów opracowania zakończeń 
osełek jest wywiercenie na jednym z końców 
otworu służącego do zawieszania. Spośród wszyst-
kich analizowanych osełek 50 egzemplarzy zawie-
ra otwór, w tym jedna miała pierwotnie dwa, ale 
została na wysokości jednego z nich ułamana. 
Stwierdzono również, że w trzech egzemplarzach 
zakończenie dodatkowo zaopatrzono w dookolny 
rowek, uzyskując tym samym wątor służący do 
mocowania osełki przy pomocy sznura lub rze-
mienia (ryc. 74). Odnotowano dwie osełki, które 
ułamały się w trakcie nawiercania otworu, nato-
miast w ośmiu stwierdzono ślady po próbie jego 
wykonania.

Obecność otworu może być również jednym  
z wyznaczników typologicznych wyrobów o pro-
weniencji skandynawskiej (wespół z pozostałymi 
omówionymi cechami i surowcem). Dołożyć 
można jeszcze do tego dookolny rowek stosunko-
wo często spotykany w innych regionach Europy 
(np. Hedeby). Wśród 63 wyrobów z dodatkową 
obróbką zakończenia stwierdzono aż 15 egzem-
plarzy o niewątpliwym pochodzeniu północnym 
oraz 26 o proweniencji nieustalonej. Surowce  
o nieznanym pochodzeniu są przypuszczalnie 
również importami skandynawskimi, jednak jak 
na razie brakuje podstaw petrograficznych oraz 

analiz porównawczych, które potwierdziłyby taką 
proweniencję. Pozostałe skały są pochodzenia na-
rzutowego (10) oraz sudeckiego (12). Forma 
otworu jest dla badacza informacją drugorzędną, 
wskazującą m.in. na sposób jego nawiercania. 
Przekroje klepsydrowate są właściwe osełkom  
z otworem nawiercanym dwustronnie lub długo-
trwale noszonym (wówczas wlot otworu jest asy-
metryczny). Przekroje cylindryczne i lejkowate 
przeważnie mają osełki z otworem nawiercanym 
dwustronnie. Skośny do szerszej płaszczyzny oseł-
ki otwór jest świadectwem słabych umiejętności 
technicznych wykonawcy przedmiotu.

Wyżej wymienione cechy osełek są parametra-
mi o charakterze morfologicznym i metrycznym. 
Następne przedstawione kryteria świadczą już  
o sposobie używania tych narzędzi. Należą do 
nich kształt i liczba powierzchni pracujących, 
kształt w rzucie poprzecznym krawędzi oraz ślady 
użytkowe w postaci rys, żłobków i nacięć obser-
wowane na powierzchniach pracujących.

Powierzchnie osełek są zazwyczaj stosunkowo 
płaskie, pozbawione nierówności. Często osełki 
mają kilka form ukształtowania płaszczyzn pracu-
jących (parametry A+B+C, A+B, A+C, B+C). 
Stosunkowo często spotyka się również po-
wierzchnie płasko-wklęsłe (A+B) i płasko-wypu-
kłe (A+C). Płaszczyzny tylko wklęsło-wypukłe 
charakterystyczne są przeważnie dla mocno zuży-
tych egzemplarzy. Zestawienie liczbowe wyróż-
nionych właściwości przedstawiono na ryc. 75.

Zestawienie przedstawione na ryc. 76 wskazu-
je na trzy główne sposoby zachowania i opracowa-
nia krawędzi. Przede wszystkim dominują krawę-
dzie zaokrąglone (B). Spotyka się również okazy, 
które mają zarówno krawędzie proste jak i obłe 
(A+B). Na trzeciej pozycji w naszym zestawieniu 
znajdują się osełki o wszystkich krawędziach pro-
stych. Bardzo nieliczne są krawędzie facetowane, 
we wszystkich możliwych kombinacjach stanowią 
jedynie 1,5 % analizowane zbioru (8 egz.). 

W analizie ukształtowania powierzchni i kra-
wędzi nie zaobserwowano znacznych różnic su-
rowcowych, jedynie poza faktem, że osełki pocho-
dzenia skandynawskiego importowane) mają 
zawsze przynajmniej jedną krawędź ostro zakoń-
czoną i wśród wyrobów o krawędziach facetowa-
nych stanowią większość.

Ryc. 74. Retków, pow. polkowicki. Osełka z łupku kwarcowo-
serycytowego z dookolnym żłobkiem służącym do zawieszania 
(zbiory Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie)

Fig. 74. Retków, Polkowice district. A whetstone made of 
quartz-sericite slate with circumferential notch for hanging (col-
lection of the Muzeum Archeologiczno-Historyczne in Głogów)
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Na powierzchniach 22 osełek zaobserwowa-
no obecność żłobka. Można więc zaliczyć je do 
stosunkowo rzadko występującej odmiany osełek 
żłobkowanych, które identyfikowane są z naprawą 
drobnych, podłużnych metalowych przedmiotów 
takich jak igły czy haczyki do wędek. Wśród ose-
łek żłobkowanych zaobserwowano cztery z row-
kiem o przekroju v-kształnym oraz 10 o przekroju 
u-kształtnym. W dwóch przypadkach stwierdzo-
no obecność podwójnego żłobka. W tej niewiel-
kiej grupie osełek znalazły się również okazy ma-
jące zaczątkowy, płytki żłobek. Szerokości karbów 
wahają się od 2,8 do 3,2 mm, głębokości od 2,4 
do 3,0 mm. Długości są zróżnicowane, choć czę-
sto zdarza się, że rowek biegnie przez całą długość 
płaszczyzny osełki.

Znacznie więcej egzemplarzy nosi ślady mniej-
szych lub większych nacięć. Nacięcia tym różnią 
się od żłobków, że powstały w wyniki jednorazo-
wego kontaktu z narzędziem. Żłobki z kolei są 
efektem długotrwałego pocierania w jednym kie-
runku i płaszczyźnie. Nacięcia zaobserwowano na 
68 osełkach, czyli na 12,8 % analizowanego zbio-
ru, średnio co dziesiąta osełka ma takie ślady. Nie 
zaobserwowano zależności tej cechy od surowca,  
z którego wykonywane były osełki. Nacięcia wy-
stępują w różnym natężeniu i układzie. Przy do-
kładnych opisach można je scharakteryzować 
jako liczne, nieliczne i pojedyncze. Ich układy 
podobnie jak najsłabiej widoczne gołym okiem 
rysy, mogą być chaotyczne, równoległe, skośne 
oraz prostopadłe względem dłuższej osi narzędzia.  
Z kolei rysy są najdrobniejszymi wzdłużnymi 
śladami pracy obserwowanymi na osełkach. Wy-
stępowanie rys stwierdzono na 357 osełkach, 
co stanowi ponad 67% zabytków tego rodzaju. 
Zdecydowanie najwięcej stwierdzono rys o prze-
biegu chaotycznym (303 osełki), co wskazuje na 
różnokierunkowość ostrzenia przedmiotów. Sto-
sunkowo sporo osełek (45 egzemplarzy) ma rysy 
o przebiegu zgodnym z dłuższą osią narzędzia. 
Rysy skośne (4 osełki) i prostopadłe (5 osełek) są 
stosunkowo rzadkie. Warte podkreślenia jest, że  
w wśród osełek z łupków kwarcowo-serycytowych 
z Jegłowej cecha ta prawie nigdy nie występuje 
(stwierdzono ją na jednej osełce wykonanej z tego 
surowca). Trudno dopatrywać się przyczyny takie-
go stanu w sposobie użytkowania łupków kwarco-
wo-serycytowych, którymi pracowano w podob-
ny sposób jak osełkami z innych skał. Przyczyna 
tkwi przypuszczalnie w petrografii tego surowca,  
a więc strukturze, teksturze i wielkości blastów 
łupków kwarcowych z Jegłowej. Cechy te mogą 
uniemożliwiać identyfikację rys na etapie makro-
skopowego rozpoznania zabytków.

Rodzaj powierzchni podzielono również  
z uwagi na stopień zagładzenia. Ma to związek  
z nielicznymi badaniami traseologicznymi, pod-
czas których okazało się, że wyświecenia obecne 
na niektórych osełkach, podobne do obserwowa-
nych na narzędziach krzemiennych, mogą być 
związane z obróbką surowców organicznych ta-
kich jak na przykład kość i poroże czy też drewno. 
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Ryc. 75. Parametry opisujące uformowanie głównych powierzch-
ni pracujących osełek (n = 527). Opis parametrów przedstawiono 
na s. 138 i n.

Fig. 75. Parameters describing the shaping of the main working 
area of whetstones (n = 527). �e parameters’ description was 
presented on page 138 
.
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Ryc. 76. Parametry opisujące kształt krawędzi bocznych osełek  
(n = 523). Opis parametrów przedstawiono na s. 138 i n.

Fig. 76. Parameters describing the shaping of the side edges  
of whetstones (n = 523). �e parameters’ description was presen-
ted on page 138 
.
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Zdaniem dr Bernadety Kufel-Diakowskiej na ba-
danych wyświeceniach, obecnych na powierzchni 
osełki z Ryczyna wykonanej z łupku kwarcowo-
serycytowego (nr 2425/08 C), można zaobserwo-
wać ślady podobne do tych, jakie powstają na na-
rzędziach krzemiennych podczas obróbki kości  
i poroża (ryc. 77). To próbne badanie wskazało 
możliwość podążania w zupełnie nowym kierun-
ku badawczym, mianowicie analizy mikrośladów 
obecnych na wczesnośredniowiecznych narzę-
dziach kamiennych.

Między innymi, z tego powodu, zdecydowano 
się określić sposób zagładzenia powierzchni, któ-
rego zestawienie zostało przedstawione na ryc. 78. 
Policzono płaszczyzny pracujące na każdej z ose-
łek, aby określić efektywność wykorzystania po-
wierzchni osełki (ryc. 79). Najwięcej jest egzem-
plarzy, gdzie w sposób optymalny użytkowano 
wszystkie ściany (4 powierzchnie). Wyższa niż 
cztery liczba płaszczyzn pracujących zmniejsza ich 
pierwotne powierzchnie, co przekłada się na wy-
konanie większej ilości ruchów przy ostrzeniu  
i obróbce danych materii.

Ostatnią cechą, którą postanowiono zweryfi-
kować jest stosunek dłuższej osi narzędzia do kie-
runku foliacji. Zauważono, że forma znacznej ilo-
ści osełek wykonanych z łupków związana jest 
bezpośrednio z kierunkiem ułożenia minerałów 
oraz naturalną blocznością skały (w tym przypad-
ku złupkowaceniem). Stwierdzono, że prawie 3/4 
osełek ma przebieg foliacji budujących je skał 
równoległy do dłuższej ich osi (ryc. 80). Często 
zdarza się, że jest to kierunek lekko skośny. Użyt-
kowanie osełek po osi niezgodnej i prostopadłej 
do foliacji, jest przyczyną szybszego jej zużywania 
i pękania. Wskazała na to korelacja pozostałych 
cech (stan zachowania, parametry 1, 2, 3, 4; 6.1).

Zaprezentowane dane oparte zostały na ana-
lizie 531 osełek. Nie wszystkie zabytki, dla któ-
rych wykonano rozpoznanie petrograficzne, uda-
ło się przebadać w aspekcie morfometrycznym. 
Do analizy petrograficznej włączono również te 
zabytki, u których wcześniej zostało wykonane 
przez innych badaczy oznaczenie surowca skal-
nego. Tworzą one łączny zbiór 663 osełek. Brak 
jakiejkolwiek informacji o petrografii stwierdzo-
no wśród 28 osełek ze stanowisk w: Bystrzycy 

 

Ryc. 77. Mikroślady na osełce kamiennej z Ryczyna  
(fot. B. Kufel-Diakowska)

Fig. 77. Microtraces on a whetstone from Ryczyn  
(photo B. Kufel-Diakowska)
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Ryc. 78. Charakter powierzchni pracujących osełek. (n = 528)

Fig. 78. Character of whetstones’ working surface (n = 528)
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Ryc. 79. Liczba powierzchni pracujących odnotowanych na 
osełkach. Zestawienie procentowe (n = 528)

Fig. 79. Number of working surfaces recorded on whetstones. 
Percentage list (n = 528)
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(1 egz.), Bytomiu Odrzańskim (1 egz.) Chró-
ścinie (1 egz.), Czatkowicach (1 egz.), Czeladzi 
Wielkiej (1 egz.), Gierowie (1 egz.), Gilowie  
(1 egz.), Jankowicach (1 egz.), Karczynie (1 egz.), 
Krzekotowie (1 egz.), Latkowej (1 egz.), Niedowie 
(10 egz.), Wojkowicach (1 egz.), we Wrocławiu-
Biskupinie (2 egz.), Wrocławiu-Kłokoczycach  
(1 egz.) oraz we Wrocławiu-Rędzinie (3 egz.).  
W przypadku trzech wyrobów nie rozpoznano 
skały użytej do ich wykonania, a w jednym od-
notowano osełkę ceramiczną (sic!) (Bytom Od-
rzański). Zatem podstawą analizy surowcowej jest 
dokładnie 100 więcej osełek niż w analizie morfo-
metrycznej, w sumie 631 wyrobów.

Z racji ogromnej przewagi liczbowej osełek 
nad pozostałymi zabytkami, surowce do ich pro-
dukcji podzielono w pierwszej kolejności na gru-
py w zależności od rodzaju skał (ryc. 81). Zdecy-
dowana większość osełek wykonana została  
z różnego rodzaju łupków. Był to surowiec naj-
chętniej wybierany ze względu na dobre właści-
wości ścierne łupków grubo- i średnioblastycz-
nych. Łupki drobnoziarniste, mułowcowe oraz 
iłowcowe doskonale nadawały się do czynności 
wykończeniowych oraz ostrzenia niewielkich 
przedmiotów. Stosunkowo spory udział mają pia-
skowce, w przeważającej części średnioziarniste. 
Skały te również doskonale nadawały się do 
ostrzenia.

Klasyfikacja surowcowa osełek okazała się sto-
sunkowo trudna, ze względu na nieznane lub 
sporne miejsce pochodzenia ponad 1/4 z nich. 
Najpierw przedstawiono ogólny podział na wy-
brane, główne grupy skał, a następnie według 
miejsca pochodzenia (ryc. 82). Szczegółowe zesta-
wienie liczbowe, oparte na schemacie „skała – po-
chodzenie – liczba osełek” zawarte jest w tabeli 11.  
Jedynie osełki, ze względu na ich pokaźną liczbę, 
wymagały takich zabiegów.

W podsumowaniu opisu morfometryczno-su-
rowcowego osełek warto zwrócić uwagę na kilka 
zagadnień. Po pierwsze: preferowane były skały  
z dużą zawartością kwarcu, który jako minerał 
stosunkowo twardy nie powodował zbyt szybkie-
go zużywania się narzędzia, a zarazem stanowił 
wraz z innymi minerałami doskonały materiał do 
obróbki szczególnie tworzyw twardych. Po dru-
gie: wśród osełek najpewniej znalazły się również
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Ryc. 80. Stosunek dłuższej osi osełek do kierunku foliacji  
(n = 210)

Fig. 80. Longer axis ratio of whetstones to the direction of folia-
tion (n = 210)

18%

10%

1%
1%

8%

6%2%5%

46%

3%

piaskowce
mułowce, iłowce,
metamułowce
magmowe głębinowe

magmowe wylewne
am�bolity

gnejsy i paragnejsy

blastomylonity
kwarcyty
łupki ogółem
pozostałe
metamor�czne

Ryc. 81. Ogólna struktura surowcowa osełek (n = 631)

Fig. 81. General structure of whetstone raw material (n = 631)

36%

26%

27%

11%

Sudety

Narzutowe

Nieustalone

Import

Ryc. 82. Podział surowców do wyrobu osełek ze względu na 
pochodzenie (n = 631)

Fig. 82. Distribution of whetstone raw materials in regard of 
their origins (n = 631)
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Tabela 11. Zestawienie surowcowe skał użytych do wyrobu osełek

Skała Pochodzenie Liczba 
osełek

granit(-oid) narzutowe 4
dioryt narzutowe 4

bazalt nieustalone 1
Gola Dzierżoniowska 3

wulkanoklastyk narzutowe 1

piaskowce

narzutowe 57
nieustalone 31
import 2
Sudety 1
Wzgórza Strzelińskie 3
Metamorfik Niemczy 1
Góry Bardzkie 3

piaskowiec czerwony spągowiec Kotlina Kłodzka (niecka śródsudecka) 1
piaskowiec ciosowy Kotlina Kłodzka (niecka śródsudecka) 8
piaskowiec (jasny) Niecka północnosudecka 2
piaskowiec czerwony spągowiec Niecka północnosudecka 4
szarogłaz nieustalone 2

mułowiec/łupek mułowcowy

narzutowe 3
import 5
nieustalone 22
Sudety 4

łupek ilasty/mułowcowy Góry Bardzkie 8
iłowiec nieustalone 6
wapień chonetesowy narzutowe 2
mułowiec/fyllit barwy wiśniowej import - zachodnia Norwegia 24

fyllit 
Skandynawia - import 4
nieustalone 4
warstwy Andelskiej Hory 1

łupek kwarcowo-serycytowy Jegłowa 89

łupek kwarcowy
narzutowe 8
import 2
Metamorfik Niemczy 2

łupek kwarcowo-skaleniowy

narzutowe 10
nieustalone 20
import Skandynawia 5
Góry Kaczawskie 1

łupek kwarcowo-łyszczykowy nieustalone 7
Wzgórza Strzelińskie 3

łupek kwarcowo-grafitowy nieustalone 1
Metamorfik Niemczy-Kamieńca 3

łupek kwarcowo-amfibolowy
narzutowe 3
nieustalone 8
Sudety 1

łupek łyszczykowy

narzutowe 4
nieustalone 13
import 5
Sudety 7
rejon Kamieńca Ząbkowickiego 3

łupek kwarcowo-chlorytowy
narzutowe 2
import  8
Sudety 1

łupek krzemionkowy

narzutowe 2
nieustalone 8
import 2
Sudety 1
Góry Bardzkie 7

łupek zieleńcowy

nieustalone 6
import 1
Pyszczyn, Imbramowice 1
Góry Kaczawskie, Płat Jaskulina 3

mylonity/blastomylonity Strefa Niemczy 14



3.2. Osełki 125

Skała Pochodzenie Liczba 
osełek

łupek węglisty Niecka śródsudecka 1
łupek krystaliczny nieustalone 1
łupek gruzełkowy, kontaktowy  
z andaluzytem nieustalone 21

łupek andaluzytowy zielony import 7
prazynit import – Austria 2

amfibolit

narzutowe 9
nieustalone 11
import 1
Sudety 3
Piława Górna, moldanubski 9
Moldanubski niepewny, problematyczny 21

kwarcyt

narzutowe 22
nieustalone 4
import 1
Jegłowa, Przeworno 6
Metamorfik Niemczy 1

marmur Przeworno 1
granitognejs narzutowe 14

gnejs 

narzutowe 20
nieustalone 1
osłona granitu Strzelina 1
Góry Sowie 3

Migmatyt Strefa Niemczy 1

Serpentynit Masyw Gogołów-Jordanów 4
nieustalone 1

Aplit nieustalone 1
Granulit nieustalone 1
Razem 631

kamienie probierskie, które morfometrycznie są 
identyczne z osełkami. Prawdopodobnie używane 
były do wielu czynności w tym również do ob-
róbki metali szlachetnych. Po trzecie: zaprezen-
towana tu klasyfikacja pozwoliła na typologiczne 
wyróżnienie grupy importowanych osełek z muło- 
wców/fyllitów skandynawskich (ryc. 83). Są to 
stosunkowo smukłe, często prostokątne w prze-
kroju sztabki, których szerokość rzadko prze-
kracza 2 cm, a grubość 1,2 cm. Częściej, niż w 
przypadku pozostałych surowców, zaopatrzone są  
w otwór. Jako jedyne mają facetowane krawę-
dzie i zakończenia. Czasem mają jedno z zakoń-
czeń wątorowane. Ich krawędzie są we wszystkich 
przeanalizowanych egzemplarzach wyraźnie za-
znaczone. Skłania to do stwierdzenia, że dla czę-
ści wyrobów istnieje wyraźna korelacja morfome-
tria-surowiec. Dotyczy to skał importowanych. 
Wśród surowców sudeckich nie zauważono ta-
kich zależności, poza jedną obserwacją dokonaną 
dla łupków kwarcowo-serycytowych (ryc. 84). Na 
skałach tych, ze względu na ich budowę, niemal 
we wszystkich wypadkach nie zaobserwowano rys 
użytkowych.

Ryc. 83. Wrocław-Ostrów Tumski. 1-5: osełki z mułowców i 
fyllitów importowanych ze Skandynawii (zbiory Instytutu Arche-
ologii Uniwersytetu Wrocławskiego)

Fig. 83. Wrocław-Ostrów Tumski. 1-5: whetstone made of mud-
stones/phyllites imported from Scandinavia (collection of the 
Institute of Archaeology, University of Wrocław)
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Kamienie szlifierskie i polerskie stanowią sto-
sunkowo niewielki zbiór. Wpływ na to ma przede 
wszystkim ich podobieństwo morfometryczne do 
osełek, jak również użytkowanie osełek do szlifo-
wania i polerowania. W osobno wydzielonej gru-
pie kamieni szlifierskich i polerskich sklasyfiko-
wano narzędzia, które mają przynajmniej jedną 
szeroką i płaską powierzchnię pracującą, na której 
widnieją ślady długotrwałego użytkowania (ryc. 
85). Do tych śladów należą między innymi rów-
nolegle do siebie ułożone rysy, w przypadku ka-
mieni szlifierskich, oraz wybłyszczenia (wyświece-
nia) właściwe kamieniom polerskim. Cechy te, 
również często obserwowane są na płaszczyznach 
osełek. Stąd trudno w wielu wypadkach przypo-
rządkować bezsprzecznie dany wyrób do jednej ze 
wspomnianych kategorii. Warto tu dodać, że  
w nowożytnym kowalstwie pod pojęciem kamie-
nie szlifierskie rozumie się zabytki opisywane  
w niniejszej pracy jako brusy. Zatem w grupie ka-
mieni szlifierskich i polerskich znalazły się zabytki 
nie będące ani osełkami, ani brusami o szerokiej 

powierzchni pracującej, noszącej wyraźne ślady 
szlifowania i polerowania, bez otworu pozwalają-
cego taki kamień umieścić na drążku.

J. Kaźmierczyk charakteryzuje kamienie szli-
fierskie następująco: „Pojęciem kamienia szlifier-
skiego określam narzędzie, które służyło wyłącz-
nie lub głównie do opracowywania na gładko 
przedmiotów z metali szlachetnych i półszlachet-
nych, precjozów z rogu i kości, paciorków, oczek  
i innej galanterii kamiennej [...]. Z narzędziem 
tym winien się zatem kojarzyć nie jeden, lecz wie-
le typów wyrobów charakteryzujących się różno-
kształtną, gładką, drobnoziarnistą i dość obszerną 
powierzchnią, a także odpowiednią twardością.” 
(Kaźmierczyk 1990, s. 120). O ile słuszny wydaje 
się pogląd wyrażony w drugiej części cytatu,  
o tyle, do opracowywania przedmiotów z metali 
szlachetnych używa się obecnie pojęcia kamienie 
probierskie (Resi 1990, s. 39-40; Ježek, Zavřel 
2010). Nazewnictwo wielu przedmiotów kamien-
nych do czasu wykonania serii badań traseologicz-
nych i eksperymentalnych nie może jednoznacz-

Ryc. 84. Osełki z łupków kwarcowo-serycytowych eksploatowanych w Jegłowej. 1 – Bytom Odrzański; 2 – Czeladź Wielka; 3 – Gilów; 
4 – Głogów 3; 5 – Niemcza (1, 2 – zbiory Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu; 3 – zbiory Insty-
tutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego; 4 – zbiory Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie; 5 – zbiory muzeum 
„Park Wielokulturowy Stara Kopalnia” w Wałbrzychu)

Fig. 84. Whetstones made of quartz-sericite slates exploited in Jegłowa. 1 – Bytom Odrzański; 2 – Czeladź Wielka; 3 – Gilów;  
4 – Głogów 3; 5 – Niemcza (1, 2 – collection of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences in 
Wrocław; 3 – collection of the Institute of Archaeology, University of Wrocław; 4 – collection of the Muzeum Archeologiczno-Histo-
ryczne in Głogów; 5 – collection of the Museum ‘Park Wielokulturowy Stara Kopalnia’ in Walbrzych)

3.3. Kamienie szlifierskie i polerskie
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nie określać ich funkcji. Z podobną sytuacją 
spotykamy się w nomenklaturze właściwej narzę-
dziom kamiennym epoki kamienia, gdzie przy-
kładowo określenie drapacz czy zgrzebło nie wiąże 
się z przypisaną im poprzez nazewnictwo funkcją. 
Stąd jak podkreślałam wcześniej, przy identyfika-
cji wyrobów posłużono się kryteriami morfome-
trycznymi oraz obecnością śladów użytkowania 
widocznych gołym okiem.

Tabela 12. Skały użyte do wyrobu kamieni szlifierskich

Skała Liczba
amfibolit 6
bazalty i piroklastyki 2
blastomylonit 1
gnejs 1
granit 1
iłowce, mułowce 5
kryształ górski 3
kwarcyt 8
łupki kwarcowe i łyszczykowe 9
marmur 2
metagabro  1
piaskowiec kwarcytyczny/kwarcowy 7
serpentynit 4
wapień 3
Razem 53

Kamienie szlifierskie odnotowano na stanowi-
skach w Bytomiu Odrzańskim (3 egz.), Czeladzi 
Wielkiej (1 egz.), Gilowie (1 egz.), Górcu (1 egz.), 
Grodziszczu (1 egz.), Januszkowicach (1 egz.), 
Klenicy (1 egz.), Legnicy (2 egz.), Połupinie  
(1 egz.), Sławie (1 egz.), Wilkowicach (2 egz.), we 
Wrocławiu–Ostrowie Tumskim (37 egz.) oraz 
Żarku (1 egz.). Największy zbiór tworzą jednak 
kamienie z Ostrowa Tumskiego we Wrocławiu, 
rozpoznanie i sklasyfikowane przez J. Kaźmierczy-
ka. Wyroby te funkcjonalnie przyporządkowane 
zostały przez autora w większości poprawnie.

Największym powodzeniem do wyrobu ka-
mieni szlifierskich cieszyły się skały zawierające 

duże ilości kwarcu. Należą do nich przede wszyst-
kim kwarcyty, kryształy górskie oraz piaskowce 
kwarcytyczne/kwarcowe. Podobnie jak wśród ose-
łek stosunkowo twardy kwarc, często w otoczeniu 
ziaren innych minerałów, dobrze spełniał funkcję 
materiału szlifującego i polerującego. Nie ścierał 
się zbyt szybko, a jego drobne ziarna ułatwiały 
właściwe opracowanie powierzchni obrabianego 
materiału.

Surowce sudeckie reprezentowane są przez 
bazalty, blastomylonit, granit, kryształ górski, 
kwarcyt, łupki kwarcowe i łyszczykowe, marmur, 
metagabro, mułowiec, iłowiec, piaskowiec kwar-
cytyczny (ciosowy) oraz serpentynit (tab. 12). 
Wśród skał narzutowych wyróżniono część pia-
skowców kwarcytycznych, kwarcytów, mułowców 
i gnejs. Nie rozpoznano pochodzenia niektórych 
mułowców i iłowców oraz wapieni.

Ryc. 85. Wrocław-Ostrów Tumski. 1-3 – kamienie szli�erskie 
(zbiory Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego)

Fig. 85. Wrocław-Ostrów Tumski. 1-3 – grindstones (collection 
of the Institute of Archaeology, University of Wrocław)

3.4. Brusy
Brusy stanowią jedne z najrzadziej spotyka-

nych narzędzi kamiennych w inwentarzach dol-
nośląskich zespołów wczesnośredniowiecznych. 
W literaturze często można spotkać się z kilkoma 
innymi określeniami tej grupy zabytków. J. Kaź-
mierczyk opisuje je jako toczydła i brusy (1990,  

s. 100-104), podobnie E. Foltyn – jako toczydła  
i tarcze szlifierskie (1998, s. 76-78). Dość rzadko 
można się spotkać z określeniem toczki (Hensel 
1951, s. 266), słowo to zostało zastąpione przez 
toczydła. W gwarze ludowej powszechnie przed-
mioty te nazywane są osełkami tarczowymi, czy 
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popularnie kamieniami szlifierskimi. Określenie 
kamienie szlifierskie obowiązuje również w litera-
turze zachodniej (Schleifsteine, grindstones; por. 
Resi 1990). Nie chcąc jednak mylić tej grupy za-
bytków  z wymienionymi wcześniej o podobnym 
brzmieniu kamieniami szlifierskimi (por. rozdz. 
3.3) zabytki te określam tu jako brusy. Ma to swo-
je uzasadnienie w etymologii słowa brus pocho-
dzącego od staropolskiego bruszyć, które oznacza 
ostrzenie, mielenie, ocieranie. 

Brusem będziemy nazywać walcowaty kamień 
szlifierski zaopatrzony w otwór do mocowania 
rączki. Brusy w rzucie poziomym mają owalny 
lub elipsoidalny kształt, w przekroju egzemplarze 
nie zużyte są prostokątne. W zależności od zuży-
cia powierzchni i sposobu użytkowania przekroje 
mają rozmaite formy (omówione w dalszej części 
pracy). Średnice brusów mogą się wahać od 8 do 
około 50 cm, zależą również od stopnia zużycia 
krawędzi. Narzędzia te zaopatrzone są w okrągły 
lub kwadratowy otwór. Służył on do zamocowa-
nia toczydła (brusa) na stojaku, zaś oś wychodząca 
z jednej lub czasem z obu stron kończyła się rącz-
ką – korbą wprawiającą narzędzie w ruch (ryc. 86, 
87). Stojak, oprócz funkcji stabilizatora, przytrzy-
mywał również korytko z wodą, która podobnie 
jak w przypadku zwykłych osełek niezbędna była 
w procesie ostrzenia (brak wody powodował po-
wstawanie dużej ilości pyłu). Korytko mogło być 
zastąpione również przez wiadro z wodą. Wyma-

gało to jednak udziału drugiej osoby w procesie 
ostrzenia, która zaangażowana była w polewanie.

Wszystkie dolnośląskie brusy zostały wykona-
ne z piaskowców. Zdaniem kowali – eksperymen-
tatorów, jest to surowiec najlepiej nadający się do 
ostrzenia przy pomocy toczydeł (por. www.fo-
rumkowalskie.pl). Dotąd nie jest jasna geneza 
wprowadzenia brusów do asortymentu narzędzi 
dolnośląskich rzemieślników, jednak wiele wskazu-
je na to, iż jest to wynalazek powstały w VIII w. na 
zachodzie Europy, który dotarł na ziemie polskie 
wraz z wpływami karolińskimi (Wachowski 1992). 
Brusy pojawiają się po raz pierwszy w VIII w.  
w zachodniej Europie m.in. w Haithabu, gdzie 
stanowią 0,5 % całego inwentarza kamieni ostrzą-
cych (Resi 1990, s. 55). W epokach wcześniej-
szych w mi znanej literaturze, nie spotkałam się  
z opisem tego typu narzędzi dla zespołów pradzie-
jowych. Być może pojawienie się tarcz szlifierskich 

Ryc. 87. Tarcza szli�erska w parku etnogra�czno-archeologicz-
nym w Hyllestad, Norwegia.

Fig. 87. Rotary grindstone in the ethnographic and archaeologi-
cal park in Hyllestad, Norway

Ryc. 86. Rekonstrukcja sposobu mocowania brusa (za: Kaźmier-
czyk 1970)

Fig. 86. Reconstruction of the method of grindstone mounting 
(after Kaźmierczyk 1970)
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związane jest z rozwojem asortymentu wyposaże-
nia rycerstwa i potrzebą szybkiego ostrzenia mie-
czy. Obrazuje to między innymi przedstawienie 
pochodzące z Psałterza utrechckiego (ok. 830 r.), 
na którym widnieje para mężczyzn ostrzących 
miecz na brusie (ryc. 88). Jest to najstarsza znana 
prezentacja toczydła. Rycina z Psałterza utrechc-
kiego wskazuje na funkcję toczydeł jako przyboru 
do ostrzenia dużych przedmiotów. Z poglądem 
tym zgadza się również J. Kaźmierczyk (1990,  
s. 100) dodając, iż brusy mogły również dodatko-
wo służyć do wyrównywania powierzchni detali 
architektonicznych, innych wyrobów kamien-
nych, a także do obróbki kości i drewna. Zużyte 
lub pęknięte egzemplarze często były wtórnie uży-
wane jako osełki lub gładziki. Brusy są również 
wyznacznikiem rozwoju metalurgii i zawodów 
trudniących się produkcją i naprawą używanych 
wyrobów żelaznych. Znane są okazy tych narzędzi 
towarzyszące m.in. warsztatowi kuźniczemu  
w Bořitovie oraz pracowni hutniczej w Olomuča-
nach (Souchopová 1986, s. 76-78).

O ostrzeniu przy pomocy brusa można rów-
nież przeczytać w III księdze Pana Tadeusza  
Adama Mickiewicza:

„Wańka!” – krzyknął na chłopca Asesor  
po rusku –

Tasak mój Sanguszowski pociągnąć  
na brusku,[...]”

Tarcze szlifierskie jako narzędzia pracy (ryc. 
89) przetrwały do dziś w nieznacznie zmienionej 
formie. Obecnie do ich wyrobu używa się głównie 
tworzyw sztucznych, natomiast w niektórych re-
jonach Europy nadal są w użyciu archaiczne eg-
zemplarze wykonane z piaskowców. Prezentowa-
ny przez J. Kaźmierczyka pogląd o rozwoju form 
brusów i zwiększeniu ich wymiarów wraz z upły-
wem czasu (Kaźmierczyk 1990, s. 102) nie znaj-
duje obecnie odbicia w materiałach, zarówno  
z innych wczesnośredniowiecznych stanowisk 
dolnośląskich, jak i trzech odkrytych w ciągu 
ostatnich lat brusów z późnośredniowiecznego 
Wrocławia. Dwa toczydła odkryto podczas badań 
ratowniczych placu Uniwersyteckiego prowadzo-
nych w latach 2007-2008, trzecie pochodzi z ba-
dań przy ul Kuźniczej 40 (2000 r.). Średnica póź-
nośredniowiecznych brusów wrocławskich waha 

się od 17 do 30 cm. Podobnie prezentują się po-
zostałe znaleziska toczydeł z wczesnośrednio-
wiecznych stanowisk Dolnego Śląska (ryc. 90, 
91). Najmniejszy odkryty okaz ma 9 cm średnicy, 

Ryc. 88. Ostrzenie miecza na brusie. Psałterz utrechcki, Reims 
ok. 830 (za: Riché 1979, ryc. 38)

Fig. 88. Sword sharpening on a rotary grindstone. �e Utrecht 
Psalter, Reims about 830 (after Riché 1979, Fig. 38)

Ryc. 89. Ostrzenie za pomocą brusa. Francisco de Goya – El 
Molino (http://www.laminas-y-posters.es/francisco-de-goya/
el-molino-cuadro-2897)

Fig. 89. Sharpening on a rotary grindstone. Francisco de Goya - 
El Molino (http://www.laminas-y-posters.es/francisco-de-goya/
el-molino-cuadro-2897)
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Ryc. 90. Brusy wczesnośredniowieczne z Dolnego Śląska. 1 – Grodziec Mały; 2 – Sośnica; 3 – Mściwojów (1, 2 – zbiory Muzeum 
Miejskiego Wrocławia; 3 – zbiory Muzeum Miedzi w Legnicy)

Fig. 90. Early medieval rotary grindstones from Lower Silesia. 1 – Grodziec Mały; 2 – Sośnica; 3 – Mściwojów (1, 2 – collection of 
the City Museum in Wrocław; 3 – collection of Muzeum Miedzi in Legnicy)
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Ryc. 91. Brusy wczesnośredniowieczne z Dolnego Śląska. 1 – Chobienia 3; 2 – Obiszów; 3 – Żukowice 47 (1 – zbiory Instytutu 
Archeologii i Etnologii PAN we Wrocławiu; 2 – zbiory Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, rys. P. Rzeźnik; 3 – zbiory 
Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie)

Fig. 91. Early medieval rotary grindstones from Lower Silesia. 1 – Chobienia 3; 2 – Obiszów; 3 – Żukowice 47 (1 – collection of the 
Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences in Wrocław; 2 – collection of the Institute of Archaeology, 
University of Wrocław, drawing P. Rzeźnik; 3 – collection of the Muzeum Archeologiczno-Historyczne in Głogów)
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natomiast największy – przypuszczalnie ponad  
50 cm. Stąd też koncepcję J. Kaźmierczyka  
o zwiększaniu średnicy brusów wraz z czasem, na-
leżałoby traktować jako próbę usystematyzowania 
tej kategorii zabytków, zweryfikowaną jednak wy-
nikami najnowszych badań. Wymiary brusów nie 
mogą zatem stanowić wyróżnika chronologiczne-
go, co potwierdzają również badania licznych 
zbiorów tych narzędzi w obrębie jednego stanowi-
ska. Przykładowo w Haithabu (VIII-XI w.) od-
kryto serię 59 tarcz szlifierskich, których wymiary 
oscylują pomiędzy 8 a 48 cm (Resi 1990, s. 38).  
Z kolei na terenie byłej Czechosłowacji do r. 1986 
odnotowano 17 brusów ze stanowisk wczesnośre-
dniowiecznych (VIII–IX w.; por. Souchopová 
1986, s. 76–79). Średnice tych brusów pomimo, 
iż w niektórych wypadkach są zbliżone, wahają się 
od 13 do 38 cm (por. tabela 14). Przypadkowe 
pojedyncze znaleziska toczydeł mogą pochodzić 
zarówno z wczesnego jak i późnego średniowiecza, 
a także z czasów nowożytnych i współczesnych. 
Warto mieć na uwadze różny stopień zużycia bru-
sów, co ma znaczący wpływ na ich zachowaną 
średnicę.

Edelgarda Foltyn (Foltyn 1998, s. 77) wyróż-
niła dwie odmiany brusów: z kwadratowym otwo-
rem umieszczonym pośrodku koła równomiernie 
zwężającego się w stronę obwodu oraz z okrągłym 
otworem umieszczonym asymetrycznie w nie 
ścieniającej się tarczy. Obserwacje E. Foltyn bazo-
wały na znaleziskach dwóch brusów w Lubomii. 
Z inną klasyfikacją toczydeł spotykamy się  
w opracowaniu znalezisk z Haithabu autorstwa 
H. G. Resi (1990, s. 12-15). Głównym wyróżni-
kiem, w przypadku typologii tej badaczki, jest for-
ma przekroju brusów, natomiast brakuje w niej 
miejsca na cechy morfometryczne otworu. Łącząc 
oba projekty proponuję uwzględnienie cech za-
wartych w każdym z nich jako karty modelowej. 
Mają one jedynie służyć jako podstawa charakte-
rystyki tych zabytków. Nie można ich traktować 
jako wyróżnik surowcowy czy chronologiczny.

Proponowany model opisu brusów (ryc. 92):
1. Stan zachowania:
1.A. kompletny,
1.B. fragment z wycinkiem otworu,
1.C. fragment bez wycinka otworu,
1.D. nieokreślony.

Ryc. 92. Karta schematu opisowego brusów

Fig. 92. Grindstones descriptive card scheme
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Tabela 13. Znaleziska wczesnośredniowiecznych brusów na Dolnym Śląsku, uzupełnione o późnośredniowieczne materiały  
z Wrocławia.

Lp. Stanowisko,  
nr inwentarza Chronologia Średnica

[cm]
Wysokość 

[cm]
Otwór
[cm] Surowiec, pochodzenie 

1. Bytom Odrzański XI-XIII w. 25-30? 6 - piaskowiec kwarcytyczny pocho-
dzenia narzutowego

2. Chobienia poł. IX-XI w. 12-14 6,9-7,3 kwadratowy 
3,8

piaskowiec kwarcowy, drobnoziar-
nisty, miejsce pochodzenia trudne 
do ustalenia

3. Głogów 2 (Ostrów 
Tumski) koniec X-XIII w. 29 4,3 niezachowany piaskowiec prawdopodobnie 

ciosowy, Niecka Sudecka

4. Grodziec Mały WŚ 10,2-11,1 5 3,7x3,9 piaskowiec zlepieńcowaty pocho-
dzenia narzutowego

5. Mściwojów XI-XII w. 16 4 -
piaskowiec ciosowy, kredowy  
z okolic Lwówka Śląskiego  
i Żerkowic

6. Obiszów 9 IX/X-X w. 28 10 5
piaskowiec drobnoziarnisty  
o spoiwie wapnistym, pochodze-
nie trudne do ustalenia

7. Obiszów 9 IX/X-X w. 16? 18 ?
piaskowiec o spoiwie wapnistym, 
szary, porowaty, pochodzenia 
trudne do ustalenia

8. Racławice Małe WŚ b.d. b.d. b.d. zabytek niedostępny do badań

9. Sośnica, MMW/
IV/1885 WŚ 14,6-15,2 7 3 piaskowiec ciosowy, Niecka 

Sudecka

10. Wrocław-Ostrów Tum-
ski, 255b/77 2. poł. X w. 15-16 ~7 3x4? opoka lekka?

11. Wrocław-Ostrów Tum-
ski, 25d/78 2. ćw. XI w. 19-20 7,2-7,8 5,7x6? piaskowiec ciosowy, kredowy, 

Niecka Sudecka

12. Wrocław-Ostrów Tum-
ski, 67ł/86 X/XI w. 24-28? ?, zach. 2,2 - piaskowiec różnoziarnisty, pocho-

dzenie trudne do ustalenia

13. Wrocław-Ostrów Tum-
ski, 207a/75 3. ćw. XI w. 20-22 ?, zach. 1,2 5x? piaskowiec glaukonitowy pocho-

dzenia narzutowego

14.
Wrocław-Ostrów Tum-
ski, kościół N.M.P. na 
Piasku*

poł. XII w. 25-27 10,5?** b.d. piaskowiec 

15. Wrocław-Ostrów Tum-
ski, 12/79* 2. poł. XIII w. 19x21 8,5 5x6 piaskowiec

16. Wrocław-Ostrów Tum-
ski, św. Marcina WŚ 23 6,5 4x4 piaskowiec pochodzenia narzu-

towego

17. Wrocław, pl. Uniwer-
sytecki XIII-XIV w. 17,5 7,8 4,1 piaskowiec – czerwony spągowiec

18. Wrocław, pl. Uniwer-
sytecki XIII-XIV w. 21-25 10 4,5 piaskowiec ciosowy

19. Wrocław, ul. Kuźnicza 
40 XIII-XIV w. 22 10 11 piaskowiec – czerwony spągowiec

20. Zawada, st. 1 IX-XII w. 14 7 7 kwarcyt pochodzenia narzuto-
wego

21. Żukowice, st. 9 VIII-IX? w. 9 3,3 4 piaskowiec ciosowy, Niecka 
Sudecka

22. Żukowice, st. 47 WŚ ponad 50? 10-12 - piaskowiec narzutowy

(* – zabytku nie odnaleziono, informacja wg Kaźmierczyk 1990, ** – prawdopodobnie wg Kaźmierczyk 1990; skróty: zach. – za-
chowana, b.d. – brak danych; WŚ – wczesne średniowiecze)
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2. Rzut płaszczyzny 1 (szerszej z otworem):
A – brus regularny o zarysie kolistym,
B – brus nieregularny o zarysie elipsoidalnym,
C – inny.
3. Przekrój płaszczyzny 2 (boczna, pracująca):
A – typ prosty, krawędź z nieoszlifowanymi 

powierzchniami płaszczyzny 1,
B – typ prosty, krawędź z oszlifowanymi po-

wierzchniami płaszczyzny 1,
C – typ prosty, krawędź z wklęsłymi oszlifo-

wanymi płaszczyznami 1,
D – typ wklęsły, krawędź z oszlifowanymi po-

wierzchniami płaszczyzny 1,
E – typ wklęsły, krawędź z nieoszlifowanymi 

powierzchniami płaszczyzny 1,
F – typ wklęsły, krawędź z wklęsłymi oszlifo-

wanymi powierzchniami płaszczyzny 1,
G – typ wypukły, krawędź z nieoszlifowanymi 

powierzchniami płaszczyzny 1,
H – typ wypukły, krawędź z oszlifowanymi 

powierzchniami płaszczyzny 1,
I – typ wypukły, krawędź z wklęsłymi oszlifo-

wanymi powierzchniami płaszczyzny 1,
J – typ ścięty skośnie, krawędź z oszlifowany-

mi powierzchniami płaszczyzny 1.
4. Kształt wlotu otworu:
A – kwadratowy,
B – prostokątny,
C – okrągły,
D – elipsoidalny.
5. Przekrój przez otwór:
A – prosty, cylindryczny,
B – prosty z facetowanymi wlotami,
C – klepsydrowaty,
D – trapezowaty,
E – lejkowaty.
6. Wymiary.
7. Waga.
8. Uwagi, cechy szczególne.

9. Oznaczenie surowcowe. Skała i pochodze-
nie.

Dolnośląskie toczydła odnotowano na 18 sta-
nowiskach położonych w 11 miejscowościach. Ich 
wykaz obrazuje tabela 13. Łącznie odkryto ich 18 
na stanowiskach wczesnośredniowiecznych oraz 4 
we wczesnomiejskim Wrocławiu (XIII w. i póź-
niej).

Tabela. 14. Zestawienie wymiarów wybranych brusów z terenów 
byłej Czechosłowacji (za: Souchopová 1986).

Stanowisko Średnica
[cm]

Wysokość
[cm]

Otwór
[cm]

Bořitov 17 11,5 4
Klučov 13 9 b.d.
Mikulčice 38 4,3 5,5
Mutěnice 17 6,2-9,2 5
Olomučany 29 9 4
Olomučany 17 9 4
Olomučany 15 6,8 -
Padouchov 13 7 -

Tak mała liczba znalezisk brusów z Dolnego 
Śląska może świadczyć o niewielkim stopniu roz-
powszechnienia się sposobu pracy brusem. Wy-
raźna przewaga ośrodka wrocławskiego sygnalizu-
je szybszy rozwój specjalizacji kowali, mieczników 
i nożowników w rozwijającym się centrum poli-
tycznym i gospodarczym Śląska. Natomiast w sze-
ściu miejscowościach spośród dziewięciu wymie-
nionych obecne są wpływy ośrodków zachodnich 
i północnych (osełki), co pośrednio wskazuje rów-
nież na wpływ kulturowy cywilizacji zachodnio-
europejskich, przejawiający się we wprowadzeniu 
do asortymentu narzędzi rzemieślników – toczy-
deł w znanej nam formie. Niewykluczone, iż zna-
jomość stosowania tych narzędzi mogła być skut-
kiem oddziaływań południowych, jednak 
kierunek ten uważam za mniej prawdopodobny 
ze względu na niewielką liczbę tych znalezisk na 
terenie Czech i Moraw.

Przęśliki stanowią dość liczną grupę zabytków 
kamiennych, stosowanych przy czynnościach 
związanych z tkactwem. Zwiększały bezwładność 
wrzeciona oraz zabezpieczały przed zsuwaniem się 
owiniętych na nim nici. Wytwarzano je już  
w neolicie, a najczęściej stosowanym surowcem 

do ich wyrobu była glina. Z czasem zmieniły nie-
znacznie swoją formę, wytwórcy je przyozdabiali, 
aby uatrakcyjnić przedmiot, jak również nazna-
czyć go w sposób zapewniający posiadaczowi 
identyfikację należącej do niego rzeczy (por. 
Chmielewski 2010). Wyrabiano je z różnych su-

3.5. Przęśliki
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rowców. Najpopularniejszym z nich, jak już wspo-
mniałam, była glina, następnie kamień. Pojedyn-
cze okazy wytwarzano z ołowiu i bursztynu, 
problematyczne jest jednak utylitarne przeznacze-
nie tych przedmiotów. Przęśliki straciły na znacze-
niu wraz z wprowadzeniem manufaktur i maszyn 
przędzalniczych w XVIII w35. Natomiast w nie-
których rejonach świata używa się prostych wrze-
cion obciążonych przęślikiem do dziś (ryc. 93).

Wśród wczesnośredniowiecznych przęślików 
na ziemiach polskich dominują zdecydowanie eg-
zemplarze gliniane. Spośród ogólnej liczby  
529 przęślików, pochodzących z badań prowadzo-
nych w latach 1972-1989 na Ostrowie Tumskim 
we Wrocławiu, jedynie 18,7 % to wyroby ka-
mienne (99 sztuk)36. Stanowiły one zatem wyrób 

35 W 1733 r. w Anglii J. Kay wynalazł „latające czółenko me-
chaniczne”, w którym zamiast ręcznego przerzucania sznura, wpra-
wiane było w ruch czółenko. Kolejnym wynalazkiem, który zrewolu-
cjonizował tkactwo była maszyna „Przędząca Jenny” skonstruowana 
w 1764 r. przez J. Hargreaves’a. Natomiast w 1785 r. E. Cartwright 
skonstruował krosno mechaniczne (źródło wikipedia.pl).

36  Zestawienie oparte na danych liczbowych zawartych w pu-
blikacji J. Kaźmierczyka (1990, s. 182).

wyższej klasy, a jego wykonanie wymagało wkładu 
dużo większej pracy niż w przypadku egzemplarzy 
glinianych. Z odwrotną sytuacją mamy jedynie 
do czynienia w przypadku warsztatów produkcyj-
nych, gdzie przęśliki wytwarzane z miejscowych 
surowców kamiennych zdecydowanie dominują 
nad resztą inwentarza (por. zestawienie dla 
Ostrówka w Opolu: Bukowska-Gedigowa, Gedi-
ga 1986). Na Dolnym Śląsku jak dotąd nie odno-
towano ani jednego warsztatu trudniącego się wy-
twarzaniem przęślików na szeroką skalę. Nieliczne 
pojedyncze egzemplarze wykonane ze skał sudec-
kich świadczą o przypadkowym, doraźnym wyko-
rzystaniu kamienia do ich wykonania.

W tej pracy ograniczyłam się jedynie do poda-
nia w zestawieniu katalogowym wymiarów oraz 
ogólnego kształtu wyrobu (np. dwustożkowaty, 
beczułkowaty, dyskowaty) i przekroju otworu 
(otwór prosto, lub skośnie nawiercony, o przekro-
ju cylindrycznym, klepsydrowatym, lejkowatym). 
Podany opis morfologiczny nie odbiega zasadni-
czo od standardów klasyfikacyjnych prezentowa-
nych w innych opracowaniach ogólnych. Warto 

Ryc. 93. Prządki w Leh, stan Jammu i Kaszmir, Indie (fot. E. Lisowska, J. Ciesliński)

Fig. 93. Spinners in Leh, Jammu and Kashmir state, India (photo E. Lisowska and J. Cieśliński)
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natomiast przyjrzeć się propozycji klasyfikacji 
przęślików autorstwa O. Marka i M. Kostelníko-
vej (Marek, Kostelníková 1998, s. 172 n.). Bada-
cze ci w oparciu o materiał pochodzący z badań 
zespołu wczesnośredniowiecznego w Mikulčicach 
liczącego 2242 przęślików, dokonali szczegółowe-
go ich podziału zarówno ze względu na ich kształt, 
jak również surowiec (rodzaj gliny lub kamień). 
Dla wyrobów z kamienia wykonano dość szczegó-
łowy opis petrograficzny opierający się na anali-
zach dyfrakcji rentgenowskiej, derywatograficz-
nych oraz badaniu płytek cienkich w świetle 
przechodzącym i odbitym (Kostelníková 1980). 
Opracowanie to jest wzorcowym zestawieniem ty-
pologicznym, praktycznie wszystkich atrybutów 
charakteryzujących te zabytki.

W trakcie badań dolnośląskich zespołów  
z przęślikami pojawił się istotny problem. Miano-
wicie, dość często, wyroby te były wykonane z su-
rowca, który łudząco przypominał kamień,  
a w istocie był wypaloną gliną. Mając na uwadze 
możliwość pomyłki, części przęślików uważanych 
za kamienne należało się przyjrzeć dokładniej.  
W niektórych przypadkach zweryfikowane je jako 
gliniane. Również przęśliki ceramiczne przeanali-
zowano pod kątem poprawności określenia su-
rowca, z którego zostały wykonane. Pozwoliło to 
na określenie kilku cech, makroskopowo wyróż-
niających przęśliki kamienne od glinianych. Wy-
roby kamienne wytwarzane były przy zastosowa-
niu innej technologii. Zazwyczaj strugano je  
z przygotowanych płytek, dość rzadko mocno za-
gładzając powierzchnie. Ślady tej czynności moż-
na zaobserwować w nieregularnych kształtach  
i przekroju przęślików, zdarza się również, że po-
zostałości po odcinaniu od płytki widoczne są 
bezpośrednio na powierzchni wyrobu (ryc. 94). 
W przeciwieństwie do kamiennych, przęśliki gli-
niane mają zazwyczaj regularny zarys i symetrycz-
ny przekrój, a widoczny na ich powierzchni ślizg 
charakterystyczny jest dla ceramiki. Przęśliki ka-
mienne wyrabiano przeważnie ze skał równoziar-
nistych, chociaż i to nie jest powszechną regułą 
(por. Přichystal 2009, s. 244-45). Zatem jeśli na 
powierzchni przęślika widoczne są ziarna mineral-
ne pojedynczo występujące w masie, można  
z dużą ostrożnością wyrób uznać za ceramikę. 

Przęśliki o czarnej błyszczącej powierzchni i zało-
mie podkreślonym ostrą krawędzią, charaktery-
styczne dla zespołów wczesno- i późnośrednio-
wiecznych, należy również uznać za gliniane.  
Z przypadkiem przęślików dwustożkowatych  
o ostrej krawędzi załomu spotykamy się jedynie  
w Gilowie, przy czym charakteryzują się one sza-
rym lub ciemnoróżowym zabarwieniem. Oczywi-
ście opisane metody makroskopowe mogą być  
z powodzeniem kontrolowane przez analizy pe-
trograficzne, takie jak chociażby analiza dyfrak-
cyjna rentgenowska czy analiza derywatograficzna 
(termiczna).

W ramach przeprowadzonych badań, do 
przęślików kamiennych zaliczono 230 wyrobów 
pochodzących z 24 stanowisk. Przedstawione  
w tabeli 15 zestawienie surowcowe wyraźnie uka-
zuje nam obecność dwóch podstawowych grup 
skał oraz nielicznych innych skał o proweniencji 
trudnej do ustalenia (lub lokalnej). Najliczniejszą 
grupą są przęśliki wykonane z łupków kwarcowo-
-hematytowo-pirofyllitowych (zwanych również 
„łupkiem wołyńskim”, „różowym łupkiem” lub 
„łupkiem owruckim”), do następnej grupy zali-
czone są przęśliki wapienne, a do ostatniej, eg-
zemplarze wykonane z różnego rodzaju łupków 
drobnoblastycznych, mułowców, iłowców i pias- 
kowców.

Ryc. 94. Ślady po odcinaniu przęślika widoczne na powierzch-
ni wyrobu. Przęślik z Wrocławia-Ostrowa Tumskiego z łupku 
pirofyllitowego (zbiory Instytutu Archeologii Uniwersytetu 
Wrocławskiego)

Fig. 94. Traces of cutting visible on the surface of a spindle 
whorl. �e spindle whorl from Wroclaw-Ostrów Tumski made 
of pyrophyllite slate (collection of the Institute of Archaeology, 
University of Wroclaw).
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Zdecydowana większość kamiennych przęśli-
ków pochodzących z dolnośląskich stanowisk, to 
wyroby importowane z innych ośrodków.  
W omawianym rejonie, po raz pierwszy przęśliki 
z różowego łupku wołyńskiego zauważono pod-
czas badań prowadzonych w latach 50-tych na 
Ostrowie Tumskim we Wrocławiu (Kóčka 1955, 
s. 329). W kolejnych latach przybywało stano-
wisk, w ich inwentarzach zauważono przedmioty 
wykonane z tego surowca. Szczegółową analizę 
przęślików z łupku wołyńskiego przeprowadził  
w ostatnich latach M. Wołoszyn (Wołoszyn et al., 
2002; Wołoszyn 2007, s. 177-206) w ramach 
projektu Zabytki uważane za wykonane z łupku 
owruckiego w Polsce – import, czy jednak wyrób lo-
kalny?37. Autor odnotował obecność przęślików  

37  Projekt realizowany był ze środków Fundacji na rzecz Na-
uki Polskiej, w ramach programu Archeo. Por. Raport 2002 - M. 
Wołoszyn, M. Paszkowski, M. Michalik, A. Tomaševskij (Archi-
wum Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk 
w Krakowie, nr inw. 19/2002). Przebadano przy pomocy różnych 
metod petrograficznych zabytki z tzw. różowego łupku oraz po-

z różowego łupku na sześciu dolnośląskich stano-
wiskach38 (Bytom Odrzański, pow. nowosolski; 
Grotniki, pow. leszczyński; Głogów; Legnica; 
Unisławice, pow. leszczyński; Wrocław), jedno-
znacznie wskazując jako region ich wytwarzania 
okolice Owrucza na Ukrainie. Potwierdził także 
zdanie K. Jaworskiego i A. Wójcik (Jaworski, 
Wójcik 1997) uznających przęśliki z Niemczy  
i Gilowa za mułowce stanowiące wyrób najpraw-
dopodobniej oparty na eksploatacji wychodni lo-
kalnych, nie mających związku z importem su-
rowca z terenów obecnej Ukrainy. Bazę stworzoną 
przez M. Wołoszyna udało się poszerzyć o kolejne 
stanowiska, łącznie na Dolnym Śląsku mamy 

brano próby z wychodni skał w rejonie Owrucza na Ukrainie oraz 
na Dolnym Śląsku. W badaniach petrograficznych zastosowano 
analizę mikroskopową płytek cienkich w świetle przechodzącym 
i odbitym, dyfraktografię rentgenowską, PIXE, spektroskopię ab-
sorpcyjną w podczerwieni oraz mikroskopię elektronową SEM-
-EDS. Wzorce uzyskane w trakcie tych analiz stanowiły źródło 
porównawcze dla wyników prezentowanych w niniejszej pracy. 

38  Zabytków z Unisławic i Grotnik nie udało się ponownie 
przebadać.

Tabela 15. Przęśliki kamienne znalezione na Dolnym Śląsku

Lp. Stanowisko Łupek owrucki,  
liczba egzemplarzy

Wapień,  
liczba egzemplarzy Pozostałe, liczba egzemplarzy

1. Bytom Odrzański 4
2. Czeladź Wielka 3
3. Dobrzejowice, st. 2 1
4. Gilów 12 – mułowce, iłowce, opoka lekka
5. Głogów 5
6. Gostchorze 1 – piaskowiec lub ceramika
7. Grodziszcze 1 – iłowiec, 1 - mułowiec

8. Jordanów Śląski  
(WŚ lub pradzieje) 1 – serpentynit 

9. Krosno Odrzańskie 1 – piaskowiec lub ceramika
10. Legnica 6
11. Milicz 5
12. Niemcza 1 1 – mułowiec, 2 – opoka lekka 
13. Obiszów 1 – piaskowiec z łyszczykami
14. Radłowice 1
15. Ryczyn 8 (19) 3 1 – opoka (utwory lokalne)
16. Rzymówka 4 – łupki 
17. Strzegom – Bazaltowa Góra 2
18. Trzebnik 1

19. Wrocław-Ostrów Tumski  
(do 1989) 86 44 1 – słoniniec, 2 – opoka lekka, 11 – mułowiec, 

1 – łupek wapnisty, 1 – lidyt, 1 - piaskowiec
20. Zawada 1 1 – piaskowiec
21. Zawonia 2
22. Żarek 1
23. Grotniki, (Ługi) 1 por. lit. Wołoszyn 2002, zestawienie
24. Unisławice 1 por. lit. Wołoszyn 2002, zestawienie
25. Razem: 136 51 43
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trzynaście miejsc odkrycia przęślików z łupków 
pirofyllitowych.

Do identyfikacji petrograficznej wybrano me-
todę dyfrakcji rentgenowskiej, jest ona jedną  
z najmniej niszczących zabytki, a uzyskane dane  
w postaci dyfraktogramów pewnie identyfikują 
przęśliki jako łupki pirofyllitowe. Z jednego eg-
zemplarza wykonano płytkę cienką, którą następ-
nie przebadano pod mikroskopem. Cechy optycz-
ne minerałów, jak również ich ułożenie, były 
identyczne jak w opisywanych przez M. Wołoszy-
na wzorcach.

Na Dolnym Śląsku łącznie zarejestrowano 
136 przęślików z łupku wołyńskiego (stan na 
kwiecień 2011 r.). Wypada przy tym zaznaczyć,  
iż cztery egzemplarze (nie brane pod uwagę przy 
zestawieniach) pochodzą z nieznanych lokaliza-
cji39. Natomiast ze stanowiska w Ryczynie udało 
mi się przebadać jedynie 8 zabytków (ryc. 95).  
W inwentarzach polowych z badań zespołu ry-
czyńskiego w latach 2004-2008 można doliczyć 
się łącznie 19 takich wyrobów, kilka przęślików  
z różowego łupku odnotowano w późnośrednio-
wiecznych nawarstwieniach w obrębie Starego 
Miasta we Wrocławiu. Fakt ten świadczy o dłu-
gim okresie funkcjonowania tych zabytków, poje-

39  Trzy przęśliki bez metryk z różowego łupku znajdują się  
w zbiorach MŚN w Zielonej Górze, natomiast jeden w MAH w 
Głogowie. Egzemplarz z Głogowa może pochodzić z badań Ostro-
wa Tumskiego w tym mieście.

dyncze egzemplarze mogą być spotykane w na-
warstwieniach z XIV-XV w. (Lisowska 2010).

Na drugim miejscu pod względem liczebności 
znalazły się przęśliki wykonane z wapieni, kredy 
piszącej i opoki lekkiej. Odkryto ich łącznie 51 
na sześciu stanowiskach. Najwięcej – bo aż 44 
egzemplarze – znaleziono na Ostrowie Tumskim 
we Wrocławiu. Dla zespołu z Ostrowa Tumskie-
go wykonano płytki cienkie z kilku uszkodzonych 
egzemplarzy (ryc. 96, 97, 98). Analizujący je prof. 
Piotr Gunia stwierdził, iż są to skały węglanowe 
(margle, wapienie) zawierające szczątki fauny Fo-
raminifera, Molusca oraz Brachiopoda. Bazując 
na petrografii oraz przesłankach archeologicz-
nych, analizowane przęśliki „wapienne” można 
identyfikować z górnokredowymi pokładami skał 
występujących w Opolu i okolicach (Lisowska, 
Gunia 2009, s. 33). Opolski warsztat trudniący 
się wytwarzaniem przęślików zauważono podczas 
opracowywania zabytków odkrytych w czasie ba-
dań w latach 50-tych. Stwierdzono wówczas, iż  
„z wapienia marglistego, występującego obficie na 
prawym brzegu Odry koło Ostrówka wyrabiano 
przęśliny, gładzidła, odważniki stożkowate, wal-
ce i płytki o niewyjaśnionej funkcji, jajka i po-
taki” (Hołubowicz 1956, s. 141). Wiele z nich 
to półwytwory przęślików zachowane w formie 
płaskich dysków z niedowierconym otworem, czy 
też odpady skalne z wyciętym kolistym zarysem 
po oddzieleniu wyrobu. Ze względu na szeroką 
skalę wykopalisk prowadzonych na Ostrówku  
w Opolu gotowych wyrobów i półwytworów po-
zyskano bardzo dużo (ponad 1000 zabytków). 
Przedmioty kamienne z opolskiego grodu stano-
wiły również przedmiot badań zawarty w niepu-
blikowanej pracy Jana Kozłowskiego (1953)40. 
Z naszego punktu widzenia istotne jest również 
przypuszczenie W. Hołubowicza jakoby „wyroby 
te rozchodzić się mogły nie tylko na Opolszczyź-
nie, lecz i na terenie całego Śląska” (1956, s. 141).

40 J. Kozłowski skupił się na aspektach natury archeologicznej 
badanych przedmiotów (funkcja, morfometria), jak również dzięki 
analizom petrograficznym wykonanych przez K. Maślankiewicza, 
na aspektach surowcowych. Niestety nie udało mi się dotrzeć do 
maszynopisu opracowania autorstwa K. Maślankiewicza. Nie wia-
domo czy maszynopis taki istnieje, dane petrograficzne być może 
podano w pracy magisterskiej J. Kozłowskiego.

Ryc. 95. Ryczyn, pow. oławski. 1 – 6 przęśliki z różowego łupku 
wołyńskiego (zbiory Instytutu Archeologii i Etnologii PAN we 
Wrocławiu)

Fig. 95. Ryczyn, Oława district. 1 – 6 spindle whorls of pink 
Volyn slate (collection of the Institute of Archaeology and Ethno-
logy, Polish Academy of Sciences in Wrocław).
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Badania nad zespołem wrocławskich przęśli-
ków wapiennych pozwalają stwierdzić, iż wyro-
by te, w gotowej formie trafiały do odbiorców 
zamieszkujących Ostrów Tumski we Wrocławiu, 
wprost z ośrodka opolskiego. Nie odkryto jak do-
tąd na wrocławskim grodzie ich półwytworów, 
co skłania do stwierdzenia, iż przęśliki wapienne 
napływały jako gotowy produkt z wymiany han-
dlowej. Natomiast zastanawiające jest, w świetle 
powyższych danych, iż z Opola eksportowano 

niemal jedynie przęśliki wapienne. Kilka pojedyn-
czych wyrobów wykonanych z opolskiego wapie-
nia, znamy z Ostrowa Tumskiego we Wrocławiu, 
nie przekraczają 10 egzemplarzy (m. in. modele jaj 
oraz wyroby o nierozpoznanym przeznaczeniu). 
Wypada się więc zastanowić nad przeznaczeniem 
pozostałych opolskich wyrobów kamiennych, 
które funkcjonowały jak się wydaje na rynku lo-
kalnym na Ostrówku w Opolu. Czy opisywane 
odważniki stożkowate z wapienia rzeczywiście 

Ryc. 96. Wrocław-Ostrów Tumski. Przęślik wapienny oraz szczątki kredowej mikrofauny widoczne w płytkach cienkich

Fig. 96. Wrocław-Ostrów Tumski. �e spindle whorl made of limestone and Cretaceous microfauna remains visible in the thin sections.

Ryc. 97. Wrocław-Ostrów Tumski. Przęślik wapienny oraz szcząt-
ki kredowej mikrofauny widoczne w płytkach cienkich

Fig. 97. Wrocław-Ostrów Tumski. �e spindle whorl made of 
limestone and Cretaceous microfauna remains visible in the thin 
sections.

Ryc. 98. Wrocław-Ostrów Tumski. Przęślik z wapienia oraz 
struktura skały widoczna pod mikroskopem

Fig. 98. Wrocław-Ostrów Tumski. �e spindle whorl made of 
limestone and rock structure visible under the microscope.
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pełniły funkcję wagową? Skoro tak, to dlaczego 
nie przyjęły się w żadnym dolnośląskim ośrodku, 
skoro wymiana handlowa z Opolem została po-
twierdzona? Zagadnienie to można pozostawić 
otwartym do dalszej dyskusji w przyszłości.

W związku z obecnością opolskich przęślików 
na wrocławskim grodzie, warto przy okazji wspo-
mnieć o pozostałych wczesnośredniowiecznych 
warsztatach produkujących przęśliki wapienne 
znanych z terenu Polski. Odkryto je poza obsza-
rem Dolnego Śląska, w Kaliszu-Zawodziu (Dą-
browska 1965; 1968) oraz w Czersku (Rauhut 
1969, s. 187; Rauhut1976, s. 129 n.; Rauhut, 
Suchodolski 1965). Na niewielką skalę wykorzy-
stywano również miejscowe złoża wapienne na 
Wolinie (Jochemczyk, Skoczylas 1984) oraz  
w Stradowie (Szmoniewski et al. 2006). Pracow-
nia obróbki wapienia w Czersku funkcjonowała 
od końca XI do 1. poł. XII w. Surowiec do pro-
dukcji przęślików sprowadzano, jak twierdzi au-
torka, z kredowych złóż zlokalizowanych w pół-
nocnych i północno-wschodnich partiach Górach 
Świętokrzyskich (Rauhut 1976, s. 129). Wykona-
ne dla zabytków wapiennych pochodzących  
z Czerska analizy petrograficzne wskazały, że goto-
we przęśliki jak i odpady wapienne są wykonane  
z tego samego surowca (Rauhut 1976, załącznik 
nr 4). W Kaliszu-Zawodziu istniał warsztat rogo-
wiarsko-kamieniarski, który na podstawie analizy 
pozostałych źródeł ruchomych (ceramika), autor-
ka badań umieszcza w XII w. (Dąbrowska 1966,  
s. 714; 1968, s. 174). Surowiec – górnojurajski 
wapień pelityczny – czerpano z lokalnych wy-
chodni znajdujących się kilka kilometrów od gro-
du (Dąbrowska 1966, s. 717). 

Obie wspomniane pracownie, w Kaliszu  
i w Czersku, są zdecydowanie młodsze od warszta-
tu opolskiego. Początek wytwórczości kamieniar-
skiej w Opolu ma miejsce już pod koniec X w. 
Przęśliki z wapienia opolskiego pojawiają się we 
Wrocławiu na przełomie X/XI w. Pomimo jasnej 
chronologii napływu wypada dla pewności po-
równać cechy petrograficzne wapieni z Czerska 
i Kalisza. Należałoby przy tym sporządzić wzor-
ce, zarówno z przęślików, jak ich odpadów. Ten 
zupełnie nowy kierunek badań może być zasto-
sowany dla pozostałych pojedynczych znalezisk 

dolnośląskich przęślików wykonanych ze skał wapien- 
nych, które mogły być importowane z innych 
ośrodków produkcyjnych. Wiele wskazuje jed-
nak na to, iż pochodzą one jednak ze złóż kre-
dy opolskiej, bowiem okazy z Niemczy i Ryczyna 
datujemy przed poł. XI w., a więc momentem 
rozpoczęcia działalności pracowni w Czersku  
i w Kaliszu. Pozostałe przęśliki wapienne, o ile 
nie zostały określone jako pochodzące z lokalnych 
złóż trzeciorzędowych (Dobrzejowice, niektóre 
egzemplarze z Niemczy i Ryczyna), należałoby dla 
pewności dokładniej zbadać (okazy z Radłowic  
i Zawady). 

Oprócz przęślików wapiennych, pojawiają się 
dość podobne pod względem kolorystyki wyroby 
z opoki lekkiej. Są to w przeciwieństwie do opol-
skich, wyłącznie egzemplarze niezdobione, słabo 
zachowane, dość często rozpadające się. Do ich 
produkcji wykorzystywano lokalnie odsłaniające 
się pokłady trzeciorzędowe. Przęśliki takie odkry-
to w Ryczynie, Niemczy oraz Wrocławiu.

Do pozostałych surowców stosowanych w wy-
robie przęślików należą skały osadowe: iłowce, 
mułowce i piaskowce oraz łupki i skały pirokla-
styczne. Z wcześniejszych ustaleń wiadomo,  
iż bardzo drobnoziarniste skały osadowe są trudne 
w prawidłowej ocenie ich proweniencji. Mamy tu 
do czynienia z przedmiotami o szczególnych wa-
lorach ekspozycyjnych, zatem do ich identyfikacji 
petrograficznej wypada zastosować jak najmniej 
destrukcyjną metodę. Dla nielicznych egzempla-
rzy sporządzono preparaty proszkowe, które prze-
badano metodą dyfrakcji rentgenowskiej. Badania 
RTG znalazły zastosowanie jedynie dla przęślików 
pochodzących z grodziska w Rzymówce. Oględzi-
ny makroskopowe oraz informacja o składzie mi-
neralnym pozwoliły stwierdzić, iż dwa przęśliki, 
spośród trzech, wytworzono z łupków kwarco-
wych lokalnie występujących w Górach Kaczaw-
skich, okolicy Lwówka Śląskiego i Wlenia, nato-
miast jeden z mułowca prawdopodobnie również 
miejscowej proweniencji.

Trudna do ustalenia jest proweniencja surow-
ców skalnych (mułowców, łupków mułowco-
wych) przęślików używanych przez ludność za-
mieszkującą gród w Gilowie. Dla dwóch przę- 
ślików, po uprzednim wykonaniu szlifów petro-
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graficznych stwierdzono, iż materiał je budujący 
to piroklastyk pochodzący przypuszczalnie z oko-
lic Wałbrzycha (Jaworski, Wójcik 1997, s. 133, 
135). Autorzy opracowania nie określili natomiast 
pochodzenia pozostałych egzemplarzy zbudowa-
nych z iłowców i mułowców. Podobnie, w zakre-
sie petrografii tych zabytków wypowiedział się  
M. Wołoszyn (2002) zaznaczając, iż skały budują-
ce przęśliki pochodzące z grodziska w Gilowie są 
dość pospolite w Sudetach, natomiast trudno wią-
zać je z konkretnym złożem.

Ze względu na różowawe zabarwienie przęśli-
ków z Gilowa M. Wołoszyn wykonał serię analiz 
petrograficznych. Wykluczyły one potencjalną 
obecność w Gilowie łupków pirofyllitowych po-
chodzących z Owrucza. Spostrzeżenia te potwier-
dza dodatkowo fakt, iż grodzisko w Gilowie za-
mieszkiwane było przez dość krótki czas od końca 
IX w. do początków X w. Z kolei napływ przęśli-
ków z łupku wołyńskiego na Dolny Śląsk datuje-
my od 2. poł. X w., stąd też hipotetyczna obec-
ność tych wyrobów w Gilowie, w odniesieniu do 
chronologii pojawiania się przęślików z różowego 
łupku, nie miałaby uzasadnienia. Na stanowi-
skach położonych na terenie Czech i Moraw od-
notowano zaledwie kilka przęślików z łupku wo-
łyńskiego na stanowiskach młodszych niż przełom 
IX/X w.41, co zdaniem M. Wołoszyna jest wyni-
kiem sporadycznych kontaktów Rurykowiczów  
i Przemyślidów.

Zestaw przęślików kamiennych z Gilowa jest 
specyficzny pod innym względem. Spośród  
21 przęślików odkrytych na tym stanowisku, aż 
12 to wyroby z kamienia. Zdaniem K. Jaworskie-
go tak wysoki udział wyrobów kamiennych jest 
najpewniej związany z fragmentem „rodzimej 
kultury materialnej mieszkańców grodu” (Jawor-
ski 2005, s. 283). Grodzisko w Gilowie było bo-
wiem założone pod koniec IX w. przez drużynę 
wielkomorawską (Jaworski 2005, tam starsza lit.). 
Twierdzenie to autor popiera między innymi zde-
cydowanie wyższą frekwencją przęślików kamien-
nych wobec glinianych znanych z innych stano-
wisk z terenu Czech i Moraw (por. Jaworski 2005, 
s. 280-283).

41 Przęśliki z różowego łupku odnotowano jedynie na stano-
wiskach w Pradze, Ołomuńcu, Znojmie i Levém Hradcu – eg-
zemplarz niepewny (Marešová 1977, s. 29; Dohnal 1981, s. 264; 
Sláma 1990; Přichystal 2009, s. 246).

Do tej pory trudne do ustalenia jest pocho-
dzenie surowców skalnych (mułowców, łupków 
mułowcowych) użytych do wykonania przęślików 
przez ludność zamieszkującą grodzisko w Gilo-
wie. Być może są one wytworem miejscowym 
(mułowce i łupki mułowcowe dość pospolicie wy-
stępują w różnych rejonach Sudetów). Dyskusyj-
ne jest ustalenie proweniencji dwóch przęślików 
ze skał piroklastycznych, które zdaniem K. Jawor-
skiego i A. Wójcik wykonane zostały z surowca 
pochodzącego z rejonu Wałbrzycha (Jaworski, 
Wójcik 1997, s. 133 n.). Skały o podobnej petro-
grafii występują również w okolicach Gilowa 
(Gola Dzierżoniowska). Stąd należałoby dość 
ostrożnie podchodzić do zagadnienia lokowania 
złóż tego surowca tak daleko od grodziska. Rów-
nież dwa przęśliki z Niemczy mają nieustalone 
pochodzenie. Podobnie wygląda problem lokali-
zacji materiału skalnego użytego do wykonania 
pozostałych przęślików kamiennych z Wrocławia. 
Budujące je łupki krzemionkowe i mułowce, 
oznaczone jedynie makroskopowo wymagają dal-
szych badań.

Kilka niezmiernie interesujących surowcowo 
zabytków odkryto w północnej części Dolnego 
Śląska. Między innymi okaz z Obiszowa zbudo-
wany z piaskowca o spoiwie wapnistym z dużą 
ilością łyszczyków. Jak dotąd nie ma on odpo-
wiednika z żadnych dolnośląskich materiałach 
kamiennych, a skała użyta do jego wykonania 
nie występuje ani w Sudetach, ani też w materia-
le narzutowym. Zatem jest to wyrób obcej pro-
weniencji o nieznanym kierunku napływu. Pro-
blematyczne jest ustalenie pochodzenia płaskich 
przęślików wykonanych z piaskowca odkrytych 
na osadzie w Zawadzie, pow. zielonogórski oraz 
w Krośnie Odrzańskim. Podobne zabytki pod 
względem formy i surowca występują w Skan-
dynawii. Sugestię o północnym pochodzeniu 
tych wyrobów przedstawiła ostatnio A. Kowalska 
(2011, s. 99) powołując się na poglądy I. Gabrie-
la (1988, s. 298, n.) oraz W. Łosińskiego (Łosiń-
ski 2003, s. 73). Bardzo podobne pod względem 
formy i surowca do wspomnianych egzemplarzy  
z Dolnego Śląska są przęśliki odkryte w Hede-
bach. Mają one formę płaskich dysków o prosto 
ściętym, rzadziej zaokrąglonym brzegu. Przy-
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puszczenie o północnej proweniencji przęślików  
z Obiszowa, Krosna Odrzańskiego i Zawady do-
datkowo wzmacnia odkrycie na tych stanowi-
skach osełek pochodzących ze Skandynawii.

Jeden z przęślików poddany badaniom RTG 
wykazał, że skała w swoim składzie mineralnym 
zawiera czysty talk. Przęślik ten wykonano ze 
steatytu (ryc. 99), czyli zbitej mikrokrystalicznej 
odmiany talku, charakteryzującej się nieznacz-
nie wyższą od tego minerału twardością (1 do 2  
w skali Mosha). Steatyt ma wyróżniający go tłu-
sty połysk oraz barwę w zależności od domieszek: 
szarą, szarozieloną lub brunatną. Potocznie zwany 
jest słonińcem (ang. soapstone, niem. Speckstein).

Ze steatytu wyrabiano głównie naczynia, jako 
że skała ta ma doskonałe właściwości ogniotrwałe. 
Steatyt używano także do wyrobu form odlewni-
czych. Przęśliki ze słonińca są przedmiotami rzad-
kimi, a omawiany egzemplarz jest jednym z nie-
licznych znalezisk tego typu na terenie ziem 
polskich. We wczesnym średniowieczu strefą eks-
ploatacji tych skał był przede wszystkim rejon po-
łudniowej Szwecji i Norwegii (Resi 1979, s. 116; 
Gabriel 1988, s. 241). Naczynia ze steatytu dys-
trybuowano w całej strefie północno-zachodniej 
Europy, znane są one ze Szwecji i Norwegii, ale 
też z Danii, północnych Niemiec i Polski (Wolin). 
Znacznie mniejsze znaczenie i zasięg dystrybucyj-
ny miał drugi ośrodek trudniący się wyrobem na-
czyń ze słonińca, zlokalizowany na terenie Alp 
Szwajcarskich, w kantonach Ticino, Grisons, Va-
lais i Uri oraz w północnych Włoszech w dolinach 
Aosty i Veltin (Boscardin 2005, s. 91). Ośrodek 
alpejski trudnił się jedynie wyrobem naczyń,  
w przeciwieństwie do strefy skandynawskiej,  
w której wytwarzano również przęśliki. Najczę-
ściej występują one na stanowiskach w Szwecji  
i Norwegii, gdzie, ich udział, pośród innych tego 
typu wyrobów, dochodzi nawet do 70 %. Znane 
są również ze stanowisk duńskich, gdzie stanowią 
od 2 do 31 % wyrobów. Pojedyncze egzemplarze 
odkryte zostały na terenie środkowego Połabia 
(Gabriel 1988, s. 246-247).

W Polsce znane są fragmenty naczyń wykona-
nych ze słonińca, formy odlewnicze oraz jeden przę-
ślik ze stanowiska na Wolinie (Żak 1967, s. 315- 
-319, Kowalska 2011, s. 106; Jochemczyk, Skoczy-

las 1984, s. 65-67). Stanowią one bezsporny przy-
kład kontaktów handlowych ze Skandynawią. Ingo 
Gabriel na bazie znalezisk przęślików ze słonińca, 
datuje ich funkcjonowanie na XI-XII w, (Gabriel 
1988, s. 247). Wrocławski przęślik ze steatytu od-
kryty został w warstwie datowanej na XII w.  
i jest kolejnym elementem oprócz znalezisk osełek 
przemawiającym za dalekosiężnymi kontaktami 
ze strefą północno-zachodniej Europy.

Ostatni z omawianych przęślików został od-
kryty przed II wojną światową w Jordanowie Ślą-
skim. Wykonany jest z serpentynitu pochodzące-
go z Masywu Gogołów-Jordanów. Ponieważ jest 
to znalezisko luźne, bez szerszego kontekstu stra-
tygraficznego, należałoby z dużą ostrożnością 
umieszczać wyrób ten w okresie wczesnośrednio-
wiecznym.

Ryc. 99. Wrocław-Ostrów Tumski. Przęślik ze steatytu oraz 
wynik badania dyfrakcji rentgenowskiej wskazujący, że skałę 
buduje czysty talk (zbiory Instytutu Archeologii i Etnologii PAN 
we Wrocławiu)

Fig. 99. Wrocław-Ostrów Tumski. �e spindle whorl made of 
steatite and the result of X-ray di
raction examination indicating 
that the rock is composed of pure talc (collection of the Institute 
of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences 
in Wrocław).
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3. 6. Wyroby z kamieni szlachetnych
Do wyrobów z kamieni szlachetnych zalicza-

my przede wszystkim paciorki (koraliki). Na Dol-
nym Śląsku znane są przedmioty wykonane  
z kryształu górskiego, karneolu, agatu, fluorytu, 
sardeliku i ametystu. Ponadto z Wrocławia-Ostro-
wa Tumskiego pochodzi surowiec w postaci rozbi-
tych szczotek kryształu dymnego, kalcytu miodo-
wego oraz ametystu. 

Na początku warto sprecyzować pewne kwe-
stie terminologiczne, które ułatwią nam porusza-
nie się w tym temacie. Znana ze starszej literatury 
klasyfikacja kamieni jako szlachetne, półszlachet-
ne i ozdobne wymaga sprecyzowania (Sachanbiń-
ski 1979, s. 9; Kopczyński, Skoczylas 2006, s. 19). 
Obecnie proponowany podział na kamienie szla-
chetne i ozdobne różnicowany jest właściwościa-
mi fizycznymi takimi jak efektowny połysk, za-
barwienie, trwałość i twardość. Ma on charakter 
umowny i uwarunkowany jest głównie częstością 
występowania tych kamieni w naturze. Zatem ka-
mienie szlachetne charakteryzują się dość rzadkim 
występowaniem w przyrodzie, mają dużą odpor-
ność czynniki fizyczne i chemiczne, cechują się 
dużą trwałością i twardością (Gunia 1996, s. 9). 
Natomiast kamienie ozdobne są częściej spotyka-
ne w przyrodzie i nie mają właściwości fizycznych 
kamieni szlachetnych, takich jak na przykład 
twardość (Gunia 1996, s. 10). Biorąc pod uwagę 
te czynniki, jak również umiejscowienie wymie-
nionych wcześniej rodzajów surowca w klasyfika-
cji kamieni jubilerskich (Gunia 1996, s. 11-12) 
dostrzegamy, że kryształ górski, jak również agat  
i karneol należą do III klasy kamieni szlachetnych, 
a zarazem do I klasy kamieni ozdobnych, a jedy-
nie fluoryt plasuje się w II klasie kamieni ozdob-
nych. Tak niska pozycja fluorytu spowodowana 
jest głównie dość niską twardością tego minerału 
(4 w skali Mosha) wobec wyższej pozostałych wy-
mienionych (np. kwarc – 7). 

Biorąc pod uwagę kryterium dostępności  
i częstości występowania tych minerałów w przy-
rodzie, przy możliwościach zaplecza technologicz-
nego wczesnego średniowiecza, niewątpliwie 
wszystkie te kamienie można uznać za wyjątkowo 
cenne i pożądane, a więc plasujące się w kategorii 

szlachetnych. Należą one na Dolnym Śląsku do 
rzadkich znalezisk w zespołach wczesnośrednio-
wiecznych, niewątpliwie stanowiąc atrybut elit. 
Zasadniczo znaleziska kamieni szlachetnych moż-
na podzielić na dwie grupy. Pierwsza z nich ce-
chuje się występowaniem wyspecjalizowanej ob-
róbki minerału, co w efekcie daje nam wyroby 
takie jak paciorki, oczka i elementy diademów. 
Druga grupa, to pojedynczo występujące konkre-
cje minerałów, nieobrobione, a wobec kulturowe-
go i stratygraficznego kontekstu ich odkrycia, ma-
jące charakter albo przedmiotów kolekcjonerskich, 
albo surowca przygotowanego do dalszej obróbki. 

Wyroby z kamieni szlachetnych wystąpiły na 
kilku stanowiskach. Najobficiej na Ostrowie 
Tumskim we Wrocławiu (Kaźmierczyk, Sachan-
biński 1978; Kaźmierczyk 1990, s. 109-119),  
a następnie na cmentarzyskach w Legnicy I (Wa-
chowski 1975, passim), Tomicach (Wachowski 
1973, s. 202-203; Wachowski 1975, passim), 
Niemczy II (Wachowski 1975, s. 101-105; Kaź-
mierczyk, Wachowski 1976, s. 126, 130), na osa-
dzie i cmentarzysku w Miliczu (Wachowski 1969; 
1970; 1971; Kolenda 2008), Tyńcu Małym (Wa-
chowski 1975, s. 55), na grodzisku w Niedowie 
(Śledzik-Kamińska 1989), w Krośnie Odrzań-
skim (Dąbrowski 1962; 2006, s. 54; 2009, s. 82), 
Połupinie (Dąbrowski 1965) oraz na cmentarzy-
sku kurhanowym w Białogórzu (Śledzik-Kamiń-
ska 1979, s. 76). Jeden paciorek z agatu lub kar-
neolu został odkryty na Ostrowie Tumskim  
w Głogowie, jest on błędnie opisany jako szkla-
ny23. Ostatnio laskę surowca i paciorek z kryształu 
górskiego oraz paciorek z karneolu odkryto na 
stanowiskach w Ryczynie24 (paciorek na grodzisku 
„Ryczyn Duży”, laskę kryształu górskiego i pacio-
rek z karneolu na pobliskim cmentarzysku).

23 Paciorek z Głogowa ma kształt kulisty, barwę jasnoczerwo-
ną, miejscowo występują ciemniejsze brązowe przebarwienia. Te 
przebarwienia charakterystycznych dla minerałów, spowodowały 
sklasyfikowanie tego paciorka jako wykonanego z agatu, karneolu 
lub innej odmiany chalcedonu. W inwentarzu muzealnym figuru-
je jako szklany.

24 Materiały z badań wykopaliskowych prowadzonych w Ry-
czynie w pierwszej dekadzie XXI wieku, zostały mi udostępnione 
do opracowania dzięki uprzejmości prof. dra hab. S. Moździocha 
oraz dr M. Przysiężnej-Pizarskiej.
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Warto przy tej okazji przyjrzeć się morfologii 
wyrobów z kamieni szlachetnych. Występują one 
w zależności od surowca w kilku odmianach, 
zróżnicowanych pod kątem kunsztu ich obróbki 
oraz jej wizualnego efektu finalnego. Tworzą one 
dwie grupy. Pierwsza z nich właściwa dla pacior-
ków kulistych, technologicznie związana jest ze 
szlifem gładkim – kaboszonowym, który stosuje 
się obecnie do wydobycia walorów wizualnych ka-
mieni przeświecających, nieprzeźroczystych (Gu-
nia 1996, s. 15). We wczesnym średniowieczu tę 
technikę obróbki spotykamy w paciorkach wyko-
nanych z kryształu górskiego, karneolu, agatu  
i sardeliku. Paciorki kuliste mają zróżnicowane 
wymiary od 0,6 do 1,4 cm. Druga grupa pacior-
ków charakteryzuje się występowaniem szlifu fa-
setkowego, który wydobywa piękno minerału po-
przez naniesienie na jego powierzchnię ścianek 
(fasetek), tworzących zamierzone układy geome-
tryczne (Gunia 1996, s. 15). O ile w pierwszej 
grupie trudno o wydzielenie odmian, wyroby róż-
nią się jedynie średnicą, o tyle w grupie drugiej 
występuje kilka podtypów. Można je podzielić  
w zależności od surowca na szlify charakteryzujące 
agat, karneol, kryształ górski oraz szlify związane  
z paciorkami fluorytowymi. W przypadku wyro-
bów z agatu, karneolu i kryształu górskiego mamy 
do czynienia z kilkoma podtypami (wg Callmer, 
1977):
 • paciorki prostopadłościenne pryzmatyczne  

ze ściętymi narożami;
 • paciorki kuliste, heksagonalno-oktagonalne  

z trójkątnymi do sześciokątnych fasetek;
 • paciorki podłużne, z fasetkami w przekroju od 

heksagonalnych do oktagonalnych.
Ponieważ w obszernej pracy J. Callmera 

(1977), dotyczącej aspektów związanych z wy-
stępowaniem paciorków szklanych i kamiennych 
w Skandynawii pomiędzy rokiem 800 a 1000, 
zawarty jest również wyczerpujący opis typolo-
giczny, a paciorki fluorytowe w przedstawionych 
zestawieniach nie występują, wypada w tym przy-
padku zaliczyć je do osobnej kategorii. Ponadto 
faktem przemawiającym również za specjalnym 
potraktowaniem tej grupy surowcowej, jest spe-
cyfika szlifu obecna na tych wyrobach. Paciorki 
fluorytowe w przeciwieństwie do pozostałych, 

ściśle związane są kształtem szlifu fasetkowego  
z naturalnym wykształceniem tego minerału re-
prezentowanym przez kryształy o pokroju sześcia-
nu i ośmiościanu (Żaba 2006, s. 135; MacDo-
nald 1988, poz. 50). Oszlifowanie ich do postaci 
baniastych lub dwustożkowatych, w przekroju 
przeważnie heksagonalnych paciorków, stanowiło 
najłatwiejszą drogę obróbki kryształu o pokroju 
fluorytu. Warto zaznaczyć, iż występują one na 
Dolnym Śląsku i na pozostałych terenach Polski 
tylko w tym jednym typie. 

Niezwykle trudnym zagadnieniem badaw-
czym jest określenie pochodzenia surowca użytego 
do wykonania paciorków. Po pierwsze: w przypad-
ku tych minerałów zastosowanie standartowych 
metod badawczych tej pracy, mija się z celem, 
gdyż ze względu na specyfikę zarówno surowca jak 
i wysoką wartość ekspozycyjną wyrobów, wyma-
gane jest posłużenie się bardziej wyrafinowanym 
instrumentarium pomiarowym, nie niszczącym  
w widoczny sposób zabytków (Sachanbiński et 
al., 2008, s. 1012-1017; Sachanbiński et al 2009,  
s. 133-135). Po drugie: brak kompleksowych ana-
liz porównawczych z terenów pozadolnośląskich 
stanowi poważne utrudnienie we właściwej inter-
pretacji wyników analiz geologicznych. Problem 
ten szerzej jest wyjaśniony w rozdziale 4.2.

Sudety są wysoce bogatym rejonem występo-
wania kamieni szlachetnych i ozdobnych. Oprócz 
wyżej wymienionych, istnieje wiele innych mi-
nerałów nie znanych, lub nie użytkowanych we 
wczesnym średniowieczu, stosowanych w czasach 
późniejszych do wykonywania prac jubilersko-
-złotniczych (Sachanbiński 1979). Należą do nich 
między innymi nefryt, wykorzystywany w neo-
licie i czasach nowożytnych (Geschwendt 1941; 
Sachanbiński 1979, s. 160 n.), korund, cytryn, 
turkus czy opal. Fakt, że kamienie szlachetne mają 
swoje wychodnie w Sudetach i znamy wykonane  
z nich wyroby we wczesnym średniowieczu na 
Dolnym Śląsku, nie potwierdza jednak ich wyko-
rzystania przez miejscową ludność w tym czasie.

Najczęściej spotykanym w tej grupie kamie-
niem jest kryształ górski. Jest to minerał będący 
przeźroczystą, bezbarwną odmianą kwarcu (SiO2), 
często krystalizujący do postaci ostro zakończo-
nych kryształów słupkowych. Nazwa kryształ gór-
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ski wywodzi się od greckiego słowa krystallos ozna-
czającego „lód”. Grecy uważali, że kryształ ten jest 
wodą zamrożoną wysoko w górach zachowując 
swoją trwałość i formę dzięki interwencji boskiej 
(Sachanbiński 1979, s. 77; Sobczak 1986, s. 112). 
Pisze o tym Pliniusz Starszy w XXXVII księdze 
Historii Naturalnej: „Z przeciwnej przyczyny ro-
dzi się kryształ, to jest ze ścięcia w gwałtowniej-
szem zimnie. Przynajmniej nieznajduje się nigdzie 
indziej, tylko gdzie okolice jak najbardziej śnie-
giem zimowym tężeją, i rzecz pewna, że jest lo-
dem. Ztąd też Grecy nadali mu nazwisko” (wyd. 
1845, s. 429). Pogląd ten funkcjonował w świado-
mości Europejczyków aż do XVI wieku. Wówczas 
prostuje go G. Agricola, umieszczając obszerny 
opis właściwości fizycznych kryształu górskiego  
w De Natura fossilum (1546 [1955], s. 118). 
Kryształ górski używany był do wytwarzania na-
rzędzi już w środkowym paleolicie, przykładem 
może tu być jaskinia Kůlna na Morawach (Přichy-
stal 2009, s. 122). Natomiast z najwcześniejszą 
obróbką kryształu górskiego do postaci pacior-
ków, począwszy od około 1500 lat p.n.e., mamy 
do czynienia w Indiach. Znany był również póź-
niejszym ludom w starożytnym Egipcie, Grecji, 
Rzymie, Chinach i Japonii (Rapp 2009, s. 94). 
Starożytni Grecy i Rzymianie produkowali z niego 
pieczęcie, wazy oraz kule. Kryształ pozyskiwano 
wówczas ze złóż znajdujących się w Alpach. Przy-
pisywano mu właściwości lecznicze i magiczne. 

Kryształ górski w występuje między innymi  
w Jegłowej koło Strzelina (ryc. 100), Sławniowi-
cach koło Głuchołazów, kopalni „Stanisław” na 
Izerskich Garbach czy też w Taczalinie koło Leg-
nicy25 (Sachanbiński 1979, s. 82-85; Maślankie-
wicz 1982, s. 196-198; Żaba 2006, s. 229). Po raz 
pierwszy na Dolnym Śląsku wykorzystywano go 
już w mezolicie do produkcji narzędzi (Bobak 
1997, s. 395-400; tenże 2000, s. 63-66; Brono-
wicki 2002, s. 5-18; Sachanbiński et al., 2008,  
s. 1012-1017). W późniejszych epokach dolnoślą-
ski kryształ górski był słabo znany miejscowej lud-
ności, aż do początków wczesnego średniowiecza.

Karneol jest gemmologiczną nazwą czer-
wonej, półprzeźroczystej odmiany chalcedonu 

25 Kryształ górski występuje ponadto w: Strużynie koło Strze-
lina, Jaroszowie, Granicznej, Żółkiewce, Grabinie, Zimniku koło 
Strzegomia, okolicach Jeleniej Góry, Szklarskiej Poręby, Sobótki, 
Bolesławca, Lądka Zdroju i Kłodzka (Żaba 2006, s. 229).

(SiO2). Jego nazwa pochodzi od łacińskiego sło-
wa carnis oznaczającego mięso, nawiązując do 
czerwonego koloru minerału. Z najwcześniejszą 
obróbką karneolu mamy do czynienia w rejonie 
pakistańsko-indyjskim od 7 do 6 tysiąclecia p.n.e. 
(Barthelemy de Saizieu, Casanova 1993, s. 17-30; 
Rapp 2009, s. 97). Natomiast paciorki wykonane 
z tego minerału znane są już w 3 tysiącleciu p.n.e. 
w pasie ciągnącym się od Mezopotamii, aż do In-
dii (Inizan 1993, s. 121-134; Moorey 1994, s. 77-
-78, 107-108; Waele, Haerinck 2006, s. 31-40). 
Bardzo podobnym kamieniem do karneolu jest 
agat. Zdarza się czasem, iż minerały te są mylo-
ne między sobą, co ma związek z podobną barwą  
(w szczególności czerwone i pomarańczowe od-
miany) i własnościami fizycznymi. Agat jest rów-
nież wielobarwną odmianą chalcedonu, która 
charakteryzuje się występowaniem różnokoloro-
wych warstewek, zwanymi pierścieniami Liese-
ganga. Jego nazwa pochodzi od rzeki Achates na 
Sycylii, gdzie wydobywano go od czasów staro-
żytnych (Żaba 2006, s. 10). W języku greckim 
agathos oznacza dobry. Na Dolnym Śląsku naj-
wcześniejsze wyroby z agatu pochodzą ze stano-
wisk mezolitycznych położonych w dolinie Ści-
nawki w Kotlinie Kłodzkiej (Bronowicki 2009,  
s. 111-112).

Agat najczęściej spotykany jest na Pogórzu 
Kaczawskim w rejonie Nowego Kościoła, Dyno-
wic, Różanej, Lubiechowej oraz w okolicach Ka-
miennej Góry, Wałbrzycha, Mieroszowa, Nowej 
Rudy i Kłodzka (Sachanbiński 1979, s. 147-154; 
Żaba 2006, s. 12). Karneol i sardelik są mniej po-
spolite i znane są jedynie z kilku wychodni znaj-
dujących się w okolicach Szklar koło Ząbkowic 
Śląskich, Kamiennej Góry, Kłodzka, Wałbrzycha 
(Sachanbiński 1979, s. 154; Żaba 2006, s. 212). 

Paciorki wykonane z fluorytu są jednymi  
z rzadziej omawianych zabytków. Autorce nie są 
znane badania publikowane w literaturze zagra-
nicznej, które wyjaśniałyby bądź poruszały kwe-
stię obróbki i pochodzenia tego surowca. Jedyne 
wzmianki o paciorkach fluorytowych odnaleźć 
można u G.R. Rapp’a, gdzie autor wspomina,  
iż znane są z predynastycznego Egiptu (Rapp 
2009, s. 119). Natomiast krótki ustęp poświęcił 
tej tematyce J. Kaźmierczyk, który uważa, że pa-
ciorki te były szlifowane za pomocą twardszych 
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Ryc. 100. Kryształy górskie w Jegłowej koło Strzelina, badania terenowe w 2009 r. (fot. K. Fokt, K. Jaworski)

Fig. 100. Rock crystals in Jegłowa near Strzelin, �eld research in 2009 (photo: K. Fokt and K. Jaworski)
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kamieni, na przykład kryształu górskiego (Kaź-
mierczyk 1990, s. 110-111). Sama nazwa wywo-
dzi się od łacińskiego fluere, co oznacza płynięcie 
lub prąd. Fluoryty mają różną postać i zabarwie-
nie. Znane są odmiany bezbarwne, żółte, zielone, 
fioletowe, czerwone oraz niebieskie (Sachanbiński 
1979, s. 111). Wśród paciorków z fluorytu odkry-
tych na dolnośląskich stanowiskach wczesnośre-
dniowiecznych zaobserwowano egzemplarze fio-
letowe, zielone oraz bezbarwne. Nieliczne wyroby 
są różnobarwne, jest to efekt połączenia wyżej 
wymienionych kolorów podczas naturalnego 
wzrostu kryształu. Zdarza się, iż fluoryty są przez 
archeologów mylone z ametystem, szczególnie te 
o odcieniu fioletowym, ze względu na podobną 
barwę. Natomiast istnieje bardzo łatwy sposób 
odróżnienia tych minerałów. Fluoryty mają bar-
dzo niską twardość (4 w skali Mosha), stąd też  
w przeciwieństwie do ametystów można je zaryso-
wać paznokciem. Na Dolnym Śląsku fluoryty 
spotykamy w rejonie Kletna koło Stronia Śląskie-
go, w Kowarach, Stanisławowie na Pogórzu Ka-
czawskim, Boguszowie w Górach Wałbrzyskich, 
jak również w Karkonoszach czy też na Wzgó-
rzach Strzegomskich (Sachanbiński 1979, s. 113-
-114; Żaba 2006, s. 136). 

Pojawienie się paciorków z kamieni szlachet-
nych na Dolnym Śląsku przypada na koniec X 
w. Zarejestrowano je na 12 stanowiskach, w tym 
aż w obrębie siedmiu nekropoli. Na cmentarzy-
skach zakładanych po połowie XII w. wyrobów 
tych już się nie spotyka (Wachowski 1975, s. 57). 
Nieznacznie później, bo dopiero na przełomie  

XII/XIII w. zanikają one w grodach (Kaźmierczyk 
1978, s. 466; 1990, s. 119). Najliczniej występują 
w warstwach datowanych na XI w. (Kaźmierczyk 
1978, s. 466). Na terenie ziem polskich wystę-
powanie paciorków z kamieni szlachetnych jest 
datowane od końca IX do XII w. (Wieczorowski 
1939, s. 119-124; Łosiński 1972, s. 259-263; Ło-
siński et al 1971, s. 124; Chudziak, Stawska 2006, 
s. 62-64; Sachanbiński et al 2009, s. 133-134). 
Paciorki obecne na terenach Słowiańszczyzny Za-
chodniej i Skandynawii spotykane są na stano-
wiskach z IX-XII w. (Gabriel 1977, s. 123; tenże 
1989; tenże 1991, s. 256; s. 197; Callmer 1977,  
s. 91; von Müller 1970, s. 55). Można zatem 
przyjąć, że są to zabytki, dla których surowiec  
i forma wykończenia może być niezależnym da-
townikiem w okresie wczesnośredniowiecznym  
w przypadku wspomnianych terenów.

Osobnym zagadnieniem jest kolekcja rozbi-
tych szczotek krystalicznych: kryształu górskiego, 
kalcytu miodowego, ametystu oraz kryształu 
dymnego pochodzących z Ostrowa Tumskiego we 
Wrocławiu. Jest to znalezisko unikatowe, bowiem 
nie spotykane jak dotąd w tak pokaźnej ilości na 
żadnym ze średniowiecznych stanowisk z terenu 
ziem polskich (ponad 200 fragmentów). Tak duże 
nagromadzenie surowca, może być związane z kil-
koma aspektami zachowań ludzkich. Materiał ten 
mógł stanowić bazę wyjściową dla dalszej obrób-
ki, do postaci paciorków. Warunki te spełnia jedy-
nie kryształ górski i dymny, bowiem kalcyt jest 
minerałem zbyt miękkim i kruchym (3 w skali 
Mosha), aby mógł być używany do produkcji pa-

Tabela 16. Wyroby z kamieni szlachetnych znalezione na stanowiskach dolnośląskich. Dodatkowo dla porównania włączono zespół  
z Opola-Ostrówka. Stanowiska: 1 – Wrocław-Ostrów  Tumski; 2 – Tomice (cmentarzysko); 3 – Niemcza (cmentarzysko); 4 – Legnica I 
(cmentarzysko); 5 – Tyniec Mały (cmentarzysko); 6 – Ryczyn (gród i cmentarzysko); 7 – Milicz (cmentarzysko i osada podgrodowa);  
8 – Białogórze (cmentarzysko); 9 – Niedów (grodzisko); 10 – Krosno Odrzańskie (grodzisko); 11 – Głogów-Ostrów Tumski; 12 – Po-
łupin; 13 – Opole-Ostrówek (bad. w latach 1948-1978)

Stanowisko
Surowiec 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Razem 13

kryształ górski – paciorki 14 5 2     1       3     25 5
kryształ górski – surowiec 66         1             67  
agat 12   1         1     1   15 5
karneol 9 6       1 2    1       19 12
sardelik     1                   1  
fluoryt 9     21 6               36 35
ametyst 6                     1 7  
kalcyt 101                       101 2
kryształ zadymiony 50                       50  
Razem: 267 11 4 21 6 3 2 1 1 3 1 1 321 59
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ciorków. Być może sprowadzono go w celu spraw-
dzenia przydatności do produkcji biżuterii. Jed-
nak hipotezę tę należałoby odrzucić, ze względu 
na brak śladów jakiejkolwiek obróbki na kryszta-
łach kalcytu, nie licząc rozbicia szczotki i uszko-
dzeń podepozycyjnych. Żaden z kryształów kalcy-
tu nie ma śladów gładzenia czy polerowania. 
Natomiast w przypadku kryształu górskiego 
stwierdzono obecność kilku półwytworów pacior-
ków kulistych, surowca oraz gotowych wyrobów. 
Zatem koncepcja J. Kaźmierczyka o istnieniu we 
Wrocławiu najwcześniejszej w Polsce szlifierni ka-
mieni szlachetnych, jest poglądem w pełni uza-
sadnionym (Kaźmierczyk, Sachanbiński 1978), 
mającym jednak pewne swoje niedociągnięcia.  
O ile istnienie warsztatu obróbki kryształu gór-
skiego na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu jest 
raczej bezsporne, o tyle pracownia zajmująca się 
produkcją paciorków z agatu, karneolu i fluorytu 
moim zdaniem nie poparta jest stosownym mate-
riałem źródłowym. Co przemawia za i przeciw 
twierdzeniu J. Kaźmierczyka o obróbce kamieni 
szlachetnych we Wrocławiu?

Po pierwsze: we Wrocławiu na Ostrowie Tum-
skim, nie odkryto jakichkolwiek półwytworów 
oraz bryłek surowca zarówno agatu, karneolu  
i fluorytu. Wyroby te przeanalizowano powtórnie 
pod tym kątem. Biorąc pod uwagę czynniki wa-
runkujące istnienie warsztatu produkcyjnego, ta-
kie odpady powinny znajdować się w miejscu od-
krycia takiej pracowni. Po drugie: odnotowano 
jedynie gotowe wyroby na Ostrowie Tumskim, co 
w świetle występowania półproduktów z kryształu 
górskiego (ryc. 101, 102) w obrębie tych samych 
nawarstwień, mocno podważa twierdzenie J. Kaź-
mierczyka. Po trzecie: szlif obecny na wspomnia-
nych zabytkach jest idealnie wykonanym szlifem 
fasetkowym lub kaboszonowym. Technika ta jak 
na warunki wczesnego średniowiecza wymagała 
niezwykłej wprawy i praktyki. Oprócz jedynego 
zabytku z kryształu górskiego, o którym dalej, 
wszystkie paciorki z tego surowca mają szlif kabo-
szonowy, który jest najprostszy w wykonaniu. 
Dodatkowo każdy z paciorków ma nawiercony 
otwór, co również warto wziąć pod uwagę w szcze-
gólności w przypadku karneolu i agatu, których 
twardość wynosi prawie 7 w skali Mosha. Nawier-

Ryc. 101. Wrocław-Ostrów Tumski. Paciorki z kryształu górskie-
go (zbiory Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego)

Fig. 101. Wrocław-Ostrów Tumski. Beads made of rock crystal 
(collection of the Institute of Archaeology, University of Wro-
cław).

Ryc. 102. Wrocław-Ostrów Tumski. Zawieszka z kryształu 
górskiego (zbiory Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocław-
skiego)

Fig. 102. Wrocław-Ostrów Tumski. Pendant made of rock 
crystal (collection of the Institute of Archaeology, University of 
Wrocław).
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cenie takiego otworu wymagało używania odpo-
wiednich narzędzi, na tyle cienkich, aby przebić 
się przez skałę 2-3 milimetrowym wlotem. Narzę-
dzi takich na Dolnym Śląsku nie znamy, bądź nie 
są one prawidłowo zidentyfikowane. Jedyny pa-
ciorek z karneolu, który zdaniem J. Kaźmierczyka 
pękł w trakcie nawiercania otworu (Kaźmierczyk, 
Sachanbiński 1978, s. 477), jest egzemplarzem, 
który został uszkodzony w trakcie noszenia, za 
czym przemawiają ślady użytkowania w postaci 
starć i drobnych rys na jego powierzchni. Część 
mniej dbale wykonanych paciorków kaboszono-
wych z kryształu górskiego zaopatrzonych jest 
również w otwór jednak w większości przypad-
ków jest on stosunkowo niedbale wykonany, prze-
ważnie nawiercany dwustronnie. Porównując 
dość wyrafinowaną technologię wykończenia pa-
ciorków z agatu, karneolu i fluorytu szlifem faset-
kowym (ryc. 103, 104), do niezbyt udanego efek-
tu finalnego niektórych paciorków z kryształu 
górskiego, trudno sądzić, że mogłyby pochodzić  
z tego samego warsztatu.

Dodatkowym argumentem, który przeczy ist-
nieniu we Wrocławiu warsztatu zajmującego się 
obróbka agatu, karneolu i fluorytu, są aspekty na-

tury kulturowej oraz poświadczone przez inne 
źródła kontakty dalekosiężne. Z drugiej strony 
wyniki badań geochemicznych jednego paciorka  
z karneolu wykazują podobieństwo z minerałami 
znanymi z Gór Kaczawskich, ale autorzy analiz 
wskazują kierunek tego napływu jedynie jako 
prawdopodobny (Kaźmierczyk, Sachanbiński 
1978, s. 482). Wyroby z fluorytu pochodzące  
z wczesnośredniowiecznych nawarstwień Ostrowa 
Tumskiego we Wrocławiu przebadaliśmy metodą 
dyfrakcji rentgenowskiej. Do tych analiz wybrano 
po jednym z paciorków o zabarwieniu fioleto-
wym, zielonym i biało-fioletowym (łącznie 3). 
Uzyskane wyniki są niejednoznaczne, ponieważ  
w dwóch przypadkach stwierdzono obecność fazy 
fluorytu i anhydrytu, a w jednym fluorytu i ko-
rundu. Minerały o takim składzie mogą występo-
wać na całym świecie, w tym również na Dolnym 
Śląsku. Należałoby jednak wykluczyć rejon Klet-
na, ze względu na brak fazy kwarcu w otrzyma-
nych dyfraktogramach. Postulowany wcześniej 
przeze mnie pogląd (Lisowska 2008, s. 62), iż mi-
nerały te pochodzą z Gór Kaczawskich, wypada 
odrzucić, ze względu na prowadzone później dys-
kusje wśród archeologów i gemmologów na temat 
proweniencji fluorytów. Pochodzenia fluorytu nie 
udało się ustalić również na tym etapie badań. Za-
gadnienie to wymaga szerszych studiów i bardziej 
wyrafinowanych metod laboratoryjnych. 

W przypadku wyrobów z kryształu górskiego, 
kalcytu oraz kwarcu zadymionego, wyniki uzy-
skane przez M. Sachanbińskiego i J. Kaźmierczy-

Ryc. 103. Wrocław-Ostrów Tumski. Paciorki z agatu i karneolu 
(zbiory Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego)

Fig. 103. Wrocław-Ostrów Tumski. Beads made of agate and 
carnelian (collection of the Institute of Archaeology, University of 
Wrocław).

Ryc. 104. Wrocław-Ostrów Tumski. Paciorki z �uorytu (zbiory 
Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego)

Fig. 104. Wrocław-Ostrów Tumski. Beads made of �uorite (col-
lection of the Institute of Archaeology, University of Wrocław)



150 3. Użytkowanie kamienia. Analiza formalna i surowcowa

Wisiory należą do jednych z najrzadziej spo-
tykanych i wyróżnianych przedmiotów kamien-
nych w inwentarzach stanowisk wczesnośrednio-
wiecznych. Taki stan ma dwie przyczyny. Pierwszą  
z nich jest niewielka popularność tego typu ozdób 
wśród ludności, oraz raczej luksusowy charak-
ter zawieszek pełniący rolę dystynktywną dla 
elit wczesnośredniowiecznego Dolnego Śląska. 
Znacznie częściej wśród ozdób spotyka się wy-
roby z surowców kościanych i metalowych. Dru-
gą przyczyną jest wielofunkcyjność niektórych 
przedmiotów, w szczególności osełek, zaopatrzo-
nych w otwór do zawieszania. Lepiej zachowane 
egzemplarze bez widocznych śladów zużycia mo-
gły oprócz funkcji utylitarnej również pełnić rolę 
wisiorów.

Wisiorem lub zawieszką (terminy mogą być 
stosowane zamiennie) nazywamy przedmioty ra-
czej płaskie zaopatrzone w otwór umieszczony 
asymetrycznie, nie zaś centralnie (Kulczycka et al. 
1996, s. 23). Z przeprowadzonych badań wynika, 
że ich powierzchnia w większości wypadków była 
starannie wygładzona, a krawędzie zaokrąglone. 
Do wyrobu wisiorów przeważnie stosowano su-
rowce najwyższej klasy, chociaż i to nie jest regułą.

Z dolnośląskich stanowisk wczesnośrednio-
wiecznych pochodzi kilka przedmiotów, które 

można uznać za zawieszki. Niestety trudno podać 
dokładną liczbę ich znalezisk, z tego powodu, iż 
część z nich mogła również pełnić funkcję osełek. 
Odkryto je na stanowiskach w Gostchorzu, Gro-
dziszczu, Myśliborzycach, Połupinie, we Wrocła-
wiu – Ostrowie Tumskim oraz w Żukowicach. 
Wisiory te różnią się między sobą sposobem wy-
konania, kształtem oraz opracowaniem po-
wierzchni (ryc. 105).

Jednym z najefektowniejszych jest wisior od-
kryty na stanowisku w Połupinie. Jest on tym bar-
dziej cenny, iż zachował się w całości a sposób 
opracowania powierzchni i morfologia wyrobu 
pozwalają nawet określić, która ze stron była eks-
ponowana. W literaturze przedmiot znany jest 
jako „osełka z łupku” (Dąbrowski 1965, ryc. 2.3). 
Jednak ani żadne z zachowanych śladów na po-
wierzchni zabytku nie upoważniają do takiego 
stwierdzenia, ani też niewielka grubość zawieszki, 
która osiąga zaledwie 3-4 mm. Nawet przy inten-
sywnym użytkowaniu tego przedmiotu jako oseł-
ki, nie jest możliwe, aby bez żadnego uszczerbku 
osiągała równomiernie we wszystkich miejscach 
taką grubość. Zawieszka ma kształt elipsoidalny,  
a do jej wyrobu posłużył szary iłowiec trzeciorzę-
dowy z bliżej nieznanego nam złoża. Trochę dziwi 
posłużenie się niczym nie wyróżniającą się skałą, 

ka wydają się dość przekonujące. Autorzy powo-
łują się na badania geochemiczne kilku próbek 
kryształu górskiego oraz prób z macierzystej wy-
chodni lokują miejsce pozyskiwania tego surowca 
w okolicy wsi Jegłowa na Wzgórzach Strzelińskich 
(Kaźmierczyk, Sachanbiński 1978, s. 480). Po-
gląd ten potwierdza ponadto duża liczba znalezisk 
osełek z łupków kwarcowo-serycytowych na wro-
cławskim grodzisku pochodzących również z tej 
wychodni. Kryształy górskie obecne w Jegłowej 
mogły zostać przypadkowo odkryte podczas po-
zyskiwania materiału osełkowego. Dodatkowo, 
argument o pochodzeniu kryształu górskiego ze 
Wzgórz Strzelińskich, wzmacnia również fakt od-
krycia na Ostrowie Tumskim znacznej ilości su-
rowca w postaci nieobrobionych lasek kryształu  
i ich fragmentów. Wątpliwości natomiast wzbu-
dza jeden z zabytków, nie badany geochemicznie 

(nr inw. 36h/88), a mianowicie diadem lub za-
wieszka z kryształu górskiego (ryc. 102). Zabytek 
został odkryty w warstwie C2 datowanej na 2. ćw. 
XI w. w wykopie III A2. Jak dotychczas nie udało 
się odnaleźć analogii do tego przedmiotu. Ośmio-
kątny w rzucie diadem jest wykończony bardzo 
wyrafinowanym i dokładnym szlifem fasetko-
wym. Ponadto ma wywiercone dwa niewielkie, 
symetrycznie ułożone otwory do zawieszania. 
Sposób wykończenia przedmiotu w świetle przed-
stawionych argumentów raczej wyklucza wytwo-
rzenie tego diademu w pracowni wrocławskiej. 
Być może jest to również zabytek późniejszy niż 
wczesne średniowiecze, który mógł trafić do in-
wentarza przypadkowo. Pomimo swojego piękna, 
przedmiot wydaje się dość kłopotliwy zarówno  
w ustaleniu warsztatu, z którego mógł pochodzić 
jak i wychodni surowca użytego do jego produkcji.

3.7. Wisiory
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w celu wykonania przedmiotu o takiej właśnie 
funkcji. Nie zaobserwowano również śladów far-
by. Na fakt ekspozycji jednej ze stron wpływa spo-
sób opracowania powierzchni. Jedna z nich jest 
starannie wygładzona, miejscami wyświecona  
i widoczne są na niej delikatne, chaotycznie ukła-
dające się rysy. Druga z powierzchni jest surowa, 
nie nosi śladów wskazujących na jej polerowanie. 
Stąd też stronę efektowniejszą i lepiej wykończoną 
tego wisiora zapewne eksponowano na zewnątrz.

Kolejną zawieszkę odkryto w Gostchorzu. Jest 
to jeden z najstaranniej wykonanych przedmio-
tów. Wisior w dolnej części jest prostokątny,  
a górnej partii okołootworowej ma zbieżnie ukła-
dające się na kształt trójkąta krawędzie. Wykona-
ny został z efektownie wyglądającego zielonego 
łupku andaluzytowego, który jest skałą importo-
waną z obszarów Skandynawii. Podobnie jak  
w przypadku wisiora z Połupina stan opracowania 
powierzchni pozwala stwierdzić, która strona była 
licowa – ważniejsza. Jego wszystkie krawędzie są 
zaokrąglone. Niestety nie zachowała się dolna 
partia wisiora, stąd też trudno domniemywać  
o pierwotnym pełnym kształcie przedmiotu. 

W trakcie badań petrograficznych i funkcjo-
nalnych przedmiotów kamiennych stwierdzono 
powiązanie relacji „typ przedmiotu – skała” wła-
śnie w przypadku zielonych łupków andaluzyto-
wych. Zabytków z tego surowca odkryto na Dol-
nym Śląsku zaledwie kilka. Wyróżniają się one 
spośród pozostałych przedmiotów przede wszyst-
kim petrografią i sposobem wykonania. Niektóre 
przypominają osełki, tak jak przykładowo zabytek 
z Grodziszcza, pow. świdnicki. Mogły one również 
pełnić taką funkcję, chociaż prezentują jeden z naj-
niższych możliwych stopni zużycia. Być może peł-
niły obie role równolegle, czyli funkcjonowały jako 
osełki, a zarazem jako ozdoby. Ich powierzchnie są 
przeważnie zagładzone, niekiedy wyświecone, tak 
aby podkreślić atrakcyjną barwę i teksturę surowca 
– zielonkawego łupku z ciemniejszymi drobnymi 
plamkami. Nadanie połysku skale eksponuje te 
walory wizualne. Stąd też pojawia się pytanie, czy 
wszystkie zabytki z zielonego łupku andaluzytowe-
go pełniły funkcję wisiorów? Sądzę, iż odpowiedzi 
należy szukać w wykonaniu analiz podobnych za-
bytków, które przypuszczalnie mogą znajdować się 
w inwentarzach stanowisk z Pomorza i Wielkopol-

ski. Tak ukierunkowane badania uwarunkowane są 
skandynawską proweniencją tych łupków, dlatego 
też Polska północna położona bliżej stref buforo-
wych ze światem skandynawskim jest potencjalnie 
najatrakcyjniejszym rejonem do przeprowadzenia 
analogicznych poszukiwań. 

Jak już wspomniano kolejnym zabytkiem, 
który winien być uznany jako wisior jest przed-
miot z zielonego łupku andaluzytowego z Gro-
dziszcza (pow. świdnicki). Z racji na ślady zacho-
wane na jego powierzchniach, liczne rysy oraz 
kilka nacięć, mógł on również pełnić funkcję oseł-
ki lub kamienia probierskiego. Zabytek zachował 
się w całości i ma on w przybliżeniu kształt trój-
kątny, z otworem umieszczonym w jednym z jego 
narożników. Dolna podstawa jest skośnie ścięta  
i zawiera resztki brunatno-czerwonej substancji, 
która mogła powstać w efekcie wietrzenia skały 
lub poprzez działanie antropogeniczne.

Z kilkoma podobnymi zabytkami spotyka-
my się na stanowiskach w Żukowicach (st. 9, 36, 
47). Przedmioty te mają jednak znacznie więcej 
cech morfometrycznych, które pozwalają je uznać  
za osełki. Niektóre noszą nawet ślady silnego 
zużycia, przeważnie obecne są na nich również 
rysy. Jedyną cechą, która wyróżnia „przedmioty 
z zielonych łupków andaluzytowych” od typo-
wych osełek z wiśniowych mułowców i łupków 
skaleniowych importowanych ze Skandynawii, 
jest znacznie większa szerokość tych pierwszych. 
Osełki skandynawskie, mają przeważnie smukłe 
kształty o proporcjach szerokości do grubości 
nie przekraczającej 2:1, o czym wspomniałam we 
fragmencie poświęconym morfologii osełek. Dla 
wyrobów z łupków andaluzytowych proporcje te 
znacznie bardziej przechylają się na stronę szero-
kości, osiągając nawet stosunek szerokości do gru-
bości 6:1. Stąd też wyroby te można uznać jedno-
cześnie za osełki oraz za przedmioty o charakterze 
ozdobnym – wisiory.

Z ciekawym przykładem zabytku, który oka-
zał się niedokończonym wisiorem spotykamy się 
na stanowisku w Myśliborzycach. Powstał on  
z osełki żłobkowanej, która została złamana w ten 
sposób, iż zachowała się jedynie jej część medial-
na, mająca kształt romboidalny. W jednym z na-
rożników nieprzydatnej już osełki rozpoczęto  
z jednej i z drugiej strony nawiercanie otworu. 
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Niestety pracę tę zaniechano, z racji asymetrycz-
nego przyłożenia punktu wiercenia w stosunku 
do przeciwległej strony. Osełkę być może złamano 
celowo po jej silnym zużyciu, nadając romboidal-
ny kształt. Niedokończony wisior został wykona-
ny z amfibolitu tremolitowego, który może po-
chodzić z Masywu Ślęży.

Dość prymitywnym przykładem zawieszki 
jest fragment otoczaka rzecznego (piaskowiec)  
o dość ciekawym kształcie, pochodzący z Ostro- 
wa Tumskiego we Wrocławiu (nr inw. 110a/84). 
Kamień jest płaski, w rzucie nieregularny, asyme-
tryczny z pofałdowanymi naturalnie krawędzia-
mi. Otwór do zawieszania obecny jest na węższym 
wierzchołku a poza nim, żaden element po-

Ryc. 105. Wisiory kamienne z obszaru Dolnego Śląska. 1 – Gostchorze; 2 – Grodziszcze; 3 – Myśliborzyce; 4, 5 – Wrocław-Ostrów 
Tumski; 6 – Żukowice 9; 7 – Połupin (1, 7 – zbiory Muzeum Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze; 2, 4, 5 – zbiory Instytutu 
Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego; 3 – zbiory Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu; 6 – zbiory Muzeum Archeologiczno-Histo-
rycznego w Głogowie)

Fig. 105. Stone pendants from Lower Silesia. 1 - Gostchorze; 2 – Grodziszcze; 3 – Myśliborzyce; 4, 5 - Wrocław-Ostrów Tumski; 6 - 
Żukowice 9; 7 - Połupin (1, 7 - collection of the Muzeum Środkowego Nadodrza in Zielona Góra; 2, 4, 5 – collection of the Institute 
of Archaeology, University of Wrocław; 3 - collection of the Muzeum Piastów Śląskich in Brzeg; 6 - collection of the Muzeum Arche-
ologiczno-Historyczne in Głogów).
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wierzchni zabytku nie nosi śladów obróbki jego 
kształtu. Wykorzystano zatem kamień o natural-
nym kształcie nawiercając w nim jedynie otwór. 
Pierwotnie wisior pokryty był żółtą farbą, której 
resztki zachowały się na jego powierzchniach.  
Z Ostrowa Tumskiego, podobnie jak z Żukowic, 
pochodzi kilka zabytków, które można uznać za-
równo za osełki, jak i zawieszki. W inwentarzach 
Ostrowa Tumskiego nie wystąpiły zabytki z zielo-
nego łupku andaluzytowego.

Wyróżnienie funkcjonalne zawieszek nie jest 
zadaniem prostym. Przyczyną jest często użytko-
wanie tych przedmiotów w inny sposób niż więk-

szości kamieni. Zabytki uznawane za zawieszki 
mogły również doraźnie pełnić funkcje utylitarne, 
lub powstawać ze zniszczonych egzemplarzy speł-
niających pierwotnie inną funkcję. Znacznie 
wdzięczniejszym zadaniem jest określenie sposo-
bu użytkowania kamieni szlachetnych, które bez-
spornie wykorzystywano do produkcji ozdób. 
Obecność wisiorów należy wziąć pod rozwagę  
w przypadku analizy niewielkich zabytków ka-
miennych o wysokich walorach estetycznych  
i klasie wykonania. Trudno również jednoznacz-
nie określić, jaka część osełek o wysokim kunszcie 
wykonania pełniła rolę zawieszek.

3.8. Formy odlewnicze
Formy odlewnicze należą do najrzadziej spo-

tykanych średniowiecznych narzędzi kamiennych. 
Ich pojawienie się tożsame jest z rozwojem meta-
lurgii i złotnictwa. Na Dolnym Śląsku pierwsze 
formy odlewnicze znane są z kultury unietyckiej  
z wczesnej epoki brązu (Seger 1909, s. 16-27; 
Jamka 1950, s. 26 n.). Stosunkowo często odno-
towywano je na stanowiskach epoki żelaza związa-
nych z kulturą łużycką, pomorską i przeworską 
(Jamka 1950, s. 43-54). Kilka form odlewniczych 
wystąpiło również w nawarstwieniach późnośre-
dniowiecznych i nowożytnych we Wrocławiu 
(Wiśniewski et al. 1994, s. 373, 376; Limisiewicz  
et al. 2002, s. 93, ryc. 84; Płonka, Wiśniewski 
2002, s. 138, ryc. 123e).

Do form odlewniczych zaliczono kamienie, 
które mają wydrążony czytelny negatyw odlewa-
nych w nich przedmiotów metalowych. Zazwy-
czaj są to sztabkowate płytki, często zaopatrzone 
w kanały, którymi wlewano rozgrzany stop oraz 
otwory służące do mocowania z drugą połówką 
formy. Sporadycznie przedmioty te mylone są  
z osełkami żłobkowanymi, które mają wyraźnie 
zaznaczony, prosto przebiegający rowek. Pomyłka 
taka nastąpiła w opracowaniu materiału z Żuko-
wic, st. 5, gdzie błędnie zinterpretowano jedno  
z narzędzi, właśnie osełkę, opisując je jako formę 
odlewniczą (Kaczkowski 1972, s. 15). 

Kamienne formy odlewnicze26 można podzie-
lić na kilka odmian. Najprostsze z nich to formy 

26  Formy gliniane są odkrywane zdecydowanie rzadziej. Ta-
kie zabytki odkryto w Kruszwicy (Hensel-Moszczyńska 1981/82) 
oraz Warszawie-Bródnie Starym (Rauhut 1951).

jednoczęściowe. Mogą one mieć negatywy umiesz-
czone po jednej lub z obu stron, często również 
zaopatrzone są w otwór do zawieszania. Do form 
tych po ustawieniu na płasko wlewano rozgrzany 
metal. Uzyskiwano dzięki temu z jednej strony 
oczekiwany kształt, a z drugiej płaską aczkolwiek 
lekko nierówną powierzchnię (Gradowski 1984, 
s. 56). Do bardziej złożonych form można zali-
czyć egzemplarze dwudzielne oraz stosunkowo 
rzadko spotykane czterodzielne27. Egzemplarze 
dwudzielne składają się z pary płytek z umieszczo-
nym na każdej z nich negatywem przedmiotu 
(Gradowski 1984, s. 55-57). Zazwyczaj formy 
dwudzielne zaopatrzone są w niewielkie gniazda  
o średnicy do 7-8 mm i głębokości do 5-6 mm. 
Chroniły one przed deformacją produkt finalny, 
poprzez umieszczenie w nich sztyftów, łączących 
obie połowy formy, aby ta w momencie jej napeł-
niania roztopionym metalem stabilnie utrzymy-
wała swoją pozycję (Rauhut 1976, s. 107; Gra-
dowski 1984, s. 55). Negatywy przedmiotów 
zarówno w formach jednoczęściowych jak i wielo-
częściowych zaopatrzone są w kanaliki wlewcze. 
Jedynie wśród form jednoczęściowych dość rzad-
ko spotyka się pozbawione ich egzemplarze.

Na Dolnym Śląsku odkryto jak do tej pory 
pięć zabytków, które można uznać za wczesnośre-
dniowieczne formy odlewnicze. W większości 
nie były one wcześniej publikowane. Odkryto je 
w Czetowicach, Czeladzi Wielkiej, Kuraszkowie, 

27  Jedyna opublikowana czterodzielna forma odlewnicza na 
terenie ziem polskich została odkryta w Lublinie (Hunicz 1984, 
ryc. 10).
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Legnicy i we Wrocławiu (ryc. 106, 107, 108).  
W skali pozostałych rejonów kraju jest to zadowa-
lająca liczba gdyż, jak do tej pory opublikowano 
około 40-50 form z ponad 30 polskich stano-
wisk28. Zabytki dolnośląskie odkryto w różnych 
kontekstach stratygraficznych. Dwie formy zna-

28  Ostatnio w latach 2011-2013 na placu Nowy Targ we 
Wrocławiu odkryto serię ponad 10 kamiennych form odlewni-
czych. Zabytki są obecnie opracowywane.

leziono podczas badań powierzchniowych. Pierw-
szy zabytek z Kuraszkowa koło Obornik Śląskich 
pochodzi z odkryć przedwojennych, nie jest 
znany szerzej kontekst jego odkrycia. Na drugą 
formę natrafił E. Dąbrowski podczas prospekcji 
powierzchniowej w 1974 r. w okolicy Czetowic 
koło Krosna Odrzańskiego. Zabytki odnotowane  
w Czeladzi Wielkiej, Legnicy i we Wrocławiu po-
chodzą z badań wykopaliskowych. Z uwagi na to, 

Ryc. 106. Formy odlewnicze z Dolnego Śląska. 1 – Czeladź Wielka; 2 – Kuraszków, 3 – Czetowice; 4 – Wrocław, pl. Uniwersytecki;  
5 – Wrocław-Ostrów Tumski (1, 5 – zbiory Instytutu Archeologii i Etnologii PAN we Wrocławiu; 2 – zbiory Muzeum Miejskiego Wro-
cławia; 3 – zbiory Muzeum Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze; 4 – zbiory Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego)

Fig. 106. Moulds from Lower Silesia. 1 – Czeladź Wielka; 2 – Kuraszków; 3 – Czetowice; 4 – Wrocław, pl. Uniwersytecki; 5 – Wro-
cław-Ostrów Tumski (1, 5 – collection of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences in Wrocław; 
2 – collection of the City Museum of Wrocław; 3 – collection of the Muzeum Środkowego Nadodrza in Zielona Góra; 4 – collection 
of the Institute of Archaeology, University of Wrocław).
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iż są to przedmioty o szczególnym potencjale na-
ukowym, każdy z nich zostanie omówiony osobno.

Wszystkie analizowane formy odlewnicze zo-
stały przebadane petrograficznie. Udało się okre-
ślić rodzaj skał użyty do ich wyrobu, natomiast  
w ani jednym przypadku nie wskazano dokładnie 
miejsca pochodzenia surowca. Są to zabytki, dla 
których najtrudniej o właściwą interpretację pe-
trograficzną ze względu na ich wysokie walory 
ekspozycyjne, co ogranicza zastosowanie niektó-
rych metod analitycznych do ich identyfikacji. 
Stąd też jedynie dwa (Wrocław, Legnica) przeba-
dano przy pomocy rentgenowskiej analizy dyfrak-
cyjnej29. Jej wyniki nie wniosły nowych danych na 
temat proweniencji skał, natomiast uściśliły infor-
macje na temat ich jakościowego składu mineral-
nego. Również dwa zabytki (Czeladź Wielka, 
Wrocław) przebadano przy pomocy metody flu-
orescencji rentgenowskiej, aby uzyskać informację 
o składzie stopu, który mógł być odlewany w tych 
formach. Uzyskane wyniki tych analiz również 
nie przyniosły oczekiwanych rezultatów.

Formę odlewnicza z Czetowic, gm. Krosno 
Odrzańskie została wykonana z drobnoziarniste-
go piaskowca kwarcowo-skaleniowego z łyszczy-
kami (ryc. 106.3, 107.4). Przedmiot jest formą 
jednoczęściową z wydrążonymi po obu stronach 
negatywami. Na jednej z powierzchni widocznych 
jest pięć negatywów. Trzy z nich mają postać nie-
wielkich półkulistych30 dołków, o średnicy nie 
przekraczającej 3 mm. Czwarty półkulisty nega-
tyw o średnicy 6 mm ma wyryty ornament w po-
staci promieniście układających się żłobków z nie-
wielkimi dołkami ułożonymi naprzemiennie. 
Natomiast ostatni stanowi przykład negatywu 
technologicznie nieudanego. Człowiek próbujący 
wyrzeźbić stosunkowo szeroki i głęboki motyw źle 
ocenił parametry techniczne i metryczne skały. 
Zamierzeniem twórcy było wykonanie negatywu 
półkulistej ozdoby z żeberkami, być może z ja-
kimś dodatkowym zdobieniem. Próbował go wy-
konać z obu stron. Grubość płytki okazała się jed-
nak zbyt mała i w pewnym momencie wytwórca 

29 Za wykonanie badań metodą XRF dziękuję dr Beacie 
Miazdze z Pracowni Archeometrii i Konserwacji Zabytków Insty-
tutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego. 

30 Jako półkuliste negatywy określono ze względów pragma-
tycznych wycinki kuli, ale mniejsze niż geometryczna jej połowa 
(około 1/4  do 2/5 wycinka kuli).

przewiercił ją na wylot. Po zabiegu pozostał nato-
miast półkulisty negatyw z obu stron, połączony 
powstałym przypadkowo otworem, z napoczętym 
rytem w postaci promieniście układających się 
żłobków.

Charakter obecnych na formie z Czetowic ne-
gatywów bezspornie datuje ten zabytek na młod-
sze fazy wczesnego średniowiecza. Niewielkie, 
nieornamentowane półkuliste dołki są motywem 
dość popularnym w różnych przedziałach czaso-
wych. Odlewano z nich drobne aplikacje, stano-
wiące element większych ozdób. Spotykane są za-
równo na terenach Słowiańszczyzny Zachodniej, 
jak i Wschodniej (por.: Rajewski 1954, s. 5; Kla-
nica 1974, s. 29; Vinokur 1997, s. 50-102). Rów-
nież negatyw guza zdobionego naprzemiennie że-
berkami i mniejszymi guzkami jest znany z innych 
znalezisk z terenu ziem polskich. Podobną formę 
odlewniczą odkryto w Lasku, woj. zachodniopo-
morskie (Filipowiak 1962, ryc. 117). Dwie formy 
z podobnymi negatywami znane są również  
z Czerska (Rauhut 1976, s. 84 n.).

Nad wyraz interesującym zabytkiem jest for-
ma jednoczęściowa odkryta na osadzie w Czeladzi 
Wielkiej, w obrębie paleniska nr 7 w warstwie II 
(ryc. 106.1, 107.1). Obiekt ten datowany jest 
przez J. Lodowskiego na schyłek X/XI-XIII w.31 
(Lodowski 1972, s. 56, 186). Do wyrobu formy 
użyto skały krzemionkowej, mułowca lub łupka 
mułowcowego z niewielką ilością łyszczyków. 
Skały takie znane są na Dolnym Śląsku z karboń-
skich warstw Gór Bardzkich, poza tym są dość 
pospolite zarówno w materiale narzutowym, jak 
również w obrębie innych europejskich jednostek 
geologicznych32. Forma ma wydrążone negatywy 
ozdób po obu stronach, zaopatrzona jest również 
w otwór do zawieszania. Stanowi ona przykład 
przedmiotu, który był noszony przez właściciela, 
zapewne wytwórcę powstających z nich ozdób. 
Forma z jednej strony ma negatywy stosowane do 
odlewania dość popularnych półkulistych aplika-
cji o podobnych parametrach co w formie z Cze-

31 Datowanie ramowe na podstawie informacji w publikacji 
nie odzwierciedla przypuszczalnie rzeczywistej chronologii. Jedno 
palenisko nie mogło przecież funkcjonować 300 lat.

32 Petrografię surowca konsultowano m.in. z P. Gunią, A. Při-
chystalem, M. Borowskim. Żaden z petrografów nie wypowiedział 
się na temat pewnej proweniencji tej skały, uznając ją za trudną do 
ustalenia.
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towic. Motywy takie spotykane są jako dodatko-
we zagospodarowanie płaszczyzn w wielu formach 
odlewniczych, stosunkowo rzadko występują sa-
modzielnie. Najciekawszą jej częścią są negatywy 
służące do odlewania paciorków, które mogły sta-
nowić element nausznic typu naddunajskiego 
(Dostál 1966, s. 33, ryc. 7:26, 28, 30) lub typu 
bizantyjskiego (Dostál 1966, ryc. 9:11, 10:20). 
Jako, że jest to jeden z elementów składowych 
wspomnianych ozdób, trudno jednoznacznie 
określić typ, w którym wykorzystano odlewane  
w tej formie elementy. Niewątpliwie zabytek ten 
jest przykładem oddziaływań południowych. 
Trudno stwierdzić czy stanowi element napływo-
wy, czy też jest efektem naśladownictwa pewnych 
form. Skłaniam się raczej do przyjęcia tej pierw-
szej propozycji, co pozwala na datowanie tego za-
bytku (i być może obiektu) na IX w.

Jak dotąd nie odnotowano żadnej analogii do 
formy z Czeladzi Wielkiej, ani na terenie ziem 
polskich, ani na południu czy na wschodzie. Jest 
to zatem przedmiot unikatowy, podobnie jak nie-
które z kolejnych form odlewniczych omówio-
nych w tym ustępie.

Przed 1945 r. w rejonie wsi Kuraszków,  
gm. Oborniki Śląskie odkryto formę odlewniczą 
wykonaną z mułowca z hematytem (ryc. 106.2, 
107.2). Zdaniem P. Guni podobne surowce nie 
znane są z Dolnego Śląska, więc jest to niewątpli-
wie skała importowana. Forma należy do odmian 
dwudzielnych. Ma zaledwie jeden negatyw do od-
lewania ozdobnych guzków (półkuliste zagłębie-
nie, otoczone wianuszkiem pojedynczych półkuli-
stych dołków przypominające rozetkę). Podobny 
motyw znany jest z form odlewniczych datowa-
nych zarówno na wczesne średniowiecze jak i na 
czasy późniejsze. Negatyw rozetki wystąpił m.in. 
w formach odkrytych w warstwach z XII-XIII 
w. na stanowiskach w Czersku (Rauhut, Sucho-
dolski 1966, ryc. 6) oraz Błoniach (Cofta 1951,  
s. 25 n., tabl. 24/2a, 2b, 3; Rajewski 1954, s. 10,  
tabl. 7.3a-b). Ostatnio podczas badań ratowni-
czych na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu (bad. 
2009-2010, ul. Katedralna 4) odkryto podobną 
formę, różniącą się tym, iż zawierała podwójny 
negatyw rozetki oraz inaczej wykończone negaty-
wy guzów (Lisowska 2012, s. 224-226). Ponad-
to kontekst stratygraficzny, w którym wystąpił 
zabytek wrocławski jest dość niepewny, niektóre 
współwystępujące z formą odlewniczą materiały 
można datować na młodsze fazy wczesnego śre-
dniowiecza, natomiast przeważająca liczba zabyt-
ków w tej warstwie pochodzi z XVII-XVIII w.  
(Pankiewicz, Marcinkiewicz 2012, s. 13 n.).  
W związku z kształtem negatywu formę z Kurasz-
kowa można w świetle przedstawionych analogii 
datować na XII-XIII w., z uwzględnieniem ewen-
tualnego przesunięcia jej powstania na czasy póź-
niejsze.

Bardzo ciekawym przykładem jest jednoczę-
ściowa, zaopatrzona w otwór do zawieszania, for-
ma z Legnicy odkryta podczas badań tamtejszego 
grodu i zamku w 1962 r., w warstwie F1 datowa-
nej na koniec X - poł. XI w (Lasota 1980, s. 130, 
ryc. 63:10, 68). Jest ona o tyle interesująca, iż 
wszystkie bardzo dokładnie wykonane negatywy 
znajdujące się po obu stronach, pozbawione są ka-

Ryc. 107. Formy odlewnicze. 1 – Czeladź Wielka; 2 – Kurasz-
ków; 3 – Wrocław-Ostrów  Tumski; 4 – Czetowice ((1, 3 – zbiory 
Instytutu Archeologii i Etnologii PAN we Wrocławiu; 2 – zbiory 
Muzeum Miejskiego Wrocławia; 4 – zbiory Muzeum Środkowego 
Nadodrza w Zielonej Górze)

Fig. 107. Moulds. 1 – Czeladź Wielka; 2 – Kuraszków; 3 - 
Wrocław-Ostrów Tumski; 4 - Czetowice (1, 3 - collection of the 
Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy 
of Sciences in Wrocław; 2 - collection of the City Museum of 
Wrocław; 4 - collection of the Muzeum Środkowego Nadodrza in 
Zielona Góra).
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nalików wlewczych (ryc. 108). Rodzi się więc py-
tanie, czy aby na pewno była ona używana zgod-
nie z przeznaczeniem? Być może służyła do 
wytwarzania modeli do odlewania na wosk traco-
ny. Negatywy ozdób umieszczone są po obu stro-
nach formy. Z jednej jest to podwójny rząd pół-
kulistych aplikacji, podobnych do występujących 
wcześniej w formach z Czetowic i Czeladzi Wiel-
kiej. Obecne na formie legnickiej półkuliste dołki 
są jednak od tamtych znacznie delikatniejsze. 
Mają mniejszą średnicę i są płytsze. Drugim mo-
tywem wydrążonym na przeciwległej płaszczyźnie 
formy legnickiej są rozetki, układające się w jed-
nym rzędzie zgodnie z dłuższą osią zabytku. Mają 
one kształt półkulistych dołków otoczonych wia-
nuszkiem znacznie mniejszych zagłębień (przypo-
minają rozetkę). Występują one zgrupowane po 
14-16 wokół jednego większego półkulistego ne-
gatywu. Nie można oprzeć się wrażeniu, iż sposób 
wykonania tej formy jest przykładem najwyższego 
kunsztu rzemieślnika. Powierzchnie, na których 
widoczne są negatywy, są starannie wygładzone. 
Był to zabieg celowy, aby nadać im płaską formę 

pozbawioną nierówności. Sam sposób wydrążenia 
negatywów jest również przykładem mistrzostwa 
najwyższej klasy. Każdy motyw ma swoje odpo-
wiedniki w podobnych mu, jednakowych pod 
względem wymiarów i sposobu opracowania. Na-
wet odległości pomiędzy nimi są niemal jednako-
we. Wnętrza negatywów nie zawierają żadnych 
uszkodzeń i nierówności. W związku z tym, że 
zabytek ma stosunkowo dużą grubość w porów-
naniu do grubości pozostałych form odlewni-
czych, istnieje podejrzenie, że przedmiot ten mógł 
służyć jako matryca do trybowania cienkiej bla-
chy. Wskazywałoby na to symetryczne umieszcze-
nie negatywów, płaskie niemal wyświecone po-
wierzchnie, a przede wszystkim grubość sztabki 
oraz brak kanalików wlewczych. Na wykonanie 
tak starannie opracowanego narzędzia pozwoliła 
niewątpliwie petrografia skały użytej do jego wy-
tworzenia. Jest to bardzo drobnoziarnisty łupek 
mułowcowy/iłowcowy (?) barwy brązowej. Anali-
za rentgenograficzna pozwoliła na stwierdzenie,  
iż tworzą go głównie ziarenka kwarcu, chlorytu 
oraz muskowitu. Skała niewątpliwie jest impor-
tem, o nieustalonej proweniencji.

Ostatnią z omawianych form odkryto we 
Wrocławiu. Pochodzi z badań prowadzonych  
w 1951 na Ostrowie Tumskim (ryc. 106.5, 107.4). 
Została znaleziona w wykopie VI, w warstwie III, 
którą możemy datować na 2. połowę XII w. Przed-
miot wykonano z martwicy wapiennej. Być może 
skała ta pochodzi z lokalnych podwrocławskich 
złóż trzeciorzędowych, lub z okolic Opola. Forma 
należy do egzemplarzy dwuczęściowych, przy 
czym zachowany fragment jest dość mocno uszko-
dzony. Pomimo tego czytelny jest jeden z ciekaw-
szych negatywów, niestety w połowie ułamany. 
Forma służyła do odlewania krzyżyków równora-
miennych oraz prawdopodobnie bransolet. Nie 
znaleziono jak dotąd jej ścisłych odpowiedników. 
Podobna forma znana jest między innymi z Opo-
la. Różnica pomiędzy nimi jest taka, że forma 
opolska służyła do odlewania krzyżyków w typie 
bizantyjsko-ruskim (Hołubowicz 1956, s. 126- 
-127), natomiast wrocławska do mało charaktery-
stycznych krzyżyków równoramiennych.

Z Wrocławia pochodzi jeszcze jedna forma 
odlewnicza, której chronologia jest obecnie dys-
kutowana w gronie archeologów. Odkryto ją  

Ryc. 108. Legnica. Forma odlewnicza lub matryca do trybowania 
blachy (zbiory Muzeum Miedzi w Legnicy)

Fig. 108. Legnica. A mould or matrix for metal repoussé (collec-
tion of the Muzeum Miedzi in Legnica).
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Dość liczną grupę zabytków stanowią gładzi-
ki. Są to przedmioty kamienne, które sprawiają 
stosunkowo najwięcej problemów w klasyfikacji 
morfologicznej. W literaturze często spotyka się 
sądy rozbieżne przy charakterystyce gładzików.  
W propozycji klasyfikacji narzędzi kamiennych 
(Leciejewiczowa et al. 1996) brak również pod-
staw opisu formalnego tych narzędzi. Gładziki 
towarzyszą człowiekowi od samego początku 
użytkowania kamienia. Pomimo, iż w miarę roz-
woju technologii i zaplecza gospodarczego, wzbo-
gaca się wachlarz ich zastosowania, to występują 
w każdej epoce z różną częstością i frekwencją 
względem innych zespołów narzędzi kamiennych.

Kryteria morfometryczne wśród tej grupy 
przedmiotów w zasadzie nie znajdują zastosowa-
nia. Gładziki opisywane były jako: „kamienie  
o małych rozmiarach i kulistych kształtach, któ-
rych powierzchnia nosi ślady użytkowania – ście-
rania, obtaczania” (Szydłowski 2007, s. 94).  
W innym opracowaniu odnajdujemy informację, 
że „wyroby te mają płytkowatą formę oraz do-
kładnie wymodelowane powierzchnie użytkowe” 
(Wiśniewski 1999, s. 133). Najpełniej gładziki 
charakteryzuje J. Kaźmierczyk (1990, s. 149) 

uważając, że „cechą wspólną wszystkich gładzi-
ków są zaokrąglone powierzchnie boków, nieza-
leżnie od ich wielkości, kształtu i ciężaru. Mogły 
one powstać w sposób naturalny (okrąglaki) lub  
w procesie gładzenia i wybłyszczania [...]”. Nie-
zwykle cenną uwagą tego badacza jest stwierdze-
nie, że: „nie dysponujemy bowiem zespołem cech 
uznanych, które winny powstać przed i w czasie 
przypisywanej im pracy” (1990, s. 148-9). Stąd 
też stosowne określenie gładzików w ramach ogól-
nie przyjętej nomenklatury przysparza tak wiele 
problemów. Sformułowanie to odnosi się do 
aspektów funkcjonalnych narzędzia. Jednocześnie 
funkcje gładzące są najczęściej łączonymi z inny-
mi zastosowaniami narzędzi kamiennych (osełki, 
kamienie szlifierskie i szlifiersko-polerskie, pod-
kładki itp.). Podsumowując ten krótki wstęp – 
przez gładziki będziemy rozumieć narzędzie pra-
cujące aktywnie (w dłoni), o przynajmniej jednej 
powierzchni noszącej ślady wygładzenia lub/i star-
cia, przeważnie z zaokrąglonymi krawędziami, 
często również wypukłymi powierzchniami pra-
cującymi (nie jest to regułą). Cechy te są niezależ-
ne od wielkości narzędzia, o ile można nim praco-
wać aktywnie trzymając je w dłoni.

Podobnie jak w przypadku części pozostałych 
narzędzi gładziki należą do wyrobów wielofunk-
cyjnch. Są to zabytki, które najczęściej przysparza-
ją problemów klasyfikacyjnych związanych z in-
tencjonalnością obserwowanych na nich śladów. 
Spotyka się „zabytki”, które trudno odróżnić od 
kamieni wygładzonych w naturalny sposób. Do-
tyczy to przede wszystkim materiału pochodzenia 
polodowcowego i rzecznego. W sumie odnotowa-
no 7 takich przypadków. W obrębie badanego 
zbioru zabytków dolnośląskich odnotowano 7033 
gładzików. Petrograficznie przebadano 55 gładzi-
ków (tab. 17).

33  W omawianym zbiorze znalazło się 16 gładzików zareje-
strowanych na stanowiskach w Będkowicach (5) oraz Niedowie 
(11). Zabytków tych jednak nie udało się przebadać, stąd w klasy-
fikacji surowcowej nie są ujęte.

w 2008 r. na Placu Uniwersyteckim we Wrocła-
wiu w warstwie datowanej na XIV w. Służyła ona 
do odlewania paciorków (ryc. 106.4) przypomi-
nających paciorki dęte znane między innymi ze 

skarbów siekańcowych. Dlatego istnieje podejrze-
nie, że zabytek może mieć metrykę znacznie star-
szą, niż późnośredniowieczna warstwa, w której 
go odkryto. 

3.9. Gładziki

Tabela 17. Surowce skalne użyte do wyrobu gładzików

Surowiec Liczba
piaskowiec kwarcowy 22
szarogłaz 2
mułowiec 2
wapień 2
granit 2
dioryt 1
mikrogranitoid 1
metagabro 1
granitognejs 2
bazalt 1
kwarcyt 8
łupek kwarcowy 2
łupek łyszczykowy 1
amfibolit 6
łupek amfibolowy 1
gnejs 1
Razem 55
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Podkładkom kamiennym poświęcono stosun-
kowo niewiele miejsca w dotychczasowych opra-
cowaniach. Stanowią one, podobnie jak gładziki, 
dość często pomijaną kategorię źródeł. Przyczyny 
tego stanu należy upatrywać się w braku jednolitej 
definicji jednoznacznie określającej atrybuty pod-
kładek, oraz dość enigmatycznych śladach użyt-
kowania, stanowiących problem natury traseolo-
gicznej. Podkładki należą również do przedmiotów 
wielofunkcyjnych. Utrudnia to dodatkowo ich 
identyfikację. Bazując na obserwacjach śladów za-
chowanych na powierzchniach wyrobów stwier-
dzono, iż najwięcej gładzików (8 egzemplarzy) 
pełniło również funkcję podkładek. Jako podkła-
dek używano również kamieni szlifierskich (2 eg-
zemplarze) i osełek (1 okaz).

Do podkładek będziemy zaliczać wszyst-
kie wyroby kamienne, które mają przeważnie 
płytkowaty kształt (chociaż i to nie jest regułą),  
a powierzchnia lub powierzchnie użytkowe noszą 
ślady ich użytkowania w formie biernej. Z pod-
kładkami identyfikować możemy również pod-
stawki, które charakteryzują „kamienie stosun-
kowo płaskie, średnich rozmiarów, z co najmniej 
jedną powierzchnią startą noszącą znamiona 
długotrwałego użytkowania” (Szydłowski 2007,  
s. 94). Jeśli występuje więcej niż jedna płaszczy-
zna pracująca, często są one równoległe do siebie. 
Z zasady podkładka powinna leżeć ułatwiając  
w ten sposób pracę innymi narzędziami. Może 
spełniać funkcję poziomującą, izolującą, utwar-
dzającą podłoże, regulującą oraz absorbującą (na 
przykład uderzenie). Wielofunkcyjność podkła-
dek niesie ze sobą mnogość śladów pozostawio-
nych na ich powierzchniach. Niektóre z nich są 
lepiej widoczne, inne przysparzają nieraz wiele 

trudności w prawidłowym rozpoznaniu. Spo-
tykamy ślady przejawiające się w zagładzonych 
miejscowo powierzchniach, rysach i nacięciach, 
wgnieceniach i wyszczerbieniach. Przedmioty te 
stosunkowo rzadko poddawano wcześniejszej ob-
róbce mającej na celu uzyskanie odpowiedniego 
kształtu. Wykorzystywano przeważnie naturalnie 
uformowane bloczki (na przykład surowców na-
rzutowych) lub odpady powstałe podczas produk-
cji innych narzędzi, czy też formy uszkodzone. 

Podkładki w obrębie przeprowadzonej klasyfi-
kacji możemy potraktować dwutorowo. Pierwsza 
grupa, to przedmioty bezsprzecznie pełniące tylko 
tę funkcję. Odnotowano ich w sumie 30. Nato-
miast druga grupa to narzędzia wielofunkcyjne,  
w ramach których zarejestrowano 12 zabytków 
(por. wyżej). Dziwić może tak niska frekwencja 
tych przedmiotów w omawianym zbiorze narzę-
dzi kamiennych pochodzących ze stanowisk dol-
nośląskich. Podkładki miały bowiem szerokie za-
stosowanie, były uniwersalne jak i niezbędne 
niemal w każdym gospodarstwie domowym, a na 

Wśród skał, które użyto do wyrobu gładzików 
wyraźnie dominują piaskowce. Między pozostały-
mi surowcami nie zaobserwowano tak silnej prze-
wagi konkretnego rodzaju skały. Widoczna jest 
stosunkowo niska frekwencja różnego rodzaju 
łupków, które przeważnie znajdowały zastosowa-
nie do produkcji innych wyrobów, takich jak oseł-
ki czy też kamienie szlifierskie. Surowce pozyski-

wano doraźnie, raczej nie stosując ich wstępnej 
obróbki. Wskazuje na to przede wszystkim kształt 
gładzików, w większości uwarunkowany natural-
ną morfologią skały, jak również fakt, iż niemal 80 
% to kamienie eratyczne. Pozostałe 20 % należy 
do surowców sudeckich pozyskiwanych w bli-
skich odległościach od stanowisk, na których wy-
stąpiły.

3.10. Podkładki

51%
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25%
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piaskowce
granitoidy
łupki
bazalty
gnejsy, granitognejsy
kwarcyt

Ryc. 109. Rodzaje surowców używanych do wyrobu podkładek 
(n = 30)

Fig. 109. Types of raw materials used in pads’ manufacturing  
(n = 30).
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Rozcieracze są jedną z najstarszych form na-
rzędzi kamiennych używanych przez człowieka. 
Wynika to zarówno z prostoty ich formy i prze-
znaczenia. W paleolicie i mezolicie wykorzystywa-
ne były do rozcierania roślin w celu przygotowa-
nia pożywienia i miękiszu do naparów ziołowych. 
Przy wytwórstwie barwników korzystano również 
z roztartych przy pomocy rozcieraczy substancji 

mineralnych (Kaźmierczyk 1990, s. 161). W neo-
licie rozcieracze dodatkowo stały się elementem 
prostych żaren nieckowatych. Zasadniczo ich 
funkcja nie uległa zmianie przez kolejne stulecia, 
rozwinął się jedynie asortyment substancji podle-

pewno w warsztatach rzemieślników. Wytłuma-
czenie tego zjawiska leży w wielofunkcyjności po-
zostałych narzędzi, u których stwierdzono jedno 
główne przeznaczenie (np. osełka, kamień szlifier-
ski). Były one najpewniej wykorzystywane rów-
nież doraźnie jako podkładki, o ile miały dogodny 
dla stabilizacji kształt.

Najchętniej wykorzystywanym surowcem 
używanym do produkcji podkładek były piaskow-
ce. Stan ten przedstawiono na rycinie 109.  
W grupie piaskowców dominują surowce narzu-
towe (12 z 16 egzemplarzy), między innymi pia-
skowce kwarcytyczne (8 egzemplarzy), piaskowce 
typu Daly (3 egzemplarze) oraz jotnickie (1 eg-
zemplarz). Zaledwie cztery zabytki w grupie pia-
skowców wykonane zostały z piaskowców cioso-

wych pochodzenia sudeckiego, trzy z nich odkryto 
na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu i jeden  
w Rzymówce. Na drugim miejscu w zakresie fre-
kwencji danych grup surowca używanego do wy-
robu podkładek znalazły się różnego rodzaju łup-
ki. Należą do nich łupki ilaste zdanowskie Gór 
Bardzkich (Bardo), łupki jegłowskie (Bardo), łup-
ki łyszczykowe (Mierczyce), łupki kwarcowe 
(Niemcza), łupki skaleniowo-łyszczykowe (Obi- 
szów), łupki fyllitowe (Wrocław-Ostrów  Tum-
ski), łupki łyszczykowe osłony granitu Strzelina 
(Wrocław-Ostrów  Tumski) oraz łupki kwarcowo-
serycytowo-chlorytowe (Wrocław-Ostrów  Tum-
ski). W przypadku niektórych łupków nie udało 
się ustalić dokładnej ich proweniencji. Pozostałą 
część zbioru uzupełniają gnejsy, bazalty, granito-
idy i kwarcyty pochodzenia narzutowego. Pod-
kładki odnotowano w sumie na 13 stanowi-
skach34.

Niezwykle interesujące są natomiast zabytki, 
które mają w rzucie poziomym kształt idealnego 
koła. Roboczo zaliczono je do podkładek, jako że 
spełniają odpowiednie kryteria klasyfikacyjne. 
Natomiast przedmioty te oprócz cech właściwych 
podkładkom mają wyraźnie zaokrąglone krawę-
dzie. Noszą one ślady nieznacznego zagładzenia. 
Oznaczono je w katalogu jako „podkładka koli-
sta”. W omawianej grupie odnotowano jedynie  
4 takie egzemplarze (ryc. 110). Warto przy okazji 
dalszych badań przyjrzeć się dokładniej tym za-
bytkom, dlatego że możliwe jest pełnienie przez 
nie innej funkcji. Podkładki koliste wystąpiły w 
Bardzie, Jarach, Mierczycach oraz na Ostrowie 
Tumskim we Wrocławiu. Być może znajdowały 
zastosowanie jako nożyki garncarskie.

34  Bardo, Bytom Odrzański, Januszkowice, Jary, Mierczyce, 
Milicz, Niemcza, Obiszów, Rzymówka, Wrocław pl. Nowy Targ, 
Wrocław–Ostrów Tumski, Zawada, Żarek.

Ryc. 110. Podkładki koliste. 1 – Bardo; 2 – Jary; 3 – Mierczyce 
(1 – zbiory Muzeum „Park Wielokulturowy Stara Kopalnia”  
w Wałbrzychu; 2,3 – zbiory Muzeum Miejskiego Wrocławia)

Fig. 110. Circular pads. 1 – Bardo; 2 – Jary; 3 - Mierczyce (1 – 
collection of the Museum ‘Park Wielokulturowy Stara Kopalnia’ 
in Walbrzych; 2, 3 – collection of the City Museum of Wrocław)

3.11. Rozcieracze
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gających rozcieraniu. W okresie wpływów rzym-
skich i wczesnym średniowieczu przedmioty te 
stanowiły już pewnego rodzaju archaizm, pomi-
mo tego sporadycznie nadal były w użyciu.

Propozycja standaryzacji opisu wyrobów ka-
miennych autorstwa A. Kulczyckiej-Leciejewi-
czowej i zespołu (Kulczycka-Leciejewiczowa et al. 
1996, s. 27) zawiera wyczerpujący opis formalny 
tego narzędzia: „Rozcieraczem nazywamy tu każ-
dy przedmiot wielkości umożliwiającej trzymanie 
go w dłoni, noszący w jednym lub wielu miej-
scach na swojej powierzchni ślady pracy w postaci 
starć. Pod tę nazwę podciągamy zarówno artefak-
ty, które intencjonalnie dobrane zostały do funk-
cji rozcieracza (np. surowe otoczaki) lub wyko- 
nane zostały z takim przeznaczeniem, jak i przed-
mioty wykorzystywane w tym celu wtórnie [...]”. 
W wielu kulturach archeologicznych obserwuje 
się doraźne dobieranie surowców odpowiednich 
kształtów, które mogły pełnić funkcję rozciera-
czy (np.: Bagniewski 1999, s. 150). Nie wyma-
gały one wstępnej obróbki i od razu nadawały 
się do użycia. Na terenie ziem polskich zarówno 
w pradziejach jak i we wczesnym średniowieczu 
często wykorzystywano do tego celu materiał po-
chodzenia polodowcowego (Cholewa 2004, s. 80;  
Chachlikowski 1997).

W inwentarzach dolnośląskich stanowisk 
wczesnośredniowiecznych odnotowano łącznie 
28 rozcieraczy. Pojawiły się one w Dobromierzu, 
Gilowie, Grodziszczu (pow. świdnicki), Kijach, 
Klenicy, Lubsku, Miliczu, Niemczy, Obiszowie, 
Ryczynie, we Wrocławiu-Ostrowie Tumskim, Za-
wadzie, Żarku i w Żukowicach 35. W czterech 
przypadkach rozcieracze pełniły również funkcję 
gładzików, należą one zatem do narzędzi kombi-
nowanych. Obserwacja powierzchni tych narzędzi 
pozwoliła na określenie jednej startej chropowa-
tej części jako rozcierającej i drugiej wygładzonej, 
podobnej do tych właściwych gładzikom. Nato-
miast w dwóch przypadkach pojawił się problem 
z prawidłową ich identyfikacją, ze względu na sła-
bo widoczne ślady użytkowania. Dobór surowca 
uwarunkowany był aspektami funkcjonalnymi 
rozcieraczy, prawie 90 % są to foremne otoczaki 
pochodzenia eratycznego. W przypadku jednego 
zabytku z Obiszowa wykonanego z piaskowca, nie 

udało się określić pochodzenia surowca. Natomiast 
na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu odnotowa-
no wtórne użycie odpadów z granitu ślężańskiego 
jako rozcieraczy. Zestawienie rodzajów skał uży-
tych jako rozcieraczy przedstawiono w tabeli 18.

Struktura surowcowa dla rozcieraczy nie jest 
zaskoczeniem przy przyjęciu założenia, iż selek-
tywnie dobierano kamień do planowanej jego 
funkcji. Materiał eratyczny doskonale nadawał się 
do rozcierania nim innych substancji i nie wyma-
gał wstępnej obróbki. Pomimo archaiczności for-
my rozcieracze funkcjonują we wczesnym śre-
dniowieczu służąc do podobnych czynności, co  
w pradziejach, czyli do szybkiego i doraźnego star-
cia jakiejś substancji. W związku z rozwojem na-
rzędzi związanych z przetwórstwem płodów rol-
nych w starożytności i we wczesnym średniowieczu, 
raczej nie korzystano z rozcieraczy do mielenia 
ziaren zbóż, bądź czyniono to sporadycznie. Jak 
wykazały badania eksperymentalne mielenie zbóż 
rozcieraczem połączonym z żarnem nieckowatym 
było znacznie mniej wydajne niż przy użyciu ża-
ren rotacyjnych. Znajdowały one lepsze zastoso-
wanie do uzyskania kaszy, niż do drobno zmielo-
nej mąki (Foltyn 1998, s. 69). Jak słusznie 
zauważył J. Kaźmierczyk, na podstawie znalezisk  
z Wrocławia Ostrowa Tumskiego, że niektóre roz-
cieracze służyły do rozdrabniania barwników i gli-
nek (1990, s. 159-160). Świadczą o tym reszki 
różnokolorowych substancji zachowanych na po-
wierzchniach tych wyrobów. 

Tab. 18. Rodzaje skał użytych jako rozcieracze

  Rodzaj skały Liczba

Sk
ał

y 
po

ch
od

ze
ni

a 
 

na
rz

ut
ow

eg
o

piaskowiec kwarcytyczny 1
piaskowiec 7
zlepieniec 2
piaskowiec Daly 2
kwarcyt 3
riolit 1
granit rapakiwi 2
granit 6
gnejs 1

 
 
 

granit ślężański 2
Piaskowiec sudecki 1
Razem: 28

Rozcieraczy używano również do kruszenia 
skorup orzechów laskowych (Z. Bagniewski 1990, 
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Surowce kamienne wykorzystywane były rów-
nież do wyrobu kulek do gry. Podobnie jak  
w przypadku przęślików, przedmioty te wykony-
wano z gliny lub kamienia. Na Dolnym Śląsku na 
10 stanowiskach odkryto 64 kulki z kamienia, 
przy czym zdecydowanie najwięcej odnotowano 
we Wrocławiu na Ostrowie Tumskim (49 zabyt-
ków, 76,56 % wszystkich kulek). Poza Wrocła-
wiem cztery kulki kamienne zarejestrowano na 
stanowisku w Niemczy. Pojedynczo wyroby te 
wystąpiły na następujących stanowiskach: Do-
brzejowice 3, Głogów– Ostrów Tumski, Legnica 
(ul. Najświętszej Marii Panny), Obiszów, Ryczyn, 
Rzymówka, Wrocław–pl. Nowy Targ oraz Żuko-
wice 1. Ich zestawienie przedstawiono w tabeli 19.

Kulki gliniane przeważnie identyfikuje się  
z przyborami służącymi do gier i zabaw. Nato-
miast kulki kamienne znalazły w literaturze kilka 
odmiennych interpretacji funkcjonalnych. Prze-
ważnie większość badaczy skłania się ku opinii, iż 
przedmioty te używane były do gier (Kaźmierczyk 
1990, s. 195-199; Borkowski 1995, s. 99-100; 
1999, s. 198). J. Kaźmierczyk uważa, iż mogły 
one również być elementem składowym wahade-
łek do wykrywania minerałów (1990, s. 198). Po-
jawiają się również koncepcje, że przedmioty te 
mogły służyć jako ładunek broni miotającej, na 
przykład procy (Borkowski 1995, s. 99-10; 1999, 
s. 198). Natomiast w świetle obecnie prowadzo-
nych badań kulki kamienne należałoby jednak 
raczej zaliczyć do przedmiotów związanych z roz-
rywką35.

35 Badania eksperymentalne nad różnymi aspektami funk-
cjonalnymi kulek kamiennych przeprowadził Jakub Niezgoda, 
student archeologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Jego zdaniem 
kulki obecne w średniowiecznych inwentarzach są zbyt lekkie, aby 
mogły służyć do miotania. W tym miejscu chciałabym podzięko-
wać autorowi badań za cenne uwagi.

Kulki wytwarzano z surowców lokalnych do-
stępnych na miejscu. Wskazuje na to prawie  
100-procentowy udział surowców narzutowych  
i otoczaków rzecznych w strukturze skał użytych 
do ich produkcji na stanowiskach dolnośląskich, 
wyłączając Wrocław. Niektóre zabytki, w tym  
z Ryczyna, Rzymówki oraz Żukowic być może są 
tworami naturalnymi. Ślady intencjonalnej obrób-
ki są na nich niewidoczne, skały te są również moc-
no zagładzone. Trudno rozstrzygnąć czy wygładze-
nie to powstało naturalnie, czy wskutek częstego 
dotyku skóry człowieka. Niewykluczone nato-
miast, iż mogły one również być wykorzystane 
podczas zabaw. Z pomocą mogą nam przyjść ana-
logie etnograficzne. Praktycznie do dziś w Turcji 
południowo-wschodniej (Kurdystan) zbiera się 
niewielkie zagładzone otoczaki, które są wykorzy-
stywane jako przybory do gier. Sposób zagładzenia 
ich powierzchni nie różni się makroskopowo od 
obecnego na naturalnie wyświeconych otoczakach. 

Z interesującą sytuacją mamy natomiast do 
czynienia we Wrocławiu, gdzie większość kulek 
wykonano ze skał sudeckich – piaskowców czer-
wonego spągowca i piaskowców ciosowych, wy-
stępujących w długim pasie pomiędzy jednostką 
zwaną Rowem Górnej Nysy a Bolesławcem (ryc. 
111). Należą one do piaskowców Niecki Sudec-
kiej. Piaskowce te były przede wszystkim wyko-
rzystywane jako materiał budowlany. Importowa-
no go w tym celu do Wrocławia. Być może przy 
okazji pozyskiwano mniejsze fragmenty, które ła-
two byłoby uformować w kulkę. Natomiast znacz-
nie bardziej prawdopodobne jest, iż kulki wytwa-
rzano z niezużytych fragmentów skał i odpadów 
powstałych podczas budowy założeń sakralnych. 
Może to być bezpośrednią przyczyną występowa-
nia kulek z piaskowców we wczesnośredniowiecz-
nych nawarstwieniach wrocławskich. Przypusz-
czenie o produkcji kulek z odpadów budowlanych 

s. 116; J. Kaźmierczyk 1990, s. 161) czy też pra-
żonych żołędzi (K. Godłowski 1960, s. 30). Cie-
kawa również jest propozycja J. Kaźmierczyka, 
jakoby rozcieraczami zabijano i ogłuszano małe 
zwierzęta (1990, s. 159). Koncepcja ta być może  
i słuszna z logicznego punktu widzenia, nie znaj-
duje niestety potwierdzenia w materiałach arche-

ologicznych i jest pomysłem trudno weryfikowal-
nym. Jako jedyne porównanie można tu przywołać 
analogie etnograficzne, które zaobserwowałam 
m.in. w Mongolii i w rejonie nadbajkalskim. Ka-
mieni używa się tam dziś do ogłuszania drobnych 
zwierząt hodowlanych oraz ryb.

3.12. Kulki do gry
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Tab. 19. Znaleziska wczesnośredniowiecznych kulek kamiennych z Dolnego Śląska

Lp. Stanowisko
Piaskowiec, 
czerwony 
spągowiec

Piaskowiec 
ciosowy Wapień Inne (liczba, surowiec)

1. Dobrzejowice 3 1, piaskowiec kwarcowy narzutowy
2. Głogów 2 1, piaskowiec jotnicki, narzutowy

3. Legnica, ul. Najświętszej 
Marii Panny 1, gnejs narzutowy

4. Niemcza 3 1, granit narzutowy
5. Obiszów 9 1, kwarcyt, Sudety? lub narzutowe
6. Ryczyn „Duży” 1, kwarc mleczny morenowy
7. Rzymówka 1, kwarcyt, otoczak rzeczny
8. Wrocław-pl. Nowy Targ 1

9. Wrocław-Ostrów Tumski 21 20 5 1 – pumeks, 1– piaskowiec porowaty, 1 – kwarc 
mleczny, narzutowe

10. Żukowice 1 1 – kwarc mleczny, narzutowe, 1 – krzemień 
rugijski.

Razem 22 20 10 12

Ryc. 111. Wrocław-Ostrów Tumski. Kulki do gry z piaskowców 
(zbiory Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego)

Fig. 111. Wrocław-Ostrów Tumski. Gaming balls made from 
sandstones (collection of the Institute of Archaeology, University 
of Wrocław).

dodatkowo wzmacnia stan opracowania po-
wierzchni niektórych z nich (około 40 % wro-
cławskich kulek). Jest ona przeważnie słabo zagła-
dzona, czasem pofałdowana, nieregularna. Taki 
wygląd powierzchni kulek sugeruje niedbalstwo 
ich wykonania oraz prawdopodobnie towarzyszą-
cy tej czynności pośpiech. Zwolennikiem koncep-
cji obróbki piaskowców do kulek kamiennych na 
wrocławskim grodzie jest również J. Kaźmierczyk, 
który przedstawia swoje poglądy w sposób zbliżo-
ny do proponowanej tu argumentacji (1990,  
s. 196-198). Przedmioty wykonane z piaskowców 
sudeckich stanowią 65,6 % wszystkich kulek  
i 89,3 % wrocławskich.

Wśród analizowanych zabytków odnotowano 
również obecność kulek wapiennych, które stano-
wią 12,5 % tej grupy zabytków (8 sztuk). Jak do-
tąd nie udało się określić pochodzenia skał wyko-
rzystanych do ich wytworzenia. Kulki takie 
odkryto w Niemczy oraz we Wrocławiu.

Badając wrocławskie zabytki kamienne J. Kaź-
mierczyk (1990, s. 197-8) dostrzegł wyraźną prze-
wagę liczbową kulek kamiennych nad glinianymi. 

Fakt ten spowodowany jest zapewne większą od-
pornością skał niż ceramiki na rzucanie, turlanie  
i ocieranie, które mają miejsce podczas gier.

Kulki nie mogą stanowić same w sobie pew-
nych datowników. Występują w różnych okresach 
chronologicznych, aż po XX w.

3.13. Modele jaj
Jedyne dwa znane z Dolnego Śląska kamienne 

modele jaj pochodzą z grodu na Ostrowie Tum-
skim we Wrocławiu. Wykonane zostały z wapie-
nia pochodzącego ze złóż zlokalizowanych w oko-
licy Opola. W związku z napływem pozostałych 
dóbr (przęśliki wapienne) z ośrodka opolskiego, 
obecność kamiennych modeli jaj nie dziwi. Niska 

jest natomiast ich frekwencja. Wrocławskie eg-
zemplarze datowane są na 3. i 4. ćw. XI w. (Kaź-
mierczyk 1990, s. 200-201).

Modele jaj niewątpliwie związane są z elemen-
tami kultury duchowej i stanowią materialne 
świadectwo obrzędowości. Za przykład mogą 
nam posłużyć znaleziska skorupek jaj i pisanek  
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Z Ostrowa Tumskiego we Wrocławiu pocho-
dzi kamienna płaskorzeźba z wyobrażeniem Chry-
stusa (ryc. 112). Płaskorzeźba została odkryta  
w wykopie III/88, w warstwie C2, pod podłogą 
budynku mieszkalnego zajmowanego najprawdo-
podobniej przez mistrza kamieniarskiego (Limi-
siewicz 1990, s. 277-278). Istnienie w tym miej-
scu pracowni kamieniarskiej potwierdzają liczne 
znaleziska dłut, kamieni szlifierskich i tygli  
do przetapiania metali kolorowych. Znalezisko to 
możemy datować na 2. poł. XI w.

Przedstawienie Chrystusa zachowało się we 
fragmencie o wymiarach 6×4,5×3 cm, pierwotnie 
była to płytka o szerokości około 12 cm i wysoko-
ści 20-30 cm (Limisiewicz 1990, s. 278). Płasko-
rzeźbę wykonano z wapienia pochodzącego przy-
puszczalnie ze złóż kredy opolskiej. Wykonanie 
wyobrażenia Chrystusa odbyło się zapewne już na 
miejscu, w obrębie wrocławskiego grodu i praw-
dopodobnie związane było z funkcjonowaniem 
katedry, przy budowie której pracowali miejscowi 
rzemieślnicy zaopatrzeni w odpowiedni asorty-

w grobach, symbolizujących wiarę w odradzające 
się życie (Bator 2000, s. 126-7; Wrzesińscy 2000, 
s. 107-113; Siemianowska 2008, s. 76-8). Nie-
które jaja, pisanki i ich modele mogły stanowić 
również ofiary zakładzinowe, przynosząc domowi 
szczęście i dostatek (Bukowska 1958, s. 45-9; Hil-
czerówna 1970, s. 115). Stanowiły nieodłączny 
element słowiańskiej kultury ludowej (więcej na 
ten temat Bukowska 1958; Siemianowska 2008).

Kamienne modele jaj poza Wrocławiem od-
kryto jak dotąd jedynie w Opolu (Bukowska-Ge-
digowa, Gediga 1983) i w Czersku (Rauhutowa 
1976, s. 133). Dość problematyczne jest prawi-
dłowe określenie niektórych przedmiotów ka-
miennych pochodzących z grodziska w Niemczy, 
określanych przez badaczy stanowiska jako mode-
le jaj. Przedmioty z Niemczy przebadano na nowo 
i okazało się, że należą one do grupy zabytków  
o nieznanym przeznaczeniu i niepewnych śladach 
użytkowania. Są to niewielkie jajowate kamienie 
rzeczne oraz eratyki (kwarcyty, piaskowce kwarcy-
tyczne). Wobec tak słabych przesłanek materiało-
wych „kamienne jaja” z Niemczy należy uznać jak 

na razie za surowiec ze słabo widocznymi śladami 
użytkowania. Nie ma podstaw, aby twierdzić, iż 
stanowiły one podobnie jak egzemplarze wroc- 
ławskie materialny element kultury duchowej.

Podsumowując uznać należy, że wapienne mo-
dele jaj znalezione na Ostrowie Tumskim we Wroc- 
ławiu stanowią import z ośrodka opolskiego, gdzie 
odkryto 17 takich wyrobów (Bukowska-Gedigo-
wa, Gediga, s. 355 n.). Trudno stwierdzić  
w jakim stopniu obrzędowość związana z jajami 
przyjęła się w ośrodku wrocławskim. J. Kaźmier-
czyk twierdzi, że modele zostały złożone w darze 
bogowi opiekuńczemu (Kaźmierczyk 1990,  
s. 201). Trudno natomiast zgodzić się z poglądem 
tego badacza, iż przedmioty te były noszone przy 
sobie, jako że jest to koncepcja nieweryfikowalna 
źródłami archeologicznymi. Kontekst ich występo-
wania stawia też pod znakiem zapytania użycie mo-
deli jaj jako ofiar zakładzinowych. Jedno zostało 
znalezione w obrębie ulicy, a drugie w pobliżu chle-
wika. Być może przyszłe badania Ostrowa Tum-
skiego we Wrocławiu rozwiążą nasze wątpliwości.

3.14. Kamienna płaskorzeźba z postacią Chrystusa

Ryc. 112. Wrocław-Ostrów Tumski. Płaskorzeźba z postacią 
Chrystusa (fot. E. Lisowska, rys. A. Szczodrak, zbiory Instytutu 
Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego)

Fig. 112. Wrocław-Ostrów Tumski. Bas-relief with the �gure of 
Christ (photo E. Lisowska, drawing A. Szczodrak, collection of 
the Institute of Archaeology, University of Wrocław)
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ment narzędzi do obróbki skał (Limisiewicz 1990, 
s. 281).

Płaskorzeźba jest dość starannie wykonana, 
widniejąca na niej postać ubrana jest w płaszcz 
przewieszony przez lewe ramię, podkreślony pla-
stycznym fałdem. Postać Chrystusa zamknięta jest 
przez łuk z podwójnym obramowaniem, będącym 
jednocześnie krawędzią płaskorzeźby. Omawiany 
zabytek jest jednym z najstarszych przykładów ro-
mańskiej rzeźby figuralnej w Polsce, pochodzą-
cych z archeologicznych badań wykopaliskowych. 

Stąd też przedmiot ten jest niezwykle cennym 
źródłem świadczącym o aktywności religijnej 
mieszkańców wrocławskiego grodu. Być może za-
chowany fragment jest częścią większej płasko-
rzeźby. Znane romańskie przedstawienia Chrystu-
sa ukazują go zazwyczaj w towarzystwie dwóch  
i więcej postaci. Stąd też ten fragment płaskorzeź-
by może reprezentować osobę znajdującą się  
z prawej strony Chrystusa, przy założeniu że po-
stać Jezusa umieszczana była przeważnie w cen-
tralnej części.

3.15. Narzędzia o problematycznej funkcji  
w istniejących klasyfikacjach

W niektórych opracowaniach ich autorzy 
wprowadzili do obiegu naukowego pewne rodzaje 
narzędzi kamiennych, których proponowana 
przez tych badaczy funkcja budzi spore zastrzeże-
nia. Wypada zatem ustosunkować się do tych pro-
pozycji. Pomijam przy tym odmienne sformuło-
wania odnoszące się do samej nomenklatury, jako 
że nie stanowią one błędu interpretacyjnego, a je-
dynie inną formę nazewnictwa danych grup na-
rzędzi (na przykład to samo znaczy brus, toczydło, 
toczek, kamień szlifierski, koło szliferskie). 

Zabytki kamienne są dość trudnym materia-
łem do badań traseologicznych, pozwalającym 
określić w niektórych przypadkach funkcję dane-
go przedmiotu w gospodarce społeczeństw pra-
dziejowych i średniowiecznych. Analizy mikrośla-
dów obecnych na artefaktach krzemiennych  
z powodzeniem stosowane są w badaniach nad 
epoką kamienia (Korobkowa 1999). Dotyczą one 
przede wszystkim narzędzi krzemiennych, spoty-
kane są również analizy kwarcytów i innych skał 
krystalicznych. W przypadku szczegółowych ba-
dań traseologicznych narzędzi kamiennych istnie-
je szereg problemów, z którymi należy się uporać 
jeszcze na etapie przygotowawczym. Dla przepro-
wadzenia poprawnego procesu badawczego należy 
pozyskać surowiec identyczny pod względem pe-
trograficznym jak badanych zabytków. Możliwe 
jest wówczas wykonanie niezbędnych do badań 
porównawczych eksperymentów, polegających na 
próbach obróbki różnymi narzędziami surowców, 
takich jak na przykład skóra, drewno, metal. Po-

zyskanie odpowiedniego surowca do tych ekspe-
rymentów jest istotne ze względu na właściwości 
fizyczne i chemiczne skał oraz ich strukturę i tek-
sturę, które mają wpływ na stan zachowania mi-
krośladów. Pomimo że badania traseologiczne nie 
są tematem niniejszego opracowania, wykonano 
próbne analizy mikrośladów na kilku narzędziach, 
aby chociaż w przybliżeniu określić przyczynę ich 
powstania, i ich porównania ze śladami występu-
jącymi na narzędziach krzemiennych. Badania 
traseologiczne wykonane zostały w Pracowni  
Archeometrii i Konserwacji Zabytków Instytutu 
Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, przez 
dr Bernadetę Kufel-Diakowską. Przeanalizowano 
ślady, które można było porównać z charaktery-
stycznymi wyświeceniami obecnymi na krzemie-
niach. Zdaniem B. Kufel-Diakowskiej obecne na 
powierzchniach zabytków wyświecenia (analizie 
zostały poddane wyroby z Ryczyna i Kijów) przy-
pominają ślady znajdowane na narzędziach krze-
miennych służących do obróbki skóry, a być może 
również kości i poroża (zob. rozdz. 3.2, ryc. 77). 
Te zakrojone na niewielką skalę badania mogą sta-
nowić punkt wyjścia do dalszej dyskusji nad rze-
czywistą funkcją średniowiecznych narzędzia ka-
miennych. Wobec braku odpowiedniej bazy 
źródłowej i analogicznych analiz pozostaje nam 
przyjrzeć się jedynie tym cechom, które można 
wyróżnić makroskopowo i na tej podstawie do-
mniemywać jaką rolę pełniły poszczególne narzę-
dzia kamienie w przydomowej gospodarce. Być 
może przedstawione niżej poglądy zostaną  
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w przyszłości zweryfikowane poprzez badania mi-
krośladów. 

Do przedmiotów o dyskusyjnej funkcji należą 
przede wszystkim niektóre kategorie narzędzi wy-
różnionych przez J. Kaźmierczyka (1990). Są to 
noże kamienne do cięcia skał, instrumenty po-
miarowe, kamienie ścierne do pielęgnacji rąk  
i nóg, kowadła, prasa do wyciskania oleju. Anali-
zując ponownie zespół zabytków kamiennych po-
chodzący z badań prowadzonych w latach 1972- 
-89 na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu, jako 
problematyczne uznałam również ikony, ciężarki 
do sieci, tabliczki do pisania, przedstawienia zoo-
morficzne oraz naczynia kamienne. Pomimo,  
iż w innych rejonach świata znane są podobne wy-
roby z kamienia, to w przypadku wrocławskiego 
Ostrowa Tumskiego należy je zakwestionować  
z uwagi na dane petrograficzne oraz analizę for-
malną. Proponowane rozwiązania stanowią próbę 
uporządkowania zespołów kamiennych w odnie-
sieniu do typologii formalnej, a zatem klasyfikacji 
według kształtu, sposobu opracowania powierzch-
ni i zachowanych, widocznych makroskopowo 
śladów. Jak wspomniałam wcześniej w części po-
święconej osełkom, podział dotyczy jedynie anali-
zy morfometrycznej podobnie jak się to ma z no-
menklaturą narzędzi krzemiennych. Trudnym 
zagadnieniem jest również dyskusja nad większy-
mi elementami kamiennymi przedstawionymi we 
wspomnianej książce, takimi jak pokrywa pieca 
kopułkowego, mensa, płyta grzewcza oraz stół. 
Odkrywane zabytki często in situ zaopatrywane 
były przez J. Kaźmierczyka w odpowiednią inter-
pretację funkcjonalną. Trudno obecnie dyskuto-
wać z tymi poglądami mając na uwadze prawo 
badacza do swobodnego komentarza wzajemnych 
powiązań typu „przedmiot-stratygrafia-kontekst” 
własnych znalezisk.

Tzw. „noże kamienne do przecierania  
(cięcia) skał”

Wydzielając tę grupę zabytków J. Kaźmier-
czyk uzasadniał ich istnienie na podstawie kształ-
tu oraz zachowania krawędzi bocznych płytkowa-
tych kamieni. We wstępie opracowania czytamy: 
„Nożem kamiennym […] nazywam odpowied-
niego kształtu i wielkości płytę przeznaczoną do 
tego celu. […] w odróżnieniu od osełek nóż ka-

mienny pracował podobnie jak nóż żelazny, a więc 
posiadał ostrze i grzbiet oraz rękojeść […]. Ślady 
jego pracy utrwalał na sobie bok węższy płytki 
oraz przyległy lub przyległe doń boki szersze. […] 
Z tła kamienia wydzielają się też [boki pracujące 
– przyp. E. L.], choć nie zawsze, ciemniejszym za-
barwieniem na skutek tarcia (pracy) na mokro. 
[…] Ślady pracy na ostrzu wyrażają się zdarciem  
i tym samym zaokrągleniem jego krawędzi bocz-
nych oraz zwykle wyszlifowaną ich powierzchnią” 
(Kaźmierczyk 1990, s. 91-92). Zespół z Ostrowa 
Tumskiego we Wrocławiu ponownie przebadano 
pod kątem użyteczności i funkcjonalności tych 
„noży”. Dodatkowo wykonałam kilka prób ekspe-
rymentalnych na surowcach identycznych z bada-
nym inwentarzem (kwarcyty, łupki kwarcowe 
oraz łupki łyszczykowe ze Wzgórz Strzelińskich). 
Podczas eksperymentu usiłowałam przepiłować 
skały zarówno miękkie (serpentynity) jak i twarde 
(łupki kwarcowe). Efektem pracy było silne star-
cie powierzchni bocznej narzędzia (noża) oraz 
starcie powierzchni piłowanego elementu, czasem 
pojawiał się na nim płytki żłobek. Ślady pozosta-
jące na nożach kamiennych znacznie różnią się od 
proponowanych przez J. Kaźmierczyka. Po pierw-
sze nie powstaje wyświecenie (wyszlifowanie),  
a jedynie wyrównanie powierzchni. Po drugie nie 
ciemnieje również sama powierzchnia pracująca. 
Efekt jest wprost przeciwny. Fragmenty pracujące 
odsłaniają niezwietrzałe wnętrze skały, są jaśniej-
sze od reszty. Jest to pierwszy argument przeciw 
istnieniu noży kamiennych do cięcia skał.

Drugim argumentem jest fakt, iż obserwowa-
ne ślady wybłyszczeń (wyświeceń) obecne na „no-
żach” z Wrocławia-Ostrowa Tumskiego powstają 
podczas kontaktu skały z substancją organiczną, 
zostało to omówione wcześniej. Większość tzw. 
„noży” ma na zaznaczonych przez J. Kaźmierczy-
ka powierzchniach bocznych analogiczne wyświe-
cenia. Natomiast wspomniane charakterystyczne 
zaciemnienie może być raczej efektem kontaktu 
skały z popiołem lub tłuszczem, jednak tę hipote-
zę należałoby potwierdzić badaniami laboratoryj-
nymi. 

Kolejnym argumentem jest fakt, iż nie zaob-
serwowano w materiale skalnym z wrocławskiego 
Ostrowa Tumskiego śladów odcinania płyt przy 
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pomocy narzędzi kamiennych. Odnotowano na-
tomiast pozostałości po odseparowywaniu płyt 
przy pomocy narzędzi metalowych (zapewne żelaz- 
nych), obecne na serpentynitach oraz marmu-
rach, rzadko w obrębie innych rodzajów skał. Być 
może ślady po odcinaniu kamieniem zostały za-
tarte wskutek użytkowania wyrobu, nie ma jed-
nak żadnych pewnych przesłanek, aby stwierdzić 
obecność płyt odseparowanych „nożem kamien-
nym”. 

Ostatni argument stojący w opozycji do kon-
cepcji J. Kaźmierczyka jest natury technicznej. 
Najczęściej spotykane surowce w inwentarzach  
z Wrocławia – Ostrowa Tumskiego mają zbliżoną 
ścieralność na tarczy Böhmego36, określaną jako 
bardzo mała i mała (np. kwarcyty i łupki kwarco-
we, amfibolity, łupki łyszczykowe, gnejsy). Nie-
liczne reprezentują wskaźniki nieznacznie wyższe 
(np. serpentynit, marmur). Zatem bardzo trudno 
i wolno posuwałoby się odcinanie skały przy po-
mocy narzędzia kamiennego. Niesie to za sobą 
konsekwencje wkładu bardzo dużej pracy w efekt, 
który można uzyskać przy pomocy innych narzę-
dzi (metalowych). Zatem piłowanie „skały o ska-
łę” jest po prostu nieergonomiczne i powoduje 
szybkie zużycie się narzędzi przy miernym efekcie 
pracy.

Czym zatem są narzędzia określane jako „noże 
do cięcia skał”? Jak słusznie zauważył autor cyto-
wanej wcześniej rozprawy wyroby te, zbliżone są 
pod wieloma względami do osełek i mogły rów-
nież pełnić tę funkcję (Kaźmierczyk 1990, s. 91). 
Odpowiadają one również proponowanemu po-
działowi formalnemu. Natomiast specyficzne za-
gładzenie boków i pojawiające się wyświecenia, 
stawiają nasze narzędzia w rzędzie wyrobów wie-
lofunkcyjnych mogących być wykorzystywanymi 
jako osełki, gładziki, kamienie polerskie i szlifier-
skie. Ze względów morfometrycznych grupę 
„noży kamiennych” z Wrocławia – Ostrowa Tum-
skiego potraktowano w większości przypadków 
jako osełki. Nieliczne należy traktować jako na-
rzędzia o nieustalonej funkcji.

36 Tarcza Böhmego jest to przyrząd do badania ścieralności 
materiałów kamiennych wykonywano na tarczy obrotowej przy 
zastosowaniu proszku ściernego. Wartość ścieralności wyrażana 
jest w cm. Im większa ścieralność tym skała jest mniej odporna na 
tarcie. 

Tzw. „kamienie ścierne do pielęgnacji  
rąk i nóg oraz masażu”

W ramach dyskusji nad wykorzystaniem na-
rzędzi kamiennych J. Kaźmierczyk wyróżnił ka-
mienie pielęgnacyjne. O ile samo zastosowanie 
kamieni jako materiału do ścierania naskórka  
i masażu we współczesnej nam kulturze raczej nie 
dziwi, o tyle wydzielenie kilku zabytków pełnią-
cych tę funkcję na wrocławskim grodzie, może już 
budzić spore wątpliwości. Nie wiadomo na jakiej 
podstawie J. Kaźmierczyk określił dziewięć zabyt-
ków jako służące do zabiegów pielęgnacyjnych  
i leczniczych (1990, s. 174-177). Do zbioru włą-
czył egzemplarze odkrywane w obiekcie zwanym 
„sypialnią” czy też kamienie „starte i zaokrąglone 
zapewne od częstego i mocnego trzymania  
w ręku”. Zespół „kamieni pielęgnacyjnych” jest 
dość różnorodny, nie ma natomiast ani jednej 
specjalnej cechy dystynktywnej łączącej zespół  
w typologiczną całość, wyróżniającą go na tle po-
zostałych zabytków. 

Nie neguję funkcjonowania kamieni do pielę-
gnacji wśród mieszkańców grodu. Natomiast pro-
blematyczne jest uzasadnienie, które konkretnie 
wyroby mogły pełnić funkcję pielęgnacyjną. 
Uważam, że na obecnym etapie badań brak jed-
noznacznych podstaw, aby przyporządkować dane 
narzędzia do tej kategorii. Pielęgnacja ciała przy 
pomocy kamieni stosowana była w starożytnym 
Egipcie, Grecji, Rzymie i do dziś cieszy się sporą 
popularnością. Jest to wygodny i łatwy sposób 
ścierania naskórka, czy niegdyś oczyszczania ran. 
Jednak określenie wyrobów z niejednorodnej su-
rowcowo grupy jako kamieni do pielęgnacji rąk  
i nóg, uważam za mocno przesadzone.

W grupie wydzielonej przez J. Kaźmierczyka 
stwierdzono, że sześć z nich to gładziki i osełki  
(3 egzemplarze). Gładziki te są okazami niewielki-
mi, z łatwością mieszczącymi się w dłoni czy też  
w palcach. Przypuszczalnie w celu ewentualnej 
identyfikacji kamieni pielęgnacyjnych należałoby 
przeanalizować wyroby o podobnych gabarytach. 
Najtrudniej byłoby uzyskać porównawcze analizy 
eksperymentalne, zarówno ze względu na specyfi-
kę surowca jak również przeprowadzenia ewentu-
alnych zabiegów pielęgnacyjnych na skórze ludz-
kiej.
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Tabliczki do pisania
W zespole z Wrocławia–Ostrowa Tumskiego 

J. Kaźmierczyk wydzielił cztery kamienne tablicz-
ki do pisania. Jedną z nich można rzeczywiście 
uznać za przedmiot o takiej funkcji. Trzy pozosta-
łe stanowią przykład kamieni szlifierskich, szlifier-
sko-polerskich bądź też płyt okładzinowych o zu-
pełnie przypadkowym układzie linii. Powstały 
one wskutek użytkowania, a w jednym wypadku 
są pozostałością po odcinaniu płyty. J. Kaźmier-
czyk wyrażał pewne wątpliwości co do poprawno-
ści tej interpretacji (1990, s. 74). Natomiast jedy-
na tabliczka do pisania stanowi unikat na skalę 
całej Polski. Zachowała się w dużym fragmencie  
z widocznym obramowaniem i ciągiem równole-
głych do siebie wyraźnych nacięć. Tabliczka była-
by również przedmiotem wyjątkowym w skali 
wyrobów analizowanych w niniejszej pracy. Jed-
nak przeprowadzone badania petrograficzne (zob. 
aneks petrograficzny na płycie CD, płytka cienka 
nr 24) ujawniły, że została ona wykonana z gliny 
zawierającej znaczną ilość palonki (ryc. 113).  

W świetle przedstawionych argumentów należy 
wykluczyć tabliczki do pisania ze zbioru wrocław-
skich zabytków kamiennych. Nie oznacza to jed-
nak, iż wyroby takie nie funkcjonowały we wczes-
nym średniowieczu. Brakuje mimo wszystko 
jednoznacznego potwierdzenia tego przypuszcze-
nia.

Kamienne tabliczki do pisania pojawiają się 
na Dolnym Śląsku dopiero u progu nowożytno-
ści. Mają one formę płytkowatych sztabek, często 
z wyrytymi liniami lub kratką. Wykonane są  
z ciemnych łupków zieleńcowych, o proweniencji 
sudeckiej lub z zachodu Europy. Ich funkcjonowa-
nie (podobnie jak towarzyszących im rysików) przy-
pada we Wrocławiu na koniec XV – pocz. XX w.  
(Lisowska 2012, s. 226-229, oraz niepublikowane 
analizy zabytków z badań archeologicznych we 
Wrocławiu).

Naczynia kamienne
Opisywany przez J. Kaźmierczyka (1990,  

s. 79-83) wrocławski zbiór naczyń kamiennych 
został przebadany ponownie. Niestety największe 
z naczyń zaginęło (nr 36b/85, Kaźmierczyk 1990, 
s. 82-83, ryc. 38/1), stąd nie można ustalić petro-
grafii wyrobu. Zdaniem autora badań naczynie 
zostało wykonane z piaskowca i jak na obecny 
zdekompletowany stan wrocławskich inwentarzy, 
oznaczenie J. Kaźmierczyka należałoby na razie 
przyjąć jako jedyne istniejące. Należy jednak pa-
miętać o możliwości pomyłki, podobnie jak  
w przypadku określenia surowcowego tabliczek 
do pisania. Pozostałe cztery zabytki są zbyt małe, 
aby z całą pewnością uznać je za fragmenty naczyń 
kamiennych. Po dokładnym oglądzie można 
stwierdzić, iż niczym się nie różnią od wyrobów 
sklasyfikowanych jako gładziki, narzędzia wielo- 
funkcyjne i kamienie polerskie. Wykonano je  
z serpentynitu wydobywanego w rejonie Jordano-
wa Śląskiego (nr 190j/77), piaskowca pochodzą-
cego z Sudetów lub ich Przedgórza (nr 120f/77) 
oraz kwarcytów – łupków kwarcowych, których 
wychodnie lokalizowane są na Wzgórzach Strze-
lińskich (nr 109e/77 oraz 43a/75). 

Pomijając opisane naczynie kamienne z pia-
skowca, pozostałe fragmenty nie mogą raczej 
uchodzić za ułamki przedmiotów o podobnym 
przeznaczeniu. Opisywana nieznaczna „półokrą-

Ryc. 113. Wrocław-Ostrów Tumski. Gliniana tabliczka do pisa-
nia (zbiory Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego)

Fig. 113. Wrocław-Ostrów Tumski. Clay writing tablet (collec-
tion of the Institute of Archaeology, University of Wrocław).
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głość” ich krawędzi jest również często spotykana 
wśród innych narzędzi i zależy od sposobu użyt-
kowania danego przedmiotu. Trudno również wy-
konać naczynie z kwarcytu i łupków kwarcowych 
(dwa przedmioty), surowiec ten łatwo podczas 
tego typu obróbki mógł się łamać i kruszyć.  
W zasadzie jedyną skałą nadającą się do wytwarza-
nia tej grupy przedmiotów jest serpentynit,  
w miarę zwięzły i wygodny w obróbce. Znane  
z kilku kościołów romańskich na Dolnym Śląsku 
chrzcielnice były wykonywane z piaskowców.  
J. Kaźmierczyk wśród zabytków z wrocławskiego 
zespołu dopatruje się podobnego przeznaczenia, 
traktując jednak swoją koncepcję z dużą ostrożno-
ścią.

Naczynia kamienne znane są z innych stano-
wisk wczesnośredniowiecznych i zbudowane są  
w głównej mierze ze słonińca (łupku talkowo-an-
tygorytowego). Skała ta bardzo dobrze nadaje się 
do wyrobu tych przedmiotów, jako że jest łatwa  
w obróbce, a jednocześnie dość zwięzła. Naczynia 
ze słonińca są również ogniotrwałe. Znajdowane 
są na stanowiskach zlokalizowanych głównie na 
południowym wybrzeżu Bałtyku oraz w Skandy-
nawii. W Polsce fragmenty naczyń ze słonińca od-
kryto na Wolinie (Jochemczyk, Skoczylas 1984). 
Liczne fragmenty mis z łupku talkowego odkryte 
zostały w Hedebach (Resi 1979). Wychodnie łup-
ku talkowo-antygorytowego znajdują się m.in.  
w okolicach Oslo.

Instrumenty pomiarowe
Przedstawione w pracy J. Kaźmierczyka (1990, 

s. 104-108) miarki kamienne są kolejną trudną 
do zweryfikowania grupą zabytków. Autor opra-
cowania uzasadnia wykorzystywanie takich przed-
miotów istnieniem na ich powierzchni „podział-
ki” w postaci umieszczonych w podobnych 
odstępach karbów i nacięć. Miałaby ona odwzo-
rowywać system długości miar. Opisuje trzy takie 
narzędzia pochodzące z badań na Ostrowie Tum-
skim we Wrocławiu. O ile w przypadku jednego  
z zabytków (nr inw. 139a/84) rzeczywiście mamy 
do czynienia z występowaniem na jednej po-
wierzchni regularnie rozmieszczonych tzw. „kar-
bów”, o tyle dwa pozostałe zabytki noszą typowe 
ślady po przypadkowych nacięciach i ostrzeniu. 
Są to zatem osełki z widocznymi pozostałościami 

użytkowania (nr inw. 105b/75 oraz nr inw. 
28m/87). Ich fragmentaryczny stan zachowania 
uniemożliwia odtworzenie całości morfometrii 
tych zabytków.

Natomiast warto przyjrzeć się pierwszemu  
z zabytków (por. Kaźmierczyk 1990, s. 104-106, 
ryc. 50, 51/3). Ten niewielki wyrób przy zastoso-
waniu standardowych podziałów typologicznych 
można byłoby sklasyfikować jako osełkę z otwo-
rem. Jak słusznie zauważył J. Kaźmierczyk otwór 
ten był wtórnie wykonany po złamaniu wyrobu, 
przy czym zanim powstał widoczne są wcześniej-
sze dwie próby jego nawiercenia. Wyrób w kate-
goriach morfometrycznych nie różni się zasadni-
czo od innych smukłych osełek z otworem. 
Natomiast opracowanie jego węższych powierzch-
ni jest zjawiskiem unikalnym w całym zbiorze po-
dobnych mu zabytków (zarówno z Ostrowa Tum-
skiego jak i pozostałych stanowisk dolnośląskich). 
Powierzchnia płaszczyzn bocznych ma wyraźne 
karby i zagłębienia, rozmieszczone w podobnej 
odległości od siebie. Cecha ta skłoniła J. Kaźmier-
czyka do uznania przedmiotu za przyrząd mierni-
czy. Wobec braku danych porównawczych po-
dobnych miniaturowych miarek (miarki kamienne 
pochodzące z późnego średniowiecza są znacznie 
większe i oddają wartości takie jak stopa czy ło-
kieć) trudno jak na razie podjąć dyskusję dotyczą-
cą przeznaczenia wyrobu oraz ewentualnego sys-
temu wartości, jakie miałyby odzwierciedlać 
nacięcia na powierzchniach bocznych wyrobu. 
Odległości pomiędzy poszczególnymi nacięciami 
wynoszą od 5 do 6 mm. Jest ich odpowiednio  
8 i 9 na każdej z płaszczyzn. Pomimo iż interpre-
tacja funkcjonalna J. Kaźmierczyka wydaje się 
sensowna z praktycznego punktu widzenia, to 
koncepcję tę wypadałoby traktować z dużą ostroż- 
nością. Być może wątpliwości rozwieją ewentual-
ne przyszłe badania traseologiczne tego zabytku, 
które mogą jedynie wykluczyć zabytek jako przy-
rząd mierniczy. Zastanawiające jest również, jaki 
system miar może być reprezentowany przez wy-
rób z Ostrowa Tumskiego. 

Tzw. „kowadła”
Kowadła były niezbędnym narzędziem w pra-

cowniach kowali, mieczników, nożowników i in-
nych rzemieślników trudniących się wyrobem 
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przedmiotów metalowych. We wczesnym śred-
niowieczu znane były niewielkie kowadełka meta-
lowe, które osadzano zazwyczaj na drewnianym 
pieńku. Zarówno źródła ikonograficzne jak i ar-
cheologiczne potwierdzają szerokie stosowanie 
kowadeł metalowych (zob. np. Kodeks Bohema, 
Manuskrypt z Cartenbury z ok. 1000 r.). W obrę-
bie zabytków archeologicznych jest to pierwsza 
próba wydzielenia wśród zabytków archeologicz-
nych kamiennych przedmiotów spełniających tę 
funkcję (Kaźmierczyk 1990, s. 177 n.). Czy na 
pewno słuszna?

J. Kaźmierczyk (1990, s. 177-182) argumen-
tuje istnienie kamiennych kowadeł, śladami kon-
taktu wyrobu z ogniem, oraz obecnością na po-
wierzchni tych wyrobów zbić i stłuczeń. 
Teoretycznie analogiczne ślady mogłyby wystąpić 
na ewentualnych kamiennych kowadłach. Jednak 
wątpliwości budzi porównanie zespołu „kowadeł” 
z pozostałym inwentarzem z Wrocławia-Ostrowa 
Tumskiego. Obecność okopcenia czy spieczenia 
skały nie jest zjawiskiem nadzwyczajnym. Często 
zużyte przedmioty kamienne układano w pobliżu 
palenisk. Wiele innych przedmiotów nosi również 
takie ślady. Zastanawiające jest też, jakiego typu 
ślady pozostawia kontakt rozgrzanego metalu ze 
skałą? Czy są one analogiczne do tych powstają-
cych w wyniku kontaktu z ogniem? Wydaje się, że 
możliwe jest częściowe nadtopienie składników 
skały w wyniku silnych, miarowych uderzeń gorą-
cym narzędziem. Jak dotąd nie prowadzono jed-
nak żadnych szczegółowych badań mogących wy-
jaśnić omawiany problem. Podkreślić trzeba, że 
ślady w postaci zgnieceń i wyłuszczeń są również 
często spotykane w zabytkach kamiennych. Obec-
ne są głównie na podkładkach, rzadziej na innych 
narzędziach. Podkładki są wyrobami uniwersalny-
mi, które w ramach swojej kategorii mogły pełnić 
wielorakie funkcje, w tym również potencjalnych 
kowadeł. 

W grupie wydzielonych przez J. Kaźmierczyka 
kowadeł część z nich to kamienie szlifierskie i po-
lerskie, osełki, podkładki oraz gładziki. Podstawą 
do takiej właśnie interpretacji tych zabytków były 
omówione wcześniej kryteria morfometryczne. 
Niektóre narzędzia umieściłam w grupie przed-
miotów o nierozpoznanej funkcji, z zachowanymi 

śladami obróbki i użytkowania. Aby nie negować 
w całości ciekawych spostrzeżeń Profesora doty-
czących kamiennych kowadeł, warto zwrócić 
uwagę, iż kamienie są w szerokim zakresie wyko-
rzystywane w czynnościach towarzyszących ob-
róbce i nadaniu kształtu narzędziom metalowym. 
Natomiast nie ma podstaw źródłowych, aby  
w wiarygodny sposób wyróżnić zespół kowadeł  
z Ostrowa Tumskiego we Wrocławiu. Stosowanie 
kamienia do prac kowalskich zapewne miało 
miejsce we wczesnym średniowieczu, ale podob-
nie jak w przypadku wcześniej omawianych pro-
blematycznych kategorii narzędzi, trudno doko-
nać prawidłowej selekcji takiego materiału. 

Tzw. „prasa do wyciskania oleju”
Niezwykle ciekawą interpretację funkcjonalną 

narzędzi kamiennych przedstawił J. Kaźmierczyk 
dla dwóch przedmiotów o znacznych rozmiarach 
(1990, s. 194-195). Ze względu na specyfikę su-
rowca budującego jednego z nich (nr inw. 79g/78), 
uznał go za prasę do wyciskania oleju. Przedmiot 
ten w rzeczywistości jest kamieniem żarnowym 
wykonanym z łupku łyszczykowego. Jako, że jest 
to jedyny egzemplarz żarnowa z tego surowca 
wśród pozostałych znalezisk wrocławskich kamie-
ni żarnowych, które są wykonane z granitu, skło-
niło to badacza do sformułowania tezy, iż jest to 
skała zbyt krucha i łamliwa, aby pełnić podobną 
funkcję. Pogląd ten jest jednak niesłuszny. Zarów-
no na Dolnym Śląsku, jak również w pozostałych 
regionach Europy kamienie żarnowe z łupków 
łyszczykowych cieszyły się dużą popularnością 
(por. rodz. 5). Wyrabiano z nich koła osiągające 
średnicę mogącą dochodzić nawet do jednego 
metra. Również nietrafione jest twierdzenie o rze-
komej niewielkiej przydatności tego surowca do 
mielenia ze względu na jego kruchość. Należy 
przede wszystkim brać pod uwagę, iż zanim przed-
mioty z łupków łyszczykowych zostały odkryte na 
stanowiskach archeologicznych, narażone były na 
kilkusetletnie działanie różnych czynników inten-
syfikujących proces wietrzenia skały. Łupki łysz-
czykowe są szczególnie podatne na wietrzenie. 
Wiele zależy od konkretnego złoża, które może 
być mniej lub bardziej zwietrzałe oraz może się 
cechować różnymi właściwościami petrograficz-
nymi przejawiającymi się w twardości, czy też 
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zwięzłości skały. Dobrze rozpoznane złoże surow-
ca o odpowiednich parametrach miało niebagatel-
ne znaczenie w technologii produkcji kół żarno-
wych. Dzięki trafnej jego ocenie możliwe było 
wytworzenie wyrobów najwyższej klasy charakte-
ryzujących się dużą wytrzymałością.

Prasy do wyciskania oleju właściwe są przede 
wszystkim społeczeństwom zamieszkującym tere-

ny Bliskiego Wschodu oraz basen Morza Śród-
ziemnego. Odkryte tam prasy służyły przede 
wszystkim przetwórstwu oliwek i wina. Przeważ-
nie prasy te wykuwano bezpośrednio w skale, ale 
zdarzają się również egzemplarze przypominające 
wyglądem kamienie żarnowe, natomiast różniące 
się od nich uformowaniem powierzchni i brzegów 
(Ayalon, Frankel, Kloner 2009).

3.16. Zabytki o niepewnej funkcji, chronologii  
i kontekście odkrycia. Zarys problemu

Drugą grupę narzędzi kamiennych sprawiają-
cych kłopot w poprawnym rozpoznaniu ich funk-
cji jak również zaliczeniu ich do odpowiedniego 
typu, stanowią nieliczne zabytki, które nie mają 
odpowiedników w innych średniowiecznych ze-
społach, są bardzo rzadkie lub nastręczają wątpli-
wości natury formalnej. Omówienie ich utrudnia 
dodatkowo niepewna chronologia niektórych ze-
społów. Propozycję interpretacji funkcjonalnej 
przedstawiam w oparciu o analogie z inwentarza-
mi pradziejowymi, nowożytnymi oraz bazując na 
analogiach etnograficznych.

W zbiorach Muzeum Miejskiego Wrocławia 
natrafiłam na zabytek pochodzący z przedwojen-
nych badań w Głogowie. Brak jest jakichkolwiek 
informacji o kontekście odkrycia przedmiotu.  
W trakcie analizy muzealiów nazwałam go ro-
boczo „piszczałką” (być może inny instrument 
muzyczny) ze względu na podobny kształt do tego 
instrumentu (ryc. 114). Powstał z bryłki skały 
krzemionkowej (krzemień?) pochodzenia narzu-
towego mającej w środku naturalnie wydrążony 
kanał rozwidlający się na trzy części. Wyloty tego 
kanału zostały zeszlifowane, tworząc tym samym 
niewielkie okalające je trzy płaszczyzny prostopa-
dłe do ich osi. Powierzchnie te rozłożone są asy-
metrycznie. Jedynym znanym mi odpowiedni-
kiem tego przedmiotu jest wyrób pochodzący ze 
stanowiska kultury łużyckiej w Úvalnie koło 
Krnova w Republice Czeskiej (Pavelčik 1993). 
Dlatego „piszczałka” pochodząca z Głogowa ma 
prawdopodobnie metrykę pradziejową. Autor 
opisu zabytku z Úvalna również dość ostrożnie 
wypowiada się na temat funkcji tego przedmiotu, 
jako że pradziejowe instrumenty muzyczne wyko-

nane są przede wszystkim z kości i poroża, a także 
z drewna (Wieczorowski 1948, s. 348-56; Pawlak 
1965, s. 280-283; Jaworski 1991; 80-83). Trudno 
mi się również opowiedzieć jednoznacznie za kon-
kretną funkcją tego przedmiotu. Wykonując roz-
maite kombinacje nie udaje się z niego wydobyć 
żadnego dźwięku. Zabytek w inwentarzach muze-
alnych opisany jest jako wczesnośredniowieczny.

Kolejną interesującą kategorią zabytków są 
rylce do pisania. Łącznie odkryto 3 takie przed-
mioty w Bytomiu Odrzańskim (2 egzemplarze) 
oraz na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu (1 eg-
zemplarz). Wszystkie zabytki mają podobną for-
mę i surowiec. Są to niewielkie (do 3,7 cm długo-
ści), podłużne sztyfty, o okrągłym przekroju (do 
5,5 mm średnicy) zakończone szpicem podob-
nym do zastruganego ołówka. Forma tych przed-
miotów od razu nasuwa skojarzenie ich z rylcami 
do pisania. Natomiast jak dotąd nie spotkano się 
na ziemiach polskich w inwentarzach wczesnośre-
dniowiecznych z kamiennymi rylcami do pisania. 
Zdaniem badacza Bytomia Odrzańskiego – Sła-
womira Moździocha, tak przedstawianą funkcję 
traktować ostrożnie, ze względu na niepewny 
kontekst stratygraficzny37. Z podobną sytuacją 
mamy do czynienia w przypadku „rylca” z Ostro-
wa Tumskiego we Wrocławiu, odkrytego podczas 
badań w 1995 r.38 Wczesnośredniowieczne rylce 
do pisania (stilusy) wykonywane były z kości i po-

37 W tym miejscu składam prof. Sławomirowi Moździochowi 
serdeczne podziękowania za cenne uwagi i konstruktywną dyskusję.

38 Zabytki z badań w 1995 r. i latach późniejszych na Ostro-
wie Tumskim we Wrocławiu, nie zostały ujęte w zestawieniach 
katalogowych i analizie ze względu na problematyczny kontekst 
stratygraficzny, uniemożliwiający dokładne datowanie części od-
krytych warstw.
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roża (Jaworski 1990, s. 46-48) stąd też tak trudne 
do poprawnej interpretacji są omawiane znalezi-
ska. Być może mają one metrykę wczesnośrednio-
wieczną, ale w takim wypadku stanowiłyby uni-
kat w skali środkowoeuropejskiej. Przypuszczalnie 
są to jednak zabytki późnośredniowieczne lub co 
bardziej prawdopodobne nowożytne, przypomi-
nające znane jeszcze w początkach XX w. rysiki. 
Kilka podobnych rylców (rysików) oraz towarzy-
szące im tabliczki do pisania odkryto w nawar-
stwieniach z XVIII w. przy ul. Katedralnej 4 na 
Ostrowie Tumskim we Wrocławiu (Lisowska 
2012, s. 226-228). Rylce do pisania zostały wyko-
nane z łupków kwarcowo-chlorytowych. Pomimo 
wykonania badań rentgenogra�cznych, nie udało 
się ustalić proweniencji tych skał.

Kolejne dwa przedmioty zostały uznane za 
nieokreślone ze względu na surowiec, z którego 
zostały wykonane oraz niepewny kontekst odkry-
cia. W obu przypadkach są to zabytki wykonane  
z serpentynitu i pochodzące z luźnych odkryć 
przedwojennych. Jako że zostały one włączone  
w inwentarzach muzealnych do wczesnego śre-
dniowiecza, wypada je krótko omówić. Pierwszy  

z nich to przęślik znaleziony w okolicach Jordano-
wa Śląskiego. W przekroju jest on stożkowaty,  
a jego powierzchnię zdobią delikatne ryty układa-
jące się promieniście. Jak dotąd jest to jedyny 
przęślik spośród wcześniej omówionych (por. 
3.5.) wykonany z tego surowca. Z serpentynitu 
wyrabiano osełki oraz płyty okładzinowe i posadz-
kowe. Zabytek z Jordanowa Śląskiego ma prawdo-
podobnie metrykę pradziejową. Zdarza się, że 
przy wyrobie przęślików korzystano ze skał miej-
scowych (na przykład w Rzymówce), ale nie jest 
to zjawisko powszechne w warunkach dolnoślą-
skiego wczesnego średniowiecza. Z uwagi na zróż-
nicowany przekrój kulturowy stanowisk w okolicy 
Jordanowa Śląskiego, należałoby z dużą ostrożno-
ścią oceniać chronologię tego przedmiotu.

Drugim zabytkiem, które wzbudza duże wąt-
pliwości jest płytka polerska ze stanowiska Obora, 
pow. lubiński. Odkryto ją luźno przed II wojną 
światową na stanowisku wielokulturowym. Ma 
ona kształt nie spotykany jak dotąd w zespołach  
z wczesnego średniowiecza (zob. katalog i tablice). 
Wykonano ją z serpentynitu lizardytowo-chryzo-
tylowego o proweniencji pozadolnośląskiej. Zda-

Ryc. 114. 1 – Głogów. Przedmiot kamienny o trudnej do określenia funkcji (zbiory Muzeum Miejskiego Wrocławia);  
2 – piszczałka z Úvalna (za: Pavelčik 1993, obr. 143)

Fig. 114. 1 - Głogów. An undetermined stone artefact (collection of the City Museum of Wrocław); 2 – the pipe from Úvalna (after 
Pavelčik 1993, Fig. 143).
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niem P. Guni serpentynity o cechach petrograficz-
nych reprezentowanych przez skałę wykorzystaną 
do wyrobu przedmiotu z Obory, pochodzą naj-
prawdopodobniej ze złóż alpejskich (por. aneks 
petrograficzny na CD, opis płytki cienkiej nr 69). 
Zabytek ten jest jedynym tego typu przedmiotem 
na Dolnym Śląsku wykonanym z serpentynitu  
o zamiejscowej proweniencji. Mając tak obfite 
złoża tej skały, dość dobrze rozpoznane przez 
wczesnośredniowiecznych kamieniarzy, nie było 
potrzeby sprowadzania serpentynitu z zewnątrz. 
Być może przedmiot trafił na Dolny Śląsk przy-
padkowo na drodze wymiany lub działań zbroj-
nych. Drugim argumentem podważającym wcze-
snośredniowieczną metrykę zabytku jest jego 
kształt, dla którego jedyną analogią w znanych mi 
inwentarzach zabytków archeologicznych jest 
okaz pochodzący z nawarstwień XIV-XV – wiecz-
nych Starego Miasta we Wrocławiu. Płytka poler-
ska z Wrocławia wykonana została z bazaltu o nie-
ustalonym pochodzeniu (analiza M. Borowskiego). 
Zabytek ten odkryto w trakcie badań prowadzo-

nych w latach 2007-2008 przy Placu Uniwersy-
teckim. Być może przedmiot ze stanowiska  
w Oborze ma również późnośredniowieczną me-
trykę. Natomiast raczej nie należałoby go wiązać  
z materiałami pochodzącymi z wczesnego śre-
dniowiecza, wobec wielokulturowego charakteru 
stanowiska, z którego pochodzi oraz niepewnych 
okoliczności odkrycia. Zabytek w inwentarzach 
muzealnych (MMW) figuruje jako wczesnośre-
dniowieczny.

W trakcie analiz materiału zabytkowego nie-
rzadko okazywało się, że niektóre przedmioty opi-
sane jako osełki, rozcieracze czy gładziki są kamie-
niami naturalnie uformowanymi, bez udziału 
czynnika antropogenicznego. Zabytki te w więk-
szości usunięto z katalogu. Pozostawiono jedynie 
nieliczne, określone tu jako „kamień z wątpliwy-
mi śladami użytkowania”, co do których nie było 
pewności, czy zawierają ślady o charakterze antro-
pogenicznym.

3.17. Surowce kamienne  
wykorzystywane w budownictwie grodowym

Surowce kamienne wykorzystywane były na 
Dolnym Śląsku do budowy niektórych elemen-
tów konstrukcyjnych wałów grodów w VIII-X w. 
Zasadniczo konstrukcje te można podzielić tery-
torialnie na część sudecką oraz niżową. Ma to bez-
pośredni związek z rodzajem budulca użytego do 
ich wzniesienia. Grody w Sudetach umacniano 
skałami osłaniającymi się lokalnie w ich najbliż-
szej okolicy. Z kolei do budowy obiektów położo-
nych w nizinnej części Dolnego Śląska, wykorzy-
stywano również materiał lokalny, ale już po- 
chodzenia eratycznego. Zbierano go z powierzch-
ni w pobliżu stanowiska, przy czym raczej nie sto-
sowano dalszych zabiegów formujących bloki 
skalne. Jedynie w przypadku dużych głazów dzie-
lono je na fragmenty. 

W pierwszej kolejności omówię skały używa-
ne do budowy grodów położonych w sudeckiej 
części Dolnego Śląska. Najczytelniej rysują się  
w tym przypadku oblicówki kamienne, czyli 
„warstwy łamanych kamieni przylegających do ją-

dra wału wzniesionego w różnej technice budow-
lanej” (Jaworski 2005, s. 193). Znane są z gro-
dzisk w: Dobromierzu, Gilowie, na Bazaltowej 
Górze w Strzegomiu, Granicznej, Jeleniej Górze 
– Grabarach, Koźlicach, Niemczy oraz Witosto-
wicach. Pozostałe elementy konstrukcyjne, takie 
jak: mury kamienne, układy bloków, czy przyle-
gające do lica wału bruki, stwierdzono w Niedo-
wie, Piotrowicach, Będkowicach oraz na Ślęży, 
stan. 156. Część umocnień kamiennych obecnych 
na wczesnośredniowiecznych grodziskach ma me-
trykę pradziejową, jest to efektem budowy gro-
dów we wczesnym średniowieczu na grodziskach 
kultury łużyckiej. Takie założenia obronne są zna-
ne z: Grodziszcza, Myśliborza oraz Witostowic. 
W przypadku grodziska w Starym Książu istnieje 
prawdopodobieństwo, iż wczesnośredniowieczna 
oblicówka została rozebrana i wykorzystana jako 
materiał do budowy późnośredniowiecznego 
zamku (Jaworski 1994, s. 514; 2005, s. 130). 
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W literaturze trwa dyskusja nad fenomenem 
obecności na Dolnym Śląsku kamiennych kon-
strukcji grodów. J. Kaźmierczyk (1978, s. 46) ge-
nezę tych budowli uważa za miejscową, inni bada-
cze wskazują, że ich pojawienie się mogło być 
uwarunkowane bezpośrednimi wpływami za-
chodnimi ze świata karolińskiego (Wachowski 
1982, s. 148; 1991, s. 139; 1992, s. 80) bądź wiel-
komorawskiego i czeskiego (Kaźmierczyk 1983,  
s. 240; Jaworski 1997, s. 118; 2001, s. 204; 2002, 
s. 24; Wachowski 1997, s. 46). Ostatnio wiele 
miejsca poświęcił temu zagadnieniu K. Jaworski 
(2005), który z elementami wpływów wielkomo-
rawskich wiąże konstrukcje grodzisk w Gilowie  
i Dobromierzu (2005, s. 196), ostrożnie wypo-
wiada się na temat genezy konstrukcji kamien-
nych na pozostałych stanowiskach. Wyczuwalna 
natomiast jest sympatia autora do środowiska 
wielkomorawskiego, co przekłada się na sugestie 
odnośnie podobnej genezy konstrukcji pozosta-
łych obiektów (Jaworski 2005, s. 195 n.).

Z perspektywy badań nad wykorzystaniem 
surowców kamiennych we wczesnym średniowie-
czu, oblicówki należą do istotnych źródeł. Ich bu-
dowa wiązała się z pozyskaniem surowca w dość 
znacznej ilości, musiał on występować na tyle bli-
sko od założenia grodowego, aby transport skały 
był opłacalny. W środowisku sudeckim nie stano-
wiło to większego problemu, stąd też kamienie do 
budowy umocnień wałów grodów pozyskiwano  
w wychodniach znajdujących się przeważnie do  
5 km w linii prostej od założenia obronnego. 
Przynajmniej część sąsiadujących z grodziskami 
kamieniołomów (np. Gilów, Witostowice, Do-
bromierz) można genetycznie wiązać z budową 
tych grodzisk. 

Jak dotąd badacze skupiający się na opisie  
i próbach rekonstrukcji umocnień, stosunkowo 
niewiele miejsca poświęcili petrografii budujących 
je skał. Pierwszą profesjonalną analizę petrogra-
ficzną umocnień grodziska w Niemczy przepro-
wadził Alfred Majerowicz (Hołubowicz, Kaźmier-
czyk 1963, s. 301). Kolejne oznaczenia wykonano 
dopiero na początku lat 90. XX w. dla grodziska  
w Gilowie. Makroskopowa analiza petrograficzna 
wykonana przez Ilonę Jaworską obejmowała za-
równo przedmioty kamienne jak i elementy kon-

strukcyjne wałów (Jaworski 1994). Wyniki tych 
badań kilka lat później zostały uzupełnione o ba-
dania mikroskopowe wykonane przez Agnieszkę 
Wójcik (Jaworski, Wójcik 1997). Natomiast lako-
niczne opisy petrograficzne kamieni obecnych  
w wałach grodzisk w Dobromierzu, Granicznej, 
Niemczy i Starym Książu umieścił w kilku pra-
cach J. Kaźmierczyk (1978; 1983) oraz K. Jawor-
ski (1994a). Dla pozostałych grodzisk wykonano 
rozpoznanie terenowe, mające na celu ustalenie 
surowca oblicówek i pozostałych kamiennych ele-
mentów wałów. Nierzadko wykorzystano do tego 
luźno zalegające bloczki skalne odrzucone na hał-
dę w trakcie wcześniejszych prac wykopalisko-
wych na tych obiektach.

Stosunkowo dobrze rozpoznane zarówno pod 
względem konstrukcji jak i petrografii skał uży-
tych do budowy, jest grodzisko w Dobromierzu. 
Zdaniem J. Kaźmierczyka (1993, s. 172) przeba-
dano około 25 % kubatury wału oraz odsłonięto 
około 50 % lica. Odkryto również elementy kon-
strukcyjne świadczące o obecności dwóch bram 
grodowych (starszej i młodszej). Zewnętrzna obli-
cówka kamienna związana była od strony we-
wnętrznej konstrukcją drewniano-ziemną (Kaź-
mierczyk 1983; Jaworski 2005, s. 173-184). 
Surowcem wykorzystanym do budowy były staro-
paleozoiczne (kambr) łupki zieleńcowe oraz spili-
ty. Występują one lokalnie na południe i zachód 
Dobromierza. Zdaniem J. Kaźmierczyka i współ-
pracujących z nim geologów surowce użyte do bu-
dowy grodu w Dobromierzu pozyskiwano w ka-
mieniołomach, o czym świadczą świeże przełamy 
bloczków skalnych. Autor badań lokalizuje ich 
wychodnie w odległości 300 m od stanowiska  
w obrębie kilku starych kamieniołomów o nie-
ustalonej chronologii (Kaźmierczyk 1983, s. 170).

Równie dobrze przebadanym obiektem jest 
grodzisko w Gilowie. Rozpoznano tam cztery ro-
dzaje umocnień (Jaworski 2005, s. 125-132),  
w których konstrukcji zastosowanie znalazły ka-
mienie. Do grodu prowadziły także trzy bramy. 
Skały wchodzące w skład umocnień założenia 
gilowskiego, z petrograficznego punktu widzenia, 
to paleozoiczne kataklazyty gnejsowe i mylonity, 
odsłaniające się lokalnie na stanowisku i w jego 
pobliżu. Surowce pozyskiwano bezpośrednio  
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w sąsiedztwie grodu, jak również w jego wnętrzu 
(Jaworski, Pankiewicz 2008, s. 184-188). Być 
może kamieniołomy obecne w centralnej części 
głównego członu grodziska związane były z budo-
wą wewnętrznej oblicówki. Stosunkowo duże  
wymiary niektórych kamieni budujących wały  
w Gilowie, osiągające 60×30×25 cm czy też  
50×50×40 cm, wskazują na pozyskanie surowców 
z najbliższego otoczenia. Takie skały mogą ważyć 
do 60 kg.

Położone kilka kilometrów od Gilowa grodzi-
sko w Niemczy również jest założeniem, w któ-
rym do budowy wałów wykorzystano surowce 
kamienne. Obiekt badany był przez polskich na-
ukowców od lat 50. XX w. Rozpoznano kilka eta-
pów budowy wału (Hołubowicz, Kaźmierczyk 
1963, s. 293 n.). Koncepcje odnośnie ich straty-
grafii i czasu narastania w ciągu kolejnych faz wie-
lokrotnie modyfikowano (Kaźmierczyk 1964,  
s. 243; Kaźmierczyk 1965a, s. 233; Kaletynowie, 
Lodowski 1968, s. 105; Jaworski 2000, s. 152 n.; 
Jaworski 2005, s. 164-171). Z naszego punktu 
widzenia najistotniejszą informacją jest zawarta  
w artykule W. Hołubowicza i J. Kaźmierczyka 
wzmianka na temat petrografii skał, z których 
zbudowano wały grodziska niemczańskiego 
(1963, s. 301). Powołując się na ekspertyzę  
A. Majerowicza, stwierdzono, że kamienie użyte 
do budowy lica wału to sjenity niemczańskie (gra-
nodioryty), których złoża znajdują się w odległo-
ści 2-3 km na południowy-zachód od Niemczy39. 
W oblicówce wystąpiły również bazalty oliwino-
we, łupki kwarcytowe barwy szarej i srebrzystosza-
rej oraz żółte piaskowce (skład procentowy:  
38% – łupek kwarcytowy; 30% – sjenit; 25% – 
bazalt; 7% – piaskowiec). Najbliżej położone zło-
ża łupków łyszczykowych odsłaniają się na wschód 
i południowy-wschód od Niemczy. Licznie wystę-
pują w okolicy wsi Ruszkowice, położonej 5 km 
na południowy-wschód od Niemczy, odnotowa-
no tam również zespoły dawnych wyrobisk tego 
surowca (por. rozdz. 2). Bazalty odsłaniają się 

39 W pracy Hołubowicza i Kaźmierczyka wystąpiła pomył-
ka w lokalizacji wychodni sjenitów. Autorzy błędnie podają wieś 
Ruszkowice, gdzie znajdują się złoża łupków łyszczykowych. 
Obecnie sjenity (granodioryty) wydobywa się w okolicach Piławy 
Górnej (Kośmin) (www.sjenit.com.pl).

około 3 km na zachód od Niemczy, natomiast 
najbardziej oddalone są wychodnie piaskowców, 
znajdujące się około 25 km na południe w rejonie 
Radkowa, lub dalej w okolicach Polanicy i Dusz-
nik. Frekwencja piaskowców wśród wszystkich 
skał użytych do budowy wałów w Niemczy jest 
jednak dość niska (Hołubowicz, Kaźmierczyk 
1963, s. 301).

Dość słabo rozpoznane są konstrukcje grodzi-
ska w Witostowicach. Różne badania sondażowe  
i wykopaliskowe prowadzone były w obrębie maj-
danu (Lodowski 1965; Kaletyn 1968; Górska, 
Paderewska 1972), jedynie wykop z 1979 r. prze-
prowadzony pod nadzorem Sławomira Moździo-
cha założony został w celu rozpoznania konstruk-
cji wału (Moździoch 1984). W pracy S. Moź- 
dziocha brak jakiejkolwiek informacji dotyczącej 
petrografii skał budujących wał. Przeprowadzona 
wizja terenowa na podstawie luźno zalegających 
na grodzisku bloków, ujawniła, iż wały grodziska 
zostały zbudowane przy wykorzystaniu lokalnie 
występujących młodo- i staropaleozoicznych gra-
nitów i granitognejsów, które odsłaniają się w po-
bliżu stanowiska. Założenie posadowione jest 
również na tych skałach.

Sporo trudności przysparza wgląd w petrogra-
fię skał użytych do budowy wałów dwóch gro-
dzisk położonych koło Strzegomia. Pierwsze  
z nich, obecnie całkowicie zniszczone przez ka-
mieniołom znajduje się na Bazaltowej (Szerokiej) 
Górze (Breite-Berg). Badane przed II wojną świa-
tową doczekało się w latach 30. XX w. monogra-
ficznego opracowania (Bersu 1930). Kolejni ba-
dacze, w oparciu o opublikowane materiały, 
weryfikowali chronologię stanowiska (Kaletyno-
wie, Lodowski 1968, s. 136 n.; Kaźmierczyk 
1978, s. 37; Jaworski 2005, s. 188 n.). K. Jaworski 
w pracy na temat grodów sudeckich określił ją za 
J. Kaźmierczykiem (1978, s. 27) na od poł. IX do 
XIII w. (2005, s. 188-9), odwołując się zarazem 
do wcześniejszych ustaleń związanych z określe-
niem górnej granicy chronologicznej grodziska 
przypadającej na młodsze fazy wczesnego średnio-
wiecza (Jaworski 2005, s. 68 n.). Datowanie przy-
jęte przez M. i T. Kaletynów oraz J. Lodowskiego 
zamyka się w okresie XI-XIII w., tę chronologię 
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potwierdzają również znaleziska monet (Kalety-
nowie, Lodowski 1968, s. 137, tam starsza litera-
tura). Pewnym wyznacznikiem chronologicznym 
mogą być dwa zachowane w zbiorach muzealnych 
przęśliki z różowego łupku pochodzące z badań 
prowadzonych w okresie przed II wojną światową 
na Górze Bazaltowej. Ich najwyższą frekwencję na 
Dolnym Śląsku odnotowuje się w XI w., ale spo-
radycznie pojawiają się również wcześniej, pod 
koniec X w. Pomijając zagadnienie chronologii 
grodziska, stosunkowo trudne jest obecnie do 
ustalenia, jakiego surowca użyto do budowy wa-
łów na Górze Bazaltowej. Jednak bazując na 
przedstawionych wyżej analogiach oraz budowie 
geologicznej wyniesienia, na którym usytuowane 
było grodzisko, można z dużym prawdopodo-
bieństwem przyjąć, iż wykorzystywano głównie 
odsłaniające się w pobliżu granity oraz żyłę bazal-
tową, od której nazwę przyjęło wzniesienie. Nie 
można natomiast wykluczyć pozyskania skał z wy-
chodni odleglejszych, jednak nie dalszych niż  
5 km od stanowiska. Mało prawdopodobna jest 
eksploatacja obszarów oddalonych od stanowiska 
o więcej niż 10 km.

Położone blisko od Góry Bazaltowej grodzi-
sko w Granicznej jest obiektem z wałami, do bu-
dowy których posłużono się materiałem skalnym. 
Znajdujące się na Górze Zwycięstwa w Strzego-
miu stanowisko, podobnie jak poprzednie, leży  
w strefie obecnej eksploatacji surowców kamien-
nych. Prowadzone, zarówno przed jak i po II woj-
nie światowej, ratownicze badania wykopaliskowe 
zostały jedynie częściowo opublikowane (Lodow-
ski 1969; Nowiński, Buczek-Płachtowa 1970),  
co nie przeszkodziło J. Kaźmierczykowi (1978, 
ryc. 7) pokusić się o wykonanie rekonstrukcji ob-
warowań grodu. Autor ten nie jest konsekwentny 
w określeniu petrografii skał budujących ze-
wnętrzne i wewnętrzne lico wału grodziska.  
W jednym miejscu nadmienia, iż zbudowane jest 
z granitów, natomiast kilka zdań dalej wspomina 
o wykorzystaniu „łupków” (Kaźmierczyk 1978,  
s. 38). Przeprowadzona wizja terenowa stanowi-
ska pozwoliła na stwierdzenie, że oblicówka ka-
mienna grodziska położonego na Górze Zwycię-
stwa w Strzegomiu zbudowana była przede 
wszystkim z płyt granitowych (granit biotytowy, 

strzegomski) odsłaniających się w obrębie stano-
wiska i jego pobliżu40.

Niewielki obiekt położony w Jeleniej Górze-
Grabarach jest jedynym grodziskiem z oblicówką 
kamienną znajdującym się na terenie osadnictwa 
zgrupowania nadbobrzańskiego, wydzielonego 
przez K. Jaworskiego (Jaworski 2005, s. 128; 
2009, s. 151-152). Dopiero badania prowadzone 
w pierwszej dekadzie XXI w. pozwoliły uściślić 
chronologię obiektu na VIII-IX w. (Wrocławski 
2001, s. 14; Jaworski 2005, s. 54). Stwierdzono 
również obecność zewnętrznej oblicówki kamien-
nej, do której budowy użyto kamieni ciosanych 
osiągających maksymalnie 90 cm długości. Brak 
jest informacji o petrografii tych skał. Na podsta-
wie zebranych danych terenowych udało się usta-
lić, że skały budujące wały grodziska to karboń-
skie granity gruboziarniste, osłaniające się 
miejscowo w okolicach stanowiska. Należą one do 
struktur geologicznych genetycznie powiązanych 
z jednostką określaną jako granit Karkonoszy.

Istnieje natomiast kilka stanowisk gdzie wy-
korzystano kamienie do budowy umocnień wa-
łów, natomiast nie tworzą one oblicówki, tylko 
płaszcze, murki i inne elementy umocnień. Z ta-
kim przypadkiem mamy do czynienia w Będko-
wicach, które z nieznanych bliżej przyczyn, zosta-
ło umieszczone przez J. Kaźmierczyka w zes- 
tawieniu grodzisk dolnośląskich z oblicówkami 
kamiennymi (Kaźmierczyk 1983, s. 235-237). 
Być może impulsem do takiego stwierdzenia jest 
informacja zawarta w sprawozdaniu z badań  
(Śledzik-Kamińska 1982, s. 54) o odkryciu wału 
„licowanego u podstawy brukiem kamiennym” 
oraz „skupiska kamieni obok wału”. J. Kaźmier-
czyk zinterpretował te dane jako fragmentarycz-
nie zachowane elementy oblicówki (Kaźmierczyk 
1983, s. 236), co wydaje się w świetle nowych 
ustaleń stwierdzeniem zbyt daleko posuniętym 
(Jaworski 2005, s. 193-4). Zdaniem badaczki sta-
nowiska H. Śledzik-Kamińskiej jako budulca 
będkowickich konstrukcji kamiennych użyto 

40  Stanowisko obecnie położone jest na terenie prywatnym. 
Ustalono, że pomimo trwającej eksploatacji surowców skalnych  
w jego pobliżu, dość znaczna część grodziska zachowała się w sta-
nie nadającym się do dalszych badań. Utrudnieniem do prowadze-
nia tych prac, mogą być jedynie licznie zalegające okruchy skalne 
pozostałe po odstrzałach w kamieniołomie „Graniczna”.
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„otoczaków polnych”. Trudno przy obecnym eta-
pie wiedzy domniemywać o rodzaju użytych skał. 
Sformułowanie „otoczaki polne” jest przeważnie 
używane przez archeologów do określenia skał po-
chodzenia narzutowego zalegających w pobliżu 
stanowiska. Natomiast biorąc pod uwagę bliskość 

Ślęży, na polach w okolicy Będkowic mogą rów-
nież zalegać fragmenty skał genetycznie związa-
nych z tym masywem (od strony wschodniej – ga-
bra i serpentynity).

Elementy kamienne wykorzystano również do 
umocnienia wałów na odkrytym przez G. Do-

Ryc. 115. Grodziska sudeckie z oblicówkami kamiennymi. 1 – Strzegom, Góra Graniczna. Widok z grodziska na kamieniołom gra-
nitu; 2 – wały grodziska na Górze Granicznej; 3 – grodzisko w Witostowicach; 4 – grodzisko w Gilowie; 5 – grodzisko w Niedowie; 
6 – grodzisko w Koźlicach.

Fig. 115. Sudeten strongholds with stone revetments. 1 – Strzegom, Góra Graniczna. View from the stronghold onto the granite 
quarry; 2 – ramparts of the Góra Graniczna stronghold; 3 – stronghold in Witostowice; 4 - stronghold in Gilów; 5 – stronghold in 
Niedów; 6 - stronghold in Koźlice.
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mańskiego grodzisku „na wschodnim stoku Ślę-
ży” (stanowisko Ślęża 156). Wykorzystano do 
tego bloki gabra osiągające wymiary do 50-60 cm 
(Domański 1995, s. 179-185; 1996, s. 207-209, 
1997a, 2002, s. 55-62). Gabro odsłania się w po-
staci luźno rozrzuconych bloków i grup skałek  
w całej południowo-wschodniej części Ślęży.  
Z tego surowca wykonano również wały kultowe 
znajdujące się na szczycie i w jego okolicach.

Z fragmentami bliżej nie określonych kon-
strukcji kamiennych spotykamy się na grodzisku 
w Niedowie. Badany przez kilka lat wykopalisko-
wo obiekt nie doczekał się jednak opracowania 
naukowego. Wiadomo, iż w wale zarejestrowano 
obecność bloczków skalnych lokalnego bazaltu 
(Śledzik-Kamińska 1988, s. 52). Opinię tę po-
twierdziły badania terenowe, podczas których zlo-
kalizowano kilka niewielkich łomów bazaltu  
o nieustalonej chronologii, znajdujących się w od-
ległości od 100 do 300 metrów od stanowiska. Jak 
dotąd, nie została wyjaśniona kwestia istnienia ob-
licówki kamiennej na grodzisku położonym w po-
bliskich Koźlicach. Jest one datowane na X/XI w.  
(Fokt, Rodak 2008, s. 269). W niektórych zesta-
wieniach funkcjonuje jako umocnione oblicówką 
kamienną (Kaźmierczyk 1983, s. 45). Nie udało 
się stwierdzić, jakie ewentualnie skały wykorzysta-
no do budowy umocnień. Prawdopodobnie mogą 
to być miejscowe bazalty lub materiał eratyczny. 
Ostatnio prowadzone badania na tym stanowisku 
nie wniosły nowych danych do tego zagadnienia 
(Fokt, Rodak 2008, por. Kaletynowie, Lodowski 
1968, s. 77-78, tam starsza lit.). Wizja terenowa 
przeprowadzona w kwietniu 2010 r. nie przynio-
sła spodziewanych rezultatów, bowiem nieliczne 
zalegające wokół starych wykopów kamienie 
trudno wiązać z potencjalnie funkcjonującymi  
w tym miejscu konstrukcjami.

Przedstawione powyżej przykłady świadczą  
o wykorzystaniu skał miejscowego pochodzenia 
do budowy grodów w strefie sudeckiej. Bliskość 
wychodni miała niebagatelne znaczenie podczas 
procesu budowy tych założeń obronnych. Na 
pewno u jego podstawy leżały przyczyny ergono-
miczne, ale być może również krótki czas przezna-
czony na ich budowę, wiążący się z koniecznością 
doraźnego i szybkiego pozyskania materiału skal-

nego. Do konstrukcji wykorzystywano przed 
wszystkim kamień łamany, co pośrednio wskazuje 
na możliwość jego wydobycia w kamieniołomach. 
Większość kamieniołomów znajdowała się w po-
bliżu budowanych grodów, a nawet w ich obrębie 
(Gilów) (Jaworski, Pankiewicz 2008, s. 184 n.). 
Czasem kamieniołomy wewnątrz grodów wyko-
rzystywano następnie jako cysterny (np. Binne-
witz). Powyższe spostrzeżenia potwierdziły rozpo-
znania terenowe prowadzone w pobliżu Niemczy, 
Witostowic i Dobromierza. Nie udało się nato-
miast zarejestrować łomów położonych na ze-
wnątrz grodziska w Gilowie. W okolicy grodziska 
występują liczne skałki, możliwe jest że bezpo-
średnio odłupywano z nich materiał skalny. Ślady 
po takich zabiegach są jednak niewidoczne w tere-
nie, oprócz jednego, trudnego do wydatowania 
otworu w skale obecnego na skarpie znajdującej 
się 100 m na wschód od grodziska (Pankiewicz 
2009a, s. 11).

W nizinnej części Dolnego Śląska również od-
kryto kilka grodzisk, w których do budowy wałów 
wykorzystano surowce skalne. Wystąpiły one  
w Czeladzi Wielkiej (Sądowel I), Gostyniu, Ka-
szowie, Kijach, Lilikowie, Połupinie, Popęszycach 
oraz Wrocławiu-Ostrowie Tumskim.

Spośród wymienionych obiektów najle-
piej rozpoznane zostało grodzisko ze schyłku  
X – początków XI w., zlokalizowane w Kaszo-
wie (Dzieduszycka 1977). Na obiekcie tym do-
konano rozpoznania konstrukcji wałów w czte-
rech naprzeciwległych partiach. Stwierdzono, iż 
wał posadowiony jest zasadniczo w konstrukcji 
rusztowej, licowany jest od wewnętrznej strony 
kamieniami. Z materiału tego powstały również 
konstrukcje bramy oraz przylegającej do niej basz-
ty. Do budowy założenia wykorzystano materiał 
pochodzenia eratycznego – „kamienie polne” 
(Dzieduszycka 1977, s. 74). Autorka opracowa-
nia dokonała również zestawienia dotychczas roz-
poznanych grodzisk z oblicówkami kamiennymi  
z terenów Słowiańszczyzny Zachodniej (Dziedu-
szycka 1977, tabela 1). 15 km na północny-
-zachód  od Kaszowa położone jest grodzisko  
w Lilikowie (IX-X w.), którego wały również 
wzniesiono w konstrukcji kamienno-drewniano-
ziemnej (Kaletyn 1964, s. 178-9; Dzieduszycka 
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1977, tabela 1, poz. 26). Przypuszczalnie wyko-
rzystano do tego materiał kamienny pochodze-
nia narzutowego, który być może pozyskiwano  
w znajdujących się w północnej części majdanu 
wybierzyskach.

Kolejnym obiektem położonym na wschód od 
dwóch poprzednich, jest grodzisko w Czeladzi 
Wielkiej (Sądowlu) datowane na XI-XIII w. Ele-
menty konstrukcji wału na grodzisku w Czeladzi 
Wielkiej (Sądowel II) zachowały się fragmenta-
rycznie (Lodowski 1972, s. 125 n.). Trudno rów-
nież stwierdzić na podstawie dostępnych sprawoz-
dań, jaką funkcję pełniły w nim kamienie, czy 
stanowiły wypełnisko skrzyń, czy też jeden z ele-
mentów płaszcza. Osiągały one rozmiary od  
10 do 40 cm (Lodowski 1972, s. 125). Autor mo-
nografii stanowiska nie wypowiada się jednak na 
temat petrografii skał odkrytych w przekopie 
przez wał (wykop I). Przypuszczalnie zastosowano 
materiał pochodzenia eratycznego podobnie jak  
w pozostałych grodziskach zlokalizowanych na 
niżu Polski.

Posuwając się dalej na zachód, wykorzystanie 
surowca najprawdopodobniej pochodzenia na-
rzutowego możemy zaobserwować w konstrukcji 
wałów na grodzisku z 2. poł. IX – 1. poł. X w.  
w Gostyniu (Kaczkowski 1971, s. 12,13; Dziedu-
szycka 1977, tabela 1, poz. 13; chronologia we-
dług Rzeźnik 1997, s. 282). Zdaniem B. Dziedu-
szyckiej istniał tam wał drewniano-kamienno- 
-ziemny z wewnętrznym płaszczem z kamieni.

Osobne skupienie tworzą na północnym-za-
chodzie Dolnego Śląska grodziska w Kijach, Po-

pęszycach oraz Połupinie. Do budowy wałów 
również użyto głazów narzutowych, umacniając je 
dodatkowo belkami i ziemią. Wewnątrz majdanu 
grodziska w Połupinie odnotowano bruk kamien-
ny (Dąbrowski 1965, s. 61). Obiekt, datowany 
przez autora badań dość wcześnie (od VI w.) spo-
tkał się z dość sceptycznym nastawieniem znacz-
nej części środowiska badaczy wczesnego średnio-
wiecza (Parczewski 1988, s. 180; Szymański 1987, 
s. 356-357; 1995, s. 133-134; Dulinicz 2001,  
s. 228). Dyskusyjna jest również chronologia gro-
dzisk w Kijach (VII-VIII w.) czy też w Popęszy-
cach (VIII-IX w.) – zob. Jaworski 2005, s. 13 n.). 
W sprawozdaniach z badań wymienionych gro-
dzisk nie ma wzmianki o petrografii użytych do 
ich budowy skał, z dużym prawdopodobień-
stwem, z racji położenia tych stanowisk, możemy 
mniemać, iż wykorzystano materiał eratyczny.

Podsumowując zagadnienie umocnień ka-
miennych obecnych w wałach grodzisk położo-
nych na niżu, samo stwierdzenie, iż jednym z ele-
mentów wykorzystanym do ich wzniesienia są 
„kamienie polne” często powtarzane przed bada-
czy obiektów, nie wnosi do naszej problematyki 
niczego nowego. Jednym z pomysłów, które mogą 
być brane pod uwagę w przyszłości podczas badań 
podobnych obiektów, jest wzajemna korelacja ro-
dzaju skał w materiale eratycznym zalegającym  
w okolicy stanowiska i narzutniaków, które wyko-
rzystano do wzmocnienia konstrukcji wałów. Być 
może uda się wówczas dostrzec ewentualną selek-
cję materiału pod tym kątem.

3.18. Surowce kamienne  
w budownictwie murowanym i plastyce monumentalnej  

na Dolnym Śląsku w XI – 1. poł. XIII w.
Pierwsze sakralne budowle romańskie na Dolnym 
Śląsku pojawiają się w XI w. i są efektem krzewie-
nia wśród ludności zamieszkującej te tereny nowej 
wiary, wprowadzonej z chwilą włączenia dorzecza 
górnej i środkowej Odry w granice państwa wcze-
snopiastowskiego (ok. 990 r.). Związana z religią 
budowa założeń sakralnych wymagała przyjęcia 
zupełnie nowych rozwiązań budowlanych i archi-

tektonicznych, dostosowanych do panującej 
mody na zachodzie Europy. Wiązało się to rów-
nież z intensywniejszym, niż wcześniej wykorzy-
stywaniem surowca niezbędnego do budowy 
trwałych, odpornych na działania czasu świątyń.

Dolny Śląsk, ze względu na zasoby różnych 
skał, stanowił wówczas szeroką bazę surowcową, 
którą chętnie eksploatowali budowniczowie ko-
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Ryc. 116. Kamienne kościoły o metryce wczesnośredniowiecznej z Dolnego Śląska. 1 – kościół pw. Nawiedzenia NMP w Białym 
Kościele; 2 – rotunda św. Gotarda w Strzelinie (fot. K. Jaworski); 3 – klasztor augustianów w Kamieńcu Ząbkowickim; 4 – kościół pw. 
św. Jana i Katarzyny w Świerzawie

Fig. 116. Early medieval stone built churches from Lower Silesia. 1 – Visitation church in Biały Kościół; 2 – St Gotthard’s rotunda in 
Strzelin (photo: K. Jaworski); 3 – Augustinian monastery in Kamieniec Ząbkowicki; 4 – St John and St Catherine’s church in Świerzawa.
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Ryc. 117. Stary Zamek. 1 – kościół pw. św. Stanisława; 2 – kamienna rzeźba lwa wmurowana w portal kościoła w Starym Zamku

Fig. 117. Stary Zamek. 1 – St Stanislaus’s church; 2 – a stone lion sculpture embodied in the portal of the Stary Zamek church
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ściołów. Wykorzystywano już wcześniej rozpozna-
ne złoża, eksplorowano także zupełnie nowe wy-
chodnie. Widoczna jest na obszarach sudeckich 
rejonizacja użytkowania danych grup skał w zależ-
ności od bliskości złóż, natomiast w niżowej części 
Dolnego Śląska, chętnie sprowadzono dobrej ja-
kości materiały budowlane z różnych partii gór. 
Jako przykład można podać Wrocław, do którego 
sprowadzano kamień do budowy założeń sakral-
nych, z przynajmniej czterech różnych wychodni.

Badania naukowe, których celem była identy-
fikacja surowców kamiennych użytych do budo-
wy wczesnośredniowiecznych założeń sakralnych, 
prowadzono jak dotąd na Dolnym Śląsku w bar-
dzo niewielkim zakresie (np. Lasota 1980; Piekal-
ski 1991; Kryza 2009). Trudno zatem prawidło-
wo ocenić gospodarkę surowcami kamiennymi na 
potrzeby budowlane. Dodatkową trudnością  
są rozbieżne często opinie naukowców dotyczące 
chronologii niektórych obiektów (widoczne są 
często sprzeczne opinie dotyczące początków za-
łożeń niektórych kościołów XIII-wiecznych). 
Niezależnie od tego, podjęłam się próby opisu su-
rowców kamiennych wykorzystywanych w bu-
downictwie murowanym w XI-XIII wieku. Ta 
część pracy, wymaga rozwinięcia i przeprowadze-
nia dalszych szczegółowych badań, ukierunkowa-
nych na oznaczenia petrograficzne kamieni znaj-
dujących się w murach kościołów romańskich. 
Przedstawiona poniżej charakterystyka jest więc 
jedynie wprowadzeniem do dyskusji na ten temat. 
Nie prowadziłam szczegółowych analiz petrogra-
ficznych, bazowałam jedynie na starszej literaturze 
oraz oględzinach makroskopowych niektórych 
wybranych obiektów.

Dość dobrze została rozpoznana petrografia 
skał użytych do budowy założeń sakralnych  
w Strzelinie oraz Białym Kościele (ryc. 116). Po-
chodząca z XII w. rotunda św. Gotarda w Strzeli-
nie wzniesiona została z płaskich, starannie obłu-
panych bloczków drobnoziarnistego granitu 
strzelińskiego (Kozaczewski 1955, s. 11), którego 
wychodnie znajdują się w bliskiej odległości od 
świątyni. Również z drobnoziarnistego granitu,  
w którym często występuje andaluzyt, powstał ko-
ściół pod wezwaniem Nawiedzenia NMP w Bia-
łym Kościele (Sachanbiński, Kaźmierczyk 1988,  

s. 162). Wychodnie tego surowca znajdują się  
w pobliżu tej budowli. Być może granity pobiera-
no z któregoś spośród trzech pobliskich kamie-
niołomów, obecnie nieczynnych i zalanych wodą. 
Użytkowanie granitów w rejonie Strzelina zamyka 
nieistniejący już kościół z XII w. w Górce Soboc-
kiej, w którym również wykorzystano miejscowy 
surowiec.

W 1. poł. XIII w. rozpoczęto prace zmierzają-
ce do budowy zespołu klasztornego w Henryko-
wie. Opactwo wzniesiono z cegły oraz z kamienia. 
Przebadane fragmenty ławy fundamentowej 
ujawniły, iż do jej budowy wykorzystano młod-
opaleozoiczne granity i granodioryty pozyskiwane  
w rejonie Skalic w odległości 3 km w linii prostej. 
Skalice od 1228 r. były wsią służebną należącą do 
opactwa cystersów (Księga Henrykowska, s. 83, 
251).

Drugim rejonem intensywnego pozyskiwania 
granitu do budowy założeń sakralnych był Masyw 
Ślęży. W sąsiedztwie tej góry znajduje się kilka 
obiektów sakralnych wzniesionych z granitów wy-
dobywanych w kamieniołomach zlokalizowanych 
w Sobótce-Górce, Strzeblowie i Chwałkowie. Po-
nadto miejscowy granit użyto do wyrzeźbienia 
posągów lwów, z których część wmurowana jest  
w mury kościołów w Starym Zamku (ryc. 117), 
Sobótce i Sobótce-Górce. Badacze raczej zgodnie 
określają chronologię tych rzeźb (Korta 1988,  
s. 106-111). Przyjmuje się, iż powstały one w XII 
w. Znacznie więcej trudności nastręcza – już od 
kilku pokoleń archeologów – umiejscowienie  
w konkretnym przedziale chronologicznym in-
nych rzeźb ślężańskich (również wykonanych  
z miejscowego granitu), mianowicie tzw. „panny  
z rybą”, „mnicha” oraz „grzyba” (Korta 1988,  
s. 87 n.). Pozostałe dwa obiekty – rzeźby „niedź-
wiedzi” – przypisuje się obecnie już raczej bezdys-
kusyjnie Celtom. Wszystkie wymienione zabytki 
zostały odkryte w sąsiedztwie wychodni granitów 
ślężańskich, zatem nie dziwi użycie właśnie tego 
surowca do ich wyrzeźbienia.

W rejonie ślężańskim znajdują się kościoły ro-
mańskie w Sobótce, Sobótce-Górce i Starym 
Zamku. Nieznacznie dalej położona jest świątynia 
w Wierzbnej. Jedynie założenie sakralne w Sobót-
ce badane przez było archeologów i architektów  
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w latach 50-tych (Maleczyński 1952; 1952a).  
Z murów kościoła zostały również pobrane próby 
skał przebadane przez A. Wójcik (2001), których 
analizy jednoznacznie potwierdziły wykorzystanie 
przez budowniczych ślężańskich granitów bioty-
towych. Oprócz granitu zużyte również zostały  
w niewielkim stopniu pojedyncze bloki miejsco-
wego gabra. W stosunkowo niezmienionej formie 
zachował się romański kościół w Starym Zamku, 
położony kilka kilometrów na północny-wschód 
od Sobótki. W jego murach znajduje się również 
kamień z wyrytym znakiem X. Dwa XII-wieczne 
lwy zdobią południowe wejście do kościoła. Zało-
żenie niemal w całości zbudowane zostało z grani-
tu ślężańskiego. Pojedyncze bloki skalne z innych 
surowców mogą być próbą późniejszych reparacji 
i uzupełnień ubytków ścian kościoła.

Najmocniej przekształconym obiektem jest 
klasztor i kościół augustianów, który przypusz-
czalnie znajdował się w Sobótce-Górce41. Jedyny-
mi elementami, które przypuszczalnie mogą być 
wiązane z tym obiektem, są dwa kamienne lwy  
z granitu ślężańskiego znajdujące się obecnie  
w eklektycznym pałacu wzniesionym w XIX w.  
w Górce. Granitu ślężańskiego użyto również do 
wzniesienia niektórych elementów założenia sa-
kralnego w Wierzbnej, w którym widoczne jest 
połączenie elementów kamiennych i ceglanych.

Zupełnie odrębną grupę tworzą kościoły XIII-
-wieczne zlokalizowane w Górach Kaczawskich, 
na Pogórzu Kaczawskim i równinach bezpośred-
nio do nich przylegających. Do wniesienia ich 
wszystkich wykorzystano piaskowce odsłaniające 
się w okolicy Złotoryi, Lwówka Śląskiego i Świe-
rzawy. Zważywszy, iż w tym rejonie odnotowano 
ponad 10 murowanych świątyń romańskich, ska-
la wydobycia piaskowców użytych do ich wznie-
sienia musiała być znaczna. Wykorzystywano do 
tego celu zarówno piaskowce o zabarwieniu różo-
wym, tzw. czerwone spągowce, jak i jasne białe,  
i żółte odmiany (piaskowce górnokredowe). Na-
dawały one zarówno kolorytu jak i estetyki tym 
budowlom. Z omawianego rejonu, z miejscowych 
piaskowców, zazwyczaj pozyskiwanych stosunko-
wo blisko planowanych założeń, wzniesiono ko-

41 Zob. dyskusję na temat lokalizacji klasztoru z Sobótki-Gór-
ki  – W. Korta 1988, s. 283-306; Stala 2011, s. 237-252.

ścioły w: Bartnikach, Konradowie, Lubiechowej, 
Lwówku Śląskim, Nowym Kościele, Pielgrzymce, 
Płóczkach Dolnych, Raciborowicach Górnych, 
Rokitnicy, Sędziszowej, Świerzawie, Wądrożu 
Wielkim oraz Złotoryi. Do wzniesienia murów 
niektórych z nich posłużono się również występu-
jącym w Górach Kaczawskich riolitem (porfi-
rem), jak ma to miejsce na przykład w Sędziszo-
wej.

Z wykorzystaniem piaskowców niecki pół-
nocnosudeckiej wiążą się inwestycje budowlane 
wczesnośredniowiecznej Legnicy. Gród legnicki 
położony był już w nizinnej części Dolnego Ślą-
ska, a do najbliższych złóż piaskowców należało 
przebyć w linii prostej około 20 km. Czesław La-
sota – autor niepublikowanej monografii wcze-
snośredniowiecznej Legnicy – zamieszcza opis pe-
trograficzny skał, z których zbudowano elementy 
konstrukcyjne wczesnych budowli murowanych 
w Legnicy (kaplica zamkowa św. św. Benedykta  
i Wawrzyńca). Są to czerwone piaskowce, których 
„najbliższe złoża [...] leżą w rejonie Złotoryi, skąd 
najpewniej był czerpany [...]” (Lasota 1980, s. 65, 
przyp. 86). Analizę elementów konstrukcyjnych 
świątyń legnickich wykonał A. Grodzicki (1971). 
Tym samym surowcem posłużono się do wznie-
sienia niektórych elementów pobliskiego kościoła 
ewangelickiego Marii Panny.

Stosunkowo późne, bo wykraczające już poza 
ramy chronologiczne pracy są kościoły wybudo-
wane po poł. XIII w. w rejonie Lubania i Zgorzel-
ca (Görlitz). Do ich wzniesienia użyto miejsco-
wych trzeciorzędowych bazaltów, podobnie jak 
do wzniesienia XIII-wiecznej wieży w Lubaniu 
(wieża Kramarska), stanowiącej pozostałość po 
średniowiecznym ratuszu.

Bardzo ciekawym przykładem będącym zwia-
stunem nadchodzących przemian jest zamek we 
Wleniu. Ten zespół rezydencjonalno-obronny po-
łożony na Pogórzu Izerskim należy do najstar-
szych warowni w Polsce (zob. Buśko, Dymek, Pie-
kalski 1990; 1991; 1992; 1993; 1994; Buśko, 
Niegoda, Piekalski 1996; Niegoda, Piekalski 
1996; Piekalski, Wysocka 2000, 2001; Marek, 
Piekalski 2005; Buśko, Michniewicz 2006; Cho-
rowska, Jerzyk, Paszkiewicz, Piekalski 2008; Cho-
rowska, Dudziak, Jaworski, Kwaśniewski 2008,  
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s. 237-258). Zbudowany został na miejscu wcześ-
niejszego X-wiecznego grodu, z jego wałów  
w konstrukcji kamienno-drewniano-ziemnej wy-
korzystano częściowo surowiec do wzniesienia 
najstarszych murów zamkowych. Następujące po 
sobie przemiany przestrzenne obiektu można po-
dzielić na kilka faz chronologicznych, od rozpoczy-
nających sekwencję przeobrażeń późnoromańskich 
(od 2. poł. XII do 1. poł. XIII w.), poprzez gotyc-
kie (XIV-XV w.), aż do renesansowych (XVI w.), 
które zamykają zasadniczą działalność istotną dla 
wizerunku założenia wleńskiego.

Architektura wszystkich budynków komplek-
su zamkowego we Wleniu powstała przy zastoso-
waniu kamienia łamanego i ciosów. Pochodzący  
z pierwszej fazy romańskiej niewielki budynek 
zbudowany został z piaskowca, którego najbliższe 
wychodnie znajdują się do 5 km na północ od 
wzgórza zamkowego. Z kolei do budowy dość 
prymitywnej w formie kapliczki romańskiej użyto 
miejscowych łupków zieleńcowych i diabazów,  
a jedynie do konstrukcji niektórych jej elementów 

posłużono się piaskowcem. Monumentalna wieża 
ostatecznej obrony (Bergfried) powstała również  
z łamanych diabazów, a jej naroża wzmocniono 
ciosami piaskowcowymi.

Surowce sudeckie obecne są również w archi-
tekturze wczesnośredniowiecznego Wrocławia. 
Najznamienitszym dziełem architektury romań-
skiej, niestety już nie zachowanym, jest opactwo 
benedyktynów, które znajdowało się na wrocław-
skim Ołbinie. Obiekt ufundowany w XII w. przez 
Piotra Włosta (Świechowski 1997), w 1529 r. ro-
zebrano, a niektóre szczególnie cenne detale archi-
tektoniczne przeniesiono w inne miejsca. Należy 
do nich między innymi monumentalny portal 
wykonany z piaskowca pochodzący ze złóż bole-
sławieckich, wmurowany obecnie w południową 
ścianę kościoła św. Marii Magdaleny (ryc. 118). 
W miejscu dawnego opactwa pod koniec lat 80. 
XX w. przeprowadzono szeroko zakrojone prace 
wykopaliskowe (C. Lasota, J. Piekalski), ujawnia-
jąc nowe dane dotyczące budowy i rozwoju opac-
twa. Dla pozyskanych surowców skalnych wyko-
nano również analizę petrograficzną, opracowaną 
przez P. Galara z Politechniki Wrocławskiej (Pie-
kalski 1991). Stwierdzono, że główne elementy 
konstrukcyjne wykonano z granitu ślężańskiego, 
natomiast liczne detale architektoniczne i rzeźby  
z piaskowców ze złóż bolesławiecko-złotoryjskich. 
Oznaczenie proweniencji piaskowców z opactwa 
ołbińskiego, stoi w opozycji do danych zawartych 
w katalogu zbiorów Muzeum Narodowego we 
Wrocławiu (Guldan-Klamecka, Ziomecka 2003). 
Przy opisie rzeźb pochodzących z opactwa ołbiń-
skiego jako źródła piaskowca podaje się wychod-
nie znajdujące się w rejonie Kłodzka. Na kartach 
zabytków znajdujących się w archiwum Woje-
wódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wro-
cławiu, nie podano informacji, ani co do rodzaju 
piaskowca wykorzystanego w rzeźbie i detalu, ani 
również nie ustalono miejsca jego pochodzenia 
(archiwum WUOZ, karta nr 1032/113).

Badania opactwa benedyktynów na Ołbinie są 
również istotne ze względu na odkrycie w nim pla-
cu obróbki kamienia. Znajdował się w sąsiedztwie 
powstającego wówczas klasztoru. Na taką inter-
pretację zdaniem J. Piekalskiego wskazywać może 
warstwa okrzesków kamiennych zalegająca na 

Ryc. 118. Wrocław – romański portal z opactwa ołbińskiego 
wmurowany w kościół pw. Marii Magdaleny

Fig. 118. Wrocław – the Romanesque portal of the Ołbin abbey 
built in St Mary Magdalene’s church
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przestrzeni 20×39×47 m, o miąższości 6-20 cm. 
Interesujące jest, iż warstwa ta składała się z nie-
wielkich odpadów o przeciętnej średnicy 4-6 cm. 
W świetle tych faktów autor badań uważa, że 
wstępna obróbka i ociosywanie kamienia miało 
miejsce w kamieniołomach. Służyło to zmniejsze-
niu kosztów transportu surowca do stosunkowo 
odległego miejsca przeznaczenia (Piekalski 1991, 
s. 32-33). Plac obróbki kamienia miał zatem słu-
żyć finalnej obróbce wstępnie już uformowanych 
bloków skalnych.

Truizmem jest stwierdzenie, że najważniej-
szym obiektem sakralnym Wrocławia jest katedra. 
Omawiam ją jednak w drugiej kolejności, ponie-
waż z jej romańskich elementów pozostało do 
chwili obecnej niewiele, stąd analiza tych źródeł 
jest utrudniona. Relikty najstarszej zarejestrowa-
nej podczas badań budowli, zachowane fragmen-
tarycznie (Małachowicz 2000, s. 361, ryc. 3) 
wzniesione zostały z granitów i innych skał era-
tycznych („polne kamienie spojone zaprawą”). 
Dopiero trzecia (?) wrocławska katedra zbudowa-
na za czasów biskupa Waltera (1149-1169 r.) 
wnosi więcej danych na temat petrografii skał 
użytych do jej budowy. Podstawowe elementy 
konstrukcyjne wykonane zostały z marmurów, 
przypuszczalnie pochodzących z Przeworna (ża-
den z autorów opisu katedry nie wypowiada się na 
temat proweniencji surowców skalnych, ich po-
chodzenie określono na postawie analizy okła-
dzin), natomiast detal z „czerwonego piaskowca” 
(Małachowicz 2000, s. 369; Świechowski 2000,  
s. 291). Prawdopodobnie chodzi tu i piaskowce 
czerwonego spągowca ze złóż zlokalizowanych  
w okolicach Kłodzka lub Złotoryi i Bolesławca. 
Wyjaśnienie zagadnienia proweniencji skał uży-
tych do budowy pierwszych katedr wrocławskich 
wymaga ponownego przeprowadzenia badań ar-
cheologiczno-architektonicznych oraz powtórnej 
analizy dostępnego materiału zabytkowego (deta-
le architektoniczne).

Spośród budowli koncentrujących się na wro-
cławskim Ostrowie Tumskim i w jego okolicy 
warto zwrócić uwagę na pierwotnie w całości 
wzniesiony z kamienia kościół kanoników regu-
larnych pw. Najświętszej Marii Panny na Piasku. 
Budowla, której początki sięgają poł. XII w., już  

w XIII w. uległa silnym przekształceniom. Wznie-
siono ją z granitu ślężańskiego oraz piaskowców 
sudeckich (nie wiadomo czy kłodzkich, czy też 
bolesławieckich?). Do tej pory zachowały się jedy-
nie dwa elementy wchodzące w skład pierwotne-
go założenia: tympanon erekcyjny z wyobraże-
niem Marii Włostowicowej (z piaskowca) oraz 
granitowa bliźniacza baza kolumny (Świechowski 
1955, s. 78-80; 2000, s. 294 n.).

Towarzyszące katedrze wrocławskiej romań-
skie budowle ceglane, w tym kościół św. Idziego 
oraz późnoromańska kaplica św. Marcina mają 
niektóre detale architektoniczne wykonane z ka-
mienia. W kościele św. Idziego odnotowano pia-
skowcowe i granitowe (granit ślężański) ościeża 
portalu, kolumny i żebra. Z kolei w kaplicy póź-
noromańskiej św. Marcina, do budowy części mu-
rów i detali użyto różowych granitów narzuto-
wych (Żurek 1996, Świechowski 2000, s. 296- 
-302). Pozostałe XIII-wieczne budowle wrocław-
skie, wznoszone już głównie z cegły, często mają 
detale wykonane ze skał sudeckich (granity ślę-
żańskie i piaskowce niecki sudeckiej). W nielicz-
nych stosowano materiał narzutowy (np. pierwot-
ny kościół franciszkanów św. Jakuba).

W architekturze XI-XIII w. Dolnym Śląsku 
można zauważyć wyraźną regionalizację wykorzy-
stywania surowców kamiennych. Uwarunkowana 
była bliskością złóż poszczególnych rodzajów skał. 
Jedną ze stref jest „zagłębie granitowe” obejmują-
ce budowle znajdujące się w okolicach Strzelina  
i Sobótki. Większość kościołów na tym obszarze 
w całości wzniesiono z granitu strzelińskiego 
(Strzelin, Biały Kościół, Górka Sobocka) oraz ślę-
żańskiego (Sobótka, Stary Zamek). Obserwuje się 
również wykorzystywanie najbliżej położonych 
wychodni surowców w architekturze opactwa  
w Henrykowie (granitognejsy i granity) oraz ko-
ściele i klasztorze w Kamieńcu Ząbkowickim 
(łupki łyszczykowe).

Najwięcej romańskich założeń sakralnych 
wzniesionych z kamienia znajduje się w pa-
sie ciągnącym się od Złotoryi po Bolesławiec.  
We wszystkich podstawowym budulcem był miej-
scowy piaskowiec, rzadziej inne lokalne skały (np. 
riolity w Sędziszowej). Świadczy to o skali eks-
ploatacji złóż w tym rejonie. W nieco mniejszym 
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stopniu eksploatowano trzeciorzędowe bazalty 
łużyckie, które znalazły zastosowanie w architek-
turze XIII – wiecznych budowli znajdujących się 
między Lubaniem a Zgorzelcem.

Zespoły sakralne położone na niżu reprezen-
towane są głównie przez architekturę, której po-
bocznym wątkiem jest budulec kamienny wobec 
dominującej cegły. Wykorzystanie surowców ka-
miennych wiązało się również z ówczesnymi moż-
liwościami technicznymi budowniczych i finan-
sowymi fundatorów. Większość obiektów 
wznoszono już z cegły, która była niewątpliwie 
surowcem łatwiejszym i tańszym w uzyskaniu, nie 
wymagającym tak czasochłonnej i trudnej obrób-
ki jak w przypadku kamienia. Niemniej jednak, 
niektóre budowle wznoszono przy znacznym 
udziale surowców skalnych (Ołbin, Legnica). Wy-
korzystywano w tym celu granity i piaskowce 
sudeckie, pochodzące głównie z wychodni znaj-
dujących się w rejonie Sobótki oraz Złotoryi i Bo-
lesławca. Mniejszy udział, jak się zdaje, miały  
granity strzelińskie i piaskowce kłodzkie. W bu-
downictwie ceglanym surowce kamienne znalazły 
zastosowanie w detalach architektonicznych  
i rzeźbie. Liczne przykłady z Dolnego Śląska po-

świadczają wykorzystanie skał sudeckich. Część 
XIII-wiecznych założeń sakralnych wzniesiono  
w całości ze skał eratycznych, na przykład rotundę 
w Stroni.

Można przypuszczać, że największym powo-
dzeniem cieszyły się piaskowce sudeckie. Był to 
doskonały materiał rzeźbiarski, z jednej strony do-
godny w obróbce, z drugiej zaś odporny na dzia-
łanie czynników zewnętrznych. Wyrazem popu-
larności dolnośląskich piaskowców jest ich użycie 
w detalu architektonicznym murowanych świątyń 
wielkopolskich w Strzelnie (Michniewicz 2006,  
s. 99-101) oraz Lubiniu koło Gostynia (Skoczylas 
1996; 1996a; 2002). Obecności surowców sudec-
kich nie stwierdzono z kolei w architekturze naj-
ważniejszych budowli sakralnych Wielkopolski, 
czyli w Gieczu, Poznaniu i na Ostrowie Lednic-
kim, gdzie korzystano głównie z głazów narzuto-
wych (Skoczylas 1990; 1991; 1994a; Jochemczyk, 
Skoczylas 1992, s. 13; Skoczylas, Walendowski 
2000). Fakt ten może wskazywać na słabsze po-
wiązania centralnego ośrodka władzy piastowskiej  
z południowymi peryferiami ziem polskich. Być 
może jest to skutkiem zmienności sytuacji poli-
tycznej na Śląsku w XI-XIII w.

Tabela 20. Kamień w architekturze na Dolnym Śląsku w XI-XIII w. 

Miejscowość Czas  
wzniesienia Opis obiektu, wybrana literatura Rodzaj użytego surowca

Niwnice,  
pow. lwówecki 
(dawniej Bartniki)

1. ćw. XIII w. ? Kościół filialny pw. św. Jadwigi. Budowla jednona-
wowa, orientowana zamknięta podkowiastą absydą. 
Mury z kamienia łamanego, narożniki i ościeża  
z piaskowca (Kozaczewski 1995, s. 18; Świechowski 
2000, s. 42).

Miejscowe piaskowce rejonu Lwówka 
Śląskiego.

Biały Kościół, 
pow. strzeliński

po poł. XIII w. Kościół filialny pw. Nawiedzenia NMP. Kościół 
orientowany, jednonawowy z wieżą zachodnią (Świe-
chowski 1955, s. 37; 2000, s. 43-44; Kozaczewski 
1995, s. 18-19).

Łamany granit strzeliński. Ciosy o wy-
sokości od 25 do 50 cm. Gzymsy oraz 
profilowane elementy ościeży również 
wykonane z granitu strzelińskiego. 

Głogów 2. ćw. XIII w. Kolegiata pw. Wniebowzięcia NMP. Orientowana 
bazylika trójnawowa bez transeptu. Prezbiterium wy-
odrębnione, zamknięte absydą założoną na połowie 
dziesięcioboku. XIII-wieczną kolegiatę poprzedzały 
prawdopodobnie 3 lub 4 wcześniejsze założenia 
sakralne (Świechowski 1955, s. 40-41; Kozaczewski 
1970, s. 21-27; Czerner 2000, s. 351-354; Świe-
chowski 2000, s. 59-61). 

Założenie wybudowane z cegły w ukła-
dzie wendyjskim. Nieliczne elementy 
kamienne. Fundamenty nawy północnej 
z granitu narzutowego, niektóre  
elementy konstrukcyjne i dekoracyjne  
z piaskowca.

Gościszów,  
pow. bolesławiecki

2. ćw. XIII w., 
po r. 1233

Kościół parafialny pw. Matki Boskiej Częstochow-
skiej (dawniej NMP i Św. Jana Chrzciciela). Oriento-
wany, jednonawowy z wydzielonym prezbiterium  
i wieloboczną absydą (Świechowski 1955, s. 41-42; 
2000, s. 68-69; Kozaczewski 1995, s. 36-37).

Piaskowiec, ciosy? Bolesławiecki?

Górka Sobocka, 
pow. strzeliński

XII w. Po kościele zachowały się jedynie fundamenty. Miejscowy granit strzeliński
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Miejscowość Czas  
wzniesienia Opis obiektu, wybrana literatura Rodzaj użytego surowca

Henryków,  
pow. ząbkowicki

1239 – 
wzmianka  
o budowie 
klasztoru

Kościół pocysterski pw. Wniebowzięcia NMP i św. 
Jana. Pierwsza wzmianka źródłowa z 1222 r., pozwo-
lenie wydane przez Henryka Brodatego kanonikowi 
wrocławskiemu Mikołajowi na fundację klasztoru cy-
stersów (Codex diplomaticus Silesiae). Budowla jest 
orientowaną bazyliką trójnawową z prostokątnym 
prezbiterium. Transept i prezbiterium powstałe około 
1241-1260 reprezentują formy romańskie. Pozostałe 
partie gotyckie. Większa część budowli wzniesiona 
w cegły, liczne detale kamienne, kamienna ława 
fundamentowa (Świechowski 1955, s. 42-44; 2000, 
s. 73-74; Kozaczewski 1989, s. 141-156).

Założenie wybudowane z cegły  
i z Kamienia. Kamień łamany widoczny 
we wschodniej części budynku. Jest to 
drobnoziarnisty granit, który wydoby-
wany był najprawdopodobniej  
w kamieniołomach obok położonej  
4 km na wschód wsi Skalice (pierwsza 
wzmianka z r. 1227). Niektóre elementy 
dekoracyjne i konstrukcyjne z różowego 
i białego piaskowca.

Kamieniec  
Ząbkowicki,  
pow. ząbkowicki

1210, 1249 Pierwotnie opactwo augustianów, w 1249 r. przejęte 
przez cystersów z Lubiąża. Obecnie kościół parafial-
ny pw. Wniebowzięcia NMP i św. Jakuba Starszego. 
Bazylika trzynawowa, halowa, na planie krzyża 
łacińskiego (z 1249 r.).

Miejscowe łupki łyszczykowe

Szprotawa-Iława, 
pow. żagański

przed połową 
XIII w.

Kościół parafialny pw. św. Andrzeja Apostoła. Zało-
żenie orientowane, jednonawowe z wyodrębnionym 
prezbiterium zamkniętym absydą, mury budowli 
ceglane, elementy kamienne z piaskowca (Świechow-
ski 1955, s. 44; 2000, s. 74-75; Kozaczewski 1995, 
s. 4-5). 

„Kamień łamany”. Ościeża portalu  
z piaskowca.

Jerzmanki,  
pow. zgorzelecki

około 1260 r. Kościół parafialny pw. św. Franciszka z Asyżu Kościół 
orientowany, jednonawowy z kwadratowym prosto 
zamkniętym prezbiterium. Między nawą a prezbite-
rium wieża. Na ciosach piaskowcowych widocznych 
kilka typów znaków kamieniarskich (Świechowski 
1955, s. 44-45; 2000, s. 80-81). 

Ciemny bazalt. Naroża, krawędzie 
oraz elementy dekoracyjne z piaskowca 
kwarcowego. Pochodzenie zarówno pia-
skowca jak i bazaltu – Pogórze Izerskie. 

Jędrzychowice, 
pow. zgorzelecki

3. ćw. XIII w. Kościół parafialny pw. Narodzenia NMP. Oriento-
wany, jednonawowy z wydzielonym prezbiterium 
zamkniętym wieloboczną absydą (Świechowski 
1955, s. 45). 

Ściany obecnie otynkowane, gdzienie-
gdzie widoczne są elementy z piaskowca: 
narożniki, ościeża oraz łuki. 

Kiełczyn, pow. 
dzierżoniowski

2 tercja XIII w. Kościół parafialny pw. NMP. Założenie orientowane, 
jednonawowe z wyodrębnionym prosto zamkniętym 
prezbiterium. Mury z kamienia łamanego, detale  
z ciosów (Świechowski 2000, s. 95-96).

Granit masywu Strzegom Sobótka.

Kondratów,  
pow. jaworski

1. poł. XIII w. Kościół filialny św. Jerzego. Kościół jednonawowy, 
orientowany z prezbiterium zamkniętym trójboczną 
absydą. Mury z kamienia łamanego, naroża i detale  
z ciosów (Kozaczewski 1994, s. 13; Świechowski 
2000, s. 101-102).

Piaskowiec niecki bolesławieckiej

Kościelniki  
Średnie,  
pow. lubański

2. ćw. XIII w. Kościół pw. NMP (w ruinie). Budowla orientowana, 
jednonawowa. Prezbiterium wydzielone zamknięte 
półkolistą absydą (Świechowski 1955, s. 47; 2000,  
s. 114-115; Kozaczewski 1994, s. 14). 

„Kamień łamany”, ościeża okienne  
z piaskowca. 

Legnica 1  
(elementy arch.)

1149 (Cod. 
Malecz. 25)

Kaplica zamkowa św. Benedykta i Wawrzyńca. 
Nie istnieje, pozostałości odkryte podczas badań 
archeologicznych wewnątrz założenia grodowego. 
Ciosy i detale odkryte zostały na złożu wtórnym, na 
poziomie związanym z budową późnoromańskiego 
zamku, współczesnym również rozbiórce wnętrza 
grodu (Lasota 1980, s. 64).

Piaskowiec z okolic Złotoryi, czerwony 
spągowiec. 

Legnica 2 poł. XII w. Kościół Marii Panny. Założenie jednonawowe 
zakończone półkolistą absydą. Część ściany oraz ława 
fundamentowa wykonana w technice opus emplec-
tum, z zaprawą wapienną (Lasota 1980, s. 65). 

Czerwony spągowiec wydobywany  
w okolicach Złotoryi (oznaczenie  
A. Grodzicki).

Lubiąż,  
pow. wołowski 
(element arch.), 

ok. 1230- 
-1240 r.

Pozostałość po romańskim kościółku, w jego miejscu 
stoi obecnie gotycki kościół pocysterski Wniebo- 
wzięcia NMP z XIV w. Jest to kolumna ustawiona  
w prezbiterium. Badania ujawniły pozostałości dol-
nych ścian transeptu i nawy oraz fragmenty murów 
i prezbiterium. Niemal cała budowla z cegły. Ka-
mienna ława fundamentowa oraz elementy ozdobne 
(Świechowski 1955, s. 48; Łużyniecka 1995). 
W Lubiążu istniał również kościół św. Jakuba z pocz. 
XIII w., który był budowlą jednonawową wzniesioną 
z kamienia (Świechowski 1955, s. 48-49).

Kolumna z piaskowca
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Miejscowość Czas  
wzniesienia Opis obiektu, wybrana literatura Rodzaj użytego surowca

Lubiechowa,  
pow. złotoryjski

2. ćw. XIII w. Kościół filialny pw. św. Piotra i Pawła; orientowany, 
jednonawowy. 

Znaczna część otynkowana. Nieliczne 
detale z piaskowca lokalnego pocho-
dzenia. 

Lwówek Śląski, 
pow. lwówecki

1260-1270 Kościół pw. Wniebowzięcia NMP. Przypuszczalnie 
bazylika trójnawowa, z której pozostała jedynie 
dwuwieżowa fasadach zachodnia. Bloki lica muru 
zbudowane z szarego piaskowca, ościeża z czerwo-
nego spągowca, tympanon z „żółtego piaskowca” 
(Świechowski 1955, s. 49; 2000, s. 158-159).

Piaskowiec: różne odmiany. Bryła 
zbudowana z szarego miejscowego pia-
skowca, elementy ościeży i dekoracyjne 
z czerwonego spągowca oraz piaskowca 
ciosowego. 

Łagów, pow. 
zgorzelecki

2. ćw. XIII w. Kościół filialny pw. Św. Antoniego Padewskiego 
Budowla jednonawowa, orientowana, zamknięta pół-
kolistą absydą (Świechowski 1955, s. 50; 2000,  
s. 160; Kozaczewski 1994a, s. 22). 

Otynkowanie murów uniemożliwia 
identyfikację petrograficzną budulca.

Nowy Kościół, 
pow. złotoryjski

ok. 1240- 
-1250 r.

Kościół pw. NMP. Założenie jednonawowe, 
orientowane, prezbiterium prosto zamknięte, wieża 
zachodnia. Dekoracje rzeźbiarskie o genezie  
romańskiej (motywy roślinne). Ściany zbudowane  
z kamienia łamanego, naroża z ciosów piaskow-
cowych. Ościeża z czerwonego spągowca. Na 
obrobionych ciosach widoczne trzy typy znaków 
kamieniarskich (Świechowski 1955, s. 50-51; 2000, 
s. 174-176; Kozaczewski 1994, s. 28).

Piaskowiec ciosowy, czerwony spągo-
wiec.

Pakosławice,  
pow. nyski

poł. XIII w. Kościół parafialny pw. św. Piotra i Pawła. Kościół 
orientowany, jednonawowy z półkolistą absydą 
(Świechowski 1955, s. 52-53).

Budowla niemal w całości otynko- 
wana, co utrudnia rozpoznanie.  
W części wschodniej odsłonięty kawałek 
muru, który zbudowany jest z głazów 
narzutowych (granit rapakiwi, zlepieńce, 
piaskowce), nieliczne granity pochodzą-
ce z masywu Strzelin-Žulova. 

Pastuchów,  
pow. świdnicki

poł. XIII w. Kościół parafialny pw. św. Barbary. Budowla jed-
nonawowa, orientowana. Wydzielone prezbiterium 
zamknięte półkolistą absydą (Świechowski 1955,  
s. 53).

Piaskowiec, pochodzenie nieustalone, 
przypuszczalnie lokalne.
Informacja z XIV wieku o sprzedaży 
dworu i kamieniołomu (Staffa, s. 357)

Pielgrzymka,  
pow. złotoryjski

2. ćw. XIII w. Kościół parafialny pw. św. Jana Nepomucena. 
Założenie jednonawowe, orientowane z wydzielo-
nym prezbiterium. Ściany z kamienia łamanego (?), 
ościeża i detale architektoniczne z piaskowca cioso-
wego (Świechowski 1955, s. 53; 2000, s. 189-190; 
Kozaczewski 1994b, s. 6).

Piaskowiec ciosowy, pochodzenie 
lokalne.

Płóczki Górne, 
pow. lwówecki

2. ćw. XIII w. Kościół filialny pw. św. Bartłomieja. Kościół orien-
towany, jednonawowy z wydzielonym prezbiterium. 
Ściany z kamienia łamanego (?), narożniki z pia-
skowca (Świechowski 1955, s. 54; 2000, s. 195-196; 
Kozaczewski 1994b, s. 8 n.)

Piaskowiec lokalny.

Proszków,  
pow. średzki

1. poł. XIII w. Kościół filialny pw. św. Anny. Założenie jednonawo-
we, orientowane. Wydzielone prezbiterium zamknię-
te absydą. Elementy ceglane (Świechowski 1955,  
s. 55; 2000, s. 203; Kozaczewski 1994b, s. 12). 

Ściany z „kamienia łamanego” (?).

Raciborowice 
Górne,  
pow. bolesławiecki

1. poł. XIII w. Kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła. 
Kościół orientowany, jednonawowy z prezbiterium 
zamkniętym półkolistą absydą (Świechowski 1955,  
s. 55; 2000, s. 206-207; Kozaczewski 1994b, s. 14 n.). 

Ościeża i mury z piaskowca. Pomiędzy 
wsiami Sędziszową a Raciborowicami 
Górnymi na wschód i zachód od łączą-
cej je drogi odnotowano zespoły kilku-
nastu kamieniołomów o metryce nie 
późniejszej niż XV w. Liczne ślady po 
eksploatacji skał przy pomocy klinów.

Rokitnica,  
pow. złotoryjski

poł. XIII w. Kościół filialny pw. Św. Michała Archanioła. Kościół 
orientowany z półkolistą absydą. Ściany z kamienia 
łamanego, narożniki i ościeża z piaskowca (Świe-
chowski 1955, s. 55; 2000, s. 209-210; Kozaczewski 
1994b, s. 16 n.).

Piaskowiec lokalnego pochodzenia.

Sędziszowa,  
pow. złotoryjski

2. ćw. XIII w. Kaplica św. Katarzyny (w ruinie). Założenie romań-
skie, pozostały fragmenty dwóch ścian (Świechowski 
1955, s. 67; 2000, s. 217-219; Kozaczewski 1994a, 
s. 8).

Piaskowiec lokalnego pochodzenia. Por. 
również opis do Raciborowic Górnych. 
Ściany budowli z riolitu pochodzenia 
lokalnego.
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Miejscowość Czas  
wzniesienia Opis obiektu, wybrana literatura Rodzaj użytego surowca

Sobótka,  
pow. wrocławski

1. ćw. XII w. Kościół parafialny pw. św. Jakuba Apostoła. Bazylika 
trójnawowa z przylegającą półkolistą absydą. Przy 
wejściu do kościoła wtórnie wmurowana w gotycką 
szkarpę XII-wieczna rzeźba lwa (Maleczyński 1952; 
1952a; Świechowski 1955, s. 63; Wójcik 2001,  
s. 30). 

Granit ślężański, niektóre elementy z ga-
bra ślężańskiego (ekspertyza A. Wójcik).

Sobótka-Górka, 
pow. wrocławski

XII w. Pierwotnie kaplica związana z klasztorem augustia-
nów, założenie wielokrotnie przebudowywane i mo-
dyfikowane, z wczesnośredniowiecznych elementów 
zachowały się rzeźby dwóch lwów, trudno określić, 
jaką formę miała kaplica wczesnośredniowieczna 
(Stala 2011).

Granit ślężański – wszystkie elementy.

Sokołowiec,  
pow. złotoryjski

poł. XIII w. Kościół parafialny pw. św. Jadwigi. Jednonawowy, 
orientowany z wydzielonym prezbiterium zamknię-
tym półkolistą absydą (Świechowski 1955, s. 59-60; 
2000, s. 224-225; Kozaczewski 1994b, s. 23).

Otynkowanie uniemożliwia rozpoznanie 
petrografii skał budujących założenie.

Stary Zamek,  
pow. wrocławski

XII w. Kościół pw. św. Stanisława, orientowany, jednonawo-
wy z prosto zamkniętym prezbiterium. Przy wejściu 
wmurowane rzeźby lwów, na zewnątrz na jednym  
z ciosów w murach kościoła wyryty znak X. Wieża  
w zachodniej części budowli (Świechowski 1955,  
s. 63-63; Wójcik 2001).

Granit ślężański – prawie wszystkie 
elementy (ekspertyza A. Wójcik)

Stronia, pow. 
oleśnicki

poł. XIII w. Kościół filialny pw. Narodzenia NMP. Rotunda  
z wyodrębnionym półkolistym prezbiterium (Świe-
chowski 1955, s. 60; 2000, s. 230-231; Kozaczewski 
1994a, s. 5). 

Granit narzutowy (duże elementy) 
uzupełniony mniejszymi fragmentami 
innych drobniejszych skał narzutowych 
(kwarcyt, piaskowiec, granitognejs).

Strzelin XII w. Kościół pomocniczy św. Gotarda, Rotunda z absydą 
wschodnią (Świechowski 1955, s. 60-61; 2000,  
s. 232-233; Kozaczewski 1956). 

Granit strzeliński.

Studniska Dolne, 
pow. zgorzelecki

2 ćw. XIII w. Kościół filialny pw. św. Anny. Założenie jednona-
wowe, orientowane z wydzielonym prezbiterium 
zamkniętym półkolistą absydą. Niektóre elementy 
wykonane z piaskowców (Świechowski 1955, s. 61; 
2000, s. 239-240). 

Pojedyncze widoczne elementy z pia-
skowców Niecki Sudeckiej. W pozosta-
łej części budulec trudny do oznaczenia 
ze względu na otynkowanie kościoła.

Świerzawa,  
pow. złotoryjski

2. ćw. XIII w. Kościół cmentarny pw. św. Jana i Katarzyny. Kościół 
orientowany, jednonawowy zamknięty absydą. Mury 
z kamienia łamanego (piaskowiec), narożniki i oście-
ża również z piaskowca.

Lokalne piaskowce Niecki Sudeckiej, 
odmiany szare i żółte.

Trójca,  
pow. zgorzelecki

poł. XIII w. Kościół parafialny pw. św. Piotra i Pawła. Budowla 
jednonawowa, orientowana. Prezbiterium wyodręb-
nione, kwadratowe zamknięte absydą. Ciosy pia-
skowcowe użyte do wzmocnienia narożników nawy  
i prezbiterium (Świechowski 1955, s. 68; 2000,  
s. 252-253; Kozaczewski 1994a, s. 23).

Niektóre elementy wykonane z piaskow-
ca pochodzącego z Niecki Sudeckiej.

Trzebnica lata 30. XIII w. 
(1203-1240 r.)

Kościół pocysterski pw. św. Bartłomieja i N.M.P. Jest 
to trójnawowa bazylika z transeptem oraz wyodręb-
nionym prezbiterium, które zamknięte jest absydą. 
Po bokach dwie w rzucie prostokątne kaplice. Ele-
menty architektury zarówno ceglane jak i kamienne. 
Zachowane kamienne rzeźby, reliefy, gzymsy, głowice 
(Świechowski 1955, s. X; 1995; 2000, s. 253-258; 
Rozpędowski 1987). 

Do budowy cokołów użyto granitu 
strzelińskiego i ślężańskiego, niektóre 
elementy zbudowane z piaskowców 
ciosowych i czerwonego spągowca 
pochodzących z niecki Sudeckiej.

Ujazd Górny, 
pow. średzki

przed 1217 r. Kościół parafialny pw. św. Marcina. Kościół jedno-
nawowy, orientowany. Wyodrębnione prezbiterium 
zamknięte jest półkolistą absydą (Świechowski 1955, 
s. 72; 2000, s. 272; Kozaczewski 1994a, s. 11).

Budowla wzniesiona z kamienia 
łamanego. Otynkowanie uniemożliwia 
rozpoznanie petrografii surowca.

Wądroże Wielkie, 
pow. jaworski

2. ćw. XIII w. Kościół parafialny pw. Matki Bożej Różańcowej 
(pierwotnie pw. św. Piotra i Pawła). Założenie jed-
nonawowe, orientowane z prezbiterium zamkniętym 
półkolistą absydą (Świechowski 1955, s. 72; 2000,  
s. 278-279; Kozaczewski 1994a, s. 12).

Piaskowiec, pochodzenie lokalne.

Wierzbna,  
pow. świdnicki

ok. 1230 r. Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP. Zało-
żenie orientowane, jednonawowe z dwiema wieżami 
w części zachodniej. Wydzielone prezbiterium 
zamknięte półkolistą absydą. Elementy kamienne  
i ceglane (Świechowski 1955, s. 73-74; 2000, s. 280-
-281; Kozaczewski 1994a, s. 13).

Granit biotytowy z Masywu Strzegom-
Sobótka.
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Miejscowość Czas  
wzniesienia Opis obiektu, wybrana literatura Rodzaj użytego surowca

Wleń,  
pow. lwówecki

XII w. Zespół zamkowy złożony z części rezydencjonalnej, 
kaplicy jednonawowej orientowanej, wieża mieszkal-
na i ostatecznej obrony, mur obwodowy, założenie 
posadowione na wcześniejszym grodzisku z X w. 
(Buśko, Dymek, Piekalski 1990; 1991; 1992; 1993; 
1994; Chorowska, Dudziak, Jaworski, Kwaśniewski 
2008)

Lokalne zieleńce, diabazy, piaskowce 
niecki północnosudeckiej.

Wrocław 1 X?/XI?, XII w. Katedra pw. św. Jana Chrzciciela. Najstarsze zacho-
wane relikty z pocz. XI w. wzniesione z eratyków. 
Nieco lepiej zachowane elementy katedry walte-
rowskiej (2 tercja XII w.) (Małachowicz 2000; tenże 
2012, tam starsza literatura).

Słabo zachowane elementy katedry XI 
w. z głazów narzutowych. Do wznie-
sienia katedry z XII w. (walterowskiej) 
posłużono się marmurem (Przeworno?) 
oraz „czerwonym piaskowcem” (pias- 
kowce niecki sudeckiej?, przypuszczalnie 
rejon Kłodzka)

Wrocław 2 ok. poł. XII w. Kościół Kanoników Regularnych pw. NMP na 
Piasku. Obecnie założenie ma zmienioną formę. 
Pierwotnie bazylika o niewielkich rozmiarach z dwu-
wieżową fasadą. Obiekt mocno przekształcony już  
w XIII w. (Kozaczewski 1957; Świechowski 2000,  
s. 297-298, Romanow, Romanow 2010).

Granit ślężański

Wrocław 3 XII w. Opactwo benedyktynów na Ołbinie. Kościół 
klasztorny. Obecnie nie istnieje. Była to trójnawowa 
bazylika kolumnowa bez transeptu, przypuszczalnie 
z czterema apsydami wschodnimi i wieżą zachodnią 
(Piekalski 1991; Świechowski 2000, s. 305-309).

Główne elementy konstrukcyjne  
z granitu. Detale architektoniczne i rzeź-
ba z piaskowców sudeckich pochodzą-
cych ze złóż kłodzkich lub bolesławiec-
ko-złotoryjskich.

Wrocław 4 lata 20/30. 
XIII w.

Kościół św. Idziego, orientowany, jednonawowy  
z prezbiterium wielobocznie zamkniętym. Budowla  
z cegły w układzie wendyjskim, niektóre elementy  
i detale z kamienia: ościeża, kolumny, żebra. (Świe-
chowski 1955, s. 87; 2000, s. 294-295; Kozaczewski 
1971).

Piaskowiec sudecki (pochodzenie 
Kotlina Kłodzka lub niecka północno-
sudecka).

Złotoryja 1212-1241 r. Kościół farny pw. Narodzenia NMP. Kościół oriento-
wany, trójnawowy z transeptem. Wyodrębnione prez- 
biterium zamknięte półkolistą absydą (Świechowski 
1955, s. 92-93; Kozaczewska-Golasz, Kozaczewski 
1989).

Zarówno mury jak i wszystkie detale ar-
chitektoniczne wykonane są z piaskow-
ca. W pobliżu Złotoryi odnotowano 
kilkanaście dawnych kamieniołomów, 
nie ustalono ich chronologii, ale być 
może jest średniowieczna.

Skróty: NMP – Najświętsza Maria Panna; pw. – pod wezwaniem; św. – święta, święty, święci

Tabela 21. Wybrane przykłady rzeźb z XII-XIII w. z okolic Sobótki i Wrocławia

Miejscowość Datowanie Opis obiektu, literatura Rodzaj użytego surowca
Biestrzyków,  
pow. wrocławski 

2. ćw. XII w. Płaskorzeźba (fragment) przedstawiająca postać, prawdopodobnie 
apostoła, proroka lub innego świętego, związana przypuszczalnie 
z oddziaływaniami warsztatu z Souillac (Francja); MNWr, nr inw. 
XI 01 (Guldan-Klamecka, Ziomecka 2003, s. 66-67; Świechowski 
1955, s. 29, 89).

Piaskowiec barwy różowej, 
pochodzenie nieokreślone.

Sobótka,  
pow. wrocławski

XII w. Kamienny lew, wmurowany w wejście do kościoła św. Jakuba. Granit ślężański.

Sobótka,  
pow. wrocławski

WŚ? lub 
pradzieje

Tzw. „grzyb”, obok kościoła św. Anny. Granit ślężański.

Sobótka,  
pow. wrocławski

XII w. Kamienny lew obok kościoła św. Anny, odkryty w XIX w. w 
Garncarsku (Korta 1988, s. 107).

Granit ślężański.

Sobótka-Górka,  
pow. wrocławski

XII w. Dwa kamienne lwy, odkryte w XIX w., w zabudowaniach fol-
warcznych w Sobótce-Górce, stoją tam do dziś.

Granit ślężański.

Sobótka-Ślęża, 
pow. wrocławski

WŚ? lub 
pradzieje

Rzeźba tzw. „panny z rybą” lub „św. Piotra”, obok czerwonego 
szlaku wiodącego na Ślężę.

Granit ślężański.

Stary Zamek, pow. 
wrocławski

XII w. Cztery kamienne lwy, w murach kościoła romańskiego. Granit ślężański.

Wrocław,  
opactwo Ołbin

1. poł. XII w. Głowice kostkowe z motywem półkoli, MNWr, nr inw. XI 
322,321. Wiązane są z warsztatem kamieniarskim z Saksoni i Tu-
ryngii (Guldan-Klamecka, Ziomecka 2003, s. 65-66, Świechowski 
1955, s. 23 n.).

Granit z okolic Sobótki.
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Wrocław,  
opactwo Ołbin

2. poł. XII w. Relief ze sceną zwiastowania (?); MNWr, nr inw. XI 234 (Świe-
chowski 1955, s. 84, 353; Guldan-Klamecka, Ziomecka 2003,  
s. 69-70).

Piaskowiec kłodzki 
żelazisty o zabarwieniu 
czerwonawym. 

Wrocław,  
opactwo Ołbin

4. ćw. XII w. Płaskorzeźba z popiersiem biskupa w medalionie; MNWr, nr 
inw. XI 236 (Świechowski 1955, s. 84, 359; Guldan-Klamecka, 
Ziomecka 2003, s. 70-71).

Czerwono-żółty pia-
skowiec, arenit z rejonu 
Kłodzka.

Wrocław,  
opactwo Ołbin

4. ćw. XII w. Półkolisty tympanon, warsztat lombardzki; MNWr, nr inw. XI 
111 (Guldan-Klamecka, Ziomecka 2003, s. 73-74).

Piaskowiec kłodzki barwy 
szarej.

Wrocław,  
opactwo Ołbin

4. ćw. XII w. Segmenty archiwolt portalowych z dekoracją roślinną; MNWr, 
nr inw. XI 318 (Świechowski 1955, s. 84; Guldan-Klamecka, 
Ziomecka 2003, s. 72).

Piaskowiec kłodzki.

Wrocław, kościół 
Kanoników Regu-
larnych pw. NMP 
na Piasku

ok. 1150 r. Baza bliźniacza kolumny ze szponami; MNWr, nr inw. XI 323. 
Świechowski łączy bazą z kręgiem środkowo- i południowonie-
mieckim (Świechowski 1955, s. 22; Guldan-Klamecka, Ziomecka 
2003, s. 68). 

Granit z okolic Sobótki.

Wrocław,  
pochodzenie  
nieustalone

2. poł. XII w. Głowa męska, będąca prawdopodobnie fragmentem posągu; 
MNWr, nr inw XI 08. Odkryta w 1894 r. przy ul. Św. Antonie-
go 11, we Wrocławiu. Wśród badaczy nie ma zgodności co do 
pochodzenia zabytku (Świechowski 1955, s. 30, 90; Korta 1988, 
s. 89-92; Guldan-Klamecka, Ziomecka 2003, s. 68-69).

Granit z okolic Sobótki.

Wrocław,  
pochodzenie  
nieustalone

ok. 1220-
1240 r.

Trójdzielna baza kolumny, odkryta w 1949 lub 1950 r. w pobliżu 
kościoła św. Marcina na Ostrowie Tumskim; MNWr nr inw. XI 
315. Badacze nie są zgodni co do jej przynależności warsztatowej 
(Guldan-Klamecka, Ziomecka 2003, s. 74-75, tam dalsza lit.).

Piaskowiec drobnoziarni-
sty o odcieniu różowych, 
pochodzenie nieustalone.

Skróty: MNWr – Muzeum Narodowe we Wrocławiu; WŚ – wczesne średniowiecze

Najczęściej spotykanymi obiektami na osa-
dach są miejsca niecenia ognia otoczone obstawą 
kamienną, czyli paleniska. Otoczenie palenisk ka-
mieniami miało na celu zapobiec przypadkowe-
mu rozprzestrzenianiu się ognia. Zwiększało to  
z jednej strony bezpieczeństwo, a drugiej stwarza-
ło nowe zagrożenie. Nagrzewające się kamienie 
czasem podlegały gwałtownej eksfoliacji, podczas 
której pojedyncze rozgrzane okruchy „strzelały” 
nawet na odległość kilku metrów, uzależnione to 
było od rodzaju skały poddanej działaniom wyso-
kich temperatur. Odpowiednio ułożona obstawa 
paleniska mogła również pełnić funkcję konstruk-
cji ułatwiającej osadzenie naczynia do gotowania.

Często spotykane są różnego rodzaju bruki. 
Mogą one pokrywać place, czy też tworzyć prymi-
tywne posadzki w domach. Czasem spotyka się je 
na cmentarzyskach. Bruki i kamienie znajdujące 
się we wnętrzu domostw, szczególnie nagroma-
dzone w dużej ilości, niekiedy uważa się za łaźnie 
- sauny. Myślę, że w wielu przypadkach są to po-
glądy słuszne. Można w tym miejscu przytoczyć 
słowa arabskiego pisarza Ibn Rosteh’a (ok. 903- 
-913) dotyczące kultury materialnej i gospodarki 

Słowian Wschodnich: „W ich kraju zimno bywa 
do tego stopnia silne, że [każdy] człowiek spomię-
dzy nich wykopuje sobie pod ziemią coś w rodza-
ju piwnicy, nad którą robi dach z drewna, podob-
ny do [dachu] kościoła. Dach ten obrzuca ziemią. 
Do takiej piwnicy wchodzi ten człowiek wraz ze 
swoją rodziną, wziąwszy nieco drew i kamieni. 
Następnie roznieca w niej ogień, aż [kamienie] 
rozgrzeją się i rozpalą do czerwoności. Kiedy [roz-
grzanie się kamieni] dojdzie do najwyższego stop-
nia, polewa je wodą, aby z tego powstała para. 
Wtedy wchodzą do tego pomieszczenia i zdejmują 
swe odzienie. W pomieszczeniu tym pozostają aż 
do wiosny.” (cytat za: Labuda 2003, s. 119).

Przypisywanie niektórym obiektom funkcji 
łaźni/sauny, jest przez archeologów czynione prze-
ważnie z dużą ostrożnością (np. Lodowski 1972, 
s. 202; Brzostowicz 2002, s. 116 n.). Wpływ na to 
ma przede wszystkim brak jednoznacznych prze-
słanek w źródłach materialnych, które pozwoliły-
by z całą pewnością wskazać na istnienie takich 
obiektów oraz ich podobieństwo, do znanych  
z terenu Słowiańszczyzny, pozostałości po bru-
kach odkrywanych w podłogach domostw. Z opi-
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su zamieszczonego przez Romualda Piwko można 
wnioskować o istnieniu takiego obiektu na osa-
dzie z końca X-XII w. w Żarku (Piwko 1984,  
s. 69-70). Była to jama wyłożona ściśle przylegają-
cymi do siebie kamieniami, wchodząca w skład 
większej zagrody. Wyściełanie den kamieniami  
w półziemiankach najprawdopodobniej służyło 
również izolacji gruntu i zapobiegało przenosze-
niu się błota. Podobną konstrukcję odkryto na 
osadzie ze starszych faz wczesnego średniowiecza  
w Czeladzi Wielkiej. Jerzy Lodowski (1972,  
s. 202) zwrócił uwagę na specyfikę jednego  
z obiektów (budynek 9), który ewidentnie wyróż-
niał się na tle pozostałych. Jego dno wyłożone 
było mocno spękanymi i przegrzanymi kamienia-
mi z towarzyszącymi im resztkami węgli i popio-
łu. Pozwoliło to autorowi badań na wysnucie hi-
potezy, iż zachowane relikty są przypuszczalnie 
pozostałością łaźni. Cztery analogiczne do po-
przednich jamy wyścielane kamieniami odnoto-
wano również w Bruszczewie (Brzostowicz 2002, 
s. 116). Autor monografii poświęconej bruszczew-
skiemu zespołowi osadniczemu raczej jednoznacz-
nie opowiada się za przypisywaniem podobnym 
obiektom funkcji łaźni, popierając swoje spostrze-
żenia opisami znanymi ze źródeł pisanych oraz 
badaniami etnograficznymi.

Kolejnym przykładem zastosowania kamienia 
są studnie. Mogą one być w całości ocembrowane 
bloczkami kamiennymi, lub mieć drewnianą obu-
dowę z dnem wyścielonym kamieniami. Studnię  
z kamienną cembrowiną, składającą się z blocz-
ków bazaltu odkryto w na podgrodziu w Niedo-
wie. Położona była w naturalnym obniżeniu tere-
nu obok podstawy wału grodziska (Śledzik- 
-Kamińska 1988a, s. 111-112). Obserwacje pro-
wadzone podczas kilku sezonów wykopalisko-
wych pozwoliły stwierdzić, iż w okresach podwyż-
szonego stanu wód gruntowych w miejscu tym 
zawsze jest woda. Autorka badań – Halina Śle-
dzik-Kamińska wysnuła wniosek, że najprawdo-
podobniej studnia powstała w miejscu, gdzie 
wcześniej znajdowało się źródło. Studnia o głębo-
kości 2 m miała średnicę 1-1,05 m. Kamienna 
cembrowina składała się z fragmentarycznie obro-
bionych bloczków o wymiarach nie przekraczają-
cych 37 cm oraz ciosów do 22 cm w najszerszym 
rzucie (Śledzik-Kamińska 1988a, s. 111). Kamie-

nie łączone były na sucho bez zaprawy. Dno stud-
ni również wyłożone było kamieniami. W partii 
przydennej odkryto również drewnianą, półkoli-
stą rynienkę o średnicy 30 cm. Być może służyła 
ona do udrożnienia przepływu wód gruntowych. 
Z kolei studnię z drewnianą cembrowiną oraz 
dnem wyłożonym kamieniami odkryto na stano-
wisku Ślęza 13 (Szwed 2003). Kamienie zalegają-
ce na dnie, o średnich wymiarach 15-25 cm mo-
gły mieć znaczenie konstrukcyjne, być może 
pełniły funkcję filtra umożliwiającego odsączanie 
wody z gruntu (Szwed 2003, s. 414). Duże roz-
miary kamieni zapewne stabilizowały również 
dno studni zapobiegając przedostawaniu się do 
czystej wody zamulonej ziemi42.

Alternatywą dla studni były stosunkowo rzad-
ko spotykane cysterny. Magazynowano w nich 
wodę deszczową. Cysterny kuto w litej skale,  
w ten sposób, że tworzyły zamkniętą i dość głębo-
ką nieckę. Obiekt taki znany jest również z Nie-
dowa, tym razem z wnętrza grodziska. H. Śledzik-
-Kamińska zauważyła, że powstaniu cysterny  
z Niedowa towarzyszyły zabiegi kucia i łamania 
kamienia. W efekcie powstał wielobok o głęboko-
ści osiągającej 1,6 m i szerokości otworu do 4 m. 
Badaczka odnotowała również istnienie odsadzki 
(schodka), który jej zdaniem stanowił efekt nie-
dokończonej pracy związanej z poszerzeniem 
zbiornika (Śledzik-Kamińska 1988a, s. 109-111). 
Ponadto w narożnikach obiektu, na wysokości 
wspomnianej odsadzki znajdowało się pięć gniaz-
dowatych zagłębień o średnicy 2,6-3,5 cm i głębo-
kości do 20 cm. Autorka badań identyfikuje je  
z otworami służącymi do osadzania drewnianych 
słupów konstrukcji, która zabezpieczała zbiornik. 
Uważam, że podobne gniazda mogły również do-
datkowo stanowić jeden z elementów pozwalają-
cych na osadzenie obudowy umożliwiającej szyb-
sze i dogodniejsze czerpanie wody. Podobne 
obiekty znajdują się na grodziskach w Gilowie 
oraz w Binnewitz, k. Budziszyna. Jak dotąd nie 
zostały dokładnie, stąd przypisywanie im funkcji 
cystern jest jedynie hipotetyczne.

Szereg odkrywanych na Ostrowie Tumskim 
we Wrocławiu konstrukcji i urządzeń, do budowy 
których wykorzystywano kamienie opisuje J. Kaź-

42  Zob. więcej o studniach w późnym średniowieczu: Sowina 
1999, Cembrzyński 2011.
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mierczyk (1990). Kamienie służyły do wyrobu 
płyt posadzkowych i dekoracyjnych (okładzin), 
związanych z budową katedry. Pomimo dostęp-
ności materiału do analiz okazało się, że część  
z nich została wtórnie użyta jako kamienie szlifier-
skie czy też polerskie. Stąd kłopotliwe jest jedno-
znaczne określenie funkcji tych wyrobów (zob. 
katalog). Wiadomo natomiast, że na Ostrowie 
Tumskim takich płyt odkryto łącznie 35 egzem-
plarzy (zob. rozdz. 4.1.). Wykonane są one z mar-
muru pozyskiwanego w okolicach Przeworna  
(15 wyrobów) oraz serpentynitu z Masywu Gogo-
łów-Jordanów (20 wyrobów). J. Kaźmierczyk 
stwierdził, że ponadto jedna z dużych płyt mogła 
być wykorzystana jako stół ze względu na techni-
kę obróbki oraz kontekst jej odkrycia (Kaźmier-
czyk 1990, s. 83-88). Zabytek znaleziono w du-
żym budynku zrębowym z kamienną posadzką, 
której powierzchnia wynosiła około 32 m2. Zda-
niem autora obiekt był zamieszkiwany w począt-
kach XI w. przez jednego z duchownych. Co wię-
cej wśród wyrobów kamiennych z Wrocławia- 
-Ostrowa Tumskiego wystąpiła duża płyta mar-
murowa, którą J. Kaźmierczyk identyfikuje  
z mensą (1990, s. 88-90). Z urządzeń gospodar-
czych warto także wymienić dwie kamienne stę-
py43, które są wyrobami unikatowymi we wcze-
snym średniowieczu w skali Dolnego Śląska 
(Kaźmierczyk 1990, s. 162-3), a nawet ziem pol-
skich. Badacz wskazuje również na możliwość peł-
nienia przez nie funkcji moździerzy, stągwi, a na-
wet chrzcielnic.

Surowce skalne stosowane były również  
w konstrukcjach o charakterze sepulkralnym.  
Z najwcześniejszym ich zastosowaniem we wcze-
snym średniowieczu na Dolnym Śląsku mamy do 
czynienia w słowiańskich grobach kurhanowych. 
Kamienne jądra kurhanów stwierdzono na cmen-
tarzyskach w Będkowicach oraz w Białogórzu. Są 
to, wobec powszechnego wznoszenia konstrukcji 
ziemnych i drewniano-ziemnych, struktury spo-
tykane dość sporadycznie. W Będkowicach do bu-
dowy jąder wnętrz kurhanów posłużono się bloka-
mi miejscowego gabra (Śledzik-Kamińska 1975, 
analiza A. Grodzickiego), a w Białogórzu „kamie-
niami polnymi”44 (Śledzik-Kamińska 1979, s. 75).

43  Zabytki zagineły.
44  Przypuszczalnie materiał eratyczny.

Równie rzadkie jest wykorzystywanie surow-
ców kamiennych na cmentarzyskach szkieleto-
wych z końca X-XIII w. (Wachowski 1975, s. 27). 
Układano z nich bruki (np. w Głogowie III, grób 
10s; Legnica IV, groby I-XIII/1971) oraz pełne  
i częściowe obstawy jam grobowych (np. Czeladź 
Wielka I, groby I-V/1972; Niemcza II, groby  
17-74/1964-5). Być może niektóre duże płyty ka-
mienne służyły do oznaczania pochówków (stel-
le?). Na istnienie takiej możliwości wskazują od-
krycia dużych sztabkowatych bloków w kurhanach 
nr 10 i 18 w Będkowicach (Śledzik 1976, s. 67) 
oraz na nekropolach w Niemczy II i Sobocisku 
(Wachowski 1975, s. 28-29). Zastanawiające jest 
również, dlaczego nie przyjął się na Dolnem Ślą-
sku zwyczaj stawiania „bab kamiennych”, będą-
cych przeważnie wyobrażeniami przodków, 
umieszczanych na mogiłach, skoro na nie tak od-
ległych terenach Rusi był on już od dawna rozpo-
wszechniony (Geras’kowa 1991).

Pod koniec wczesnego średniowiecza wraz  
z momentem pojawienia się Żydów surowce ka-
mienne wykorzystywano do wyrobu macew. Wia-
domo, że najstarsze z nich mogą pochodzić nawet 
z końca XII w. (zob. Łagiewski 1991). Na wysta-
wie stałej „1000 lat Wrocławia” w Muzeum Miej-
skim we Wrocławiu znajduje się macewa z XII w. 
wykonana z granitu.

Późne średniowiecze wnosi wiele nowych 
zmian związanych ze sposobem wykorzystywania 
surowców kamiennych. Powstają kunsztownie 
rzeźbione sarkofagi możnowłaców i ołtarze. Ka-
mień zaczęto wykorzystywać do stawiania tak 
zwanych krzyży pokutnych (krzyże pojednania),  
a słupami znaczono granice księstw. Pomimo,  
iż zagadnienia te nie mieszczą się w ramach chro-
nologicznych przyjętych w pracy, warto mieć 
świadomość przełomu związanego z gospodaro-
waniem surowcami skalnymi, którego początki 
możemy już obserwować w połowie XIII w.,  
a bardzo dynamiczny rozwój w XIV w. Upo-
wszechniają się wówczas strzechy kamieniarskie,  
a architektura murowana pod wpływem impul-
sów z zachodu wchodzi w nową fazę rozwoju sty-
listycznego – pojawia się budownictwo gotyckie.





Gospodarka surowcami kamiennymi jest uwa-
runkowana kilkoma czynnikami. Jednym z nich 
jest zaplecze geologiczne rejonu, w zasadniczy spo-
sób determinujące wybór rodzajów skał wydoby-
wanych przez miejscową ludność. Kamienie oce-
niano pod względem przydatności do użycia  
w konkretnym celu, powodując zwiększone ich 
wydobycie a następnie dystrybucję. Nie bez zna-
czenia była również dostępność do złóż pod wzglę-
dem komunikacyjnym. We wczesnym średniowie-
czu eksploatowano surowce skalne głównie 
w rejonie Przedgórza Sudeckiego oraz Pogórza Ka-
czawskiego i Izerskiego. Rzadko penetrowano wyż-
sze partie Sudetów w  celu uzyskania dostępu do 
dobrej jakości skał. Dopiero wzrost liczby ludności 
w XIII wieku, eksploatacja kruszców i zaintereso-
wanie szklarstwem, przyczyniły się między innymi 
do ekspansji człowieka w głąb obszarów górskich, 
w celu pozyskania tamtejszych surowców.

Terminem „dystrybucja” w przypadku wyro-
bów kamiennych będziemy nazywać każde, spo-
wodowane ludzką działalnością, rozprzestrzenia-
nie skał z ich macierzystej wychodni. O dystry- 
bucji można już mówić w momencie zainicjowa-
nia tego procesu, a więc odseparowania skały i jej 
transportu w miejsce tymczasowej depozycji. Ko-
lejnym etapem jest długotrwałe lub tymczasowe 
użytkowanie wyrobów, w  zależności od jakości 
surowca. Pierwszym ogniwem jest wykorzystywa-
nie skał przez ludność bezpośrednio związaną 
z  ich wydobyciem. Drugim, ewentualna dalsza 
ich dystrybucja, jako przedmiotu wymiany han-
dlowej, czy też jako uprzednio zamówionego ma-
teriału do odbiorcy. Nie we wszystkich przypad-
kach dystrybucja musi być związana z korzyściami 
materialnymi z niej płynącymi, zważywszy na sto-

sunki feudalne w nowo rozwijających się organi-
zmach państwowych. Być może bardziej adekwat-
nym terminem niż dystrybucja, byłoby tu okreś- 
lenie „rozprzestrzenianie”, jednak nie zawiera ono 
antropogenicznego czynnika celowości takiego 
działania. 

Na obszarze Dolnego Śląska w okresie wcze-
snego średniowiecza można wyróżnić kilka mode-
li dystrybucji wyrobów kamiennych. 

Ogólny tok postępowania badawczego, na ba-
zie którego wykonano rekonstrukcję dystrybucji 
wyrobów kamiennych przedstawiono na ryc. 119. 
Założyłam, iż podstawą określenia dystrybucji, 
jest możliwie jak najdokładniejsze zlokalizowanie 
wychodni skały, którą wykorzystywano we wczes-
nym średniowieczu. Nie zawsze było to możliwe 
ze względu na petrografię skał, z których wykona-
no dane wyroby. Wrocławski archeolog P. Chole-
wa przyjął 5-stopniową skalę dokładności lokali-
zacji wychodni poszczególnych skał (2004, s. 29). 
Jako najdokładniejszy, pierwszy stopień określił 
lokalizację w rejonie danej miejscowości lub for-
my terenowej, jako stopień drugi – lokalizację 
w  obrębie masywu lub w  pasmie wzgórz, trzeci 
stopień to lokalizacja w  zasięgu pasm górskich, 
czwarty – w pasmie Sudetów i Przedgórza Sude-
tów z uwzględnieniem podziału Sudetów na Za-
chodnie, Środkowe i Wschodnie45. Ostatnią piątą 
kategorią jest umieszczenie skały ogólnie w rejo-
nie sudeckim. Surowce pochodzenia eratycznego 

45 W książce P. Cholewy (2004) pojawia się pewna nieścis- 
łość związana z geograficznym podziałem Sudetów. Autor ogólnie 
umieszcza Sudety i ich Przedgórze w „strefie zachodniej, środko-
wej i wschodniej”. Podział na Sudety Wschodnie, Środkowe i Za-
chodnie, odnosi się jedynie do ich głównego pasma. Przedgórze 
Sudeckie nie wchodzi do tego podziału, lecz określane jest mianem 
jednostek takich, jak na przykład: Wzgórza Strzelińskie czy Masyw 
Ślęży.
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rozpatrywane były osobno. W niniejszej pracy nie 
zastosowałam powyższego modelu, pomimo iż od 
strony metodycznej jest on poprawny. Przyczyną 
tego, było zbyt duże zróżnicowanie skał i ich wy-
chodni, co powoduje, że jedynie połowę z  nich 
można było umieścić w  proponowanym przez  
P. Cholewę podziale. Dodatkową przeszkodą są 
surowce importowane oraz te, których pochodze-
nie zostało oznaczone jako niepewne lub dysku-
syjne (np. dwie lub więcej możliwości).

Kolejnym etapem była identyfikacja petrogra-
ficzna surowców skalnych użytych do wykonania 
danych przedmiotów oraz badania terenowe, 
podczas których pobierano próby do analiz po-
równawczych. Dla niektórych grup skał udało się 
zlokalizować rejony ich występowania z  dokład-
nością do 2-5 km. Dało to podstawy do wykona-
nia map rozprzestrzeniania się tych surowców,  
a zarazem do określenia modeli dystrybucji. Przy 
ich konstruowaniu brano pod uwagę frekwencję 
udziału poszczególnych surowców na danych sta-

nowiskach oraz ich przeznaczenie i gabaryty. Przy-
kładowo inaczej rozpatrzono dystrybucję osełek,  
a inaczej materiałów budowlanych.

Ustalono kilka modeli dystrybucji surowców 
kamiennych. Pierwszy z nich można określić jako 
rozprzestrzenianie skał w zasięgu lokalnym. Doty-
czy to stanowisk położonych w Sudetach i na ich 
przedpolu. Surowce pozyskiwano doraźnie i celo-
wo podczas penetracji terenów przyległych do 
osad i grodów, położonych do pół dnia drogi pie-
szo od miejsca bytowania. Taki model przejawia 
się w znacznie wyższym udziale przedmiotów ze 
skał lokalnych w obrębie badanego zespołu zabyt-
ków z danego stanowiska. Dotyczy wyrobów ka-
miennych takich jak osełki, gładziki czy żarnowy. 
Nie można go zastosować w przypadku stanowisk 
położonych na niżu, pomimo iż najpewniej za-
mieszkująca te tereny ludność gospodarowała su-
rowcami eratycznymi w  podobny sposób, pozy-
skując je w dużej mierze z najbliższego otoczenia. 
Nie ma szczegółowego opracowania petrograficz-
nego skał narzutowych w obrębie niewielkich ob-
szarów. Istniejące publikacje przeważnie odnoszą 
się do rozleglejszych terytoriów, lub też zawierają 
szczegółowe omówienie terenów poza zasięgiem 
Dolnego Śląska (Górska-Zabielska 2010, tam 
starsza lit.). Wyjątkiem może być tu jedynie nie-
publikowana praca Jacka Sikorskiego (2001),  
w której – nawiązując do materiałów kamiennych 
z  grodziska w Bytomiu Odrzańskim – przedsta-
wiono strukturę petrograficzną eratyków znajdu-
jących się na terenie Wzgórz Dalkowskich. Przy 
analizie wyrobów pochodzących ze stanowisk po-
łożonych na niżu, surowce eratyczne uznajemy 
ogólnie za miejscowe. Nie należą one do konkret-
nych wyznaczników dystrybucji, chociaż zaobser-
wowano niewielkie zróżnicowanie w ich petrogra-
fii i  zagęszczeniu w  obrębie danych obszarów 
(Lamparski 1992, s. 285-293).

Drugi model zakłada dystrybucję skał miej-
scowych na niewielką odległość. Dotyczy to skał 
użytych do budowy wałów grodów. Przeważnie 
korzystano wówczas z surowców znajdujących się 
pod ręką. Ten model dotyczy także założeń sakral-
nych czy też innych obiektów wymagających 
znacznych ilości budulca kamiennego, położo-
nych blisko wychodni surowców. Takie pozyska-

Ryc. 119. Schemat obrazujący tok postępowania badawczego 
w analizie dystrybucji wyrobów kamiennych oraz ich efektów 

Fig. 119. A scheme showing the course of research during  
the analysis of the distribution of stone products and its e
ects
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nie skał wiązało się z transportem znacznej ilości 
kamieni i zdeponowaniem ich w jednym miejscu. 
Model ten dotyczy lokalnych społeczności, które 
dość dobrze rozpoznały pod względem jakości bu-
dulca kamiennego potencjał surowcowy zamiesz-
kiwanego regionu. 

Dwa kolejne modele, czyli trzeci i czwarty do-
tyczą dystrybucji skał na obszarze całego Dolnego 
Śląska. Jeden z nich odnosi się do dystrybucji wy-
robów ze skał sudeckich, jako towaru w wymianie 
handlowej. Obejmuje on wszystkie możliwe wa-
rianty rozprzestrzeniania się przedmiotów ka-
miennych takich jak żarna, osełki i inne. Jest to 
model, który najwięcej wnosi do dyskusji na te-
mat preferowanych rodzajów skał oraz głównych 
– i pobocznych – szlaków handlowych w obrębie 
Dolnego Śląska. Wpływ na miał to przede wszyst-
kim, przypuszczalnie wysoki popyt na wyroby  
z określonych kamieni. W ramach tego modelu 
przebadano rozprzestrzenienie wyrobów ze skał 
pozyskanych z konkretnych wychodni (np. grani-
ty ślężańskie czy też łupki kwarcowo-serycytowe). 
Kolejny model dystrybucji surowców to celowy 
i zamierzony import skał przeprowadzony w celu 
realizacji konkretnej inwestycji budowlanej. Wy-
raża się on w sprowadzaniu dużej ilości kamienia, 
czasem z odległych obszarów, do wzniesienia pla-
nowanego założenia. Ten rodzaj dystrybucji zwią-
zany jest przede wszystkim z budową założeń sa-
kralnych, wymagających znacznej ilości budulca 
o dobrych właściwościach technicznych. Dystry-
bucja ta ma intensywny, krótkotrwały charakter.

W realiach wczesnego średniowiecza pod po-
jęciem dystrybucji nie możemy rozumieć wtórne-
go wykorzystania skał i produktów z nich wyko-
nanych. Miało to miejsce wówczas, kiedy 
wcześniej porzucone w danym miejscu przedmio-
ty kamienne posłużyły do wyrobu nowych lub po 
długim czasie zalegania zostały wtórnie użyte. 

Przykładowo, do wykonania jednego z  kamieni 
żarnowych na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu 
posłużono się niewykorzystanym fragmentem 
bazy kolumny (Kaźmierczyk 1990, s. 153). 
W tym wypadku można dyskutować o dystrybu-
cji materiału budowlanego, ale nie kamieni żarno-
wych. Dotyczy to także wytworów wcześniejszych 
kultur, na przykład siekierek czy toporków neoli-
tycznych. Jako, że okazy takie są sporadycznie od-
krywane na stanowiskach wczesnośredniowiecz-
nych, można domniemywać, iż zamieszkująca je 
ludność natrafiała przypadkowo na takie wyroby, 
w  sąsiedztwie miejsca zamieszkania lub podczas 
wędrówek i  odleglejszych penetracji. Jak dotąd 
słabo rozpoznanym aspektem takich działań jest 
znaczenie tych przedmiotów w  świadomości na-
szych przodków. Być może były one czymś drogo-
cennym lub widziano w nich atrybuty duchowe, 
magiczne i  obrzędowe, podobnie jak ceraunie 
(Abłamowicz 1979; Goodrum 2002).

Przedmioty wykonane ze skał nie występują-
cych na Dolnym Śląsku trafiały na ten obszar wraz 
z kupcami (rzadziej przypadkowo w wyniku dzia-
łań wojennych). Musiał istnieć na nie stosunkowo 
wysoki popyt, skoro przy tak bogatym zapleczu 
surowcowym, wyroby z kamieni pochodzenia po-
zadolnośląskiego przyjęły się w  kulturze miesz-
kańców omawianego rejonu. Były to zazwyczaj 
gotowe przedmioty, starannie wykonane. Stano-
wiły one obiekt pożądania, ale ich rola utylitarna 
sprowadzana była na dalszy plan. Dla tego mode-
lu dystrybucji charakterystyczny jest rozrzut za-
bytków opierający się o ośrodki o dużym znacze-
niu ekonomiczno-politycznym, lub o  mniejsze 
osady położone w pobliżu szlaków handlowych. 
Przynajmniej niektóre duże ośrodki takie jak 
Wrocław, Legnica czy Niemcza mogły pełnić rolę 
pośrednika w dalszej dystrybucji importów w ob-
rębie danego rejonu.
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Jest kilka rodzajów skał, z których wykonywa-
no wyroby spotykane daleko od ich wychodni. 
Należą do nich granity ślężańskie, łupki łyszczyko-
we rejonu Kamieńca Ząbkowickiego, łupki kwar-
cowo-serycytowe z  Jegłowej, serpentynity jorda-
nowskie, marmury przeworniańskie, amfibolity 
moldanubskie oraz piaskowce Niecki Sudeckiej. 
Pozostałe rodzaje skał stanowią niewielki udział 
w ogólnej strukturze surowcowej lub są przykła-
dem dystrybucji lokalnej (model pierwszy).

Dystrybucja kamieni żarnowych  
wykonanych z granitu ślężańskiego

Studia nad produkcją kamieni żarnowych 
w  regionie ślężańskim są prowadzone od wielu 
dziesięcioleci. Jak do tej pory nikt nie podjął się 
kompleksowej analizy dostępnych zespołów ka-
mieni granitowych z Dolnego Śląska pod wzglę-
dem petrograficznym, oraz rekonstrukcję dróg ich 
dystrybucji. Sporadyczne analizy petrograficzne, 
o  różnym stopniu szczegółowości, wykonywane 
były przy okazji publikacji wyników badań róż-
nych stanowisk. Dzięki temu dysponujemy infor-
macjami o występowaniu kamieni żarnowych wy-
konanych z granitu ślężańskiego na stanowiskach 
w Czeladzi Wielkiej (Majerowicz 1970; Lodowski 
1972, s. 186, przyp. 304), Grodziszczu (Wójcik 
2001, s. 31 n.; Pankiewicz 2005, s. 71) czy też 
położonego już poza obrębem Dolnego Śląska 
stanowiska na Ostrówku w Opolu (Kozłowski 
1953, s. 25, 91-94; Hołubowicz 1956, s. 143-144 
– analiza K. Maślankiewicza). Próbę wskazania 
możliwości poznawczych dolnośląskich kamieni 
żarnowych przedstawił ostatnio K. Jaworski 
(2008a, s. 76, por. poz. w Kat. nr 4; 97; 106).

Rola ślężańskiego ośrodka produkcyjnego 
o szerokim zasięgu dystrybucji wyrobów była wie-
lokrotnie uznawana jako dominująca na Dolnym 
Śląsku (Geschwendt 1928; Jahn 1929; Petersen 
1935, s. 215-216; Jamka 1950; Kozłowski 1953; 
Domański 1965; 1965a; 1980; Jaworski 2008a). 
Pokuszono się nawet o próbę oszacowania liczby 
kamieni żarnowych, które mogły wyjść z ośrodka 

ślężańskiego w całym okresie jego funkcjonowa-
nia. Na podstawie liczby kamieniołomów oscylu-
jącej w granicach około 1000 i  przy założeniu,  
iż z każdego z nich można było uzyskać przynaj-
mniej 20 kół żarnowych, G. Domański obliczył, 
iż podczas całego okresu funkcjonowania ośrodka 
ślężańskiego wykonano około 20  000 kamieni 
żarnowych (Domański 1965, s. 216). Wydaje się 
to zdecydowanie liczbą zbyt wygórowaną, biorąc 
pod uwagę fakt, iż w kamieniołomach na północ-
nych stokach Ślęży, wydobywano nie tylko suro-
wiec na potrzeby produkcji kół żarnowych, ale 
także eksploatowano go z przeznaczeniem na cele 
budowlane, które wymagały pozyskania znacznie 
większej partii materiału niż w przypadku kamie-
ni żarnowych.

W trakcie prowadzonych badań petrograficz-
nych podjęłam się rozpoznania dostępnych mate-
riałów pod kątem ich pochodzenia z Masywu Ślę-
ży. W tym celu wykonano serię szlifów i porów- 
nano je z istniejącymi próbkami skalnymi i opra- 
cowaniami petrograficznymi. Dla kamieni żarno-
wych pochodzących z Wrocławia-Ostrowa Tum-
skiego, z racji, iż jest to stanowisko o szczególnej 
randze (pochodzi stąd najwięcej wyrobów ka-
miennych), wykonano także badania geochemicz-
ne opierające się na analizie pierwiastków ślado-
wych i  ziem rzadkich. Wyniki porównano 
z niepublikowanymi danymi zawartymi w pracy 
A. Wójcik (2001). Autorka tej pracy przebadała 
serię prób skał (60 fragmentów granitów z 46 od-
słonięć, w tym z 30 kamieniołomów), które na-
stępnie przeanalizowała przy użyciu kilku kom-
plementarnych metod (Wójcik 2001, s. 25). 
Wykonana przez P. Gunię analiza pierwiastków 
śladowych i  ziem rzadkich potwierdziła jedno-
znacznie, że źródłem pochodzenia granitów uży-
tych do wyrobu żaren odkrytych na Ostrowie 
Tumskim we Wrocławiu, są wychodnie znajdują-
ce się na północno-zachodnich zboczach Ślęży 
w  okolicy Chwałkowa (por. aneks petrograficz-
ny). Punkty na wykresach trójkątnych i pajęczych 
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pokryły się idealnie z wynikami uzyskanymi przez 
A. Wójcik (por. aneks petrograficzny), potwier-
dzając pochodzenie żarnowów z Masywu Ślęży.  
W ten sposób przebadano siedem żaren z Ostro-
wa Tumskiego, natomiast pozostałe, określone 
wstępnie jako wykonane z  granitu ślężańskiego, 
na zasadzie analogii połączono również z tą grupą. 
Ograniczony czas i  zakres badań nie pozwolił 
w tak szczegółowy sposób przebadać pozostałych 
fragmentów kamieni żarnowych wykonanych 
z granitu ślężańskiego, które znaleziono na innych 
stanowiskach. Niemniej jednak, przedstawione 
w aneksie petrograficznym P. Guni wyniki analiz 
geochemicznych, potwierdzają poprawność ozna-
czeń makro- i mikroskopowych tych skał.

W trakcie badań petrograficznych kamieni 
żarnowych okazało się, iż wiele z nich wykonano 
z surowców narzutowych. Jest to tym bardziej in-
teresujące, iż w przypadku niektórych stanowisk 
położonych na przykład na Równinie Chojnow-
skiej, ograniczonej od południa Pogórzem Ka-
czawskim, a od wschodu Wzgórzami Strzegom-
skimi (Mściwojów, Żarek) również stwierdzono 
produkcję kół żarnowych z  surowców eratycz-
nych, mimo wiele łatwiejszej dostępności do do-
brej jakości surowców sudeckich (bliskość wy-
chodni granitów na Wzgórzach Strzegomskich, 
czy też riolitów i  piaskowców Pogórza Kaczaw-
skiego). Trudno ustalić przyczynę takiego stanu, 
ale być może zachodnia część Dolnego Śląska 
w  pobliżu granicy z  Łużycami była wyłączona 
z  zasięgu dystrybucyjnego ośrodka ślężańskiego, 
nie wykształciła się też tradycja wykorzystywania 
miejscowych lub najbliższych złóż sudeckich.  
W przypadku kolejnych stanowisk, położonych 
w  tej strefie, nie zidentyfikowano ani jednego 
okazu, którego pochodzenie wskazywałoby na 
wychodnie znajdujące się w Masywie Ślęży (doty-
czy to również innych skał, np. amfibolitów i ser-
pentynitów).

Badania surowców użytych do produkcji ka-
mieni żarnowych na stanowiskach w  północnej 
części Dolnego Śląska ujawniły, że w  większości 
wypadków do ich wyrobu posłużono się materia-
łem pochodzenia eratycznego. Wyniki takie uzy-
skano dla żarnowów odkrytych na stanowiskach 
w Bytomiu Odrzańskim (Sikorski 2001), Obiszo-

wie oraz Żukowicach. Jedynie kamienie żarnowe 
ze stanowisk w Czeladzi Wielkiej oraz w Miliczu 
rozpoznano wcześniej jako wyroby z  granitów 
ślężańskich (Majerowicz 1970; Wójcik 2001,  
s. 188).

Wyłączając osady i grodziska położone w naj- 
bliższej odległości od wychodni ślężańskich 
(Chwałków, Będkowice, Strzegomiany), kamie-
nie żarnowe z granitów ślężańskich stwierdzono 
na następujących stanowiskach: Bardo, Czeladź 
Wielka, Grodziszcze (pow. świdnicki), Kamieniec 
Ząbkowicki, Milicz, Stary Zamek, Strachów, Ślę-
za, Wrocław-Ostrów Tumski. Jest to, zważywszy 
na promowaną przez wcześniejszych badaczy ran-
gę ośrodka, dość skromna liczba znalezisk. Ponad-
to obecność kamieni żarnowych z granitu ślężań-
skiego stwierdzono na opolskim Ostrówku (około 
90 km w linii prostej od Ślęży) (ryc. 120).

W związku z zasięgiem dystrybucji żaren ślę-
żańskich warto poświęcić również kilka słów 
funkcjonującemu od wielu lat poglądowi jakoby 
docierały one nawet do Hedeby. „Odkrycie” to 
wprowadził do obiegu naukowego w 1935 r. Ernst 
Petersen. Badacz umieścił w niej następujący opis: 
„In den Sogenannten ‹‹Mardellen›› oder Trichter-
gruben hat man die einfachen Steinbrüche ze se-
hen, in denen der Granit gebrochen wurde, und 
die große Bedeutung dieses Gewerbezweiges zeigt 
sich darin, daß in zahlloses slawischen Unsiedlun-
gen weit über Schlesiens Grenzen hinaus diese 
runden Mahlsteine zum Vorschein gekommen 
sind. Ja selbst außerhalb der slawischen Kultur,  
z. B. in der großen Wikingerstadt Haithabu, hat 
man Bruchstrücke von ihnen gefunden.“ (Peter-
sen 1935, s. 215-216). Trudno obecnie stwier-
dzić, na jakiej podstawie E. Petersen wysnuł taki 
wniosek. Być może kilka fragmentów żaren wyko-
nanych z granitu, obecnych w inwentarzach sta-
nowisk w Hedeby i Szleswig zasugerowało temu 
badaczowi podobieństwo z surowcami ślężański-
mi. Również przekaz tego badacza nie jest do 
końca jasny, bowiem nie ma zawartej czytelnej 
informacji, że zdanie dotyczące ślężańskich ka-
mieniołomów bezpośrednio odnosi się do znale-
zisk w Hedeby. Zważywszy jednak, iż E. Petersen 
często nadużywał źródeł archeologicznych do po-
twierdzenia niektórych swoich hipotez, być może 
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mamy tu również do czynienia z podobnym za-
graniem46. Warto dodać, iż zdecydowana więk-
szość kamieni odkrytych na tych stanowiskach 
wykonana została z bazaltu pochodzącego z May-
en-Eifel oraz łupków łyszczykowych, których wy-
chodnie znajdują się w  zachodniej Norwegii 
(Schön 1995, s. 96 n.). Autor monografii kamieni 

46 Interpretacje E. Petersena zjawisk i znalezisk archeolo-
gicznych odbiły się m. in. szerokim echem w przypadku nagięcia 
faktów pod niemiecką ideę nacjonalistyczną w związku z publika-
cją wyników badań grodziska w Niemczy (Petersen 1931; 1936; 
1937a; por. Kramarek 1967; 1971, s. 236; Reichenbach 2007). 

żarnowych w Hedeby (Schön 1995) nic nie wspo-
mina o  ośrodku produkcyjnym zlokalizowanym 
w rejonie Ślęży i ewentualnej dolnośląskiej prowe-
niencji tych wyrobów, nie cytuje również w  bi-
bliografii przedwojennej pracy E. Petersena.

Pogląd E. Petersena był w  ciągu kolejnych 
dziesięcioleci powielany przez pokolenia polskich 
badaczy (wielokrotnie bez podania właściwego 
przypisu), wyolbrzymiając w tym kontekście skalę 
dystrybucyjną wyrobów z  ślężańskiego ośrodka 
produkcyjnego (Kostrzewski 1948, s. 341; Jamka 

 

Ryc. 120. Kamienie żarnowe wykonane z granitu ślężańskiego i granitu narzutowego z terenu Dolnego Śląska. 1 – Bardo; 2 – Będko-
wice; 3 – Biała; 4 – Chwałków; 5 – Czeladź Wielka; 6 – Kamieniec Ząbkowicki; 7 – Milicz; 8 – Opole; 9 – Rogów Sobócki;  
10 – Sobótka; 11 – Stary Zamek; 12 – Strachów; 13 – Ślęza; 14 – Wrocław-Ostrów Tumski; 15 – Bytom Odrzański; 16 – Mściwojów; 
17 – Obiszów; 18 – Żarek; 19 – Żukowice

Fig. 120. Quern stones made of Mount Ślęża granite and erratic granite in Lower Silesia. (1 – Bardo; 2 – Będkowice; 3 – Biała;  
4 – Chwałków; 5 – Czeladź Wielka; 6 – Kamieniec Ząbkowicki; 7 – Milicz; 8 – Opole; 9 – Rogów Sobócki; 10 – Sobótka; 11 – Stary 
Zamek; 12 – Strachów; 13 – Ślęza; 14 – Wrocław-Ostrów Tumski; 15 – Bytom Odrzański; 16 – Mściwojów; 17 – Obiszów;  
18 – Żarek; 19 – Żukowice)
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1950, s. 65-66; Nasz 1950, s. 43; Wielowiejski 
1960, s. 121; Wirska-Parachoniak 1983, s. 116; 
Skoczylas 1990, s. 19). Wykonane analizy petro-
graficzne kamieni żarnowych pochodzących ze 
stanowisk dolnośląskich ujawniły, iż zasięg dystry-
bucji żaren granitowych z Masywu Ślęży był 
znacznie mniejszy niż się dotąd przyjmowało. 
Obecność produktów ślężańskich w  promieniu 
do 100 km w linii prostej na niespełna 10 stano-
wiskach, wskazuje na rozprzestrzenianie ich 
w skali lokalnej. Wydaje się, iż we wczesnym śre-
dniowieczu nasiliło się pozyskiwanie granitu ślę-
żańskiego w związku z inwestycjami budowlany-
mi w  XI-XIII w. Przyczyniła się do tego osoba 
Piotra Włostowica, którego zasługą jest m.in. 
sprowadzenie augustianów w  okolice Ślęży. Być 
może właśnie w tym czasie eksploatacja granitów 
ślężańskich została ukierunkowana wyłącznie na 
potrzeby budowy nowych założeń fundowanych 
przez Piotra Włostowica (por. Świechowski 1997). 
Niemal w  każdej inwestycji budowlanej poczy-
nionej przez Włostowica można odnaleźć elemen-
ty architektoniczne wykonane z  granitu ślężań-
skiego. Znajduje to potwierdzenie między innymi 
w petrografii elementów kamiennych nieistnieją-
cego już opactwa Benedyktynów na wrocławskim 
Ołbinie (Piekalski 1991, s. 33).

Pomimo wysiłków nie udało się przebadać 
większości kamieni żarnowych odkrytych na Dol-
nym Śląsku przed II wojną światową, a to ze 
względu na ich zaginięcie lub brak oznaczenia.  
Z drugiej strony niepewny kontekst odkrycia wie-
lu z nich (por. rozdz. 1.4.) pozwala uniknąć dywa-
gacji na temat chronologii tych znalezisk, bowiem 
część z nich to zabytki pochodzące z odkryć przy-
padkowych i powierzchniowych.

Opracowanie i  pełna publikacja nowo pozy-
skanych zabytków, w szczególności pochodzących 
z bogatych w materiały stanowisk, przebadanych 
w  ciągu ostatnich lat, w  ramach ratowniczych 
prac wykopaliskowych związanych z przebudową 
autostrady A-4 oraz budową obwodnicy Wrocła-
wia (Polwica, Widawa, Domasław), wniosą nowe 
dane na temat rozprzestrzeniania wyrobów ślę-
żańskich. Znane mi z autopsji kamienie żarnowe 
pochodzące z badań w Domasławiu, wykonane są 
właśnie z granitu pochodzącego z Masywu Ślęży. 

Do pełnej publikacji wyników tych badań (przede 
wszystkim określeniu chronologii poszczególnych 
obiektów), należałoby się jednak wstrzymać 
z przedwczesnymi wnioskami.

Z uwagi na stosunkowo ubogą bazę źródłową, 
trudno formułować uwagi na temat dynamiki 
dystrybucji żaren ślężańskich w  węższych prze-
działach chronologicznych. Ośrodek ten funkcjo-
nował na pewno w IX-XIII w. Wskazuje na to 
datowanie stanowisk i obiektów, w których obrę-
bie wystąpiły te wyroby47 (ryc. 120). Trudno 
stwierdzić, wobec braku odpowiednich danych, 
czy dystrybucja ta miała miejsce w  najstarszych 
fazach wczesnego średniowiecza. Zważywszy na 
chronologię osad produkcyjnych, które funkcjo-
nowały już w  VIII w. (Chwałków i  być może 
Strzegomiany), jest to prawdopodobne. Nie ma 
natomiast podstaw źródłowych, aby dopatrywać 
się dystrybucji granitów ślężańskich wcześniej niż 
w VIII w. Prowadzone w latach 70. XX w. badania 
na osadzie w Chwałkowie ujawniły bardzo wczes- 
ną metrykę znajdujących się na niej obiektów 
(Lodowski 1981; Wachowski 1997, s. 14), jed-
nakże w żadnym z nich nie odkryto ani jednego 
żarnowa. Jedynymi badaniami archeologicznymi 
potwierdzającymi obróbkę kamieni żarnowych 
w Chwałkowie są przedwojenne wykopaliska pu-
blikowane przez M. Jahna. Autor w oparciu o ce-
chy stylistyczne odkrytej ceramiki datuje pracow-
nię produkującą żarnowy na IX w. (Jahn 1929). 
Zapewne w przypadku tej osady mamy do czynie-
nia z długotrwałym osadnictwem w starszych fa-
zach wczesnego średniowiecza. Nie jest również 
pewne czy prace polskich archeologów (Lodowski 
1981) dotyczyły tego samego stanowiska, co ba-
dania przedwojenne. Nie wykluczone, iż pewne 
tradycje pozyskiwania i obróbki granitów ślężań-
skich mogły przetrwać jeszcze z okresu wpływów 
rzymskich. Jednak wobec przedstawionych fak-
tów, a szczególnie niepewnej chronologii poje-
dynczych znalezisk, jest to obecnie koncepcja po-
zostająca do przyszłej dyskusji. Zbyt wielka luka 
czasowa dzieląca schyłek okresu wpływów rzym-

47 Bardo: XI-XIII w.; Czeladź Wielka: IX-XIII w.; Grodziszcze, 
gm. Świdnica: 2. poł. IX-XII w.; Kamieniec Ząbkowicki: IX-X w.; 
Milicz: 2. poł. X-poł. XIII w.; Stary Zamek: VIII/IX-pocz. X w.; 
Strachów: poł. X-XI w.; Ślęza 13: XII-XIII w.; Wrocław-Ostrów 
Tumski: 2. poł. X-XIII w.
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skich i bezspornie datowane początki funkcjono-
wania osady w Chwałkowie, skłania do traktowa-
nia tego zagadnienia nad wyraz ostrożnie.

Dystrybucja kamieni żarnowych  
wykonanych z łupku łyszczykowego  

pozyskiwanego w rejonie  
Kamieńca Ząbkowickiego

Drugim rodzajem surowca pochodzenia 
sudeckiego, który wykorzystywany był do wyrobu 
kamieni żarnowych jest łupek łyszczykowy, które-
go wychodnie znajdują się w okolicach Kamieńca 
Ząbkowickiego. Po raz pierwszy na to zjawisko 
zwrócił uwagę K. Jaworski (2008a) opisując wy-
chodnie w Kamieńcu Ząbkowickim oraz stanowi-
ska, na których odnotowano kamienie żarnowe 
wykonane z łupków łyszczykowych. Zatem jest to 
odkrycie stosunkowo nowe, chociaż sam warsztat 
produkcyjny na osadzie z  IX-X w. w  Kamieńcu 
Ząbkowickim (stanowisko 3) znany był od lat 80. 

z niepublikowanego sprawozdania z badań arche-
ologicznych (Lenarczyk 1984).

Łupki łyszczykowe rejonu Kamieńca Ząbko-
wickiego są jednymi z wielu im podobnych zna-
nych w Sudetach. Należą do jednych z najczęściej 
spotykanych skał metamorficznych. Występują 
m.in. na Pogórzu i Górach Izerskich, w Karkono-
szach, Rudawach Janowickich, Górach Sowich, 
Górach Bystrzyckich, Masywie Śnieżnika, Górach 
Złotych i w licznych odsłonięciach na Przedgórzu 
Sudeckim. W rejonie Kamieńca Ząbkowickiego 
przeprowadzono szczegółowe rozpoznanie tereno-
we: pobrano próby z 4 odsłonięć i wykonano  
z nich 12 szlifów mikrosondowych. Podobną me-
todę badawczą zastosowano do identyfikacji su-
rowcowej kamieni żarnowych. Z każdego z nich 
pobrano próbę, z  której następnie zrobiono od-
krytą płytkę cienką.

Kamienie żarnowe z  łupków łyszczykowych 
wystąpiły na stanowiskach (ryc. 121) w Bardzie, 

Ryc. 121. Kamienie żarnowe z łupków łyszczykowych: 1 – Bardo; 2 – Głębinów [okres wpływów rzymskich]; 3 – Gromnik [wczesne 
lub późne średniowiecze]; 4 – Kamieniec Ząbkowicki; 5 – Nowy Świętów; 6 – Pilce; 7 – Polwica; 8 – Stary Zamek; 9 – Włostowa;  
10 – Wójcice; 11 – Wrocław-Ostrów Tumski

Fig. 121. Quern stones made of mica slates: 1 – Bardo; 2 – Głębinów [Barbarian Period]; 3 – Gromnik [early or late Middle Ages]; 
4 – Kamieniec Ząbkowicki; 5 – Nowy Świętów; 6 – Pilce; 7 – Polwica; 8 – Stary Zamek; 9 – Włostowa; 10 – Wójcice; 11 – Wrocław-
-Ostrów Tumski
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Kamieńcu Ząbkowickim, Polwicy, Pilcach, Ro-
manowie (Gromniku), Starym Zamku i we Wro-
cławiu-Ostrowie Tumskim. Ponadto do analizy 
włączono jeden egzemplarz spoza Dolnego Śląska, 
mianowicie koło żarnowe odkryte przypadkowo 
we Włostowej, gm. Korfantów, pow. nyski (Bo-
rowski, Lisowska 2012). Żarnowy przebadano 
przy pomocy mikrosondy elektronowej (por. 
aneks petrograficzny), analizując skład procento-
wy pierwiastków w granatach i łyszczykach (bio-
tyt, muskowit). Badanie te dowiodły, iż we wcze-
snym średniowieczu eksploatowano, położone 
blisko siebie, wychodnie na Krzyżowej Górze 
i Górze Zamkowej. Z tych miejsc pochodzą ka-
mienie żarnowe odkryte w Bardzie (z Góry Zam-
kowej), Kamieńcu Ząbkowickim (z Krzyżowej 
Góry), Polwicy (z Krzyżowej Góry), Starym Zam-
ku (z Krzyżowej Góry) oraz Włostowej (z Krzyżo-
wej Góry). Jedynie kamień żarnowy z Wrocławia-
-Ostrowa Tumskiego reprezentuje odmienny typ 
łupków łyszczykowych o  nieznanej nam prowe-
niencji. Jednak jego skład pierwiastkowy w obrę-
bie badanych minerałów mieści się we wzorcach 
prób z odsłonięć w okolicy Stolca (Józefiak 2000). 
Być może funkcjonowała tam druga pracownia 
trudniąca się wyrobem kół żarnowych.

Dwóch kamieni żarnowych nie udało się prze-
badać ze względu na brak dostępu do zabytku. 
Pierwszy z nich pochodzi z nieistniejącej już miej-
scowości Pilce koło Kamieńca Ząbkowickiego  
i znajduje się obecnie w rękach prywatnych. Zna-
lezisko zostało zgłoszone w trakcie powodzi w 1997 r.  
Kartę zabytku i  niezbędne pomiary oraz doku-
mentację fotograficzną wykonał dr Jarosław Bro-
nowicki. Dzięki temu dysponujemy informacją, 
że kamień został wykonany z miejscowego łupku 
łyszczykowego odsłaniającego się w  rejonie Ka-
mieńca Ząbkowickiego. Zważywszy na bliską od-
ległość dzielącą Pilce od wychodni łupków łysz-
czykowych, można z pewnością okaz ten włączyć 
do znalezisk kamieni żarnowych z tego surowca. 
Drugi okaz został odkryty w trakcie badań prowa-
dzonych w 2004 r. przez Teresę Dąbrowę na szczy-
cie Gromnika (stanowisko Romanów 1) na 
Wzgórzach Strzelińskich. Do tego egzemplarza 
również nie udało się dotrzeć. Publikuje go wraz 
z oznaczeniem surowcowym K. Jaworski (2008a, 

s. 83, 87). Znalezisko żarnowa z  Gromnika jest 
również problematyczne ze względu na niepewną 
chronologię niektórych zalegających na szczycie 
Gromnika warstw kulturowych. Na Gromniku 
mamy dwie fazy zasiedlenia, pierwszą z  IX-X w. 
oraz drugą z XV w. Warstwy późnośredniowiecz-
ne często zawierają znaczny odsetek ceramiki 
wczesnośredniowiecznej (Jaworski, Pankiewicz 
2007a, s. 87). 

Pomimo, iż skala dystrybucji kamieni żarno-
wych wykonanych z  łupków łyszczykowych nie 
jest zbyt szeroka, jest to jednak istotny element 
badań nad gospodarką surowcową. K. Jaworski 
(2008a) w rozważaniach na temat roli kamieniec-
kiego ośrodka produkcyjnego, z dużym dystan-
sem traktuje istnienie dystrybucji kamieni żarno-
wych z łupków łyszczykowych pochodzących  
z rejonu Kamieńca Ząbkowickiego. Jako argu-
ment podaje bliskość innych wychodni podob-
nych surowców, m.in. na Wzgórzach Strzeliń-
skich. Warto zaznaczyć, iż przy oznaczeniach 
makroskopowych, skały rejonu Kamieńca Ząbko-
wickiego różnią się od tych występujących w ob-
rębie Wzgórz Strzelińskich. Przeprowadzone ba-
dania prób pobranych z  terenu oraz samych 
zabytków, jasno określiły proweniencję żarnowów 
z łupków łyszczykowych. Niewątpliwie wytwarza-
ne one były w rejonie Kamieńca Ząbkowickiego, 
w oparciu o wychodnie znajdujące się na Górze 
Zamkowej i Krzyżowej Górze.

Bardzo ciekawym zagadnieniem, istotnym ze 
względu na rozważania nad chronologią funkcjo-
nowania ośrodka w Kamieńcu Ząbkowickim, jest 
produkcja żaren z łupków łyszczykowych w okre-
sie wpływów rzymskich. Ze stanowiska w Głębi-
nowie, pow. nyski pochodzi kilka kamieni żarno-
wych wykonanych z  łupków łyszczykowych, 
datowanych na późny okres wpływów rzymskich 
(Informator 1969 [1968], s. 167-168; 1970 
[1969], s. 187-188). Skały te makroskopowo 
przypominają łupki łyszczykowe rejonu Kamień-
ca Ząbkowickiego. Odkryto ponad 6 egzempla-
rzy48 pochodzących z  obiektów mieszkalnych 

48 W Głębinowie odkryto od 6 do 10 kamieni żarnowych  
z łupku łyszczykowego. Fragmentaryczny stan zachowania nie-
których z nich, uniemożliwia dokładne ustalenie liczby zabytków. 
Materiały te pochodzą z badań ratowniczych prowadzonych przez 
Wacława Romińskiego i znajdują się w zbiorach Muzeum w Nysie.
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i gospodarczych. Ponadto kamienie żarnowe wy-
konane z  łupków łyszczykowych odkryto na 
dwóch stanowiskach wczesnośredniowiecznych 
zlokalizowanych w rejonie Nysy, w Nowym Świę-
towie 3 oraz Wójcicach 33. Brak pełnych opraco-
wań wyników badań prowadzonych na tych osa-
dach, znacznie utrudnia ocenę kontekstu tych 
zabytków oraz prawidłową ocenę chronologii. Je-
den kamień znaleziono na osadzie (?) w Nowym 
Świętowie, datowanej na VIII-IX w. (Informator 
1974 [1973], s. 201). Trzy kolejne wykonane 
z  łupków łyszczykowych odkryto na osadzie 
ze starszych faz wczesnego średniowiecza (VIII-IX 
w.) w Wójcicach. Na stanowisku tym wystąpiła 
ceramika praska, stąd autor opracowania umiesz-
cza niektóre obiekty już w  VII w. (Krawczyk 
2002, s. 271). Niestety nie znany jest kontekst 
znalezienia wspomnianych żaren. Wszystkie ka-
mienie wykonane są ze skał odpowiadających su-
rowcom występującym w rejonie Kamieńca Ząb-
kowickiego.

Przedstawiona wyżej sytuacja w rejonie Nysy 
wskazuje na możliwość przetrwania pewnych tra-
dycji z okresu wpływów rzymskich w głąb śred- 
niowiecza. Hipoteza ta musi znaleźć jednak uza-
sadnienie, po pierwsze we właściwej ocenie chro-
nologii zespołów i  przyporządkowaniu znalezisk 
do danych obiektów, po drugie w odpowiednich 
wnioskach natury petrograficznej. Nie można 
wykluczyć wtórnego użytkowania starszych wy-
robów. Przykładowo osadnictwo wczesnośre-
dniowieczne w  Wójcicach usytuowane było na 
wcześniejszych reliktach osad z okresu wpływów 
rzymskich. Znajdowane na powierzchni, jeszcze 
przed rozpoznaniem wykopaliskowym fragmen-
ty ceramiki sugerowały istnienie obiektów z  faz 
C2-C3 okresu wpływów rzymskich i okresu wę-
drówek ludów. Dopiero prace wykopaliskowe 
wniosły nowe dane na temat osadnictwa w  tym 
miejscu, którego chronologię poszerzono o starsze 
fazy wczesnego średniowiecza. Zagadnienie obec-
ności żaren z  łupków łyszczykowych w  regionie 
nyskim pozostawiam otwarte, z nadzieją na kon-
tynuację badań w tym zakresie. Może się również 
okazać, iż wyroby te mają inną proweniencję niż 
sugerowany region Kamieńca Ząbkowickiego, 
pomimo że wychodnie te znajdują się najbliżej 

od omawianych stanowisk. Stąd warto wykonać 
stosowne analizy petrograficzne w  podobnych 
odsłonięciach łupków łyszczykowych w Czechach  
w rejonie Jawornika. 

Dystrybucja wyrobów  
z łupków kwarcowo-serycytowych  

oraz kwarcytów jegłowskiej serii kwarcytowej
Do najczęściej spotykanych surowców używa-

nych głównie do produkcji osełek, należą łupki 
kwarcowo-serycytowe i kwarcyty pozyskiwane na 
wschodnim skłonie Wzgórz Strzelińskich w oko-
licach Jegłowej, Strużyny i Przeworna. Skały te są 
dość łatwo rozpoznawalne metodą makroskopo-
wą i zdecydowanie różnią się od nielicznych eg-
zemplarzy łupków kwarcowo-serycytowych obec-
nych w materiale narzutowym i importowanym. 
Łupki kwarcowe i kwarcyty jegłowskie mają prze-
ważnie biało-srebrzystą lub szaro-srebrzystą 
barwę, zbudowane są głównie z kwarcu i serycytu. 
Sporadycznie występują w  nich minerały takie 
jak: biotyt, chloryt, turmalin, cyrkon, rutyl, apa-
tyt oraz skaleń (Pazda, Sachanbiński 1991, s. 58). 
Niektóre okazy ze względu na czynniki egzoge-
niczne, takie jak wietrzenie i działanie antropoge-
niczne (przepalenie, kontakt z żelazem czy mate-
rią organiczną) charakteryzują się inną barwą, np. 
szarobrązową, ciemnoszarą. Ich cechą dystynk-
tywną w tych wypadkach jest przebijający się nie-
mal zawsze jedwabisty połysk ziaren serycytu.

Kwarcyty i łupki kwarcytowe były badane me-
todą makroskopową, kontrolowaną analizą mi-
kroskopową w  przypadku egzemplarzy niepew-
nych. Część surowców przebadana wcześniej przez 
petrografów, nie była ponownie przeze mnie pod-
dawana analizie, uznając dobrej jakości oznacze-
nia wykonane od momentu ukazania się pierw-
szego problemowego artykułu na temat wyko- 
rzystania tych skał w  starożytności, autorstwa  
S. Pazdy i M. Sachanbińskiego (1991). Do badań, 
które przeprowadziłam wraz z P. Gunią dołączone 
zostały publikowane zbiory z  Radłowic (Pazda 
1995) oraz materiały z badań ratowniczych pro-
wadzonych w  trakcie budowy autostrady A-4.  
W tym ostatnim zbiorze znalazły się stanowiska 
położone w  rejonie Wrocławia, takie jak: Nowy 
Śleszów, Polwica, Ślęza i Wilkowice (Madej, Wój-
cik 2003; 2007; Madej, Wójcik, Grodzicki 2003; 
2003a).
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Problem eksploatacji i dystrybucji osełek z łup- 
ków jegłowskich we wczesnym średniowieczu zo-
stał ostatnio omówiony przez K. Jaworskiego. Ba-
zując na publikowanych materiałach i nielicznych 
oznaczeniach petrograficznych K. Jaworski odno-
tował jedynie 8 stanowisk wczesnośredniowiecz-
nych, na których pojawił się ten surowiec (Jawor-
ski 2008, s. 416, ryc. 1). Autor artykułu ukazał 
niedostatek analiz petrograficznych uniemożli-
wiających weryfikację istniejących dotychczaso-
wych ustaleń. Powołując się na wcześniejsze doko-
nania S. Pazdy i  M. Sachanbińskiego (1991),  
K. Jaworski uznał za intrygujący brak porówny-
walnej liczby zabytków z łupków kwarcowo-sery-
cytowych w inwentarzach stanowisk wczesnośre-
dniowiecznych, słusznie spodziewając się wzrostu 
liczby materiałów po odpowiednim przebadaniu 
struktury surowcowej dolnośląskich (i nie tylko) 
osełek (Jaworski 2008, s. 420-421).

Zainteresowanie ludności zamieszkującej 
Dolny Śląsk łupkami kwarcowo-serycytowymi 
zaczyna się przypuszczalnie od czasów pobytu 
Celtów w młodszym okresie przedrzymskim, a na 
pewno w kulturze przeworskiej okresu rzymskie-
go i wędrówek ludów (B2-D). S. Pazda z   dużą 
ostrożnością wypowiada się na temat użytkowania 
tych skał przez ludność celtycką, bowiem nie są 
znane czyste zespoły lateńskie zawierające wyro-
by z łupków kwarcowo-serycytowych (Pazda, Sa-
chanbiński 1991, s. 67). Osełki te występowały 
jedynie w obrębie stanowisk kultury przeworskiej 
oraz zespołów wielokulturowych z materiałami 
celtyckimi, przeworskimi oraz często wczesnośre-
dniowiecznymi. Kolejne 20 lat badań od momen-
tu ukazania się artykułu nie wniosły zasadniczych 
zmian do tej problematyki, poza poszerzeniem 
zasięgu dystrybucji osełek o nowe stanowiska.

Z przebadanych osełek obecnych w inwenta-
rzach kultury przeworskiej wyraźnie widoczna jest 
intensywna dystrybucja łupków jegłowskich w re-
jonie bystrzycko-oławskim (Pazda, Sachanbiński 
1991, s. 67-68). Potwierdzeniem tego jest wysoka 
liczba wyrobów z tych skał na stanowiskach w Ra-
dłowicach, Buszycach oraz Lizawicach (Pazda, Sa-
chanbiński 1991, s. 59-63). Nie jest to zaskocze-
niem, z  uwagi na bliskość występowania złoża  
w Jegłowej w odniesieniu do lokalizacji tych sta-

nowisk. Jegłowskie łupki kwarcowe obecne są 
również w  inwentarzach stanowisk starożytnych 
położonych w województwach opolskim i śląskim. 
Odnotowano tam w sumie 10 stanowisk, w któ-
rych obrębie wystąpiły osełki z tego surowca (por. 
zestawienie: Pazda, Sachanbiński 1991, tabela 4).

W badaniach wczesnośredniowiecznych ze-
społów z wyrobami kamiennymi skupiłam się na 
obszarze Dolnego Śląska. Dodatkowo przeanali-
zowałam niektóre osełki z Bruszczewa, pow. ko-
ściański (por. Brzostowicz 2002, s. 78-83), Opola 
(por. Bukowska-Gedigowa, Gediga 1983) oraz 
z  kilkunastu innych stanowisk wczesno- i  póź-
nośredniowiecznych z  obszarów pozadolnoślą-
skich49. Efektem tych badań jest zestawienie, dzię-
ki któremu możemy prześledzić sposób rozprzes- 
trzeniania się wyrobów z łupków kwarcowo-sery-
cytowych na Dolnym Śląsku oraz chronologię 
i dynamikę tego zjawiska. W trakcie analiz, poja-
wiły się w przypadku niektórych stanowisk, wąt-
pliwości związane z poprawnością oznaczeń pe-
trograficznych. Zostały one rozwiane poprzez 
badania mikroskopowe. Problemem o wiele trud-
niejszym jest określenie chronologii niektórych 
znalezisk, mających niepewny kontekst stratygra-
ficzny lub brak opracowania wyników badań (cza-
sem nawet brak jakiejkolwiek informacji!), co 
uniemożliwia w ich przypadku szczegółowe dato-
wanie napływu łupków kwarcowo-serycytowych.

Na Dolnym Śląsku odnotowano 33 miejsco-
wości (ryc. 122), w których znalazły się stanowi-
ska zawierające w  inwentarzach osełki z  łupków 
kwarcowo-serycytowych. Łącznie odkryto 104 
takie zabytki. Najwięcej wyrobów z tej skały od-
notowano we Wrocławiu-Ostrowie Tumskim.  
W warstwach datowanych od 2. poł. X do 1. poł. 
XIII w. znaleziono ich łącznie 31 egzemplarzy. 
Kolejne stanowiska są pod tym względem znacz-
nie uboższe. W zespole osad ze starszych faz wcze-
snego średniowiecza w  Żukowicach (stanowiska 
1, 5, 9, 35) wystąpiło ich sześć. Również sześć eg-
zemplarzy odnotowano w  XII-XIII wiecznym 
Górcu, położonym nieopodal wychodni na 
Wzgórzach Strzelińskich (Gralak, Lisowska, Sa-

49 Należą do nich: Borowy Młyn, Byczyna, Haithabu, 
Kaupang, Kluczbork, Łany, Mikulčice, Namysłów, Nowy Dwo-
rek, Nysa, Opole-Groszowice, Oslo, Podmokle Wielkie, Przyłęk, 
Pszczew, Trzciel, Wolin.
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dowski 2012). Po pięć osełek zarejestrowano 
w zespole ryczyńskim oraz Czeladzi Wielkiej. Ko-
lejne stanowiska można podzielić na dwie katego-
rie, pierwszą, w której odnotowano od dwóch do 

czterech wyrobów oraz drugą z pojedynczymi za-
bytkami z  łupków kwarcowo-serycytowych.  
W obrębie pierwszej grupy znalazły się stanowiska 
(w nawiasach podano liczbę znalezisk): Bardo (2), 

Ryc. 122. Występowanie osełek z łupków kwarcowo-serycytowych z okolic Jegłowej: 1 – Bardo; 2 – Bytom Odrzański; 3 – Chociwel; 
4 – Chwałków; 5 – Czeladź Wielka; 6 – Gilów; 7 – Głogów; 8 – Gostchorze; 9 – Górzec, 10 – Januszkowice; 11 – Jary; 12 – Kamie-
niec Ząbkowicki; 13 – Kotowice; 14 – Legnica; 15 – Milicz; 16 – Myśliborzyce; 17 – Niemcza; 18 – Nowy Śleszów; 19 – Polwica; 
20 – Radłowice; 21 – Retków; 22 – Romanów (Gromnik); 23 – Rososznica; 24 – Ryczyn; 25 – Sobótka-Ślęża; 26 – Stary Zamek; 27 
– Ślęza 13; 28 – Tyniec Mały; 29 – Wilkowice; 30 – Wrocław; 31 – Zawada; 32 – Żarek; 33 – Żukowice 

Fig. 122. �e occurrence of whetstones made of quartz-sericite slates from the Jegłowa area: 1 – Bardo; 2 – Bytom Odrzański; 3 – 
Chociwel; 4 – Chwałków; 5 – Czeladź Wielka; 6 – Gilów; 7 – Głogów; 8 – Gostchorze; 9 – Górzec; 10 – Januszkowice; 11 – Jary; 
12 – Kamieniec Ząbkowicki; 13 – Kotowice; 14 – Legnica; 15 – Milicz; 16 – Myśliborzyce; 17 – Niemcza; 18 – Nowy Śleszów; 19 
– Polwica; 20 – Radłowice; 21 – Retków; 22 – Romanów (Gromnik); 23 – Rososznica; 24 – Ryczyn; 25 – Sobótka-Ślęża; 26 – Stary 
Zamek; 27 – Ślęza 13; 28 – Tyniec Mały; 29 – Wilkowice; 30 – Wrocław; 31 – Zawada; 32 – Żarek; 33 – Żukowice
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Januszkowice (2 i  więcej?), Legnica (3), Milicz 
(3), Myśliborzyce (3), Niemcza (3), Radłowice 
(4), Ślęza (2), Sobótka-Ślęża (2) oraz Wrocław-
-pl. Nowy Targ50 (4). Pojedynczo osełki z łupków 
kwarcowo-serycytowych wystąpiły w: Bytomiu 
Odrzańskim51, Chociwelu, Chwałkowie, Gilowie, 
Głogowie, Gostchorzu, Jarach, Kamieńcu Ząbko-
wickim, Kotowicach, Nowym Śleszowie, Polwi-
cy52, Retkowie, Romanowie (Gromnik), Roszosz-
nicy, Starym Zamku, Tyńcu Małym, Wilkowicach, 
Zawadzie oraz Żarku. 

Zasadniczo dystrybucja osełek z łupków kwar-
cowo-serycytowych reprezentuje model rozprze-
strzeniania wyrobów, gdzie największa ich kon-
centracja obejmuje obszary najbliższe źródłu ich 
pozyskiwania. Dość czytelnie trend ten zaznacza 
się w rejonie pomiędzy Wzgórzami Strzelińskimi 
a Wrocławiem. W stosunkowo niewielkiej odle-
głości (do 30 km) od wychodni, łupki kwarcowo-
serycytowe zarejestrowano na stanowiskach rejo-
nu kamieniecko-niemczańskiego oraz ślężańskiego 
(por. 4.3), charakteryzujących się dość intensyw-
nym osadnictwem wczesnośredniowiecznym. Po-
zostałe miejsca ich występowania grupują się 
wzdłuż szlaków handlowych. Najczytelniej od-
zwierciedla się to w przypadku drogi wiodącej na 
zachód przez Głogów, Krosno Odrzańskie w stro-
nę Magdeburga. Na trasie tej odnotowano aż  
6 stanowisk (i zespołów stanowisk) z osełkami je-
głowskimi. Znacznie ubożej prezentuje się trakt 
Wrocław-Legnica-Zgorzelec-Drezno, bowiem je-
dynie w Legnicy spotykamy się z  interesującymi 
nas znaleziskami. Położony nieopodal Żarek, nie 
znajduje się już na tej trasie, leży w pobliżu trak-
tów o mniejszej randze. Ku północy, przy szlakach 
wiodących w stronę Poznania, Gniezna i Szczeci-

50 Badania ratownicze prowadzone na pl. Nowy Targ w 2010 
i 2011 r. ujawniły znacznie wyższą liczbę tych znalezisk. Do mo-
mentu zakończenia prac trudno na razie określić ich liczbę.

51 Prawdopodobnie liczba znalezisk osełek z łupków kwar-
cowo-serycytowych jest wyższa, na co wskazuje niepublikowane 
opracowanie R. Sikorskiego (2001). Autor nie podaje jednak 
dokładnej lokalizacji wychodni opisywanych łupków, sytuując je 
jedynie w Sudetach i na ich przedpolu. Zarówno zdjęcia mikrosko-
powe jak i opisy sugerują obecność przynajmniej czterech osełek 
z łupków jegłowskich. Do tej części materiału nie udało mi się 
niestety dotrzeć.

52 Z opublikowanych informacji na temat stanowiska w Pol-
wicy (Dobrakowski, Domańska, Noworyta, Romanow 2000) wy-
nika, iż odkryto tam również osełki z łupków kwarcowo-serycyto-
wych, natomiast nieznana jest ich dokładna liczba.

na oraz do Małopolski, stwierdzono obecność 
łupków jegłowskich jedynie w  Januszkowicach, 
Jarach, Miliczu i  Czeladzi Wielkiej. Jedynie Ja-
nuszkowice i Milicz leżą bezpośrednio w sąsiedz-
twie tych traktów.

Zespół stanowisk ryczyńskich i Myśliborzyce 
położone są w niewielkiej odległości od wychodni 
łupków kwarcowo-serycytowych. Rolę centrum 
dystrybucyjnego w przypadku odleglejszych sta-
nowisk pełnił zapewne Wrocław, skąd osełki roz-
prowadzane były na północ i na zachód. Bardzo 
możliwe, iż rolę mniejszych pośredników pełniły 
osady znajdujące się w  rejonie pomiędzy Wzgó-
rzami Strzelińskimi a Wrocławiem. 

Stosunkowo wysoką liczbę osełek z łupków je-
głowskich odnotowano na wczesnośredniowiecz-
nym grodzisku na opolskim Ostrówku. Ponieważ 
Opole pełniło dość istotną rolę w gospodarce,  
a następnie stosunkach politycznych regionu, za-
tem bogactwo inwentarza pozostawionego przez 
zamieszkującą je ludność nie powinno zaskaki-
wać. Przejawia się to również w asortymencie wy-
robów kamiennych. Z około 120 przebadanych 
osełek pochodzących z badań w Opolu w latach 
1948–1978, aż 19 wykonanych jest z łupków 
kwarcowo-serycytowych.

Bardzo ciekawym zagadnieniem jest eksport 
osełek jegłowskich na południe. Prowadząc bada-
nia nad materiałami kamiennymi z jednego z naj-
ważniejszych ośrodków wielkomorawskich w Mi-
kulčicach zauważyłam, iż wśród ogromu osełek 
wykonanych ze skał pochodzenia niewątpliwie 
miejscowego - morawskiego (mułowce, łupki mu-
łowcowe, piaskowce), wystąpiły trzy egzemplarze 
(z ponad 2500 zabytków) nie pasujące do tego 
zbioru, wykonane z jasnych łupków kwarcowo-
serycytowych przypominające serię jegłowską. 
Dwie z nich sklasyfikowałam jako łupki kwarco-
wo-serycytowe, ale nie pochodzące z  Jegłowej. 
Natomiast jedna osełka wyraźnie przedstawia ce-
chy petrograficzne (skład mineralny, struktura, 
tekstura) właściwe osełkom z łupków kwarcowo-
serycytowych z Jegłowej. Niestety nie wykonałam 
dla tych przedmiotów analiz petrograficznych, 
stąd jedyne przypuszczenie o  obecności i  napły-
wie tych przedmiotów z północy, można oprzeć 
jedynie na ocenie petrograficznej archeologa stu-
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diującego te materiały. Rozpoznanie możliwego 
południowego zasięgu występowania osełek je-
głowskich wymaga podjęcia w przyszłości analiz 
podobnych do proponowanych w niniejszej pracy 
i  we wcześniejszych opracowaniach (Sachanbiń-
ski, Kaźmierczyk 1988; Pazda, Sachanbiński 
1991). Jednak dzięki temu odkryciu możliwe jest 
podążenie pewnym nurtem, który wskazuje na 
ponadregionalną dystrybucję tych wyrobów. Do-
tyczy to także do weryfikacji i  właściwej oceny 
stratygrafii znalezisk z okresu wpływów rzymskich 
z Opolszczyzny, które wystąpiły na stanowiskach 
wielokulturowych, także datowanych na wczesne 
średniowiecze. Przykładem takiego stanowiska 
mogą być Łany, pow. kędzierzyńsko-kozielski po-
łożone na Płaskowyżu Głubczyckim (Gwiaździń-
ski, Piekalski, Wrzesiński 1980; Czerska 1983; 
1984; Pazda, Sachanbiński 1991, s. 64-66).

Najwięcej trudności mamy z prawidłowym 
określeniem chronologii i  dynamiki dystrybucji 
osełek z Jegłowej. Jednym ze stanowisk mających 
w inwentarzu dużą liczbę osełek jegłowskich są Ja-
nuszkowice w pow. wrocławskim. Osadę zbadano 
w  2009 r. podczas ratowniczych prac wykopali-
skowych związanych z budową drogi S-8. Zareje-
strowano tu kilka faz osadniczych, w tym obiekty 
związane z późnym okresem wpływów rzymskich, 
okresem wędrówek ludów oraz wczesnym śre-
dniowieczem. W przypadku pięciu osełek wyko-
nanych z łupków kwarcowo-serycytowych nie ma 
pewności, co do jednoznacznego umieszczenia ich 
w jednolitych ramach chronologicznych. Obiek-
ty, w których wystąpiły określono jako pochodzą-
ce z późnego okresu wpływów rzymskich lub  
z wczesnego średniowieczna (fazy najstarsze). Je-
dynie jedna osełka datowana jest na  XI-XII w. 
Oprócz wymienionych zabytków z tego stanowi-
ska pochodzi dalsze sześć osełek, których chrono-
logię określono na okres wędrówek ludów. Jest to 
więc stanowisko niezwykle cenne odnośnie okre-
ślenia początków rozprzestrzeniania się osełek je-
głowskich na Dolnym Śląsku.

Kolejne dwa problematyczne stanowiska za-
wierają jedynie po jednej osełce. W przypadku 
pierwszego z nich – Chwałkowa – istnieje kilka 
propozycji określenia chronologii tego zespołu.  
J. Lodowski widzi na tej osadzie elementy pozwa-

lające umieścić ją już w VI w. (Lodowski 1980,  
s. 64 n.). Stoi to w opozycji do poglądów K. Wa-
chowskiego, który zdecydowanie wyklucza obec-
ność Słowian na Dolnym Śląsku w  VI w.  
(Wachowski 1997, s. 9). K. Wachowski wiąże naj-
starsze materiały z  Chwałkowa ze strefą Sukow-
Dziedzice, z faz Dziedzice i Gołańcz (Wachowski 
1997, s. 13-20). G. Domański umieszcza granice 
chronologiczne osady w VII-VIII w. (Domański 
2002, s. 102). Z kolei – pierwszy badacz stanowi-
ska – M. Jahn datuje zespół na IX-XI w. (Jahn 
1929), co wydaje się również granicą zbyt późną, 
chociażby z uwagi na obecność na tej osadzie na-
czyń lepionych ręcznie. Przypuszczalnie prawda 
leży gdzieś pośrodku (VII/VIII-X w.?). Stąd, zes- 
pół z  Chwałkowa nie wnosi nowych ustaleń  
do dyskusji nad rozprzestrzenianiem się tych wy-
robów we wczesnym średniowieczu. Drugim sta-
nowiskiem jest Rososznica w pow. ząbkowickim, 
gdzie odkryto zarówno materiały z późnego okre-
su wpływów rzymskich i z wczesnego średniowie-
cza. Ponieważ wyniki prac wykopaliskowych pro-
wadzonych w latach 90. XX w. jak dotychczas nie 
zostały opublikowane, trudno domniemywać 
z  której fazy zasiedlenia może pochodzić wspo-
mniany zabytek. 

Dotowanie stanowisk z osełkami jegłowskimi 
jest skomplikowane także w północnej części Dol-
nego Śląska. W Gostchorzu, gdzie znaleziono jed-
ną osełkę z łupku jegłowskiego chronologia stano-
wiska jest określana na czasy od VII do 1. poł. XI 
w.. Z kolei w zespole osad z Żukowic (Głogowa-
Żukowic), gdzie odnotowano obecność aż sześciu 
osełek, dość dokładnie sprecyzowano w  literatu-
rze ramy chronologiczne części zespołów (Par-
czewski 1988), natomiast propozycje datowania 
niektórych obiektów na VI-VII w. kłócą się 
z  przedstawionymi przeze mnie w  dalszej części 
wywodu wynikami studiów nad problemem 
obecności osełek importowanych ze Skandynawii, 
których początki napływu na Dolny Śląsk można 
datować nie wcześniej niż na przełom IX/X w. 

W świetle powyższych faktów trudne jest 
prześledzenie rozchodzenia się wyrobów wykona-
nych z surowca w Jegłowej w najstarszych fazach 
wczesnego średniowiecza. Niewątpliwie nie była 
to dystrybucja tak intensywna jak w okresie póź-
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norzymskim i w okresie wędrówek ludów (Pazda, 
Sachanbiński 1991, s. 68 n.), o  czym świadczy 
niewielka liczba znalezisk. Stanowisko w Janusz-
kowicach jest przykładem na to, iż sprowadzane 
w okresie wpływów rzymskich i wędrówek ludów 
osełki być może były wtórnie użytkowane przez 
późniejszych mieszkańców (z okresu wczesnego 
średniowiecza). Z drugiej strony nic nie stoi na 
przeszkodzie upatrywać się tu odrębnej dystrybu-
cji, jaka miała już miejsce we wczesnym średnio-
wieczu. Natomiast z  opisaną sytuacją, a więc 
wtórnym wykorzystywaniem surowców kamien-
nych, stanowiących relikt wcześniejszego osadnic-
twa należy się liczyć, szczególnie w przypadku sta-
nowisk wielokulturowych takich jak Januszkowice. 
Z podobnym przypadkiem spotykamy się rów-
nież w Radłowicach, gdzie zarejestrowano między 
innymi osadnictwo z faz B1-B2/C1 oraz D okresu 
wpływów rzymskich i wędrówek ludów oraz 
z młodszych faz wczesnego średniowiecza (Pazda 
1966; 1968; 1968a; 1969; 1995; Pazda, Sachan-
biński 1991, s. 59) 

Nie wykluczone, że łupki kwarcowo-serycyto-
we były tak cennym i pożądanym surowcem, iż 
niektóre grupy ludności kultury przeworskiej po-
zostały na Dolnym Śląsku aż do czasu przybycia 
Słowian, licząc na możliwość zbytu tego towaru, 
niemal do przysłowiowego końca pozostając przy 
eksploatowanych przez siebie wyrobiskach. Tłu-
maczyłoby to pojawienie się łupków jegłowskich 
na stanowiskach z najstarszych faz wczesnego śre-
dniowiecza (np. Chwałków). Raczej wątpliwe jest 
tak szybkie rozpoznanie surowcowe wychodni 
w  Jegłowej i  wdrożenie do obiegu osełek już 
w VI?/VII w., czyli zaraz po przybyciu Słowian na 
teren Dolnego Śląska. Proces rozpoznawania złóż 
przez ludność obcego pochodzenia jest przeważ-
nie zjawiskiem długotrwałym, a to z racji niezna-
jomości terenu i dróg komunikacji. Dość dobrze 
przykład ten ilustruje struktura surowcowa wyro-
bów kamiennych z  Gilowa, gdzie poza jednym 
egzemplarzem osełki jegłowskiej, większość pozo-
stałych wyrobów wykonano ze skał lokalnych, 
często wątpliwej jakości (np. kamienie żarnowe).

Dopiero począwszy od przełomu VIII/IX w. 
możemy obserwować realną dynamikę rozprze-
strzeniania osełek z  łupków kwarcowo-serycyto-

wych. Upowszechniają się one zarówno na osa-
dach, jak i  w grodach, także w północnej część 
Dolnego Śląska. Na ten czas możemy pewnie da-
tować osełki z Chociwla, Czeladzi Wielkiej, Ka-
mieńca Ząbkowickiego, Niemczy, Zawady, Żuko-
wic (część obiektów). W X i  XI w. rozpow- 
szechnianie wyrobów z tego surowca jest jeszcze 
bardziej czytelne, głównie z  uwagi na obfitość 
łupków jegłowskich na dużych stanowiskach ta-
kich jak Wrocław Ostrów Tumski czy też Opole. 
Niewątpliwie pomiędzy X a XIII w. rozprzestrze-
nianie się osełek wykonanych z surowca pocho-
dzącego z  Jegłowej nabiera największego zasięgu 
i intensywności. Proces ten trwa również w póź-
nym średniowieczu, gdzie wśród analizowanych 
zabytków wyroby z łupków kwarcowo-serycyto-
wych stanowią zdecydowanie najwyższy odsetek. 
Zjawisko to obserwujemy głównie we wczesnych 
miastach, czego przykładem jest niewątpliwie 
Wrocław53 (Wiśniewski 1999; Michniewicz 1999; 
Lisowska 2008; Gunia 2010; Lisowska 2010a), 
Legnica (zbiory Muzeum Miedzi w Legnicy) 
i Nysa (zbiory Muzeum w Nysie). W porównaniu 
z miastami dość niską frekwencję osełek jegłow-
skich prezentują inwentarze osad wiejskich z XIII-
-XIV w  (np. Gębczyce, pow. strzeliński, Fokt 
2010, s. 263-278) i  zamków (Lisowska, Pankie-
wicz 2008, s. 188, ryc. 10b). Być może wynika to 
ze stanu badań osadnictwa wiejskiego z  XIII w. 
i  czasów późniejszych (Fokt 2010; Fokt 2012,  
s. 20-21). Wydaje się, że użytkowanie osełek  
z łupków kwarcowo-serycytowych traci na zna-
czeniu pod koniec XV w. Przypuszczalnie związa-
ne jest to z licznymi zmianami zarówno technolo-
gicznymi (upowszechnienie się brusów) jak i ewo-
lucją asortymentu sprzętu gospodarstwa domo-
wego i  rzemiosła. Zanik użytkowania osełek 
jegłowskich jest najsłabiej czytelny, przypuszczal-
nie ma to miejsce w  szerokim przedziale czaso-
wym między XVI a XIX w.

53 Z nawarstwień późnośredniowiecznego Wrocławia pocho-
dzi około 20 osełek z łupków kwarcowo-serycytowych, znajdują-
cych się w zbiorach Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocław-
skiego. Materiały te, nie zostały jak dotąd opublikowane.
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Dystrybucja wyrobów z serpentynitów jako 
przykład importu celowego

Dolnośląskie serpentynity występują w kilku 
miejscach na terenie Sudetów i  ich Przedgórza 
(Masyw Gogołów-Jordanów, Braszowice, Szkla-
ry). We wczesnym średniowieczu eksploatowa-
no wychodnie położone najbliżej strefy niżowej, 
w rejonie Jańskiej Góry. Eksploatację w tym rejo-
nie potwierdziły badania geochemiczne ukierun-
kowane na oznaczenie pierwiastków śladowych 
i  ziem rzadkich (por. aneks i badania P. Guni). 
Porównano je z  wcześniej opracowanymi przez 
geologów wzorcami dla tego rejonu. Serpentyni-
ty wystąpiły na zaledwie czterech dolnośląskich 
stanowiskach (Czeladź Wielka, Wrocław-No-
wy Targ, Wrocław-Ostrów Tumski, Żukowice,  
st. 47). Nie jest to duża liczba, jednak warto 
poświęcić trochę uwagi wyrobom wykonanym  
z tej skały. Na stanowiskach w Czeladzi Wielkiej 
i Żukowicach serpentynitu użyto do wyrobu ka-
mieni polerskich i osełek. Zupełnie inaczej przed-
stawia się na tym tle obecność przedmiotów z ser-
pentynitów na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu, 
gdzie odnotowano aż 20 wyrobów z tego surow-
ca54. W analizie pominięto dwa zabytki wykonane 
z tych skał, pochodzące ze stanowisk w Jordano-
wie Śląskim i Oborze, ze względu na ich niepewny 
kontekst odkrycia i chronologię.

54 Niektóre fragmenty płyt serpentynitowych (około 10) nie 
zostały ujęte w  zestawieniu ze względu na brak metryk. Trudno 
obecnie odtworzyć, z jakiego wykopu i warstw mogą one pocho-
dzić (pod uwagę brane były inwentarze z badań prowadzonych  
w latach 1972-1989).

Obecność wyrobów z serpentynitu we Wro-
cławiu jest zjawiskiem niewątpliwie ciekawym. 
Większość wyrobów z tego surowca sklasyfikowa-
na została jako fragmenty okładzin (Kaźmierczyk 
1990, s. 56 n.). Wystąpiły one głównie w nawar-
stwieniach wykopu I i II z lat 1972-78, zlokalizo-
wanego w pobliżu katedry (12 egzemplarzy). Od-
notowano je w warstwach J, O, P, R i S, których 
chronologię można umieścić między końcem  
X w., a 1. połową XI w. Pojedyncze egzemplarze 
znaleziono w nawarstwieniach wykopu III, IIIA2 
oraz IIIA3 (łącznie sześć zabytków) szeroko dato-
wanych od przełomu X/XI w. aż po 1. ćwierć XII 
w. Cztery zabytki pochodzą z 1. połowy XI w. Po-
nadto dwa fragmenty przedmiotów serpentynito-
wych zarejestrowano w wykopie VI z lat 1950-59, 
1963 w warstwie II/III datowanej na połowę XII 
– 1. połowę XIII w. oraz w  wykopie VII z lat 
1958-61, w warstwie II/III, którą z dużą ostroż-
nością można umieścić w  końcu XI w.  (Moź-
dzioch 2000, s. 334). Wykres obrazujący dynami-
kę napływu wyrobów z serpentynitu (lub samego 
surowca) do wrocławskiego grodu został wykona-
ny w oparciu o wyroby pochodzące ze wszystkich 
analizowanych wykopów, z uwzględnieniem dato-
wania poszczególnych warstw (ryc. 123).

Rozrzut przestrzenny oraz chronologiczny 
płyt serpentynitowych sugeruje, iż przyczyną na-
pływu tego surowca do Wrocławia mogła być bu-
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Ryc. 123. Wrocław-Ostrów Tumski. Dynamika napływu wyrobów z serpentynitów (oś pionowa – liczba wyrobów, oś pozioma – dato-
wanie, n = 20)

Fig. 123. Wrocław - Ostrów Tumski. Dynamics of serpentinite products in�ow (the vertical axis - number of products, the horizontal 
axis - dating, n = 20)
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dowa katedry55 i związane z tym zagospodarowa-
nie jej przestrzeni wewnętrznej. Wysoka fre- 
kwencja płyt serpentynitowych w 1. ćwierci XI w. 
sprawia wrażenie, iż podejmowano się wówczas 
największych wyzwań budowlanych. W tym sa-
mym czasie wzrasta także dynamika napływu wy-
robów z innych surowców kamiennych (por. 
rozdz. 4.3).

W przypadku dystrybucji wyrobów z dolno-
śląskich serpentynitów możemy wnioskować, iż 
jest to import celowy, zamierzony, uwarunkowa-
ny przedsięwzięciem konkretnego celu, jakim 
była budowa katedry. Zastanawiające jest, w jaki 
sposób rozpoznano złoża w  okolicach Jańskiej 
Góry, skoro na innych stanowiskach wyroby te 
praktycznie się nie pojawiają. Prawdopodobnie 
ma to związek z  intensywnością osadnictwa we 
wczesnym średniowieczu w  rejonie ślężańskim 
oraz być może również z  aktywnością górników 
i kamieniarzy na zboczach Ślęży. Niewykluczone, 
iż napływ dobrej jakości granitów do Wrocławia, 
z ślężańskich pracowni był przyczyną odgórnego 
zalecenia ze strony możnowładców i  osób du-
chownych, do poszukiwań w  rejonie Ślęży skał 
będących surowcem do produkcji okładzin. 

Dystrybucja marmurów  
jako przykład importu celowego

Analogiczny do wyrobów z serpentynitu mo-
del dystrybucji prezentują marmury pozyskiwane 
w  okolicach Przeworna. Marmury przeworniań-
skie występują w dwóch odmianach białej i czar-
nej. Mają wysokie walory estetyczno-dekoracyjne. 
Niestety ich cenna odmiana czarna (o szarym, 
czarnym i niebieskawym zabarwieniu) została nie-
mal całkowicie wyeksploatowana. Złoża w Prze-
wornie nie są jedynym źródłem pozyskiwania 
marmurów. Na Dolnym Śląsku najbardziej znane 
są złoża występujące w  rejonie pomiędzy Żelaz-
nem a Stroniem Śląskim (Biała Marianna, Zielo-
na Marianna, Biała Julianna) oraz w Wojcieszo-
wie. Wysokiej klasy marmury pozyskiwane od 
XIV w. występują również w  Sławniowicach 
w  Sudetach Wschodnich. Wykonano z  nich  
m.in. część nagrobków Piastów Śląskich znajdują-
cych się w trzebnickim kościele.

55 Więcej na temat budowy katedr (pierwsza, druga, trzecia, 
czwarta) wrocławskich por. Małachowicz 2000, 2012; Harasimo-
wicz 1997, s. 3.

Marmur przeworniański we wczesnym śre-
dniowieczu pojawia się w zasadzie dopiero w jego 
młodszych fazach. Obecność tych skał odnotowa-
no przede wszystkim w nawarstwieniach Ostrowa 
Tumskiego we Wrocławiu. Jeden przedmiot 
z marmuru (osełkę) odkryto w Górcu na osadzie 
z XIII w., położonym o kilkanaście kilometrów od 
Przeworna.

Wydobycie oraz eksport marmuru z Przewor-
na zainicjował najprawdopodobniej ośrodek wro-
cławski, gdzie skały te zaczynają się pojawiać na 
przełomie X i XI w. Podobnie jak w przypadku 
serpentynitów ich liczebność na wrocławskim 
grodzie jest największa w 1. ćw. XI w. (ryc. 124).

Pojawienie się marmurów na wrocławskim 
grodzie może znajdować tą samą przyczynę co na-
pływ serpentynitów. Marmury służyły głównie do 
wyrobu płyt okładzinowych co prawdopodobnie 
jest związane z budową katedry. Jedyną obiektyw-
ną przeszkodą w  takiej interpretacji tych faktów 
jest ogólna sytuacja ośrodka wrocławskiego w 1. 
połowie XI w. Był to czas znacznych przemian 
oraz intensyfikacji kontaktów handlowych i wy-
twórczości rękodzielniczej. Z warstw pochodzą-
cych z początku XI w. pochodzi największa liczba 
zabytków, a ich nagromadzenie wzrasta w  tym 
czasie pośród niemal wszystkich kategorii przed-
miotów. Może to być również z jednej strony 
przyczyną tak uderzającego wzrostu liczby anali-
zowanych przedmiotów. Z drugiej strony ośrodek 
wrocławski wyróżnia się na tle pozostałych stano-
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Ryc. 124. Wrocław-Ostrów Tumski. Dynamika napływu marmu-
ru (oś pionowa – liczba zabytków, oś pozioma – chronologia)

Fig. 124. Wrocław - Ostrów Tumski. Dynamics of marble in�ow 
(the vertical axis – number of artefacts, the horizontal axis – 
dating)
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wisk z wyrobami kamiennymi ze względu na wy-
stępowanie serpentynitów i marmurów. Tak duże 
nagromadzenie marmurów i serpentynitów we 
Wrocławiu oraz rodzaj wykonywanych z  nich 
przedmiotów, wobec nikłej obecności tych surow-
ców na innych stanowiskach, wskazuje jednak na 
celowe działania związane z budową katedry.

Problematyka rozprzestrzeniania się  
wyrobów z amfibolitów moldanubskich
Amfibolity są skałami stosunkowo często po-

jawiającymi się w odsłonięciach sudeckich. Moż-
na je spotkać w  Górach i  na Pogórzu Izerskim, 
w  Rudawach Janowickich, w  Górach Bystrzyc-
kich, w  Górach Złotych, w  Masywie Śnieżnika, 
w Górach Sowich czy też w Masywie Ślęży. Jedną 
z ich odmian są tzw. amfibolity moldanubskie wy-
stępujące w  postaci soczew w  gnejsach Masywu 
Czeskiego (por. rozdz. 2.4.). Odsłaniają się one 
w rejonie Piławy Górnej, Gilowa i Dzierżoniowa. 
Am�bolity występują również w  materiale era-
tycznym.

Podczas oznaczeń petrograficznych amfiboli-
towych wyrobów kamiennych okazało się, iż bar-
dzo wiele skał przypomina amfibolity moldanub-
skie. Potwierdziły to również badania mikro- 
skopowe. Amfibolity o  cechach moldanubskich 
wystąpiły aż na 18 dolnośląskich stanowiskach. 
Taki wynik był sporym zaskoczeniem tym bar-
dziej, że prawie 90 % tych stanowisk zlokalizowa-
nych jest w niżowej części Dolnego Śląska. Odle-
głość pomiędzy osadami a wychodnią mogła 
sięgać nawet do 200 km (Lisowska, Gunia 2011, 
s. 48-50). Tak wysoki ich udział był intrygujący. 
Niepokój wzbudził dodatkowo fakt, iż w najbliż-
szym otoczeniu wychodni amfibolitów, w rejonie 
Piławy Górnej i  Gilowa jedynie stanowisko  
w Niemczy zawierało je w  swoim inwentarzu.  
W promieniu 50 km od wychodni amfibolitów 
moldanubskich poza Niemczą nie odnotowano 
ani jednego pewnego stanowiska z wyrobami ze 
skał tego typu. Jest to zjawisko dość nietypowe, 
nie pokrywa się bowiem z  żadnym ze wzorców 
przedstawionych wcześniej przy okazji omawiania 
dystrybucji wyrobów z innych skał sudeckich. 

Rozrzut dystrybucyjny amfibolitów zobrazo-
wano na ryc. 125. Wraz z wykonywaniem kolej-
nych analiz petrograficznych zaczął wzbudzać 

wątpliwości zarówno archeologa jak i petrografa, 
co do prawidłowości oznaczeń proweniencji tych 
skał. Amfibolity te obserwowane makroskopowo 
jak i w  płytkach cienkich odpowiadały znanym 
geologom skałom moldanubskim (paraamfiboli-
tom i  ortoamfibolitom). Pojawiło się natomiast 
przypuszczenie, że być może identyczne pod 
względem petrograficznym skały znajdują się 
w materiale narzutowym. Tłumaczyłoby to przed-
stawiony rozrzut stanowisk z „amfibolitami mol-
danubskimi”. Opinię tę potwierdził ostatnio  
P. Gunia obserwując podobne skały w Skandy- 
nawii. Na nowo należy postawić więc problem 
dystrybucji amfibolitów moldanubskich. Kwestia 
czy ich zasięg ograniczał się jedynie do przylegają-
cego rejonu, czy też wykraczał dalej poza teren 
Wzgórz Niemczańskich i  Gór Sowich, powinna 
stać się przedmiotem nowej dyskusji między ar-
cheologami a petrografami.

W Niemczy udział wszystkich odmian amfi-
bolitów moldanubskich w ogólnej strukturze su-
rowcowej wyrobów kamiennych wyniósł ponad 
20%. Tak wysoka frekwencja wobec niewielkiej 
odległości od wychodni (4-6 km) nie jest więc 
żadnym zaskoczeniem. Natomiast nader frapują-
cy jest fakt, iż w pobliskim Gilowie, ani jeden za-
bytek nie zostały wykonany z tego surowca. Skoro 
skały te były chętnie wybierane jako materiał do 
produkcji osełek, gładzików i  innych drobnych 
przedmiotów, to dlaczego w  stosunkowo boga-
tym w zabytki kamienne inwentarzu z Gilowa 
przedmioty takie nie pojawiają się? Być może 
przyczynę tego stanu upatrywać można w wiel-
komorawskim pochodzeniu mieszkańców grodu 
i innych tradycji użytkowania surowców kamien-
nych przybyłej z południa odmiennej kulturowo 
ludności. Niewątpliwie „gilowianie” podczas swo-
jego krótkiego pobytu na Śląsku nawiązali kon-
takty z  zamieszkującą te tereny ludnością, na co 
wskazuje między innymi obecność osełki z łupku 
jegłowskiego. Samej wychodni w Jegłowej miesz-
kańcy Gilowa nie mogli znać, bowiem większość 
przedmiotów kamiennych wykonywali ze skał 
znajdujących się do kilku km od grodu, a krót-
ki czas ich bytowania wykluczał raczej dokładną 
penetrację terenów bardziej oddalonych. Jedynie 
ludność grodu niemczańskiego niewątpliwie wy-
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korzystywała amfibolity moldanubskie, znajdują-
ce się wśród kilku rodzajów skał pozyskiwanych 
w najbliższej okolicy.

Dalsze stanowiska z  wyrobami wykonanymi 
z  „amfibolitów moldanubskich” znajdują się już 
w niżowej części Dolnego Śląska. Najbliżej wska-
zanej wychodni znajdują się Legnica, Wrocław 
i  Myśliborzyce. Mimo wszystko, stanowiska te 
dzieli dystans aż ponad 50 km od wychodni 
w okolicach Piławy Górnej i Gilowa. Frekwencja 

wyrobów amfibolitowych odnotowana w inwen-
tarzach tych stanowisk niczym nie odbiega od 
przedmiotów wykonanych z innych skał. Do za-
skakujących wniosków doszlibyśmy upatrując się 
sprowadzania amfibolitów moldanubskich przez 
ludność zamieszkującą gród w Klenicy. Tam bo-
wiem najwięcej spośród badanych zespołów, bo 
ponad 30% zabytków kamiennych to przedmioty 
z amfibolitów! Czy zatem ludność ta organizowała 
surowcowe wyprawy po przeciętnej jakości mate-

Ryc. 125. Rozmieszczenie stanowisk z wyrobami am�bolitowymi na Dolnym Śląsku: kropki – am�bolity moldanubskie i przypomina-
jące moldanubskie, gwiazdki – am�bolity narzutowe. 1 – Bytom Odrzański, 2 – Czeladź Wielka, 3 – Gądkowice, 4 – Głogów, 5 
 – Gostchorze, 6 – Gostyń, 7 – Klenica, 8 – Legnica, 9 – Lubsko, 10 – Milicz, 11 – Myśliborzyce, 12 – Niemcza, 13 – Obiszów, 14 – 
Osiecznica, 15 – Przedmoście, 16 – Strzegom, 17 – Wrocław-Ostrów Tumski, 18 – Żukowice, 19 – Bardo, 20 – Chałupki,  
21 – Dobrzejowice, 22 – Sława

Fig. 125. �e distribution of amphipolite products in Lower Silesia: points - Moldanubian amphibolites and amphibolites resembling 
them, stars - erratic amphibolites. 1 – Bytom Odrzański; 2 – Czeladź Wielka; 3 – Gądkowice; 4 – Głogów; 5 – Gostchorze; 6 – Gos- 
tyń; 7 – Klenica; 8 – Legnica; 9 – Lubsko; 10 – Milicz; 11 – Myśliborzyce; 12 – Niemcza; 13 – Obiszów; 14 – Osiecznica; 15 – Przed-
moście; 16 – Strzegom; 17 – Wrocław - Ostrów Tumski; 18 – Żukowice; 19 – Bardo; 20 – Chałupki; 21 – Dobrzejowice; 22 – Sława
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riał w okolice Niemczy? Raczej jest to kontrower-
syjna hipoteza zważywszy na powiązania Klenicy 
z odmienną strefą kulturową.

Oprócz wyrobów z „amfibolitów moldanub-
skich” stwierdzono na kilku stanowiskach wystę-
powanie przedmiotów wykonanych z amfiboli-
tów pochodzenia narzutowego. Są to okazy na 
tyle różniące się od odmian sudeckich, że oznacze-
nie ich pochodzenia nie stanowiło problemu. 
Również w niektórych przypadkach dla wyrobów 
amfibolitowych stwierdzono jedynie sudecką pro-
weniencję badanych egzemplarzy, bez szczegóło-
wego wskazania miejsc ich wychodni.

Próbą wyjaśnienia zagadnienia pochodzenia 
dolnośląskich wyrobów z amfibolitów były prze-
prowadzone badania geochemiczne pierwiastków 
śladowych i  ziem rzadkich dla trzech zabytków 
pochodzących z Wrocławia-Ostrowa Tumskiego. 
Metodę tę wybrano ze względu na istniejącą bazę 
danych wzorców geochemicznych dolnośląskich 
amfibolitów wypracowaną przez geologów wro-
cławskich. Możliwe było zatem ich dokładne po-
równanie. W dwóch przypadkach okazało się, że 
oznaczenia makroskopowe były błędne i skały re-
prezentują bliżej nam niezidentyfikowany mate-
riał, być może kwarcyty albo substancje prze-
kształcone antropogenicznie. Udało się natomiast 
poprawnie sklasyfikować jeden z  amfibolitów.  
W tym momencie pojawił się kolejny problem, 
bowiem uzyskane wyniki pasowały zarówno do 
wzorców amfibolitów moldanubskich jak i  tych 
spotykanych w Masywie Ślęży. Próba okazała się 
w tym przypadku niewystarczająca. Ma to źródło 
przede wszystkim w fakcie, iż do tego typu analiz 
potrzebne jest około 20 gramów niezwietrzałej 
i niezmienionej skały. Wybrano do tych badań za-
bytki duże o  niewielkich walorach ekspozycyj-
nych. Natomiast przeprowadzenie szerzej zakrojo-
nych badań musiałoby się wiązać ze zniszczeniem 
niemal całkowicie badanych zabytków.

Podjęta próba analizy dystrybucji amfibolitów 
moldanubskich była dość ciekawym przykładem 
współpracy pomiędzy archeologiem i geologiem. 
Buduje to konstruktywną dyskusję pozwalającą 
zmieniać pogląd w zakresie oznaczania petrografii 
wyrobów kamiennych oraz implikujących analizy 
skutków archeologicznych, przekładających się na 

interpretacje dotyczące zachowań kulturowych  
i gospodarczych dawnych społeczeństw. Spraw-
dzana przez geologa poprawność oznaczeń oraz 
kontrolowane przez archeologa przełożenie tych 
analiz na realia danej epoki może przynieść wła-
śnie taki efekt. Kwestię dystrybucji przedmiotów  
z „amfibolitów moldanubskich” pozostawiam 
otwartą do dalszych badań, nie budując obecnie 
na bazie wykonanych przez nas oznaczeń żadnych 
modeli wzajemnych oddziaływań pomiędzy po-
szczególnymi rejonami. Wypada ustosunkować 
się do istniejących już analiz i opracować metodę, 
która pozwoli nam wyjaśnić tę zagadkę. Pewnym 
kierunkiem może tu być podjęcie się oznaczenia 
wieku skał przy pomocy metod rozpadu izotopo-
wego (K-Ar, Ar-Ar)56 lub znacznie tańsze pomiary 
magnetyzmu pola ziemskiego przy pomocy kapo-
metru. Pomiary magnetyzmu z powodzeniem sto-
sowane są do oznaczania petrografii między inny-
mi narzędzi neolitycznych (Herz, Garrison 1998, 
s. 134-139; Williams-Thorpe et al. 2003; Bradák 
et al. 2009).

Dystrybucja piaskowców sudeckich
Piaskowce Niecki Sudeckiej również sprawiają 

stosunkowo wiele problemów przy próbach ści-
słego określenia miejsca ich pozyskiwania i  kie-
runków dystrybucji we wczesnym średniowieczu. 
Przyczyna tego leży w  dość rozległym obszarze 
występowania tych skał. Piaskowce odsłaniają się 
w pasie ciągnącym się od rejonu Kłodzka aż po 
Bolesławiec. Niektóre odmiany występujące na-
wet na przeciwległych krańcach tego pasa, są ma-
kroskopowo do siebie bardzo podobne. Różnią się 
jednak wiekiem geologicznym (od utworów kar-
bońskich aż po górną kredę) i chemizmem. Poza 
tym istnieje wiele odmian piaskowców charakte-
rystycznych dla danych obszarów i okresów geolo-
gicznych. Odmiany te cechują się często różną 
strukturą, teksturą i  składem mineralnym (np. 
piaskowce czerwonego spągowca wyglądają zupeł-
nie inaczej niż piaskowce ciosowe). Zdarza się też, 
że podobne do sudeckich piaskowce występują 
w materiale eratycznym.

56 Efekty stosowania metody potas-argon i argon-argon w ar-
cheologii zostaną omówione dalszej części pracy przy okazji dysku-
sji o osełkach ze skał pochodzenia skandynawskiego.
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Piaskowce sudeckie eksploatowane były głów-
nie na cele budowlane. Tłumaczy to obecność 
tego surowca w architekturze murowanej kościo-
łów zlokalizowanych w  rejonie Złotoryi i  Bole-
sławca. Wraz z początkiem rozwoju architektury 
sakralnej na Dolnym Śląsku możemy zaobserwo-
wać, iż piaskowce sudeckie stosunkowo szybko 
uzyskały rangę jednego z  najlepszych surowców 
do wykonywania zarówno drobnych detali archi-
tektonicznych i rzeźb, jak również ciosów, z któ-
rych wznoszono całe budowle. Popularność tego 
surowca spowodowała, iż wykorzystywano go 
również przy wznoszeniu budowli sakralnych na 
niżu. Udział piaskowców sudeckich widoczny jest 
we wczesnośredniowiecznej architekturze muro-
wanej Wrocławia i  Legnicy. Zasięg dystrybucji 
piaskowców sudeckich obejmował nawet teren 
Wielkopolski. Detale architektoniczne wykonane 
z  piaskowca pochodzącego najprawdopodobniej 
z rejonu Bolesławca odnotowano w architekturze 
romańskiej rotundy w  Strzelnie (Michniewicz 
2006, s. 99-101) oraz w Lubiniu koło Gostynia 
(Skoczylas 1996; 1996a; 2002). Natomiast obec-
ności skał sudeckich nie stwierdzono w architek-
turze najważniejszych budowli sakralnych Wiel-
kopolski, czyli w Gieczu, Poznaniu i na Ostrowie 
Lednickim, tu korzystano głównie z  głazów na-
rzutowych (Skoczylas 1990; 1991; 1994a; Jo-
chemczyk, Skoczylas 1992, s. 13; Skoczylas, Wa-
lendowski 2000). Fakt ten może wskazywać na 
słabsze powiązania centralnego ośrodka władzy 
piastowskiej z  południowymi peryferiami ziem 
polskich. Być może było to skutkiem zmienności 
sytuacji politycznej na Śląsku w XI-XIII w.

Podjęcie się tak dużych inwestycji budowla-
nych wiązało się z  dobrą organizacją transportu 

przedmiotów wielkogabarytowych. Piaskowce 
obecne w architekturze wrocławskiej transporto-
wano przypuszczalnie drogą wodną. Z rejonu 
Kłodzka istniała możliwość spławiania materia-
łów w  dół Nysy Kłodzkiej, a następnie Odrą. 
Trudniejszy ze względów logistycznych mógł być 
transport piaskowców bolesławieckich. Prawdo-
podobnie spławiano je z biegiem Kwisy lub 
Bobru, a następnie w górę Odry. Sądząc po wyso-
kiej liczbie zabytków z piaskowców niecki północ-
nosudeckiej w  Legnicy, skały te najpewniej do-
starczane były tu poprzez spławianie Kaczawą. 
Przypuszczalnie podobną drogą trafiały do Wroc- 
ławia. Zagadnieniem trudnym do wyjaśnienia jest 
sposób transportu piaskowców bolesławieckich 
w rejon Wielkopolski. Być może część drogi od-
bywała się przy użyciu szlaków wodnych,  
a część wozami (Kurnatowscy 1996).

Piaskowce sudeckie w mniejszym stopniu słu-
żyły również do wyrobu drobnych przedmiotów, 
takich jak osełki, gładziki czy kulki do gry. Roz-
przestrzenianie tych wyrobów znajduje dwojakie 
wytłumaczenie. Po pierwsze, odkrywano je 
w  miejscach, gdzie równolegle powstawały bu-
dowle murowane (np. Wrocław, Legnica), więc 
przypuszczalnie wyroby te mają charakter wtórny 
i  nie są bezpośrednimi wyznacznikami celowej 
dystrybucji. Po drugie wystąpiły na stanowiskach 
położonych na Przedgórzu Sudeckim, gdzie ich 
produkcja nie stanowiła większego problemu. 
Wówczas ich wydobycie i  dystrybucja miały za-
pewne charakter przypadkowy i doraźny.

4.2. Zagadnienie obecności i dystrybucji wyrobów ze skał  
spoza Dolnego Śląska

Oznaczenia petrograficzne i ożywione dysku-
sje prowadzone przez archeologów z  geologami 
wskazują, iż część materiałów kamiennych może 
pochodzić spoza obszaru Sudetów i ich Przedgó-
rza. Świadczą o  tym petrografia skał, z  których 
wykonano te przedmioty oraz unikatowe cechy 
morfometryczne wyraźnie wyróżniające grupę 

pewnych wyrobów, od pozostałych egzemplarzy. 
W trakcie analiz petrograficznych wykonywanych 
wspólnie z profesorem P. Gunią okazało się, iż po-
jawiły się trudności w jednoznacznym określeniu 
proweniencji pewnych grup skał. Mogły one po-
chodzić z innych regionów poza obszarem Dolne-
go Śląska.
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Rozpoznano trzy kierunki napływu importów 
na Dolny Śląsk: z północy, ze wschodu oraz z po-
łudnia. Niestety nie udało się wskazać potencjal-
nych źródeł surowca znajdujących się na zacho-
dzie. Przyczyna tego leży w słabym stanie 
kompleksowych studiów petroarcheologicznych 
w Niemczech oraz nieznajomość petrografii wy-
stępujących tam skał w środowisku wrocławskich 
geologów. 

Wpływy północne  
dostrzeżone przez pryzmat dystrybucji osełek

W grupie osełek kamiennych wystąpiły poje-
dyncze egzemplarze wykonane z fyllitów, mułow-
ców i  łupków mułowcowych o  purpurowym, 
ciemnoniebieskim zabarwieniu, łupków chloryto-
wych oraz łupków andaluzytowych o charaktery-
stycznym zielonkawym odcieniu. Mają one wy-
dłużony, smukły kształt i  często zaopatrzone są 
w otwór. Starannością wykonania znacznie prze-
wyższają egzemplarze dolnośląskie. Dlatego mo-
gły one również pełnić funkcję wisiorów lub ka-
mieni probierskich. Spośród wymienionych skał 
jedynie łupki fyllitowe mogły być opcjonalnie 
wiązane ze źródłami lokalnymi. Odsłaniają się 
one w Sudetach Wschodnich w okolicy Głucho-
łaz oraz w  kilku innych miejscach na obszarze 
Sudetów Zachodnich. Pozostałe wymienione ska-
ły pod żadnym względem nie przypominają ja-
kichkolwiek surowców sudeckich.

Tytułem krótkiego wstępu wypada omówić 
rozwój badań nad proweniencją osełek. Już 
w 1967 r. Jan Żak zwrócił uwagę na obecność wy-
robów ze skał proweniencji skandynawskiej w in-
wentarzach polskich stanowisk z  wczesnego śre-
dniowiecza. Spostrzeżenie to dotyczyło kamienia 
określanego jako słoniniec, wykorzystywanego do 
wyrobu naczyń, form odlewniczych i przęślików 
(Żak 1967, s. 315-319). Większość omawianych 
przez J. Żaka zabytków pochodziła ze stanowiska 
na Wolinie, który jako emporium rzemieślniczo-
-handlowe największy rozkwit przeżywał w IX/X-
-XI w. (Łosiński 2008, s. 34). Stanowisko to do-
starczyło również niezmiernie interesującego 
i bogatego inwentarza innych wyrobów kamien-
nych, takich jak osełki, przęśliki czy kamienie żar-
nowe. Z początkiem lat 80. XX wieku przeprowa-
dzono badania petrograficzne ukierunkowane na 

rozpoznanie pochodzenia wyrobów skalnych 
obecnych na Wolinie. Analizy podejmowali się 
wielotorowo w latach 80. i 90. XX w. badacze pol-
scy (Majerowicz, Skoczylas 1983; Jochemczyk, 
Skoczylas 1984; 1992; Skoczylas 1990, s. 51 n.; 
1994, s. 71) i zagraniczni (Mitchell, Askvik, Resi 
1984; Gabriel 1988, s. 248-259; Müller-Wilde 
1991, s. 277 n.). Okazało się, iż ustalenia polskich 
badaczy na temat proweniencji wyrobów skalnych 
z Wolina w zdecydowany sposób różnią się od po-
glądów badaczy niemieckich, norweskich i  bry-
tyjskich.

Janusz Skoczylas wraz z zespołem przeanalizo-
wał ponad 500 wyrobów kamiennych z Wolina, 
i stwierdził iż ośrodek ten miał powiązania zarów-
no ze Słowiańszczyzną Wschodnią jak i północ-
nym światem wikińskim, przejawiające się 
w  obecności wyrobów z  łupków pirofyllitowych 
(okolice Owrucza na Ukrainie) oraz steatytu 
(Rów Oslo). Miejsca pochodzenia surowców fylli-
towych J. Skoczylas upatrywał w Sudetach 
Wschodnich w rejonie Jarnołtówka i Głuchołaz, 
w  jednostce określanej jako warstwy Andelskiej 
Hory (Majerowicz, Skoczylas 1983, s. 71; Skoczy-
las 1990, s. 51-53; 2008, s. 29). Do diametralnie 
odmiennych ustaleń doszedł zespół J. G. Mitchel-
la, H. Askvika oraz H. G. Resi (1984). Bazując na 
oznaczeniach potasowo-argonowych wieku skał,  
z których wykonano osełki odkryte na stanowi-
skach w Kaupang, Aggersborg, Hedeby i Wolinie, 
badacze wskazali jako źródło pochodzenia skał do 
wyrobu tych osełek wychodnie znajdujące się 
w centralnej i zachodniej Norwegii. Osełki prze-
badane w  ten sposób można podzielić na dwie 
grupy. Pierwszą z nich reprezentują osełki wyko-
nane z ciemnoszarych bardzo drobnoziarnistych 
łupków kwarcowo-muskowitowych, często o od-
cieniu fioletowym i purpurowym (Mitchell et al. 
1984, s. 173). Datowania wieku skał metodą po-
tasowo-argonową (por. Polański 1979; Renfrew, 
Bahn 2002, s. 138-140) dla tej odmiany mieściły 
się między 403 a 446 ± 10 mln lat, wskazując na 
powstanie tych łupków w orogenezie kaledońskiej 
(Gee, Wilson 1974). Ich naturalne wystąpienia 
znajdują się w zachodniej Norwegii w pasie meta-
morficznym ciągnącym się głównie od Stavager 
po Bergen i jeszcze dalej na północ (Mitchell et. al 
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1984, s. 175). Drugą odmianą osełek są okazy 
wykonane z srebrzysto-szarych łupków kwarco-
wo-skaleniowo-muskowitowych wieku prekam-
bryjskiego, których metamorfizm wysokiego 
stopnia oscyluje wokół 931-946 ± 30 mln lat  
(Ellis 1969, s. 149; Moore 1978, s. 65; Mitchell  
et al. 1984, s. 174). Skały takie wydobywano 
prawdopodobnie już od początku epoki żelaza 
w  rejonie Eidsborg w  Telemarku (Falck-Muus 
1921; Kaland 1972; Mitchell et al. 1984; Myrvoll 
1985; 1988), a ich eksploatacja trwała aż do po-
czątku XX w., kiedy to „materiał osełkowy” pozy-
skiwano już na skalę przemysłową (Livland 1992).

Metodę identyfikacji petrograficznej surow-
ców skandynawskich na bazie pierwszych ozna-
czeń autorstwa Stanleya E. Ellis’a (1969) w ciągu 
następnych 30 lat udoskonalano i  uzupełniano. 
Osiągnięcia S. E. Ellis’a pociągnęły za sobą wiele 
kolejnych badań ukierunkowanych na rozprze-
strzenianie się osełek skandynawskich. W głównej 
mierze koncentrowały się one wokół stanowisk 
zachodnio i północnoeuropejskich (Evison 1975; 
Moore 1978; 1990; Kars 1983; 1983a; 1983b; 
Mitchell, Askvik, Resi 1984; Myrvoll 1985; 1988; 
1991; Resi 1987; 1990; Schlüter 1990; Hald 
1991; Waelkens, Herz, Moens 1992; Mainman, 
Rogers 2000; Lønaas 2001; Askvik, Resi 2008; 
Hansen 2009). Wywołały, w  przypadku niektó-
rych stanowisk, konstruktywną polemikę wskazu-
jącą potencjalnie inne źródła pozyskania pewnych 
grup surowców (Bautsch 1995; 1999; 2001). 

Rozpoznane przez J. Skoczylasa wychodnie 
znajdujące się w Sudetach Wschodnich, postulo-
wane jako obszar pozyskiwania fyllitów do wyro-
bu osełek wolińskich, są wieku późnodewońskie-
go (od 385,3 ± 2,6 do 359,2 ± 2,5 mln lat temu), 
są więc młodsze od wspomnianych surowców 
znanych ze Skandynawii. Pogląd J. Skoczylasa nie 
spotkał się z aprobatą środowiska polskich arche-
ologów. Poczynione przez niego ustalenia zaczęły 
być kwestionowane w oparciu o relacje kulturowe 
ośrodka na Wolinie oraz zestandaryzowaną for-
mę osełek fyllitowych. Opinię w  tej kwestii wy-
razili Władysław Duczko (2000, s. 27), Michał 
Kara (2004), Władysław Łosiński (2008, s. 135) 
oraz ostatnio Marcin Szydłowski (2011). Uzyska-
ne wyniki analiz materiałów dolnośląskich oraz 

kontekst ich występowania zdecydowanie stoją 
w opozycji do poglądów prezentowanych przez  
J. Skoczylasa. Wysunięte przez tego badacza wnio-
ski dotyczące proweniencji fyllitów z Wolina nale-
żałoby uznać za błędne.

Wobec przedstawionej wyżej sytuacji uznałam 
za właściwe odnieść się do identyfikacji osełek fyl- 
litowych w  możliwie jak najszerszym zakresie. 
Pierwszym krokiem było pozyskanie prób skał 
z rejonu Głuchołaz i Andelskiej Hory oraz wizja 
terenowa ukierunkowana na rozpoznanie poten-
cjalnych kamieniołomów. W trakcie tych badań 
zidentyfikowano kilkanaście niewielkich łomów 
zlokalizowanych w dolinie Złotego Potoku. For-
ma tych wyrobisk oraz zawartość hałd poproduk-
cyjnych wykluczają możliwość ich łączenia z wy-
dobyciem „surowca osełkowego”. Przypuszczalnie 
kamieniołomy te należą do późnośredniowiecz-
nych i  nowożytnych niewielkich odkrywek eks-
ploatowanych w  celu uzyskania łupków dacho-
wych. Drugim krokiem była analiza morfo- 
metryczna zabytków o  przypuszczalnej prowe-
niencji skandynawskiej, w odniesieniu do surow-
ców bezspornie uważanych za sudeckie. Wykazała 
ona znaczne różnice, dzięki którym możliwe jest 
obecnie potencjalne wskazanie osełek pochodze-
nia północnego. Ostatnim, trzecim, krokiem był 
miesięczny pobyt w placówkach norweskich 
w Oslo i Bergen. Badania te przeprowadzono w 
ramach projektu: Early medieval trade contacts be-
tween Slavs and Vikings in the light of petroarchae-
ological data of schist whetstones finansowanego 
przez Research Council of Norway, w ramach Yg-
gdrasil Scholarschip Grants (nr 202754).

W trakcie analiz prowadzonych w Oslo i Ber-
gen porównałam wybrane egzemplarze osełek 
dolnośląskich z materiałami pochodzącymi z wy-
kopalisk w Kaupang (ryc. 126 i 127) i Oslo57. Na-
stępnie zabytki i wykonane z nich płytki cienkie 
konsultowane były z  geologami z  Uniwersytetu 
w Bergen. Na podstawie informacji ustnej przeka-
zanej przez Helge Askvika większość wybranych 
materiałów o przypuszczalne skandynawskiej pro-
weniencji ze stanowisk dolnośląskich można łą-
czyć z wychodniami znajdującymi się w zachod-

57 W tym miejscu chciałabym bardzo podziękować za pomoc 
i dobre rady Heid Gjostein Resi oraz Helge Askvikowi.
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niej Norwegii. Dotyczy to wszystkich odmian  
z drobnoziarnistych łupków, fyllitów i mułowców 
(metamułowców) o  charakterystycznych fioleto-
wych, niebieskich i  purpurowych odcieniach. 
Znacznie więcej trudności przysporzyło natomiast 
poprawne zidentyfikowanie drugiej kategorii ose-
łek skandynawskich, z tak zwanej odmiany „Eids-
borg”. Podobne do nich pod wieloma względami 
są określone makroskopowo jak i pod mikrosko-
pem łupki występujące w materiale narzutowym, 
jak i w Sudetach. Dlatego też na obecnym etapie 
badań ich identyfikacja w  rejonie dolnośląskim 
należy do bardzo trudnych. Generalnie łupki 
kwarcowo-skaleniowo-muskowitowe z  Telemar-
ku występują w dwóch zasadniczych odmianach: 
„Eidsborg Hardstein” oraz „Eidsborg Blaustein” 
(odmiany twarda i miękka). Przypuszczalnie wy-
stępują one również w  inwentarzach stanowisk 
dolnośląskich, tutaj mogą plasować się w określa-
nej przez nas grupie łupków kwarcowo-skalenio-
wych, o proweniencji trudnej do ustalenia (zob. 
Katalog).

Na Dolnym Śląsku zaobserwowano jedynie 
kilka egzemplarzy osełek, które można identyfi-
kować z „czystymi fyllitami”. Większość materia-
łu pochodzenia skandynawskiego reprezentowana 
jest przez purpurowe i fioletowe odmiany łupków 

mułowcowych i  mułowców o  cechach fyllitu 
(jedwabisty połysk). Biorąc pod uwagę sposób 
rozprzestrzeniania się surowców kamiennych, 
łupki fyllitowe zdecydowanie od tego modelu od-
biegają. Odkryto je jedynie na stanowiskach we 
Wrocławiu i  w  Bytomiu Odrzańskim. Pozostałe 
surowce identyfikowane z  napływem materiału 
skandynawskiego prezentują odmiany, które okre-
ślamy tu jako „mułowiec barwy wiśniowej/fyllit”. 
Wśród badaczy zachodnioeuropejskich nie ma 
również zgodności, co do nomenklatury tej grupy 
skał. Bywa ona opisywana jako: muscovite-biotite-
-quartz-phyllite (Ellis 1969), blue phyllite (Moore 
1978), dark, blue-purple phyllite (Moore 1983, 
Gaunt 2000), purple phyllite (Crosby, Mitchell 
1987), bluish-grey to dark grey phyllite (Kars 1983) 
i dark grey, very fine grained, muscovite-quartz schist 
with prominent mineral lineation (Askvik 2008).

Osełki określone przez nas jako skandynaw-
skie wystąpiły na 24 stanowiskach dolnośląskich 
oraz w Opolu. Do wyrobów o proweniencji skan-
dynawskiej zaliczono również, po uprzednich 
konsultacjach, niektóre łupki chlorytowe i anda-
luzytowe. Dokładne sprecyzowanie ich potencjal-
nych wychodni wymaga jednak dodatkowych ba-
dań. Należałoby również przebadać pod tym 
kątem materiały ze Szwecji. W inwentarzach ana-

Ryc. 126. Osełki z „purpurowego fyllitu” ze stanowiska 
z Kaupang i z Dolnego Śląska. (zbiory Kulturhistorisk Museum 
Oslo, Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz 
Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza w Zielonej 
Górze) 

Fig. 126. Whetstones made of ‘purple phyllite’ from the site 
Kaupang and Lower Silesia (collections of the Kulturhistorisk 
Museum Oslo, the Institute of Archaeology, University of 
Wrocław and the Muzeum Archeologiczne Środkowego Na-
dodrza in Zielona Góra)

Ryc. 127. Osełki z „purpurowego fyllitu”, porównanie egzempla-
rzy dolnośląskich i norweskich (zbiory Kulturhistorisk Museum 
Oslo, Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz 
Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza w Zielonej 
Górze)

Fig. 127. Whetstones made of ‘purple phyllite’, a comparison 
of Lower Silesian and Norwegian artefacts (collections of the 
Kulturhistorisk Museum Oslo, the Institute of Archaeology, Uni-
versity of Wrocław and the Muzeum Archeologiczne Środkowego 
Nadodrza in Zielona Góra)
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lizowanych stanowisk wystąpiło ponad 50 wyro-
bów, które uznajemy za importy skandynawskie. 
Podobne surowce nie występują w materiale na-
rzutowym (odrzucono łupki kwarcowo-skalenio-
we „w typie Eidsborg” makroskopowo zbliżone 
do eratyków). Potencjalne skały, z których wyko-
nane były osełki również mogą pochodzić z pół-
nocy (łupki mułowcowe, krzemionkowe, kwarco-
we) na chwilę obecną pozostawiono bez uściślania 
ich proweniencji.

Zobrazowana powyżej geografia występowania 
osełek skandynawskich (ryc. 128) wyraźnie wska-
zuje na pewne tendencje. Doskonale widoczne jest 
zgrupowanie stanowisk z tymi materiałami w oko-
licy Głogowa. Z tego skupienia pochodzi ponad 
połowa dolnośląskich znalezisk osełek o  prowe-
niencji skandynawskiej. Pozostałe miejsca ich od-
krycia również nie są przypadkowe. Grupują się 
bowiem na stanowiskach, w  warstwach, których 
chronologia ogólnie przypada na IX/X-XII w.  

Ryc. 128. Osełki pochodzenia skandynawskiego na Dolnym Śląsku: 1 – Bytom Odrzański; 2 – Dobrzejowice; 3 – Głogów, st. 3, 
Głogów „Pawie Oczka”; 4 – Gostchorze; 5 – Gostyń; 6 – Grodziszcze; 7 – Januszkowice; 8 – Klenica; 9 – Krosno Odrzańskie; 10 – 
Milicz; 11 – Niemcza; 12 – Obiszów; 13 – Przedmoście; 14 – Ryczyn; 15 – Rzymówka; 16 – Wrocław-Ostrów Tumski; 17 – Zawada; 
18 – Żukowice st. 1, st. 2, st. 8, st. 9, st. 35, st. 36, st. 47 

Fig. 128. Whetstones of Scandinavian origin in Lower Silesia: 1 – Bytom Odrzański; 2 – Dobrzejowice; 3 – Głogów, st. 3, Głogów 
„Pawie Oczka”; 4 – Gostchorze; 5 – Gostyń; 6 – Grodziszcze; 7 – Januszkowice; 8 – Klenica; 9 – Krosno Odrzańskie; 10 – Milicz; 
11 – Niemcza; 12 – Obiszów; 13 – Przedmoście; 14 – Ryczyn; 15 – Rzymówka; 16 – Wrocław-Ostrów Tumski; 17 – Zawada; 18 – 
Żukowice site 1, site 2, site 8, site 9, site 35, site 36 and site 47



220 4. Dystrybucja wyrobów kamiennych i ich struktura surowcowa w obrębie badanych regionów

Ich rozmieszczenie geograficzne pokrywa się rów-
nież z funkcjonującymi we wczesnym średniowie-
czu szlakami handlowymi. Prawdopodobnie przy 
dystrybucji tych wyrobów znaczącą rolę grała dro-
ga wodna, ponieważ niemal wszystkie znaleziska 
interesujących nas materiałów znajdują się w po-
bliżu cieków wodnych. Te dwa czynniki miały za-
pewne największy wpływ na rozmieszczenie geo-
graficzne osełek o proweniencji skandynawskiej.

Do omówienia pozostaje jeszcze zagadnienie 
dużego nagromadzenia tych wyrobów w okolicy 
Głogowa. Moim zdaniem nie jest to jedynie kon-
sekwencja stosunkowo dobrego stanu przebada-
nia tego rejonu. Jest to strefa, która obok skupie-
nia zielonogórskiego ma najmniejszy udział 
wyrobów ze skał sudeckich, co świadczy o  słab-
szych powiązaniach handlowych z  południowo-
-dolnośląskim zapleczem surowcowym. Wydaje 
się, na podstawie przebadanych wyrobów kamien-
nych, że rejon Głogowa ciąży raczej ku strefie pół-
nocnej – wielkopolskiej, gdzie osełek z  mułow-
ców/fyllitów odnotowuje się coraz więcej w miarę 
posuwania ku północy58.

Napływ osełek skandynawskich na teren Dol-
nego Śląska rozpoczyna się od przełomu IX/X w. 
i  jest paralelny do funkcjonowania pozostałych 
przedmiotów związanych ze skandynawskim krę-
giem kulturowym. W przypadku Dolnego Śląska 
są to znaleziska monet oraz niektóre elementy bu-
downictwa mieszkalnego (Żak 1967; Kaźmier-
czyk, Czerska, Limisiewicz 1989, s. 52-53; Jawor-
ski et al. 2013). Istotny wpływ na to zjawisko 
miało funkcjonowanie emporiów handlowych na 
Wolinie oraz w  Hedeby, które z  pewnością po-
średniczyły w napływie osełek (i nie tylko) w głąb 
kontynentu. W kontekście odkrywanych na tych 
stanowiskach materiałów wydaje się, iż import 
osełek skandynawskich był zjawiskiem masowym. 
Stanowiły one pożądany i  atrakcyjny produkt  
o dobrej jakości. Wartość tych przedmiotów mo-

58 Spostrzeżenie to dokonane jest w oparciu o makroskopową 
analizę zespołu z Bruszczewa oraz o znane z ekspozycji muzealnych 
materiały znajdujące się w Wielkopolsce i na Pomorzu. Niektóre 
z tych zabytków publikowane są w formie zdjęć na stronach inter-
netowych (np. www.giecz.pl). Osełki o proweniencji skandynaw-
skiej odkryto m. in. w Bruszczewie, Gdańsku, Gieczu, Gnieźnie, 
Kamieniu Pomorskim, Ostrowie Lednickim, Owidzu, Poznaniu, 
Szczecinie, Toruniu, Wolinie (ogląd makroskopowy zabytków  
z wystaw i źródeł internetowych). 

gła wzrastać w miarę oddalania się na południe od 
centrów pośredniczących w ich dystrybucji. Stąd 
też okazy z południowej i centralnej części Dolne-
go Śląska (Grodziszcze, Niemcza, Ryczyn, Rzy-
mówka, Wrocław-Ostrów Tumski) mogły mieć 
już charakter wyrobów luksusowych i wysoce ce-
nionych. Zanik napływu osełek skandynawskich 
na Dolny Śląsk przypada na XII w. Sporadycznie 
odkrywane są one na stanowiskach późnośrednio-
wiecznych (np. Wrocław, ul. Kuźnicza – XIV w.), 
zapewne jednak są to bardzo długo użytkowane 
okazy o  metryce jeszcze wczesnośredniowiecznej 
(podobne zjawisko zaobserwowano we Wrocła-
wiu w przypadku przęślików z różowego łupku). 

Istotnym problemem, w świetle przedstawio-
nych wyżej poglądów, jest chronologia niektórych 
obiektów ze stanowisk w Żukowicach. Zagadnie-
nie to omówię w części dotyczącej problematyki 
surowców kamiennych jako niezależnych wy-
znaczników chronologicznych.

Zagadnienie obecności wyrobów  
z surowców o proweniencji południowej
Pod hasłem wyroby z surowców o prowenien-

cji południowej rozumiemy przedmioty wykona-
ne ze skał występujących na południe od zasięgu 
terytorialnego pracy. Mogą należeć do nich za-
równo skały sudeckie, których wychodnie znajdu-
ją się obecnie na terenie Republiki Czeskiej, jak 
i pochodzące z bardziej oddalonych złóż. Spośród 
analizowanych zabytków jedynie kilka zidentyfi-
kowano jako importy, i są to prawdopodobne im-
porty południowe. Należą do nich między innymi 
dwa przedmioty (osełki) wykonane z  prazynitu, 
pochodzące z Ostrowa Tumskiego we Wrocławiu. 
Prazynit jest skałą, która nie występuje w Sude-
tach. Jego nazwa jest określeniem regionalnym 
skały występującej na terenie wschodnich i  za-
chodnich Alp (Żaba 2006, s. 359). Prazynity to 
skały metamorficzne powstałe wskutek przeobra-
żeń diabazów, spilitów i bazaltów przy oddziały-
waniu wysokich ciśnień i  niskich temperatur. 
Składają się przede wszystkim z chlorytu, epidotu 
i hornblendy, a także skaleni, glaukofanu, lawso-
nitu, kwarcu i kalcytu. Prazynit jest dość przecięt-
nym surowcem pod względem jego przydatności 
do wyrobu osełek. W odniesieniu do terenu Dol-
nego Śląska, skały te najbliżej występują w Austrii 
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(Zillertal). Znane są również z  Włoch, Francji 
(Korsyka) oraz Szwajcarii (Żaba 2006, s. 359).

Obecność prazynitów we Wrocławiu-Ostro-
wie Tumskim zarejestrowano w warstwach dato-
wanych na 1. oraz 4. ćwierć XI w. Tak odległe, 
południowe pochodzenie tego surowca jest 
w kontekście badań początków Wrocławia czymś 
zupełnie nowym. Bezpośrednio świadczy to o ist-
nieniu szlaku wymiany handlowej północ-połu-
dnie, przebiegającego przez Wrocław. Znaleziska 
wyrobów z prazynitów na Ostrowie Tumskim 
przemawiają również za obecnością kupców (?) 
przybyłych tu z  południa, bowiem tak odległe 
źródła pochodzenia wyrobów wykonanych z su-
rowców o  średniej jakości nie mogły być znane 
wczesnośredniowiecznym mieszkańcom grodu. 
Kwestią wymagającą również szerszego rozpatrze-
nia w tym kontekście jest napływ potencjalnych 
przedmiotów wykonanych z  tego surowca pod-
czas działań militarnych. Być może osełki z prazy-
nitów zostały zgubione lub porzucone przez agre-
sora z południa (najazd Brzetysława?) lub 
w wyniku innych bliżej nam nie znanych okolicz-
ności.

Kolejnym zabytkiem o  najprawdopodobniej 
południowej proweniencji jest fragment osełki 
z Gilowa. Wykonano ją z drobnoziarnistego zie-
leńca/mułowca (łupku mułowcowego?) o  zabar-
wieniu jasnozielonkawym (nr inw. 3a/2001). Po-
dobne skały nie występują w Sudetach. Natomiast 
liczne wyroby z podobnych mułowców spotykane 
są w  materiałach pochodzących z  badań grodzi-
ska wielkomorawskiego w Mikulčicach. Surowiec 
ten należy na Morawach do skał miejscowych, 
doskonale również nadawał się do wyrobu osełek.  
Kamień użyty do wyrobu osełki odkrytej w Gilo-
wie ma przypuszczalnie swoje źródła na terenie 
Moraw. W kontekście dyskusji nad przynależno-
ścią etniczną ludności zamieszkującej gród gilow-
ski, kierunek napływu tej skały jedynie poświad-
cza wcześniejsze ustalenia, sugerujące, że obiekt 
został wzniesiony z inicjatywy wielkomorawskiej  
(Jaworski 2005, s. 272-277). Być może dalsze ba-
dania surowców skalnych odkrytych w  Gilowie 
pozwolą na uściślenie proweniencji niektórych 
mułowców. Jednak, jak wielokrotnie wcześniej 
wspominałam, są to skały bardzo niewdzięczne 

w badaniach nad miejscem ich pochodzenia, a to 
ze względu na mocno drobnoziarniste tło skalne 
utrudniające rozpoznanie poszczególnych skład-
ników.

Ze stanowiskiem w Gilowie wiąże się jeszcze 
jedno ciekawe spostrzeżenie, które jednak nie od-
nosi się bezpośrednio do proweniencji surowców 
skalnych obecnych na tym stanowisku, ale do 
sposobu ich użytkowania. Z Gilowa znane są dwa 
kamienie, na których zaobserwowano głębokie 
rowki wypracowane wskutek pocierania krawędzi 
ostrza, układające się równolegle i  koncentrycz-
nie. Ten sposób ostrzenia lub czynności napraw-
czych narzędzi metalowych, nie znalazł jak dotąd 
potwierdzenia w badanych materiałach dolnoślą-
skich. Jest to zatem jedyne jak dotąd w stanowi-
sko, w którego obrębie znalazły się opisane przed-
mioty. Interesującym zagadnieniem jest w  tym 
wypadku wysoka frekwencja podobnych narzędzi 
znanych z Moraw (Mikulčice). Określa się je mia-
nem osełek (brousy), wyróżniając przy tym znane 
nam i opisywane tu wielokrotnie osełki służące do 
ostrzenia na płask (brousky). Niewątpliwie spo-
sób użytkowania kamieni gilowskich był w końcu 
IX w. czymś nie praktykowanym przez pozostałą 
ludność zamieszkującą teren Dolnego Śląska. 
Czynność, która znalazła świadectwo w wyrobach 
gilowskich jest zatem kolejnym argumentem po-
świadczającym południowe pochodzenie ludności 
zamieszkującej ten gród.

Importy ze wschodu –  
przęśliki z łupków pirofyllitowych  

oraz wapienia
Do stosunkowo dobrze rozpoznanych impor-

tów wschodnich należą przęśliki z różowego łup-
ku. Znane były już archeologom polskim od lat 
30. XX w. (Kostrzewski 1939, s. 133-134; Ko-
strzewski 1947, s. 233; Szafrańska 1951). W na-
stępnych dekadach, w toku kolejnych badań wy-
kopaliskowych ujawniano coraz to nowe ich 
znaleziska, co skutkowało zagęszczeniem ich roz-
rzutu dystrybucyjnego (np. Jochemczyk, Skoczy-
las 1984; 1991). Badania potwierdzające z  całą 
pewnością wschodnią proweniencję przęślików 
z  łupku wołyńskiego przeprowadził w  ciągu 
pierwszej dekady XXI w. również Marcin Woło-
szyn (Wołoszyn 2003; 2004; 2004a; 2007; Woło-
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szyn, Michalik, Paszkowski, Tomaševskij 2002). 
Efektem szczegółowej analizy zbiorów muzeal-
nych jest odkrycie kolejnych pięciu stanowisk 
z przęślikami z łupku pirofyllitowego, które jedy-
nie uzupełniają wcześniejsze badania M. Wołoszy-
na (ryc. 129).

Lokalizację macierzystych wychodni łupków 
pirofyllitowych powszechnie sytuuje się w okolicy 
Owrucza na terenie Ukrainy (Kostrzewski 1947, 
s. 233; Rybakow 1948, s. 188-202; Szafrańska 
1951; Jochemczyk, Skoczylas 1984; 1992; Ga-
briel 1988, s. 199-203; Sláma 1990; Wołoszyn 
2004; 2007; Biermann et al 2007). Uważa się, iż 
początek produkcji przęślików z łupku wołyńskie-
go przypada na 2. poł. X w., zanik zaś w 1. poł. 
XIII w. (Rybakow 1948, s. 194-196; Hensel 1987, 
s. 346; Sláma 1990, s. 394-5; Wołoszyn 2007,  
s. 186). Na Dolnym Śląsku pojawiają się one po 
połowie X w. między innymi w Czeladzi Wielkiej, 

Ostrowie Tumskim we Wrocławiu, Legnicy, Ry-
czynie. Ich masowe występowanie na stanowi-
skach dolnośląskich, ale także w pozostałych rejo-
nach Polski przypada na XI-XII w. Przęśliki 
z różowego łupku występują dość często na stano-
wiskach wczesnośredniowiecznych. M. Wołoszyn 
szacuje liczbę znalezisk z  terenu Polski na około 
800-1000 egzemplarzy (Wołoszyn 2002, 2007). 
Pojawiają się one również we wschodniej części 
Niemiec, a sporadycznie w  Danii, Szwecji, do 
rzadkich należą znaleziska z  terenu Czech i Mo-
raw (Gabriel 1977; 1988; Marešová 1977, s. 29; 
Dohnal 1981, s. 264; Sláma 1990; Bierman et al 
2007). 

Nowo rozpoznanymi zabytkami ze wschodu 
są przęśliki wapienne wytwarzane w  pracowni 
opolskiej (Lisowska, Gunia 2009, s. 33). Nie były 
one tak rozpowszechnione jak omawiane wyroby 
z różowego łupku, niemniej jednak stanowią dość 

Ryc. 129. Rozmieszczenie znalezisk przęślików z różowego łupku na Dolnym Śląsku: 1 – Bytom Odrzański; 2 – Czeladź Wielka; 
3 – Głogów; 4 – Grotniki; 5 – Legnica; 6 – Milicz; 7 – Ryczyn; 8 – Strzegom-Bazaltowa Góra; 9 – Trzebnik; 10 – Unisławice; 11 – 
Wrocław-Ostrów Tumski; 12 – Zawonia; 13 – Żarek

Fig. 129. �e distribution of spindle whorls made of pink slate in Lower Silesia: 1 – Bytom Odrzański; 2 – Czeladź Wielka; 3 – Gło-
gów; 4 – Grotniki; 5 – Legnica; 6 – Milicz; 7 – Ryczyn; 8 – Strzegom-Bazaltowa Góra; 9 – Trzebnik; 10 – Unisławice; 11 – Wrocław-
-Ostrów Tumski; 12 – Zawonia; 13 – Żarek



4.2. Zagadnienie obecności i dystrybucji wyrobów ze skał spoza Dolnego Śląska 223

Ryc. 130. Rozmieszczenie stanowisk z przęślikami wapiennymi (kółka pełne – potwierdzone pochodzenie ze złóż opolskich, kółka 
puste – potencjalne, nie potwierdzone pochodzenie ze złóż opolskich): 1 – Dobrzejowice; 2 – Niemcza; 3 – Radłowice; 4 – Ryczyn; 
5 – Wrocław-Ostrów Tumski; 6 – Zawada

Fig. 130. �e distribution of sites with limestone spindle whorls (full circles - con�rmed provenance from Opole deposits, empty 
circles – potential, not con�rmed provenance from Opole deposits): 1 – Dobrzejowice; 2 – Niemcza; 3 – Radłowice; 4 – Ryczyn; 5 – 
Wrocław-Ostrów Tumski; 6 – Zawada
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Ryc. 131. Wrocław-Ostrów Tumski. Zmienność liczby przęślików kamiennych w czasie, na podstawie zabytków z badań w latach 
1972-1989 (oś y – liczba zabytków, oś x – chronologia)

Fig. 131. Wrocław-Ostrów Tumski. �e variability of stone spindle whorls number in time based on artefacts from excavations 1972- 
-1989 (axis y – number of artefacts, axis x – chronology)
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pokaźną liczbę wśród dolnośląskich znalezisk 
przęślików. Jak dotąd udało się jednoznacznie 
określić opolską proweniencję jedynie wyrobów 
z  Wrocławia-Ostrowa Tumskiego oraz Ryczyna. 
Pozostałe odkrycia tych przedmiotów, jak już 
wspomniałam wymagają przeprowadzenia analo-
gicznych ekspertyz petrograficznych. Stąd też na 
razie ich rozprzestrzenianie na Dolnym Śląsku jest 
hipotetyczny i  przedstawia jedynie te egzempla-
rze, które potencjalnie mogą pochodzić z pracow-
ni opolskich (ryc. 130).

Przęśliki jako element kultury materialnej 
związanej z  przydomową wytwórczością tkacką 
mogą dostarczyć również danych, poświadczają-
cych kontakty dalekosiężne mieszkańców osad 
i  grodów. Napływ materiału z  rejonu Owrucza, 
jak również ze znacznie bliższego Opola, związa-
ny był z  istnieniem tzw. Wysokiej Drogi (Hohe-
strasse) wiodącej z Kijowa przez Kraków, Opole, 
Wrocław, aż do Erfurtu. Pojawienie się wyrobów 
wapiennych we Wrocławiu zbiega się z  również 
importem przęślików z  łupku wołyńskiego. Pre-
zentowany schemat wykonany w oparciu o mate-
riały i  stratygrafię z  wykopów I-III na Ostrowie 
Tumskim we Wrocławiu, przedstawia dynamikę 
pojawienia się tu przęślików z kamienia (ryc. 131). 
Może to świadczyć o intensywności kontaktów go-
spodarczych w okresie, gdy wyroby te odnotowy-
wano jako najliczniejsze. Natomiast zdecydowana 
przewaga liczbowa przęślików z  różowego łupku 
we Wrocławiu, względem pozostałych lokaliza-
cji (w tym również Opola), szczególnie widoczna 
w ostatnich dekadach XI w. spowodowana jest przy-
puszczalnie pojawieniem się osoby Piotra Włos- 
ta i zacieśnieniem jego kontaktów ze wschodem.

Problem dystrybucji  
wyrobów z kamieni szlachetnych

Zagadnienie dystrybucji wyrobów z  kamieni 
szlachetnych stanowiłoby o  wiele mniejszy pro-
blem, gdyby ich proweniencja została jednoznacz-
nie określona. Jak dotąd pogląd o  lokalnym 
(sudeckim) zapleczu surowcowym (Kaźmierczyk, 
Sachanbiński 1978) nie znajdował w  badaniach 
nad dolnośląskim średniowieczem alternatywy. 
Badacze regionalni publikując wyniki badań, ra-
czej pomijają kwestię proweniencji kamieni szla-
chetnych, bądź wskazują je za J. Kaźmierczykiem 

i M. Sachanbińkim w Sudetach. Innego zdania są 
naukowcy zagraniczni, którzy upatrują się źródeł 
surowca do produkcji kamieni szlachetnych na 
wschodzie, raczej pomijając zaplecze sudeckie. Je-
dynie Ingo Gabriel przy omawianiu wyrobów 
z karneolu odnosi się do rozpoznanego przez ba-
daczy wrocławskich ośrodka sytuowanego w Gó-
rach Kaczawskich (Gabriel 1988, s. 195, przyp. 
334). Problem źródeł pozyskiwania surowca do 
wyrobu ozdób z kamieni szlachetnych jest kluczo-
wy przy rozpatrywaniu problematyki ich dystry-
bucji, stąd też pozwolę sobie na przytoczenie kil-
ku uwag związanych z tym zagadnieniem.

Skąd trafiły na obszar Dolnego Śląska wyroby, 
których wychodni nie można jednoznacznie 
wskazać? Badacze zajmujący się problematyką pa-
ciorków z kamieni szlachetnych lokują ich warsz-
taty produkcyjne na Bliskim Wschodzie, na Kry-
mie, w rejonie Kaukazu, na terenie Iranu i Indii 
(Müller 1970, s. 54-55; Dušek 1971, s. 50; 1983, 
s. 53-55; Callmer 1977, s. 94 n.; Gabriel 1977,  
s. 124; 1988, s. 197). Poprzez kontakty z kupca-
mi arabskimi paciorki z  kamieni szlachetnych 
mogły trafiać na teren Europy środkowej i  pół-
nocnej z terenów bardzo odległych. Najdalszy re-
jon to Ratanpur w północnych Indiach, gdzie tra-
dycja obróbki kamieni szlachetnych trwała kilka 
tysięcy lat. Bliżej Europy znajdują się centra na 
terenie obecnego Iranu czy Turkmenistanu. Nato-
miast najbliższe Europie ośrodki produkcji i wy-
dobycia tych surowców znajdują się na terenie 
Kaukazu. W rejonie kaukaskim, okolicach Kry-
mu i  stepów nadczarnomorskich występowanie 
paciorków z kamieni szlachetnych datowane jest 
już od VII w. p.n.e. (Dušek 1971, s. 88-93; Ga-
briel 1977, s. 124-125). Stamtąd wyroby te roz-
przestrzeniały się w II-V w. n.e. na tereny naddu-
najskie. W VII/VIII w. rejestruje się już ośrodki 
trudniące się wyrobem biżuterii w kulturze Sałto-
vo (Gabriel 1988, s. 197). Niewątpliwie istotnym 
centrum dystrybucyjnym jest, w przypadku Euro-
py wschodniej, Ruś Kijowska, z  której napływ 
wszelakich dóbr we wczesnym średniowieczu 
można datować od VIII w. Źródła arabskie wspo-
minają, że kobiety na Rusi nosiły kolie z pacior-
ków wytworzonych z  kamieni szlachetnych.  
Wyroby te, podobnie jak inne przedmioty wy-
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miany handlowej, trafiały na tereny Polski, a dalej 
do Niemiec i  Skandynawii. Zdaniem S. Duška 
w  IX w. funkcjonował szlak handlowy wiodący 
z  dalekiego wschodu poprzez Kijów, Wrocław, 
Budziszyn, Lipsk aż Turyngii gdzie również odno-
towywano paciorki z karneolu, m. in. na cmenta-
rzysku w Espenfeld (Dušek 1983, s. 53-4, 75).

Zabytkiem, który w pewien sposób poświad-
cza tak dalekosiężne kontakty jest wykonany 
z  sardeliku paciorek pochodzący z badań Niem-
czy. Zdaniem P. Guni podobne odmiany sardeli-
ku występują najbliżej w Turkmenistanie, Uzbe-

kistanie i  Iranie. Natomiast godne uwagi jest 
występowanie kamieni szlachetnych w  central-
nych ośrodkach wymiany handlowej, takich jak 
Wrocław, Głogów, Niemcza, Milicz, Legnica czy 
Opole, a dalej Kraków. Skłania mnie to do wnio-
sku, podążając za poglądami wspomnianych ba-
daczy zagranicznych, iż wyroby z karneolu, agatu 
i  fluorytu trafiały na Dolny Śląsk za pośrednic-
twem Rusi Kijowskiej z  bliższego lub dalszego 
wschodu. Poświadcza to pośrednio geografia roz-
mieszczenia tych znalezisk na Dolnym Śląsku, 
która przy założeniu ze istniały miejsca wydobycia 

Ryc. 132. Rozmieszczenie paciorków z kamieni szlachetnych we wczesnym średniowieczu na Dolnym Śląsku

Fig. 132. �e distribution of beads made of precious stones in the early Middle Ages in Lower Silesia
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i obróbki kamieni szlachetnych, powinna odbijać 
się w zagęszczeniu sieci występowania tych wyro-
bów wokół ośrodka wydobywczo-produkcyjnego. 
Tak niestety nie jest, przy założeniu że karneol, 
agat i  fluoryt pozyskiwane były w  Górach Ka-
czawskich.

Geografia rozprzestrzeniania paciorków z ka-
mieni szlachetnych (ryc. 132) przypomina model 
zaobserwowany podczas badania dystrybucji wy-
robów kamiennych z surowców importowanych. 
Dość dobrze koresponduje również z  przedsta-
wionym na ryc. 129 rozrzutem przestrzennym 
przęślików z różowego łupku. Nie pasuje za to do 
przedstawionych wcześniej modeli dystrybucji su-
rowców sudeckich, gdzie liczba wyrobów maleje 
z  wzrastającą odległością dzielącą stanowiska od 
wychodni. W rozpatrywaniu tego zagadnienia 
musimy mieć również na uwadze zróżnicowanie 
surowcowe analizowanych minerałów. Najpew-
niej znaczną część zabytków z kryształu górskiego 
można łączyć z wychodnią w Jegłowej. Przypusz-
czalnie na fragmenty tego minerału natrafiano 
w  trakcie pozyskiwania kwarcytów i  łupków 
kwarcowo-serycytowych. Hipotezę o jegłowskich 

źródłach kryształu górskiego potwierdza również 
pracownia obróbki tych kamieni odkryta na 
Ostrowie Tumskim we Wrocławiu. Natomiast, 
jak wspomniałam wcześniej, wyroby z karneolu, 
agatu i fluorytu są importami wschodnimi, czego 
wyrazem jest ich rozprzestrzenianie. Nie można 
jednak do końca wykluczyć ich dolnośląskiej pro-
weniencji, ze względu na przypuszczalnie sudec-
kie pochodzenie odkrytych we Wrocławiu frag-
mentów szczotek krystalicznych z  kalcytu. 
Zagadnienie to wymaga jednak przeprowadzenia 
dodatkowych, szczegółowych badań z  uwzględ-
nieniem analiz surowca z  wychodni położonych 
na Kaukazie i Dalekim Wschodzie. Ze względów 
logistycznych i praktycznych, zadanie to nie mie-
ści się w ramach niniejszej pracy. 

Analizę struktury surowcowej wyrobów ka-
miennych postanowiłam przeprowadzić w obrębie 
rejonów skupiających po kilka lub kilkanaście sta-
nowisk. Jedynie dla utrzymania pewnej równowa-
gi podjęto się osobnego zestawienia dla Ostrowa 
Tumskiego we Wrocławiu, nie włączając tego ze-
społu do żadnego z rejonów, jako że jest to stano-
wisko zdecydowanie przewyższające pozostałe pod 
względem liczby odkrytych na nim wyrobów.  
W poniższym ujęciu nie rozpatrywano dystrybucji 
pojedynczych minerałów (kamieni szlachetnych) 
jako, że stanowią przedmiot odrębnej analizy. 

Rejony zostały podzielone ze względu na po-
łożenie geograficzne, a nie ze względu na uwarun-
kowania kulturowe, takie jak przykładowo po-
działy plemienne. Z racji niewielkiej liczby 
znalezisk w obrębie poszczególnych skupień, poza 
wrocławskim Ostrowem Tumskim, zdecydowano 
się nie dzielić dystrybucji na odcinki czasowe, tym 
bardziej, że część stanowisk jest datowana ogólnie 

na wczesne średniowiecze lub na jego starsze lub 
młodsze fazy. Obserwowane trendy właściwe będą 
przede wszystkim dla IX – poł. XIII w. bowiem 
z tego czasu pochodzi największa liczba znalezisk. 
Wyodrębniłam sześć skupień stanowisk:
 • skupienie zielonogórskie
 • skupienie legnickie
 • skupienie głogowskie
 • skupienie milicko-górowskie
 • skupienie wrocławskie
 • skupienie kamienieckie

Celem takiego podziału jest obserwacja zróż-
nicowania surowców kamiennych używanych do 
wyrobu narzędzi, w  zależności od położenia 
względem Sudetów. W związku z  tym, pierwszą 
analizą dla każdego regionu, jest procentowe 
określenie udziału w  strukturze surowcowej 
przedmiotów kamiennych: 

1. skał pochodzenia sudeckiego, 
2. skał eratycznych, 

4.3. Struktura surowcowa w obrębie poszczególnych rejonów
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3. skał importowanych, 
4. skał o nierozpoznanej proweniencji. 

W następnej kolejności przedstawione będą zesta-
wienia dla danych rodzajów skał, w  niektórych 
wypadkach ze szczegółowym uwzględnieniem ich 
proweniencji (np. łupki jegłowskie, piaskowce na-
rzutowe). 

Skupienie zielonogórskie
W skupieniu zielonogórskim znalazły się na-

stępujące stanowiska: Czetowice, Gostchorze, 
Kije, Klenica, Krosno Odrzańskie, Lubsko-No-
winiec, Osiecznica, Połupin, Przytok, Stożne oraz 
Zawada. Łącznie na tych stanowiskach wystąpiło 
108 wyrobów kamiennych. Rodzaj skały, z której 
wykonano narzędzia określono dla 66 % zabyt-
ków, co w porównaniu z pozostałymi regionami 
stanowi dość niewielki odsetek (ryc. 133). Prawie 
połowa wszystkich wyrobów wykonana została ze 
skał eratycznych, które stanowią materiał najła-
twiej dostępny na tym terenie. Skały pochodzenia 
sudeckiego, stanowiące łącznie 14% wszystkich 
zabytków wystąpiły na stanowiskach w Gostcho-
rzu, Klenicy, Lubsku-Nowińcu, Przytoku, Stoż-
nem i Zawadzie. Należą do nich łupki kwarcowo-
serycytowe (2), łupki łyszczykowe (1), amfibolity? 
(7), łupki mułowcowe (1), piaskowce (2) oraz 
metagabro (1). Odnotowano również obecność 
wyrobów z surowców skandynawskich, których 

frekwencja wyniosła 6 %. Wystąpiły one na stano-
wiskach w Gostchorzu (zielony łupek andaluzyto-
wy), Klenicy (zielony łupek andaluzytowy i łupek 
kwarcowo-chlorytowy), Krośnie Odrzańskim (fyl- 
lit i mułowiec barwy wiśniowej) oraz w Zawadzie 
(fyllit ciemnoniebieski i łupek chlorytowy).

Tab. 22. Struktura surowcowa wyrobów kamiennych ze 
skupienia zielonogórskiego.

 Rodzaj skały Liczba zabytków
Dioryty 1
Iłowce i mułowce 8
Piaskowce 25
Szarogłazy 1
Wapienie 1
Opoka lekka 1
Łupki kwarcowo-łyszczykowe 6
Łupki kwarcowo-skaleniowe 9
Łupki kwarcowo-chlorytowe 2
Łupki gruzełkowe 1
Łupki andaluzytowe 2
Łupki krzemionkowe 7
Amfibolity 17
Gnejsy i granitognejsy 12
Kwarcyty 9
Skały krzemionkowe 3
Kataklazyty 1
Metagabro 1
Niezidentyfikowane 1
 RAZEM 108

Stosunkowo najwięcej danych wniosły mate-
riały ze stanowisk w Gostchorzu (15 zabytków), 
Klenicy (łącznie 25 zabytków) oraz Zawadzie  
(36 zabytków). Są to również stanowiska najbar-
dziej zróżnicowane pod względem asortymentu 
wykorzystywanych skał. Na pozostałych stanowi-
skach odkrywano mniej niż 10 zabytków kamien-
nych. 

Skupienie zielonogórskie jest najbardziej od-
daloną od pasma Sudetów wydzieloną tu jednost-
ką. Najdalej wysunięte stanowiska z  zabytkami 
wykonanymi ze skał sudeckich znajdują się ponad  
200 km od macierzystych wychodni niektórych 
z surowców. Świadczy to o szerokim zasięgu roz-
przestrzeniania wyrobów ze skał sudeckich, ale 
także o spójności terytorialnej tej części Dolnego 
Śląska z  pozostałymi regionami wchodzącymi 
w  jego obręb. Napływ wyrobów kamiennych 
z południowej części Dolnego Śląska ma już miej-
sce najprawdopodobniej (o ile jest trafna analiza 
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Ryc. 133. Pochodzenie surowców użytych do wyrobu narzędzi ze 
skupienia zielonogórskiego (n = 108)

Fig. 133. �e origin of raw materials used for production of tools 
in the Zielona Gora cluster (n = 108)
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petrograficzna) w  VII w. Na ten czas datowane 
jest stanowisko w  Stożnem (Gruszka 2010; 
2010a), gdzie odkryto fragment narzędzia wyko-
nanego z  piaskowca pochodzącego z  Niecki 
Sudeckiej (być może okolice Bolesławca i Złoto-
ryi). Trudności nastręcza również poprawne 
umieszczenie w przedziałach czasowych materia-
łów ze stanowiska w  Gostchorzu, które swoimi 
początkami sięga również VII w. Jednak w związ-
ku z  brakiem pełnego opracowania stanowiska, 
należy zespół traktować ramowo pomiędzy VII  
a 1. połową XI w., tym bardziej, iż wystąpiły tu 
surowce importowane ze Skandynawii, których 
napływ na Dolny Śląsk, jak wspomniałam nie 
można umieszczać wcześniej niż od przełomu 
IX/X w.

Podobne wpływy z południa i północy repre-
zentują zespoły narzędzi kamiennych z  Klenicy 
oraz Zawady. Oba te stanowiska zawierają w in-
wentarzach zabytki wykonane ze skał pochodze-
nia zarówno sudeckiego, jak i  skandynawskiego. 
Z naszego punktu widzenia istotne jest to, iż gro-
dzisko w Klenicy i osada w Zawadzie znajdują się 
niecałe 15 km od siebie. Dzieli je jedynie rzeka 
Odra i jej terasy akumulacyjne. Występowanie za-
bytków ze skał o wspomnianej wyżej prowenien-
cji zdaje się wskazywać na potencjalne funkcjono-
wanie w  tym rejonie jednego ze szlaków hand- 
lowych przebiegających z północy na południe.  
O ile w rejonie Krosna Odrzańskiego i Gostcho-
rza istniał trakt wiodący z  Niemiec w kierunku 
Wielkopolski i  Śląska (Moździoch 1990, s. 22), 
o tyle nie mamy takich danych odnośnie przebie-
gu szlaku w pobliżu Klenicy i Zawady. Być może 
napływ surowców zarówno proweniencji północ-
nej jak i południowej uwarunkowany był przebie-
giem Odry, warto bowiem zauważyć, iż wszystkie 
stanowiska rejonu zielonogórskiego, na których 
odnotowano obecność zabytków ze skał sudec-
kich lub skandynawskich, grupują się nie dalej niż 
do 10 km w linii prostej od doliny Odry.

Skupienie legnickie
Skupienie legnickie obejmuje stanowiska 

znajdujące się w następujących miejscowościach: 
Dobromierz, Graniczna, Legnica, Lisowice, Mier-
czyce, Mściwojów, Obora (?), Rzymówka, Strze-
gom-Bazaltowa Góra, Zimna Woda (?) oraz Ża-

rek59. Wśród wymienionych stanowisk nie udało 
się pozyskać do analizy materiałów z Lisowic oraz 
Zimnej Wody, natomiast wyroby pochodzące 
z  Granicznej oraz Strzegomia-Bazaltowej Góry 
zostały przebadane tylko częściowo, z powodu za-
ginięcia wielu zabytków. Pomijając stanowiska 
o  niepewnej chronologii oraz te, z  których nie 
udało się pozyskać do badań żadnych materiałów 
kamiennych, pozostają nam do analizy zabytki  
z zaledwie ośmiu miejscowości. W obrębie bada-
nego skupienia, stanowiska gromadzą się odpo-
wiednio po dwa lub trzy w niewielkiej odległości 
od siebie. Przykładowo mniejsze zgrupowania 
tworzą Dobromierz, Graniczna i  Strzegom, na-
stępnie Mierczyce, Mściwojów i Żarek oraz ostat-
nie Legnica i Rzymówka. Taki rozrzut spowodo-
wany jest przypuszczalnie dość miernym stanem 
badań nad osadnictwem wczesnośredniowiecz-
nym w całym tym rejonie, co jest również odczu-
walne przy okazji omawiania tych terenów w in-
nych opracowaniach (Lodowski 1980; Moździoch 
1990). Skupienie obejmuje już na  teren przed-
sudecki (Wzgórza Strzegomskie) jednocześnie się-
gając dużym pasem na niż (Równina Legnicka, 
Równina Chojnowska). Pasma górskie powinny 
być dobrze widoczne dla mieszkańców tego rejonu  

59 Znaki zapytania w  nawiasach przy nazwie miejscowości 
oznaczają niepewną chronologię.
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Ryc. 134. Pochodzenie skał narzędzi kamiennych z regionu 
legnickiego (n = 78)

Fig. 134. �e origin of rocks for the production of stone tools 
from the region of Legnica (n = 78)
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i zapewne stanowiły również dobry punkt orien-
tacyjny.

Tabela 23. Struktura surowcowa wyrobów kamiennych ze 
skupienia legnickiego

Rodzaj skały Liczba zabytków
granity 4
dioryty 1
bazalty i tufy bazaltowe 16
iłowce i mułowce 6
piaskowce 11
opoka lekka 1
łupki kwarcowo-łyszczykowe 6
łupki kwarcowe 2
łupki kwarcowo-skaleniowe 4
łupki zieleńcowe/zieleńce 2
łupki chlorytowe 1
łupki amfibolowe 1
łupki pirofyllitowe 9
amfibolity 4
gnejsy 2
andezyty 1
kwarcyty 7
Razem: 78

Największy udział procentowy wśród surow-
ców kamiennych do wyrobu narzędzi mają skały 
pochodzenia sudeckiego (ryc. 134). Zaliczamy do 
nich bazalty trzeciorzędowe pozyskiwane w okoli-
cach miejscowości Żarek, Jawor oraz w odsłonię-
ciach znajdujących się w sąsiedztwie Legnicy. Sta-
nowią one największy odsetek spośród skał 
sudeckich. Z piaskowców zaledwie 3 wyroby wy-
konano z czerwonego spągowca i piaskowców cio-
sowych. Pozostałe reprezentowane są przez mate-
riał pochodzenia narzutowego. Jednym z rejonów 
intensywnej penetracji były również Góry i Pogó-
rze Kaczawskie skąd czerpano między innymi łup-
ki kwarcowo-skaleniowe oraz łupki zieleńcowe 
(tab. 23). Obecne są również przedmioty wykona-
ne z łupków kwarcowo-serycytowych (w tabeli 25 
cztery egzemplarze włączone do łupków kwarco-
wo-łyszczykowych) pozyskiwanych w  okolicach 
Jegłowej na Wzgórzach Strzelińskich (stanowiska 
w Legnicy i Żarku). Na stanowiskach w Legnicy 
i Strzegomiu wystąpiły również wyroby z amfibo-
litów przypominające moldanubskie, aczkolwiek 
przedmiot wykonany z tej skały odkryty w Strze-
gomiu jest przypuszczalnie fragmentem toporka 
neolitycznego lub innego niezidentyfikowanego 
narzędzia.

Wśród narzędzi wykonanych ze skał importo-
wanych zdecydowanie największy udział mają 
przęśliki z łupków pirofyllitowych z rejonu Owru-
cza na Ukrainie (aż dziewięć sztuk). W Legnicy 
odkryto ich sześć, a w Strzegomiu-Bazaltowej Gó-
rze dwa, a w Żarku jeden. Importy skandynaw-
skie są znacznie mniej czytelne, bowiem udało się 
potwierdzić jedynie 2 osełki, które zostały odkryte 
na grodzisku z XI w. w Rzymówce. Ich obecność 
na tym stanowisku nie dziwi zważywszy na po-
twierdzone w  źródłach ceramicznych elementy, 
wywodzące się między innymi z  tradycji połab-
skich i  przypominające formy znane z  Pomorza 
Zachodniego (Pankiewicz, Rzeźnik 2006, s. 277-
-280). Prawdopodobnie osełki skandynawskie 
wystąpiły również w Legnicy, lecz ich oznaczenie 
petrograficzne jest w  tym wypadku niepotwier-
dzone, dlatego niektóre odmiany łupków chlory-
towych i  kwarcowo-skaleniowych potraktowano 
jako importy60 nieznanego pochodzenia. Obec-
ność wyrobów skandynawskich w Legnicy byłaby 
uzasadniona znaczącą rolą tego ośrodka w X-XIII 
wieku oraz jego lokalizacją na trasie szlaków han-
dlowych. Tłumaczy to między innymi stosunko-
wo wysoki udział przęślików z  różowego łupku 
(ponad 18 % zabytków skalnych z Legnicy) oraz 
skał, których pochodzenia nie udało się oznaczyć 
(25 % zabytków skalnych z Legnicy).

Stanowiska położone w  skupieniu legnickim 
nie przedstawiają większych problemów w kwestii 
ich datowania. Dlatego możliwe jest prześledzenie 
napływu wyrobów kamiennych w ten rejon. Prak-
tycznie nie mamy ani jednego stanowiska z wyro-
bami kamiennymi, które można uznać za starsze 
niż 2. poł IX w. Większość z  nich zamyka się 
w  młodszych fazach wczesnego średniowiecza.  
W przypadku Legnicy dysponujemy również ma-
teriałami późniejszymi z XIV i XV w., co pozwala 
prześledzić dalszy rozwój gospodarki surowcami 
kamiennymi. Na podstawie znalezisk osełek 
z  łupków kwarcowo-serycytowych oraz dalszym 
wykorzystywaniu pobliskich złóż bazaltów i pia-
skowców widoczna jest kontynuacja relacji gospo-
darczych ze strefą wrocławską.

60 Mianem importu określano skały, które nie występują ani 
w  materiale narzutowym, ani w  Sudetach. Nie zawsze możliwe 
było wskazanie ich obszarów występowania.



230 4. Dystrybucja wyrobów kamiennych i ich struktura surowcowa w obrębie badanych regionów

W zakresie wykorzystywania źródeł surowca 
eratycznego do wyrobu narzędzi skupienie legnic-
kie zasadniczo nie odbiega od pozostałych. Do 
wyrobu drobnych przedmiotów wybierano kwar-
cyty, łupki kwarcowe, piaskowce, gnejsy oraz am-
fibolity.

Potwierdzenie w Legnicy występowanie wyro-
bów ze skał pochodzenia zarówno sudeckiego, jak 
i  importów wskazuje na jej położenie na szlaku 
handlowym. Z drugiej strony obecność przed-
miotów z surowców nie miejscowych, lecz pocho-
dzących z  innych partii Sudetów i  importów 
wschodnich na stanowiskach w  Strzegomiu-Ba-
zaltowej Górze, Żarku może wskazywać na istnie-
nie pobocznej trasy o lokalnym znaczeniu, poło-
żonej na południe od głównego szlaku 
wschód-zachód, łączącej tereny Masywu Ślęży 
i  Wzgórz Strzelińskich z  Legnicą. Mogłaby ona 
przebiegać na linii Strzegom – Jawor – Legnica. 
Trudno bowiem łączyć istnienie surowców poza-
miejscowych na pozostałych stanowiskach z  jed-
nym traktem handlowym i centralnym ośrodkiem 
w Legnicy.

Skupienie głogowskie
Skupienie głogowskie bardzo wyraźnie odcina 

się zagęszczeniem osadnictwa od pozostałych ob-
szarów. Tworzy wręcz jedną homogeniczną jed-
nostkę, zarówno pod względem geograficznym, 
jak również kulturowym. W skupieniu tym odno-
towano 27 stanowisk w obrębie 13 miejscowości. 
Rodzaj skały, z której wykonano narzędzia okre-
ślono dla 247 zabytków kamiennych. Pochodzą 
one z następujących stanowisk: Bytom Odrzań-
ski, Chobienia, Dobrzejowice (st. 2 i 3), Głogów 
(st. 1, 2, 3, „Pawie Oczka”), Gostyń, Kromolin, 
Nosocice, Obiszów, Obora, Przedmoście, Ret-
ków, Sława oraz Żukowice (st, 1, 2, 5, 6, 8, 9, 35, 
36, 40, 47, 48). Z innych stanowisk znajdujących 
się w rejonie głogowskim badanych głównie przed 
1945 r. nie są mi znane z autopsji żadne zabytki 
kamienne.

Skupienie głogowskie w całości położone jest 
na niżu, a od Sudetów oddalone jest o 80-100 km.  
Do wyrobu przedmiotów kamiennych we wcze-
snym średniowieczu używano przede wszystkim 
skał pochodzenia narzutowego (ryc. 135). Zabyt-
ki z eratyków stanowią ponad połowę badanego 

zbioru. Na badanym obszarze udało się potwier-
dzić obecność znacznej liczby osełek o  prowe-
niencji skandynawskiej, które zdecydowanie prze-
wyższają frekwencję osełek ze skał sudeckich. 
Związane jest to przypuszczalnie ze specyfiką rejo-
nu, który w dużej części wchodzi w skład nowo 
wydzielonej jednostki terytorialnej związanej ze 
stylistyką i  technologią wyrobów ceramicznych, 
zwanej grupą dalkowsko-obrzańską (Siemianow-
ska 2010, tam starsza lit.). Grupa ta wyróżniona 
na bazie źródeł ceramicznych, przejawia również 
rzadko spotykane w skali Dolnego Śląska silne po-
wiązanie ze strefą oddziaływań północnych. Po-
równywalne pod względem położenia na podob-
nej szerokości geograficznej skupienia zielono- 
górskie oraz milicko-górowskie, nie wykazują tak 
czytelnych powiązań, przejawiających się m.in. 
w wysokiej frekwencji osełek skandynawskich.

Bardzo niewiele odnotowano wyrobów ze skał 
pochodzenia sudeckiego. Są to narzędzia wykona-
ne głównie z łupków kwarcowo-serycytowych 
z Jegłowej oraz pojedynczych piaskowców pocho-
dzących przypuszczalnie z niecki sudeckiej (praw-
dopodobnie północnosudeckiej). Wskazuje to na 
dość słabe ze strefą wrocławską, skąd rozprzestrze-
niało się najwięcej wyrobów.

Wśród najchętniej wykorzystywanych skał 
pochodzenia eratycznego znalazły się przede 
wszystkim piaskowce (głównie piaskowce kwarcy-
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Ryc. 135. Pochodzenie surowców użytych do wyrobu narzędzi 
kamiennych w skupieniu głogowskim (n = 247)

Fig. 135. �e origin of raw materials used for the production of 
stone tools in the Głogów cluster (n = 247)
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tyczne), a następnie granity, amfibolity, gnejsy 
oraz kwarcyty (tab. 24). 

Tab. 24. Struktura surowcowa narzędzi kamiennych w obrębie 
skupienia głogowskiego

Rodzaj skały Liczba zabytków
granit narzutowy 16
mikrogranitoid 1
sjenit 1
dioryt 1
bazalt 3
iłowiec/łupek ilasty 2
mułowce/łupki mułowcowe 3
mułowiec/fyllit wiśniowy 20
piaskowce 71
wapienie 6
łupki kwarcowo-serycytowe 9
łupki kwarcowo-łyszczkowe 21
łupki kwarcowo-skaleniowe 11
łupki gruzełkowe 3
zielone łupki andaluzytowe 6
łupki kwarcowo-chlorytowe 4
łupki pozostałe 5
łupki pirofyllitowe 9
amfibolity 16
serpentynity 2
gnejsy i granitognejsy 14
kwarcyty 14
kataklazyt 1
jaspis 1
skały krzemionkowe 4
wulkanoklastyk 1
granulit 2
Razem: 247

Skupienie głogowskie jawi nam się jako znacz-
nie odbiegające od pozostałych jednostek teryto-
rialnych wyróżnionych na Dolnym Śląsku, pod 
względem struktury użytkowanych surowców 
skalnych do wyrobu narzędzi oraz ich prowenien-
cji. Przejawia się to w  znacznie silniejszych niż 
w przypadku pozostałych rejonów powiązaniami 
handlowymi z  Wielkopolską i  Pomorzem, przy-
puszczalnie również Połabiem i  Meklemburgią.  
Z drugiej strony nie zaobserwowano przez pryz- 
mat wyrobów kamiennych dyfuzji silnych oddzia-
ływań z regionu wrocławskiego, co mogło skutko-
wać możliwością blokowania tego kierunku roz-
przestrzeniania się wyrobów ze skał sudeckich 
dalej na północ.

Skupienie milicko-górowskie
W skupieniu milicko-górowskim znalazły się 

następujące stanowiska: Baszyn, Czatkowice, 

Czeladź Wielka, Gądkowice, Latkowa, Milicz, 
Piotrkosice, Pobiel, Trzebicko, Wąsosz oraz Zawo-
nia. Zabytki do analizy udało się pozyskać jedynie 
dla pięciu spośród wymienionych stanowisk, przy 
czym w  przypadku trzech z  nich (Gądkowice, 
Piotrkosice i Zawonia) mamy do czynienia z licz-
bą nie przekraczającą trzech wyrobów kamien-
nych w obrębie każdego stanowiska. Najwięcej 
danych dostarczają nam znaleziska z  Czeladzi 
Wielkiej (26 wyrobów w tym 23 dostępne i ozna-
czone) oraz Milicza (32 wyroby), dlatego też na 
omówieniu struktury surowcowej tych stanowisk 
skupię się najbardziej.

Spośród wszystkich wyrobów kamiennych 
największy odsetek stanowią te przedmioty, dla 
których nie udało się oznaczyć pochodzenia skały 
(ryc. 136). Mniej więcej podobny udział w struk-
turze surowcowej mają tu skały pochodzenia era-
tycznego i  sudeckie. Importy ruskie, reprezento-
wane przez przęśliki z różowego łupku obecne na 
stanowiskach w Czeladzi Wielkiej, Miliczu i Za-
woni, stanowią dość pokaźny – 16-procentowy 
odsetek wszystkich przedmiotów. Związane jest to 
przede wszystkim z ogólną niewielką liczbą znale-
zisk z  tego rejonu, bowiem nagromadzenie tych 
zabytków (łącznie 10 egz.) ma podobne nasycenie 
jak na innych stanowiskach, na których wystąpiły 
przęśliki z  różowego łupku. Mają one podobną 
rangę co Milicz i Czeladź Wielka oraz porówny-
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33%
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nieoznaczone

Ryc. 136. Pochodzenie narzędzi kamiennych skupienia milicko-
górowskiego (n = 61)

Fig. 136. �e origin of stone tools from the Milicz-Góra cluster 
(n = 61)



232 4. Dystrybucja wyrobów kamiennych i ich struktura surowcowa w obrębie badanych regionów

walny stopień przebadania (np. Legnica, Głogów, 
Ryczyn, Bytom Odrzański).

Do wyrobów sudeckich najczytelniej odbijają-
cych się w strukturze narzędzi kamiennych należą 
przede wszystkim osełki z łupków kwarcowo-sery-
cytowych oraz granity ślężańskie obecne w Czela-
dzi Wielkiej i Miliczu (tab. 25). Pozostałe grupy 
zabytków pochodzenia sudeckiego wskazują jedy-
nie na możliwość lokalizacji wychodni skał, z któ-
rych wykonano dane przedmioty w rejonie Niem-
czy i Kamieńca Ząbkowickiego (łupki łyszczykowe 
i  amfibolity). Obecność tych szczególnych grup 
surowcowych (granity ślężańskie i  łupki jegłow-
skie) pozyskiwanych na Przedgórzu Sudeckim 
świadczy o tym, że rejon milicko-górowski był od-
biorcą wyrobów z najlepszych rodzajów skał do-
stępnych na Dolnym Śląsku we wczesnym śre-
dniowieczu. Napływ równie pożądanych przęś- 
lików z różowego łupku, który odbywał się naj-
prawdopodobniej przy pośrednictwie ośrodka 
wrocławskiego, zdaje się potwierdzać ten pogląd. 
Wiąże to zatem dość mocno skupienie milicko-
górowskie ze strefą oddziaływań rejonu wrocław-
skiego. Kontakty te można zaobserwować po-
cząwszy od IX w., przez kolejne trzy stulecia. Nie 
prowadzono badań nad zespołami późniejszymi, 
stąd trudno też określić, jaki charakter miały 
w późnym średniowieczu.

Tab. 25. Struktura surowcowa narzędzi kamiennych w obrębie 
skupienia milicko-górowskiego.

Rodzaj skały Liczba zabytków
granity 3
iłowce i mułowce 6
piaskowce 13
łupki kwarcowo-serycytowe 8
łupki łyszczykowe 2
łupki kwarcowo-skaleniowe 6
łupki gruzełkowe i plamiste 3
łupki krzemionkowe 4
łupki pirofyllitowe 10
amfibolity 3
gnejsy i granitognejsy 3
Razem 61

Surowce narzutowe wykorzystywane do wy-
twarzania narzędzi to głównie piaskowce, różne 
odmiany gnejsów i  granity. Dziwi jedynie brak 
w tym zestawieniu wyrobów z kwarcytów eratycz-
nych, których wykorzystanie zaobserwowano 

w  obrębie pozostałych rejonów położonych na 
niżu.

Struktura surowcowa zabytków  
z Ostrowa Tumskiego we Wrocławiu

Zanim przejdę do omówienia zabytków ka-
miennych z wrocławskiego grodu położonego na 
Ostrowie Tumskim, winna jestem wyjaśnienia 
sposobu doboru i obróbki danych. Jak wcześniej 
wspomniałam stanowisko to należy do szczegól-
nych pod względem bogactwa inwentarza. Rów-
nocześnie, wobec tak wysokiej liczby źródeł, do 
chwili obecnej nie uporządkowano właściwie tych 
zbiorów. Dotyczy to zarówno warunków przecho-
wywania zabytków61, jak i  zadowalającego opra-
cowania stratygrafii nawarstwień, umożliwiającej 
ich właściwe umieszczenie w czasie. Liczne próby 
zestawienia chronologii poszczególnych warstw 
różnią się nieznacznie od siebie (Kaźmierczyk 
1990, s. 52-55; 1995, s. 23-24; Rzeźnik 1995,  
s. 111-136; Moździoch 2000, s. 334-339; Robak 
2008, s. 117). Historię badań na wrocławskim 
grodzie omówili K. Jaworski (1995), S. Moź-
dzioch (2000) i C. Buśko (2004).

Do analizy petrograficznej i morfometrycznej 
wybrano zabytki pochodzące z  kilku wykopów. 
Należą do nich zabytki pozyskane w latach 1946, 
1949-1962 przez ówczesną Stację Archeologiczną 
Instytutu Historii Kultury Materialnej Polskiej 
Akademii Nauk (dalej SA IHKM PAN), w  ra-
mach badań przygotowujących materiały do ob-
chodów milenium państwa polskiego. Założono 
wówczas osiem wykopów, które oznaczono cyfra-
mi rzymskimi od I do VIII. Większość z  nich 
umiejscowiona była w  książęcej części grodu, 
w rejonie kościoła św. Marcina. Wyjątek stanowił 
wykop VI, który założono pomiędzy ulicami św. 
Idziego a Katedralną, na obszarze identyfikowa-
nym z podgrodziem. Badania te początkowo pro-
wadzone były przez Rudolfa Jamkę (Jamka 1946), 

61 Część zabytków z badań na Ostrowie Tumskim we Wro-
cławiu znajdujących się w  zbiorach Instytutu Archeologii Uni-
wersytetu Wrocławskiego, w  latach 2009-2011 przeniesiono do 
oddzielnych magazynów. W trakcie tych przenosin systematycznie 
je inwentaryzowano. Podczas tych prac okazało się, iż niektóre za-
bytki nie mają przypiętych metryk, bądź informacje w nich zawar-
te, są niezgodne z inwentarzami publikowanymi przez J. Kaźmier-
czyka (1990). Stan taki był efektem wykorzystywania zabytków  
z Ostrowa Tumskiego przez wiele różnych instytucji, podczas licz-
nych wystaw i imprez popularyzatorskich i edukacyjnych.
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a następnie przez Wojciecha Kočkę oraz Elżbietę 
Ostrowską (Kóčka 1953; 1955; Kóčka, Ostrow-
ska 1953; 1955; 1956; Ostrowska 1957; 1959; 
1960; 1961; 1961a; 1963; 1964). Równolegle 
inne ekipy badawcze prowadziły eksplorację na-
warstwień w rejonie dawnego Pałacu Biskupiego 
(1956 r.) oraz przy kościele św. Marcina (1957 r.). 
Wykopaliska te, prowadzone były przez Tadeusza 
Kozaczewskiego z  Katedry Architektury Politech-
niki Wrocławskiej oraz Włodzimierza Hołubowi-
cza z  Katedry Archeologii Polski Uniwersytetu 
Wrocławskiego. Wyniki tych badań opublikowa-
no w  formie sprawozdań (Kaźmierczyk 1957; 
1959).

Analizy zabytków kamiennych wydobytych  
w czasie  badań prowadzonych w  latach 1946, 
1949-1962 nigdy wcześniej nie przeprowadzono 
w tak szczegółowym zakresie. Jedynym niepubli-
kowanym opracowaniem petrograficznym dla 
tych materiałów jest dość niepełne zestawienie au-
torstwa A. Majerowicza (1970). Z uwagi na stan 
ówczesnej wiedzy i  rozpoznania geologicznego 
obszaru Dolnego Śląska, tekst A. Majerowicza za-
wiera jedynie bardzo ogólne informacje na temat 
petrografii i proweniencji odkrytych we Wrocła-
wiu wyrobów. W związku z badaniami prowadzo-
nymi na rzecz niniejszej pracy podjęto się kom-
pleksowej analizy zabytków z wykopu I-VIII. 

Drugi okres badań na Ostrowie Tumskim we 
Wrocławiu otwierają wykopaliska prowadzone 
przez zespół Józefa Kaźmierczyka, Janusza Kra-
marka i  Czesława Lasotę w  latach 1972-1979. 
Niestety w trakcie nadawania numerów wykopów 
nie kontynuowano poprzedniej numeracji, ale 
rozpoczęto ją od początku, wprowadzając tym sa-
mym spore zamieszanie. Tak więc znów mamy 
wykopy I i II, które tym razem założono w okoli-
cy katedry. W latach 1983-1989 w rejonie ul. Ka-
noniej i ul. św. Idziego, przeprowadzono kolejne 
badania oznaczając wykopy numerami III, IIIA, 
IIIB, IIIC oraz IIID, kontynuując numerację 
przyjętą na początku lat 70. Wyniki badań wyko-
paliskowych regularnie publikowano w  formie 
sprawozdań (Kaźmierczyk, Kramarek Lasota 
1974; 1975; 1976; 1977; 1978; 1979; 1980; Kaź-
mierczyk, Lasota 1977; 1979; Czerska, Kaźmier-
czyk 1984; Czerska, Kaźmierczyk, Limisiewicz 

1989; Kaźmierczyk, Limisiewicz 1989; 1990; Ja-
worski, Kaźmierczyk, Rzeźnik 1991; Kaźmierczyk 
1991; 1993; 1995) i  artykułów problemowych 
(Kaźmierczyk, Sachanbiński 1978; Buśko, Czer-
ska, Kaźmierczyk 1985; Chrzanowska 1986; Ra-
dek 1986; Jaworski, Kaźmierczyk, Limisiewicz 
1988; Limisiewicz 1990). Niektóre kategorie za-
bytków doczekały się również opracowań mono-
graficznych (Jaworski 1990; Rzeźnik 1995), 
w  tym również zabytki kamienne (Kaźmierczyk 
1990).

Warto wspomnieć o wykonanych w latach 70. 
XX w. analizach petrograficznych oraz mineralo-
gicznych zabytków kamiennych z wykopu I i  II 
(1972-1978). Znajdujący się w archiwum Insty-
tutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego 
makroskopowy opis petrograficzny autorstwa 
Krystyny Klimas-August, wykonany został dla 
części materiałów pochodzących z lat 1972-1977, 
który zawiera łącznie 294 pozycje (Klimas-August 
1978). Po wtórnej konsultacji z P. Gunią oraz  
M. Borowskim niestety ponad połowa tych ozna-
czeń okazała się być wykonana błędnie. Dotyczy 
to zarówno klasyfikacji skał, jak i  określenia ich 
proweniencji. Druga z  analiz – mineralogiczna, 
autorstwa Michała Sachanbińskiego przedstawia 
się dużo lepiej, co znajduje przyczynę w  wiedzy 
i  wysokiej klasy specjalizacji tego geologa. Do 
identyfikacji minerałów pochodzących z wykopa-
lisk w latach 1972-1977, użyto bardzo nowocze-
snych analiz laboratoryjnych. Ich wyniki zostały 
opublikowane w  obszernym problemowym arty-
kule dotyczącym produkcji wyrobów z  kamieni 
szlachetnych na wrocławskim grodzie (Kaźmier-
czyk, Sachanbiński 1978). Nie przeprowadzono 
ani jednej analizy petrograficznej, wykonanej 
przez geologa-specjalistę, dla przedmiotów ka-
miennych pozyskanych w  latach 1983-1989. 
Określenie rodzaju surowca dokonał za to sam  
J. Kaźmierczyk (!) publikując swoje spostrzeżenia 
w  wydanej w  1990 r. monografii zabytków ka-
miennych. Jest to niezgodne z właściwym postę-
powaniem badawczym petroarcheologii. Konse-
kwencją jest brak jakiegokolwiek zestawienia 
surowcowego we wspomnianej pracy. Stąd też 
postanowiono cały zespół zabytków kamiennych 
wydobytych w latach 1972-1989 przebadać po-
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nownie, opierając się na oznaczeniach P. Guni 
oraz M. Borowskiego, kontrolując je w oparciu  
o dostępne opracowania archiwalnych.

W trakcie analizy zabytków kamiennych z ba-
dań J. Kaźmierczyka należało ograniczyć się do 
opracowania jedynie wyrobów, które noszą ślady 
użytkowania. Zubożyło w znaczący sposób, bada-
ny zespół zawierający ponad 1500 zabytków ka-
miennych. W pracy ograniczam się do opracowa-
nia 600 numerów inwentarzowych (ponad 700 
zabytków). Przyczyny takiego stanu są dwie. Mia-
nowicie w niektórych sezonach badań prowadzo-
no selekcję materiału po wykopie (lata 1972-
1974), pozostawiając bez metryk nawet część 
wyrobów. Za to w późniejszych sezonach badaw-
czych (np. lata 1983-1985) inwentaryzowano 
większość kamieni, nawet tych pozbawionych 
cech świadczących o intencjonalnej obróbce. Na-
leżały do nich nawet otoczaki rzeczne (!) oraz su-
rowiec budowlany – kamień łamany, którego ani 
wcześniej, ani później już nie włączano do inwen-
tarzy. Umieszczenie tych znalezisk w  strukturze 
surowcowej stanowiska, prowadziłoby do sytu-
acji, że pewien obraz gospodarki materiałem ka-
miennym zostałby zaburzony, zwłaszcza w odnie-
sieniu do innych stanowisk z  Dolnego Śląska, 
gdzie nie zaobserwowano podobnych sposobów 
obchodzenia się z zabytkiem. Z tej również przy-
czyny osobno traktuję w  zestawieniu surowco-
wym kamienie szlachetne, gdyż wiele tych mate-
riałów to surowiec z  rozbitych szczotek krysta- 
licznych (kryształu górskiego i kalcytu), które być 
może pierwotnie były w  jednym kawałku. Do-
dam jeszcze, iż kilkanaście zabytków opublikowa-
nych przez J. Kaźmierczyka (1990) zaginęło.

Nie podjęłam się również opracowania mate-
riałów, które odkrywano na Ostrowie Tumskim 
po 1989 r. Przyczyną tego jest fakt, iż tylko w jed-
nym z wykopów zaobserwowano dla części warstw 
w miarę czytelny układ stratygraficzny, nienaru-
szony przez późniejsze wkopy i zasypy (Bykowski, 
Konczewscy, Lasota, Paternoga, Piekalski, Rzeźnik 
2004). Odkryto wówczas zaledwie 5 zabytków 
kamiennych. Pozostałe wyniki badań prowadzo-
nych na Ostrowie Tumskim przez różne firmy 
i instytucje, albo nie doczekały się pełnej publika-
cji i  opracowań, albo przedstawiają zbyt mocno 

zaburzony układ nawarstwień, aby dociekać wcze-
snośredniowiecznej chronologii znalezisk.

Reasumując to niezbędne wprowadzenie do 
problematyki Ostrowa Tumskiego we Wrocławiu, 
przedmiotem niniejszych rozważań są wyroby ka-
mienne pozyskane z badań wrocławskiego grodu 
w wykopach I-VIII (1949-1962) oraz I-III (1972-
1989). Tworzy je zespół 500 zabytków kamien-
nych.

Spośród analizowanych zabytków nie udało 
się oznaczyć petrograficznie jedynie czterech za-
bytków (0,6 % zbioru), ze względu na zbyt duże 
ich przekształcenie antropogeniczne spowodowa-
ne zagładzeniem i  działalnością ognia. Pozostałe 
przedmioty pogrupowano na wykonane z surow-
ców pochodzenia sudeckiego, narzutowego, im-
porty oraz zabytki wykonane ze skał o nieznanej 
proweniencji (ryc. 137). Osobno potraktowano 
zespół minerałów, który został opisany wyżej  
oraz w aneksie petrograficznym.
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Ryc. 137. Pochodzenie surowców do wyrobu narzędzi kamien-
nych z Ostrowa Tumskiego we Wrocławiu (n = 500) 

Fig. 137. �e origin of raw materials used for the production of 
stone tools from Ostrów Tumski in Wrocław (n = 500)
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Tabela 26. Struktura surowcowa wyrobów kamiennych z Ostrowa Tumskiego we Wrocławiu.

Rodzaj skały Pochodzenie Liczba  
zabytków

Granit 
Masyw Ślęży 27
narzutowe 8

Dioryt narzutowe 1
Bazalt Sudety 1
Riolit (trachybazalt) narzutowe 1
Pumeks narzutowe 1

Iłowiec/łupek ilasty

Góry Bardzkie 1
nieustalone 2
narzutowe 1
import 1

Mułowiec/łupek mułowcowy 

Góry Bardzkie 2
Sudety 1
nieustalone 23
import 1

Mułowiec/łupek mułowcowy wiśniowy/fyllit import, zachodnia Norwegia 3
Piaskowiec Niecka Sudecka 5
Piaskowiec czerwony spągowiec Kotlina Kłodzka 21
Piaskowiec ciosowy Kotlina Kłodzka 39
Piaskowiec narzutowe 5
Piaskowiec kwarcowy i kwarcytyczny narzutowe 3
Piaskowiec nieustalone 7
Piaskowiec o spoiwie wapnistym nieustalone 5
Wapień organogeniczny Opole 43
Wapień zbrekcjonowany Opole? 2
Brekcja wapienna Dębniki pod Krakowem 2
Wapień nieustalone 8
Wapień kremowy osadowy Sudety 1
Kreda pisząca trzeciorzędowa lokalne utwory trzeciorzędowe 3
Opoka lekka lokalne utwory trzeciorzędowe 2
Łupek kwarcowo-serycytowy Jegłowa 22

Łupek łyszczykowy 
Rejon Kamieńca Ząbkowickiego 2
Sudety 6

Łupek kwarcowo-łyszczykowy Wzgórza Strzelińskie 2
Łupek łyszczykowy lub kwarcowo-łyszczykowy import 3
Łupek kwarcowy narzutowe 5

Łupek kwarcowo-skaleniowy

narzutowe 1
nieustalone 9
okolice Niemczy 5
Wzgórza Strzelińskie 2

Łupek kwarcowo-grafitowy Sudety 1
Łupek gruzełkowy i plamisty nieustalone 2

Łupek krzemionkowy
Góry Bardzkie 4
nieustalone 2
narzutowe 1

Łupek chlorytowy
import 1
import 6

Łupek amfibolowy
okolice Niemczy 1
nieustalone 4

Łupek wapnisty nieustalone 1
Marmur Przeworno 15

Zieleniec/łupek zieleńcowy
nieustalone 1
Pyszczyn, Imbramowice 1
Góry Kaczawskie 2
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Najliczniej reprezentowane są zabytki wyko-
nane ze skał pochodzenia sudeckiego, bowiem 
stanowią aż 43 % analizowanych przedmiotów.  
Z analizy miejsca pochodzenia surowców wynika, 
że najintensywniej eksploatowany był obszar 
Wzgórz Strzelińskich. Potwierdza to wcześniejsze 
ustalenia J. Kaźmierczyka oraz M. Sachanbińskie-
go (1988). W pewnym stopniu prezentowana 
struktura surowcowa zbioru wrocławskich zabyt-
ków kamiennych różni się od przedstawionej 
w wyżej przytoczonej pracy, co wynika z faktu in-
nego zestawienia statystycznego oraz tego, że au-
torzy podjęli się analizy jedynie zbioru zabytków 
z wykopów I i II (1972-77), włączając do opraco-
wania kamienie szlachetne oraz surowiec budow-
lany. Podczas analizy przedmiotów kamiennych 
zaobserwowano również, że wyroby ze skał, któ-
rych wychodnie znajdują się na Wzgórzach Strze-
lińskich, częściej znajdowane były w nawarstwie-
niach wykopów I i  II aniżeli w  wykopach III, 
IIIA, IIIB, IIIC, IIID (1983-1989) oraz I-VIII 
z wcześniejszych badań W. Kočki i E. Ostrowskiej 
(1949-1962). Fakt ten znajduje pośrednio wyja-
śnienie w lokalizacji wykopów z lat 1972-77 znaj-
dujących się w  pobliżu katedry wrocławskiej. 
Przypuszczalnie do konstrukcji niektórych ele-

mentów kościoła z początków XI w. oraz katedry 
walterowskiej użyto głównie skał pochodzących 
z  rejonu Wzgórz Strzelińskich (Sachanbiński, 
Kaźmierczyk 1988, s. 158).

Wyroby kamienne wczesnośredniowiecznego 
Wrocławia reprezentowane są przez skały pozyski-
wane również w rejonie Kamieńca Ząbkowickie-
go, Niemczy, Barda oraz Kotliny Kłodzkiej. Sto-
sunkowo wysoki udział skał o  tej proweniencji 
nasuwa przypuszczenie, że strefa oddziaływań 
wrocławskich sięgała daleko na południe Dolnego 
Śląska. Wiąże się to z  istnieniem traktu północ-
-południe, przebiegającego przez Niemczę i Bar-
do oraz z możliwością dogodnego spławiania ma-
teriału Nysą Kłodzką, która następnie wpada do 
Odry. Dość intensywne jest również sprowadze-
nie materiału skalnego z rejonu Ślęży oraz Jorda-
nowa Śląskiego. Wiąże się to z dobrym wcześniej-
szym rozpoznaniem złóż granitów ślężańskich 
oraz przypuszczalnie celowym poszukiwaniem 
odpowiednich materiałów do wytwarzania płyt 
okładzinowych na Przedgórzu Sudeckim. Zaowo-
cowało to intensywnym pozyskiwaniem serpenty-
nitów z  rejonu Jordanowa Śląskiego, przypusz-
czalnie wyłącznie w tym celu.

Rodzaj skały Pochodzenie Liczba  
zabytków

Fyllit 
prawdopodobnie Skandynawia 1
warstwy Andelskiej Hory, Sudety Wschodnie 2

Łupek pirofyllitowy rejon Owrucza na Ukrainie 85
Mylonit/blastomylonit strefa Niemczy okolice Niemczy 6

Amfibolit 

narzutowe 1
okolice Niemczy 8
Sudety 1
nieustalone 3

Serpentynit okolice Jordanowa Śląskiego 22

Gnejs 
Góry Sowie 3
osłona granitu Strzelina 2
narzutowe 12

Kwarcyt 
narzutowe 7
nieustalone 6
Przeworno, Jegłowa 12

Jaspis nieustalone 1
Metagabro Sudety 1
Belemnit rostrum nieustalone 1
Niezidentyfikowane nieustalone 4
Słoniniec import, okolice Oslo, Norwegia 1
Prazynit Austria, Tyrol 2
Razem 500
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Dość słabo reprezentowane są wyroby ze skał, 
które mają wychodnie na Pogórzu Kaczawskim 
i w Górach Kaczawskich. Może to być uwarunko-
wane większą odległością do tych złóż, niż w przy-
padku wcześniej omawianych rejonów sudeckich.

Zaskoczeniem jest natomiast stosunkowo ni-
ska frekwencja przedmiotów z eratyków. Na Nizi-
nie Wrocławskiej skały eratyczne są często spoty-
kane. Tak niewielki ich udział, świadczy o tym, iż 
ośrodek wrocławski położony na styku szlaków 
handlowych mógł być dość dobrze zaopatrywany 
od strony surowcowej, skoro jedynie jedna na 
dziesięć skał używanych do wyrobu narzędzi, po-
zyskiwana była najprawdopodobniej z najbliższe-
go otoczenia grodu. W materiale narzutowym 
ujęto również kilka wyrobów ze skał pochodzenia 
przypuszczalnie rzecznego, a nie będącego mate-
riałem pochodzącym z Sudetów i ich Przedgórza. 

Dość duży odsetek przedmiotów kamiennych 
stanowią egzemplarze, które dotarły do nas ze 
wschodu. W grupie tej uwzględniono zarówno 
importy ruskie (łupki pirofyllitowe), jak i nielicz-
ne marmury spod Krakowa, a także przęśliki wa-
pienne produkowane w  nieznacznie odległym 
ośrodku opolskim.

Najtrudniej przedstawia się zagadnienie im-
portów pochodzenia skandynawskiego. Jedynie 
cztery osełki i jeden przęślik mogą być bezspornie 
uważane jako wyroby pochodzenia skandynaw-
skiego (Jaworski et al. 2013, s. 288-291). Pozosta-
łe zabytki, które być może są wyrobami skandy-
nawskimi, jak na razie nie znalazły potwierdzenia 
geologicznego. Szczegółowej i  odrębnej analizy 
wymaga zwłaszcza zbiór osełek wrocławskich, 
spośród których wytypowano kilkanaście wyro-
bów, potencjalnie mogących być importami skan-
dynawskimi.

Wczesnośredniowieczny Wrocław jawi nam 
się jako miejsce, które doskonale było zaopatry-
wane w surowiec i wyroby kamienne. Wpływ na 
to miała przede wszystkim dominująca rola i po-
zycja tego ośrodka w XI-XIII w. Położenie na sty-
ku traktów wschód-zachód i północ-południe po-
zwalało na rozwinięcie asortymentu wyrobów 
o przedmioty importowane. W skali Dolnego Ślą-
ska Wrocław pośredniczył w  dalszej dystrybucji 
wyrobów na północ i północny-zachód, głównie 

z  pierwotnych wychodni znajdujących się na 
Wzgórzach Strzelińskich. Przypuszczalnie rów-
nież ośrodek wrocławski uczestniczył w redystry-
bucji surowców importowanych ze wschodu. Był 
on największym centrum polityczno-handlowym 
na Śląsku i  dla przybysza ze wschodu stanowił 
„bramę”, której przekroczenie umożliwiało poru-
szanie się dalej taktem handlowym na zachód 
i północny-zachód.

Skupienie wrocławskie
Skupienie wrocławskie obejmuje łącznie  

53 stanowiska. Zabytki do badań udało się pozy-
skać z 33 z nich. Znajdują się one w miejscowo-
ściach położonych po obu stronach Odry, nie da-
lej niż w  promieniu 40 km od Wrocławia.  
W obrębie rejonu wrocławskiego można również 
wydzielić kilka mniejszych skupisk osadniczych. 
Pierwsze z nich znajduje się w okolicach Masywu 
Ślęży i Jordanowa Śląskiego, drugie zlokalizowane 
jest w  dorzeczu Oławy oraz po prawej stronie 
Odry w niewielkiej odległości od tego dorzecza. 
Pozostałe stanowiska nie tworzą tak wyraźnych 
koncentracji i są rozproszone na równinie na pół-
noc i południe od Wrocławia.

W skupieniu wrocławskim dominują przed-
mioty wykonane ze skał pochodzenia sudeckiego 
(ryc. 138). Są to przede wszystkim wyroby z gra-
nitów ślężańskich oraz łupków jegłowskich. Sta-
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Ryc. 138. Podział wyrobów kamiennych skupienia wrocławskie-
go ze względu na miejsce pochodzenia skał (n = 171)

Fig. 138. �e distribution of stone products in the Wrocław 
cluster based on the raw material place of origin (n = 171)
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Tabela 27. Struktura surowcowa wyrobów kamiennych skupienia wrocławskiego 

Rodzaj skały Lokalizacja Liczba zabytków

Granit 
Masyw Ślęży 30
Wzgórza Strzelińskie 2
narzutowe 4

Mikrogranitoid  Sudety 1
Bazalt nieustalone 1
Iłowiec/łupek ilasty import 1

Mułowiec/łupek mułowcowy 
Sudety 1
nieustalone 4
import 2

Piaskowiec  Niecka środkowosudecka 4
Piaskowiec czerwony spągowiec Niecka środkowosudecka 1
Piaskowiec ciosowy Niecka środkowosudecka 1

Piaskowiec
narzutowe 14
nieustalone 5

Zlepieniec nieustalone 1
Szarogłaz  nieustalone 2
Wapień organogeniczny Opole 3
Wapień nieustalone 1
Kreda pisząca trzeciorzędowa lokalne utwory trzeciorzędowe 1
Łupek kwarcowo-serycytowy Jegłowa 37
Łupek łyszczykowy rejon Kamieńca Ząbkowickiego 5

Sudety 1
Łupek kwarcowo-łyszczykowy Wzgórza Strzelińskie 2
Łupek łyszczykowy/kwarcowo-łyszczykowy nieustalone 5
Łupek kwarcowo-skaleniowy narzutowe 1
Łupek gruzełkowy i plamisty nieustalone 6
Łupek andaluzytowy zielony import, Skandynawia 1

Łupek krzemionkowy 
Góry Bardzkie 2
nieustalone 2

Łupek kwarcowo-amfibolowy narzutowe 2
Marmur Przeworno 1
Zieleniec  nieustalone 1
Fyllit import, Skandynawia 1
Łupek pirofyllitowy rejon Owrucza na Ukrainie 9
Mylonit/blastomylonit okolice Niemczy 3

Amfibolit (orto i para) 
Sudety 1
nieustalone 2
Masyw Ślęży 1

Gnejs i granitognejs
narzutowe 4
nieustalone 1

Kwarcyt  narzutowe 2
Piroklastyk Sudety 1
Niezidentyfikowane niezidentyfikowane 1
 Razem: 171

nowią one aż 68 % wszystkich rodzajów skał 
sudeckich, z których wykonane były narzędzia. 
Wyraźnie odznacza się dominacja skał z wychodni 
znajdujących się w obrębie badanego rejonu. Wy-
roby ze skał sudeckich z okolic Kamieńca Ząbko-
wickiego, Barda, Kotliny Kłodzkiej i innych rejo-
nów są widoczne, ale ich udział w  porównaniu 
z materiałem miejscowym jest dość niski (tab. 27).

Wyroby ze skał eratycznych reprezentują 
niewielki, aczkolwiek wyraźnie zaznaczający się 
udział. Liczba przedmiotów, których pochodzenia 
nie udało się określić, stanowi podobny odsetek 
jak w  pozostałych skupieniach. Niewielką część 
skał używanych do wyrobu narzędzi w  rejonie 
wrocławskim stanowią surowce ogólnie określone 
jako importowane (nie sudeckie i nie narzutowe). 
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Wpływy skandynawskie są dość słabo zaznaczone, 
bowiem tylko dla dwóch wyrobów pewnie okre-
ślono taką proweniencję. Importy ze wschodu 
reprezentowane są przez przęśliki z łupków piro-
fyllitowych z  rejonu Owrucza oraz przęśliki wa-
pienne z kredy opolskiej.

Wśród przedmiotów z surowców narzuto-
wych widoczna jest wyraźna przewaga piaskow-
ców nad innymi rodzajami skał. W porównaniu 
ze strukturą narzędzi z eratyków właściwą dla sta-
nowisk niżowych, odnotowano stosunkowo nie-
wiele w  skupieniu wrocławskim kwarcytów. Po-
dobnie jest z zabytkami amfibolitowymi, których 
frekwencja jest bardzo niska. 

Charakterystyczna dla okolic Wrocławia gęsta 
sieć osadnictwa przekłada się również na lokalną 
dystrybucję wyrobów kamiennych, ujawniając 
tym samym intensywnie funkcjonujący w  tym 
mikroregionie handel wewnętrzny. Obszar ten, 
właściwie był w  pełni niezależny surowcowo od 
wpływów zewnętrznych. Nieliczne w porównaniu 
z resztą Dolnego Śląska importy, to przede wszyst-
kim zabytki odkryte w zespole ryczyńskim. W Ry-
czynie odkryto 90 % przęślików z różowego łup-
ku i 100 % przęślików wapiennych w skupieniu 
wrocławskim. Pochodzi stamtąd również frag-
ment osełki z fyllitu skandynawskiego. Stawia to 
Ryczyn na wysokiej pozycji prężnego ośrodka 
handlowego, głównie w  kontaktach dalekosięż-
nych. Prawdopodobnie centrum to miało pewien 
udział w dalszej dystrybucji cenionych wyrobów 
ze skał sudeckich, takich jak m. in. łupki kwarco-
wo-serycytowe z Jegłowej.

Rejon wrocławski oprócz sprzyjających wa-
runków dla osadnictwa (dobre gleby, łagodny kli-
mat) przedstawiał ogromny potencjał surowcowy, 
który został w pełni wykorzystany przez mieszka-
jącą tu we wczesnym średniowieczu ludność. Po-
nadto atrakcyjność przedmiotów z niektórych 
skał została „wypromowana” na inne obszary. 
Świadczy o tym chociażby skala dystrybucji osełek 
z  łupków kwarcowo-serycytowych. Niewątpliwie 
eksport wyrobów z miejscowych surowców przy-
nosił zysk mieszkańcom rejonu wrocławskiego.

Skupienie kamienieckie
Jako centralny punkt odniesienia dla tego sku-

pienia wybrano Kamieniec Ząbkowicki. Na oma-

wianym obszarze odnotowano łącznie 19 stano-
wisk, lecz jedynie z dziewięciu z nich dysponujemy 
danymi o  petrografii odkrytych wyrobów ka-
miennych. Są to: Bardo, Chałupki, Gilów, Ka-
mieniec Ząbkowicki, Niemcza (3 stanowiska), 
Pilce oraz Rososznica. W większości wypadków 
nie ma wątpliwości dotyczących chronologii zna-
lezisk, wyjątkiem mogą tu być pojedyncze wyroby 
ze stanowisk w nieistniejącej już miejscowości Pil-
ce i Rososznicy.

W gospodarce skupienia kamienieckiego naj-
ważniejszą rolę odgrywało sudeckie zaplecze su-
rowcowe (ryc. 139). Przekłada się to na domina-
cję wyrobów ze skał pochodzenia lokalnego, 
odsłaniających się w pobliżu osad ludzkich. Być 
może takie lokowanie osad nie było przypadkiem, 
i jednym z czynników przeważających o takim ich 
usytuowaniu była bliskość wychodni dobrej jako-
ści surowców. Ze złóż tych najczęściej czerpano 
kamienie niezbędne do wykonania danych wyro-
bów. Wśród przedmiotów ze skał sudeckich znaj-
dują się również takie, których wychodnie poło-
żone są w  odległości około 25-40 km w  linii 
prostej od badanych stanowisk. Są to granity ślę-
żańskie, z  których wykonano kamienie żarnowe 
odkryte w Bardzie (kilka egz.) i Kamieńcu Ząbko-
wickim (jeden egz.) oraz osełki z łupków kwarco-
wo-serycytowych pojawiające się na stanowiskach 
w  Bardzie, Gilowie, Kamieńcu Ząbkowickim, 
Niemczy oraz Rososznicy. Mapa osadnictwa 
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Ryc. 139. Pochodzenie surowców do wyrobu narzędzi kamien-
nych skupienia kamienieckiego (n = 145)

Fig. 139. �e origin of raw materials used for the production of 
stone tools in Kamieniec Ząbkowicki cluster (n = 145)
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w tym rejonie nie jest tak gęsta, jak przykładowo 
w skupieniu wrocławskim, co może być związane 
z nie tak przystępnym ukształtowaniem terenu i 
gorszą jakością gleb. Z drugiej strony otoczenie 
górami stwarza możliwości samodzielnego zaopa-
trywanie się w  niezbędny surowiec. Tendencję 
taką obserwujemy właśnie w  skupieniu kamie-
nieckim. Właściwie, gdyby dla każdego stanowi-
ska przeprowadzić odrębne zestawienie wykorzy-
stywanych na nich skał, okazałoby się, że struktura 

surowcowa odkrywanych na nich wyrobów różni-
łaby się porównując te zespoły, w diametralny spo-
sób. Przyczyną takiego stanu jest złożona i różno-
rodna litologia odsłaniających się na tym obszarze 
skał. Stąd ich asortyment skał wyrobów kamien-
nych przedstawiony w tabeli 28 jest tak szeroki.

Udział wyrobów z surowców narzutowych jest 
stosunkowo wysoki jak na warunki naturalne 
omawianego obszaru, gdzie materiał eratyczny nie 
jest tak powszechnie, naturalnie reprezentowany.

Tabela 28. Struktura surowcowa skupienia kamienieckiego.

Rodzaj skały Lokalizacja Liczba zabytków

Granit
Masyw Ślęży 11
narzutowe 2

Dioryt narzutowe 1
Mikrogabro narzutowe 1

Bazalt 
Gola Dzierżoniowska 4
okolice Targowicy 1

Riolit (trachybazalt) narzutowe 1

Iłowiec/łupek ilasty
Góry Bardzkie 3
nieustalone 1

Mułowiec/łupek mułowcowy 
Góry Bardzkie 2
nieustalone 10
przypuszczalnie Morawy 1

Mułowiec/łupek mułowcowy wiśniowy/fyllit import, zachodnia Norwegia 1

Piaskowiec 
Niecka śródsudecka 3
Góry Kaczawskie 1

Piaskowiec czerwony spągowiec Niecka śródsudecka 1

Piaskowiec
narzutowe 13
nieustalone 6

Szarogłaz narzutowe 1
Wapień nieustalone 6
Opoka lekka nieustalone 2
Łupek kwarcowo-serycytowy Jegłowa 8
Łupek łyszczykowy rejon Kamieńca Ząbkowickiego 11
Łupek kwarcowo-łyszczykowy nieustalone 2
Łupek kwarcowy narzutowe 3
Łupek kwarcowo-grafitowy Sudety 1
Łupek węglisty antrakozjowy Sudety 1
Łupek kwarcowy/kwarcyt okolice Niemczy 4
Łupek gruzełkowy i plamisty nieustalone 6
Łupek krzemionkowy Góry Bardzkie 2
Łupek krzemionkowy/lidyt nieustalone 1
Łupek amfibolowy okolice Niemczy 2
Zieleniec narzutowe 1
Fyllomylonit okolice Gilowa 1
Mylonit/blastomylonit okolice Niemczy 5
Kataklazyt gnejsowy okolice Gilowa 3
Migmatyt okolice Gilowa 1
Amfibolit narzutowe 2
Amfibolit moldanubski (orto- i para-) Piława Górna 12
Gnejs Góry Sowie 2
Granitognejs narzutowe 1
Kwarcyt narzutowe 1
Piroklastyk Sudety 1
Niezidentyfikowane nieustalone 2
 Razem: 145
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4.4. Przedmioty kamienne  
jako niezależne archeologiczne wyznaczniki chronologii

W archeologii przyjęło się określać konkretne 
horyzonty czasowe m. in. na podstawie źródeł 
materialnych, są to tak zwane datowniki pozwala-
jące sprecyzować chronologię obiektów, w  któ-
rych zostały odkryte. Większa liczba podobnych 
źródeł, umożliwia ściślejsze umiejscowienie da-
nych materiałów w czasie.

Badania nad zespołami zabytków kamiennych 
pozwoliły stwierdzić, iż pewne rodzaje skał były 
wykorzystywane, a wyroby z nich dystrybuowane 
były w  ograniczonych przedziałach czasowych. 
Dlatego też przyjęłam założenie, iż nawet drobny 
fragment przedmiotu, przy właściwym oznacze-
niu surowca, może pozwolić na uściślenie chrono-
logii obiektu, w którym go zdeponowano. Wiąże 
się to z  użytkowaniem konkretnych wychodni 
skał w określonym czasie. Niektóre eksploatowa-
ne były stosunkowo długo, więc pozyskiwane 
w nich skały, a więc wykonane z nich przedmioty 
nie są dobrymi wyznacznikami chronologiczny-
mi. Za dobre datowniki można z kolei uważać 
wyroby (np. przęśliki, osełki) wykonane z określo-
nych skał, pojawiające się w  ograniczonych ra-
mach chronologicznych, w obrębie danej jednost-
ki terytorialnej. Kontekst geograficzny jest tu 
niezmiernie istotny, chociażby ze względu na 
określenie dynamiki napływu importów, czy też 
rozprzestrzeniania wyrobów ze skał miejscowych 
poza wyznaczony rejon ich eksploatacji. Pojawiają 
się więc nowe możliwości interpretacji źródeł, 
które przy zastosowaniu właściwych metod anali-
tycznych, mogą być elementem uściślającym da-
towanie zespołów.

We wczesnym średniowieczu rozpoznano za-
ledwie kilka rodzajów przedmiotów kamiennych 
będącymi niezależnymi datownikami. Być może 
jest ich więcej, lecz wymaga to przeprowadzenia 
badań obejmujących teren Dolnego Śląska, po-
cząwszy od znalezisk z  epoki brązu, aż po okres 
wpływów rzymskich, oraz późnego średniowie-
cza i  czasów nowożytnych. Dopiero wówczas, 
możliwe będzie zrekonstruowanie całej sekwen-

cji procesu poznania i użytkowania, sudeckich 
zasobów skalnych przez mieszkańców Dolnego 
Śląska. Pierwsze kroki poczyniono w  tym tema-
cie dla epoki kamienia (Cholewa 2004; Wiśniew-
ski 2006). Rozpoznano również pod względem 
petrograficznym część inwentarzy zabytków 
kamiennych ze stanowisk kultur: unietyckiej,  
łużyckiej, lateńskiej i przeworskiej, pozyskanych 
w trakcie badań archeologicznych prowadzonych 
w trakcie budowy autostrady A-4 (Madej, Wój-
cik, Grodzicki 2003; Madej, Wójcik 2004; 2007). 
W ramach wcześniej przeprowadzonych studiów 
podjęto się również badań ukierunkowanych na 
rozpoznanie dystrybucji konkretnych wyrobów  
z surowców kamiennych (Pazda, Sachanbiński 
1991), bądź też omówienia stanu badań nad nimi 
(Jaworski 2008; 2008a).

Do niezależnych wyznaczników chronologicz-
nych we wczesnym średniowieczu należą przęśliki 
z różowego łupku, przęśliki wapienne, osełki z fyl- 
litów i  mułowców skandynawskich, wapienne 
modele jaj oraz kulki z  piaskowców ciosowych  
i  z czerwonego spągowca. Wyroby takie, jak ka-
mienie żarnowe z  granitu ślężańskiego, czy też 
osełki z łupków jegłowskich nie mogą być dobry-
mi datownikami, dlatego że wyrabiano je zarów-
no w okresie wpływów rzymskich, jak i w późnym 
średniowieczu. Przykładowo odkryta na po-
wierzchni osełka z łupku kwarcowo-serycytowego 
może pochodzić z  okresu wpływów rzymskich, 
jak i z późnego średniowiecza. Być może asorty-
ment materiałów datujących będzie można 
w  przyszłości poszerzyć o  paciorki z  karneolu 
i  fluorytu, jednak wymaga to przeprowadzenia 
analiz morfometrycznych i gemmologicznych in-
wentarzy zabytków pradziejowych i  późnośre-
dniowiecznych, w celu ustalenia możliwej zmien-
ności ich form w odniesieniu do danych 
minerałów. Niestety, większość wspomnianych 
wyrobów funkcjonuje przez okres od dwóch do 
czterech stuleci, stąd też nie są to precyzyjne wy-
znaczniki chronologiczne, jak przykładowo ciągle 
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zmieniające swoje formy ostrogi, podkowy, oku-
cia pasa czy miecze (np.: Hilczerówna 1956; Kaź-
mierczyk 1978; Wachowski 1980; Wachowski 
1991a; Marek 2004, 2008), czy też chociażby ma-
sowo odkrywana ceramika.

Przykład określenia ram czasowych występo-
wania na Dolnym Śląsku przęślików z różowego 
łupku, stosunkowo dobrze ilustruje analiza ich 
pojawiania się w nawarstwieniach Ostrowa Tum-
skiego we Wrocławiu, na tle porównawczym ma-
teriałów z opolskiego Ostrówka. Wiele cech prze-
mawia za homogenicznością kulturową Dolnego 
Śląska i Opolszczyzny we wczesnym średniowie-
czu, w  odniesieniu do wyrobów kamiennych,  
z niemal paralelną ich dynamiką pojawiania na 
tych stanowiskach. Okres produkcji przęślików 
z różowego łupku na terenie Rusi zdaniem Marci-
na Wołoszyna (2007, s. 186) przypada na czas od 
połowy X do połowy XIII w. Na Śląsk trafiają one 
pod koniec X w., czego wyrazem są ich znaleziska 
(12 egzemplarzy) z warstwy EIII w Opolu, datowa-
nej na 4. ćwierć X w. (Bukowska-Gedigowa, Ge-
diga 1986, s. 314, 355). Na przełomie X i XI w. 
pojawiają się we Wrocławiu (Kaźmierczyk 1990, 
tabela na s.190-192), czyli krótko po czasie ich 
pojawienia się w Opolu. Zaledwie jeden  
przęślik z Wrocławia-Ostrowa Tumskiego pochodzi  
z X/XI w. (warstwa R). Znacznie więcej pojawia 
się ich na początku w  XI w. Do połowy XI w. 
przęśliki z różowego łupku docierają do Legnicy. 
Przykład ten ilustruje rozprzestrzenianie się wyro-
bów w  aspekcie geograficzno-czasowym. Reasu-
mując: łupek pirofyllitowy określa nam czas funk-
cjonowania obiektów na okres od początku XI 
(X/XI?) do połowy XIII w. Wniosek ten dotyczy 
Dolnego Śląska. Sporadycznie, łupki pirofyllitowe 
mogą pojawiać się w nawarstwieniach późnośre-
dniowiecznych, jako przykład długiego czasu 
funkcjonowania zabytku w  kulturze materialnej 
mieszkańców wczesnych miast dolnośląskich.

Podobną chronologię mogą mieć przęśliki wa-
pienne. Opisana we wcześniejszych częściach tej 
pracy ich opolska proweniencja, bezpośrednio łą-
czy te znaleziska (o ile zostały prawidłowo rozpo-
znane petrograficznie) z okresem funkcjonowania 
warsztatów produkcyjnych na Ostrówku w Opolu.  
Działały one od 4. ćwierci X do połowy XIII w.,  

i  z  takimi ramami chronologicznymi należałoby 
wiązać odkrycia tych zabytków na Dolnym Ślą-
sku. Z identycznym czasem funkcjonowania 
mamy do czynienia w  przypadku wapiennych 
modeli jaj, o ile potwierdzona będzie ich opolska 
proweniencja.

Ze znacznie bardziej skomplikowaną sytuacją 
spotykamy się w przypadku osełek o pochodzeniu 
skandynawskim. Osełki z  fyllitów i  mułowców 
rozpoczęto eksportować na szeroką skalę ze Skan-
dynawii około 800-900 r. (Resi 2008, s. 56-66). 
W tym czasie rozkwitają emporia handlowe 
w  Birce, Dorestad, Hedeby, Kaupang, Ribe czy 
też w Wolinie. Na wszystkich tych stanowiskach 
pojawiają się osełki pochodzenia norweskiego 
i szwedzkiego, których forma jest analogiczna do 
zaprezentowanych w tej pracy egzemplarzy od-
krytych na Dolnym Śląsku. Ich napływ na ziemie 
Polski południowo-zachodniej sprzężony jest, jak 
się wydaje, z pojawieniem się innych elementów, 
które mogą być związane z kręgiem oddziaływań 
skandynawskich. Zjawisko to w  świetle analizo-
wanych zabytków kamiennych obserwuje się od 
przełomu IX/X w. do końca XII w. Wyjątek mogą 
tu stanowić pojedyncze okazy osełek, odkrywane 
w grobach skandynawskich wojowników sprzed 
IX w. (Jørgensen 1999, s. 212 n.). Miały one mało 
charakterystyczną sztabkowatą formę. Pojawiają 
się już w latach 560/70 – 610/20, głównie na ob-
szarze zachodniej Europy (tzw. okres Nordische 
Stuffe II, Jørgensen 1999, s.142-146). Możliwość 
ich pojawienia się na Dolnym Śląsku w tym czasie 
oceniam jednak jako dość mało prawdopodobną, 
ale nie wykluczoną.

Propozycja określenia chronologii obecności 
osełek skandynawskich na Dolnym Śląsku napo-
tyka na pewne nieścisłości, wynikające – jak się 
wydaje – ze stanu przebadania i opracowania po-
zostałych źródeł. Zauważyłam, iż w  przypadku 
stanowisk 1, 8 i 9 w Żukowicach osełki wykonane 
z surowców skandynawskich znaleziono w obiek-
tach datowanych nawet na VI-VII w.(!) Taka sytu-
acja trudna do interpretacji, zważywszy na rzeczy-
wisty czas napływu osełek z północy, zapo- 
czątkowany na przełomie IX/X w. Przyczyn takie-
go stanu może być kilka. Stanowiska w Żukowi-
cach odkryto w trakcie badań ratowniczych, które 
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prowadzone były w dużym pośpiechu (drobiazgo-
wą krytykę metody badania stanowisk w Żukowi-
cach przedstawił Parczewski – 1989, s. 9). Wobec 
dość problematycznego stanu źródeł (brak niektó-
rych zabytków, niekompletna dokumentacja) ist-
nieje podejrzenie, że zabytki te mogły trafić do 
obiektów z  najstarszych faz wczesnego średnio-
wiecza przypadkowo, w wyniku niedbale prowa-
dzonych inwentarzy lub eksploracji. Osady w Żu- 
kowicach datowane na czasy od VI do XII w., 
stwarzają również możliwość redepozycji zabyt-
ków w wyniku procesów od nas niezależnych, na-
turalnych i  antropogenicznych. Badacz tych sta-
nowisk pisze: „najmniej korzystnie dla zachowania 
układu osady ze starszej fazy wczesnego średnio-
wiecza wpłynęła zabudowa z XI i XII w.” (Kacz-
kowski 1974, s. 249 n.). Istnieje także możliwość 
błędnej interpretacji źródeł ceramicznych, na ba-
zie których została określona chronologia niektó-
rych obiektów. Michał Parczewski, autor mono-
grafii stanowisk w  Żukowicach, podzielił źródła 
ceramiczne na zespoły wiarygodne i mniej wiary-
godne (1989, s. 24, n.), zostawiając przy tym 
otwartą furtkę wobec ewentualnych nieścisłości 
mogących się pojawić w datowaniu. Wśród ozna-
czonych przez M. Parczewskiego zespołów wiary-
godnych, tylko w jednym przypadku (Żukowice, 
st. 9, jama 30) stwierdzono obecność osełki skan-
dynawskiej w  jamie datowanej na VI-VII w.  
W dwóch kolejnych wypadkach omawiane zabyt-
ki kamienne odkryto w  zespołach mniej wiary-
godnych, jednak według zestawienia M. Parczew-
skiego (1989, s. 63 n.), nie zawierających ceramiki 
późniejszej niż VIII w. W przypadku kilku pozo-

stałych osełek skandynawskich nie można do-
strzec już podobnych rozbieżności (obiekty od IX 
do XI w. – por. Katalog). Ostatnią możliwością, 
moim zdaniem mało prawdopodobną, jest fak-
tyczne występowanie osełki wraz z tak wcześnie 
datowaną ceramiką, wynikające z kontaktów  
w tym czasie rejonu głogowskiego z ludnością 
północnej i zachodniej Europy.

Przypadek Żukowic może wskazywać na moż-
liwość „odmłodzenia” niektórych zespołów na 
podstawie petrografii zabytków kamiennych, bu-
dzi to też żywą dyskusję na temat procesów zacho-
dzących w najstarszych fazach wczesnego średnio-
wiecza.

Ostatnią grupą zabytków, która przypuszczal-
nie również określa granice chronologiczne towa-
rzyszącego im kontekstu, są kulki wykonane 
z piaskowców Niecki Sudeckiej. O ile spostrzeże-
nie dotyczące przyczyn ich pojawienia się we 
wczesnośredniowiecznym Wrocławiu jest słuszne 
(mogły być wytwarzane z  odpadów piaskowca 
wykorzystywanego do wznoszenia budowli muro-
wanych), to początek funkcjonowania kulek 
z piaskowców ciosowych i czerwonego spągowca 
przypada na koniec XI w. Wobec braku badań 
nad takimi przedmiotami pochodzącymi z późne-
go średniowiecza, trudno określić, kiedy nastąpił 
schyłek ich użytkowania. Kulki z  piaskowców 
sudeckich, jak dotąd odnotowano tylko w nawar-
stwieniach wrocławskich, głównie w XII i XIII w. 
Potencjalnie nowym kierunkiem badań może być 
uściślenie na bazie analiz petroarcheologicznych, 
górnej granicy ich występowania.

4.5. Kontakty społeczno-gospodarcze  
mieszkańców Dolnego Śląska  

na podstawie dystrybucji wyrobów z surowców kamiennych
Sudeckie zaplecze surowcowe niewątpliwie 

stanowi atut, dzięki któremu Dolny Śląsk jawi się 
jako rejon atrakcyjny dla ludności, której gospo-
darka opierała się w  dużej mierze na rolnictwie  
i zbieractwie. Użytkowanie kamienia sprowadzają-
ce się na początku do produkcji narzędzi służących 
do przetwórstwa płodów rolnych (kamienie żar-

nowe) i  poprawy właściwości narzędzi tnących 
(osełki), stopniowo nabierało coraz większego zna-
czenia, w  związku z  budownictwem grodowym,  
a następnie z rozwojem architektury sakralnej.

Słowianie w dość słabo rozpoznanym okresie 
osadnictwa na Dolnym Śląsku przypadającym od 
VI(?)/VII do poł. VIII w. przypuszczalnie nie mie-



244 4. Dystrybucja wyrobów kamiennych i ich struktura surowcowa w obrębie badanych regionów

li świadomości potencjału sudeckich zasobów na-
turalnych. Taka nowa napływowa ludność w cią-
gu pierwszych kilkudziesięciu lat ukierunkowana 
jest przede wszystkim na poszukiwania odpowied-
nich lokalizacji pod swe osiedla i domostwa, 
w następnej dopiero kolejności rozpoznaje zasoby 
naturalne znajdujące się w otoczeniu. Proces identy-
fikacji złóż surowca mógł trwać nawet 100-200 lat,  
o ile nie zostały one wcześniej wskazane przez po-
jedyncze grupy ludności kultury przeworskiej, 
które mogły pozostać na omawianym terenie. 
Trudno przy dość skromnych pozostałościach 
z najstarszych faz wczesnego średniowiecza okre-
ślić, jakim torem przebiegało rozpoznanie złóż 
sudeckich. Symptomatyczne, że ostatnie enklawy 
osadnictwa kultury przeworskiej z okresu wędró-
wek ludów na Dolnym Śląsku znajdują się często 
w niniejszej pracy przytaczanych sudeckich zagłę-
biach surowca skalnego, tzw. w rejonie Niemczy, 
Kamieńca Ząbkowickiego i Strzelina (Błażejewski 
2000, s. 132, ryc. 4) Pojedyncze znaleziska prze-
mawiają za możliwością pozostania niewielkich 
grup ludności, które mogły Słowianom wskazać 
dobrze sobie znane źródła najlepszej jakości su-
rowca.

Niewątpliwie, na przełomie VIII/IX w. w cza-
sie krystalizacji organizmów plemiennych i budo-
wy pierwszych warowni (grodów), sieć dystrybucji 
wyrobów i surowców kamiennych funkcjonowała 
już dość sprawnie. Potwierdza to jeszcze nieduża 
liczba znalezisk ze skał sudeckich na stanowiskach 
znajdujących się w północnej części Dolnego Ślą-
ska. Od pierwotnych złóż tych surowców często 
dzieli je odległość ponad 100 km w linii prostej. 
Zatem obecność wyrobów z tych skał na północ-
nych rubieżach badanego obszaru nie jest zjawi-
skiem przypadkowym, ale efektem świadomego 
gospodarowania bogactwami naturalnymi. 

Być może jednym z  elementów, które miały 
wpływ na wznoszenie obiektów z  oblicówkami 
kamiennymi była znakomita baza surowcowa, 
którą udało się już wcześniej rozpoznać. Sudety są 
bogate w stosunkowo odporne na czynniki ze-
wnętrzne (np. wietrzenie) rodzaje skał, w przeci-
wieństwie do na przykład fliszowych utworów 
geologicznych Małopolski.

Zaskakująca jest pewnego rodzaju regionaliza-
cja dystrybucji wyrobów ze skał sudeckich, która 
może znajdować przyczynę w  podziałach ple-
miennych. Najgęstszą sieć wymiany regionalnej 
przedmiotów z surowców sudeckich obserwujemy 
bowiem na terytorium identyfikowanym z osad-
nictwem Ślężan. Pozostałe regiony prezentują 
znacznie słabiej rozwinięte powiązania ze strzeliń-
sko-ślężańskim zapleczem surowcowym. Niewąt-
pliwie zaskoczeniem jest sytuacja, jaką obserwuje-
my w  rejonie Głogowa, który wyraźnie ciąży 
surowcowo ku północy, przy marginalnie zazna-
czonej obecności przedmiotów wykonanych ze 
skał sudeckich. Wydaje się, że nie jest to jedynie 
efekt odległości od głównych centrów wydobycia 
znajdujących się na południu Dolnego Śląska. 
Obserwowana tendencja polegająca na stopnio-
wym zwiększaniu się udziału wyrobów z surow-
ców eratycznych w miarę oddalania się od źródeł 
sudeckich, uwarunkowana jest przede wszystkim 
faktem doraźnego pozyskiwania skał w miarę na-
rastających potrzeb. Przykładem może tu być sku-
pienie zielonogórskie. Jednak rejon Głogowa, 
przez fakt bardzo wysokiej frekwencji osełek skan-
dynawskich, wyraźnie łączy się z  siecią wymiany 
związaną z Wielkopolską i Pomorzem. Jak sugero-
wałam wcześniej zjawisko „indywidualizmu su-
rowcowego” skupienia głogowskiego pośrednio 
można wiązać z identyfikowaną w tym rejonie 
grupą ceramiki typu Bruszczewo i dalkowsko-
-obrzańską (Siemianowska 2010, tam starsza lit.), 
wyraźnie odcinającą ten obszar od pozostałych 
tradycji dolnośląskich. Znajdujące się na podob-
nej szerokości geograficznej skupienie milicko-gó-
rowskie już tak silnych powiązań z  północą nie 
przedstawia, wydaje się być znacznie mocniej 
związane ze strefą bezpośrednich oddziaływań 
z regionu wrocławskiego.

Rozprzestrzenianie się utylitarnych jak i eks-
kluzywnych przedmiotów kamiennych uwarun-
kowane było istnieniem sieci traktów handlowych 
przecinających Dolny Śląsk z północy na połu-
dnie oraz ze wschodu na zachód. Najczytelniej 
istnienie tych szlaków potwierdzają jednak znale-
ziska przedmiotów ekskluzywnych (często będą-
cych importami), które układają się przeważnie 
wzdłuż tych dróg. Najwięcej wysokiej klasy wy-
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tworów odnotowuje się w dużych centrach gospo-
darczo-politycznych, pełniących w dobie piastow-
skiej funkcje kasztelani. Znacznie gęstszą sieć 
wymiany handlowej obserwujemy jednak na ba-
zie rozprzestrzeniania przedmiotów wykonanych 
ze skał sudeckich. Poświadcza to istnienie znacz-
nie większej ilości, zapewne drugorzędnych trak-
tów. Łączą się one z głównymi szlakami handlo-
wymi. Trudno z kolei stwierdzić, jaką drogę 
pełniły w tym sieci rzeczne. Przypuszczalnie naj-
większe znaczenie miała Odra. Jej lewe dopływy 
mające swoje źródła w Sudetach i na Przedgórzu 
Sudeckim, często nie spełniały warunków, które 
klasyfikowałyby te rzeki jako dobrze spławne. 
Liczne bystrza czy rozlewiska utrudniały poten-
cjalne spławianie, przypuszczalnie przy pomocy 
łodzi lub prymitywnych tratew, materiału i wyro-
bów kamiennych. Do rzek, które mogły służyć 
jako drogi transportowe należą m. in: Nysa Kłodz-
ka, Bóbr i Kwisa, w mniejszym stopniu Oława, 

Bystrzyca i Kaczawa (w środkowym i dolnym ich 
biegu).

Surowce mineralne wydobywane na Dolnym 
Śląsku miały niewątpliwie realną wartość. Ich wy-
dobycie, przerób i dystrybucja musiała być opła-
calna dla właścicieli złóż. Trudno na obecnym eta-
pie badań stwierdzić, na kiedy przypadają 
początki regulacji prawa górniczego na Dolnym 
Śląsku. Surowcowy przełom przekładający się na 
unormowanie wydobycia nastąpił niewątpliwie 
wraz z początkami poszukiwań złota. Czy miało 
to miejsce jeszcze zanim pojawiła się perspektywa 
pozyskiwania cennych kruszców? Przypuszczalnie 
tak, jednak brakuje przekazów historycznych po-
twierdzających istnienie tak wczesnego regale gór-
niczego. Mogło one powstać wraz z rozszerzeniem 
eksploatacji surowców skalnych w XI/XII w. wo-
bec narastających potrzeb inwestycyjnych związa-
nych z wznoszeniem kościołów murowanych  
z kamienia.





Wydobycie surowców kamiennych, i dystry-
bucja wyrobów z nich wykonanych, miała we 
wczesnym średniowieczu charakter ciągłego roz-
woju. Spowodowane to było postępem myśli 
technologicznej ludności zamieszkującej obszar 
Dolnego Śląska, a także wzrostem demograficz-
nym, który mógł pociągać za sobą większe, niż 
wcześniej zapotrzebowanie na dane wyroby ka-
mienne (i nie tylko). Rozpoczęło się w tym czasie, 
na większą skalę niż w pradziejach, antropoge-
niczne przekształcanie obszaru Sudetów spowo-
dowane wydobyciem surowców. Proces ten trwa 
do dziś.

W najstarszych fazach wczesnego średniowie-
cza eksploatacja zasobów surowcowych miała  
o wiele mniejszą skalę niż w poprzedzającym je 
okresie wpływów rzymskich i wędrówek ludów. 
Słowianie eksploatowali te same wychodnie co ich 
poprzednicy. Granit był wydobywany na zbo-
czach Ślęży, łupki łyszczykowe w okolicach Ka-
mieńca Ząbkowickiego, a łupki kwarcowe w oko-
licy Jegłowej. Potwierdzają to nieliczne znaleziska 
wyrobów z tych surowców, które można datować 
z dużą ostrożnością na najstarsze fazy wczesnego 
średniowiecza. Eksploatacja surowców sudeckich 
uzupełniana były w tym czasie o zbieractwo skał 
narzutowych. W okresie plemiennym potrzeba 
wydobycia skał narastała, wobec konieczności po-
zyskania budulca do wznoszenia wałów grodów 
umocnionych oblicówkami kamiennymi. W IX w.  
obserwujemy dynamiczny wzrost eksploatacji  
i dystrybucji osełek wykonanych z łupków kwar-
cowo-serycytowych z Jegłowej. Rozpoczyna się 
także wydobycie niektórych odmian mułowców  
i zieleńców. Skały eksploatowane w tym czasie 
służą głównie do wyrobu przedmiotów codzien-

nego użytku. Pojawiają się również, głównie na 
obszarze północnej części Dolnego Śląska, pierw-
sze surowce importowane – osełki z mułowców  
i fyllitów skandynawskich.

Z końcem X w. rozpoczyna się długotrwały 
proces wydobycia piaskowców i granitów z prze-
znaczeniem na cele budowlane. Nasila się on na 
początku XIII w. kiedy to powstaje bardzo dużo 
budowli sakralnych. Kontynuowana jest eksplo-
atacja łupków kwarcowych w rejonie Jegłowej. Na 
przełomie tysiącleci obserwujemy również począ-
tek zainteresowania kwarcytami z Przeworna oraz 
serpentynitami z Masywu Gogołów-Jordanów. Są 
one wydobywane głównie na potrzeby produkcji 
wyrobów w ośrodku wrocławskim, niewiele  
z nich trafia na dalsze obszary. W początkach 
okresu wczesnopiastowskiego obserwujemy rów-
nież wydobycie i dystrybucję wyrobów z różnych 
odmian łupków i gnejsów sudeckich, eksploato-
wanych nie tylko w oparciu o wychodnie w Jegło-
wej, ale także z innych źródeł w sudeckich.

Począwszy od końca X w. na obszar Dolnego 
Śląska napływają wyroby ze skał importowanych. 
Najintensywniejszy wydaje się ich napływ ze 
wschodu, reprezentowany przez przęśliki z łupku 
owruckiego oraz paciorki z niektórych kamieni 
szlachetnych (agat, karneol). Z grodu na Ostrów-
ku w Opolu importowane są wyroby z miejsco-
wych wapieni, przede wszystkim bogato nieraz 
zdobione przęśliki. Trwa w dalszym ciągu napływ 
wyrobów z surowców skandynawskich. Zjawisko 
użytkowania przez mieszkańców Dolnego Śląska 
produktów wytworzonych ze skał o obcej prowe-
niencji traci z czasem na znaczeniu. Przejawia się 
to w stopniowym spadku frekwencji tych przed-
miotów w osadach datowanych na 2. połowę XII w.  
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i 1. połowę XIII w. Sporadycznie wyroby te poja-
wiają się w nawarstwieniach z późnego średnio-
wiecza, ale jest to przypuszczalnie dowód długie-
go czasu funkcjonowania niektórych przedmiotów.
Z eksploatacją surowców w okresie wczesnopań-
stwowym wiąże się również pozyskiwanie kryszta-
łów górskich ze Wzgórz Strzelińskich. Kryształ 
górski jest jedynym materiałem wykorzystywa-
nym do wyrobu koralików, którego wydobycie 
bezspornie jest potwierdzone dla obszaru Dolne-
go Śląska. Dla pozostałych kamieni szlachetnych 
ustalenie ich proweniencji często sprawia duże 
trudności. Z obróbką kryształu górskiego wiązana 
jest również obecność najstarszego warsztatu złot-
niczego we wczesnym średniowieczu na Dolnym 
Śląsku. Funkcjonował on od przełomu X i XI w., 
w pobliżu katedry na Ostrowie Tumskim we Wro-
cławiu.

W XI–XIII w. obserwujemy też początki orga-
nizacji wielkoskalowego transportu (najprawdo-
podobniej drogą wodną) materiału skalnego z ob-
szarów sudeckich na tereny położone na niżu. 
Związane to było z rozbudową instytucji kościel-
nych w dużych ośrodkach takich jak Wrocław, 
Głogów czy Legnica. Materiał skalny, przypusz-
czalnie wstępnie obrobiony, trafiał do tych miast, 
a następnie obrabiany było już do właściwych 
form na placach budowy towarzyszących różnym 
przedsięwzięciom budowlanym. Jeden z takich 
placów budowy został odkryty podczas badań ar-
cheologicznych na wrocławskim Ołbinie. Organi-
zacja przestrzeni placu budowy, jak również same-
go procesu budowy założeń sakralnych, wymagała 

mistrzowskich umiejętności, a także znajomości 
podstawowych praw fizyki. Niektórych mistrzów 
kamieniarskich sprowadzano wówczas z krajów 
bardziej rozwiniętych, posiadających dłuższą tra-
dycję budowlaną.

We wczesnym średniowieczu surowce ka-
mienne odgrywały na tyle istotną rolę, że rzadko 
mamy wówczas do czynienia z marnotrawieniem 
materiału. Nawet najdrobniejsze fragmenty skał 
starano się wykorzystać w jakimś celu. Zjawisko 
to najbardziej czytelne jest na terenach niżowych 
położonych w pewnej odległości od obszarów 
górskich. Często zniszczone wyroby kamienne 
przerabiano nadając im inną funkcję. Uszkodzone 
osełki nierzadko użytkowane były po zniszczeniu 
wyrobu, maksymalnie wykorzystywano ich za-
chowane powierzchnie. To samo tyczy się wyro-
bów o większych rozmiarach. Pęknięte kamienie 
żarnowe służyły jako obstawy palenisk lub kamie-
nie szlifierskie. Z uszkodzonych elementów archi-
tektonicznych wykonywano inne przedmioty, 
często o przeznaczeniu utylitarnym.

Na przełomie wczesnego i późnego średnio-
wiecza surowce skalne nie tracą na znaczeniu, jed-
nak zmienia się ich rola. Wraz z rozpowszechnie-
niem gotyckiego budownictwa ceglanego kamień 
w budownictwie był używany przede wszystkim 
do wyrobu detali architektonicznych, rzeźby i sar-
kofagów. Taka zmiana nie wiązała się ze spadkiem 
intensywności pozyskiwania surowców, ale z bar-
dziej świadomym ich doborem do wyrobu kon-
kretnych produktów.



Gospodarka surowcami kamiennymi w da-
nym regionie uwarunkowana mogła być kilkoma 
czynnikami. Jednym z nich był bezpośredni do-
stęp do złóż, zależny od geologii obszaru i od 
stopnia rozpoznania zasobów naturalnych i umie-
jętności ich pozyskiwania. W wielu wypadkach 
nie było jednak możliwości bezpośredniego zdo-
bycia surowców kamiennych, w szczególności 
tych przeznaczonych do wytworzenia narzędzi  
i elementów architektonicznych, wymagających 
doskonałej obróbki i znajomości właściwości 
technicznych skał. Wówczas poszukiwano możli-
wie dobrej jakości surowca i wyrobów poza regio-
nem, stymulując w ten sposób handel z dostawcą 
towaru najwyższej klasy. Zdarzało się również, że 
niektóre rodzaje narzędzi i skał trafiały w obszary 
o stosunkowo dobrej bazie surowcowej. Mimo 
wszystko, właściwe dla większości obszarów wcze-
snośredniowiecznej Europy jest jednak pozyski-
wanie w pierwszej kolejności skał z najbliżej poło-
żonych wychodni.

Obszar ziem polskich możemy podzielić na 
trzy „strefy surowcowe” funkcjonujące we wcze-
snym średniowieczu. Pierwszą z nich jest północ-
na część kraju obfitująca w zróżnicowany litolo-
gicznie materiał pochodzenia eratycznego. Ze skał 
tych korzystano najczęściej, nie tylko w wytwór-
stwie drobnych przedmiotów, ale również w ar-
chitekturze. Drugą strefą jest Małopolska wraz  
z Górami Świętokrzyskimi, gdzie dostęp do do-
brej jakości złóż był stosunkowo łatwy. Na obsza-
rze tym obserwuje się również stosunkowo silne 
wpływy docierające tu ze wschodu, na przykład 
przęślików z różowego łupku. Trzecią strefą jest 
południowo-zachodnia część kraju, której natu-
ralną bazą surowcową były Sudety.

W północnej Polsce szeroko zakrojone badania 
petroarcheologiczne prowadził J. Skoczylas. Ba-
dacz ten skupił się głównie na petrogra�i surow-
ców skalnych użytych do budowy murów, elewa-
cji i wystroju wnętrz (1990, s. 7), w mniejszym 
stopniu przebadał przedmioty codziennego użyt-
ku, takie jak osełki, żarnowy czy przęśliki. Z ob-
serwacji poczynionych przez J. Skoczylasa wyni-
ka, że granity pochodzenia polodowcowego 
znalazły zastosowanie jako podstawowy budulec 
najstarszych budowli Kruszwicy, Mogilna, Strzel-
na, Kościelca i Kotłowa (Skoczylas 1990; Jochem-
czyk, Skoczylas 1991, s. 13). Ze skał tych wniesio-
no między innymi niektóre elementy romańskiej 
katedry w Gnieźnie, kościoła w Tumie koło Łę-
czycy oraz opactwa Wniebowzięcia Najświętszej 
Marii Panny w Trzemesznie. Ze znacznie bardziej 
złożoną petrogra�ą głazów narzutowych wiąże się 
konstrukcja wczesnych katedr poznańskich.  
W fundamentach pierwszej preromańskiej bu-
dowli wydzielono dwie fazy konstrukcyjne: naj-
niższe partie wykonane są z nieobrobionych gra-
nitów eratycznych związanych zaprawą wapienną, 
natomiast wyżej ułożono okrzeski martwicy wa-
piennej oraz piaskowców (Jochemczyk, Skoczylas 
1991, s. 14). Drugą katedrę poznańską zbudowa-
no w całości z bloczków granitowych, a okrzeski 
lekkich skał osadowych wypełniały jądro tego 
muru.

Zdecydowanie większe zróżnicowanie surow-
ców eratycznych zaobserwowano w budowlach na 
Ostrowie Lednickim, Gieczu, Lubiniu oraz Łęk-
nie. Stwierdzono, że do ich wzniesienia użyto gła-
zy narzutowe reprezentujące ponad 20 rodzajów 
skał, przy czym widoczna jest wyraźna przewaga 
w stosowaniu gnejsów, piaskowców kwarcytycz-
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nych oraz granitów. W budowlach Ostrowa Led-
nickiego, do wykończenia wnętrz w detalu archi-
tektonicznym oraz wystroju stwierdzono obecność 
martwicy wapiennej pochodzącej ze złóż lokal-
nych oraz piaskowców importowanych z Brzeźna 
koło Konina. W Lubiniu oraz Strzelnie oprócz 
głazów narzutowych zaobserwowano obecność w 
detalu architektonicznym piaskowców sudeckich 
importowanych przypuszczalnie z okolic Bole-
sławca.

Wśród przedmiotów utylitarnych w strefie 
północnej zaobserwowano preferencję kilku ro-
dzajów skał. Na bazie oznaczeń zabytków pocho-
dzących z Wolina, Szczecina oraz Ostrowa Led-
nickiego (Skoczylas 1990, s. 117-119) można 
stwierdzić, że najwyższy odsetek reprezentowany 
jest przez wyroby fyllitowe (prawie 45 %), a na-
stępnie piaskowce kwarcowe i gnejsy. Pozostałe 
skały takie jak granity, kwarcyty, piaskowce, sjeni-
ty, wapienie, łupki grafitowe, amfibolity i gabra 
nie przekraczają pojedynczo 3 % struktury surow-
cowej przedmiotów kamiennych w Polsce północ-
no-wschodniej. Pomijając już wcześniej omówio-
ny pogląd J. Skoczylasa dotyczący sudeckiej 
proweniencji fyllitów, w świetle nowych badań 
materiału zabytkowego z Kołobrzegu (Rębkowski 
1996, s. 341; 1997, s. 236-237; 1998, s. 284; 
1999, s. 279-280; Polak, Rębkowski, Wywrot-
-Wyszkowska 2010, s. 122-123) oraz powtórnych 
oznaczeń osełek kamiennych z Wolina (Szydłow-
ski 2011), strefa Polski północnej jawi nam się 
jako obszar intensywnych wpływów skandynaw-
skich przejawiających się w dystrybucji wyrobów 
kamiennych docierających poprzez nadbałtyckie 
ośrodki handlowe takie jak Wolin, Kołobrzeg czy 
Gdańsk. Tendencja taka widoczna jest również  
w północnej części Dolnego Śląska w skupieniu 
głogowskim. Wśród stanowisk strefy północnej 
obserwuje się również wzrost lokalnych ośrodków 
produkcyjnych korzystających z miejscowo odsła-
niających się wychodni skał trzeciorzędowych. 
Przykładowo warsztat produkujący przęśliki wa-
pienne z Kalisza-Zawodzia oparty był na wyko-
rzystywaniu zalegających in situ wapieni (Dą-
browska 1965; 1968). Natomiast w przypadku 
wyrobów kamiennych z Czerska stwierdzono im-
port surowca z wychodni znajdujących się w Gó-

rach Świętokrzyskich (Rauhutowa 1969, s. 187; 
Rauhutowa 1976, s. 129 n.; Rauhutowa, Sucho-
dolski 1965).

Na terenach położonych na wschód od Dol-
nego Śląska gospodarka surowcami kamiennymi 
uwarunkowana jest lokalnym potencjałem surow-
cowym, przejawiającym się w wykorzystywaniu 
najbliżej położonych złóż. Dość dobrze widoczne 
jest to w budownictwie romańskim, nad którym 
prowadzono najintensywniejsze badania, wobec 
skromnej ilości analiz przedmiotów utylitarnych, 
które w sposób kompleksowy zostały przeprowa-
dzone jedynie dla Lubomii (Cebulak 1970; Pie-
rzyna 1970; Foltyn, Jochemczyk 1994).

Racjonalną gospodarkę surowcami skalnymi 
stwierdzono w budowlach romańskich Krakowa 
(Smoleńska, Rembiś 1994). Bardzo dobrej jakości 
kamień sprowadzano z odległego o około 20 km 
geologicznego rejonu Istebnej (okrywki w Boch-
ni, Gdowie, Dziekanowicach i Dobczycach). Od-
słaniające się tam piaskowce tzw. warstw isteb-
niańskich, bardzo dobrze nadawały się do ręcznej 
obróbki. Drugim rejonem odległym od Wawelu  
o około 80-100 km, są Góry Świętokrzyskie, gdzie 
pozyskiwano atrakcyjny pod względem ozdob-
nym wapień pińczowski. Z wyżej opisanych su-
rowców importowanych wykonano najstarsze za-
łożenia sakralne Krakowa, m.in. wawelską 
budowlę czworokątną, rotundę „B” oraz katedrę 
św. Gereona. Na przełomie XII/XIII w. stwierdzo-
no odejście od importu doskonałej jakości skał na 
rzecz wykorzystania lokalnych krakowskich wa-
pieni, trudniejszych w obróbce i mniej atrakcyj-
nych wizualnie (Żurowska 1971, passim; 1983,  
s. 11 n.).

Kolejne budowle małopolskie, takie jak opac-
two benedyktynów w Tyńcu czy kościoły w Wiśli-
cy, wznoszone były w głównej mierze z wapieni  
i piaskowców, którego bogactwo oferują zarówno 
złoża Małopolskie jak i Gór Świętokrzyskich. 
Pierwsze w tym rejonie zamki powstawały rów-
nież w oparciu o te surowce (Fijałkowska, Fijał-
kowska 1994). Zatem podobnie jak Dolny Śląsk 
obszar Polski południowo-wschodniej był nieza-
leżny surowcowo, a doskonałe rozpoznanie złóż 
we wczesnym średniowieczu pozwoliło na wyko-
rzystywanie w budownictwie najlepszych skał. 
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Wśród drobnych przedmiotów kamiennych 
stwierdzono intensywny napływ przęślików z ró-
żowego łupku z rejonu Owrucza na Ukrainie 
(Wołoszyn 2007, ryc. 6), którego rozrzut dystry-
bucyjny jest na tym obszarze najgęstszy. Mocno 
odczuwalny jest jednak brak jakiegokolwiek kom-
pleksowego opracowania zabytków kamiennych 
takich jak żarna, osełki czy paciorki ze stanowisk  
z Polski południowo-wschodniej. Utrudnia to po-
równanie tej gałęzi gospodarki z danymi zgroma-
dzonymi dla zachodniej części naszego kraju.

Szeroko zakrojone badania petroarcheologicz-
ne architektury oraz przedmiotów utylitarnych 
prowadzono (i prowadzi się nadal) w Czechach  
i na Morawach. Omówienie całości osiągnięć ba-
daczy zza południowej granicy jest trudne  
ze względu na ogromną liczbę publikacji i analiz 
(zob. zestawienie literatury w: Stělcl, Malina 
1975; Přichystal 2009), dlatego posłużę się wy-
branymi przykładami dla zarysowania niektórych 
spostrzeżeń odnoszących się do wczesnośrednio-
wiecznej gospodarki surowcowej tych rejonów.

Ryc. 140. Źródła surowców kamiennych używanych do wyrobu kamieni żarnowych w Republice Czeskiej i na terenach ościennych 
(za Přichystal 2009, s. 230). 1 – Čučice; 2 – Vedrovice; 3 – Hlinsko u Lipníka; 4 – Kosiře u Prostějova; 5 – Mohelnice; 6 – Lipoltice; 
7 – Pardubice; 8 – Praha; 9 – Kamenne Žehrovice; 10 – Přilep u Rakovníka; 11 – Žernoskil; 12 – Ústí na Labem; 13 – Sobótka-Ślęża; 
14 – Gars am Kamp; 15 – Pauliberg; 16 – Oberpullendorf; 17 - Vyhne

Fig. 140. Sources of raw materials used for the production of quern stones in the Czech Republic and neighbouring areas (after 
Přichystal 2009, p. 230)
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Najlepiej jak do tej pory rozpoznano petro-
grafię surowców skalnych użytych do wzniesienia 
budowli murowanych na Morawach. Dość wcze-
śnie prowadzone badania kościoła w Pohansku 
ujawniły, że do budowy założenia wykorzystano 
kilka rodzajów skał, m.in. różne odmiany wapie-
ni, piaskowce o spoiwie kalcytowym, piaskowce 
tufitowe. Udowodniono, że wapienie litotamnio-
we sprowadzano z odległych o 30 km obszarów  
w Dolnej Austrii, natomiast piaskowce z położo-
nych w odległości 50 km Małych Karpat (Štelcl, 
Tejkal 1961, s. 415-450; Stělcl, Malina 1975,  
s. 225-232; Přichystal, Doláková, Hladilová 
2008). Z kolei przeprowadzone kilka lat później 
badania petroarcheologiczne obiektów sakralnych 
największego kompleksu wielkomorawskiego 
(identyfikowanego ze stolicą Państwa Wielkomo-
rawskiego) w Mikulčicach wskazały, że do budowy 
tych założeń użyto przede wszystkim piaskowców 
o spoiwie kalcytowym i glaukonitowych, wapie-
ni, porfiru (riolitu) oraz łupków krystalicznych. 
W celu zgromadzenia tych skał eksploatowano 
lokalne wychodnie znajdujące się do 10 km od 
stanowiska oraz importowano surowce z Małych 
Karpat i Dolnej Austrii (Štelcl, Tejkal 1963; Štelcl, 
Malina 1975). Podobne dane zgromadzono dla 
kompleksu wielkomorawskiego w Starym Měste 
(Štelcl, Malina 1975, s. 224-225).

Wiele danych zebrano również dla surowców 
używanych do wyrobu kamieni żarnowych na 
Morawach i w Czechach. Szczegółowo przebada-
no 421 okazów z Mikulčic (Marek, Skopal 2003). 
Zauważono, że ponad połowa z nich została wy-
konana z łupków łyszczykowych a jedna czwarta  
z riolitów. Pozostałe surowce (andezyty, piaskow-
ce, gnejsy, zlepieńce) wystąpiły w niewielkich 
nagromadzeniach nie przekraczających 5 % ba-
danego zbioru (Marek, Skopal 2003, s. 501). 
Przebadano także kamienie żarnowe ze Starego 
Města, Břeclava-Pohanska, Chotěbuza-Podobo-
ry, Starego Zámku, Pavlova-Hornígo Pola oraz 
Opolánky (Přichystal 2009, s. 231, tam starsza 
lit.). Analizy te wskazały wyraźną preferencję 
łupków łyszczykowych oraz riolitów w produkcji 
kamieni żarnowych oraz okazjonalne wykorzysty-
wanie lokalnych wychodni (Černohorský 1957; 
Přichystal 2009, s. 231). W Republice Czeskiej 

zarejestrowano kilkanaście źródeł pozyskiwania 
surowców do wyrobu kamieni żarnowych (ryc. 
140). Dość dobrze przebadana została również pe-
trografia przęślików kamiennych. W Mikulčicach 
stwierdzono, że ponad 80% przęślików (zbiór po-
nad 2000 wyrobów) wykonano ze skał miękkich, 
a nieliczne z skał twardych, kości i ołowiu (Marek, 
Kostelníková 1998, s. 186). Pod kątem petrogra-
ficznym przebadano również przęśliki z Pohan-
ska, których większość okazała się być wykonana 
z iłowców, a niektóre jedynie z wapieni (Benedova 
2006, Přichystal 2009, s. 245). 

Dość słabo rozpoznano gospodarkę surowca-
mi kamiennymi w niemieckiej części Łużyc. 
Stwierdzono jedynie obecność kilku ośrodków 
trudniących się wyrobem kamieni żarnowych, po-
łożonych na Pogórzu Łużyckim oraz w Górach 
Łużyckich. Należą do nich pracownie odkryte na 
dwóch grodziskach w Kittlitz koło Löbau oraz  
w Binnewitz koło Budziszyna, w których eksplo-
atowano granodioryty (Herrmann (red.) 1985,  
s. 124; Coblenz et al 1985, s. 128; Jaworski 2005, 
s. 257; 2008, s. 89). Ślady wytwórczości kamieni 
żarnowych odkryto również we wsi Johnsdorf 
(Bauer 2003), ale początki eksploatacji w tym re-
jonie mają najprawdopodobniej metrykę póź-
nośredniowieczną. Próbę lokalizacji wychodni 
surowców użytych do produkcji kamieni żarno-
wych podjął się również G. Möbus wskazując dla 
trzech wyrobów odkrytych na grodzisku Brohna, 
koło Budziszyna, znajdujące się w odległości kilku 
kilometrów wychodnie granodiorytów (Möbus 
1969, s. 163). Postulowane przez K. Jaworskiego 
(Jaworski 2008, s. 90) rozpoznanie skali produk-
cji kamieni żarnowych w niemieckiej części Łużyc 
pozostaje do dziś zagadnieniem otwartym. Brak 
danych porównawczych z polskiej części tego re-
gionu oraz stosunkowo słabo rozpoznane wyko-
paliskowo obiekty w Niemczech, nie pozwoliły 
do tej pory na podjęcie szczegółowych badań  
w tym zakresie.

W Europie zachodniej i północnej badania 
związane z wydobyciem, produkcją i dystrybucją 
surowców kamiennych prowadzone są znacznie 
dłużej, co skutkuje dużo lepszym stanem rozpo-
znania złóż oraz rozprzestrzeniania się wyrobów 
kamiennych. Badania te można podzielić na za-



6. Gospodarka surowcami kamiennymi na Dolnym Śląsku na tle innych rejonów Polski i Europy 253

gadnienia związane z technologią wydobycia, na-
stępnie z wydobyciem dla celów budowlanych 
oraz pozyskiwaniem surowców do wyrobu przed-
miotów codziennego użytku. Najlepszym wy-
znacznikiem kontaktów interregionalnych jest 
obserwacja rozprzestrzeniania się kamieni żarno-
wych oraz przedmiotów takich jak osełki, przęśli-
ki i naczynia kamienne. Dzięki tym badaniom 
możliwe stało się wyznaczenie szlaków handlo-
wych, zarówno lądowych, rzecznych jak i mor-
skich, którymi rozpowszechniano, często na sze-
roką skalę poszczególne rodzaje wyrobów 
kamiennych (Pohl 2011).

Pionierskich badań podjęto się w Niemczech 
już w latach 50. XX w. Dotyczyły one wyrobu 
kamieni żarnowych z law bazaltowych w nadreń-
skim ośrodku w Mayen Eiffel (Crawford, Röder 
1955; Hörter, Michels, Röder 1955). Surowiec 
ten doskonale nadawał się do produkcji żarno-
wów, chropowate powierzchnie bazaltu były wy-
trzymałe i nie ścierały się szybko. Okazało się, że 
w rejonach gdzie brakowało dobrej jakości skał 
do wyrobu żaren, popyt na kamienie z Mayen był 
bardzo wysoki. Największy rozkwit ośrodek prze-
żywał w pierwszych wiekach n.e., później skala 
dystrybucji nieznacznie zmalała. We wczesnym 
średniowieczu żarnowy bazaltowe z Mayen-Eiffel 

trafiały w dużej liczbie do Westfalii, Dolnej Sakso-
ni, Szlezwiku Holsztynu i dalej drogą morską do 
Wielkiej Brytanii i Danii (Herrmann 1968; Par-
khouse 1976; 1997; Nielsen 1986, Gabriel 1988,  
s. 157-161; Schön 1995; Sindbæk 2005, s. 145- 
-146). Spławiano je początkowo Renem, a na-
stępnie transportowano statkami. Przykładowo  
w Hedeby stanowiły one 99% wszystkich kamie-
ni żarnowych (Schön 1995, s. 12). Wydaje się,  
że dystrybucja wyrobów z Mayen właściwa była 
jedynie dla zachodniej Europy, najdalej wysunięte 
w kierunku wschodnim są pojedyncze ich znalezi-
ska z terenu Łużyc. Na Dolnym Śląsku nie stwier-
dzono ani jednego egzemplarza wykonanego  
z tego surowca (ryc. 141).

Różne odmiany wulkanicznych skał wylew-
nych chętnie stosowane były również do wyrobu 
kamieni żarnowych w strefie śródziemnomorskiej 
(Arthur 2011). We wczesnym średniowieczu na 
szeroką skalę eksploatowano również francuskie 
wychodnie tych skał (Navarro 2011), chociaż  
w przypadku Francji wykorzystywano znacznie 
szerszy asortyment surowcowy. Wydobywano róż-
ne rodzaje piaskowców, łupki krystaliczne i inne 
skały metamorficzne (zob. Atlas of European 
Millstone Quarries pod adresem http://meuliere.
ish-lyon.cnrs.fr).

Podobną skalę produkcji i dystrybucji obser-
wujemy w północnej części Europy, gdzie najpo-
pularniejszym surowcem do wyrobu kamieni żar-
nowych były łupek łyszczykowy pozyskiwany  
w kilku wychodniach norweskich i szwedzkich 
(ryc. 142). Najbardziej znaną z nich jest Hyllestad 
(ryc. 143), skąd dystrybuowano żarnowy niemal 
w całym basenie Morza Bałtyckiego oraz Morza 
Północnego (Carelli, Kresten 1997; Baug 2002; 
2005; 2007; Sindbæk 2005, s. 148-150; Grenne, 
Heldal, Meyer, Bloxam 2008; Baug, Løland 2011; 
Heldal, Meyer 2011). Kamieniołomy, w których 
trudniono się wyrobem kół żarnowych, zlokalizo-
wane były tuż obok wcinającego się w głąb lądu 
fiordu. Żarnowy ładowano bezpośrednio na stat-
ki, czego potwierdzeniem są podwodne znaleziska 
setek kół żarnowych na dnie pobliskiego Åfjor-
den.

W strefie północnoeuropejskiej zaobserwo-
wano ponadto intensywną produkcję i dystry-

Ryc. 141. Dystrybucja kamieni żarnowych z bazaltów wydoby-
wanych w Mayen-Ei
el we wczesnym średniowieczu (za: Park- 
house 1997). 1 – miejsca odkrycia kamieni żarnowych; 2 – stano-
wiska produkcyjne; 3 – znaleziska kamieni żarnowych  
w łodziach; 4 – kamieniołomy

Fig. 141. �e distribution of quern stones made of basalt mined 
in Mayen-Ei
el in the early Middle Ages (after Parkhouse 1997). 
1 – �ndspots; 2 – manufacturing sites; 3 – boat �nds; 4 – quarries
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bucję kamieni żarnowych z piaskowców i gnej-
sów. P. Carelli oraz P. Kresten zbudowali model 
oddziaływań ośrodków produkujących żarnowy 
w Norwegii, Szwecji i Niemczech (ryc. 144). Po-
dzielili oni rejony północnej Europy na strefy, 
w których największą frekwencją odznaczały się 
wyroby z konkretnych skał (żarnowy ze strefy I: 
łupek łyszczykowy z Hyllestad; strefa II: lawy ba-
zaltowe Mayen; strefa III: piaskowiec z Malung; 
strefa IV: gnejsy z Lugnas). Koncepcja ta znajduje 
potwierdzenie w ostatnich badaniach przeprowa-
dzonych wspólnie z M. Borowskim (jesień 2010). 
Przeanalizowano kamień żarnowy z łupku łysz-
czykowego pochodzący z wczesnośredniowiecz-
nego Wolina (zob. również Majerowicz, Skoczy-
las 1984 – tam opis petrograficzny) i porównano 
petrografię tego wyrobu z próbkami pobranymi  
w Kamieńcu Ząbkowickim i w Hyllestad. Struk-
tura i skład petrograficzny tego wyrobu jedno-
znacznie wskazała wychodnie norweskie jako po-
tencjalne źródło łupku łyszczykowego, z którego 
wykonano badany zabytek.

Skandynawia znana jest również ze źródeł su-
rowca wykorzystywanego do wyrobu osełek oraz 
naczyń kamiennych. W przypadku osełek rozpo-
znano kilkanaście różnych wychodni, zlokalizo-
wanych na terenie Szwecji i Norwegii, z których 
czerpano kamień do wyrobu tych drobnych 
przedmiotów. Najbardziej znane złoża położone są 

w Eidsborg w Telemarku oraz w zachodniej Nor-
wegii w pasie ciągnącym się od Stavanger po Ber-
gen. Surowce te zostały szczegółowo omówione  
w rozdz. 4.2. Tu ograniczę się jedynie do krótkie-
go przedstawienia skali ich dystrybucji w Europie.

Najbardziej reprezentatywną liczbę osełek wy-
konanych ze skał pochodzenia skandynawskiego 
odkryto w Danii (Sindbæk 2005, s. 142-145). 
Często pojawiają się również w północnych Niem-
czech oraz w emporiach handlowych zlokalizowa-
nych na wybrzeżach mórz Bałtyckiego i Północ-
nego. Istotnym odbiorcą była również Wielka 
Brytania (Ellis 1969; Crosby, Mitchell 1987) oraz 
Islandia wraz z kilkunastoma niewielkimi wyspa-
mi na Morzu Północnym (Baug 2005, 2007; 
Hansen 2009). Wpływy skandynawskie przeja-
wiające się w dystrybucji osełek za pośrednictwem 
emporiów handlowych docierały jednak dużo głę-
biej w kontynent, czego potwierdzeniem są m.in. 
najbardziej na południe wysunięte znaleziska dol-
nośląskie (Niemcza, Rzymówka) oddalone od 
Bałtyku niemal o 500 km w linii prostej. Przy-
puszczalnie z taką sytuacją możemy się również 
spotkać w centralnej części Niemiec, wymaga to 
jednak przeprowadzenia badań ukierunkowanych 
na rozpoznanie takich wpływów.

Mocno rozpowszechnione były również na-
czynia (w mniejszym stopniu przęśliki  
i formy odlewnicze) wyrabiane ze steatytu, które-
go najbardziej znane wychodnie wykorzystywane 
we wczesnym średniowieczu (Viking Period) znaj-

Ryc. 142. Dystrybucja norweskich kół żarnowych z łupków łysz-
czykowych poza granicami Norwegii (za: Carelli, Kresten 1997)

Fig. 142. �e distribution of Norwegian rotary quern stones 
made of mica slates outside of Norway (after Carelli and Kresten 
1997)

Ryc. 143. Kamieniołom oraz miejsce załadunku kamieni żarno-
wych w pobliżu Hyllestad 

Fig. 143. �e quarry and the place for the loading of quern 
stones near Hyllestad
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dują się w okolicy Oslo. Trafiały one, podobnie 
jak osełki, głównie do odbiorców mieszczących się  
w strefie nadmorskiej (Gabriel 1988, s. 241-247) 
(ryc. 145). Znane są jednak wyroby steatytowe ze 
stanowisk położonych w głębi lądu (ryc. 146). 
Przykładem mogą tu być znaleziska formy odlew-
niczej wykonanej prawdopodobnie z fragmentu 
misy ze słonińca z Opola (Żak 1967, s. 315-319) 
oraz przęślik z Wrocławia-Ostrowa Tumskiego, 
omówiony w rozdziale 3.5.

Poruszane przy okazji różnych opracowań 
syntetycznych importy z ośrodków wschodnich 
przejawiają się w rozprzestrzenianiu się m.in. pa-
ciorków z kamieni szlachetnych (głównie karneo-
lu) (ryc. 147). Nadal trwa dyskusja nad lokalizacją 
wychodni, z których czerpano surowiec do wyro-
bu tych precjozów (Callmer 1977, s. 91; Gabriel 
1988, s. 195-199). W przypadku Dolnego Śląska 
właściwe zlokalizowanie ośrodków produkcji pa-
ciorków z kamieni szlachetnych jest o tyle istotne,  
że dysponujemy również własnym zapleczem, 

które mogło być wykorzystywane we wczesnym 
średniowieczu. Jednocześnie przez nasz obszar 
przebiegał szlak handlowy, dzięki któremu mogły 
trafiać do nas wyroby z dalekiego wschodu. Roz-
wiązanie tej kwestii dla Dolnego Śląska nadal bu-
dzi wątpliwości wobec dysonansu panującego po-
między realiami kulturowymi we wczesnym 
średniowieczu, a oznaczeniami petrograficznymi 
wyrobów z kamieni szlachetnych.

Dolny Śląsk na tle terenów ościennych jawi się 
jako niezależny gospodarczo obszar, którego pod-
stawową bazą surowców kamiennych było zaple-
cze sudeckie. Wielkogabarytowe bloki wykorzy-
stywane w budownictwie i wytwórczości kamieni 
żarnowych pozyskiwane i przerabiane były jedy-
nie w miejscowych wychodniach. Wczesnośred-
niowieczni górnicy i kamieniarze, wykształcili 

Ryc. 144. Strefy dystrybucji kamieni żarnowych z bazaltu, łupku 
łyszczykowego, piaskowca i gnejsu (za: Carelli, Kresten 1997). 
Strefa I – łupek łyszczykowy z granatami z Hyllestad; strefa II 
– bazalty z Mayen; strefa III – piaskowiec z Malung; strefa IV – 
gnejs z Lugnås

Fig. 144. �e distribution zones of quern stones made of basalt, 
mica slate, sandstone and gneiss (after Carelli and Kresten 1997). 
Region I – garnet-muscovite-schist from the Hyllestad area; 
region II – Mayen lava; region III – schistose sandstone from 
Malung; region IV – Lugnås gneiss

Ryc. 145. Dystrybucja osełek z surowców skandynawskich  
w największych ośrodkach handlowych w Europie północnej (za: 
Gabriel 1988, s. 249). Rodzaj surowca użytego do wyrobu osełek: 
1 – skały z zachodniej Norwegii; 2 – skały z Eidsborg; 3 – otocza-
ki rzeczne; 4 – inne; 5 – kamieniołomy 

Fig. 145. �e distribution of whetstones made of Scandinavian 
raw materials in major trade centres in Northern Europe (after 
Gabriel 1988, p. 249). 1 – whetstones from western Norway; 2 – 
whetstones from Eidsborg quarries; 3 – river pebbles; 4 – other; 
5 – quarries
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własny styl obróbki kamienia, potwierdzony przez 
istnienie licznych kamieniołomów oraz chętnie 
nabywane wyroby wykonane ze skał sudeckich. 
Świat dolnośląskich surowców przejawiający się  
w ich bogactwie i różnorodności niewątpliwie był 
wówczas doceniany. Trudno stwierdzić, czy wcze-
snośredniowieczni mieszkańcy ziem południowo-
-zachodniej Polski decydowali się na tak wiel-
koskalowy eksport tych dóbr, jak w przypadku 
niektórych wyrobów ze skał w innych częściach 
Europy. Przypuszczalnie funkcjonowało to w bar-
dzo niewielkim zakresie, bowiem nawet na Dol-
nym Śląsku widoczna jest europejska dominacja 
wielkich ośrodków produkcyjnych przejawiająca 
się w rozprowadzaniu chociażby przęślików z ró-
żowego łupku, czy osełek ze skał skandynawskich. 

Ryc. 146. Dystrybucja naczyń kamiennych ze steatytu (za: 
Gabriel 1988, s. 243). 1 – stanowiska z naczyniami ze steatytu; 
2 – znaleziska naczyń ze steatytu z wraków statków; 3 – rejon 
pochodzenie steatytu

Fig. 146. �e distribution of steatite vessels (after Gabriel 1988, 
p. 243)

Ryc. 147. Rozrzut geogra�czny paciorków z karneolu we 
wczesnośredniowiecznej Europie (za: Gabriel 1988, s. 196). 
1 – stanowiska z paciorkami z karneolu; 2 – pracownie trudnią-
ce się obróbką paciorków; 3 – strefa największego zagęszczenia 
stanowisk z paciorkami z karneolu w IX – XII w.

Fig. 147. �e geographical distribution of carnelian beads in 
early medieval Europe (after Gabriel 1988, p. 196)



Końcowe rozważania będące podsumowa-
niem wyników pracy skłaniają mnie do przedsta-
wienia tu kilku refleksji. Obrane metody badań 
opierające się między innymi na rozpoznaniu tere-
nowym oraz analizach petrograficznych ukazują 
szereg ograniczeń, bynajmniej nie wynikających  
z niedoskonałości warsztatowych. Dolny Śląsk, 
który od dawna stanowił obszar intensywnej go-
spodarki surowcowej jest obecnie świadectwem 
różnych procesów antropogenicznych, związa-
nych z eksploatacją źródeł skalnych. Nieużywane  
i opuszczone kamieniołomy, których setki składa-
ją się na krajobraz kulturowy tego regionu stano-
wią niezwykle cenne źródło informacji o działa-
niach górniczych podejmowanych w przeszłości. 
Wydaje się, że do tej pory, pomimo podejmowa-
nych w ostatnich kilku dziesięcioleciach prób, 
brakuje koncepcji zagospodarowania dawnych 
łomów i ochrony tego dziedzictwa. Pomimo pro-
wadzonych przez różne ekipy badawcze prac wy-
kopaliskowych w dolnośląskich kamieniołomach, 
nadal sfera związana z ewolucją technik pozyski-
wania surowców w pradziejach i średniowieczu 
jest słabo rozpoznana. Wynika to z pewnej niechę-
ci części środowiska archeologicznego do podej-
mowania się stosunkowo trudnych metodycznie  
i logistycznie wykopalisk w łomach. Przyczyną 
tego jest być może ubóstwo źródeł w nich odkry-
wanych, wobec stosunkowo dużego nakładu pra-
cy wnoszonego w ich pozyskanie i zadokumento- 
wanie.

Przeprowadzone badania petroarcheologicz-
ne, realizowane wraz z zespołem wrocławskich 
geologów, pozostawiają wiele niedopowiedzeń. Po 
pierwsze szeroki zakres źródłowy pracy, wybrany  
z powodu potrzeby ustosunkowania się do dyna-
miki przemian gospodarki surowcami kamienny-
mi, a także obiektywnej obserwacji pewnych tren-
dów związanych z geografią osadnictwa, 
spowodował w niektórych przypadkach bardzo 

ogólne potraktowanie petrografii surowców służą-
cych do wyrobu narzędzi kamiennych. Po drugie 
ograniczone w czasie i kosztach, analizy petrogra-
ficzne często okazały się niewystarczające do okre-
ślenia proweniencji surowców. W wielu wypad-
kach okazało się to zagadnieniem spornym  
i trudnym do rozwikłania. Wyszłam jednak z za-
łożenia, iż lepiej pozostawić pewien odsetek ozna-
czeń petrograficznych bez informacji o pochodze-
niu surowca, niż wskazywać najbliższe „prawdo- 
podobne wychodnie” o zbliżonych cechach petro-
graficznych. Powodem takiego postępowania jest 
obserwowana w pewnych środowiskach tendencja 
koniecznego łączenia wyrobów kamiennych z po-
tencjalnym ich źródłem pochodzenia.

Niewątpliwie dużym wyzwaniem badawczym 
czekającym kolejne pokolenia archeologów i geo-
logów jest wykonanie szeroko zakrojonych badań 
wczesnośredniowiecznej architektury sakralnej. 
W pracy skupiając się w dużej mierze na drob-
nych przedmiotach, kwestie związane z budow-
nictwem murowanym omówiono dość ogólnie. 
Powodem tego jest skomplikowana procedura ba-
dawcza zespołów sakralnych i związane z nią czyn-
ności restauracyjno-konserwatorskie.

Zawarte w części analitycznej omówienie po-
szczególnych kategorii źródeł pozwala na stwier-
dzenie, że surowiec był w wielu przypadkach se-
lektywnie dobierany do wyznaczonej mu roli. 
Żarna wykonywano z granitu i łupków łyszczyko-
wych, do osełek najchętniej posługiwano się róż-
nymi odmianami łupków i drobnoziarnistymi 
piaskowcami. Niemal wszystkie brusy wytwarza-
no z piaskowców, a przęśliki z różowego łupku  
i wapienia w głównej mierze importowano. Wie-
dziano również jak wydobyć piękno kamieni szla-
chetnych poprzez ich oszlifowanie. Celom bu-
dowlanym służył głównie granit i piaskowiec. 
Przedmioty o mniej znaczącej funkcji wykonywa-
no przeważnie ze skał przypadkowych, pozyski-

7. Podsumowanie



258 7. Podsumowanie

wanych poprzez doraźne zbieractwo lub wykorzy-
stanie uprzednio sprowadzonego materiału. Te 
wszystkie elementy odzwierciedlają wczesnośre-
dniowieczną myśl techniczną, jej rozwój w czasie 
oraz rozprzestrzenianie się pewnych idei, poprzez 
pryzmat dystrybucji wyrobów kamiennych.

Zaprezentowane struktury surowców kamien-
nych wykorzystywanych we wczesnym średnio-
wieczu do produkcji różnych wyrobów w wydzie-
lonych obszarach Dolnego Śląska, wykonane na 
bazie zestawienia wyrobów ze skał znajdowanych 
w obrębie stanowisk, ukazują interesujące zjawi-
ska przejawiające się w silnym powiązaniu niektó-
rych stref z zapleczem sudeckim, innych zaś z od-
rębnymi wpływami kulturowymi. Przekłada się to 
na intensywność wewnętrznych kontaktów han-
dlowych w obrębie Dolnego Śląska, które niewąt-
pliwie najgęściej koncentrowały się w centralnej  
i południowej części regionu, w okolicach Wro-
cławia. Pozostałe skupienia osadnicze znajdujące 
się w północnych częściach terytorium Dolnego 
Śląska, wykazują znacznie mniejszy stopień po-
wiązania z sudecką bazą surowcową. Przekłada się 
to na tendencję, że im dalej od pierwotnych złóż 
sudeckich znajdowały się dane punkty osadnicze, 
tym większym zainteresowaniem cieszyły się wy-
roby ze skał miejscowych – eratyków. W niektó-
rych wypadkach surowce narzutowe nie odbiegały 
jakością od pozyskiwanych we wczesnym średnio-
wieczu skał z wychodni górskich. Eratyki były za 
to łatwiej osiągalne, przez co prostsze w zdobyciu.

Oprócz przedmiotów kamiennych pochodze-
nia dolnośląskiego udało się prześledzić rozprze-
strzenianie i dynamikę napływu wyrobów ze skał 
importowanych. Potwierdzono istniejące już 
wpływy ruskie poprzez analizę przęślików z różo-
wego łupku, rozszerzając nieznacznie ich zasięg 
występowania. Odkryto również nowe kategorie 
wyrobów kamiennych o zamiejscowej prowenien-
cji, które pojawiły się na Dolnym Śląsku we wcze-
snym średniowieczu. Stwierdzono, że znaczna 
część przęślików wapiennych pochodzi z pracow-
ni trudniącej się ich wyrobem na opolskim 
Ostrówku. Zidentyfikowano obszary źródłowe 
osełek z mułowców i fyllitów, znajdujące się  
w Norwegii i przypuszczalnie w Szwecji. Przekła-
da się to na jednoznaczne stwierdzenie obecności 

wpływów północnych na kilkunastu dolnoślą-
skich stanowiskach i świadczy o istnieniu inten-
sywnej wymiany handlowej na szlaku północ-po-
łudnie. Osełki „skandynawskie” są raczej efektem 
redystrybucji dóbr przez duże centra nadbałtyc-
kie, niż świadectwem obecności Wikingów. 
Znacznie słabiej przedstawiają się wpływy połu-
dniowe w materiałach kamiennych, potwierdzone 
zaledwie dla kilku zabytków. Przypuszczalnie nie 
było potrzeby wnoszenia przysłowiowego „drew-
na do lasu” w momencie przekraczania pasm gór-
skich Sudetów przez kupców i pozostałą ludność  
z południa.

Wczesnośredniowieczna gospodarka surowca-
mi kamiennymi jawi nam się jako w pełni samo-
wystarczalna poprzez regularne korzystanie ze złóż 
sudeckich. Nie stroni jednak od atrakcyjnych pod 
wieloma względami nowinek płynących z poza-
dolnośląskich stref kulturowych, rozumianych 
przez pryzmat geografii dostępności i bliskości da-
nych złóż.

Zupełnie nowym kierunkiem badań, które 
mogą być podjęte w przyszłości jest prześledzenie 
rozprzestrzeniania miejscowych wyrobów poza 
omawiany obszar. Poczyniono już w tym kierun-
ku pierwsze kroki analizując wyroby z wybranych 
stanowisk spoza Dolnego Śląska. W tym wzglę-
dzie duże pole popisu daje przeanalizowanie zbio-
ru ponad 2000 przedmiotów kamiennych pocho-
dzących z Opola, które tu traktowane jest jako 
uzupełnienie przy omawianiu poszczególnych za-
gadnień. Warto podjąć również badania stano-
wisk znajdujących się w Wielkopolsce i Małopol-
sce. Podstawy dla analiz porównawczych zostały 
tu przedstawione w aneksie petrograficznym. Ich 
wykorzystanie szczególnie przydatne będzie geo-
logom współpracującym z archeologami.

Wydaje się, że gospodarka związana z wydoby-
ciem, przetwórstwem i dystrybucją wyrobów ka-
miennych we wczesnym średniowieczu na Dol-
nym Śląsku, nigdy nie osiągnęła takiej skali jak  
w innych rejonach Europy, scharakteryzowanych 
w poprzednim rozdziale. Pewnego rodzaju rozwój 
popularności wyrobów ze skał sudeckich obser-
wujemy pod koniec wczesnego średniowiecza, 
wówczas gdy trafiają one do Wielkopolski. Jest to 
trend, który prawdopodobnie nabiera intensyw-
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ności w późnym średniowieczu (niestety, nie dys-
ponujemy analogicznymi badaniami dla późnego 
średniowiecza). W czasach nowożytnych sudeckie 
zaplecze surowcowe przyciąga już odbiorców i pa-
sjonatów kamienia z całej Europy. Do dziś dolno-
śląskie złoża są cenione w świecie. Jest to efekt 
długotrwałego ich rozpoznawania, między inny-
mi przez Słowian wczesnego średniowiecza.

Pomimo pewnych niedociągnięć wynikają-
cych ze stanu bazy źródłowej, możliwych niedo-
skonałości badań petrograficznych, przedstawio-
ny obraz gospodarki surowcami kamiennymi 
można uznać za w miarę adekwatny do realnych 
relacji panujących w dawnych społeczeństwach,  
w tym wypadku wczesnośredniowiecznych. Ar-
cheologia otwiera przed nami duże możliwości 
poznawcze, jednak obarczone zawsze pewnym 
błędem wynikającym z selektywnej analizy źródeł. 

Z drugiej strony petrografia jako nauka ścisła, 
która powinna być pozbawiona podobnych uchy-
bień w konfrontacji z archeologią, zostaje nimi  
w pewien sposób obciążona. Wiąże się to ze spe-
cyfiką materiału analitycznego poddanego obrób-
ce przez dawne społeczeństwa, który zasadniczo 
różni się od próbek traktowanych według standar-
dowych procedur makroskopowego i mikrosko-
powego opisu skał stosowanych w petrografii. 
Stąd też z jednej strony petroarcheologia otwiera 
przed nami ogromne pole badawcze, a z drugiej 
przyczynia się czasem do powstania wielu nieja-
sności i kłopotów interpretacyjnych. Zatem bu-
dowanie na tej bazie wizji zachowań dawnych 
społeczeństw jest zadaniem trudnym i wymagają-
cym bardzo dużej ostrożności w pochopnym for-
mułowaniu wniosków. 





Badania petrograficzne stanowią cenne uzu-
pełnienie źródeł historycznych w poznawaniu 
dziedzictwa kulturowego dawnych epok. Współ-
praca petrografa z archeologiem zwykle sprowa-
dza się do analizy cech makroskopowych skał lub 
minerałów (rzadziej wyrobów ceramicznych czy 
kamieni jubilerskich). Zwykle oznaczenia takie 
polegają na określeniu: struktury, tekstury oraz 
składu mineralnego i stanowią cenne źródło in-
formacji na temat miejsc pozyskiwania surowca 
do produkcji różnych kamiennych artefaktów. 
Czasem zdarza się, że megaskopowe cechy petro-
graficzne skał są trudne do jednoznacznej inter-
pretacji z uwagi na niewielkie rozmiary budują-
cych je składników, i wówczas konieczne jest 
wykonanie szczegółowej petrograficznej analizy 
mikroskopowej skały w płytce cienkiej. Jest to 
metoda wymagająca odcięcia niewielkiego frag-
mentu skały, potrzebnego do wykonania prepara-
tu mikroskopowego. Do tego rodzaju analiz wy-
korzystuje się z reguły zabytki źle zachowane, 
które nie posiadają istotnej i znaczącej wartości 
ekspozycyjnej.

Mikroskopowe oznaczenia cech optycznych 
minerałów skałotwórczych wykonuje się zwykle 
w świetle przechodzącym, z zastosowaniem źró-
dła światła spolaryzowanego. Z wybranych pery-
ferycznych części zabytków wycina się piłą dia-
mentową niewielkie płytki o wymiarach 2x2 cm  
i o grubości około 0,5 cm. Z płytek tych, po ze-
szlifowaniu ich do grubości rzędu dziesiątych czę-
ści milimetra, uzyskuje się preparaty mikroskopo-
we do badań petrograficznych, które są zwykle 
nakrywane i stabilizowane balsamem kanadyj-
skim.

 Analizy petrogra�czne płytek cienkich z zabyt-
ków kamiennych oraz zamieszczoną dalej doku-
mentacją fotogra�czną cech strukturalno-tekstu-
ralnych skał wykonał autor tego opracowania 
dzięki wykorzystaniu do badań mikroskopu pola-
ryzacyjnego typu Nikon 200 Pol z systemem reje-
stracji danych za pomocą aparatu cyfrowego typu 
Canon 450d. Oznaczenia własności optycznych 
minerałów w świetle przechodzącym przeprowa-
dził autor w Zakładzie Gemmologii i Archeome-
trii Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu 
Wrocławskiego.

Przedmiotem opracowania są wyniki mikro-
skopowych badań petrograficznych zabytków ka-
miennych (i nie tylko) pochodzących z różnych 
wczesnośredniowiecznych stanowisk archeolo-
gicznych na Dolnym Śląsku. Szczegółową cha-
rakterystykę miejsc pochodzenia próbek oraz ich 
typologię przedstawiono we wcześniejszej części 
pracy. Mikroskopowym badaniom petrograficz-
nym poddano łącznie 137 obiektów zabytko-
wych.

Na podstawie uzyskanych wyników, zgodnie 
ze współcześnie obowiązującą klasyfikacją Mię-
dzynarodowej Unii Nauk Geologicznych (IUGS), 
można badane skały zaklasyfikować do trzech 
grup genetycznych: skał magmowych, osadowych 
i metamorficznych. Należy jednak podkreślić,  
że stwierdzone tu odmiany należą do bardzo zróż-
nicowanej grupy, zarówno pod względem cech 
petrograficznych, jak i genetycznej proweniencji. 
Poniżej zaprezentowano jedynie reprezentatywne 
opisy wybranych grup litologicznych.

8. Aneks petrograficzny

8.1. Charakterystyka petrograficzna zabytków z wczesnośred-
niowiecznych stanowisk archeologicznych na Dolnym Śląsku
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Skały magmowe
W obrębie zabytków kamiennych wykona-

nych ze skał magmowych występują takie, które 
wykonano ze skał głębinowych zawierających 
znaczne ilości kwarcu i skaleni. Te odmiany pe-
trograficzne są reprezentowane głównie przez gra-
nity (granodioryty) biotytowe (m.in. płytki cien-
kie, dalej pc., nr: 16, 20, 21 i pc. Obi 172/97), 
granity dwułyszczykowe (pc. 64 i pc. Obi 260/97), 
granitoidy bogate w skaleń alkaliczny (tzw. grani-
ty alaskitowe; pc. 53), anortozyty (pc. 40) oraz 
dioryty (pc. Obi 274/97).

Granity (granodioryty) biotytowe są skała-
mi barwy szarej o strukturze średniokrystalicznej, 
porfirowatej) i mają bezładną teksturę. Główny-
mi składnikami skałotwórczymi są tu kwarce, 
skalenie alkaliczne, plagioklazy i biotyty. Kwarce 
tworzą tu najczęściej ksenomorficzne ziarna  
o wielkości do 5 mm, miejscami z charaktery-
stycznym falistym lub mozaikowym wygasza-
niem światła. Skalenie alkaliczne, przeważnie mi-
kroklin, występują zwykle w postaci pankseno- 
morficznych tabliczek, niekiedy z dobrze zazna-
czonymi zrostami krzyżowymi. Czasem są one 
częściowo skaolinizowane w ich partiach central-
nych, posiadają dobrze widoczne ślady łupliwości 
murchisonitowej lub płaszczyzny zbliźniaczenia 
typu karlsbadzkiego. Tabliczki skaleni potaso-
wych osiągają zwykle rozmiary do 3 mm. Dość 
liczne plagioklazy tworzą tu najczęściej allotrio-
morficzne tabliczki o wielkości do 2 mm. Często 
są one albitowo zbliźniaczone, a miejscami pokru-
szone na krawędziach. Pod względem cech 
optycznych reprezentują one człon szeregu albit-
-anortyt o składzie zbliżonym do oligoklazu. Bio-
tyty tworzą zwykle pojedyncze, większe, silnie 
pleochroiczne blaszki z dobrze zaznaczoną łupli-
wością doskonałą, lecz czasem występują w posta-
ci kilkublaszkowych, listewkowo zrośniętych 
agregatów, z wyraźnie postrzępionymi końcami. 
Lokalnie, blaszki ciemnych łyszczyków są silnie 
zwietrzałe lub uległy chlorytyzacji. Z minerałów 
akcesorycznych zaobserwowano pojedyncze, 
drobnosłupkowe kryształki cyrkonu występujące 
w obrębie większych blaszek biotytu oraz drobno-
igiełkowy apatyt wrośnięty w większe tabliczki 
skaleni. Minerały rudne są dość rzadkie. Wystę-

pują one sporadycznie w interstycjach w postaci 
pojedynczych, niewielkich mikrogrudek o zmien-
nej wielkości (ryc. 149).

Granity dwułyszczykowe to skały barwy 
szarej, przeważnie o strukturze średniokrystalicz-
nej i nierównokrystalicznej (porfirowatej) i teks- 
turze bezładnej. Pod mikroskopem widać, że  
w tle skalnym o strukturze porfirowatej i tekstu-
rze bezładnej przeważają mniejsze (1-2 mm) kse-
nomorficzne ziarna kwarcu otaczające pojedyncze 
większe hipidomorficzne osobniki skalenia pota-
sowego (ortoklaz?) oraz hipidomorficzne lub kse-
nomorficzne, czasem zbliźniaczone albitowo, ta-
bliczki plagioklazów o składzie oligoklazu. Ska- 
lenie potasowe reprezentują najczęściej mikroklin 
z dobrze widocznymi zbliźniaczeniami krzyżowy-
mi i czasem ze śladami bliźniaków o charakterze 
sprzężonym (karsbladzko-peryklinowym). Nie-
kiedy, w skaleniach alkalicznych spotykane są 
struktury z odmieszania (eksolucyjne) o charakte-
rze pertytów, myrmekity, a rzadko, w zewnętrz-
nych częściach tabliczek, wyraźnie zaznacza się 
ich budowa pasowa o charakterze rekurencyjnym. 
Łyszczyki są tu reprezentowane głównie przez 
biotyt oraz muskowit. Pierwszy z opisywanych 
łyszczyków występuje, przeważnie w tle kwarco-
wo-skaleniowym, w postaci niewielkich agrega-
tów zbudowanych z bezładnie pozrastanych ze 
sobą blaszek o wielkości do 2 mm. Rzadziej, bio-
tyt tworzy tu mniejsze, pojedyncze fragmenty 
blaszek o postrzępionych końcach i krawędziach 
tkwiąc w interstycjach pomiędzy większymi ziar-
nami kwarcu. Panksenomorficzne blaszki musko-
witu o charakterystycznych zielonożółtych bar-
wach interferencyjnych występują tu zwykle 
pojedynczo i niekiedy są pozrastane z większymi 
tabliczkami skaleni. Podczas obserwacji mikro-
skopowej, w jednej z płytek cienkich, natrafiono 
też na duży fragment skalenia potasowego z sito-
wymi przerostami (magmowego?) epidotu. Mine-
rały akcesoryczne występują dość sporadycznie  
i są to zwykle pojedyncze igiełki apatytu oraz 
okrągławe, drobne ziarenka cyrkonu o pokroju 
beczułkowatym lub buławkowatym. Tlenki żela-
za spotykane są w niewielkich ilościach, a ich mi-
krogrudki koncentrują się zwykle w interstycjach 
ziaren kwarcowych albo wzdłuż większych bla-
szek biotytu (ryc. 148). 
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Ryc. 148. Granit dwułyszczykowy (pc. 53). Mikrofotogra�a, 
pow. ok. 40×, nikole skrzyżowane

Fig. 148. Two mica granite (thin section 53). Micrograph,  
magni�cation about 40x, crossed nicols

Ryc. 149. Granit (granodioryt) biotytowy (pc. 21). Mikrofoto-
gra�a, pow. ok. 40×, nikole skrzyżowane

Fig. 149. Biotite granite (granodiorite) (thin section 21). Micro-
graph, magni�cation about 40x, crossed nicols

Granity alkaliczne (alaskitowe) są skałami 
barwy szarej o strukturze średniokrystalicznej 
(lokalnie porfirowatej), o teksturze nieuporząd-
kowanej. W tle skalnym występują przede wszyst-
kim subhedralne tabliczki mikroklinu o wielkości 
do 3 mm, które często mają dobrze zaznaczone 
zrosty krzyżowe oraz ślady zbliźniaczeń typu 
karlsbadzkiego. Fragmenty tabliczek plagiokla-
zów (rzadko zbliźniaczonego albitowo) oraz kwar-
ce w postaci ksenomorficznych ziaren (o wielkości 
do 1mm) opływających inne składniki granitu są 
tu komponentami o znacznie niższej frekwencji. 
Biotyty tworzą często też pleochroiczne (czasem 
zbrunatniałe) nieregularne zrosty kilku blaszek, 
czasem o wielkości nawet do 2 mm. W niektó-
rych przypadkach blaszki biotytu są silnie strza-
skane lub postrzępione na końcach. W obrębie 
większych tabliczek skalenia natrafiono również 
na pojedyncze, drobne igiełki apatytu. Nieprzez- 
roczyste tlenki żelaza są bardzo rzadko spotykane 
i występują przeważnie w obrębie większych bla-
szek biotytów.

Dioryty należą do odmian litologicznych  
o szarej barwie z zielonymi smużkami w tle. Mają 
przeważnie strukturę średnio- do grubokrysta-
licznej, nierównokrystaliczną i wyraźnie zaakcen-
towaną teksturę kierunkową. Pod mikroskopem 
widać, że skały te zbudowane są z dużych, bezład-
nie poukładanych, fragmentów tabliczek plagio-
klazów, często z dobrze wyrażonymi zbliźniacze-
niami typu polisyntetycznego. Wielkość tych 

fragmentów zwykle kształtuje się w granicach od 
1 do 4 mm, a część z nich wykazuje oznaki za-
awansowanej kaolinizacji. W obrębie zielonych 
smug występują równoległe zrosty postrzępionych 
blaszek schlorytyzowanego biotytu i hipidiomor-
ficzne słupki hornblendy zwyczajnej układającej 
się w wyciągnięte równolegle i często porozrywa-
ne lub rozczłonkowane ich agregaty. Ich długość 
zwykle nie przekracza 2 mm. Minerały akceso-
ryczne są tu reprezentowane jedynie przez bardzo 
drobne, okrągławe ziarenka cyrkonu rozproszone 
bezładnie w skaleniowym tle oraz sporadycznie 
występujące nieprzezroczyste mikrokuleczki tlen-
ków żelaza w tkwiące w szczelinkach amfiboli. 

Anortozyty są skałami barwy szarej o struk-
turze drobnokrystalicznej i teksturze bezkierun-
kowej. Pod mikroskopem widać, że głównymi 
składnikami tła skały są subhedralne lub anhe-
dralne zasadowe (labrador-bytownit) plagioklazy, 
ciasno pozrastane ze sobą. Miejscami dobrze są 
widoczne w nich ślady zbliźniaczenia polisynte-
tycznego (albitowego), a w interstycjach stwier-
dzono obecność szkieletowych reliktów pirokse-
nów lub amfiboli. Oprócz nich, w obrębie skaleni 
występują pojedyncze igiełki apatytu oraz nie-
przezroczyste kryształki o wysokim reliefie przy-
pominające sfen (tytanit) lub cyrkon. Pojedyncze 
mikrogrudki tlenków żelaza występują tu jedynie 
sporadycznie. 

Rozważania na temat prawdopodobnego 
źródła pochodzenia surowca granitoidowego dla 
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badanych artefaktów prowadzi do mało konkret-
nych wniosków. Obserwowane struktury, cha-
rakterystyczne cechy morfologii głównych skład-
ników skałotwórczych, w powiązaniu z dość słabą 
zmiennością składu mineralnego wskazują, że su-
rowiec skalny mógł pochodzić z różnych źródeł. 
Skałami wyjściowymi mogły być zatem granito-
idy pochodzenia eratycznego lub granity bioty-
towe i dwułyszczykowe spotykane we wschod- 
niej części masywu granitoidowego Strzegom-So-
bótka, na kontakcie z ofiolitem Ślęży. Szczegóło-
we opisy petrograficzne ostatniej z opisywanych 
odmian litologicznych przedstawili Majerowicz 
(1963) i Puziewicz (1990). 

Wśród nielicznych skał wylewnych, spotyka-
nych w analizowanym zestawie próbek stwierdzo-
no obecność jedynie skał zasadowych o charakte-
rze bazanitów (pc. 122, pc. 123). 

Bazanity są skałami barwy ciemnoszarej do 
czarnej o strukturze porfirowej i teksturze bezład-
nej. Makroskopowo, w ich ciemnym, afanicznym 
tle, można zaobserwować pojedyncze, często za-
okrąglone, jasne prakryształy o wielkości do kilku 
mm i dość liczne rdzawe plamki zgorzeli bazalto-
wej. W obrazie mikroskopowym płytki cienkiej 
dobrze widoczna jest struktura porfirowa (miejs-
cami glomeroporfirowa) z dolerytowym, a lokal-
nie hyalopilitowym lub felsytowym tłem skal-
nym. Wśród prakryształów często można spotkać 
zaokrąglone fragmenty nefelinu o żółtawych bar-
wach interferencyjnych, owalne fragmenty pirok-
senów jednoskośnych (diopsyd?), ksenomorficzne 
oliwiny o izometrycznym pokroju oraz pojedyn-
cze, ostro zakończone słupki hornblendy bazalto-
wej. Część prakryształów posiada wąskie obwód-
ki z obtopienia, a w amfibolach napotkano ich 
zrosty z wielokątnymi obszarami o odmiennej 
orientacji optycznej. Czasem amfibole tworzą też 
niewielkie glomeroporfirowe agregaty zbudowane 
z ciasno pozrastanych i wachlarzowo ułożonych 
wąskich słupków o milimetrowej długości. W in-
terstycjach dolerytowego, a lokalnie felsytowego 
tła skalnego występują też pylaste, czerwonordza-
we agregaty iddyngsytowe otaczające większe mi-
krokuleczki tlenków żelaza. Całość tła uzupełnia-
ją drobnoziarniste, chmurzaste agregaty zbu- 
dowane z rozłożonych, czasem mikrołuseczko-

wych wodorotlenków żelaza (goethyt) oraz dość 
licznych okrągławych mikroziarenek minerałów 
rudnych (ryc. 150).

Na podstawie analizy cech petrograficznych 
można badane zasadowe skały wylewne uznać za 
eruptywne produkty neogeńskiej aktywności 
wulkanicznej na terenie Bloku Przedsudeckiego. 
Zdaniem prof. Marka Awdankiewicza (inf. ustna 
2013 r.) potencjalnym miejscem wydobycia tego 
surowca mogły być okolice wsi Targowica, w oko-
licy Niemczy, na Bloku Przedsudeckim. 

Skały osadowe
Skały osadowe w badanej grupie zabytków 

kamiennych są najczęściej reprezentowane przez 
skały klastyczne o zmiennej wielkości oraz róż-
nym stopniu obtoczenia składników szkieletu 
ziarnowego (piaskowce, mułowce, iłowce). Są tu-
taj skały klastyczne o charakterze arenitów zawie-
rające słabo obtoczone ziarna kwarcowe otoczone 
spoiwem krzemionkowym lub żelazistym (pc. 12, 
pc. 13, pc. 18, pc. 44, pc. 52, pc. 87) oraz skały 
odpowiadające składem wakom litycznym, kwar-
cowym, arkozowym lub o charakterze przejścio-
wym między nimi (pc. 1/WOT, pc. 5/WOT,  
pc. 1, pc. 17, pc. 27, pc. 28, pc. 31, pc. 42, pc. 50, 
pc. 74, pc. 91, pc. 95). Odnotowano tu również 
obecność wak kwarcowych z glaukonitem (pc. 9, 
pc. 22)

Arenity kwarcowe (I) są skałami barwy ja-
snobrązowożółtej, o strukturze drobnoziarnistej, 
bez wyraźnie zaznaczonego uwarstwienia. W po-
większeniu, w ich szkielecie ziarnowym jest do-
brze widoczna mozaika drobnych, ostrokrawędzi-
stych, rzadziej słabo obtoczonych, fragmentów 
kwarcu o wielkości około 0,15 mm, ciasno zazę-
biających się ze sobą. Te stosunkowo dobrze wy-
sortowane składniki klastyczne są często otoczone 
wąskimi obwódkami zawierającymi szarą, jedno-
litą, regeneracyjną krzemionkę o izotropowym 
charakterze optycznym. W interstycjach, spora-
dycznie można napotkać pojedyncze blaszki ja-
snego łyszczyku (serycyt?) oraz fragmenty skał 
kwarcytowych o strukturze mikrogranoblastycz-
nej. Tlenki żelaza występują tu bardzo rzadko  
i najczęściej tworzą zaokrąglone mikrogrudki  
z brunatnymi, pylastymi otoczkami w towarzy-
szących im ziarnach kwarcowych (ryc. 151). 
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Arenity kwarcowe (II) są skałami barwy sza-
robrązowej o strukturze średnioziarnistej i różno-
ziarnistej, bez wyraźnie zaznaczonego uwarstwie-
nia. W mikroskopowym obrazie preparatu można 
zaobserwować dwa rodzaje bardzo dobrze obto-
czonych ziaren kwarcu, które dość zdecydowanie 
różnią się od siebie wielkością. Podstawowe wy-
pełnienie tła stanowią tu bardzo dobrze obtoczo-
ne ziarna kwarcowe o wielkości rzędu dziesiątych 
części milimetra, mozaikowo wygaszające światło 
podczas obrotu stolikiem mikroskopu. W ich ob-
rębie spotkać można pojedyncze większe, również 
bardzo dobrze ziarna kwarcowe o wielkości do-
chodzącej do 1 mm. W interstycjach obok szare-
go spoiwa krzemionkowego o izotropowym cha-
rakterze optycznym napotkać można drobne 
skupienia brunatnej, pylastej substancji żelazistej 
powstałej w wyniku rozkładu tlenków żelaza. Mi-
nerały rudne tworzą tu sporadycznie pojedyncze, 
okrągławe ziarna rozproszone w dość przypadko-
wy sposób (ryc. 152). 

Arenity kwarcowe (III) są skałami okrucho-
wymi o żelazistym spoiwie i barwie wiśniowobrą-
zowej. Posiadają one strukturę drobnoziarnistą  
i równoziarnistą. Podstawowym składnikiem 
szkieletu ziarnowego są tu drobne, ostrokrawędzi-
ste i ciasno upakowane fragmenty kwarcu, cza-
sem o prostokątnych lub wielokątnych zarysach  
i wielkościach rzędu dziesiątych części mm. Zwy-
kle fragmenty kwarcu są tu otoczone brunatnym, 
nieprzezroczystym tłem żelazistym o pylastym 
charakterze. W niektórych miejscach nagroma-
dzenia substancji żelazistej tworzą wyspowe ob-
szary o ameboidalnym kształcie. W interstycjach 
pomiędzy większymi fragmentami kwarcu moż-
na spotkać również drobne, często zmięte i powy-
ginane fragmenty blaszek jasnego łyszczyku (sery-
cyt?; ryc. 153). 

Waki (I) są zwykle skałami barwy żółtawej, 
żółtawoszarej lub brązowoszarej, czasem o „pla-
mistym” wyglądzie. Należy zauważyć, że skład 
ich szkieletu ziarnowego jest bardzo zmienny  
i dlatego można jest sklasyfikować w szerokim za-
kresie, od wak kwarcowych, poprzez kwarcowo-
-lityczne i kwarcowo-arkozowe do wak litycz-
nych. Zwykle są to skały klastyczne o strukturze 
średnioziarnistej i nierównoziarnistej, bez wyraź-

Ryc. 150. Bazanit (pc. 123). Mikrofotogra�a, pow. ok. 40×, 
nikole skrzyżowane

Fig. 150. Basanite (thin section 123). Micrograph, magni�cation 
about 40×, crossed nicols

Ryc. 151. Arenit kwarcowy (I) o spoiwie krzemionkowym  
(pc. 19). Mikrofotogra�a, pow. ok. 40×, nikole skrzyżowane

Fig. 151. Quartz arenite (I) with silica matrix. (thin section 19). 
Micrograph, magni�cation about 40x, crossed nicols

Ryc. 152. Arenit kwarcowy (II) o spoiwie krzemionkowym (pc. 
52). Mikrofotogra�a, pow. ok. 40×, nikole skrzyżowane

Fig. 152. Quartz arenite (I) with silica matrix. (thin section 52). 
Micrograph, magni�cation about 40x, crossed nicols
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nie zaznaczonego uwarstwienia, przeważnie  
o spoiwie żelazisto-ilastym, rzadziej zawierającym 
rozproszone węglany. Wśród składników litycz-
nych szkieletu ziarnowego można tu spotkać 
drobne, często zaokrąglone, ostrokrawędziste 
fragmenty granitoidów, riolitów?, kwarcytów, 
łupków kwarcowo-skaleniowych oraz krzemieni? 
Innymi, często występującymi komponentami są 
tutaj: kwarc, skalenie (potasowe i plagioklazy), 
blaszki jasnych i ciemnych łyszczyków (często sil-
nie schlorytyzowane) oraz rzadko, allotriomor-
ficzne, czasem zbliźniaczone kryształy węglanów 
(kalcyt). W masie wypełniającej, obok kryptokry-
stalicznego agregatu żelazisto-ilastego występują 
gniazdowe skupienia rozłożonych tlenków żelaza 
(hematyt?, limonit) lub nagromadzenia skruszo-
nej masy z wymieszanymi ze sobą: kwarcem, ska-
leniami i jasnymi łyszczykami. Wśród minerałów 
akcesorycznych udało się oznaczyć: tytanit o rom- 
boidalnych zarysach, drobnosłupkowy apatyt, 
pleochroiczny wąskosłupkowy turmalin oraz bru-
natno przeświecające minerały o słupkowym (be-
czułkowatym) pokroju i wysokim współczynniku 
załamania światła (cyrkon?, monacyt?). Tlenki 
żelaza występują tu sporadycznie i zwykle tworzą 
w przestrzeniach międzyziarnowych, pojedyncze, 
drobne ziarenka o izometrycznych zarysach, oto-
czone czasem brunatną, pylastą substancją żelazi-
stą (ryc. 154).

Waki kwarcowe (II) z glaukonitem (pias- 
kowce glaukonitowe) są zwykle barwy ciemno-
brązowej z licznymi, wąskimi, równolegle układa-
jącymi się laminami o szarozielonym zabarwieniu. 
Reprezentują one odmianę skał klastycznych  
o strukturze drobnoziarnistej i nierównoziarnistej 
Podstawowy składnik szkieletu ziarnowego sta-
nowi ostrokrawędzisty, słabo obtoczony kwarc  
o wielkości ziaren do 0,2 mm. W mniejszych ilo-
ściach występują: pojedyncze, większe fragmenty 
kryształów kalcytu o wielkości do 0,3 mm, z wy-
raźnie widoczną łupliwością romboedryczną i śla-
dami polisyntetycznych zbliźniaczeń. Kalcyt czę-
sto posiada rdzawe obwódki, a często powierzchnia 
jego kryształów jest przyprószona jasnobrązową, 
pylastą substancją żelazistą. W skład szkieletu 
ziarnowego (oraz matriks) wchodzą również poje-
dyncze blaszki jasnych łyszczyków, które często są 

Ryc. 153. Drobnoziarnisty arenit (III) o spoiwie żelazistym (pc. 
44). Mikrofotogra�a, pow. ok. 40×, nikole równoległe

Fig. 153. Fine-grained arenite (III) with ferruginous matrix (thin 
section 44). Micrograph, magni�cation about 40×, parallel nicols

Ryc. 154. Waka (I); (pc. 42). Mikrofotogra�a, pow. ok. 40×, 
nikole skrzyżowane

Fig. 154. Sandstone (I); (thin section 42). Micrograph, magni�-
cation about 40×, crossed nicols

Ryc. 155. Waka kwarcowa (II) z glaukonitem (pc. 9). Mikrofoto-
gra�a, pow. ok. 40×, nikole skrzyżowane

Fig. 155. Quartz sandstone (II) with glauconite (thin section 9). 
Micrograph, magni�cation about 40×, crossed nicols
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powyginane i zmienione przez wietrzenie. W spo-
iwie tej waki przeważa ciemnozielona, prześwie-
cająca, kryptokrystaliczna substancja glaukonito-
wo-ilasta wypełniająca niemal w całości przes- 
trzenie międzyziarnowe. Glaukonit występuje  
w masie wypełniającej tworząc pojedyncze, zie-
lonkawo zabarwione, okrągławe ziarna o drobno-
łuseczkowej budowie wewnętrznej. W spoiwie 
natrafiono także na rdzawe, nieregularne plamy 
wodorotlenków żelaza oraz wąskie żyłki wypeł-
nione żółtawą, pylastą substancją przypominającą 
wyglądem kollofan. Tlenki żelaza występują tu 
jedynie sporadycznie i w przestrzeniach między-
ziarnowych można spotkać tylko ich pojedyncze, 
nieprzezroczyste, drobne mikrogrudki o zarysach 
wielokątnych. 

Analizując cechy petrograficzne poszczegól-
nych odmian skał klastycznych o strukturze psa-
mitowej należy zwrócić uwagę, że te odmiany li-
tologiczne nie występują w Sudetach czy na 
terenie Bloku Przedsudeckiego. Są natomiast one 
dość pospolite w głazach narzutowych zlodowa-
cenia południowopolskiego. Ich obszary źródłowe 
należy wiązać raczej ze skałami wieku ordowic-
kiego występującymi w pasie od okolic Sankt Pe-
tersburga do wyspy Oland w Szwecji (waki kwar-
cowe z glaukonitem), z dolnopaleozoicznymi 
kwarcytycznymi piaskowcami obszaru (serii) Da-
larna w południowej Szwecji (arenity I II), czy 
tzw. piaskowcami jotnickimi arenity (III) dość 
pospolicie występującymi w podłożu wschodniej 
części obecnego Morza Bałtyckiego. Dla wak (I) 
ścisłe określenie ich obszaru alimentacyjnego jest 
niemożliwe z uwagi na znaczną zmienność cech 
petrograficznych składników ich szkieletu ziarno-
wego oraz dość urozmaicony charakter masy wy-
pełniającej i spoiwa. 

Mułowce należą do drobnoziarnistych skał 
klastycznych zawierających w szkielecie ziarno-
wym składniki pelityczne o rozmiarach frakcji 
mułowej, rzadziej nawet iłowej (aleuryty). Można 
wyróżnić ich trzy odmiany nieco różniące się ce-
chami petrograficznymi. Najczęściej są to: mu-
łowce (iłowce) z dobrze widoczną subtelną lami-
nacją (pc. 33, pc. 34, pc. 36, pc. 37, pc. 47, pc. 71, 
pc. 93, pc. 110, pc. 111), mułowce bez uwarstwie-
nia (laminacji) (pc. 7, pc. 26, pc. 58, pc. 108) oraz 
iłowce (pc. 99, pc. 106).

Mułowce laminowane (I) reprezentują zwy-
kle skały o barwie wiśniowobrązowej, rzadziej 
szarobrązowej. Posiadają one strukturę od mikro-
ziarnistej do pelitowej, równo- lub różnoziarnistą 
z wyraźnie zaznaczoną subtelną laminacją w po-
staci cienkich, brunatnych warstewek i smużek  
w różnych odcieniach wiśniowo- lub szarobrązo-
wego zabarwienia. W ich obrazie mikroskopo-
wym najczęściej widoczny jest bardzo ciasno upa-
kowany szkielet ziarnowy zbudowany z ostro- 
krawędzistych ziaren kwarcowych otoczonych 
brunatną pylastą substancją żelazistą lub żelazi-
sto-ilastą. Czasem zaobserwować można, że kwar-
ce tworzą tu okrągławe, izolowane, wyspowe 
agregaty składające się z kilku ziaren, a oprócz 
nich napotkać można nieliczne fragmenty blaszek 
jasnego łyszczyku o charakterystycznych żółtych 
barwach interferencyjnych. Lokalnie w intersty-
cjach występują też pojedyncze, zaokrąglone zia-
renka tlenków żelaza. W dużym powiększeniu  
w żelazisto-ilastym tle można również zaobserwo-
wać drobnolistewkowe lub drobnołuseczkowe 
agregaty zbudowane z poskaleniowych? smekty-
tów lub pojedyncze, pręcikowe pseudomorfozy po 
pierwotnych łyszczykach, wypełnione brunatną 
substancją żelazistą (ryc. 156).

Mułowce (II) są skałami o ciemnobrązowym 
lub brunatnym zabarwieniu, o strukturze pelito-
wej, bez wyraźnie zaznaczonego uwarstwienia.  
W ich tle widoczne są zwykle pojedyncze, ostro- 
krawędziste lub słabo obtoczone fragmenty kwar-
cu tkwiące w drobnołuseczkowym lub afanito-

Ryc. 156. Mułowiec laminowany (I); (pc. 34). Mikrofotogra�a, 
pow. ok. 40×, nikole skrzyżowane

Fig. 156. Laminated mudstone (I); (thin section 34). Micro-
graph, magni�cation about 40x, crossed nicols
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wym tle ilastym. Lokalnie w ich obrębie spotkać 
można jaśniejsze, robakowate smużki i żyłki wy-
pełnione drobnymi łuseczkami serycytu?, smek-
tytu? o charakterystycznych tęczowych barwach 
interferencyjnych. Mogą one reprezentować pro-
dukty diagenetycznej rekrystalizacji koagulatu  
z pierwotnej koloidalnej zawiesiny. Rzadko nato-
miast można spotkać wąskie żyłki zawierające 
produkty rozpadu pierwotnych tlenków żelaza, 
wypełnione brunatną lub pomarańczowo-brązo-
wą pylastą substancją żelazistą (limonit?, goethyt?; 
ryc. 157).

Iłowce należą do grupy skał o barwie brązo-
wej lub ciemnoszarej posiadających strukturę afa-
niczną i subtelną laminację typu sedymentacyjne-
go. W obrazie mikroskopowym, podczas pro- 
wadzenia obserwacji przy dużym powiększeniu, 
w ich tle uwidacznia się drobnoziarnisty agregat 
ciasno posplatanych ze sobą, często rozłożonych, 
mikroziarenek kwarcu i mikrołuseczek minera-
łów ilastych (illit?) o słabym stopniu wewnętrzne-
go ich uporządkowania. Lokalnie, spotykane są 
też izolowane obszary zbudowane z drobnolistew-
kowych nagromadzeń poskaleniowego smektytu 
lub zawierające bardzo liczne, drobne zaokrąglone 
ziarenka o charakterystycznych różowych bar-
wach interferencyjnych, przypominające węglany. 
Wśród sporadycznie znajdowanych fragmentów 
minerałów akcesorycznych udało się oznaczyć: 
hematyt, cyrkon, apatyt oraz bliżej nieokreślone 
amfibole (ryc. 158). 

 Określenie proweniencji tych drobnoziarnistych 
skał okruchowych nie jest łatwe z uwagi na nie-
wielkie rozmiary budujących je składników oraz 
znaczny stopień ich wtórnych zmian wywołanych 
wietrzeniem. Mogą one reprezentować skały po-
chodzenia narzutowego pochodzące z podłoża 
środkowej części obecnego Morza Bałtyckiego, 
lecz niektóre ich próbki posiadają cechy petrogra-
�czne typowe dla bardzo drobnoziarnistych od-
mian piaskowców jotnickich pochodzących z po-
łudniowego obrzeżenia Fennoskandii.

Oprócz skał klastycznych w badanym zbiorze 
artefaktów występują również skały węglanowe  
o cechach petrograficznych marglistych biomi-
krytów (pc. 2/WOT, pc. 3/WOT, pc. 4/WOT) 
oraz drobnoziarniste skały krzemionkowe wyglą-
dem zewnętrznym przypominające lidyty lub ro-
gowce (pc. 101). 

Wapienie organogeniczne (margliste bio-
mikryty) są drobnoziarnistymi skałami węglano-
wymi barwy żółtoszarej, bez wyraźnie zaznaczo-
nego uwarstwienia (laminacji). Podczas obserwacji 
w powiększeniu można zauważyć, że tło wapieni 
jest przeświecające i zawiera dużą ilość mikryto-
wych węglanów z niewielką domieszką substancji 
ilastej. W tym tle występują różne fragmenty ko-
palnych mikroorganizmów, które czasem są wy-
pełnione drobnokrystaliczną lub amorficzną sub-
stancją o wysokich (tęczowych) lub szarych 
barwach interferencyjnych (opal, chalcedon). 
Wśród mikroskamieniałości rozpoznano spicza-
sto zakończone przekroje poprzeczne ramieniono-

Ryc. 157. Mułowiec (II); (pc. 58). Mikrofotogra�a, pow. ok. 
40×, nikole skrzyżowane

Fig. 157. Mudstone (II); (thin section 58). Micrograph, magni�-
cation about 40x, crossed nicols

Ryc. 158. Iłowiec (pc. 99). Mikrofotogra�a, pow. ok. 80×, nikole 
skrzyżowane

Fig. 158. Claystone (thin section 99). Micrograph, magni�cation 
about 40x, crossed nicols
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gów, owalne, spiralnie lub konwolutnie zwinięte 
przekroje skorupek małży, ślimaków oraz formy 
przypominające Nodosaria. Lokalnie widoczne są 
też pojedyncze okrągławe i spiralne przekroje 
otwornic z wyraźnie zaznaczającą się ścianą ze-
wnętrzną oraz inne pozostałości organiczne  
np. pojedyncze igły (gąbek?, jeżowców) oraz bliżej 
nierozpoznane owalne i wielosegmentowe prze-
kroje dawnych mikroorganizmów. W próbce  
pc. 4/WOT napotkano ponadto nieliczne cienkie 
laminy zawierającymi liczne zespoły mikrogru-
dek nieprzezroczystych tlenków żelaza. Na po-
wierzchni tego zabytku dobrze widoczne są też 
nieregularnie rozmieszczone ślady płaszczyzn kli-
ważu wypełnione sparytem zawierającym poli-
syntetycznie zbliźniaczony kalcyt (ryc. 159). 

Łupki krzemionkowo-ilaste to skały o bar-
wie ciemnobrązowej, o strukturze pelitycznej (lo-
kalnie aleurytowej) i subtelnej laminacji sedy-
mentacyjnej. Pod mikroskopem dopiero w dużym 
powiększeniu, w tle skały można zauważyć,  
że składa się ona z bardzo drobnoziarnistego agre-
gatu mikroziarenek kwarcowych i prawdopodob-
nie skaleniowych, poprzedzielanych igiełkowymi 
i drobnostrzępkowymi agregatami smektytu(?)  
o charakterystycznych żółtych barwach interfe-
rencyjnych zawierających sporą ilość pylastego 
pigmentu żelazistego. W opisywanym tle dość 
liczne są (przeświecające brunatnawo) produkty 
przemian biotytu (chloryt żelazowy?), okrągławe 
ziarna hematytu? oraz sporadycznie bardzo drob-
ne okruchy minerałów akcesorycznych (cyrkon?, 

tytanit, apatyt?) o wyższym reliefie. Nierzadko 
napotkać można okrągławe lub nieregularne 
agregaty drobnowłókienkowego chalcedonu spa-
jające składniki wcześniej opisywanego szkieletu 
ziarnowego. Poszczególne składniki skałotwórcze 
są często przyprószone pylastą brązową substancją 
żelazisto-krzemionkową. Bardzo małe rozmiary 
ziaren i ostrokrawędzistych fragmentów szkieletu 
ziarnowego nie pozwalają jednak na dokładne 
oznaczenie ich cech optycznych przydatnych do 
wiarygodnej ich identyfikacji (ryc. 160). 

Cechy petrograficzne opisywanych skał wę-
glanowych wskazują, że miejscem ich pochodze-
nia mogły być górnokredowe wapienie z Groszo-
wic w okolicy Opola. Potwierdzenie tej hipotezy 
wymaga dokładnego oznaczenia przynależności 
rodzajowej i dokładnego wieku znajdujących się 
w nich mikroskamieniałości i wykracza poza 
ramy niniejszego opracowania. Skała ilasto-krze-
mionkowa jest zapewne pochodzenia eratyczne-
go, chociaż nie można wykluczyć również jej źró-
dła w dolnopaleozoicznych (sylurskich) skałach 
osadowych Struktury Bardzkiej.

Skały metamorficzne
Skały metamorficzne były odmianami litolo-

gicznymi, które najczęściej wykorzystywano do 
produkcji badanych zabytków kamiennych. Poni-
żej scharakteryzowano poszczególne ich rodzaje 
biorąc pod uwagę zaawansowanie zjawisk meta-
morficznych ich protolitu. W pierwszej kolejności 
opisano zatem różnego rodzaju łupki, a następnie 
skały o teksturze masywnej, których ostateczna 

Ryc. 159. Marglisty biomikryt (pc. 3/WOT/a) Mikrofotogra�a, 
pow. ok. 40×, nikole skrzyżowane (fot. E. Lisowska)

Fig. 159. Clay bearing biomicrite (thin section 3/WOT/a). 
Micrograph, magni�cation about 40x, crossed nicols (photo E. 
Lisowska)

Ryc. 160. Łupek krzemionkowo-ilasty (pc. 101). Mikrofotogra-
�a, pow. ok. 40×, nikole skrzyżowane

Fig. 160. Siltstone (thin section 101). Micrograph, magni�cation 
about 40x, crossed nicols
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równowaga fazowa została osiągnięta w warun-
kach temperatury i ciśnienia odpowiadającym fa-
cji amfibolitowej metamorfizmu regionalnego. 

Wśród najbardziej reprezentatywnych skał 
metamorficznych o teksturze łupkowej znajdują 
się: łupki chlorytowe (zieleńce i fyllity), łupki epi-
dotowo-klinozoisytowe, łupki chlorytowo-tremo-
litowe, łupki tzw. plamiste, łupki kwarcowo- 
-skaleniowe (albitowe) oraz łupki łyszczykowe  
(z granatami).

Złupkowane skały niskiego stopnia meta-
morfizmu regionalnego w badanej kolekcji ka-
miennych artefaktów są reprezentowane przede 
wszystkim przez zieleńce (pc. 48, pc. 51, pc. 57, 
pc. 79, pc. 84, pc. 120), łupki epidotowo-zoizy-
towe (pc. 11, pc. 38, pc. G13_09/k7) oraz fyllity 
(pc. 15, pc. 83).

Zieleńce są skałami o barwie od szarozielonej 
do ciemnozielonej o megaskopowo widocznej 
strukturze afanitowej i przeważnie teksturze bez-
kierunkowej. W niektórych próbkach można cza-
sem zaobserwować występowanie słabo wyrażo-
nej tekstury kierunkowej zaznaczonej przez 
naprzemiennie układające się subtelne laminki  
o różnej intensywności szarozielonego zabarwie-
nia. Widoczne w powiększeniu tło skały ma struk- 
tury: nematoblastyczną, granonematoblastyczną 
lub nawet dianematoblastyczną. Głównymi 
składnikami mineralnymi są drobnoblaszkowe 
lub drobnołuseczkowe chloryty (przeważnie ma-
gnezowe) o zróżnicowanej morfologii ich przero-
stów (równoległe, wachlarzowe, rozetkowe i inne). 
Chlorytom czasem towarzyszą reliktowe: kwarc 
tworzący drobne ksenomorficzne ziarna oraz spo-
radycznie ostrokrawędzisty skaleń potasowy oraz 
minerały rudne tworzące najczęściej chmurzaste 
skupienia mikrogrudek rozproszonych bezkierun-
kowo w tle skały. W niektórych próbkach znajdu-
ją się również niewielkie izolowane obszary zawie-
rające pojedyncze, rozmaicie powyginane żyłki  
o jasnoszarym zabarwieniu wypełnione nieregu-
larnie pozrastanymi igiełkami bladozielonego 
chlorytu żelazowego (szamozyt-thuryngit). Z mi-
nerałów akcesorycznych udało się rozpoznać jedy-
nie cyrkon tworzący fragmenty ziaren o beczuł-
kowatym pokroju, z charakterystycznymi tęczo- 
wymi barwami interferencyjnymi widocznymi na 
ich powierzchniach (ryc. 161). 

Łupek epidotowo-klinozoizytowy (meta-
gabro) jest skałą o barwie szarozielonej i słabo za-
znaczonej foliacji. Miejscami rozcinają je poje-
dyncze, cienkie żyłki i soczewki o nieregularnym 
przebiegu, wypełnione nieprzezroczystymi tlen-
kami żelaza o kryptokrystalicznej postaci. Pod 
mikroskopem widoczna jest struktura nematobla-
styczna z wyraźnie zaznaczoną foliacją, często sil-
nie zafałdowaną i powyginaną. W tle widoczne są 
naprzemiennie występujące lub zazębiające się 
obszary o barwie szarej i zielono-atramentowo-
niebieskiej. W pierwszej, opisywanej strefie prze-
ważają silnie sausurytyzowane pseudomorfozy 
poskaleniowe wypełnione drobnołuseczkową sub- 
stancją chlorytowo-epidotową o szarych lub żół-
tawych barwach interferencyjnych. Resztę tła łup-
ka wypełniają silnie powyginane i soczewkowo 
wyciągnięte smugi zawierające atramentowo-nie-
bieski „płatkowy” klinozoisyt, okrągławy epidot 
o koncentrycznej budowie strefowej z obwód- 
kami o tęczowym zabarwieniu oraz drobnoigieł-
kowy agregat zawierający (często zmięte i pokru-
szone) drobne igiełki amfiboli magnezowo-wap-
niowych z szeregu tremolitu-aktynolitu (uralit). 
Ten drobnoigiełkowy, miejscami silnie spilśniony 
agregat prawdopodobnie wypełnia pseudomorfo-
zy po pierwotnych piroksenach lub amfibolach. 
Lokalnie można też zauważyć oznaki silnej defor-
macji o charakterze ścięciowym, której efektem 
końcowym jest silnie zaawansowane spękanie  
i roztarcie większości składników skałotwórczych. 
Minerały rudne (tlenki Fe-Ti) postaci drobnych 
mikrogrudek występują sporadycznie (ryc. 162).

Łupki kwarcowo-chlorytowe (fyllity) są 
złupkowanymi skałami metamorficznymi barwy 
jasnoszarej lub szaroczarnej, o strukturze afanicz-
nej, z subtelną laminacją wyrażoną poprzez wy-
stępowanie warstewek o różnym odcieniu szarego 
lub szaroczarnego zabarwienia. Na powierzchni 
złupkowania skała ma charakter jedwabisty z po-
łyskującymi drobnymi blaszkami jasnego łyszczy-
ku. Pod mikroskopem widoczna jest przeważnie 
struktura drobnonematoblastyczna, a tekstura 
lokalnie jest kierunkowa (miejscami bezładna).  
W dużym powiększeniu można dostrzec, że tło 
skalne fyllitów budują diablastycznie przerośnięte 
mikrowłókienka szarego chlorytu i serycytu. Lo-
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kalnie występują też gniazdowe agregaty mineral-
ne o strukturze grano- lub porfiroblastycznej za-
wierające większe blaszki jasnego łyszczyku 
(muskowit, serycyt?), pojedyncze, drobne blasty 
kwarcu lub skalenia. Zaburzenia układu lamina-
cji polegają na nieregularnym wyginaniu się ze-
społów mikrowłókienek i łuseczek, których skła-
du nie da się oznaczyć metodą mikroskopową. 
Lokalnie, składniki tła skały są pokryte pyłem 
grafitowym. Oprócz tego, znajdują się tu nielicz-
ne żyłki wypełnione szklistym chalcedonem (cza-
sem o budowie sferolitycznej) wykazujące niemal 
izotropowy charakter optyczny. Ponadto, w brą-
zowym tle chlorytowym sporadycznie można 
spotkać pojedyncze, większe soczewkowe frag-
menty skał kwarcytowych o strukturze mikrogra-
noblastycznej, pojedyncze słupki cyrkonu o be-
czułkowatym pokroju i charakterystycznych 
tęczowych barwach interferencyjnych oraz so-
czewkowo ułożone smużki zbudowane z nieprze-
zroczystych mikrogrudek tlenków żelaza. Wszyst-
kie te składniki zorientowane są dłuższymi osiami 
zgodnie z przebiegiem płaszczyzny foliacji (ryc. 
163).

Wśród łupków krystalicznych powstałych  
w nieco wyższej temperaturze i ciśnieniu można 
tu wyróżnić: łupki łyszczykowe, a w tym: ich  
odmiany z granatami (i bez nich) (pc. 61, pc. 66, 
pc. 67, pc. 70, pc. 82, pc. 92, pc. 124); łupki gru-
zełkowe tzw. ”plamiste” (pc. 32, pc. 35, pc. 54, 
pc. 73, pc. 105); łupki kwarcowo-skaleniowe  
(pc. 4, pc. 8, pc. 43, pc. 49, pc. 56, pc. 78, pc. 80, 
pc. 81, pc. 94, pc. 104, pc. 112, pc. 113, pc. 121) 
oraz łupki kwarcowo-serycytowe (pc. 10, pc. 14, 
pc. 45, pc. g13_09/k8, pc. g13_09/k11).

Łupki łyszczykowe są skałami z dobrze za-
znaczonymi płaszczyznami foliacji (czasem la-
minowane) barwy od brązowoszarej poprzez ja-
snobrązową do ciemnozielonej. Ich tło widoczne 
megaskopowo jest zwykle zbudowane z naprze-
miennie układających się lamin zawierających, 
albo ksenomorficzne mikroblasty kwarcowo-ska-
leniowe, albo smugi lub laminy pierwotnie zbu-
dowane z równolegle ułożonych pakietów blaszek 
jasnych łyszczyków, czasem sigmoidalnie powy-
ginanych. W niektórych miejscach, gdzie pier-
wotnie znajdowały się łyszczyki, obecnie znajdują 

Ryc. 161. Zieleniec (pc. 51). Mikrofotogra�a, pow. ok. 40×, 
nikole skrzyżowane

Fig. 161. Greenschist (thin section 51). Micrograph, magni�ca-
tion about 40x, crossed nicols

Ryc. 162. Łupek epidotowo-klinozoisytowy (metagabro);  
(pc. 11). Mikrofotogra�a, pow. ok. 40× , nikole skrzyżowane

Fig. 162. Epidote-clinozoisite schist (metagabro); (thin section 
11). Micrograph, magni�cation about 40x, crossed nicols

Ryc. 163. Łupek kwarcowo-chlorytowy (fyllit); (pc. 83). Mikro-
fotogra�a, pow. ok. 80×, nikole skrzyżowane

Fig. 163. Quartz-chlorite schist (phyllite); (thin section 83). 
Micrograph, magni�cation about 40x, crossed nicols
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nagromadzenia wypełnione mikrokrystalicznym 
lub pylastym agregatem wietrzeniowym (kaoli-
nit, illit?). W innych próbkach występują także 
pojedyncze, izometryczne porfiroblasty ciemno-
czerwonych granatów o wielkości do kilku mili- 
metrów. 

W powiększonym obrazie mikroskopowym 
widoczne jest znacznie zróżnicowanie struktur 
badanych łupków łyszczykowych. Obok siebie 
mogą też występować obszary o różnych struktu-
rach, a w tym: porfiroblastycznej, granoblastycz-
nej, nematogranoblastycznej, a nawet dianemato-
blastycznej. Tekstura jest kierunkowa i podkreś- 
lona jest przez wyciągnięte w jednym kierunku 
pakiety blaszek łyszczyków (lub produktów ich 
wtórnych przemian) oraz soczewkowe nagroma-
dzenia kwarcu i skaleni. W tle warstewek łyszczy-
kowych często widać równolegle ułożone i ciasno 
splatające się ze sobą drobne mikroblaszki lub mi-
kroigiełki jasnego, schlorytyzowanego łyszczyku. 
Miąższość tych laminek nie przekracza zwykle 
1mm. Ponadto, w tle chlorytowym występują po-
jedyncze, drobne, okrągławe lub soczewkowe 
ziarna skaleni (albit?) oraz kwarcu o szarych bar-
wach interferencyjnych. Układają się one zwykle 
dłuższymi osiami równolegle do foliacji, a czasem 
wchodzą w skład większych spękanych kilkuziar-
nowych agregatów. Minerały rudne zwykle wy-
stępują w postaci zmienionych wietrzeniowo (cza-
sem całkowicie rozłożonych), brunatnych lub 
czarnych, pojedynczych ziaren o nieregularnych 
zarysach. Znajdowane są one też w większych 

chmurzastych strefach zbudowanych z wielu mi-
krogrudek, które czasem przeświecają brunatna-
wo. Tlenki żelaza występują sporadycznie w po-
staci pojedynczych mikroziarenek skoncentro- 
wanych zwykle na granicach lamin o różnym 
składzie mineralnym. Drobne grudki tlenków że-
laza układają się w tle łyszczykowym zwykle rów-
nolegle do foliacji (ryc. 164).

Łupki plamiste są skałami o dobrze zazna-
czonym kliważu spękaniowym, przeważnie bar-
wy żółtobrązowej z licznymi drobnymi, brunat-
nymi plamkami, smużkami lub soczewkami 
(gruzełki) o średnicy do 5 mm. Pod mikrosko-
pem, w płytce cienkiej, można zauważyć, że mają 
one przeważnie strukturę mikronematodiabla-
styczną z ciemnymi okrągławymi lub wyciągnię-
tymi, brunatnymi porfiroblastami wypełnionymi 
pylastą substancją żelazistą. W składzie mineral-
nym tej odmiany łupków, przeważają liczne agre-
gaty poprzerastanych ze sobą drobnych blaszek  
i mikroigiełek jasnego łyszczyku (muskowit, sery-
cyt?), które opływają bądź przerastają się z drob-
nymi pokruszonymi ziarenkami kwarcu i skaleni. 
Czasem kwarc i skalenie tworzą też izolowane 
agregaty o budowie soczewkowej. Występujące 
dość licznie brunatne, nieprzeźroczyste, okrągła-
we plamy (gruzełki) są dość niejednorodne pod 
względem kształtu i często przerastają je drobno-
igiełkowe składniki tła skały. Niekiedy plamy te 
mają zarysy ameboidalne i są rozczłonkowane na 
fragmenty o różnej wielkości. Na gruzełki te skła-
dają się też czasem pofałdowane brunatne blaszki 

Ryc. 164. Łupek łyszczykowy z granatami (pc. 124). Mikrofoto-
gra�a, pow. ok. 40×, nikole skrzyżowane

Fig. 164. Micaceous schist with garnets (thin section 124). Mi-
crograph, magni�cation about 40x, crossed nicols

Ryc. 165. Łupek gruzełkowy (plamisty) (pc. 73). Mikrofotogra-
�a, pow. ok. 40×. nikole skrzyżowane

Fig. 165. Contact spotted schist  (thin section 73). Micrograph, 
magni�cation about 40x, crossed nicols
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biotytu? zmienionego w chloryt żelazowy (szamo-
zyt, turyngit) wraz przedzielającymi je drobniut-
kimi zespołami fragmentów ziarenek kwarcowo-
-skaleniowych. Minerały rudne tworzą pojedyncze 
mikrogrudki spotykane prawie wyłącznie w obrę-
bie większych smug biotytowych (ryc. 165).

Łupki kwarcowo-skaleniowe ze smugami 
tlenków żelaza lub ciemnymi lub jasnymi łyszczy-
kami,są skałami metamorficznymi zwykle barwy 
szarej, rzadziej jasnoszarobrązowej, z wyraźnie za-
znaczoną foliacją i charakterystyczną smużysto-
ścią na ich odłupanych lub zagładzonych po-
wierzchniach. Pod mikroskopem uwidacznia się 
ich granonematoblastyczna struktura i wyraźnie 
zaznaczona tekstura kierunkowa. Kierunkowość 
struktury jest najczęściej zaakcentowana poprzez 
równoległe układanie się wydłużonych soczewko-
wo agregatów ziaren kwarcowo-skaleniowych 
otoczonych rdzawymi smugami rozłożonych 
tlenków żelaza (hematyt, goethyt?, lepidokrokit?). 
Niekiedy smużystość skały podkreślają też poje-
dyncze blaszki biotytu lub serycytu o podobnej 
orientacji przestrzennej. Miejscami, skały te są 
sfałdowane w sposób podatny, a ich mikrofałdki 
tworzą strukturę przypominającą pakiety krenu-
lacyjne. Zdarza się też, że niektóre składniki ska-
łotwórcze są silnie pokruszone i skataklazowane 
w wyniku ich lokalnej deformacji ścięciowej.  
W niektórych próbkach tekstura kierunkowa jest 
efektem współwystępowania zazębiających się ze 
sobą fragmentów tła zbudowanych z mozaikowo 
układających się agregatów kwarcowo-skalenio-

wych oraz obszarów, gdzie dominuje spilśniony 
drobnołuseczkowy lub drobnostrzępkowy chloryt 
żelazowy (szamozyt, thuryngit) wypełniający 
prawdopodobnie pseudomorfozy po wcześniej-
szych jasnych łyszczykach. W tle skalnym można 
napotkać czasem pojedyncze znacznie większe 
fragmenty kwarcu (lub kwarcytów) dochodzące 
nawet do 5 mm wielkości. Częste są również 
smużyste lub żyłkowe skupienia brunatnej sub-
stancji pylastej (uwodnione tlenki żelaza). Mine-
rały rudne (oprócz występowania ich w smugach) 
tworzą tu sporadycznie występujące pojedyncze, 
ksenomorficzne ziarna o wielkości do 2 mm roz-
mieszczone w tle skały w bezładny sposób (ryc. 
166).

Łupki kwarcowo-serycytowe są skałami 
barwy jasnoszarej o strukturze granoblastycznej 
ze słabo widoczną równoległą orientacją budują-
cych je ziaren kwarcu. W obrazie mikroskopo-
wym jest dobrze widoczna struktura granobla-
styczna i wyraźna tekstura kierunkowa typu 
łupkowego z lineacją drobnych blaszek lub igiełek 
serycytu. Tło skały zbudowane jest zwykle z cia-
sno zazębiających się ksenomorficznych ziaren 
kwarcu o szarych barwach interferencyjnych  
i wielkości do 2 mm. W obrębie blastów kwarcu, 
jak i w przestrzeniach międzyziarnowych zaob-
serwowano występowanie bardzo drobnych, igieł-
kowych blaszek serycytu o nieregularnych kształ-
tach i żółtawych barwach interferencyjnych.  
W interstycjach można spotkać też większe pakie-
ty złożone z kilkublaszkowych zespołów jasnych 

Ryc. 166. Łupek kwarcowo-skaleniowy (pc. 78). Mikrofotogra-
�a, pow. ok. 40×, nikole skrzyżowane

Fig. 166. Quartz-feldspar schist (thin section 78). Micrograph, 
magni�cation about 40x, crossed nicols

Ryc. 167. Łupek kwarcowo-serycytowy (pc. 9k11b). Mikrofoto-
gra�a, pow. ok. 40×, nikole skrzyżowane

Fig. 167. Quartz-sericite schist (thin section 9k11b). Micro-
graph, magni�cation about 40x, crossed nicols
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łyszczyków tworzących sigmoidalnie wygięte  
i obustronnie wyklinowujące się soczewkowe 
agregaty. Są to struktury typowe dla tzw. „ryb 
mikowych”, określane w literaturze jako wskaźni-
ki zwrotu naprężenia podczas deformacji synfo-
liacyjnej. Pojedyncze, ostrokrawędziste ziarna 
tlenków żelaza o niewielkich rozmiarach wystę-
pują tu sporadycznie (ryc. 167). 

Podsumowując tą część pracy, należy zauwa-
żyć, że niektóre z badanych zabytków wykona-
nych z łupków mogą mieć obszary źródłowe su-
rowca skalnego w Sudetach i na ich przedpolu. 
Miejscem pochodzenia łupków kwarcowo-chlo-
rytowych mogły być dewońskie serie Sudetów 
Wschodnich, gdzie skały o podobnych cechach 
petrograficznych występują w okolicy Jarnołtów-
ka koło Głuchołaz. Łupki kwarcowo-serycytowe 
są prawdopodobnie związane genetycznie z kwar-
cytami występującymi w otoczeniu intruzji grani-
tów Strzelina (tzw. kwarcytami z Jegłowej). Bar-
dziej problematyczne jest natomiast miejsce 
pochodzenia łupków kwarcowo-skaleniowych 
(eratyczne lub import) oraz łupków plamistych, 
które, albo stanowiły surowiec kamienny pocho-
dzenia eratycznego, albo pochodziły z aureoli 
kontaktowej skał intruzywnych masywu granito-
idowego Strzelin-Żulowa, dobrze odsłoniętych 
współcześnie na terenie Republiki Czech.

Poniżej zamieszczono opisy cech petrograficz-
nych zabytków wytworzonych ze skał metamor-
ficznych o teksturze masywnej, bez wyraźnie za-
znaczonego złupkowania, chociaż należy zau- 

ważyć, że zdarzają się tu pojedyncze próbki z wy-
raźnie zaznaczoną foliacją i o teksturze kierunko-
wej (łupkowej). 

Do grupy tej zaliczono: kwarcyty (pc. 2, pc. 6, 
pc. 23, pc. 41, pc. 60, pc. 72, pc. 76, pc. 107, pc. 
109, pc. 115, pc. 116, pc. 118, pc. g13_09 k30); 
gnejsy i blastokataklazyty (pc. 10, pc. 16, pc. 64, 
pc. 68, pc. 112,); amfibolity (pc. 3, pc. 5, pc. 11, 
pc. 39, pc. 55, pc. 65, pc. 66, pc. 102, pc. 103, pc. 
114); serpentynity (pc. 25, pc. 29, pc 30a, pc. 30b, 
pc. 62, pc. 69, pc. 97, pc. 98) i marmury (pc. 63).

Kwarcyty (I) są zwykle skałami barwy ja-
snoszarej o strukturze granoblastycznej z poły-
skującymi pojedynczymi blaszkami jasnych łysz-
czyków na ich powierzchni. Czasem widoczne są 
w nich oznaki słabego ukierunkowania składni-
ków skałotwórczych (tekstura równoległa) zazna-
czone występowaniem bardzo drobnych, soczew-
kowych lub nieregularnych zrostów mikroblaszek 
jasnego łyszczyku tkwiących w drobnoblastycz-
nym tle kwarcowym. W obrazie mikroskopowym 
przeważa granoblastyczne tło zbudowane z kseno-
morficznych ziaren kwarcowych o zmiennej wiel-
kości (0,3–1 mm), często zazębiających się zato-
kowo ze sobą. Drobne blaszki jasnego łyszczyku 
(serycytu) tworzą pojedyncze igiełki na większych 
osobnikach kwarcu lub gromadzą się w niewielkie 
skupienia soczewkowe lub listewkowe, lokalnie 
wydłużone w jednym kierunku. Czasem tworzą 
one drobne smużki zbudowane z większych bla-
szek jasnego łyszczyku (serycyt?) nagromadzone-
go w przestrzeniach międzyziarnowych oraz  

Ryc. 168. Kwarcyt (I) (pc. 107). Mikrofotogra�a, pow. ok. 40×, 
nikole skrzyżowane

Fig. 168. Quartzite (I) (thin section 107). Micrograph, magni�-
cation about 40x, crossed nicols

Ryc. 169. Kwarcyt (II) (pc. 72). Mikrofotogra�a, pow. ok. 40×, 
nikole skrzyżowane

Fig. 169. Quartzite (II) (thin section 72). Micrograph, magni�-
cation about 40x, crossed nicols
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w szczelinkach nielicznych spękań. Oprócz kwar-
cu, w tle skalnym występują jedynie fragmenty 
pojedynczych słupków cyrkonu? oraz minerałów 
nieprzezroczystych o zarysach romboidalnych 
(ryc. 168).

Kwarcyty (II) są barwy jasnoszarej, masywne 
o strukturze granoblastycznej i teksturze bezkie-
runkowej. Pod mikroskopem ujawnia się ich mi-
krogranoblastyczna struktura i tekstura bezkie-
runkowa. W tle widoczne są bardzo drobne, 
często zaokrąglone blasty (klasty?) kwarcowe 
zwykle o wielkości dziesiątych części milimetra 
poprzetykane lokalnie drobnoigiełkowym serycy-
tem, którego drobne igiełki i łuseczki czasem 
układają się w jednym kierunku naśladując 
„pseudofoliację” skały. Oprócz tych składników 
występują tu pojedyncze fragmenty blaszek zre-
sorbowanego i silnie zmienionego biotytu oraz 
pojedyncze okrągławe ziarenka minerałów rud-
nych. W niektórych większych ziarnach kwarco-
wych natrafiono też na pojedyncze igiełki apaty-
tu. Tlenki żelaza są rzadkie i zwykle można 
napotkać je w postaci pojedynczych mikrogrudek 
w obrębie większych blaszek łyszczyków (ryc. 
169).

Gnejsy są szarymi skałami metamorficznymi 
o strukturze granoblastycznej i heteroblastycznej 
z subtelnie zaznaczoną foliacją zaakcentowaną po-
przez obecność zgodnie rozciągniętych pakietów 
zbudowanych z blaszek biotytowych. W powięk-
szeniu, w płytce cienkiej, widać, że tło posiada 
strukturę granolepidoblastyczną oraz teksturę 

kierunkową. Uporządkowanie składników skało-
twórczych jest wyrażone naprzemiennym układa-
niem się równoległych wieloziarnowych agrega-
tów kwarcowo-skaleniowych o mozaikowym 
wygaszaniu światła oraz smużyście poukładanych 
zespołów drobnych blaszek, listewek lub łuseczek 
biotytowych. Lokalnie, smugi łyszczyków powy-
ginane są w mikrofałdki. Minerały rudne są rzad-
kie i z reguły tworzą chmurzaste skupienia mikro-
kuleczek i grudek rozrzuconych bezładnie w tle 
skalnym (ryc. 170).

Blastokataklazyty są skałami barwy szarej  
o strukturze porfiroblastycznej i o wyraźnej tek-
sturze kierunkowej (foliacji). Pod mikroskopem 
widoczna jest struktura blastokataklastyczna (lo-
kalnie porfiroblastyczna i kataklastyczna) oraz 
wyraźna tekstura kierunkowa wyrażona poprzez 
równoległe układanie się romboidalnych frag-
mentów kwarcu i skaleni w tle skalnym. Podczas 
obserwacji w powiększeniu można zauważyć 
większe pojedyncze, okrągławe relikty ziaren 
kwarcowych, o zarysach owalnych lub soczewko-
wych, wyciągnięte dłuższymi osiami w jednymi 
kierunku. Są one otoczone mozaiką silnie pokru-
szonych ziaren kwarcowo-skaleniowych o zary-
sach romboidalnych lub wielokątnych. W tle są 
widoczne też drobnołuseczkowe lub roztarte 
smużyste agregaty pierwotnie ciemnych, a obec-
nie silnie schlorytyzowanych blaszek łyszczyków, 
które często układają się równolegle do krawędzi 
ziaren kwarcowych. Czasem w tle spotkać można 
pojedyncze, większe fragmenty biotytu, oraz spo-

Ryc. 170. Gnejs biotytowy (pc. 68). Mikrofotogra�a. pow. ok. 
40×, nikole skrzyżowane

Fig. 170. Biotite gneiss (thin section 68). Micrograph, magni�ca-
tion about 40x, crossed nicols

Ryc. 171. Blastokataklazyt (pc. 112). Mikrofotogra�a, pow. ok. 
40×, nikole skrzyżowane

Fig. 171. Blastocataclasite (thin section 112). Micrograph, ma-
gni�cation about 40x, crossed nicols
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radycznie, nieregularne ziarenka nieprzezroczy-
stych tlenków żelaza (ryc. 171).

Amfibolity I (ortoamfibolity) reprezentują 
skały o barwie szarozielonej, plamiste na ich po-
wierzchni, o strukturze granonematoblastycznej  
i teksturze bezkierunkowej. W obrazie mikrosko-
powym można zauważyć, że w ich tle skalnym 
przeważa hornblenda zwyczajna wykształcona  
w formie hipidiomorficznych (rzadziej ksenomor-
ficznych) słupków dochodzących nawet do 5 mm 
długości. Często występujące tu amfibole (hor-
nblenda zwyczajna) są amebowato powyginane  
z szerokimi liniami zatokowymi ich krawędzi,  
a czasem układają się dłuższymi osiami w jed-
nym kierunku. W interstycjach występują także 
znacznie mniejsze, pojedyncze fragmenty słup-
ków zielonej hornblendy zwyczajnej o zarysach 
ksenomorficznych bądź rozczłonkowane jej for-
my szkieletowe (łańcuszkowe). Towarzyszą im 
panksenomorficzne tabliczki plagioklazów (ande-
zyn-labrador), lokalnie z dobrze widocznymi śla-
dami zbliźniaczeń typu albitowego, a nierzadko 
występują też zbliźniaczenia o charakterze sprzę-
żonym np. peryklinowym, bądź manebachskim 
czy karlsbadzkim. Oprócz nich, stwierdzono 
obecność pojedynczych, silnie schlorytyzowanych 
blaszek biotytowych, zwykle o listewkowym po-
kroju. Przerastają się one często z plagioklazami  
i z amfibolami. W tle plagioklazowym amfibolitu 
liczne są małe beczułkowate lub wrzecionowate 
ziarna tytanitu (sfenu), brązowo przeświecające 
fragmenty ziaren cyrkonów (o tęczowych barwach 

interferencyjnych) oraz ostro zakończone słupki 
bezbarwnego apatytu. Minerały rudne (tlenki że-
laza) są rzadkie. Najczęściej tworzą pojedyncze, 
spłaszczone, nieregularne ziarna na granicy am-
fiboli z plagioklazami lub okrągławe pojedyncze 
mikroziarenka w tle skaleniowym. Czasem moż-
na spotkać ich niewielkie wpryśnięcia lub zespoły 
równolegle ułożonych mikrokuleczek w szczelin-
kach większych słupków amfiboli (ryc. 172).

Amfibolity II (paraamfibolity) to skały  
o barwie szarozielonej i drobnogranonematobla-
stycznej strukturze z dobrze zaznaczoną tekstu-
rą kierunkową. W obrazie mikroskopowym tło 
skalne jest zdecydowanie porfiroblastyczne, a kie-
runkowość skały zaznacza się poprzez podobną 
orientację wydłużonych słupków pleochroicznych 
amfiboli. Porfiroblastami są tu większe, (docho-
dzące do 3 mm długości), słupki hornblendy bru-
natnej i zwyczajnej, które są otoczone mozaikowo 
układającymi się drobnymi ksenomorficznymi 
blastami epidotu (klinoizoisytu). Hornblenda 
brunatna tworzy duże, często sitowo poprzerasta-
ne, panksenomorficzne słupki (lub zrosty kilku 
słupków) o wielkości do 3 mm, zazębiające się  
z drobnoziarnistym tłem. Ciemnozielona, silnie 
pleochroiczna hornblenda zwyczajna występu-
je też w tle epidotowym budując mniejsze poje-
dyncze słupki o różnym sposobie wykształce-
nia (od idiomorficznego do ksenomorficznego). 
Czasem tworzy też przerosty zbudowane z kilku 
słupków. W drobnogranoblastycznym tle, ota-
czającym większe amfibole, natrafiono też na 

Ryc. 173. Am�bolit II (paraam�bolit) (pc. 39). Mikrofotogra�a, 
pow. ok. 40×, nikole skrzyżowane

Fig. 173. Amphibolite II (paraamphibolite) (thin section 39). 
Micrograph, magni�cation about 40x, crossed nicols

Ryc. 172. Am�bolit I (ortoam�bolit) (pc. 5). Mikrofotogra�a, 
pow. ok. 40×, nikole skrzyżowane

Fig. 172. Amphibolite I (ortoamphibolite) (thin section 5). 
Micrograph, magni�cation about 40x, crossed nicols
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pseudomorfozy po fragmentach pierwotnych ta-
bliczek plagioklazowych, które są bardzo zmien-
ne po względem wielkości. Lokalnie zachowują 
one optyczne cechy pierwotnych krzemianów, co 
uwidacznia się np. obecnością śladów po pierwot-
nych zbliźniaczeniach skaleni, czy kierunków ich 
dawnych płaszczyzn łupliwości. W interstycjach 
pomiędzy amfibolami i plagioklazami występu-
ją pojedyncze ziarna brązowego tytanitu (sfenu) 
o rombowych przekrojach. Czasem w większych 
plagioklazach napotkać można drobnoigiełkowe 
kryształki apatytów. Tlenki Ti-Fe tworzą po-
jedyncze, ksenomorficzne (spłaszczone) ziarna  
(o wielkości do 1 mm) rozproszone bezładnie  
w tle skalnym (ryc. 173).

Amfibolity III (tremolitowe) są skałami bar-
wy jasnobrązowozielonej o strukturze afanitowej i 
tekturze bezładnej. W obrazie mikroskopowym 
uwidacznia się struktura lepidonematodiabla-
styczna i tekstura przeważnie kierunkowa,  
z pojedynczymi igiełkami tremolitowymi układa-
jącymi się równolegle. Skały te są silnie zmienio-
ne, z licznymi pseudomorfozami po piroksenach? 
wypełnionymi bardzo drobnoigiełkowym spilś-
nionym agregatem zbudowanym z amfiboli wap-
niowo-magnezowych o anomalnych tęczowych 
barwach interferencyjnych. W niektórych par-
tiach zaznacza się silna kataklaza, miejscami 
większe, pojedyncze igiełki amfiboli przerastają 
wnętrza pseudomorfoz. Podczas obserwacji tła 
natrafiono na pojedynczą soczewkę skały kwarco-
wo-skaleniowej (granitoid?) o wielkości kilku mi-

limetrów, o strukturze równokrystalicznej i tek-
sturze bezładnej. Skała ta jest zbudowana z kse- 
nomorficznych ziaren kwarcowo-skaleniowych  
o średnicy rzędu dziesiątych części milimetra. 
Minerały rudne (mikrogrudki) występują tu  
sporadycznie. Wyróżniono tu: ilmenit i rutyl  
w postaci pojedynczych, okrągławych ziaren lub 
kolankowo zbliźniaczonych listewek, czasem  
o budowie szkieletowej (ryc. 174).

Serpentynity antygorytowe z węglanami (I)  
są skałami barwy ciemnoszarozielonej, z drobny-
mi czarnymi plamkami, o strukturze afanicznej  
i teksturze bezkierunkowej. Pod mikroskopem 
dobrze jest widoczna ich struktura drobnoigiełko-
wa (lokalnie płomykowa) zbudowana z bezładnie 
pozrastanych blaszek i igiełek antygorytu. Miej-
scami w drobnoigiełkowym tle można zaobserwo-
wać znaczną ilość mikrokuleczek magnetytowych 
skoncentrowanych w chmurzastych skupieniach.. 
W tle antygorytowym serpentynitu można napo-
tkać też pojedyncze, wielokątne obszary wypeł-
nione drobnoziarnistą lub słabokrystaliczną sub-
stancją węglanową (magnezyt?) o różowożółtych 
barwach interferencyjnych. Czasem w drobno-
strzępkowym tle antygorytowym występują po-
jedyncze bastyty popiroksenowe o prostokątnych 
zarysach, wypełnione drobnoblaszkowym lub 
drobnoigiełkowym serpentynem o szarych bar-
wach interferencyjnych. Miejscami w tle znaleźć 
można też większe, ameboidalne ziarna spineli 
chromowych przeświecające brązowo w ich par-
tiach centralnych (ryc. 175).

Ryc. 174. Am�bolit III (tremolitowy) (pc. 66). Mikrofotogra�a, 
pow. ok. 40×, nikole skrzyżowane

Fig. 174. Amphibolite III (tremolite) (thin section 66). Micro-
graph, magni�cation about 40 x, crossed nicols

Ryc. 175. Serpentynit antygorytowy z węglanami (I) (pc. 62). 
Mikrofotogra�a, pow. ok. 40×, nikole skrzyżowane

Fig. 175. Antigorite serpentinite with carbonates (I) (thin section 
62). Micrograph, magni�cation about 40x, crossed nicols
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Serpentynity antygorytowe (II) to skały 
barwy ciemnoszarozielonej o strukturze afanicz-
nej i teksturze bezkierunkowej. Pod mikrosko-
pem widoczna jest tu struktura drobnoigiełkowa 
(lokalnie kratkowa) zbudowana z drobnych bla-
szek i igiełek antygorytu. Miejscami ujawnia się 
też struktura płomykowa zbudowana z wachla-
rzowo lub rozetkowo pozrastanych blaszek miej-
scami z dużą ilością mikrokuleczek magnetyto-
wych. W tle antygorytowym czasem napotkać 
można pojedyncze ostrokrawędziste fragmenty 
reliktowego oliwinu (forsteryt) oraz klinopirokse-
nu (diopsyd?) z dobrze zaznaczoną oddzielnością 
diallagową zgodną z (100). Lokalnie, występują 
tu większe ziarna spineli chromowych oraz żyłki 
wypełnione mikrokrystalicznym węglanem (ma-
gnezyt?). Dość pospolite są struktury typu basty-
tów, kiedy to drobnoigiełkowy serpentyn wypeł-
nia prostokątne pseudomorfozy po pierwotnych 
minerałach słupkowych (np. piroksenach). W tle 
antygorytowym występują też pojedyncze, prze-
świecające brunatnawo, czasem rozczłonkowane, 
ziarna spinelu chromowego oraz mikrogrudki 
magnetytu (ryc. 176).

Serpentynity lizardytowo-chryzotylowe 
(III) są skałami barwy brunatnej z widocznymi 
na jej powierzchni szarymi żyłkami serpentynu 
oraz pojedynczymi, okrągłymi plamkami barwy 
jasnoszarej o wielkości do kilku milimetrów. Pod 
mikroskopem można zauważyć tło zbudowane  
z minerałów grupy serpentynu (lizardyt, chryzo-
tyl) o zróżnicowanej strukturze (klepsydrowej, 
drobnostrzępkowej) i teksturze bezkierunkowej. 
W obrębie badanego tła serpentynitu można wy-
różnić obszary zbudowane z krótkich (do 0,5 mm 
długości) fragmentów żyłek serpentynu o charak-
terze „szklistym” zawierających w partiach cen-
tralnych wypełnienia nieprzezroczystymi mikro-
grudkami tlenków żelaza. Pospolite są struktury 
zbudowane z rozmaicie posplatanych żyłek ser-
pentynu oraz tzw. struktury „klepsydrowe”, kiedy 
wielokątne obszary, które są otoczone żyłkami 
serpentynu posiadają w środku drobne, silnie po-
strzępione mikrostrzępki lub mikrowłókienka 
serpentynowe. W tych strukturach, przy obser-
wacji prowadzonej pod skrzyżowanymi nikolami, 
zaobserwować można też mozaikowe (klepsydro-
we) wygaszanie światła. Oprócz nich, występują 

także pojedyncze bastyty popiroksenowe, czyli 
wypełnione serpentynem pseudomorfozy po pi-
roksenie oraz miejscami struktury kataklastyczne 
i mylonityczne. W obrębie jasnoszarych plam wi-
docznych na powierzchni badanego serpentynitu 
stwierdzono ich wypełnienia drobnowłóknistym 
bądź drobnoblaszkowym chlorytem magnezo-
wym (leuchtenbergit-pennin?, klinochlor?). Część 
tych plamistych pseudomorfoz, prawdopodobnie 
po wyługowanych akcesorycznych spinelach 
chromowych, zapełnia pylasta substancja o bru-
natnych barwach interferencyjnych. Jest to przy-
puszczalnie chloryt chromowy (kemmereryt?; 
ryc. 177).

Marmury (z wtrąceniami kwarcytów). 
Makroskopowo są to skały o zmiennej szaroczar-
nej barwie, strukturze afanicznej z powyginanymi  
i wyklinowującymi się jaśniejszymi laminkami  
o miąższości do kilku milimetrów. W obrazie mi-
kroskopowym zasadnicza część tła skalnego ma 
charakter kataklastyczny i zbudowana jest z po-
kruszonych i wtórnie zmienionych fragmentów 
ziaren węglanów o wielkości do 1 mm poprzera-
stanych powyginanymi smugami chlorytu? i roz-
łożonymi tlenkami żelaza. W tym tle można też 
spotkać gniazdowe skupienia niezmienionych 
węglanów zbudowane z większych ksenomor-
ficznych romboedrów sparytowego kalcytu. Po-
dobne, gniazdowe skupienia o wielkości do kil-
ku milimetrów tworzą kilkuziarnowe agregaty 
zbudowane z anhedralnych kryształków kwarcu,  
a oprócz nich napotkano tu również silnie zmienio-
ne wietrzeniowo, „rozmyte” pseudomorfozy pobio-
tytowe wypełnione kryptokrystalicznym brunat-
nym żelazistym pigmentem o nierozpoznawalnych 
mikroskopowo cechach optycznych (ryc. 178).

Porównanie cech petrograficznych badanych 
skał metamorficznych średniego stopnia me-
tamorfizmu regionalnego, wykorzystywanych 
do produkcji zabytków wskazuje, że kwarcyty I  
o strukturze grubogranoblastycznej reprezentują 
kwarcyty z osłony granitu Strzelina, znane jako 
literatury jako warstwy z Jegłowej. Ich skład mi-
neralny i znajdujące się tam prawie same blasty 
kwarcu (bez skaleni) wskazują, że mogą one po-
chodzić z wychodni w północnej części tej jed-
nostki geologicznej (Szczepański 2007). 
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Odmiana drobnogranoblastyczna kwarcytów 
może pochodzić natomiast z głazów narzuto-
wych, podobnie jak badana próbka gnejsów bio-
tytowych. Blastokataklazyty mają natomiast ce-
chy petrograficzne skał występujących w strefie 
dyslokacyjnej Niemczy opisywanych m.in. przez 
Dziedzicową (1978). Obszarem źródłowym dla 
orto- i paraamfibolitów (tzw. „moldanubskich” 
amfibolitów) były zapewne niewielkie wystąpie-
nia tych skał w gnejsach z okolic Piławy Górnej 
na Bloku Przedsudeckim.

W przypadku badanych serpentynitów an-
tygorytowych najbardziej prawdopodobnym 
obszarem występowania surowca były masywy 
serpentynitowe zlokalizowane w południowym  
i północnym obrzeżeniu gnejsowego bloku gór 
Sowich w Masywie Gogołów-Jordanów i Ma-
sywie Braszowice-Brzeźnica (Majerowicz 1978, 
Gunia 1994). Wyjątkiem jest tylko serpentynit 
lizardytowy, który pochodzi prawdopodobnie  
z importu, gdyż tego rodzaju struktury serpen-
tynitów, (jak wykazały to badania petrograficz-
ne prowadzone przez autora w latach 1983-2010) 
raczej nie występują w serpentynitach z Dolnego 
Śląska. 

Opisywane skały węglanowo-kwarcytowe są 
określane w literaturze jako wapienie (marmury)  
z Przeworna i pochodzą z południowej osłony 
strzelińskiej intruzji granitowej.

Oprócz wcześniej opisanych najczęściej wystę-
pujących odmian litologicznych skał magmo-
wych, osadowych i metamorficznych w badanym 
zbiorze artefaktów występują również: łupki pyro-
fyllitowe (pc. 4/WOT), skała o składzie helleflin-
ty (pc. 85) oraz fragmenty ceramiki (pc. 1/WOT,  
pc. 24, pc. 100). Z uwagi na ich charakterystycz-
ne cechy petrograficzne opisano je osobno.

Łupki pyrofyllitowe są skałami barwy jasno-
wiśniowej lub bladoróżowej o strukturze afanito-
wej i teksturze bezkierunkowej lokalnie z drobny-
mi smużkami lub wąskimi, brunatnymi żyłkami 
wypełnionymi kryptokrystalicznym agregatem 
zbudowanym z tlenków żelaza o charakterze 
„śmietany” hematytowej. W powiększeniu widać, 
że jest to skała o strukturze nematogranoblastycz-
nej zbudowana z ciasno posplatanych ze sobą włó-
kien i zaokrąglonych ziaren pyrofyllitu o rdzawo-

Ryc. 176. Serpentynit antygorytowy (II) (pc. 98). Mikrofotogra-
�a, pow. ok. 40×, nikole skrzyżowane

Fig. 176. Antigorite serpentinite (II) (thin section 98). Micro-
graph, magni�cation about 40x, crossed nicols

Ryc. 177. Serpentynit lizardytowo-chryzotylowy (III) (pc. 69). 
Mikrofotogra�a, pow. ok. 40×, nikole skrzyżowane

Fig. 177. Lizardite-chrysotile serpentinite (III) (thin section 69). 
Micrograph, magni�cation about 40x, crossed nicols

Ryc. 178. Marmur z wtrąceniami kwarcytów (pc. 63). Mikrofo-
togra�a, pow. ok. 40×, nikole skrzyżowane

Fig. 178. Marble with quartzite inclusions (thin section 63). 
Micrograph, magni�cation about 40x, crossed nicols
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czerwonych lub tęczowych barwach interfe- 
rencyjnych. Wielkość tych składników nie prze-
kracza dziesiątych części milimetra. Sporadycz-
nie, w tym tle, można spotkać nieco większe, po-
jedyncze zaokrąglone fragmenty kwarcu o trój- 
kątnych lub wielokątnych zarysach oraz drobne 
nieprzezroczyste mikrokuleczki tlenków żelaza 
(ryc. 179). 

W celu dokładniejszego rozpoznania faz mi-
neralnych nieoznaczalnych pod mikroskopem, 
z uwagi na ich niewielkie rozmiary, sproszkowaną 
próbkę poddano badaniom rentgenograficznym. 
Badania wykonano metodą dyfraktometryczną  
z zastosowaniem dyfraktometru firmy Siemens  
D 5005, w Pracowni Rentgenograficznej Zakła-
du Mineralogii i Petrologii, Instytutu Nauk Geo-
logicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Próbki 
analizowano z wykorzystaniem źródła promie-
niowania typu Cokα (0,179021 nm) w zakresie ką-
tów 2Θ równym 4–77o, w temperaturze 27oC.

Na dyfraktogramie zarejestrowano głównie 
refleksy pochodzące od pyrofyllitu typu 2M (od-
miana o strukturze dwuwarstwowej – 46-1308 
ICPDS). Na rentgenogramie odnotowano obec-
ność kilkunastu pików charakterystycznych dla 
pirofyllitu, z których najważniejsze miały nastę-
pujące wartości d (w Å): 3,336-3,339 (I=80-100); 
3,062-3,065 (80-100); 9,196-9,222 (30-70), 
4,593-4,604 (30-50).

Oprócz pirofyllitu w próbce stwierdzo-
no refleksy pochodzące od hematytu (01-1053  
ICPDS), a najlepiej na wykresie zaznaczyły się 
piki o wartościach d (w Å): 2,6932-2,6977 (I od 
80 do 100), 3,676-3,679 (40-60), 1,8388-18391 
(20-30) i 1,6905-1,6923 (20). Obecności kwarcu 
na dyfraktrogramach nie stwierdzono (ryc. 180).

Helleflinty (metawulkanity?) są skałami 
barwy ciemnozielonej o strukturze porfirowej  
(z afanitowym tłem skalnym), o teksturze bezład-
nej. Pod mikroskopem widoczne są duże, docho-
dzące do kilku mm wielkości, silnie zmienione, 
skalenie potasowe o kwadratowych lub prostokąt-
nych zarysach tkwiące w felsytowym tle skalnym. 
Na przekrojach skaleni alkalicznych dobrze za-
znacza się ich budowa pasowa, w postaci wyraźnie 
zaznaczonych pasemek o odmiennym wygasza-
niu światła. Część opisywanych skaleni w ich par-
tiach peryferycznych ma również dobrze wy-
kształcone obwódki reakcyjne (z obtopienia).  
W obrębie felsytowego tła stwierdzono też wystę-
powanie niewielkich obszarów o strukturze dole-
rytowej (reliktowej?), którą budują rozmaicie po-
układane drobne listewki plagioklazów. W tle 
skały natrafiono również na fragmenty blaszek 
jasnego łyszczyku o charakterystycznych zielono-
żółtych barwach interferencyjnych oraz bliżej nie-
zidentyfikowanego, słupkowego, przeświecające-
go brunatnawo minerału o dość wysokim reliefie 
(andaluzyt?, staurolit?). Lokalnie, w tle występują 
tu również silnie skaolinizowane pseudomorfozy 
po fragmentach tabliczek skaleni, bardzo drobne 
pokruszone ziarna o szarych barwach interferen-
cyjnych (skalenie?) oraz sporadycznie pojedyncze 
mikrogrudki tlenków żelaza (ryc. 181).

Ceramikę reprezentują fragmenty zabarwio-
ne na ciemnobrązowo, szorstkie, bez ornamentu 
na obu powierzchniach. Struktura tła czerepu jest 
drobnoziarnista i nierównoziarnista, a tekstura 
wyraźnie kierunkowa i zaakcentowana przez sys-
temy równolegle ułożonych szklistych żyłek. Pod-
czas badań mikroskopowych w tle czerepu natra-
fiono na sporą ilość ciemnobrunatnych wielokąt- 
nych (trójkątnych i klinowych) fragmentów sza-
motu o wielkości do 0,5 mm Oprócz nich, jako 
składniki nieplastyczne występują tu: ostrokrawę-

Ryc. 179. Łupek pyrofyllitowy (pc. 4WOT). Mikrofotogra�a, 
pow. ok. 40×, nikole skrzyżowane

Fig. 179. Pyrophyllite schist (thin section 4WOT). Micrograph, 
magni�cation about 40x, crossed nicols
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Ryc. 181. Helle�inta (pc. 85). Mikrofotogra�a, pow. ok. 40×, 
Nikole skrzyżowane

Fig. 181. Hälle�inta (thin section 85). Micrograph, magni�ca-
tion about 40x, crossed nicols

Ryc. 182. Ceramika (pc. 24). Mikrofotogra�a, pow. ok. 40×, 
nikole równolegle

Fig. 182. Pottery (thin section 24). Micrograph, magni�cation 
about 40x, crossed nicols

dziste fragmenty kwarcu, silnie zwietrzałe skale-
nie (plagioklazy?) oraz zaokrąglone fragmenty 
granitów biotytowych o strukturze drobnokry-
stalicznej. Tło czerepu jest barwy ciemnobrązo-
wej, słabo prześwieca na brązowo, o strukturze 
kryptokrystalicznej z niewielką ilością ostrokra-
wędzistej kwarcowej matriks (do 15% obj.)  
o zmiennej wielkości poszczególnych jej fragmen-
tów. Szkliste produkty wypału tworzą tu czasem 
równolegle układające się systemy wąskich żyłek 
o warkoczowym kształcie, często wyklinowują-
cych się w obu kierunkach. Lokalnie, szklista sub-
stancja wchodzi też w skład niewielkich skupień  
o ameboidalnych zarysach. Z przytoczonego opi-
su cech petrograficznych wynika, że ceramikę 
wykonano z plastycznej, zażelazionej gliny z do-
datkiem intencjonalnie przygotowanego drobne-
go tłucznia szamotowo-kwarcowego i zwietrza-
łych granitoidów. Po uformowaniu na kole wyrób 
ceramiczny wypalono w środowisku obojętnym, 
w temperaturze około 600oC (ryc. 182).

Na podstawie cech mikroskopowych i wyni-
ków analizy dyfraktometrycznej należy zauważyć, 
że badane próbki łupków pyrofyllitowych mogą 
reprezentować skały metamorficzne niskiego 
stopnia metamorfizmu regionalnego, których 
protolitem mogły być kwaśne wulkanity lub ich 
tufy. Najbardziej prawdopodobnym miejscem ich 
pochodzenia są skały pirofyllitowe z prekambryj-
skiej serii metamorficznej Owrucza na Ukrainie. 
Helleflinty reprezentują natomiast skały eratycz-

ne, których obszarem źródłowym mogły być od-
słonięcia tych skał w południowej Szwecji. 

Duża ilość tzw. „palonki” jako składnika nie-
plastycznego w badanej ceramice może wskazy-
wać na jej późnośredniowieczne pochodzenie. 
Zdaniem Stoksika (2007) obecność „termicznie 
przetworzonej masy ilastej” (szamotu) w czerepie 
może być wskaźnikowa dla receptur przygotowa-
nia masy ceramicznej i technologii wytwarzania 
naczyń użytkowych związanych ze późnośrednio-
wiecznym warsztatem garncarskim (2. poł. XV w. 
– 1. poł. XVI w.).

Dokonana analiza cech petrograficznych re-
prezentatywnych próbek skał, z jakich wykonano 
wczesnośredniowieczne zabytki kamienne, poka-
zuje sporą zmienność zarówno ich struktury, tek-
stury, wielkości i rodzaju składników skałotwór-
czych. Na podstawie badań petrograficznych 
udało się określić źródła pochodzenia większości 
surowca do ich produkcji. Przeważał tutaj suro-
wiec pochodzący z Sudetów i Bloku Przedsudec-
kiego (np. łupki kwarcowo-serycytowe, kwarcyty, 
amfibolity, serpentynity i inne), chociaż w bada-
nej kolekcji znalazły się również przedmioty za-
bytkowe wykonane ze skał pochodzenia eratycz-
nego (piaskowce, mułowce, iłowce, kwarcyty, 
łupki kwarcowo-skaleniowe, gnejsy i inne). Nale-
ży również odnotować, że wśród próbek były 
również skały pochodzące z importu, co szczegól-
nie dobrze widać w przypadku wyrobów kamien-
nych wykonanych z łupków pyrofyllitowych  
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z Ukrainy (przęśliki) oraz osełek z mułowców 
(osełki) wydobywanych w Skandynawii. 

Podsumowując wyniki badań petrograficz-
nych należy wskazać na konieczność stworzenia 
dużej kolekcji wzorcowych próbek skał do prze-
prowadzania petrograficznych analiz porównaw-

czych zabytków kamiennych pozyskiwanych 
podczas badań archeologicznych. Myślę, że przed-
stawione powyżej informacje o cechach petrogra-
ficznych niektórych odmian skał wykorzystywa-
nych do produkcji wyrobów kamiennych mogą 
być do tego przydatne.

Wyniki badań geochemicznych stanowią 
cenne uzupełnienie badań petrograficznych za-
bytków kamiennych. Oznaczenia zawartości po-
szczególnych pierwiastków mogą dotyczyć próbek 
skał analizowanych w całości (ang: whole-rock 
analysis) lub wybranych miejsc próbki, punktów  
o znanym składzie fazowym (analiza chemicz-
na w mikroobszarze: ang. microprobe analysis).  
W wyjątkowych wypadkach przeprowadza się 
również pomiary składu izotopowego danego 
pierwiastka (lub zespołu pierwiastków) albo szcze-
gółowe oznaczenia składu materii organicznej.

Do badań obiektów zabytkowych stosowane 
są różne metody analityczne. Szczególnie uprzy-
wilejowane są tu metody instrumentalne z uwagi 
na niewielką ilość próbki potrzebnej do oznacze-
nia koncentracji pierwiastków głównych lub śla-
dowych. Dość powszechnie stosowane są tu me-
tody: rentgenowskiej analizy fluorescencyjnej 
(XRF), neutronowej analizy aktywacyjnej (INAA),  
atomowej spektrometrii emisyjnej ze wzbudze-
niem plazmowym (ICP-AES) oraz rentgenow-
skiej analizy w mikroobszarze (EDS i WDS). Na-
leży jednak zauważyć, że podczas badań kamien- 
nych artefaktów różne mogą być progi i zakresy 
oznaczalności poszczególnych składników oraz 
ilość wykonywanych oznaczeń. Jest to najczęściej 
uwarunkowane: ilością posiadanych próbek, cela-
mi analiz, kosztami ich wykonania, czy dostępem 
do odpowiedniej aparatury analitycznej (spektro-
metrów). 

Uzyskane wyniki badań chemizmu są przed-
stawiane zwykle w formie tabelarycznej, teksto-
wej lub graficznej. Standardowo, stosuje się tu 

diagramy projekcyjne w układach X-Y, X-Y-Z lub 
diagramy wieloskładnikowe. Wiele cennych in-
formacji uzyskuje się poprzez analizę porównaw-
czą koncentracji pierwiastków głównych, ślado-
wych i pierwiastków z grupy ziem rzadkich 
oznaczonych w zabytkach ze składem chemicz-
nym skał z różnych geologicznych jednostek lito-
strukturalnych. Dzięki takim zestawieniom moż-
na bardziej precyzyjne określić potencjalne źródła 
pozyskiwania surowców skalnych wykorzystywa-
nych do produkcji badanych artefaktów.

Dla potrzeb badań archeologicznych wcze-
snośredniowiecznych zabytków kamiennych szcze- 
gółowej analizie chemicznej poddano 20 frag-
mentów skał z kamiennych artefaktów pocho-
dzących z różnych stanowisk archeologicznych  
z terenu Dolnego Śląska. Reprezentatywne próbki 
skał do analiz chemicznych wybrano w oparciu  
o ich cechy petrograficzne, które zostały szczegó-
łowo opisane w odrębnym rozdziale tego opraco-
wania.

Przygotowanie próbek do oznaczeń pierwiast-
ków głównych i śladowych polegało na wycięciu  
z zabytków (piłą diamentową) niewielkich frag-
mentów o wymiarach około 2×2 cm i grubości 
około 1 cm. Podczas ostatecznej selekcji próbek 
zwracano uwagę na to, żeby wycięte fragmenty 
były jednorodne pod względem: barwy i tekstury 
i nie miały zaawansowanych zmian wietrzenio-
wych. Po wysuszeniu w indukcyjnym piecu labo-
ratoryjnym w temperaturze około 150oC przez 
okres 6 godzin, rozdrobniono je w kruszarce 
szczękowej, a uzyskany proszek przesiano oddzie-
lając frakcję o granulacji poniżej 200 mesh. W ten 
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sposób uzyskano z każdej próbki około 20 g ma-
teriału wyjściowego do przeprowadzenia analiz.

Badania geochemiczne obejmowały ozna-
czenia koncentracji pierwiastków głównych, śla-
dowych oraz z grupy ziem rzadkich w całych 
fragmentach skał (ang. whole-rock analysis) po-
chodzących z artefaktów. Analizy pierwiastków 
głównych wykonano metodą ICP-AES, czyli ato-
mowej spektrometrii emisyjnej z wzbudzeniem 
plazmowym (ang. inductively coupled plasma ato-
mic emission spectrometry). 

Zastosowana metoda analityczna wykorzystu-
je zjawisko zdolności atomów do emisji promie-
niowania charakterystycznego dla poszczegól-
nych pierwiastków. Wywołanie efektu emisji 
atomowej wymaga dostarczenia energii koniecz-
nej do odparowania próbki, dysocjacji zawartych 
w niej cząsteczek i wzbudzenia powstałych ato-
mów do wyższych stanów energetycznych.  
W metodzie ICP-AES do wzbudzania wykorzy-
stuje się plazmę generowaną indukcyjnie za po-
mocą zmiennego pola elektromagnetycznego. Za 
pomocą tej techniki w sposób rutynowy możliwe 
jest oznaczenie koncentracji około 35-70 pier-
wiastków na poziomie śladowym. Metoda ICP 
charakteryzuje się dużą odtwarzalnością i dokład-
nością, a ogromną jej zaletą jest możliwość jedno-
czesnego oznaczania prawie wszystkich pierwiast-
ków podczas jednego wzbudzenia (Pollard, Heron 
1996). 

Oznaczenia zawartości poszczególnych pier-
wiastków w średniowiecznych kamiennych arte-
faktach z Dolnego Śląska (20 próbek, tab. 33) 
zlecono do wykonania firmie ACME Analitycal 
Laboratories (Vancouver) Ltd. w Kanadzie zgod-
nie z wariantem analitycznym 4A i 4B. Próbki 
sproszkowanych skał, (o masie ok. 10 g), najpierw 
rozpuszczano za pomocą meta/tetraboranu litu 
LiBO2 oraz stężonego kwasu azotowego HNO3,  
a po wzbudzeniu plazmowym widma pierwiast-
ków rejestrowano za pomocą spektrometru ICP-
-AE (Leco). Łącznie oznaczono 45 pierwiastków, 
a progi oznaczalności przedstawiały się następują-
co dla: SiO2, TiO2, Al2O3, Fe2O3, MnO, MgO, 
CaO, Na2O, K2O, P2O5, LOI – po 0,01% wag.; 
dla: Ctot i Stot – po 0,02% wag.; dla: Cr2O3 – 
0,002% wag. Dla innych pierwiastków progi te 

przedstawiały się następująco: Hg, Lu, Tb, Tm – 
0,01 ppm;  Eu, Ho,  Pr – 0,02 ppm; Er – 0,03 
ppm; Dy, Gd, Sm, Yb – 0,05 ppm;  Ag, Bi, Cd, 
Ce Cs, Cu Hf, La, Mo, Nb, Ni, Pb, Rb, Sb Ta, Tl, 
U, Y, Zr – 0.1 ppm; Co, Th – 0,2 ppm; Nd – 0,3 
ppm; As, Ga, Se, Sr, W – 0,5 ppm; Ba, Be, Sc, Sn, 
Zn – 1 ppm i V – 8 ppm.

Uzyskane wyniki analiz poszczególnych grup 
petrograficznych skał zestawiono w formie tabe-
larycznej (tab. 30, 31, 32) oraz graficznie na róż-
nych diagramach projekcyjnych. Do obliczeń róż-
nych współczynników geochemicznych i projekcji 
danych na różnych wykresach dyskryminacyj-
nych sporządzono odpowiednie arkusze kalkula-
cyjne z zastosowaniem programu Excel z pakietu 
Microsoft Office oraz wykorzystano program 
NEWPET z Memorial University of Newfoun-
dland, Kanada (wersja shareware z 1986 roku). 
Oprócz tego, teoretyczny skład mineralny (nor-
matywny) skał obliczano tradycyjną metodą 
CIPW stosowaną w badaniach petrologicznych 
skał magmowych.

Pod względem zawartości SiO2 można badane 
skały podzielić na trzy zasadnicze grupy geoche-
miczne, a mianowicie: skały ultrazasadowe (prze-
ważnie serpentynity) o zawartości SiO2 w grani-
cach 38,11-42,46% wag. (8 próbek), skały 
zasadowe (amfibolit) i koncentracji SiO2 – 49,03% 
wag. (1 próbka), skały kwaśne (granitoidy) o za-
wartościach SiO2 w granicach 71,91-77,69% wag. 
(10 próbek) oraz jedna próbka skały bardzo kwa-
śnej (kwarcyt) o zawartości SiO2 – 84,68% wag.

W grupie skał ultrazasadowych i zasadowych 
znalazło się łącznie dziewięć analizowanych za-
bytków kamiennych. Osiem z nich ma zawartości 
SiO2 poniżej 45% wag i reprezentują one prawdo-
podobnie zserpentynizowane perydotyty o skła-
dzie pierwotnych harzburgitów. Biorąc pod uwagę 
wartości liczby magnezowej (#Mg = Mg/Mg+Fe) 
kształtujące się w granicach 88-92 oraz niską za-
wartość Al2O3 we wspomnianych skałach można 
stwierdzić ich podobieństwo do niskoglinowej 
odmiany perydotytów spinelowych reprezentują-
cych prawdopodobnie residuum (restyt) po wyto-
pieniu się magmy bazaltowej w strefach grzbietów 
śródoceanicznych. Na ich genetyczne powino-
wactwo ze skałami skorupy oceanicznej wskazują 
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również dość wysokie koncentracje MgO z jedno-
czesnym zubożeniem ich CaO. O wysokim stop-
niu serpentynizacji pierwotnych harzburgitów  
w granicach 60-80% obj. świadczyć mogą uzy-
skane wyniki oznaczeń strat prażenia (LOI – ang: 
loss on ignition) osiągające kilkanaście procent wa-
gowych (tab. 29).

Korelacja geochemiczna badanych zabytków 
kamiennych zbudowanych ze skał ultrazasado-
wych z ich naturalnymi odpowiednikami z Sude-
tów lub ich przedpola, jest dość trudna z uwagi na 
znaczną zmienność koncentracji pierwiastków 
śladowych i REE oznaczonych w skałach zabyt-
ków. Należy również zauważyć, że część tych 
pierwiastków z uwagi ich niskie koncentracje nie 
została dokładnie oznaczona metodą ICP-AES. 
Obliczony ze składu chemicznego teoretyczny 
skład mineralny zabytków kamiennych pokazuje, 
że ich protolitem były rezydualne niskoglinowe 
harzburgity skorupy oceanicznej, podobnie jak 
skały ultrazasadowe występujące na przedpolu 
Sudetów, w masywach serpentynitowych Gogo-
łów-Jordanów i Braszowice-Brzeźnica (Majero-

wicz 1979, Gunia 1992). Uzyskane wyniki badań 
geochemicznych tej grupy zabytków nie pozwala-
ją na jednoznaczną interpretację źródła ich surow-
ca. Dla lepszego wyjaśnienia tego problemu ko-
nieczne jest uzyskanie nowych wyników oznaczeń 
zawartości pierwiastków śladowych przy pomocy 
innych metod analitycznych.

W przypadku próbki skały zasadowej (P10) 
jej liczba magnezowa jest stosunkowo niska  
a oznaczona w niej zawartość SiO2 (nie przekra-
czająca 50% wag.) (tab. 29) wskazuje na jej 
magmowy protolit (najprawdopodobniej noryto-
wy). Z koncentracji pierwiastków śladowych 
przedstawionych na diagramie wieloskładniko-
wym znormalizowanym do składu bazaltu grzbie-
tów śródoceanicznych MORB (MORB z ang. 
Mid Oceanic Ridge Basalts), widać jednak zna- 
czące selektywne wzbogacenie badanej próbki  
w pierwiastki typowe dla skorupy kontynentalnej 
(ryc. 183). 

Z kolei, prawie poziomy przebieg linii wykre-
su na diagramie pajęczym znormalizowanym do 
składu chondrytów pokazuje (ryc. 184), że źró-

Ryc. 183. Diagram wieloskładnikowy rozszerzony skały zasadowej z zabytku i am�bolitu z gnejsów Bloku Przedsudeckiego (SG-93,  
wg Winchester et al. 1998). Wartości znormalizowano do składu bazaltu grzbietów śródoceanicznych MORB wg Sun, Mc Donough 
1989 (�de: Rollinson 1993)

Fig. 183. Multielement patterns of alkaline rocks from the artefact and amphibolite from gneisses of the Fore-Sudetic Block (SG-93, 
after Winchester et al. 1998). �e values were normalized to the composition of  MORB basalts after Sun, Mc Donough 1989 (�de: 
Rollinson 1993)
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dłem pierwotnej magmy mogły być stopy zasado-
we, których wolna krystalizacja odbywała się  
w komorze magmowej (kumulaty). Można do-
mniemywać zatem, że mamy tu do czynienia  
z pierwotnym, zasadowym produktem dyferen-
cjacji magmy kontaminowanym materiałem sko-
rupowym. Tego rodzaju generowanie stopu 
magmowego może mieć miejsce w strefach fałdo-
wych lub w brzeżnych partiach większych intruzji 
o charakterze pokładowym.

W odniesieniu do badanej skały zasadowej,  
z jakiej wykonano zabytek, można z dużym praw-
dopodobieństwem założyć, że źródłem jego su-
rowca skalnego były ortoamfibolity (gabroamfi-
bolity) tworzące niewielkie soczewy w gnejsach 
przedsudeckiej części bloku sowiogórskiego. 
Świadczyć o tym mogą podobne i stosunkowo 
mało zróżnicowane koncentracje wielu pierwiast-
ków śladowych oraz ziem rzadkich typowe dla 
wewnątrzpłytowego środowiska geotektoniczne-
go formowania się pierwotnych skał zasadowych 
(norytów). Zależności te sprawiają, że linie profi-

lowe składu badanego zabytku i składu amfiboli-
tu z okolic Piławy Górnej (Winchester et al. 1998) 
na wieloskładnikowym diagramie pajęczym mają 
podobny przebieg (ryc. 184).

W grupie badanych skał kwaśnych (o zawar-
tości SiO2 powyżej 70% wag.) możemy wyróżnić 
kilka ich odmian. 

Największą frekwencję mają tu zabytki wyko-
nane z kwaśnych skał magmowych o normatyw-
nym składzie mineralnym odpowiadającym gra-
nitom lub granodiorytom (7 próbek). Charak- 
teryzują się one typowo peraluminowymi warto-
ściami indeksu Shanda (A/CNK> 1,1). Projekcja 
ich składu na diagramie wieloskładnikowym 
znormalizowanym do składu granitu grzbietów 
śródoceanicznych ORG (ang. ORG – Oceanic 
Ridge Granites) pokazuje, że skały te cechuje jed-
nolity „S” kształtny profil rozkładu typowy dla 
środowiska granitów łuków wyspowych VAG 
(ang: VAG – Volcanic-Arc Granites; sensu: Pearce 
1984) (ryc. 185). 

Ryc. 184. Diagram pajęczy koncentracji ziem rzadkich w skale zasadowej z zabytku (P9) i am�bolitu z gnejsów Bloku Przedsudeckiego 
(SG-93, wg Winchester et al. 1998). Wartości znormalizowano do składu chondrytów wg Sun, Mc Donough, 1989 (�de: Rollinson 
1993)

Fig. 184. Spider diagram of REE contents of the alkaline rock from the artefact (P9) and amphibolite from gneisses of the Fore-Sudet-
ic Block (SG-93; after Winchester et al. 1998). �e values were normalized to the chondrite composition after Sun & Mc Donough 
1989 (�de: Rollinson, 1993)
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Na ich diagramie pajęczym (ryc. 186) zaob-
serwować można łagodne wzbogacenie w LREE 
na poziomie kilkudziesięciokrotnej wartości 
wzorca, słabą negatywną anomalię zawartości Eu 
oraz prawie równoległy układ linii profilowej  
w zakresie MREE i HREE na poziomie kilku-
krotnej wartości wzorca chondrytowego. Porów-
nanie zawartości pierwiastków śladowych i REE 
w zabytkach ze skałami z granitoidowymi z Dol-
nego Śląska prowadzi do wniosku, że badane ska-
ły kwaśne pod względem chemizmu przypomina-
ją granitoidy znane z zachodniej części intruzji 
granitowej Strzegom-Sobótka i znane pod lokalną 
nazwą: granodiorytów biotytowych z Chwałkowa 
(Majerowicz 1963, Puziewicz 1990).

O podobieństwie rozkładu pierwiastków ziem 
rzadkich w badanych skałach kwaśnych z zabyt-
ków i granitoidów z Chwałkowa może świadczyć 
podobny układ linii profilowych na prezentowa-
nym diagramie pajęczym (ryc. 186).

W zbiorze próbek skał kwaśnych pochodzą-
cych z zabytków odnotowano również obecność 

drugiego typu granitoidów o bardziej zmiennym 
składzie, od granitów alkalicznych do granodio-
rytów. Cechują się one znaczną zmiennością war-
tości indeksu CNK Shanda, co wskazuje na ich 
złożoną petrogenetyczną historię.

Po przedstawieniu ich składu na wykresie wie-
loskładnikowym (po normalizacji do wzorca 
ORG) widać, że zaznacza się tu znaczne zróżnico-
wanie ich linii profilowych (ryc. 187). To selek-
tywne wzbogacenie lub zubożenie w różne pier-
wiastki (pomimo ich rozkładu podobnego do 
granitoidów VAG sensu: Pearce 1984) jest typowe 
dla zróżnicowanego protolitu magmowego, który 
ulegał wielokrotnym przemianom. Zmiany te 
mogły mieć charakter mieszania mechanicznego 
(ang: mingling) lub częściowego wytopienia ich 
protolitu (ang: partial melting).

Na diagramie pajęczym z zawartościami ziem 
rzadkich (znormalizowanymi do składu chondry-
tu) uwidacznia się natomiast znaczące wzbogace-
nie we wszystkie pierwiastki ziem rzadkich na 
poziomie kilkudziesięciokrotnej wartości wzorca 

Fig. 185. Diagram wieloskładnikowy granodiorytów z zabytków (P1-P6). Wartości znormalizowano do składu granitu grzbietów 
śródoceanicznych ORG wg Pearce et al. (1984)

Fig. 185. Multielement patterns of granodiorites from artefacts (P1-P6). �e values were normalized to the ORG  composition after 
Pearce et al. (1984)
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Fig. 186. Diagram pajęczy koncentracji ziem rzadkich w granodiorytach z zabytków (P1-P6) i w granicie z Chwałkowa (2/II, 6/III,  
5/III, 4/IV wg Puziewicza 1990). Wartości znormalizowano do składu chondrytów wg Sun, Mc Donough,(1989, �de: Rollinson 1993)

Fig. 186. Spider diagram of REE contents of granodiorites from artefacts (P1-P6) and composition of granite from Chwałków (Strze-
gom-Sobótka Intrusion) (2/II, 6/III, 5/III, 4/IV after Puziewicz 1990). �e values were normalized to the chondrite composition after 
Sun, Mc Donough, (1989, �de: Rollinson 1993)

Ryc. 187. Diagram wieloskładnikowy skał kwaśnych (P11, P17, P18) i kwarcytu z zabytków (P10). Wartości znormalizowano do 
składu granitu grzbietów śródoceanicznych ORG wg Pearce et al. (1984)

Fig. 187. Multielement patterns of granitoids (P11, P17, P18) and quartzite from artefacts (P10). �e values were normalized to the 
ORG composition after Pearce et al. (1984)
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chondrytowego. Oprócz tego, dobrze zaznacza się 
tu ujemna anomalia zawartości Eu (ryc. 188). Po-
równanie składu skał kwaśnych z zabytków ze 
składem innych dolnośląskich granitoidów pod 
względem zawartych w nich pierwiastków ślado-
wych i REE nie dało podstaw do stwierdzenia,  
że zabytki wykonano z dolnośląskich granito-
idów. Stąd, za wysoce prawdopodobne należy 
uznać, że te kamienne artefakty wykonano ze 
skandynawskich granitoidów pochodzenia era-
tycznego.

Ostatnią badaną próbką był kwarcyt (P10)  
o zawartości SiO2 powyżej 84% wag. Z uwagi na 
to, że obliczenia składu normatywnego dały tu 
niewiarygodny rezultat (kwarcolit?) wydaje się, że 
mamy do czynienia tu ze skałą metamorficzną  
o dużej zawartości kwarcu, powstałą kosztem bo-
gatego w kwarc protolitu klastycznego (piasek, 
piaskowiec kwarcowy). Pod względem geoche-
micznym skała ta jest zubożona w pierwiastki śla-
dowe i ziem rzadkich, co sprawia, że na wykresie 
wieloskładnikowym i pajęczym (po normaliza-

cjach do ORG i chondrytu) jej linia profilowa 
znajduje się znacznie poniżej linii projekcyjnych 
wcześniej opisywanej grupy granitoidów (ryc. 
187, 188). Podejmowane próby porównania skła-
du badanego kwarcytu z podobnymi petrogra-
ficznie skałami z okolicy Jegłowej (osłona granitu 
Strzelina) na Bloku Przedsudeckim opisywanymi 
przez Szczepańskiego (2007) dały wyniki dość 
trudne do interpretacji. Badany zabytek z kwarcy-
tu ma koncentracje niektórych pierwiastków śla-
dowych i ziem rzadkich podobne, do kwarcytów 
z północnej części jednostki Jegłowej, ale część 
oznaczonych zawartości tych pierwiastków dość 
znacznie się różni. Stąd, dla uzyskania bardziej 
wiarygodnych wyników, należy tu wykonać ko-
lejne analizy dla większej ilości kwarcytowych ar-
tefaktów.

W podsumowaniu należy podkreślić, że za-
stosowanie geochemicznej analizy dyskrymina-
cyjnej dla odtworzenia źródeł pochodzenia su-
rowców skalnych do wytworzenia średnio- 
wiecznych zabytków kamiennych jest metodą 

Fig. 188. Diagram pajęczy koncentracji ziem rzadkich w granitoidach (P11, P17, P18) i kwarcycie (P10) z zabytków. Wartości znor-
malizowano do składu chondrytów wg Sun, Mc Donough, 1989 (�de: Rollinson 1993)

Fig. 188. Spider diagram of REE contents of granitoids (P11, P17, P18) and quartzite (P10) from artefacts. �e values were normal-
ized to the chondrite composition after Sun & Mc Donough, 1989 (�de: Rollinson, 1993)
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bardzo perspektywiczną. Pozytywne wyniki uzy-
skano dla grupy średniowiecznych artefaktów, 
których surowcem były skały granitoidowe z oko-
licy Sobótki oraz zmetamorfizowane skały zasa-
dowe (amfibolity) występujące w gnejsach przed-
sudeckiej części bloku sowiogórskiego. W przy- 
padku zserpentynizowanych perydotytów na 
podstawie ich cech geochemicznych udało od-
tworzyć pierwotne środowisko geotektoniczne, co 
pomimo braku informacji na temat koncentracji 
niektórych pierwiastków, pozwoliło na zlokalizo-
wanie obszarów źródłowych surowca w obrębie 
dolnopaleozoicznej skorupy oceanicznej w obrze-
żeniu bloku sowiogórskiego. Jedynym ogranicze-

niem tych badań jest konieczność pozyskania nie-
wielkiej ilości sproszkowanej substancji z arte- 
faktu, potrzebnej do wykonania analiz. Utrudnia 
to w znaczący sposób badania geochemiczne źró-
deł surowca wykorzystywanego do wykonania 
obiektów zabytkowych o dużej wartości ekspozy-
cyjnej i historycznej. Tym nie mniej, należy za-
uważyć, że obecnie prowadzone się intensywnie 
prace eksperymentalne w zakresie zastosowania  
nieniszczącej (bezdotykowej) analizy aktywacyj-
nej gamma do badań składu chemicznego obiek-
tów zabytkowych (Szakmany, Kasztovsky 2004). 
Wstępne wyniki tych badań są bardzo obiecujące.
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Tabela 30. Zawartość pierwiastków śladowych w średniowiecznych kamiennych zabytkach z Dolnego Śląska (w ppm)

Skały ultrazasadowe

Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8

Oznaczenie 
próbki P8 P12 P13 P14 P15 P16 P19 P20

Ni 2054,0 1925,0 2172,0 2155,0 2239,0 2959,0 2094,0 2139,0

Co 111,0 102,0 90,0 123,0 104,0 144,0 116,0 117,0

Sc 8,0 9,0 6,0 8,0 9,0 5,0 11,0 6,0

V 28,0 38,0 26,0 28,0 31,0 23,0 29,0 23,0

Cu 37,0 7,0 17,0 1,0 3,0 5,0 3,0 3,0

Pb 5,0 1,0 1,0 1,0 1,0 3,0 8,0 2,0

Zn 8,0 22,0 6,0 11,0 9,0 10,0 7,0 14,0

Bi - - - - - - - -

Sn 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

W 93,0 62,0 27,0 84,0 16,0 61,0 48,0 90,0

Mo 0,1 - - 0,2 - - - -

As 4,6 41,0 65,1 7,7 2,3 5,9 5,4 6,1

Se - - 0,5 0,6 - - - -

Sb 0,5 0,4 1,0 0,4 - 1,1 0,5 0,0

Au 1,4 2,1 1,1 1,8 2,0 5,6 2,0 1,8

Rb 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0

Cs - 0,2 0,5 - - - - -

Ba 17,0 19,0 20,0 4,0 19,0 45,0 19,0 16,0

Sr 6,0 11,0 3,0 1,0 1,0 44,0 12,0 3,0

Tl - - - - - - - -

Ga 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Ta - - - - - - - -

Nb - - - - - - - -

Hf - - - - - - 0,1 -

Zr 1,0 1,0 1,0 - - - 1,0 1,0

Y 18,0 - - - - - - -

Th - - - - - - - -

U - - - - - - - -
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Tabela 31. Zawartość pierwiastków z grupy ziem rzadkich w średniowiecznych kamiennych zabytkach z Dolnego Śląska (w ppm)

Skała  
zasadowa Skały kwaśne I Skały kwaśne II Skała  

kwaśna III

Lp. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Oznaczenie 
próbki P9 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P11 P17 P18 P10

Ni 26,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 59,0 23,0 33,0 27

Co 92,0 54,0 92,0 85,0 51,0 84,0 102,0 70,0 148,0 134,0 153,0 148

Sc 33,0 3,0 3,0 4,0 4,0 3,0 3,0 4,0 8,0 8,0 8,0 5,0

V 315,0 13,0 13,0 14,0 19,0 13,0 12,0 10,0 17,0 41,0 17,0 24

Cu 13,0 4,0 3,0 4,0 1,0 4,0 4,0 3,0 3,0 8,0 3,0 6,0

Pb 2,0 3,0 3,0 3,0 2,0 2,0 3,0 6,0 3,0 8,0 3,0 5,0

Zn 33,0 36,0 35,0 31,0 58,0 39,0 31,0 36,0 32,0 14,0 21,0 37,0

Bi 0,8 - - - - - - 0,2 - 0,3 - -

Sn 2,0 2,0 2,0 1,0 4,0 1,0 1,0 4,0 6,0 7,0 7,0 2,0

W 408,0 620,0 1007,0 9016,0 558,0 847,0 811,0 678,0 1146,0 1216,0 1179,0 1503,0

Mo 0,3 0,7 1,1 0,8 0,4 0,7 0,2 1,1 1,0 0,9 1,8 0,8

As 2,2 - - - - - - 0,9 - 2,4 - 2,5

Se - - 0,0 - - - - - - - -

Sb 0,20 - - - - - - - - - - -

Au 2,1 3,2 4,1 2,7 2,2 0,5 2,3 5,0 1,6 1,9 1,5 2,0

Rb 61,0 89,0 86,0 89,0 99,0 94,0 96,0 128,0 64,0 89,0 57,0 75,0

Cs 3,2 2,3 2,7 2,8 6,2 3,3 4,1 4,2 3,2 1,6 3,1 2,0

Ba 231,0 785,0 644,0 774,0 675,0 731,0 737,0 622,0 247,0 470,0 260,0 326,0

Sr 421,0 528,0 510,0 496,0 476,0 515,0 507,0 248,0 80,0 143,0 87,0 51,0

Tl - 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 - 0,2 - -

Ga 17,0 17,0 17,0 17,0 18 18 17 17 21 22 23 7,0

Ta 0,2 0,7 1,2 0,8 0,7 0,8 0,8 2,0 1,2 2,4 1,2 0,5

Nb 3,4 6,6 6,3 7,2 5,8 7,3 6,4 11,0 12,0 30,9 12,9 5,3

Hf 2,0 2,4 2,5 2,4 2,9 2,7 2,0 3,1 5,50 8,40 6,30 4,60

Zr 63,0 79,0 77,0 84,0 88,0 85,0 76,0 83,0 176,0 260,0 185,0 161,0

Y 0,0 12,0 11,0 10,0 10,0 8,0 12,0 13,0 48,0 47,0 51,0 20,0

Th 1,0 4,6 5,1 4,1 3,8 4,8 3,9 13,5 12,7 14,9 14,3 4,6

U 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,1 1,0 2,60 1,1 2,3 1,4 1,2

„–” – poniżej progu oznaczalności
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Tabela 33. Próby z zabytków z Ostrowa Tumskiego badane geochemicznie

Oznaczenie
Próbki Numer inwentarzowy Rodzaj zabytku Opis makroskopowy

P1 2b/83 kamień żarnowy granit
P2 37p/76 kamień żarnowy granit

P3 bez numeru 
88 III A/2 bud1 kamień żarnowy granit

P4 84a/77 kamień żarnowy granit
P5 56o/88 kamień żarnowy granit
P6 92h/76 kamień żarnowy granit
P7 137a/74 kamień żarnowy granit
P8 37o/76 płytka serpentynit
P9 42h/85 gładzik amfibolit
P10 58e/76 osełka amfibolit
P11 115ł/85 kamień polerski amfibolit
P12 173a/77 płytka serpentynit
P13 87f/78 płytka serpentynit
P14 53h/77 płytka serpentynit
P15 111l/78 płytka serpentynit
P16 181a/78 płytka serpentynit
P17 7t/89 kamień polerski amfibolit
P18 26r/88 osełka amfibolit
P19 182a/78 płytka serpentynit
P20 4/79 płytka serpentynit

Piotr Gunia – Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

8.3. Wyniki badań gemmologicznych  
wczesnośredniowiecznych kamieni jubilerskich  

z Ostrowa Tumskiego we Wrocławiu
Badania gemmologiczne kamieni jubilerskich 

znajdowanych podczas wykopalisk archeologicz-
nych nie są wykonywane zbyt często. Na ten stan 
rzeczy składa się zwykle kilka czynników.  
Po pierwsze, wyroby jubilerskie zawierające ka-
mienie szlachetne lub ozdobne spotykane są dość 
rzadko na stanowiskach archeologicznych, po 
drugie, te zabytkowe przedmioty z uwagi na ich 
dużą wartość naukową i ekspozycyjną są otaczane 
szczególną troską, po to, aby utrzymać ich aktual-
ny stan zachowania po wydobyciu z warstwy kul-
turowej.

Zwykle analizy gemmologiczne pradziejo-
wych kamieni jubilerskich wykonuje się metoda-
mi tradycyjnymi (analiza cech megaskopowych, 
obserwacja lupowa lub pod binokularem, pomiary 
masy sprawdzonej kamienia, ocena kształtu  
i wielkości naszlifowanych ścianek, określanie gęs- 

tości metodą hydrostatyczną i inne). W wyjątko-
wych sytuacjach udaje się wykonać pomiary wła-
sności optycznych oszlifowanych kamieni jubiler-
skich przy pomocy polaryskopu lub kontaktowego 
refraktometru gemmologicznego. W literaturze 
gemmologicznej podawane są również przykłady 
zastosowania specjalistycznych metod badań mi-
neralogicznych do analizy dawnych kamieni jubi-
lerskich. Kamienie te badane są zwykle przy po-
mocy: punktowej mikroanalizy chemicznej, 
spektroskopii ramanowskiej, analizy widm spek-
tralnych w podczerwieni oraz innych (Rapp 
2009).

Badanie średniowiecznych kamieni jubiler-
skich z Wrocławia-Ostrowa Tumskiego autor 
tego opracowania przeprowadził metodą trady-
cyjną. Artefakty opisano i udokumentowano fo-
tograficznie pod względem ich cech makroskopo-
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wych, a następnie poddano badaniom niektóre 
ich własności fizyczne w Zakładzie Gemmologii  
i Archeometrii Instytutu Nauk Geologicznych 
Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Analizę cech zewnętrznych kamieni jubiler-
skich wykonano z zastosowaniem gemmologicz-
nej lupy aplanatyczno-achromatycznej (firmy Ru-
bin – Belgia) o powiększeniu 10x. Obejmowały 
one: 1) ocenę barwy (barwa podstawowa, ton, 
zmienność w obrębie okazu); 2) ocenę przezroczy-
stości; 3) analizę rodzaju i jakości wykonania szli-
fu; 4) badanie wrostków i inkluzji oraz 5) określe-
nie charakteru zagłębień i zmian wtórnych na 
oszlifowanych powierzchniach kamienia. 

Wymiary kamieni określano za pomocą 
przyrządu Leveridge’a, a gęstość oznaczano me-
todą hydrostatyczną z zastosowaniem wagi jubi-
lerskiej (firmy Kern – Niemcy). Do analizy cech 
optycznych kamieni wykorzystywano polaryskop 
(firmy Schneider – Niemcy) i kontaktowy refrak-
tometr gemmologiczny (firmy Kruss – Niemcy).  
W niektórych przypadkach (paciorki), oznaczenia 
przybliżonej wartości współczynnika załamania 
światła były możliwe do wykonania jedynie me-
todą dystansową. Podjęto też próbę identyfikacji 
widm absorpcji w zakresie długości fal widzialne-
go światła białego na stacjonarnym spektrometrze 
gemmologicznym, wykorzystując technikę odbi-
cia promieni świetlnych od powierzchni badane-
go kamienia. Przeprowadzono również badania 
luminescencji z zastosowaniem długo- i krótko-
falowego źródła promieniowania ultrafioleto- 
wego o długości fal (LUV – 365,0 nm i SUV – 
253,7 nm).

Do interpretacji uzyskanych wyników badań 
gemmologicznych wykorzystano dane dotyczące 
własności optycznych kamieni jubilerskich znaj-
dujące się w publikacji Deutsches Gemmologi-
sches Ausbildung Zentrum (1984, z późniejszymi 
uzupełnieniami). W jednym przypadku, z uwagi 
słabe zachowanie okazu, bardzo drobną ilość jego 
proszku poddano rentgenowskiej analizie fazowej 
metodą dyfraktometryczną. Analizę tą wykonano 
w Zakładzie Mineralogii i Petrologii Instytutu 
Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskie-
go z zastosowaniem dyfraktometru Siemens 2000 

ze źródłem promieniowania Cokα w zakresie ką-
tów 6-66o przy prędkości posuwu próbki.

Szczegółowym badaniom gemmologicznym 
poddano łącznie 32 numery inwentarzowe zawie-
rające kamienie jubilerskie (lub ich fragmenty). 
Przeprowadzona wstępna analiza ich cech typolo-
gicznych pozwala stwierdzić, że stanowiły one:  
1) oszlifowane kamienie jubilerskie (głównie pa-
ciorki) o szlifie fasetkowym lub kaboszonowym; 
2) surowiec do produkcji kamieni jubilerskich  
(i nie tylko) w postaci fragmentów kryształów 
(odłupków lub bryłek) o nieregularnym kształcie 
i wymiarach. 

Cechy makroskopowe reprezentatywnych ka-
mieni jubilerskich ze stanowisk archeologicznych 
na Ostrowie Tumskim zostały udokumentowane 
fotograficznie przez autora opracowania za pomo-
cą kompaktowego aparatu cyfrowego marki  
Canon SX50 HS w Muzeum Mineralogicznym  
Uniwersytetu Wrocławskiego im. Kazimierza 
Maślankiewicza.

Charakterystyka wybranych  
kamieni jubilerskich 

Chalcedon (karneol, agat) 
1. Paciorek wielościenny, fasetowany, podłuż-

ny (nr inw. 10/f/85) z chalcedonu (agatu) o wy-
miarach 17,5×9,5×8,5 mm, mlecznobiały z poma-
rańczowymi przebarwieniami i subtelnymi, 
często powyginanymi warstewkami (pasemkami) 
Liesenganga w odcieniu brązowoczerwonym, któ-
re są szczególnie dobrze widoczne na końcach pa-
ciorka.

Wszystkie fasetki są dobrze wypolerowane,  
o zarysach w przybliżeniu prostokątnych. Zwykle 
na górnej i dolnej powierzchni kamienia występu-
ją dwie główne fasetki o szerokości około 9 mm. 
Z boku towarzyszą im cztery, prawie prostokątne 
fasetki o szerokości 4-6 mm, umiejscowione na 
powierzchniach bocznych (po dwie z każdej stro-
ny). Są one naszlifowane skośnie łącząc się wspól-
ną krawędzią w części środkowej kamienia. Na 
obu końcach paciorka znajdują się ścianki  
o kształcie rombu ze ściętymi krawędziami. Są 
one stosunkowo dobrze wypolerowane i mają 
centrycznie umieszczony przewiercony na wylot 
otworek o średnicy 2 mm (ryc. 189, 190).
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Ryc. 189. Wrocław-Ostrów Tumski. Paciorek z chalcedonu (aga-
tu; widok z boku) (nr inw. 10/f/85)

Fig. 189. Wrocław-Ostrów Tumski. A chalcedony bead (agate, 
side view) (inv. No. 10/f/85)

Ryc. 190. Wrocław-Ostrów Tumski. Paciorek z chalcedonu (aga-
tu; widok z boku) (nr inw. 10/f/85)

Fig. 190. Wrocław-Ostrów Tumski. A chalcedony bead (agate, 
top view) (inv. No. 10/f/85)

Ryc. 191 Wrocław-Ostrów Tumski. Fasetowany paciorek z kar-
neolu (widok z góry) (nr inw. 7/c/84)

Fig. 191. Wrocław-Ostrów Tumski. A faceted carnelian bead (top 
view) (inv. No. 7/c/84)

Ryc. 192. Wrocław-Ostrów Tumski. Okrągły paciorek z karneolu 
(widok z góry) (nr inw. 258/i/85)

Fig. 192. Wrocław-Ostrów Tumski. A round carnelian bead (top 
view) (inv. No. 258/i/85)

Ryc. 193. Wrocław-Ostrów Tumski. Okrągły paciorek z karneolu 
(widok z góry) (nr inw. 116/h/85)

Fig. 193. Wrocław-Ostrów Tumski. A round carnelian bead (top 
view) (inv. No. 116/h/85)

Ryc. 194. Wrocław-Ostrów Tumski. Okrągły paciorek z chalce-
donu (agatu; widok z góry) (nr inw. 123/c/85)

Fig. 194. Wrocław-Ostrów Tumski. A round carnelian bead 
(agate, top view) (inv. No. 123/c/85)
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2. Paciorek fasetowany, okrągły z karneolu 
(nr inw. 7/c/84) o wymiarach 14×13×9,5 mm. Jest 
to kamień jubilerski o zabarwieniu pomarańczo-
wobrązowym, nieprzezroczysty z naniesionymi 
dwoma rzędami trapezoidalnych fasetek (po 7) 
rozdzielonych na obwodzie kamienia pojedynczą 
krawędzią przypominającą rondystę. Fasetki te 
nachylone są w kierunku końców paciorka pod 
kątem około 45o. Są one dość dobrze wygładzone 
z widocznymi drobnymi rysami na ich powierzch-
ni. Od góry i dołu paciorek ograniczają dobrze 
wypolerowane płaszczyzny o zarysie zbliżonym 
do siedmiokąta. Na ściankach tych widoczny jest 
okrągły, niecentryczny otworek przewiercony na 
wylot o średnicy około 2 mm. Na jednolitym, po-
marańczowobrązowym tle kamienia widoczne są 
też ciemnonobrązowe żyłki i wżery o skośnym 
przebiegu (ryc. 191).

3. Paciorek toroidalny z karneolu (nr inw. 
258i/85) o średnicy około 7,5 mm, o jasno- czer-
wonobrązowej barwie. Jest on przeświecający,  
z dobrze wypolerowaną powierzchnią. Pod wzglę-
dem proporcji nieco nierówny, z zagładzonymi, 
pojedynczymi, drobnymi ciemnobrązowymi wże-
rami o soczewkowym lub klinowatym kształcie. 
Posiada otworek na wylot o średnicy około  
1,5 mm (ryc. 192).

4. Paciorek kulisty z chalcedonu (agatu)  
(nr inw. 116/h/85) o średnicy około 10 mm. Ka-
mień jubilerski o barwie jasnofioletowej, z mlecz-
nobiałymi przebarwieniami. Na tym tle widoczne 
są pojedyncze, subtelne warstewki Liesenganga  
o ciemno- i jasnobrązowym zabarwieniu. Na wy-
polerowanej powierzchni widoczne są drobne śla-
dy zagładzenia wżerów, oraz otworek na wylot  
o średnicy około 3 mm. Podczas badania lupowe-
go stwierdzono w niektórych częściach kamienia 
obecność szczelinek dylatacyjnych wskazujących 
na wygrzewanie kamienia w celu poprawienia 
jego wyglądu zewnętrznego lub utwardzenia jego 
powierzchni np. dla lepszego przyjęcia poleru 
(ryc. 193)

5. Paciorek kulisty z karneolu (nr inw. 
123c/85) o średnicy około 12 mm. Kamień o za-
barwieniu czerwonobrązowym z ciemnobrązowy-
mi smugami o szerokości do 2 mm rozłożonymi 
nierównomiernie w tle kamienia, nieprzezroczy-

sty, ze śladami zagładzenia ciemnych wżerów na 
powierzchni. Jest to kamień bardzo dobrze wypo-
lerowany, bez oznak wtórnego utwardzania, z nie-
centrycznie umiejscowionym otworkiem (na wy-
lot) o średnicy około 2 mm (ryc. 194).

6. Paciorek fasetowany, okrągły z chalcedonu 
(agatu) (nr inw. 258/i/85) o wymiarach: 
11,5×11,8×7,5 mm o barwie jasnopomarańczowo-
brązowej z subtelnymi nieco ciemniejszymi pier-
ścieniami Liesenganga, nieprzezroczysty, z dobrze 
wypolerowaną powierzchnią. Na jego powierzch-
ni są widoczne trzy rzędy trapezoidalnych fasetek 
(górny, dolny i środkowy) z licznymi ubytkami. 
Kamień ten od góry i dołu ograniczają siedmio-
kątne fasetki z zagładzonymi śladami po dodat-
kowych ściankach i zawierające drobne ubytki 
powstałe w wyniku ich mechanicznego uszkodze-
nia. Miejscami, na niektórych fasetkach widoczne 
są jaśniejsze plamki i pozostałości kory wietrze-
niowej. Kamień posiada przewiercony na wylot 
niecentryczny otworek o średnicy około 2 mm.

Fluoryty 
1. Paciorek owalny, dwuścienny (nr inw. 

21/j/84) z fluorytu. Zabytek o wymiarach 
16,5×12,5×8,5 mm, barwy fioletowej, prześwieca-
jący, ze ściętymi końcami. Na bocznych po-
wierzchniach posiada po dwie naszlifowane (wy-
oblone) fasetki połączone wspólną krawędzią,  
w części środkowej przekroju poprzecznego.  
Z góry i z dołu naszlifowane ścianki o prawie tra-
pezowych zarysach bez wyraźnie zachowanej sy-
metrii. Wzdłuż dłuższej osi paciorka nawiercono 
na wylot niecentryczny otworek o średnicy około 
3 mm. Powierzchnia wyrobu jest silnie zmatowio-
na i można na niej zaobserwować pojedyncze 
ubytki o charakterze uszkodzeń mechanicznych 
(ryc. 195, 196). 

2. Dwa paciorki owalne, dwuścienne (nr inw. 
7/c/84) z fluorytu. Pierwszy z nich, o wymiarach 
15,5×13,5×9 mm jest bezbarwny i przeświecający. 
Pod względem kształtu jest owalny ze ściętymi 
końcami i zawiera po dwie wyoblone fasetki na 
powierzchniach bocznych. Na obu końcach 
naszlifowano sześciokątne płaskie fasetki z zagła-
dzonymi krawędziami. Paciorek posiada otworek 
przewiercony na wylot, o średnicy około 3 mm. 
Drugi paciorek ma barwę jasnofioletową, jest 
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przeświecający, o wymiarach 16×11×11 mm. Ma 
owalny, bardziej pękaty kształt oraz podobne roz-
mieszczenie nieco szerszych fasetek. Posiada nie-
centrycznie umiejscowiony otworek o średnicy 
około 3 mm. Powierzchnie obu zabytków są silnie 
zmatowione z drobnymi ubytkami i mają częścio-
wo zagładzone krawędzie ścianek (ryc. 197, 198). 

3. Paciorek fasetowany, podłużny (nr inw. 
41/e/83) wykonany z fluorytu. Obiekt ma wy-
miary 16,5×9×9 mm jest barwy jasnofioletowej  
z mlecznobiałymi przebarwieniami, nieprzezro-
czysty. Posiada na powierzchni sześć większych 
fasetek o rombowym lub trapezowym kształcie,  
a od góry i dołu ograniczają go słabo wyszlifowa-
ne płaszczyzny o wielokątnych zarysach. Wyrób 
ma okrągły otworek o średnicy około 3 mm wy-
wiercony na wylot wzdłuż dłuższej osi paciorka. 
Powierzchnia wyrobu nie ma wyraźnego poleru,  
a miejscami jest zmatowiona i posiada drobne 
ubytki (ryc. 199, 200).

4. Paciorek owalny spłaszczony (nr inw. 
21/i/84) o wymiarach 16,5×13×9,5 mm wytwo-
rzony z jasnofioletowego, laminowanego, nieprze-
zroczystego fluorytu. Na obu większych po-
wierzchniach widoczne dwie płaskie fasetki 
owalne ze ściętymi końcami. Na mniejsze po-
wierzchnie boczne paciorka naniesiono po dwie 
wyoblone, sierpowe fasetki, które łączą się w środ-
ku wspólną krawędzią. Od góry i dołu kamień 
ograniczają wielokątne fasetki z zeszlifowanymi 
krawędziami. Powierzchnie wyrobu są zmatowio-

ne, a większość krawędzi ścianek jest wyślizgana 
lub ma odpryski powstałe w wyniku długiego no-
szenia wyrobu. Paciorek ma otworek na wylot  
o średnicy około 2 mm umiejscowiony wzdłuż 
dłuższej osi kamienia (ryc. 201, 202). 

5. Paciorek wielościenny, podłużny (nr inw. 
39/e/83) o wymiarach 13×8,5×8,5 mm wykonany 
z jasnozielonego, przeświecającego fluorytu z fio-
letowym przebarwieniem w środku. Na po-
wierzchni wyrobu widocznych jest sześć owalnych 
lub sierpowato ułożonych wyoblonych fasetek, 
zbiegających się na końcach paciorka. Od góry  
i dołu występują pojedyncze, wielokątne fasetki  
o zagładzonych krawędziach. Wzdłuż kamienia 
wywiercono otworek na wylot o średnicy około  
3 mm. Powierzchnia wyrobu zmatowiona z licz-
nym drobnymi odpryśnięciami (ryc. 203, 204).

6. Paciorek wielościenny pękaty (nr inw. 
7/m/84) o wielkości 14,5×13×12 mm z jasnofiole-
towego fluorytu z białymi przebarwieniami. Na 
powierzchni wyrobu widocznych jest sześć owal-
nych lub sierpowato ułożonych, wyoblonych fase-
tek zbiegających się na końcach paciorka. Od góry 
i dołu kamień ograniczają pojedyncze, wielokątne 
fasetki o zagładzonych krawędziach. Wzdłuż 
dłuższej osi paciorka wykonano otworek na wylot 
o średnicy około 4 mm. Powierzchnia wylotu jest 
zmatowiona, miejscami z drobnymi pęknięciami 
i pojedynczymi odpryśnięciami (ryc. 205).

7. Ostrokrawędzisty fragment (odłupek)  
(nr inw. 146/b/77) o wymiarach 13×8×9 mm  

Ryc. 195. Wrocław-Ostrów Tumski. Płaski paciorek z �uorytu 
(widok z boku) (nr inw. 21/j/84)

Fig. 195. Wrocław-Ostrów Tumski. A �at �uorite bead (side 
view) (inv. No. 21/j/84)

Ryc. 196. Wrocław-Ostrów Tumski. Płaski paciorek z �uorytu 
(widok z góry) (nr inw. 21/j/84)

Fig. 196. Wrocław-Ostrów Tumski. A �at �uorite bead (top 
view) (inv. No. 21/j/84)
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Ryc. 197. Wrocław-Ostrów Tumski. Płaski paciorek z �uorytu 
(widok z boku) (nr inw. 7/c/84)

Fig. 197. Wrocław-Ostrów Tumski. A �at �uorite bead (side 
view) (inv. No. 7/c/84)

Ryc. 199. Wrocław-Ostrów Tumski. Fasetowany paciorek  
z �uorytu (widok z boku) (nr inw. 41/e/83)

Fig. 199. Wrocław-Ostrów Tumski. A faceted �uorite bead (side 
view) (inv. No. 41/e/83)

Ryc. 201. Wrocław-Ostrów Tumski. Płaski paciorek z laminowa-
nego �uorytu (widok z boku) (nr inw. 21/i/84)

Fig. 201. Wrocław-Ostrów Tumski. A �at laminated �uorite 
bead (side view) (inv. No. 21/i/84)

Ryc. 198. Wrocław-Ostrów Tumski. Płaski paciorek z �uorytu 
(widok z góry) (nr inw. 7/c/84)

Fig. 198. Wrocław-Ostrów Tumski. A �at �uorite bead (top 
view) (inv. No. 7/c/84)

Ryc. 200. Wrocław-Ostrów Tumski. Fasetowany paciorek  
z �uorytu (widok z góry) (nr inw. 41/e/83)

Fig. 200. Wrocław-Ostrów Tumski. A faceted �uorite bead (top 
view) (inv. No. 41/e/83)

Ryc. 202. Wrocław-Ostrów Tumski. Płaski paciorek z laminowa-
nego �uorytu (widok z góry) (nr inw. 21/i/84)

Fig. 202. Wrocław-Ostrów Tumski. A �at laminated �uorite 
bead (top view) (inv. No. 21/i/84)
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z mlecznobiałego, nieprzeźroczystego fluorytu  
z drobnymi fioletowymi przebarwieniami. Praw-
dopodobnie surowiec do produkcji paciorków,  
o czym może świadczyć podobna wielkość opisy-
wanego fragmentu fluorytu (ryc. 206).

8. Paciorek wielościenny, podłużny (nr inw. 
7/m/89) o wielkości 12,5×9,5×9,5 mm wykonany 
z ciemnofioletowego przeświecającego fluorytu. 
Wyrób z wyoblonymi sześcioma fasetkami zo-
rientowanymi wzdłuż dłuższej osi, zmatowiony  
z zagładzonymi krawędziami, z niecentrycznymi 
otworkiem o średnicy 3 mm.

9. Paciorek wielościenny, spłaszczony (nr inw. 
13/e/89) o wymiarach 19,5×13×12 mm z fioleto-

wego fluorytu. Paciorek silnie zmatowiony, z jed-
ną owalną płaską ścianką górną posiadający dwie 
wyoblone ścianki jednym boku (5 mm szeroko-
ści) a na drugim niewykończoną fasetkę (półpro-
dukt?). Wzdłuż dłuższej osi wyrobu znajduje się 
otworek na wylot o średnicy około 3 mm.

10. Paciorek wielościenny, pękaty (nr inw. 
114/c/84) o wielkości: 15,5×12×12 mm jasnosza-
rofioletowego, przeświecającego fluorytu. Wyrób 
silnie zmatowiony z sześcioma płaskimi, wyoblo-
nymi fasetkami nachylonymi w kierunku końca 
paciorka ze pewną zmianą kąta nachylenia ścia-
nek w części środkowej paciorka. Końce wyrobu  
z fasetkami o sześciokątnym kształcie wygładzo-

Ryc. 203. Wrocław-Ostrów Tumski. Płaski paciorek z wielobarw-
nego �uorytu (widok z boku) (nr inw. 39/e/83)

Fig. 203. Wrocław-Ostrów Tumski. A �at bead made of mul-
ti-coloured �uorite (side view) (inv. No. 39/e/83)

Ryc. 205. Wrocław-Ostrów Tumski. Paciorek z wielobarwnego 
�uorytu (nr inw. 7/m/84)

Fig. 205. Wrocław-Ostrów Tumski. A bead made of mul-
ti-coloured �uorite (inv. No. 7/m/84) 

Ryc. 204. Wrocław-Ostrów Tumski. Płaski paciorek z wielobarw-
nego �uorytu (widok z góry) (nr inw. 39/e/83)

Fig. 204. Wrocław-Ostrów Tumski. A �at bead made of mul-
ti-coloured �uorite (top view) (inv. No. 39/e/83)

Ryc. 206. Wrocław-Ostrów Tumski. Fragment surowca? �uoryto-
wego (nr inw. 146/b/77)

Fig. 206. Wrocław-Ostrów Tumski. A fragment of �uorite raw 
material? (inv. No. 146/b/77)
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ne na krawędziach, czasem o słabej symetrii. 
Wzdłuż dłuższej osi kamienia wykonano otworek 
na wylot, o średnicy około 4 mm.

Kwarce i kalcyty
1. Słupkowy, obustronnie zakończony, krysz-

tał (nr inw. 143/a/77) kwarcu (odmiana: kryształ 
górski) o wymiarach 30×13×11 mm. Przezroczy-
sty, bezbarwny kryształ kwarcu ograniczony na 
obu końcach dobrze wykształconymi ściankami 
romboedru z dobrze wykształconym poziomym 
bruzdkowaniem słup i zmętniałym (mlecznym) 
zakończeniem w części dolnej. W górnej części 
kryształu jest dobrze zaznaczona jego budowa 
kapturowa. Przypuszczalnie był to surowiec do 
produkcji kamieni jubilerskich (ryc. 207, 208). 

2. Fragment słupkowego kryształu (nr inw. 
176/b/85) kwarcu (kryształu górskiego) o wielko-
ści 14×10,5×10 mm. Pojedynczy fragment bez-
barwnego przezroczystego kryształu górskiego  
z uszkodzonymi (obtłuczonymi) końcami oraz 
nieregularnymi ubytkami na powierzchniach 
ścian słupa. Lokalnie widoczne poziome linie 
bruzdkowania (przyrostu) o orientacji prostopa-
dłej do wydłużenia. Prawdopodobnie był to ob-
tłuczony półprodukt do produkcji kamieni jubi-
lerskich (ryc. 209) 

3. Fragment słupkowego kryształu (nr inw. 
88/g/76) kwarcu (odmiana kwarc mleczny) o wy-
miarach 30×11×11 mm Pojedynczy fragment bia-
łego nieprzezroczystego kryształu kwarcu mlecz-
nego ze stosunkowo słabo zaznaczonymi i niere- 
gularnie wykręconymi na krawędziach ścianami 
słupa z uszkodzonymi (obtłuczonymi) końcami. 
Poziome linie bruzdkowania są tu niewidoczne. 
Prawdopodobnie był to niskiej jakości surowiec 
do produkcji kamieni o szlifie fasetkowym lub 
kaboszonowym (ryc. 210). 

4. Słupkowy, jednostronnie zakończony, 
kryształ (nr inw. 185/i/86) kwarcu (odmiana 
kryształ górski) o wymiarach 30×13×11 mm. 
Kryształ bezbarwny, zmętniały z białymi prze-
barwieniami wykształcony w postaci słupa heksa-
gonalnego z jednostronnym romboedrycznym 
zakończeniem. Na licznych wąskich ściankach 
romboedru widoczne subtelne bruzdkowanie. 
Najprawdopodobniej był to surowiec do produk-
cji kamieni o szlifie fasetkowym lub kaboszono-

wym odrzucony z uwagi na jego niską przezro-
czystość (ryc. 211). 

5. Równoległy zrost drobnych kryształów  
(nr inw. 143/a/77) kwarcu (kryształ górski) o 
wielkości 15,5×10×9,5 mm. Szczotka krystaliczna  
z jedną płaszczyzną obejmującą ściany wszystkich 
zrośniętych ze sobą słupkowych kryształów. 
Kryształy budujące szczotkę mają długość około 
1 cm. Posiadają też zmętniałe białe końce oraz do-
brze wykształcone ściany romboedru ograniczają-
ce je od góry. Na niektórych ściankach słupa wy-
stępuje dobrze zaznaczone poziome bruzdkowanie 
(ryc. 212).

6. Fragmenty kalcytu oraz kwarcu (nr inw. 
115/a/77). Są to ostrokrawędziste fragmenty mlecz- 
nobrązowego, czasem włóknistego( 3 szt.) lub bia-
łoszarego kalcytu (1 szt.) oraz bezbarwnego, prze-
zroczystego kwarcu (1 szt.) o wielkości od 6 do  
13 mm. Odłupki mają nieregularne zarysy oraz 
miodowo brązowe zmętnienia w częściach apikal-
nych. Prawdopodobnie były to odpady po pro-
dukcji ozdób lub resztki topnika wykorzystywa-
nego do wytopu metali (ryc. 213). 

7. Fragmenty kwarcu (nr inw. brak). Są to 
nieregularne pod względem kształtu, ostrokrawę-
dziste i silnie spękane fragmenty nieprzezroczy-
stego kwarcu mlecznego (3 szt.) oraz wydłużone, 
obtłuczone, przezroczyste lub przeświecające 
fragmenty kryształu górskiego (4 szt.) o wielkości 
od 4 do 14 mm. Były to albo półprodukty albo 
odpady po produkcji kamieni jubilerskich. (ryc.  
214, 215, 216) 

8. Fragment kwarcu (cytryn?) (nr inw. 
141/a/77). Ostrokrawędzisty, wydłużony frag-
ment kwarcu o klinowatym kształcie (odłupek)  
z żółtawym końcem przypominającym cytryn. 
Większość krawędzi bardzo ostra, podobnie jak  
u narzędzi tnących. Długość obiektu około  
10 mm przy zmiennej szerokości. Stanowił on 
prawdopodobnie odpad po przygotowaniu surow-
ca do produkcji kamienia jubilerskiego i mógł 
służyć jako nóż np. do tkanin (ryc. 217). 

9. Fragment kwarcu (kryształu górskiego)  
(nr inw.115/a/77). Ostrokrawędzisty fragment 
bezbarwnego przezroczystego kwarcu o wielkości 
około 8 mm. Stanowił odpad lub fragment surow-
ca do produkcji kamieni szlifowanych (ryc. 218).



8.3. Wyniki badań gemmologicznych wczesnośredniowiecznych kamieni jubilerskich z Ostrowa Tumskiego we Wrocławiu 303

Ryc. 207. Wrocław-Ostrów Tumski. Obustronnie zakończony 
kryształ kwarcu (kryształ górski) (nr inw. 39/c/83)

Fig. 207. Wrocław-Ostrów Tumski. A quartz crystal (rock cry-
stal) �nished on both sides (inv. No. 39/c/83)

Ryc. 209. Wrocław-Ostrów Tumski. Fragment kryształu kwarcu 
(kryształ górski) (półprodukt?) (nr inw. 176/b/85)

Fig. 209. Wrocław-Ostrów Tumski. A quartz crystal (rock cry-
stal) fragment (semi-product?) (inv. No. 176/b/85)

Ryc. 211. Wrocław-Ostrów Tumski. Kryształ kwarcu (nr inw. 
185/i/86)

Fig. 211. Wrocław-Ostrów Tumski. A quartz crystal (inv. No. 
185/i/86)

Ryc. 208. Wrocław-Ostrów Tumski. Obustronnie zakończony 
kryształ kwarcu (kryształ górski) (nr inw. 39/c/83)

Fig. 208. Wrocław-Ostrów Tumski. A quartz crystal (rock cry-
stal) �nished on both sides (inv. No. 39/c/83)

Ryc. 210. Wrocław-Ostrów Tumski. Fragment kryształu kwarcu 
mlecznego (półprodukt?) (nr inw. 88/g/76)

Fig. 210. Wrocław-Ostrów Tumski. A milky quartz crystal frag-
ment (semi-product?) (inv. No. 88/g/76)

Ryc. 212. Wrocław-Ostrów Tumski. Zrost kryształów kwarcu (nr 
inw. 143/a/77)

Fig. 212. Wrocław-Ostrów Tumski. A quartz crystals’ cluster 
(inv. No. 143/a/77)
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10. Fragment kwarcu mlecznego (nr inw. 
141a/77). Płaski fragment białego, kwarcu mlecz-
nego o ziarnistej strukturze (lodowy) i zarysie 
wielokątnym. Wymiary płytki to wymiarach 
16,5×13×7 mm. Prawdopodobnie jest to pozosta-
łość surowca przeznaczonego to produkcji pacior-
ków (ryc. 219).

11. Fragment mlecznego kwarcu żyłowego 
(nr inw. 68/n/83). Fragment szarego kwarcu żyło-
wego (tzw. lodowego) ze skorupą wietrzeniową. 
Na jednej z powierzchni przełamu widoczna jest 
tęczowa opalizacja kwarcu wywołana interferen-
cją światła na jego szczelinkach. Okaz o wymia-
rach 30×13,5×13 mm może stanowić albo inten-
cjonalnie przygotowaną bryłkę surowca przez- 
naczoną do produkcji przedmiotu ozdobnego lub 
przypadkowy fragment partii bogatej w kwarc 
pochodzącej z rozkruszenia głazu narzutowego 
(ryc. 220).

12. Fragment kwarcu mlecznego (nr inw. 
219a/77). Nieregularny fragment płytki o wy-
miarach 12×8×8 mm z białego kwarcu mlecznego 
o ziarnistej strukturze. Przypuszczalnie był to 
półprodukt do produkcji kamieni jubilerskich.

13. Fragmenty kalcytu i kwarcu (kryształu 
górskiego) (nr inw. 110/a/77). Są to trzy fragmen-
ty minerałów o nieregularnym kształcie, a w tym 
dwa odłupki żółtawego włóknistego kalcytu  
o wymiarach: 14×14×7,5 mm i 13×8,5×7,5 mm,  
z wyraźnie zaznaczonymi płaszczyznami (lamel-
kami) bliźniaczymi i charakterystycznym żeber-
kowaniem wietrzeniowym. Obok kalcytu w zbio-
rze znajduje się fragment bezbarwnego przez- 

roczystego kwarcu (kryształu górskiego) o wiel-
kości 11×6,5×6,5 mm. Prawdopodobnie były to 
fragmenty surowca przeznaczonego do produkcji 
kamieni jubilerskich (ryc. 221, 222, 223, 224). 

14. Fragmenty kwarcu i kalcytu (nr inw. 
101/a/77). Jest to płaski fragment (10×9×4 mm) 
przeświecającego, białego kalcytu z widocznymi 
lamelkami bliźniaczymi, których orientacja jest 
zgodna ze ścianami romboedru. Razem z nim 
występuje bryłka kwarcu (kryształu górskiego) 
bezbarwna i przezroczysta ze śladami odłupywa-
nia z kryształu o w średnicy około 6 mm. Mogły 
to być odpady pozostałe po uzyskaniu odpowied-
niej wielkości fragmentów surowca do produkcji 
kamieni jubilerskich.

Pozostałe
1. Paciorek kulisty (nr inw. 20/g/84) o średni-

cy około 12 mm wykonany z mlecznobiałego, 
nieprzezroczystego opalu. Kamień jubilerski  
o słabym stopniu zachowania z licznymi ciemny-
mi wżerami i żyłkami wypełnionymi brunatną 
pylastą zwietrzeliną serpentynitu. Posiada otwo-
rek na wylot o średnicy około 2 mm. (ryc. 226).

2. Fragment (bryłka) aurypigmentu (nr inw. 
31/d/72) o intensywnie żółtym zabarwieniu z wi-
docznymi drobnymi żeberkami wietrzeniowymi. 
(ryc. 227). Prawdopodobnie był to surowiec do 
produkcji barwników do tkanin, chociaż mógł 
być on również wykorzystywany do produkcji 
pigmentów do farb malarskich. 

Dla dokładniejszego oznaczenia składu fazo-
wego tej substancji wykonano z niej analizę dy-
fraktometryczną (ryc. 225).
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Ryc. 213. Wrocław-Ostrów Tumski. Fragmenty kryształów kalcy-
tu i kwarcu (fragment umieszczony najwyżej na zdjęciu)  
i kalcytu (nr inw. 115/a/77)

Fig. 213. Wrocław-Ostrów Tumski. Calcite and quartz crystals’ 
fragments (topmost part of the photo) and calcite (inv. No. 
115/a/77)

Ryc. 215. Wrocław-Ostrów Tumski. Fragmenty kryształu gór-
skiego (bez nru inw.)

Fig. 215. Wrocław-Ostrów Tumski. Rock crystal fragments (no 
inv. No.)

Ryc. 217. Wrocław-Ostrów Tumski. Fragment kwarcu (cytryn) 
(nr inw. 141/a/77)

Fig. 217. Wrocław-Ostrów Tumski. A quartz (citrine) fragment 
(inv. No. 141/a/77)

Ryc. 214. Wrocław-Ostrów Tumski. Fragmenty kryształu gór-
skiego i kwarcu mlecznego (bez nru inw.)

Fig. 214. Wrocław-Ostrów Tumski. Rock crystal and milky 
quartz fragments (no inv. No.)

Ryc. 216. Wrocław-Ostrów Tumski. Fragmenty kwarcu mleczne-
go (bez nru inw.)

Fig. 216. Wrocław-Ostrów Tumski. Milky quartz fragments (no 
inv. No.)

Ryc. 218. Wrocław-Ostrów Tumski. Fragment kryształu górskie-
go (nr inw. 115/a/77)

Fig. 218. Wrocław-Ostrów Tumski. A rock crystal fragment (inv. 
No. 115/a/77)
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Ryc. 219. Wrocław-Ostrów Tumski. Fragment kwarcu mlecznego 
(tzw. lodowego) (nr inw. 141a/77)

Fig. 219. Wrocław-Ostrów Tumski. A milky quartz (so-called 
icy) fragment (inv. No. 141a/77

Ryc. 221. Wrocław-Ostrów Tumski. Fragmenty kalcytu włókni-
stego (żółte) i fragment kryształu górskiego (bezbarwny) (nr inw. 
110/a/77)

Fig. 221. Wrocław-Ostrów Tumski. Fibrous calcite fragments 
(yellow) and rock crystal fragment (clear) (inv. No. 110/a/77)

Ryc. 223. Wrocław-Ostrów Tumski. Fragment romboedru kalcy-
tu z widocznymi liniami zbliźniaczenia polisyntetycznego (nr inw. 
110/a/77) 

Fig. 223. Wrocław-Ostrów Tumski. A fragment of calcite rhom-
bohedraon with visible lines of polisynthetic twinning (inv. No. 
110/a/77) 

Ryc. 220. Wrocław-Ostrów Tumski. Fragment kwarcu mlecznego 
(tzw. lodowego) (nr inw. 68/n/83)

Fig. 220. Wrocław-Ostrów Tumski. A milky quartz (so-called 
icy) fragment (inv. No. 68/n/83)

Ryc. 222. Wrocław-Ostrów Tumski. Fragment włóknistego kal-
cytu (z lewej) oraz kryształu górskiego (nr inw. 101/a/77)

Fig. 222. Wrocław-Ostrów Tumski. Fibrous calcite fragment 
(left) and rock crystal fragment (inv. No. 101/a/77)

Ryc. 224. Wrocław-Ostrów Tumski. Fragment zbliźniaczonego 
kryształu kalcytu (nr inw. 110/a/77) (nr inw. 115a/77)

Fig. 224. Wrocław-Ostrów Tumski. A twinned calcite crystal 
fragment (inv. No. 110/a/77) (inv. No. 115a/77)
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Badania wykonano metodą dyfraktometrycz-
ną z zastosowaniem dyfraktometru firmy Siemens 
D 5005, w Pracowni Rentgenograficznej Zakła-
du Mineralogii i Petrologii, Instytutu Nauk Geo-
logicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Próbki 
analizowano z wykorzystaniem źródła promie-
niowania typu Cokα (0,179021 nm) w zakresie ką-
tów 2Θ równym 4 –77o, w temperaturze 27oC.

Na dyfraktogramie zarejestrowano głównie 
refleksy pochodzące od aurypigmentu (44-1419- 
ICPDS). Na rentgenogramie odnotowano też 
obecność kilkunastu pików aurypigmentowych,  
z których najważniejszy, (tzw. diagnostyczny) miał 
wartość d (w Å): 4.773 (I = 80). Oprócz niego, 
odnotowano obecność refleksów o wartościach  
d: 7,305; 4,388; 3,991; 3,669; 3,176; 2,784; 2,033 
oraz 1, 174 (I = 10-20) (ryc. 225).

W trakcie prowadzonych badań stwierdzono, 
że badane paciorki i inne elementy biżuterii 
(ozdób), półprodukty oraz surowce z wczesnośre-
dniowiecznych stanowisk archeologicznych na 
Ostrowie Tumskim we Wrocławiu są zróżnicowa-
ne pod względem ich cech mineralogicznych.

Kwarc (mleczny i kryształ górski) występuje 
tu w postaci pojedynczych kryształów lub ich 
fragmentów. Wykształcenie tych kryształów prze-
ważnie w formie słupa zakończonego ścianami 
romboedru wskazuje na ich pochodzenie ze zwie-
trzelin łupków kwarcowo-serycytowych odsłania-
jących się w południowej okrywie granitu masy-

wu Strzelina (tzw. warstwy z Jegłowej) (Lis, 
Sylwestrzak 1986). Znalezione kwarcowe obiekty 
zabytkowe były prawdopodobnie surowcem lub 
odpadami pozostałymi po oddzieleniu właściwej 
bryłki surowca do produkcji paciorków czy nawet 
kamieni facetowanych. Cechy te pozwalają z du-
żym prawdopodobieństwem zaliczyć badany 
kwarc jako surowiec dla wytwarzania wyrobów 
prymitywnego rzemiosła z X i XI wieku we Wro-
cławiu i okolicy, na co wskazywał już wcześniej 
Sachanbiński (1997).

Znalezione kuliste i fasetowane paciorki  
z czerwonobrązowego karneolu a czasem chal-
cedonu (agatu) mają podobną wielkość i kształt. 
Dla karneoli oszlifowanych fasetkowo, charak-
terystyczny sposób rozmieszczenia ścianek na 
paciorkach może wskazywać, że są one podobne 
do wyrobów jubilerskich pochodzących z Iranu 
(Nishapur) datowanych na IX-XII w n.e. (Ko-
stow, Pelevina 2008).

Nie do końca można natomiast określić miej-
sce pochodzenia fluorytu. Jego cechy makrosko-
powe i zróżnicowanie barw w obrębie pojedyn-
czych paciorków wskazują, że źródłem surowca 
mogły być skały fluorytowe z okolic Harrachowa 
w Czechach lub Dolnej Saksonii. Tym nie mniej, 
określenie miejsca pochodzenia fluorytu wymaga 
przeprowadzenia dalszych badań porównaw-
czych.

W odniesieniu do paciorka z opalu można  
z dużym prawdopodobieństwem przyjąć, że wy-
konano go z surowca pochodzącego ze zwietrzelin 

Ryc. 226. Wrocław-Ostrów Tumski. Kulisty paciorek wykonany 
z mlecznego opalu (nr inw. 20/g/84)

Fig. 226. Wrocław-Ostrów Tumski. A spherical bead made of 
milky opal (inv. No. 20/g/84)

Ryc. 227. Wrocław-Ostrów Tumski. Fragment aurypigmentu (nr 
inw. 31/d/72)

Fig. 227. Wrocław-Ostrów Tumski. An orpiment fragment (inv. 
No. 31/d/72)
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dolnośląskich serpentynitów. W świetle informa-
cji nabytych przez autora podczas badań tereno-
wych najbardziej prawdopodobnym miejscem 
występowania tego rodzaju opali są okolice wsi 
Trzebnik we wschodniej części masywu serpenty-
nitowego Gogołów-Jordanów na Bloku Przed-
sudeckim.

Określenie miejsca pochodzenia aurypigmen-
tu jest tu dość trudne z uwagi na to, że jest to 
minerał znany od starożytności a obecnie wytwa-
rzany sztucznie. Ma piękną, złocistą barwę, jest 
kryjący, o średniej trwałości i do tego jest silnie 
trujący. Dzięki swojej migotliwości chętnie był 
stosowany jako imitacja złota, zarówno na obra-
zach, jak i w tzw. iluminowanych księgach. Stoso-

wany był w Indiach, Persji i Turcji. W połączeniu 
z naturalną ultramaryną był używany do otrzy-
mywania zielonego pigmentu. Największe złoża 
aurypigmentu znajdują się w Julamerk w Kurdy-
stanie, na Kaukazie (Łuchumsk) oraz w Peru 
(Acobambilla i Moococha) (Szełęg 2010).

Aurypigment znaleziony na Ostrowie Tum-
skim we Wrocławiu pochodzi niewątpliwie z im-
portu i prawdopodobnie był wykorzystywany  
w formie sproszkowanej jako pigment do farb lub 
barwnik do tkanin. Nie można również wyklu-
czyć, że mógł być to substrat do eksperymentów 
w pracowni alchemicznej. Dokładnie określenie 
miejsca jego pochodzenia wymaga przeprowadze-
nia jednak dalszych badań. 

Większość badanych kamieni żarnowych wy-
konana została z zawierających granat grubobla-
stycznych łupków muskowitowych o granolepi-
doblastycznej strukturze i wyraźnej teksturze 
kierunkowej wyrażonej równoległym ułożeniem 
agregatów łyszczykowych i kwarcowo-łyszczyko-
wych. Skały te zbudowane są głównie z kwarcu, 
muskowitu, biotytu i tworzącego porfiroblasty  
o rozmiarach dochodzących do 1 cm granatu, 
którym towarzyszą w zmiennych ilościach: pla-
gioklaz, ilmenit, rutyl, turmalin i apatyt. Pospoli-
cie występuje również chloryt retrogresywnie za-
stępujący granaty. Żarno pochodzące z Barda 
wyróżnia obecność dużych (często powyżej  
10 mm), hipautomorficznych porfiroblastów an-
daluzytu, zawierających liczne wrostki łyszczy-
ków i minerałów nieprzezroczystych.

Zamieszczony powyżej opis dobrze odpowia-
da przedstawionej przez Józefiaka (1998) charak-
terystyce gruboblastycznych łupków łyszczyko-
wych z południowej części metamorfiku Niem- 
czy-Kamieńca Ząbkowickiego.

Kamień żarnowy z Ostrowa Tumskiego wy-
raźnie różni się od pozostałych. Wykonany został 
z drobnoblastycznego łupka dwułyszczykowego 
zawierającego znacznie mniejsze ilości granatów. 
Tego typu skały znane są zarówno z południowej, 
jak i północnej części metamorfiku Niemczy-Ka-
mieńca Ząbkowickiego (ryc. 228-231).

Obserwacje przeprowadzone na płytkach 
cienkich wykonanych ze skał pozyskanych na 
Górze Krzyżowej wskazują, że w odsłaniających 
się tam łupkach łyszczykowych andaluzyt nie 
występuje lub występuje w bardzo niewielkich 
ilościach. Obecność dużych porfiroblastów an-
daluzytu, przypominających te zaobserwowane 
w żarnie z Barda, stwierdzono natomiast w jed-
nej z próbek pozyskanych na Górze Zamkowej 
w Kamieńcu Ząbkowickim (ryc. 232-233). Skały 
występujące w łomie w pobliżu wiaduktu wy-
różnia sposób występowania granatów, które nie 
tworzą tam dużych, retrogresywnie zmienionych 
porfiroblastów, ale występują w formie małych, 
automorficznych lub hipautomorficznych ziaren 
o rozmiarach do 5 mm (ryc. 234-237; tab. 34-47).

dr Michał Borowski, Wrocław

8.4. Wyniki badań mikrosondowych  

łupków łyszczykowych z Kamieńca Ząbkowickiego  

oraz kamieni żarnowych wykonanych z łupków łyszczykowych
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Ryc. 228. Kamieniec Ząbkowicki. Przykłady szlifów wykonanych z próbek pobranych w terenie. 1 – łupek łyszczykowy z Krzyżowej 
Góry; 2 – łupek łyszczykowy z Zamkowej Góry; 3 – łupek łyszczykowy z odsłonięcia w okolicy dworca PKP w Kamieńcu Ząbkowic-
kim (fot. M. Borowski)

Fig. 228. Kamieniec Ząbkowicki. Examples of thin sections from samples collected in the �eld. 1 - mica slate from Krzyżowa Góra; 
2 - mica slate from Zamkowa Góra; 3 - mica slate from the outcrop in the area of the railway station in Kamieniec Ząbkowicki (photo 
M. Borowski)
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Ryc. 229. 1, 2 – łupek łyszczykowy z pc. wykonanej z kamienia żarnowego z osady w Kamieńcu Ząbkowickim (Kamieniec 1); 3 – 
łupek łyszczykowy z pc. wykonanej z kamienia żarnowego z osady w Kamieńcu Ząbkowickim (Kamieniec 2) (fot. M. Borowski)

Fig. 229. 1, 2 – mica slate from a thin section of a quern stone from the settlements in Kamieniec Ząbkowicki (Kamieniec 1); 3 – 
mica slate from a thin section of a quern stone from the settlement in Kamieniec Ząbkowicki (Kamieniec 2) (photo M. Borowski)
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Ryc. 229. 1, 2 – łupek łyszczykowy z pc. wykonanej z kamienia żarnowego z osady w Kamieńcu Ząbkowickim (Kamieniec 1);  
3 – łupek łyszczykowy z pc. wykonanej z kamienia żarnowego z osady w Kamieńcu Ząbkowickim (Kamieniec 2) (fot. M. Borowski)

Fig. 229. 1, 2 – mica slate from a thin section of a quern stone from the settlements in Kamieniec Ząbkowicki (Kamieniec 1);  
3 – mica slate from a thin section of a quern stone from the settlement in Kamieniec Ząbkowicki (Kamieniec 2) (photo M. Borowski)
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Ryc. 230. 1 – łupek łyszczykowy z pc. wykonanej z kamienia żarnowego z osady w Kamieńcu Ząbkowickim (Kamieniec 3);  
2, 3 – łupek łyszczykowy z kamienia żarnowego z osady w Polwicy (Polwica) (fot. M. Borowski).

Fig. 230. 1 – mica slate from a thin section of a quern stone from the settlement in Kamieniec Ząbkowicki (Kamieniec 3);  
2, 3 – mica slate from a quern stone from the settlement in Polwica (Polwica) (photo M. Borowski).
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Ryc. 231. 1, 2 – łupek łyszczykowy z pc. wykonanej z kamienia żarnowego z Ostrowa Tumskiego we Wrocławiu (pc. WOT); 3 – łupek 
łyszczykowy z pc. z kamienia żarnowego z Barda (pc. BARDO) (fot. M. Borowski)

Fig. 231. 1, 2 – mica slate from a thin section of a quern stone from Ostrów Tumski in Wrocław (thin section WOT); 3 – mica slate 
from a thin section of a quern stone from Bardo (thin section BARDO) (photo M. Borowski)
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Ryc. 232. 1-6 – obrazy BSE minerałów analizowanych podczas badań mikrosondowych (fot. E. Lisowska)

Fig. 232. 1-6 – the BSE images of minerals analysed during the microprobe examination (photo E. Lisowska)
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Ryc. 233. 1-6 – obrazy BSE minerałów analizowanych podczas badań mikrosondowych (fot. E. Lisowska)

Fig. 233. 1-6 – the BSE images of minerals analysed during the microprobe examination (photo E. Lisowska)
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Ryc. 234. Diagramy trójkątne przedstawiające skład chemiczny granatów: po prawej – z brzegów granatów z prób pobranych w tere-
nie; po lewej – z brzegów granatów z prób pobranych z kamieni żarnowych (opr. M. Borowski)

Fig. 234. Triangular diagrams showing the chemical composition of garnets: on the right from the edges of garnets from samples 
collected in the �eld; on the left from the edges of garnets from samples taken from quern stones (prepared by M. Borowski)
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Ryc. 235. Diagramy trójkątne przedstawiające skład chemiczny granatów: po prawej – ze środków granatów z prób pobranych  
w terenie; po lewej – ze środków granatów z prób pobranych z kamieni żarnowych (opr. M. Borowski)

Fig. 235. Triangular diagrams showing the chemical composition of garnets: on the right from the central parts of garnets from sam-
ples collected in the �eld; on the left from the central parts of garnets from samples taken from quern stones (prepared by  
M. Borowski)
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Ryc. 236. Diagramy trójkątne przedstawiające skład chemiczny granatów: po prawej – z brzegów granatów z prób pobranych w terenie 
oraz z badań Józe�aka (1998); po lewej – z brzegów granatów z próby pobranych z kamienia żarnowego z Ostrowa Tumskiego we 
Wrocławiu (opr. M. Borowski)

Fig. 236. Triangular diagrams showing the chemical composition of garnets: on the right from the edges of garnets from samples 
collected in the �eld and from Józe�ak’s research (1998); on the left from the edges of garnets from samples taken from a quern stone 
from Ostrów Tumski in Wrocław (prepared by M. Borowski)
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Ryc. 237. Diagramy trójkątne przedstawiające skład chemiczny granatów: po prawej – z granatów z prób pobranych z kamieni żarno-
wych z osady w Kamieńcu Ząbkowickim; po lewej  – z granatów z prób pobranych z innych kamieni żarnowych (opr. M. Borowski).

Fig. 237. Triangular diagrams showing the chemical composition of garnets: on the right from garnets from samples taken from quern 
stones from the settlement in Kamieniec Ząbkowicki; on the left from garnets from samples taken from other quern stones (prepared 
by M. Borowski)
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Tabela 34. Skład chemiczny granatów z próby pobranej w Kamieńcu Ząbkowickim na Krzyżowej Górze (KRZ1). Skróty: śr – środek 
ziarna granatu, brz – brzeg ziarna granatu

KRZ1 KRZ1 KRZ1 KRZ1 KRZ1 KRZ1 KRZ1 KRZ1 KRZ1 KRZ1 KRZ1 KRZ1
śr brz śr brz śr brz śr brz śr brz śr brz

SiO2 37,420 37,480 37,360 37,420 37,500 37,420 37,210 37,450 37,260 37,350 36,920 37,600
TiO2 0,060 0,040 0,080 0,000 0,110 0,120 0,080 0,110 0,160 0,040 0,100 0,050
Al2O3 21,310 21,420 21,310 21,370 21,040 21,250 21,110 21,090 21,240 21,210 21,000 21,280
MgO 1,580 1,810 1,680 2,070 2,120 2,270 1,870 1,940 1,630 2,860 1,200 3,320
CaO 6,800 7,460 7,530 8,300 5,830 6,500 6,760 7,960 7,690 4,670 6,150 4,690
MnO 0,550 0,560 0,610 0,390 2,250 0,750 0,720 0,700 0,770 0,640 1,340 0,580
FeO 31,980 31,270 32,060 29,900 30,670 31,660 31,730 30,520 31,180 32,560 32,800 32,540
Total 99,700 100,040 100,630 99,440 99,520 99,970 99,480 99,780 99,920 99,310 99,500 100,050

Si+4 6,009 5,988 5,958 5,989 6,024 5,984 5,991 5,992 5,972 6,005 5,981 5,991
Ti+4 0,008 0,005 0,010 0,000 0,013 0,014 0,010 0,013 0,019 0,004 0,012 0,006
Al+3 4,033 4,033 4,006 4,031 3,984 4,005 4,007 3,976 4,012 4,019 4,010 3,997
Mg+2 0,378 0,431 0,400 0,493 0,507 0,541 0,450 0,464 0,390 0,684 0,289 0,787
Ca+2 1,170 1,276 1,286 1,423 1,004 1,113 1,166 1,365 1,320 0,805 1,067 0,801
Mn+2 0,075 0,075 0,083 0,053 0,306 0,101 0,098 0,095 0,105 0,087 0,183 0,078
Fe+2 4,295 4,178 4,276 4,003 4,121 4,233 4,272 4,083 4,180 4,378 4,445 4,336
Total 15,968 15,986 16,019 15,992 15,959 15,991 15,994 15,988 15,998 15,982 15,987 15,996

Py 0,060 0,070 0,070 0,080 0,090 0,090 0,080 0,080 0,070 0,110 0,050 0,130
Alm 0,730 0,700 0,710 0,670 0,690 0,710 0,710 0,680 0,700 0,740 0,740 0,720
Spess 0,010 0,010 0,010 0,010 0,050 0,020 0,020 0,020 0,020 0,010 0,030 0,010
Gross 0,200 0,210 0,210 0,240 0,170 0,190 0,190 0,230 0,220 0,140 0,180 0,130

Tabela 35. Skład chemiczny granatów z próby pobranej w Kamieńcu Ząbkowickim na Krzyżowej Górze (KRZ4)

KRZ4 KRZ4 KRZ4 KRZ4 KRZ4 KRZ4 KRZ4 KRZ4 KRZ4 KRZ4
śr brz śr brz śr brz śr brz śr brz

SiO2 37,160 37,460 37,130 37,540 37,260 37,640 37,650 37,770 37,310 37,060
TiO2 0,080 0,070 0,140 0,060 0,130 0,080 0,070 0,030 0,120 0,080
Al2O3 21,300 21,380 20,980 21,250 21,090 21,400 21,380 21,550 21,160 21,090
MgO 1,460 2,670 1,120 2,360 2,500 3,100 3,110 3,370 2,250 2,530
CaO 5,730 5,030 7,170 3,610 4,450 3,110 2,680 3,860 4,090 3,340
MnO 1,300 0,480 2,540 1,320 0,310 0,460 0,130 0,370 0,320 0,140
FeO 34,270 33,200 31,670 34,550 34,670 34,920 36,080 33,480 35,520 36,080
Total 101,290 100,280 100,750 100,690 100,410 100,710 101,110 100,420 100,760 100,330

Si+4 5,938 5,977 5,953 6,000 5,969 5,991 5,984 5,997 5,971 5,960
Ti+4 0,010 0,008 0,016 0,007 0,015 0,009 0,009 0,004 0,015 0,010
Al+3 4,012 4,022 3,964 4,004 3,981 4,015 4,005 4,031 3,992 3,998
Mg+2 0,347 0,635 0,269 0,562 0,596 0,735 0,738 0,797 0,537 0,607
Ca+2 0,981 0,859 1,231 0,618 0,764 0,531 0,456 0,656 0,700 0,575
Mn+2 0,176 0,065 0,345 0,178 0,043 0,063 0,018 0,049 0,043 0,019
Fe+2 4,580 4,430 4,246 4,618 4,644 4,647 4,795 4,446 4,754 4,851
Total 16,044 15,996 16,024 15,987 16,012 15,991 16,005 15,980 16,012 16,020

Py 0,060 0,110 0,040 0,090 0,100 0,120 0,120 0,130 0,090 0,100
Alm 0,750 0,740 0,700 0,770 0,770 0,780 0,800 0,750 0,790 0,800
Spess 0,030 0,010 0,060 0,030 0,010 0,010 0,000 0,010 0,010 0,000
Gross 0,160 0,140 0,200 0,100 0,130 0,090 0,080 0,110 0,120 0,100
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Tabela 36. Skład chemiczny granatów z próby pobranej w Kamieńcu Ząbkowickim na Krzyżowej Górze (KRZ6)

  KRZ6 KRZ6 KRZ6 KRZ6 KRZ6 KRZ6 KRZ6 KRZ6 KRZ6 KRZ6
  śr brz śr brz śr brz śr brz śr brz
SiO2 36,580 37,100 37,310 37,570 37,450 37,280 37,180 37,350 37,090 37,350
TiO2 0,160 0,110 0,110 0,100 0,080 0,050 0,090 0,090 0,080 0,030
Al2O3 20,560 20,880 20,990 21,260 20,940 21,030 20,960 21,040 20,770 20,940
MgO 0,920 1,360 1,210 1,310 1,730 2,670 1,160 1,620 1,170 1,540
CaO 6,750 6,130 5,980 6,380 6,910 4,920 6,100 6,470 6,020 6,490
MnO 2,460 1,020 1,530 1,220 0,420 0,550 1,420 1,310 1,340 0,520
FeO 31,390 33,110 33,270 32,860 31,810 33,160 33,030 31,950 32,610 32,560
Total 98,820 99,710 100,390 100,690 99,330 99,660 99,940 99,820 99,090 99,410
 
Si+4 5,982 5,996 5,999 6,003 6,031 5,992 6,000 6,007 6,028 6,028
Ti+4 0,019 0,013 0,013 0,012 0,009 0,006 0,011 0,011 0,010 0,004
Al+3 3,962 3,977 3,977 4,005 3,974 3,984 3,987 3,987 3,978 3,983
Mg+2 0,224 0,327 0,289 0,312 0,414 0,640 0,279 0,387 0,283 0,370
Ca+2 1,182 1,062 1,030 1,092 1,193 0,848 1,054 1,114 1,048 1,122
Mn+2 0,341 0,139 0,208 0,165 0,058 0,074 0,194 0,178 0,185 0,071
Fe+2 4,293 4,476 4,474 4,391 4,284 4,457 4,459 4,298 4,432 4,395
Total 16,003 15,990 15,990 15,980 15,963 16,001 15,984 15,982 15,964 15,973
 
Py 0,040 0,050 0,050 0,050 0,070 0,110 0,050 0,060 0,050 0,060
Alm 0,710 0,750 0,750 0,740 0,720 0,740 0,740 0,720 0,750 0,740
Spess 0,060 0,020 0,030 0,030 0,010 0,010 0,030 0,030 0,030 0,010
Gross 0,200 0,180 0,170 0,180 0,200 0,140 0,180 0,190 0,180 0,190

Tabela 37. Skład chemiczny granatów z próby pobranej koło zabytkowego wiaduktu kolejowego w Kamieńcu Ząbkowickim (WIA1)

  WIA1 WIA1 WIA1 WIA1 WIA1 WIA1 WIA1 WIA1 WIA1 WIA1
  śr brz śr brz śr brz śr brz śr brz
SiO2 37,210 37,790 37,550 37,370 37,600 37,370 37,450 37,810 37,810 37,900
TiO2 0,280 0,040 0,060 0,040 0,010 0,070 0,140 0,020 0,040 0,050
Al2O3 21,340 21,610 21,580 21,330 21,520 21,270 21,340 21,410 21,470 21,750
MgO 3,090 4,040 3,610 3,220 3,030 2,560 3,400 3,310 3,460 4,130
CaO 3,840 3,270 3,760 4,260 4,270 4,560 4,630 4,140 2,840 3,610
MnO 6,510 2,830 2,830 2,200 4,770 3,370 3,430 1,920 0,870 1,540
FeO 27,700 30,700 30,810 31,080 29,430 30,750 29,830 31,430 34,370 31,430
Total 99,970 100,290 100,200 99,510 100,630 99,940 100,220 100,040 100,840 100,410
 
Si+4 5,949 5,987 5,971 5,988 5,974 5,990 5,960 6,017 5,996 5,986
Ti+4 0,034 0,005 0,007 0,005 0,002 0,009 0,017 0,003 0,005 0,006
Al+3 4,020 4,036 4,044 4,029 4,030 4,018 4,003 4,016 4,013 4,049
Mg+2 0,737 0,955 0,855 0,769 0,719 0,610 0,808 0,786 0,818 0,972
Ca+2 0,658 0,556 0,640 0,731 0,726 0,783 0,790 0,706 0,482 0,610
Mn+2 0,881 0,379 0,381 0,298 0,642 0,457 0,462 0,259 0,116 0,206
Fe+2 3,703 4,068 4,097 4,165 3,910 4,122 3,971 4,183 4,558 4,151
Total 15,982 15,986 15,995 15,985 16,003 15,989 16,011 15,970 15,988 15,980
 
Py 0,120 0,160 0,140 0,130 0,120 0,100 0,130 0,130 0,140 0,160
Alm 0,620 0,680 0,690 0,700 0,650 0,690 0,660 0,700 0,760 0,700
Spess 0,150 0,060 0,060 0,050 0,110 0,080 0,080 0,040 0,020 0,030
Gross 0,110 0,090 0,110 0,120 0,120 0,130 0,130 0,120 0,080 0,100
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Tabela 38. Skład chemiczny granatów z próby pobranej na Zamkowej Górze w Kamieńcu Ząbkowickim (ZAM1)

  ZAM1 ZAM1 ZAM1 ZAM1 ZAM1 ZAM1 ZAM1 ZAM1 ZAM1 ZAM1 ZAM1 ZAM1
  śr brz śr brz śr brz śr brz śr brz śr brz
SiO2 37,020 37,070 37,340 37,300 37,220 37,040 37,110 37,400 37,41 37,07 37,02 37,61
TiO2 0,200 0,050 0,100 0,040 0,060 0,070 0,200 0,080 0,06 0,07 0,1 0,09
Al2O3 21,190 21,270 21,190 21,310 21,220 21,360 21,220 21,350 21,27 21,27 20,92 21,28
MgO 1,550 3,600 1,760 3,610 1,760 3,630 1,610 2,370 3,04 2,99 1,24 2,43
CaO 6,530 1,320 6,580 1,290 5,580 1,070 6,440 6,850 1,36 1,19 5,97 6,55
MnO 2,110 0,640 1,300 0,550 1,680 0,370 1,840 0,520 0,53 0,32 4,64 0,46
FeO 31,540 35,960 32,050 35,630 32,770 36,510 32,170 31,510 37,13 36,74 29,89 32,01
Total 100,130 99,910 100,320 99,730 100,290 100,050 100,590 100,070 100,8 99,65 99,78 100,42
         
Si+4 5,951 5,961 5,979 5,991 5,975 5,950 5,945 5,970 5,982 5,984 5,987 5,986
Ti+4 0,024 0,006 0,012 0,005 0,008 0,009 0,024 0,010 0,007 0,009 0,012 0,01
Al+3 4,014 4,031 3,999 4,034 4,015 4,043 4,007 4,016 4,01 4,046 3,987 3,992
Mg+2 0,372 0,863 0,421 0,865 0,421 0,869 0,384 0,563 0,725 0,72 0,299 0,577
Ca+2 1,124 0,227 1,128 0,223 0,960 0,185 1,106 1,172 0,233 0,206 1,034 1,116
Mn+2 0,287 0,087 0,176 0,075 0,228 0,050 0,250 0,070 0,072 0,043 0,636 0,062
Fe+2 4,240 4,835 4,292 4,786 4,399 4,905 4,310 4,206 4,966 4,961 4,042 4,26
Total 16,012 16,010 16,007 15,979 16,006 16,011 16,026 16,007 15,995 15,969 15,997 16,003
         
Py 0,060 0,140 0,070 0,150 0,070 0,140 0,060 0,090 0,12 0,12 0,05 0,1
Alm 0,700 0,800 0,710 0,800 0,730 0,820 0,710 0,700 0,83 0,84 0,67 0,71
Spess 0,050 0,010 0,030 0,010 0,040 0,010 0,040 0,010 0,01 0,01 0,11 0,01
Gross 0,190 0,040 0,190 0,040 0,160 0,030 0,180 0,190 0,04 0,03 0,17 0,19

Tabela 39. Skład chemiczny granatów z próby pobranej na Zamkowej Górze w Kamieńcu Ząbkowickim (ZAM2)

  ZAM2 ZAM2 ZAM2 ZAM2 ZAM2 ZAM2 ZAM2 ZAM2 ZAM2 ZAM2 ZAM2 ZAM2
  śr brz śr brz śr brz śr brz śr brz śr brz
SiO2 37,830 37,480 37,550 37,330 37,620 37,660 37,940 37,910 37,840 38,270 38,190 38,020
TiO2 0,070 0,050 0,060 0,030 0,060 0,060 0,080 0,050 0,090 0,050 0,000 0,100
Al2O3 21,430 21,330 21,130 21,060 21,220 21,550 21,260 21,360 21,280 21,510 21,490 21,360
MgO 4,700 5,010 3,400 3,250 3,830 5,020 4,260 4,980 5,220 5,200 5,570 5,250
CaO 3,380 2,980 4,300 4,920 4,050 3,230 3,290 3,000 2,780 3,280 3,180 3,500
MnO 1,150 2,290 4,270 4,790 2,820 0,940 1,960 0,890 0,760 0,620 0,530 0,810
FeO 31,680 30,380 29,330 28,230 30,870 32,090 31,820 32,180 32,000 31,410 31,420 31,410
Total 100,240 99,510 100,040 99,600 100,470 100,540 100,610 100,370 99,960 100,340 100,380 100,440
 
Si+4 5,981 5,964 5,988 5,979 5,970 5,941 5,994 5,982 5,985 6,012 5,993 5,980
Ti+4 0,009 0,005 0,007 0,004 0,007 0,007 0,009 0,006 0,010 0,006 0,000 0,011
Al+3 3,994 4,002 3,972 3,976 3,969 4,007 3,960 3,972 3,966 3,983 3,975 3,960
Mg+2 1,107 1,188 0,809 0,775 0,907 1,181 1,004 1,171 1,231 1,218 1,302 1,231
Ca+2 0,573 0,507 0,735 0,844 0,688 0,545 0,556 0,507 0,471 0,553 0,534 0,589
Mn+2 0,154 0,309 0,576 0,650 0,379 0,125 0,263 0,119 0,101 0,082 0,071 0,108
Fe+2 4,189 4,043 3,912 3,781 4,096 4,233 4,204 4,245 4,232 4,126 4,123 4,131
Total 16,007 16,018 15,999 16,009 16,016 16,039 15,990 16,002 15,996 15,980 15,998 16,010
 
Py 0,180 0,200 0,130 0,130 0,150 0,190 0,170 0,190 0,200 0,200 0,220 0,200
Alm 0,700 0,670 0,650 0,620 0,670 0,700 0,700 0,700 0,700 0,690 0,680 0,680
Spess 0,030 0,050 0,100 0,110 0,060 0,020 0,040 0,020 0,020 0,010 0,010 0,020
Gross 0,100 0,080 0,120 0,140 0,110 0,090 0,090 0,080 0,080 0,090 0,090 0,100
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Tabela 40. Skład chemiczny granatów z próby pobranej koło stacji PKP w Kamieńcu Ząbkowickim (ST PKP)

  StPKP StPKP StPKP StPKP StPKP StPKP StPKP StPKP
  śr brz śr brz śr brz śr brz
SiO2 36,660 37,180 37,070 36,400 36,890 36,780 37,000 37,040
TiO2 0,150 0,070 0,100 0,030 0,200 0,020 0,070 0,090
Al2O3 20,540 20,430 20,820 20,820 20,740 21,040 20,630 20,830
MgO 0,890 1,120 1,480 1,390 1,120 1,660 1,310 1,480
CaO 6,830 6,160 4,390 3,760 5,170 3,640 5,430 4,880
MnO 0,660 0,510 0,500 1,250 0,710 0,820 0,610 0,560
FeO 33,830 34,370 35,330 35,290 35,180 35,600 34,530 35,430
Total 99,560 99,840 99,700 98,930 99,990 99,560 99,580 100,310
 
Si+4 5,964 6,015 6,010 5,968 5,982 5,977 6,005 5,978
Ti+4 0,019 0,008 0,013 0,004 0,024 0,002 0,008 0,011
Al+3 3,938 3,895 3,979 4,022 3,963 4,029 3,947 3,962
Mg+2 0,216 0,271 0,358 0,339 0,270 0,403 0,317 0,356
Ca+2 1,190 1,068 0,763 0,661 0,897 0,633 0,944 0,843
Mn+2 0,090 0,070 0,069 0,174 0,097 0,113 0,084 0,076
Fe+2 4,603 4,650 4,790 4,838 4,771 4,838 4,688 4,782
Total 16,020 15,977 15,982 16,006 16,004 15,995 15,993 16,008
 
Py 0,040 0,040 0,060 0,060 0,040 0,070 0,050 0,060
Alm 0,750 0,770 0,800 0,800 0,790 0,810 0,780 0,790
Spess 0,010 0,010 0,010 0,030 0,020 0,020 0,010 0,010
Gross 0,200 0,180 0,130 0,110 0,150 0,110 0,160 0,140

Tabela 41. Skład chemiczny granatów w płytce z kamienia żarnowego z osady w Kamieńcu Ząbkowickim (Kamc1)

  Kamc 1 Kamc 1 Kamc 1 Kamc 1 Kamc 1 Kamc 1 Kamc 1 Kamc 1
  śr brz śr brz śr brz śr brz
SiO2 37,160 37,370 37,320 37,400 37,220 37,100 37,250 37,520
TiO2 0,050 0,040 0,080 0,020 0,080 0,090 0,120 0,030
Al2O3 21,260 21,240 21,100 21,130 20,910 21,080 20,980 21,290
MgO 1,430 1,940 1,280 1,300 1,100 1,560 1,130 2,070
CaO 6,040 7,700 6,170 6,740 6,540 6,760 6,210 6,330
MnO 0,890 0,270 0,990 0,960 1,410 0,510 1,680 0,710
FeO 33,700 31,450 33,490 32,490 32,940 32,560 32,910 32,340
Total 100,520 100,020 100,430 100,040 100,200 99,640 100,280 100,300
 
Si+4 5,964 5,978 5,993 6,008 5,996 5,981 5,994 5,992
Ti+4 0,006 0,005 0,010 0,002 0,009 0,010 0,015 0,004
Al+3 4,021 4,004 3,994 4,000 3,971 4,005 3,979 4,007
Mg+2 0,342 0,462 0,306 0,310 0,264 0,374 0,272 0,493
Ca+2 1,039 1,320 1,061 1,159 1,129 1,168 1,071 1,083
Mn+2 0,121 0,037 0,134 0,131 0,192 0,069 0,228 0,096
Fe+2 4,523 4,207 4,499 4,365 4,438 4,390 4,429 4,320
Total 16,016 16,013 15,997 15,975 15,999 15,997 15,988 15,995
 
Py 0,060 0,080 0,050 0,050 0,040 0,060 0,050 0,080
Alm 0,750 0,700 0,750 0,730 0,740 0,730 0,740 0,720
Spess 0,020 0,010 0,020 0,020 0,030 0,010 0,040 0,020
Gross 0,170 0,220 0,180 0,190 0,190 0,190 0,180 0,180
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Tabela 42. Skład chemiczny granatów w płytce z kamienia żarnowego, z osady w Kamieńcu Ząbkowickim (Kamc2)

  Kamc2 Kamc2 Kamc2 Kamc2 Kamc2 Kamc2 Kamc2 Kamc2
  śr brz śr brz śr brz śr brz
SiO2 37,220 36,860 36,740 37,150 37,110 37,270 37,020 37,120
TiO2 0,070 0,070 0,110 0,070 0,150 0,000 0,070 0,110
Al2O3 21,190 20,800 20,990 21,250 20,880 21,280 21,010 21,100
MgO 0,780 1,180 0,610 1,540 0,790 1,520 0,890 1,260
CaO 6,210 5,370 5,570 5,440 6,140 6,900 6,150 5,940
MnO 0,640 0,300 4,810 1,230 1,610 0,690 0,610 0,310
FeO 34,070 35,030 30,570 33,670 33,780 32,030 34,930 34,740
Total 100,170 99,620 99,390 100,350 100,460 99,700 100,690 100,570
 
Si+4 6,000 5,988 5,980 5,972 5,983 5,992 5,963 5,967
Ti+4 0,008 0,009 0,014 0,008 0,018 0,000 0,009 0,014
Al+3 4,025 3,983 4,027 4,026 3,969 4,033 3,988 3,997
Mg+2 0,188 0,285 0,148 0,368 0,189 0,364 0,215 0,301
Ca+2 1,073 0,935 0,972 0,936 1,061 1,189 1,062 1,023
Mn+2 0,087 0,042 0,663 0,168 0,220 0,095 0,084 0,042
Fe+2 4,593 4,759 4,161 4,526 4,555 4,307 4,704 4,670
Total 15,974 16,001 15,965 16,004 15,995 15,980 16,025 16,014
 
Py 0,030 0,050 0,020 0,060 0,030 0,060 0,040 0,050
Alm 0,770 0,790 0,700 0,750 0,760 0,720 0,780 0,770
Spess 0,010 0,010 0,110 0,030 0,040 0,020 0,010 0,010
Gross 0,180 0,160 0,160 0,160 0,180 0,200 0,180 0,170

Tabela 43. Skład chemiczny granatów w płytce z kamienia żarnowego, z osady w Kamieńcu Ząbkowickim (Kamc3)

  Kamc3 Kamc3 Kamc3 Kamc3
  śr brz śr brz

SiO2 36,920 36,700 36,930 36,940
TiO2 0,110 0,180 0,090 0,110
Al2O3 20,810 20,790 20,970 20,880
MgO 0,880 0,700 1,210 1,130
CaO 6,220 6,260 6,250 6,450
MnO 1,570 3,040 0,490 0,530
FeO 33,670 31,820 33,850 33,830
Total 100,170 99,480 99,800 99,870
 
Si+4 5,971 5,974 5,975 5,976
Ti+4 0,013 0,022 0,011 0,013
Al+3 3,967 3,989 3,999 3,981
Mg+2 0,213 0,170 0,292 0,272
Ca+2 1,078 1,092 1,083 1,118
Mn+2 0,215 0,419 0,067 0,073
Fe+2 4,554 4,331 4,581 4,577
Total 16,011 15,997 16,008 16,010
 
Py 0,040 0,030 0,050 0,050
Alm 0,750 0,720 0,760 0,760
Spess 0,040 0,070 0,010 0,010
Gross 0,180 0,180 0,180 0,190
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Tabela 44. Skład chemiczny granatów w płytce z kamienia żarnowego z grodziska w Bardzie (Bardo, nr inw. 1/91s)

  Bardo Bardo Bardo Bardo Bardo Bardo Bardo Bardo Bardo Bardo Bardo Bardo
  śr brz śr brz śr brz śr brz śr brz śr brz
SiO2 37,560 37,270 36,980 37,450 37,310 37,460 37,160 37,380 37,270 37,410 37,500 37,770
TiO2 0,060 0,040 0,100 0,080 0,120 0,120 0,170 0,080 0,070 0,040 0,150 0,010
Al2O3 21,300 21,160 21,290 21,020 21,330 21,460 21,180 21,280 21,200 21,400 21,310 21,490
MgO 2,150 2,580 1,480 2,030 1,540 2,180 1,770 3,480 2,740 4,010 2,200 4,950
CaO 6,170 3,040 5,950 6,860 5,500 6,300 6,100 1,930 3,040 0,940 6,710 0,740
MnO 2,370 2,120 7,640 2,560 6,830 2,190 5,690 1,650 1,800 1,020 3,350 1,470
FeO 31,050 34,110 27,030 30,120 27,810 30,890 28,520 34,010 33,750 35,100 29,610 33,940
Total 100,660 100,310 100,470 100,120 100,440 100,610 100,590 99,800 99,860 99,920 100,830 100,370
 
Si+4 5,982 5,986 5,940 5,991 5,980 5,963 5,949 5,997 5,993 5,987 5,961 5,988
Ti+4 0,007 0,004 0,012 0,009 0,014 0,015 0,020 0,010 0,008 0,005 0,018 0,001
Al+3 3,998 4,005 4,031 3,963 4,029 4,026 3,997 4,023 4,017 4,037 3,992 4,015
Mg+2 0,511 0,617 0,355 0,484 0,368 0,517 0,423 0,832 0,657 0,957 0,521 1,169
Ca+2 1,053 0,523 1,024 1,175 0,944 1,075 1,045 0,331 0,523 0,161 1,142 0,125
Mn+2 0,319 0,288 1,040 0,347 0,928 0,296 0,771 0,224 0,245 0,138 0,451 0,198
Fe+2 4,136 4,581 3,630 4,030 3,727 4,113 3,819 4,563 4,537 4,698 3,936 4,500
Total 16,006 16,004 16,032 15,999 15,990 16,005 16,024 15,980 15,980 15,983 16,021 15,996
 
Py 0,080 0,100 0,060 0,080 0,060 0,090 0,070 0,140 0,110 0,160 0,090 0,200
Alm 0,690 0,760 0,600 0,670 0,620 0,690 0,630 0,770 0,760 0,790 0,650 0,750
Spess 0,050 0,050 0,170 0,060 0,160 0,050 0,130 0,040 0,040 0,020 0,070 0,030
Gross 0,170 0,090 0,170 0,190 0,160 0,180 0,170 0,060 0,090 0,030 0,190 0,020

Tabela 45. Skład chemiczny granatów w płytce z kamienia żarnowego z osady w Polwicy (Pol-a)

  Pol-a Pol-a Pol-a Pol-a Pol-a Pol-a Pol-a Pol-a Pol-a Pol-a Pol-a Pol-a
  śr brz śr brz śr brz śr brz śr brz śr brz
SiO2 37,100 37,190 36,750 37,010 36,700 37,080 37,090 37,270 36,850 36,720 36,570 36,780
TiO2 0,140 0,070 0,110 0,050 0,170 0,060 0,030 0,070 0,090 0,100 0,130 0,080
Al2O3 21,030 21,570 20,890 21,040 20,670 20,960 20,940 20,980 20,640 20,740 20,500 20,900
MgO 1,310 1,060 0,690 0,970 0,580 0,940 0,770 0,760 0,550 0,990 0,830 1,170
CaO 5,820 5,910 6,420 6,550 6,280 5,940 5,320 5,800 5,310 5,760 5,560 5,530
MnO 2,400 0,290 1,190 0,430 2,090 0,830 0,580 0,510 5,350 2,370 4,390 3,220
FeO 32,400 34,090 33,590 33,400 32,570 33,800 35,410 34,710 30,080 31,780 30,330 31,690
Total 100,190 100,180 99,640 99,460 99,040 99,600 100,150 100,100 98,870 98,450 98,320 99,380
 
Si+4 5,977 5,978 5,975 5,997 5,999 6,010 6,005 6,022 6,030 6,013 6,013 5,982
Ti+4 0,017 0,008 0,014 0,006 0,020 0,007 0,004 0,008 0,011 0,012 0,016 0,010
Al+3 3,993 4,086 4,002 4,017 3,982 4,003 3,995 3,995 3,981 4,002 3,971 4,006
Mg+2 0,315 0,254 0,168 0,235 0,142 0,226 0,186 0,183 0,134 0,241 0,204 0,284
Ca+2 1,005 1,019 1,117 1,138 1,099 1,031 0,923 1,004 0,931 1,010 0,980 0,963
Mn+2 0,327 0,039 0,163 0,060 0,290 0,114 0,080 0,070 0,741 0,328 0,612 0,444
Fe+2 4,365 4,582 4,567 4,526 4,453 4,582 4,794 4,690 4,117 4,352 4,171 4,310
Total 15,999 15,966 16,006 15,979 15,985 15,973 15,987 15,972 15,945 15,958 15,967 15,999
 
Py 0,050 0,040 0,030 0,040 0,020 0,040 0,030 0,030 0,020 0,040 0,030 0,050
Alm 0,730 0,780 0,760 0,760 0,740 0,770 0,800 0,790 0,700 0,730 0,700 0,720
Spess 0,050 0,010 0,030 0,010 0,050 0,020 0,010 0,010 0,130 0,060 0,100 0,070
Gross 0,170 0,170 0,190 0,190 0,180 0,170 0,150 0,170 0,160 0,170 0,160 0,160
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Tabela 46. Skład chemiczny granatów w płytce z kamienia żarnowego z Wrocławia-Ostrowa Tumskiego (WOT, nr inw. 79g/76)

  OSTRÓW OSTRÓW OSTRÓW OSTRÓW OSTRÓW OSTRÓW
  śr brz śr brz śr brz
SiO2 36,710 36,840 37,180 36,180 36,750 36,940
TiO2 0,080 0,020 0,080 0,070 0,150 0,030
Al2O3 21,210 21,020 21,140 21,060 21,010 20,960
MgO 1,890 1,900 1,940 1,840 1,710 1,910
CaO 2,000 1,540 1,740 1,760 2,730 1,950
MnO 7,200 7,310 7,140 7,020 7,610 6,960
FeO 31,650 32,310 32,330 32,070 30,990 32,580
Total 100,760 100,930 101,550 100,000 100,940 101,320
 
Si+4 5,929 5,951 5,961 5,902 5,930 5,943
Ti+4 0,010 0,002 0,009 0,008 0,018 0,003
Al+3 4,037 4,002 3,993 4,050 3,995 3,974
Mg+2 0,456 0,457 0,464 0,448 0,410 0,458
Ca+2 0,346 0,267 0,298 0,307 0,473 0,336
Mn+2 0,985 1,000 0,970 0,970 1,040 0,948
Fe+2 4,275 4,365 4,334 4,376 4,183 4,384
Total 16,038 16,044 16,029 16,061 16,049 16,046
 
Py 0,080 0,080 0,080 0,070 0,070 0,070
Alm 0,710 0,720 0,710 0,720 0,690 0,720
Spess 0,160 0,160 0,160 0,160 0,170 0,150
Gross 0,060 0,040 0,050 0,050 0,080 0,050

Tabela 47. Skład chemiczny granatów w płytce z kamienia żarnowego Włostowej (Niem-n)

  Niem-n Niem-n Niem-n Niem-n Niem-n Niem-n Niem-n Niem-n Niem-n Niem-n
  śr brz śr brz śr brz śr brz śr brz
SiO2 37,270 37,310 37,370 37,200 37,190 37,190 37,170 37,140 37,130 37,260
TiO2 0,090 0,120 0,130 0,090 0,120 0,010 0,100 0,030 0,120 0,030
Al2O3 20,980 20,900 20,940 20,860 21,070 21,100 21,060 20,970 21,000 21,340
MgO 0,920 1,380 1,030 1,220 1,320 1,910 1,850 2,100 1,090 1,850
CaO 7,470 7,110 7,650 6,950 7,380 5,080 5,970 4,050 7,790 4,790
MnO 0,580 0,550 0,590 0,550 0,620 0,500 0,510 0,590 0,580 0,430
FeO 33,280 33,340 33,040 33,130 32,630 35,070 34,330 35,250 32,630 35,160
Total 100,590 100,710 100,750 99,990 100,330 100,850 101,000 100,120 100,340 100,860
 
Si+4 5,981 5,972 5,979 5,994 5,969 5,958 5,943 5,987 5,962 5,964
Ti+4 0,011 0,014 0,016 0,011 0,014 0,001 0,012 0,003 0,014 0,003
Al+3 3,967 3,941 3,949 3,960 3,986 3,983 3,969 3,983 3,974 4,026
Mg+2 0,221 0,330 0,246 0,294 0,317 0,456 0,440 0,504 0,261 0,440
Ca+2 1,284 1,220 1,312 1,200 1,269 0,872 1,022 0,699 1,341 0,822
Mn+2 0,079 0,074 0,079 0,075 0,085 0,068 0,070 0,081 0,078 0,058
Fe+2 4,465 4,462 4,421 4,465 4,380 4,699 4,590 4,751 4,382 4,706
Total 16,008 16,013 16,002 15,999 16,020 16,037 16,046 16,007 16,012 16,019
 
Py 0,040 0,050 0,040 0,050 0,050 0,070 0,070 0,080 0,040 0,070
Alm 0,740 0,730 0,730 0,740 0,720 0,770 0,750 0,790 0,720 0,780
Spess 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010
Gross 0,210 0,200 0,220 0,200 0,210 0,140 0,170 0,120 0,220 0,140





09. Summary 
Production and distribution  

of stone raw materials  
in the Early Middle Ages in Lower Silesia

The aim of this study is to investigate the ma-
nagement of stone raw materials in the Early 
Middle Ages in Lower Silesia, starting from the 
determination of deposits, through the exploita-
tion of rock raw materials, to the process of their 
distribution within a compact geographical and 
cultural span. The undertaking of this research 
was possible due to cooperation with experts in 
the field of petrography; hence, the proposed rese-
arch approach belongs to the field called petroar-
chaeology. At the same time, fieldwork and mu-
seum study were undertaken.

In the first chapter after a short introduction 
(Chapter 1.1), the chronological and geographical 
range of the work (Chapter 1.2), the history of 
research on raw stone materials in Lower Silesia 
(Chapter 1.3), the state of the source base (Chap-
ter 1.4) and the petrographic methods used in the 
study (Chapter 1.5) are described. The second 
chapter deals with the terminology associated 
with the acquisition of rock raw material (Chapter 
2.1), mining technology (Chapter 2.2), the econo-
mic base associated with the extraction of raw 
materials (Chapter 2.3) and finally, the raw mate-
rial source areas in the Sudeten (Chapter 2.4). 
The third chapter describes the various groups of 
artefacts that were studied. These include, among 
others, quern stones, whetstones, spindle whorls, 
smoothers or beads made of precious stones 
(Chapter 3.1-3.17) as well as stones used in con-
struction and sculpture (Chapter 3.18-3.20). In 
the fourth chapter the results of petrographic 
analyses are compiled which allows for the study 
and the interpretation of the distribution of stone 
artefacts in Lower Silesia. The distribution of 

rocks from the Sudeten (Chapter 4.1) as well as 
the distribution of rocks originating outside Lo-
wer Silesia are examined (Chapter 4.2). These re-
sults were then divided into regions analysing the 
composition of the raw materials in each of them 
(Chapter 4.3). The possibility of using stone arte-
facts as independent determinants of chronology 
is also indicated (Chapter 4.4). The chapter is 
concluded by an attempt to analyse the trade con-
tacts of the inhabitants of Lower Silesia based on 
the distribution of stone artefacts (Chapter 4.5). 
In the fifth chapter, the management of stone raw 
materials in the older and younger phases of the 
Early Middle Ages are compared (Chapter 5). 
Next, the management of stone raw materials in 
Lower Silesia and neighbouring areas as well as in 
selected regions of Europe are compared (Chapter 
6). This part of the study is concluded by a com-
prehensive summary of the results (Chapter 7). In 
the eighth chapter, the results of the petrographic 
analyses of stone artefacts, including thin sections 
(Chapter 8.1), geochemical (Chapter 8.2), gemo-
logical (Chapter 8.3) and electron microprobe 
examinations (Chapter 8.4) are presented.

The extraction of stone raw materials in the 
Early Middle Ages is associated with human acti-
vity in several distinct areas. They are located ma-
inly in the Sudeten Foreland and rarely in areas in 
the Sudeten Mountains. These include: the Strze-
lin Hills where quartz slates, marble and rock cry-
stal were mined; Mount Ślęża with a fairly well 
identified exploitation of granite for the produc-
tion of quern stones; the area of the Niemcza Hil-
ls where the small-scale mining of blastomyloni-
tes, amphibolites and various gneissic rocks was 
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carried out; the Bardzkie Mountains with the 
confirmed small-scale exploitation of mica slates 
and mudstones deposits; the western part of 
Kłodzko Land where, in the younger phases of 
Early Middle Ages, raw materials for construction 
were extracted; the Kaczawskie Mountains and 
their foothills where, as in the previous case, sand-
stones for the construction of the first stone built 
churches were extracted.

During the fieldwork, a detailed mapping of 
some abandoned quarries together with the corre-
sponding photographic documentation was car-
ried out. The more interesting quarries were exca-
vated. This allowed for the identification of 
several methods of the exploitation of stone raw 
materials in the area of Lower Silesia in the Early 
Middle Ages, depending on the type and exposu-
re of the deposit. As a result, three types of former 
quarries were identified. The first of them are pit 
quarries mostly located in rocky areas but which 
have a slight inclination of slope. The second type 
are open quarries situated in places where the rock 
was clearly exposed by nature. The third category 
are subsurface quarries, at present quite difficult 
to identify properly in field due to their shallow-
ness and the quick denudation process. The rocks 
gathered from the surface were also taken under 
consideration.

The basis for the identification of the distribu-
tion of stone products was the determination of 
their function and the raw material from which 
they are made. Apart from the standard docu-
mentation of artefacts, a number of petrographic 
analyses were carried out. Their aim was to deter-
mine as accurately as possible the type of raw ma-
terial and the place of its natural occurrence. 
Among the instrumental analyses the examina-
tion of thin sections in transmitted and reflected 
light, X-ray diffraction examination, microprobe 
analyses or trace elements and rare earth elements 
analyses should be mentioned. These studies were 
entrusted to the relevant laboratories and specia-
lists. Due to this we can conclude that whetstones 
were most often made from slates with a high qu-
artz content, quern stones were produced from 
Mount Ślęża granite and mica slates from the Ka-
mieniec Ząbkowicki area, spindle whorls were 

mostly imported from nearby Opole where  
a workshop was located as well as from far away 
Volyn (pyrophyllite slate). For the production of 
smoothers and pads, raw materials of glacial ori-
gin were often used. In the architecture of the 
first half of the 13th century in this area elements 
made of sandstone from deposits near Bolesła-
wiec, Złotoryia and Kłodzko Land dominated.  
A significant amount of granite obtained on the 
slopes of Mount Ślęża and Strzelin Hills is also 
perceptible.

This study belongs to the so-called provenan-
ce studies, where the relationship of the artefact to 
the rock deposit is examined. Their aim is to loca-
te as accurately as possible the areas of origin of  
a rock used for a specific tool’s production. Deta-
iled analyses of the stone artefact assemblages 
from Lower Silesia revealed that the greatest den-
sity of a specific type of artefact occurs around  
a deposit of rock from which they were produced. 
The further from this point the density of the ar-
tefacts’ occurrence decreases. Another model of 
the spread of stone products was observed among 
imported artefacts such as spindle whorls made of 
pink slate, limestone spindle whorls, whetstones 
made of mudstones and phyllites of Scandinavian 
origin or some beads made of precious stones. Go-
ods imported from outside the Lower Silesia re-
gion are found in assemblages from excavations in 
larger political and economic centres, e.g. from 
Ostrów Tumski (Cathedral Island) in Wrocław, 
Legnica, Ostrów Tumski (Cathedral Island) in 
Głogów, Bytom Odrzański, Milicz or Niemcza. 
Single finds of imports are located near the course 
of long-distance trade routes running from north 
to south and from east to west. Although the 
Sudeten raw materials base fully met the needs of 
the former inhabitants of south-western Poland, 
the presence of products from raw materials of fo-
reign origin proves the existence of a lively trade 
in this part of Europe. Quite a large number of 
imports also demonstrate the openness of Slavs to 
the achievements of tribes and peoples from both 
neighbouring regions and distant areas.

In order to systematize the regional dispersion 
of stone raw materials, I decided to distinguish 
several settlement clusters, within which rocks ap-
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pearing on sites were statistically analysed. Some 
interesting phenomena were identified. Among 
the population living at a considerable distance 
from the Sudeten raw materials base (100-200 
km) the most popular were erratic rocks. These 
areas, however, were not completely deprived of 
connections with the rich in raw materials South 
because some Sudeten rocks are relatively com-
mon on sites in the northern part of Lower Silesia. 
Against this background, the Głogów cluster cle-
arly stands out as this was where the largest accu-
mulation of Scandinavian imports (mainly whet-
stones) was observed. This may be partly due to 
the individuality of this region in comparison to 
other areas of Lower Silesia. In the southern part 
of Lower Silesia, assemblages with the presence of 
numerous rocks of Sudeten origin with a smaller 
share of the erratic material clearly dominate. 
Within sites located in the Sudeten, the percenta-
ge of the erratic material is the smallest in compa-
rison to other excavated sites, but it is worth 
noting that the erratic rocks that appear among 
the Sudeten raw materials have significantly bet-
ter physical properties.

Chronological analysis of whetstones made of 
quartz-sericite slates and quern stones made of 

mica slates suggest their very early use in the ol-
dest phases of the Early Middle Ages. As the out-
crops were also known during the Roman period, 
I have assumed the possibility of the survival of 
small groups of the Germanic population, who 
could have indicated to the Slavs potentially the 
best sources of raw materials.

The Lower Silesia region inhabited by the Sla-
vic population in the Early Middle Ages appears 
as a region fully self-sufficient and independent in 
terms of raw materials. Exploited deposits were 
located mainly in the Sudeten Foreland, less 
frequently in the adjacent areas of the Bardzkie 
Mountains, the Sowie Mountains, the Kaczaw-
skie Mountains and Kłodzko Land. Foreign in-
fluences are also recorded in Lower Silesia, main-
ly from the east and north, manifested in the 
presence of imported goods. Currently, we do not 
have data that allows us to determine whether 
Sudeten raw materials were exported out of south-
-western Poland in the Early Middle Ages. Isola-
ted cases may indicate the small scale of such 
exports or the poor state of petrographic research 
on available assemblages with stone artefacts out-
side of Lower Silesia.
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