VIII. KULTURA MATERIALNA PUBLICZNEJ PRZESTRZENI MIASTA
W WIETLE ZABYTKÓW RUCHOMYCH
1. MILITARIA (ZOB. ANEKS 1)
A. OKUCIE POCHWY KORDU LUB MIECZA
Jedn¹ z najpopularniejszych w Europie form
trzewików pochew mieczowych jest okucie
w kszta³cie litery U, niekiedy z zachylonymi do
wnêtrza koñcówkami (zob. Krabath 2001, ryc.
11:2), znajdowane coraz czêciej tak¿e na l¹sku
(Wachowski 1984, ryc. 1d; Limisiewicz i in. 2002,
ryc. 81a). Trzewiki takie mog³y stanowiæ dolne
okucie zarówno pochwy miecza, jak i kordu. Jedyny tego rodzaju zabytek wroc³awski odkryto na
ul. £aciarskiej (ryc. 123:1). Wykonany zosta³
z ¿elaza powleczonego cyn¹, co z jednej strony stanowi³o zabezpieczenie przed korozj¹, z drugiej za
sprawia³o, ¿e móg³ uchodziæ za srebrny.
B. OKUCIE POCHWY PUGINA£U
W pónym redniowieczu wystêpuj¹ dwie zasadnicze grupy pochew pugina³ów. W pierwszej
mieszcz¹ siê egzemplarze, które maj¹ kilka okuæ
z metali kolorowych: u wylotu i u do³u pochwy
(trzewik) oraz kilka  najczêciej piercieniowatych  miêdzy nimi (zob. Wachowski 1999, ryc.
1:3). Bardzo czêsto jedynym okuciem jest trzewik,
silnie zwê¿aj¹cy siê ku do³owi i zakoñczony zgrubieniem (zob. Krabath 2001, ryc. 11:1517; Gedl
2002, ryc. 5:4; Konczewska, Konczewski 2004,
ryc. 54h). Do grupy drugiej zaliczyæ mo¿na jednoczêciowe okucia ¿elazne sk³adaj¹ce siê z wysokiego trzewika i masywnego w¹sa. Pod wzglêdem formalnym s¹ niemal identyczne z niektórymi okuciami pochew no¿y typu I.1.c, a ró¿ni¹ siê
wiêkszymi rozmiarami. Jedyny okaz znaleziono na
ul. Wita Stwosza (ryc. 123:2), a analogia pochodzi z nawarstwieñ zwi¹zanych z zamkiem piastow-

skim na Ostrówku w Opolu (ryc. 123:a, Wachowski 1984, ryc. 2g).
Zabytki z ul. Wita Stwosza i z Opola ³¹czy ponadto ten sam standard d³ugoci, ok. 28 cm. Tak
znaczna wartoæ, która odpowiada³aby w przybli¿eniu d³ugoci klingi pugina³u, upodabnia tê broñ
do krótkiego kordu.
C. TOPÓR
Znaleziono ledwie jeden niewielki fragment
ostrza topora (ryc. 124:3), co uniemo¿liwia jego
klasyfikacjê, a tak¿e okrelenie, czy mamy do czynienia z narzêdziem, czy elementem uzbrojenia.
D. GROT STRZA£Y
Znaleziony grot strza³y (ryc. 124:4) nale¿y do
pospolitych form z tulejk¹, wystêpuj¹cych przez
ca³e redniowiecze.
E. KOLCZUGI
Z trzech znanych sposobów ³¹czenia ogniw kolczugi, znaleziska z ul. Szewskiej reprezentuj¹ system ³¹czenia na nit (ryc. 124:5) oraz zgrzewanie
(ryc. 124:6).
F. OSTROGI
Niewielki zbiór ostróg z ulic Wroc³awia potwierdza znane obserwacje na temat tej kategorii zabytków. Egzemplarze z piramidalnym kolcem (ryc.
125:7) wczesnych odmian 2 i 3 Hilczerówny s¹ wyj¹tkowo d³ugotrwa³e i wspó³wystêpuj¹ z ostrogami z bodcem gwiadzistym o ma³ej rednicy kó³ka (ryc. 125:811). Potwierdza siê te¿ póne (schy³ek XIV w.) pojawienie siê zapiêtka (ryc. 125:10).
Przy okazji nie po raz pierwszy daje siê odczuæ brak
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Ryc. 123. Wroc³aw. 1  okucie pochwy kordu lub miecza z ul. £aciarskiej; 2  okucie pochwy pugina³u
z ul. Wita Stwosza; a  okucie pochwy pugina³u z Opola, wg Wachowski 1984. Rys. N. Lenkow
Fig. 123. Wroc³aw. 1  scabbard chape from £aciarska St.; 2  scabbard chape from Wita Stwosza St.;
a  scabbard chape from Opole, Wachowski 1984. Drawing N. Lenkow
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Ryc. 124. Wroc³aw, ul. Szewska. 3  fragment topora; 4  grot strza³y; 56  fragmenty kolczug. Rys. N. Lenkow
Fig. 124. Wroc³aw, Szewska St. 3  fragment of an axe; 4  arrowhead; 56  fragments of chainmail. Drawing N. Lenkow

opracowania egzemplarzy z bodcem gwiadzistym. Dotyczy to niestety nie tylko Polski, ale ca³ej Europy. Luki tej nie wype³niaj¹ w ¿adnej mierze prace
ograniczaj¹ce siê zazwyczaj do niewielkiego terytorium (zob. Ko³odziejski 1985; Koóová 2004).
G. WÊDZID£A
Znaleziono ledwie dwa fragmenty wêdzide³: miêdzyzêbie z ogniwem (ryc. 126:12) i samo miêdzyzêbie (ryc. 126:13). Oba fragmenty pochodz¹ od
wêdzide³ dwudzielnych, które w niewiele zmienionej formie przetrwa³y do dzisiaj. Niekiedy wêdzid³a nosz¹ pewne cechy charakterystyczne dla pónego redniowiecza, ale nasze egzemplarze ich nie
maj¹.
H. STRZEMIÊ
Znalezione na ul. Szewskiej (ryc. 126:14) strzemiê nale¿y do typu IV, najpewniej do odmiany F,
wed³ug W. wiêtos³awskiego (1990, s. 5152, ryc.
18). Nie zachowa³a siê wprawdzie stopka, na pod-

stawie której mo¿na by ewentualnie zaliczyæ nasz
okaz do typu IVD, ale wyrane wyci¹gniêcie zawieszki ku górze, co nada³o jej kszta³t trójk¹tny, wskazuje raczej na odmianê F. Jest to bardzo popularna
w Polsce odmiana strzemienia, zapewne wyrób miejscowy, datowana od po³owy XIII do pocz¹tków
XV w., wystêpuj¹ca g³ównie w XIV w.
***
Zbiór militariów z ulic wroc³awskich jest wprawdzie nieliczny, ale pewne prawid³owoci s¹ jednak
czytelne. Uderzaj¹cy jest brak grotów: znaleziono
ledwie jeden grot strza³y i ani jednego grotu be³tu.
Zaskakuj¹ca jest tak¿e relacja ilociowa miêdzy
ostrogami i podkowami. Tych ostatnich jest nieporównanie wiêcej, nawet jeli zwa¿yæ, ¿e jedziec
potrzebuje dwu ostróg, a koñ czterech podków. Byæ
mo¿e wynika to st¹d, ¿e koñ s³u¿y³ zarówno do jazdy pod wierzch, jak i jako si³a poci¹gowa. Znalezisko ostrogi z bodcem piramidalnym (typ II/2 lub
3 Hilczerówny) w m³odszych nawarstwieniach po-
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Ryc. 125. Wroc³aw, ul. Szewska. Ostrogi. Rys. N. Lenkow
Fig. 125. Wroc³aw, Szewska St. Spurs. Drawing N. Lenkow
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Ryc. 126. Wroc³aw, ul. Szewska. 1213  wêdzid³a; 14  strzemiê. Rys. N. Lenkow
Fig. 126. Wroc³aw, Szewska St. 1213  bit; 14  stirrup. Drawing N. Lenkow

twierdza fakt d³ugotrwa³oci tej odmiany i koniecznoæ wykorzystywania przy datowaniu tak¿e takich
cech, jak rodzaj zaczepu (zob. Wachowski 1984,
s. 3140). Byæ mo¿e wynika to z faktu, i¿ ten rodzaj

ostróg u¿ywany by³ do innego celu ani¿eli najpopularniejsze w tym czasie egzemplarze z bodcem
gwiadzistym.
K.W.
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2. ELEMENTY KULTURY DWORSKIEJ. ZAWIESZKA (?)
W KSZTA£CIE LIPOWEGO LICIA (ZOB. ANEKS 2)
Lipowy liæ w liczbie kilkunastu egzemplarzy
zosta³ wprowadzony do czeskiego klejnotu  czarnego orlego skrzyd³a  przez Wac³awa II. W wierszu Heinricha von Friberc, urodzonego w Czechach
i ¿yj¹cego w czasach Wac³awa II, liæ taki okrelany by³ jako talie (drobna ozdoba) i by³ symbolem
mi³oci. Ten sercowaty znak pojawi³ siê nagle w ró¿nych miejscach Europy ok. 1300 r.; zawieszany
w wiêkszej liczbie, nie tylko przy skrzyd³ach, ale tak¿e przy stroju, wywo³ywa³ dwiêk przy ka¿dym ruchu w³aciciela. Z Czech, Moraw i l¹ska znane s¹
przyk³ady wykorzystywania z³otych lipowych list-

ków do ozdoby klejnotów. Pocz¹tkowo by³a to jedynie ozdoba wzbogacaj¹ca klejnot, ale w 2. po³.
XIV w. listki sta³y siê obligatoryjn¹ czêci¹ czeskiego klejnotu, choæ niekoniecznie umieszczan¹ bezporednio na skrzydle, czasem tak¿e na labrach
(Sedlák 1946, s. 5). Na ul. Szewskiej we Wroc³awiu odkryto cynowy liæ z szypu³k¹, po którego obu
stronach znajduje siê litera A, prawdopodobnie skrót
od amor (ryc. 127:15). Funkcji naszego zabytku niepodobna jednoznacznie okreliæ, zw³aszcza ¿e dot¹d nie znaleziono podobnego przedmiotu.

Ryc. 127. Wroc³aw, ul. Szewska. Zawieszka (?) w kszta³cie lipowego licia. Rys. N. Lenkow
Fig. 127. Wroc³aw, Szewska St. The linden leaf pendant (?). Drawing N. Lenkow
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3. POBO¯NOÆ. KRZY¯YK (ENKOLPION?) (ZOB. ANEKS 3)
Doæ zaskakuj¹cy jest zupe³ny niemal brak na
ulicach wroc³awskich znalezisk przedmiotów kultu
obrz¹dku katolickiego, podczas gdy np. gliniane figurki wiêtych znajdowane s¹ na prawie ka¿dej rozkopanej dzia³ce (zob. Borkowski 1999). Tym bardziej dziwi fakt odkrycia na ul. O³awskiej krzy¿yka
przypominaj¹cego enkolpion, a wiêc przedmiotu
zwi¹zanego z obrz¹dkiem wschodnim. Wiêkszoæ
tego rodzaju zabytków zgrupowana jest we wschodniej czêci dzisiejszej Polski (Gródek-Kciuk 1989,
ryc. 12), a l¹sk by³ dot¹d ich pozbawiony. Trzeba
jednak dodaæ, ¿e tak¿e z dzia³ek wroc³awskich pochodzi znikoma liczba krzy¿yków.
Krzy¿yk (enkolpion?) (ryc. 128:16) z ul. O³awskiej nie w pe³ni odpowiada definicji enkolpionu zawartej w najobszerniejszym artykule powiêconym
tej kategorii zabytków (Gródek-Kciuk 1989, s. 98):
termin enkolpion u¿ywany bêdzie do okrelenia

niewielkiego relikwiarzyka, wy³¹cznie w formie
otwieranego krzy¿a, zaopatrzonego w uszko do zawieszania i noszonego na piersiach. Krzy¿e te zbudowane s¹ z 2 sk³adaj¹cych siê ze sob¹ i po³¹czonych zawiaskami po³ówek zwanych awersem i rewersem. Obie czêci enkolpionu s¹ z jednej strony
wklês³e i to wg³êbienie stanowi miejsce do przechowywania relikwii. Wzrost popularnoci enkolpionów
i zapotrzebowania na te przedmioty sprawi³, ¿e produkowano ich wiêcej i zaczêto nosiæ równie¿ puste.
Krzy¿yk z ul. O³awskiej nie jest dwudzielny, choæ
ma wiele innych cech charakterystycznych dla enkolpionów kijowskich. Zabytki takie okrelane s¹
jako krzy¿e napierne jednodzielne w typie enkolpionów reliefowych (Gródek-Kciuk 1989, s. 117,
ryc. 11). Nasz okaz w jeszcze jednym szczególe ró¿ni
siê od enkolpionów kijowskich: Dzieci¹tko znajduje siê (heraldycznie) po prawej stronie Marii.
K.W.

Ryc. 128. Wroc³aw, ul. O³awska. Krzy¿yk (enkolpion?). Rys. N. Lenkow
Fig. 128. Wroc³aw, O³awska St. Cross (enkolpion?). Drawing N. Lenkow
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4. KOMUNIKACJA. PODKOWY (ZOB. ANEKS 4)
A. WPROWADZENIE
Podczas prac wykopaliskowych prowadzonych
w latach 20052006 w wykopach II i III, za³o¿onych
na ul. Szewskiej i dochodz¹cych do niej odcinkach
ul. Kotlarskiej, Uniwersyteckiej i Grodzkiej, odkryto
52 egzemplarze ¿elaznych podków, zachowanych

w ca³oci lub fragmentarycznie. Zabytki te znajdowano g³ównie w nawarstwieniach pónoredniowiecznych, których chronologia zosta³a bli¿ej okrelona (35 egzemplarzy). Doæ liczn¹ grupê stanowi¹
te¿ podkowy odkryte w warstwie kulturowej zawie-

Ryc. 129. Wroc³aw, ul. Szewska. Podkowy ¿elazne: 17  typ III/2; 19  typ III/4; 20  typ IV/2;
21, 24, 27  typ IV/3; 33  nieokrelona odmiana typu IV. Rys. N. Lenkow
Fig. 129. Wroc³aw, Szewska St. Iron horseshoes: 17  type III/2; 19  type III/4; 20  type IV/2;
21, 24, 27  type IV/3; 33  undetermined variant of type IV. Drawing N. Lenkow
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raj¹cej przede wszystkim materia³ pónoredniowieczny, w której znajdowano jednak te¿ m³odsze,
nowo¿ytne elementy kulturowe (dziewiêæ egzemplarzy). Osiem pozosta³ych podków jest pozbawionych
kontekstu stratygraficznego (s¹ to okazy znajdowane w zasypiskach XX-wiecznych wykopów pod ró¿ne instalacje). Wród ¿elaznych podków z ul. Szewskiej wyst¹pi³ tylko jeden okaz o chronologii nowo-

¿ytnej (ryc. 134:66). Metryka pozosta³ych jest niew¹tpliwie redniowieczna, tak¿e tych okrelanych
jako znalezisko lune. Wskazuje na to pozycja
stratygraficzna zdecydowanej wiêkszoci zabytków,
ich przynale¿noæ typologiczna i wielkoæ.
redniowieczne podkowy koñskie z ul. Szewskiej, stanowi¹ce zbiór licz¹cy 49 egzemplarzy (obok
podkowy nowo¿ytnej znaleziono podczas badañ tak-

Ryc. 130. Wroc³aw, ul. Szewska. Podkowy ¿elazne: 18  typ III/2; 2223, 2526, 2832  typ IV/3. Rys. N. Lenkow
Fig. 130. Wroc³aw, Szewska St. Iron horseshoes: 18  type III/2; 2223, 2526, 2832  type IV/3. Drawing N. Lenkow
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¿e po jednej podkowie dla wo³u i dla os³a lub mu³a),
pozostaj¹ w ró¿nym stanie zachowania. W zbiorze
znajduje siê 10 egzemplarzy zachowanych w ca³oci, siedem okazów z od³aman¹ koñcówk¹ ramy
(2/3 i 3/4 ca³oci podkowy), siedem okazów zachowanych w po³owie oraz 22 od³amane koñcówki ramy
podkowy, zawieraj¹ce zaczep. W zbiorze wyst¹pi³y

tylko trzy fragmenty podków pochodz¹ce z innych
partii przedmiotu (fragmenty ramy kab³¹ka). Zespó³
podków z ul. Szewskiej jest na tyle reprezentatywny i dobrze zachowany, ¿e w a¿ 46 wypadkach
(93,9%) uda³o siê okreliæ przynale¿noæ typologiczn¹ poszczególnych okazów. Wszystkie odkryte
w wykopie II zabytki nale¿¹ do form zdefiniowanych

Ryc. 131. Wroc³aw, ul. Szewska. Podkowy ¿elazne: 34  typ V/2;
35, 37, 3942, 4445  typ VI/1; 4647  typ VI/2. Rys. N. Lenkow
Fig. 131. Wroc³aw, Szewska St. Iron horseshoes: 34  type V/2;
35, 37, 3942, 4445  type VI/1; 4647  type VI/2. Drawing N. Lenkow
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i sklasyfikowanych przez J. Kamierczyka (1978)
w opracowanej przez tego badacza typologii redniowiecznych podków l¹skich. Na podstawie tej pracy, która  jak dot¹d  w rodkowoeuropejskiej literaturze archeologicznej nie doczeka³a siê jeszcze
swojego odpowiednika, analizowane bêd¹ równie¿
okazy podków odkryte w latach 20052006 na ul.
Szewskiej. Odkrytych we Wroc³awiu podków nie

mo¿na powi¹zaæ z opublikowanymi stosunkowo niedawno w postaci monografii (wraz z propozycj¹ typologii) podkowami z Londynu (Clark 1995,
s. 75101). Typologia J. Clarka powsta³a na bazie
materia³ów wy³¹cznie londyñskich, wród których
nie wyst¹pi³ ani jeden egzemplarz podkowy z bruzd¹.
Ta cecha podkowy stanowi, przynajmniej w materiale rodkowoeuropejskim, jedno z podstawowych

Ryc. 132. Wroc³aw, ul. Szewska. Podkowy ¿elazne: 38  typ VI/1; 48, 5557, 59  typ VI/2. Rys. N. Lenkow
Fig. 132. Wroc³aw, Szewska St. Iron horseshoes: 38  type VI/1; 48, 5557, 59  type VI/2. Drawing N. Lenkow
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kryteriów przy ustalaniu typu i odmiany analizowanego zabytku.
Stosunkowo du¿a liczba redniowiecznych podków z ul. Szewskiej we Wroc³awiu, odkrytych w dobrze datowanych jednostkach stratygraficznych i daj¹cych siê poprawnie sklasyfikowaæ, pozwala na
sformu³owanie wielu istotnych wniosków dotycz¹cych tej kategorii zabytków; niektórych z nich

wczeniej nie dostrzegano. Podkreliæ nale¿y, ¿e jak
dot¹d nie opublikowano równie licznego zespo³u
redniowiecznych podków ani z Wroc³awia, ani te¿
z innych pónoredniowiecznych zespo³ów miejskich z obszaru dzisiejszych ziem polskich. Odnotowane przez J. Kamierczyka w jego pracy podkowy z lewobrze¿nego Wroc³awia (Kamierczyk 1978,
passim, tabela na s. 116128), siêgaj¹ce sw¹ liczb¹

Ryc. 133. Wroc³aw, ul. Szewska. Podkowy ¿elazne: 36, 43  typ VI/1;
4954, 58  typ VI/2; 6063  typ VI/4. Rys. N. Lenkow
Fig. 133. Wroc³aw, Szewska St. Iron horseshoes: 36, 43  type VI/1;
4954, 58  type VI/2; 6063  type VI/4. Drawing N. Lenkow
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Ryc. 134. Wroc³aw, ul. Szewska. Podkowy ¿elazne: 64  nieokrelona odmiana typu VI; 65  koñska podkowa nieokrelonego
typu IVVII; 66  koñska podkowa nowo¿ytna; 67  podkowa os³a lub mu³a (?); 68  podkowa wo³u (?). Rys. N. Lenkow
Fig. 134. Wroc³aw, Szewska St. Iron horseshoes: 64  undetermined variant of type VI; 65  undetermined type IVVII;
66  post-medieval horseshoe; 67  donkey or mule shoe (?); 68  ox shoe (?). Drawing N. Lenkow

przesz³o stu egzemplarzy, znajdowano w ró¿nych
wykopach, usytuowanych przewa¿nie w rejonie
Nowego Targu (ul. Drewniana, w. Katarzyny i inne), badanych nie tylko przez tego badacza, ale tak¿e przez inne zespo³y archeologów. Du¿y odsetek
zabytków badanych przez J. Kamierczyka stanowi³y te¿ okazy pochodz¹ce z przypadkowych odkryæ
(w tym podkowy pochodz¹ce z wykopów budowlanych na Nowym Targu z lat II wojny wiatowej),
zabytki le zachowane i o niepewnej chronologii.
Dlatego te¿ znane wczeniej materia³y z Wroc³awia,
mimo ¿e zawieraj¹ du¿y potencja³ poznawczy (na
podstawie wroc³awskich zabytków powsta³ wszak

zr¹b klasyfikacji podków J. Kamierczyka), nie stanowi¹ zespo³u tak zwartego chronologicznie  i, jak
siê oka¿e, równie¿ typologicznie  jak podkowy z ul.
Szewskiej. Do odtworzenia kultury materialnej
redniowiecznego Wroc³awia bardziej przydatny
wydaje siê wiêc liczny i reprezentatywny zbiór podków z ul. Szewskiej. Formu³owane przez nas wnioski, wyp³ywaj¹ce z analizy zabytków z ul. Szewskiej, konfrontowane bêd¹ jednak z sytuacj¹ dostrze¿on¹ przez wczeniejszych badaczy, g³ównie
J. Kamierczyka, w innych fragmentach lewobrze¿nego Wroc³awia. Jako t³o porównawcze przedstawione te¿ zostan¹ materia³y pochodz¹ce z wcze-
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niejszych badañ we Wroc³awiu, zarówno opublikowanych (Kamierczyk 1966, passim; 1970, passim; 1978, passim; Bresch, Buko 2001, s. 109 i n.,
ryc. 21ag; Bresch i in. 2001, s. 48, 54, ryc. 47bd,
48b; Limisiewicz i in. 2002, ryc. 79cd; P³onka,

Winiewski 2002, s. 153, ryc. 134c), jak i dopiero
bêd¹cych w opracowaniu naukowym (interesuj¹cy
zbiór 20 podków z ul. O³awskiej  badania firmy
Akme)44.

B. PRZYNALE¯NOÆ TYPOLOGICZNA PODKÓW Z UL. SZEWSKIEJ WE WROC£AWIU
redniowieczne podkowy odkryte na ul. Szewskiej nie s¹ typologicznie zbyt zró¿nicowane. Wród
46 okazów (zob. tabela 3, gdzie wyszczególniono te¿
cechy poszczególnych typów i odmian), których
przynale¿noæ typologiczn¹ uda³o siê okreliæ, dwa
egzemplarze reprezentuj¹ typ III, odmianê 2 wed³ug
klasyfikacji J. Kamierczyka (dalej III/2), jedna podkowa  III/4, jeden okaz  IV/2, 12 kolejnych podków  IV/3, jeden okaz okrelono jako V/2, 11 podków jako VI/1, 14 okazów  stanowi¹cych najliczniejsz¹ grupê  reprezentuje typ VI, odmianê 2,
i wreszcie ostatnie cztery okazy nale¿¹ do typu VI,
odmiany 4. Ponadto jeden fragment podkowy oznaczono jako nieokrelon¹ bli¿ej odmianê typu IV (ryc.
129:33), inny jako równie¿ nieokrelon¹ odmianê
typu VI (ryc. 134:64), a jeden s³abo zachowany fragment ramy podkowy mo¿e pochodziæ z ka¿dej pozbawionej bruzdy odmiany podków typów IVVII
(ryc. 134:65).
W zespole redniowiecznych podków z ul. Szewskiej we Wroc³awiu znajduje siê te¿ jeden s³abo zachowany fragment podkowy dla os³a (lub mu³a),
charakteryzuj¹cy siê znacznie cieñsz¹ ram¹, maj¹cymi mniejsze wymiary otworami na podkowiaki
i jednoczenie znacznie delikatniejszymi samymi
podkowiakami (ryc. 134:67), oraz zachowana prawie w ca³oci podkowa dla wo³u (ryc. 134:68). Tymi
dwoma zabytkami nie bêdziemy siê bli¿ej zajmowaæ.
W swojej monografii l¹skich podków J. Kamierczyk zauwa¿y³, ¿e egzemplarze typów IIII,
charakteryzuj¹ce siê falist¹ zewnêtrzn¹ krawêdzi¹
ramy, bêd¹c¹ najwa¿niejsz¹ cech¹ diagnostyczn¹
w podziale typologicznym podków, s¹ okazami starszymi, wyprzedzaj¹cymi momentem swojego pojawienia siê podkowy m³odsze, o op³ywowym uk³adzie zewnêtrznej krawêdzi ramy (zamienny termin
w pracy J. Kamierczyka to op³ywowy uk³ad brzegu
ramion; 1978, s. 22), reprezentowane przez typy
IVVII. Badacz ten s¹dzi, ¿e podkowy o falistej krawêdzi ramy pojawi³y siê na l¹sku (i jednoczenie
na ziemiach polskich) jeszcze we wczesnym redniowieczu, zapewne w XI1. po³. XII w. (Kamierczyk
1978, s. 21; uwaga ta odnosi siê do podków typu I,
odmiany 1). Okazy typu III, odmiany 5, których na
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ul. Szewskiej nie znaleziono, bêd¹ce najbardziej ewolucyjnie rozwiniêt¹ form¹ z falist¹ krawêdzi¹, mia³y
byæ wytwarzane w okresie od prze³omu XII i XIII w.
po ostatnie dekady XIII stulecia (Kamierczyk 1978,
s. 68). Egzemplarze o op³ywowym kszta³cie ramy
to wyroby wyranie ju¿ m³odsze. O ile pocz¹tków
powstawania niektórych typów i odmian zawieraj¹cych tê cechê J. Kamierczyk doszukuje siê niekiedy w XIII stuleciu (a w kilku wypadkach nawet
w koñcowych dekadach XII w.), o tyle podkrela jednoczenie, ¿e wszystkie te typy i odmiany u¿ytkowane by³y przede wszystkim w XIV i XV w. (Kamierczyk 1978, s. 141).
Obecnoæ w redniowiecznych nawarstwieniach
ul. Szewskiej we Wroc³awiu zaledwie trzech egzemplarzy podków nale¿¹cych do typologicznie wczeniejszych form (typ III, odmiany 2 i 4) wskazuje, ¿e
ta czêæ miasta wesz³a w okres bardziej dynamicznego rozwoju dopiero w nieco m³odszym odcinku
pónego redniowiecza, tj. w XIV w. Jeden sporód
tych zabytków znaleziony zosta³ w warstwie kulturowej u zbiegu ul. Szewskiej i Uniwersyteckiej (ryc.
129:17), drugi za na metrach 146156 wykopu,
w przemieszanej warstwie kulturowej (ryc. 130:18).
Podkowy III/2 oprócz zasadniczej cechy, czyli falistej krawêdzi zewnêtrznej, charakteryzuj¹ siê p³ask¹
lub modelowan¹, czyli dopasowan¹ do powierzchni spodniej kopyta ram¹, owalnym lub ostro³ucznym
przewitem, najczêciej g³êbokimi gniazdami oraz
obecnoci¹ dwóch zaczepów (najczêciej odmian
B/1, B/2 i B/3, wydzielonych tak¿e przez J. Kamierczyka; 1978, s. 53). D³ugoæ analizowanych przez
J. Kamierczyka podków wynosi 9,812,9 cm, a ich
rozpiêtoæ 9,512,6 cm. Forma i wymiary znaleziska
ze zbiegu ul. Szewskiej i Uniwersyteckiej (11,7×11,5
cm), zachowanego do naszych czasów w doæ dobrym stanie (2/3 pierwotnej wielkoci), raczej jed44

Jako autorzy niniejszego tekstu, nieuczestnicz¹cy jednak
w badaniach wykopaliskowych przy ul. Szewskiej, chcielibymy w tym miejscu podziêkowaæ Autorom badañ za udostêpniony nam materia³ zabytkowy. Podobne podziêkowania sk³adamy archeologom z firmy Akme za przekazanie do
naszych badañ redniowiecznych podków odkrytych w latach 20062007 w wykopach na ul. O³awskiej i £aciarskiej.
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noznacznie wi¹¿¹ ten zabytek z grup¹ l¹skich podków typu III, odmiany 2.
Ciekawym zabytkiem jest jedyny okaz podkowy
typu III, odmiany 4, charakteryzuj¹cy siê falist¹ krawêdzi¹ ramy, bardzo wyranymi, starannie wyciêtymi prostok¹tnymi gniazdami na podkowiaki i s³abo zaznaczonym wybrzuszeniem (zêbcem) na spodniej stronie przodu ramy, znaleziony w datowanej
na 2. po³. XIII1. po³. XIV w. j.s. 22 (ryc. 129:19).
Zapewne nie jest przypadkiem, ¿e wszystkie opublikowane dotychczas okazy podków III/4 odkrywano
wy³¹cznie w du¿ych redniowiecznych orodkach
miejskich (14 podków z Wroc³awia, Opola, Legnicy i Nysy; Kamierczyk 1978, s. 119), brakowa³o
ich natomiast na l¹skich zamkach i w niewielkich
orodkach osadniczych.
Interesuj¹ce, ¿e w lewobrze¿nej czêci Wroc³awia tylko zbiór podków z ul. Szewskiej zawiera relatywnie tak ma³o elementów starszych, gdy¿ trzy
podkowy typu III, odmian 2 i 4 to zaledwie 6,5%
zbioru podków znalezionych na tej ulicy, których
przynale¿noæ typologiczn¹ cile okrelono. Ju¿ na
pobliskiej ul. O³awskiej, ³¹cz¹cej ul. Szewsk¹ z dzisiejszym pl. Dominikañskim, znajduj¹ siê trzy podkowy typów IIII (na 20 wszystkich odkrytych tam
egzemplarzy, co stanowi 15% zbioru), z czego jeden zabytek reprezentuje najbardziej archaiczn¹ formê podków  typ I, odmianê 1. Odsetek ten jest wiêc
zdecydowanie wiêkszy ni¿ na ul. Szewskiej. Jeszcze
bardziej nasycone starszymi typologicznie podkowami s¹ nawarstwienia Nowego Targu i bezporednio
s¹siaduj¹cych z nim ul. Drewnianej i w. Katarzyny. Podczas prowadzonych tam badañ, realizowanych g³ównie przez J. Kamierczyka, odkryto 35
pewnie oznaczonych typologicznie podków, sporód
których a¿ 19 egzemplarzy (czyli 54,3%) reprezentowa³o typy IIII. Wszystkie okazy z rejonu Nowego Targu zalega³y w nawarstwieniach starszych,
datowanych najpóniej do 2. po³. XIII w. (tabela 4).
Tamtejsze podkowy typów IVVI, a zatem typologicznie m³odsze, wystêpowa³y w nawarstwieniach
datowanych od 2. po³. XIII w. po XIV i XV stulecie. Mo¿na wiêc s¹dziæ, ¿e dwa okazy starszej podkowy III/2 z ul. Szewskiej stanowi¹ swoisty element
archaiczny w zbiorze podków znalezionych w tej
czêci redniowiecznego miasta i zdecydowanie
odbiegaj¹ typologicznie (i chronologicznie?) od pozosta³ych elementów tego zbioru. Na to, ¿e najpewniej nie jest to przypadkowa obserwacja, zdaje siê
te¿ wskazywaæ sytuacja z wroc³awskiego Rynku, na
którym dot¹d nie odkryto ani jednej podkowy reprezentuj¹cej typy IIII (dotychczas z Rynku opublikowano 14 pónoredniowiecznych podków koñskich;

Bresch, Buko 2001, s. 109 i n., ryc. 21ag; Bresch
i in. 2001, s. 48, 54, ryc. 47bd, 48b; Limisiewicz
i in. 2002, ryc. 79cd; P³onka, Winiewski 2002,
s. 153, ryc. 134c).
Praktycznie ca³oæ zespo³u podków z ul. Szewskiej tworz¹ egzemplarze nale¿¹ce do typów i odmian charakteryzuj¹cych siê op³ywow¹ krawêdzi¹
zewnêtrzn¹ ramy (typy IVVII i ich odmiany). Sporód wydzielonych przez J. Kamierczyka ³¹cznie 10
odmian nale¿¹cych do tych czterech typów (IV/1,
IV/2, IV/3, V/1, V/2, VI/1, VI/2, VI/3, VI/4, VII/1)
na ul. Szewskiej reprezentowane s¹, jak wczeniej
ju¿ wspomniano, podkowy reprezentuj¹ce a¿ szeæ
sporód tych odmian: IV/2  jeden egzemplarz (ryc.
129:20), IV/3  12 egzemplarzy (kat. 2132, gdzie
odnoniki do rycin), V/2  jeden egzemplarz (ryc.
131:34), VI/1  11 egzemplarzy (kat. 3545, gdzie
odnoniki do rycin), VI/2  14 egzemplarzy (ryc.
131:4647, 132:48, 5557, 59, 133:4954, 58) i VI/
4  4 egzemplarze (ryc. 133:6063).
Podczas badañ prowadzonych w latach 2005
2006 na ul. Szewskiej we Wroc³awiu nie znaleziono
¿adnych redniowiecznych okazów podków nale¿¹cych do typów i odmian IV/1, V/1, VI/3 i VII/1.
Nale¿y s¹dziæ, ¿e nie jest to przypadek. W swojej
pracy o podkowach J. Kamierczyk zauwa¿y³, ¿e
prawie wszystkie podkowy typu IV/1 [znane mu
by³o 10 egzemplarzy z terenu l¹ska  K.J.] wyst¹pi³y w ma³ych zespo³ach osadniczych (Kamierczyk 1978, s. 70). W ostatnich latach znaleziono kilka nastêpnych podków nale¿¹cych do tego typu i odmiany  m.in. na zamkach we Wleniu, na Gromniku
oraz w domniemanym dworze obronnym Herrenhaus
w Karkonoszach, a tak¿e w zanik³ej redniowiecznej wsi obok dzisiejszych Gêbczyc ko³o Strzelina
(Jaworski 1989, s. 46, ryc. 3b; Marek, Piekalski
2005, s. 169, ryc. 6:3; Jaworski, Pankiewicz 2008,
s. 98, ryc. 25b, 26; informacja ustna mgr. K. Fokta)
 a zatem rzeczywicie w zespo³ach osadniczych
zdecydowanie mniejszych od pónoredniowiecznej
aglomeracji wroc³awskiej.
Brak podków V/1 mo¿e byæ usprawiedliwiony
ich w ogóle niewielk¹ frekwencj¹ na l¹skich i pozal¹skich stanowiskach pónoredniowiecznych.
W swojej pracy J. Kamierczyk odnotowa³ tylko trzy
egzemplarze tych podków, sporód których ani jedna nie wyst¹pi³a w chronologicznie dobrze okrelonej pozycji stratygraficznej. Dwie podkowy znaleziono w 1941 r. podczas prac budowlanych na Nowym Targu (Kamierczyk 1978, s. 82 i n., ryc.
24ab), trzeci¹ odkryto za na szczycie lê¿y w 1926 r.
(Kamierczyk 1978, ryc. 24c), dlatego te¿ wszystkie trzy okazy J. Kamierczyk datuje ogólnie na
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Forma ramy
 cecha 1

p³aska lub
wymodelowana

jw.

p³aska

wymodelowana

Typy i odmiany
 liczba
egzemplarzy

typ III/2
 dwa
egzemplarze

typ III/4
 jeden
egzemplarz

typ IV/2
 jeden
egzemplarz

typ IV/3
 12
egzemplarzy

jw.

op³ywowy

jw.

falisty

Brzeg ramy
 cecha 2

jw.

owalny

owalny
lub
ostro³uczny

owalny,
rzadko
ostro³uczny

Przewit
 cecha 3

jw.

zredukowane

prostok¹tne,
g³êbokie,
koliste

prostok¹tne,
soczewkowate

Otwory
i gniazda
 cecha 4









B/3

A/1, A/2

A/1, A/2

B/1, B/2,
B/3

Bruzda
Forma
 cecha 5 zaczepu
 cecha 6





tak



Zêbiec









Piêtka

ró¿ne;
g³ównie
prostok¹tny

prostok¹tny

prostok¹tny,
rombowaty

trójk¹tny,
czworoboczny

Przekrój ramy
 cecha 7

10,213,4×10,111,6
3,13,8

9,512,3×8,211,2
2,83,9

1013,2×8,611,5
1,32,6

9,812,9×9,512,6
1,53

Wymiary  d³ug.
× rozpiêtoæ i szer.
ramy (w cm)

Tabela 3. Cechy typów i odmian podków koñskich (wg klasyfikacji J. Kamierczyka, 1978), które wyst¹pi³y na ul. Szewskiej we Wroc³awiu
(badania z lat 20052006). Oprac. I. Jastriemska, K. Jaworski
Rysunek
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Forma ramy
 cecha 1

jw.

jw.

jw.

jw.

Typy i odmiany
 liczba
egzemplarzy

typ V/2
 jeden
egzemplarz

typ VI/1
 11
egzemplarzy

typ VI/2
 14
egzemplarzy

typ VI/4
 cztery
egzemplarze

jw.

jw.

jw.

jw.

Brzeg ramy
 cecha 2

owalny lub
ostro³uczny

owalny,
okr¹g³y lub
ostro³uczny

owalny lub
ostro³uczny

jw.

Przewit
 cecha 3

jw.

jw.

jw.

brak gniazd

Otwory
i gniazda
 cecha 4

tak





F

E/1, E/2,
E/3

D

C/1

Bruzda
Forma
 cecha 5 zaczepu
 cecha 6









Zêbiec

tak

tak

tak



Piêtka

jw.

jw.

prostok¹tny

wielok¹tny

Przekrój ramy
 cecha 7

9,815,9×9,413,2
2,54,5

9,415,7×8,913,2
2,54,3

11,212,7×9,611,2
2,73,1

10,812,4×10,411,6
2,63,8

Wymiary  d³ug.
× rozpiêtoæ i szer.
ramy (w cm)

Rysunek
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196

Nowy Targ

lewy brzeg

Drewniana

Nowy Targ

Nowy Targ

Drewniana

Nowy Targ

lewy brzeg

Drewniana

w. Katarzyny

Drewniana

Nowy Targ

w. Katarzyny

Drewniana

lewy brzeg

Drewniana

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Ulica lub plac

1

Lp.

181e/62

1960

147b/62

109d/60

299e/64

206b/62

70d/60

186b/62

111a/60

265d/64

121a/62

489b/64

602d/64

201b/62

221a/60

452/63

Nr inw.

I

I

II

I

II

I

I

I

Wykop

warstwa B/4-3

warstwa D/1

warstwa E/1-0

warstwa G

warstwa B/4-3

warstwa D/3-2

warstwa D/1

warstwa G

warstwa E/4-3

warstwa H

warstwa J III

warstwa C/1

warstwa G

Dane
stratygraficzne

III/2,5

III/2

III/2

III/2

III/2

III/2

III/2

III/2

III/2

II/1 lub III/1,4

II/1 lub III/1

II/1 lub III/1

II/1 lub III/1

II/1 lub III/1

I/1 lub II/1,
lub III/1,2

I/1 lub II/1,
lub III/1,2

Typ/odmiana*

po³owa

ca³a

> po³owa

Stan
zachowania

12,9

12,2

11,6

11,3

11,3

10,9

10,0

9,8

12,0

11,7

10,7

D³ug.

5,4

5,1

8,4

6,8

5,8

D³ug.
zachowana

11,4

11,6

11,1

10,4

10,6

11,9

9,5

10,2

10,4

12,2

10,4

Rozpiêtoæ
ramy

2,5×0,3

2,4×0,4

2,3×0,5

1,7×0,3

2,2×0,3

2,3×0,4

2,1×0,6

2,2×0,5

2,4×0,5

2×0,4

2,6×0,5

Przekrój
ramy

Kamierczyk 1970, s. 365;
1978, poz. 23

Kamierczyk 1966, s. 137;
1978, poz. 20

Kamierczyk 1978, poz. 13

Kamierczyk 1970, s. 444;
1978, poz. 12

Literatura

Kamierczyk 1966, s. 54;
1978, poz. 26

Kamierczyk 1966, s. 90;
1978, poz. 72

Kamierczyk 1978, poz. 70

Kamierczyk 1978, poz. 87

Kamierczyk 1966, s. 91;
1978, poz. 84

Kamierczyk 1966, s. 228;
1978, poz. 79

2. po³. XIII w. Kamierczyk 1966, s. 153;
1978, poz. 89

XII1. po³.
XIII w.

XII w.

XII1. po³.
XIII w.

2. po³. XIII w. Kamierczyk 1970, s. 444;
1978, poz. 77

2. po³. XIII w. Kamierczyk 1966, s. 153;
1978, poz. 75

1. po³. XIII w. Kamierczyk 1966, s. 251;
1978, poz. 74

XII w.

XII1. po³.
XIII w.

2. po³. XIII w. Kamierczyk 1970, s. 444;
1978, poz. 33

XI/XII w.

1. po³. XIII w. Kamierczyk 1970, s. 413;
1978, poz. 24

XII w.

po³. XIII w.

XII w.

3. æwieræ
XIII w.

Chronologia

Tabela 4. Zestawienie podków ze starszych badañ lewobrze¿nego Wroc³awia (wymiary w cm). Oprac. I. Jastriemska, K. Jaworski
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Ulica lub plac

Drewniana

Nowy Targ

lewy brzeg

w. Katarzyny

Drewniana

w. Katarzyny

w. Katarzyny

w. Katarzyny

Nowy Targ

Drewniana

Drewniana

Drewniana

w. Katarzyny

w. Katarzyny

Nowy Targ

Nowy Targ

Lp.

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

200b/64

313a/64

189/60

108a/61

144f/62

43a/62

173b/62

983a/64

179e/60

104b/61

178a/60

110a/62

34c/60

205a/60

430a/63

24e/62

Nr inw.

II

II

I

I

I

II

II

II

I

II

I

Wykop

warstwa G

warstwa G

warstwa D/3-2

warstwa C/3-0

warstwa C/1

warstwa C/2

warstwa C/3

warstwa H

warstwa D/3-2

warstwa C/3-0

warstwa F/4-3

warstwa E/4-3

warstwa D/3-2

warstwa G

warstwa B/4-3

Dane
stratygraficzne

IV/2 lub V/1,
lub VI/1

III/5

III/5

III/5

III/5

III/5

III/5

III/5

III/4

III/4

III/4

III/3

III/2,5

III/2,5

III/2,5

III/2,5

Typ/odmiana*

ca³a

2/3 ca³oci

po³owa

Stan
zachowania

13,3

12,5

12,4

12,4

12,0

11,5

11,1

11,0

11,0

10,3

12,7

D³ug.

6,7

7,6

6,7

6,7

6,1

D³ug.
zachowana

11,2

10,5

11,5

10,8

11,0

10,2

10,9

9,0

10,6

10,9

11,9

Rozpiêtoæ
ramy

2,6×0,5

2,4×0,8

2,3×0,6

2,5×0,6

2,2×0,7

2,5×0,6

2,1×0,8

1,9×0,4

1,9×0,4

1,5×0,5

2,1×0,7

Przekrój
ramy

Literatura

Kamierczyk 1978, poz. 93

Kamierczyk 1966, s. 198;
1978, poz. 107

Kamierczyk 1966, s. 54;
1978, poz. 99

Kamierczyk 1966, s. 104;
1978, poz. 123

Kamierczyk 1966, s. 137;
1978, poz. 125

2. po³. XIII w. Kamierczyk 1970, s. 444;
1978, poz. 159

2. po³. XIII w. Kamierczyk 1970, s. 443;
1978, poz. 129

1. po³. XIII w. Kamierczyk 1966, s. 251;
1978, poz. 127

2. po³. XIII w. Kamierczyk 1966, s. 292;
1978, poz. 126

XII/XIII w.

1. po³. XIII w. Kamierczyk 1966, s. 119;
1978, poz. 124

XII/XIII w.

1. po³. XIII w. Kamierczyk 1970, s. 410;
1978, poz. 122

1. po³. XIII w. Kamierczyk 1966, s. 251;
1978, poz. 113

2. po³. XIII w. Kamierczyk 1966, s. 292;
1978, poz. 112

XXI w.

XI/XII w.

1. po³. XIII w. Kamierczyk 1966, s. 251;
1978, poz. 95

XII1. po³.
XIII w.

2. po³. XIII w. Kamierczyk 1970, s. 444;
1978, poz. 92

2. po³. XIII w. Kamierczyk 1966, s. 153;
1978, poz. 90

Chronologia
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198

Ulica lub plac

Nowy Targ

lewy brzeg

Nowy Targ

lewy brzeg

lewy brzeg

lewy brzeg

Nowy Targ

lewy brzeg

Nowy Targ

lewy brzeg

Nowy Targ

Nowy Targ

lewy brzeg

lewy brzeg

Nowy Targ

w. Katarzyny

Nowy Targ

w. Katarzyny

Wiêzienna 10

Lp.

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

297j/61

186b/64

25a/61

168b/64

60xd/60

18a/60

287c/64

327/63

157/64

237c/64

56/62

512g/63

7h/60

59d/60

31d/60

823c/64

1/60

294a/63

Nr inw.

II

Wykop

warstwa E

warstwa A

warstwa E

warstwa G

warstwa E

warstwa G

warstwa G

warstwa G

Dane
stratygraficzne

VI/2

VI/2

VI/2

VI/2

VI/2

VI/2

VI/2

VI/2

VI/2

VI/2

VI/2

VI/1

VI/1

VI/1

VI/1

IV/3

IV/3

IV/2 lub V/1,
lub VI/1

Typ/odmiana*

< po³owa

Stan
zachowania

13,1

12,1

11,6

D³ug.

Tabela 4. c.d.

6,2

10,4

9,8

7,6

7,6

7,2

7,0

6,0

9,2

8,8

7,9

6,3

9,0

7,1

7,9

D³ug.
zachowana

10,6

10,6

11,0

Rozpiêtoæ
ramy

3,5×0,4

3,5×0,5

3,2×0,4

Przekrój
ramy

Literatura

Kamierczyk 1970,
s. 444; 1978, poz. 173

Kamierczyk 1978, poz. 172

Kamierczyk 1978, poz. 185

Kamierczyk 1978, poz. 200

Kamierczyk 1966, s. 322;
1978, poz. 266

XV w., wtórna Wachowski 1999, s. 184
warstwa

Kamierczyk 1966, s. 324

2. po³. XIII w. Kamierczyk 1970, s. 475;
1978, poz. 268

XIVXV w.

2. po³. XIII w. Kamierczyk 1970, s. 476;
1978, poz. 260

2. po³. XIII w. Kamierczyk 1978, poz. 259

2. po³. XIII w. Kamierczyk 1978, poz. 257

2. po³. XIII w. Kamierczyk 1970, s. 444;
1978, poz. 256

2. po³. XIII w. Kamierczyk 1970, s. 475;
1978, poz. 252

2. po³. XIII w. Kamierczyk 1978, poz. 235

2. po³. XIII w. Kamierczyk 1970, s. 444;
1978, poz. 214

XIV w.

2. po³. XIII w. Kamierczyk 1970, s. 444;
1978, poz. 186

XIII w.

2. po³. XIII w. Kamierczyk 1978, poz. 184

2. po³. XIII w. Kamierczyk 1978, poz. 183

3. æwieræ
XIII w.

XIV w.

1. po³. XIV w. Kamierczyk 1970, s. 485;
1978, poz. 162

Chronologia
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Rynek

Rynek

Rynek

Rynek

Rynek

Rynek

Rynek

Rynek

Rynek

Rynek

Rynek

Rynek

Rynek

Rynek

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

Nr inw.

XVI/3

XVI/3

XVI/3

VI/2

IX

IX

IX

IX

IX

IX

IX

VII/A

VI/A

IIIA

Wykop

Dane
stratygraficzne

j.s. 4

j.s. 4

j.s. 4

j.s. 3

j.s. 5d

j.s. 5b

j.s. 5

j.s. 5

j.s. 5

j.s. 5

j.s. 5

warstwa 5

warstwa 4

warstwa 4c

?

VI/2

VI/2

VI/2

VI/1

VI/2

VI/2

VI/2

VI/2

VI/1

IV/2

IV/3

VI/2

VI/2

Typ/odmiana*

fragm.

fragm.

fragm.

fragm.

ca³a

fragm.

fragm.

fragm.

ca³a

fragm.

fragm.

fragm.

fragm.

fragm.

Stan
zachowania

D³ug.

10,0

7,3

D³ug.
zachowana

Rozpiêtoæ
ramy

Przekrój
ramy
XIV w.

Chronologia

Bresch i in. 2001,
s. 48, ryc. 47d

Bresch i in. 2001,
s. 48, ryc. 47c

Bresch i in. 2001,
s. 48, ryc. 47b

Bresch i in. 2001,
s. 54, ryc. 48b

Bresch, Buko 2001,
s. 109, ryc. 21g

Bresch, Buko 2001,
s. 112, ryc. 21f

Bresch, Buko 2001,
s. 111, ryc. 21d

Bresch, Buko 2001,
s. 111, ryc. 21b

Bresch, Buko 2001,
s. 111, ryc. 21a

Bresch, Buko 2001,
s. 111, ryc. 21c

Bresch, Buko 2001,
s. 111, ryc. 21e

Limisiewicz i in. 2002,
ryc. 79d

Limisiewicz i in. 2002,
ryc. 79c

P³onka, Winiewski 2002,
s. 153, ryc. 134c

Literatura

Uwaga: w zestawieniu nie zosta³y ujête podkowy pochodz¹ce z przypadkowych znalezisk w lewobrze¿nej czêci Wroc³awia, pozbawione zazwyczaj kontekstu stratygraficznego i kulturowego,
m.in. z prac budowlanych w 1941 r. na Nowym Targu (zob. Kramarek 1963, ryc. 7uv, 8hi).

* okrelenie przynale¿noci wg Kamierczyk 1978

Ulica lub plac

Lp.
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X-XIV w. Prowadzone w ostatnich trzech dekadach
doæ zaawansowane prace wykopaliskowe na pónoredniowiecznych zamkach dolnol¹skich dostarczy³y zaledwie dwóch nowych okazów podków tej
odmiany, znalezionych na zamku Szczerba (Francke 1993, ryc. 9a) oraz w Pañskim Domu (Herrenhaus) w Karkonoszach (Jaworski 1989, s. 46, ryc.
3a).
Równie s³abo reprezentowanym typem jest typ
VI/3, znany dot¹d tylko z u³amka podkowy ze lê¿y,
datowanego na XIIIXV w. (Kamierczyk 1978,
s. 97). Badania na dolnol¹skich stanowiskach prowadzone w ostatnich latach nie powiêkszy³y tego
skromnego zbioru.
J. Kamierczyk zna³ te¿ tylko jeden egzemplarz
podkowy typu VII/1 (znalezisko z zamku w Legnicy; Kamierczyk 1978, s. 104). Stosunkowo du¿o
podków tego typu, charakteryzuj¹cych siê obecnoci¹ w przedniej czêci ramy zazwyczaj masywnego zêbca, umo¿liwiaj¹cego wierzchowcowi chód
w trudnych warunkach terenowych (np. na stromych
górskich trawersach i stokach), odkryto w ostatnich
latach na sudeckich zamkach (m.in. na Starym Ksi¹¿u i w Pietrzykowie; w tych obiektach znaleziono
te¿ okazy, które mo¿na okreliæ jako now¹ odmianê
typu VII, czyli VII/2, charakteryzuj¹c¹ siê brakiem
bruzdy). Dwie takie podkowy, odkryte w okresie
miêdzywojennym na zamku Sokolec w Rudawach

Janowickich, opublikowa³a te¿ przed laty W. Sarnowska (1962, s. 65, ryc. 10; publikacja ta, zamieszczona w czasopimie praktycznie nieznanym archeologom, nie zosta³a zacytowana przez J. Kamierczyka). Mo¿liwe wiêc, ¿e typ VII koñskich
podków, w obydwu swoich odmianach, wykorzystywany by³ w terenach górskich i podgórskich, czyli
w sudeckiej czêci l¹ska. Podkowy takie nie by³y
stosowane na terenach le¿¹cych w nizinnej partii l¹ska. Symptomatyczne, ¿e wród opublikowanych
ostatnio siedmiu pónoredniowiecznych podków
pochodz¹cych z obiektów obronnych znajduj¹cych
siê na terenie dawnego ksiêstwa g³ogowskiego, a zatem w nadodrzañskiej pó³nocno-zachodniej strefie
Dolnego l¹ska, brakuje egzemplarzy nale¿¹cych do
tego typu (zob. Nowakowski 2008).
Mo¿na zatem skonstatowaæ, ¿e na ul. Szewskiej
we Wroc³awiu znajdowano praktycznie wszystkie
rodzaje podków odmian nale¿¹cych do typów
IVVI, znanych dot¹d z obszaru l¹ska z serii licz¹cych po kilkanacie lub kilkadziesi¹t egzemplarzy
(zob. Kamierczyk 1978, tabela na s. 116128). Nieobecnoæ na ul. Szewskiej okazów nale¿¹cych do
bardzo rzadko spotykanych typów i odmian nie mo¿e
wiêc, w wietle poczynionych wy¿ej spostrze¿eñ,
specjalnie zaskakiwaæ.
Zasadniczymi sk³adnikami zespo³u pónoredniowiecznych podków koñskich z ul. Szewskiej we

Ryc. 135. Wroc³aw, ul. Szewska. Ilociowe proporcje podków typów IVVI
Fig. 135. Wroc³aw, Szewska St. The ratio of type IVVI horseshoe
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Wroc³awiu s¹ podkowy typów i odmian IV/3, VI/1
i VI/2, których odkryto ³¹cznie 37 egzemplarzy, co
stanowi a¿ 80,4% wszystkich podków znalezionych
podczas badañ (ryc. 135). Podkowy innych typów i
odmian stanowi¹ mniej (IV/2 i V/2 po jednym egzemplarzu; ryc. 129:20, 131:34) lub bardziej istotne (VI/4  cztery egzemplarze; ryc. 133:6063) uzupe³nienie tego obrazu. Warto przy tym zwróciæ uwagê, ¿e wszystkie okazy typu VI/4 znaleziono w jednym miejscu  w datowanej na 2. po³. XIII1. po³.
XIV w. j.s. 193, na tym samym jej odcinku (metry
140143). Takie nasycenie wroc³awskich redniowiecznych nawarstwieñ kulturowych jednym rodzajem podków jest zjawiskiem wyj¹tkowym, mo¿na
st¹d wnioskowaæ, ¿e zbiór czterech takich samych
podków stanowi czêæ jednego funkcjonalnie i chronologicznie zwartego zespo³u (kunia?). Istotne
wydaje siê równie¿ i to, ¿e w tej jednostce nie odkryto ¿adnej innej podkowy.
Najczêciej spotykane na ul. Szewskiej podkowy IV/3, VI/1 i VI/2 s¹ sobie stratygraficznie i chronologicznie wspó³czesne. Czêsto egzemplarze nale¿¹ce do tych trzech odmian wystêpowa³y w tych samych jednostkach stratygraficznych. Przyk³adem
mog¹ byæ obserwacje poczynione w j.s. 159 (2. po³.
XIII1. po³. XIV w.), w której znaleziono dwie podkowy IV/3, dwie VI/1 i trzy VI/2, oraz w j.s. 158
(1. po³. XIV w.), zawieraj¹cej dwie podkowy IV/3
i jedn¹ VI/1. Analizuj¹c zatem reprezentatywny liczbowo zespó³ podków pochodz¹cych z badañ przy ul.
Szewskiej we Wroc³awiu, mo¿na by³oby wysnuæ
wniosek, ¿e w tej pónoredniowiecznej aglomeracji miejskiej w 2. po³. XIII w. i w 1. po³. XIV w.
zdecydowanie dominowa³y, i to zapewne tak¿e
w krótszych odcinkach tego przedzia³u czasowego,
podkowy IV/3, VI/1 i VI/2.
Obserwacjê tê warto by³oby jednak skonfrontowaæ z wynikami badañ innych wykopów zak³adanych w lewobrze¿nym Wroc³awiu. Zdawa³oby siê,
¿e bardzo zbli¿onego obrazu mo¿na siê spodziewaæ
w maj¹cym podobny charakter wykopie II (liniowy
wykop kanalizacyjny przecinaj¹cy pónoredniowieczne nawarstwienia), za³o¿onym na ul. O³awskiej, prostopad³ej do ul. Szewskiej i ³¹cz¹cej j¹ z rejonem dzisiejszego pl. Dominikañskiego. Okazuje
siê jednak, ¿e w stosunkowo licznym zbiorze podków z ul. O³awskiej (20 egzemplarzy) relacje ilociowe w jego sk³adzie typologicznym s¹ zgo³a
odmienne od zachodz¹cych w interesuj¹cym nas
zespole podków z ul. Szewskiej. Na ul. O³awskiej
znaleziono jedn¹ archaiczn¹ podkowê typu I/1, dwie
III/2, po jednej IV/1 i IV/2, a¿ 14 okazów IV/3 i jedn¹

bli¿ej nieokrelon¹ pod wzglêdem odmiany podkowê typu IV. Uderza bardzo du¿a liczba podków
IV/3, stanowi¹cych a¿ 70% zespo³u, i ca³kowity brak
podków bêd¹cych odmianami typu VI, których
wszak na ul. Szewskiej wyst¹pi³o a¿ 64,7%. Wyjaniæ przyczyn takiej ró¿nicy, przynajmniej na obecnym etapie badañ, nie mo¿na. Nie zosta³a dot¹d opublikowana charakterystyka i chronologia nawarstwieñ pónoredniowiecznych z ul. O³awskiej.
Teoretycznie mo¿na wiêc spekulowaæ, ¿e dostrze¿ona ró¿nica jest konsekwencj¹ innego datowania
zespo³ów podków z obydwu blisko siebie przebiegaj¹cych ulic (materia³y z O³awskiej by³yby nieco
starsze, st¹d brakowa³oby wród nich typologicznie
najm³odszych progresywnych form podków typu
VI), ale zabieg ten metodologicznie jest niedopuszczalny. Sytuacjê jeszcze bardziej komplikuje fakt,
¿e w czasie tych samych badañ, które objê³y ci¹g ul.
O³awskiej, a zahaczy³y te¿ o przyleg³e ul. £aciarsk¹ i Wita Stwosza, na tych dwóch ostatnich ulicach
znaleziono trzy podkowy, sporód których dwie to
okazy VI/1.
Sytuacji z ul. Szewskiej bardziej odpowiada
obraz dostrze¿ony na wroc³awskim Rynku, mimo ¿e
znajdowane tam podkowy (13 egzemplarzy nale¿¹cych do typów IVVI) pochodz¹ z wykopów zak³adanych w ró¿nych czêciach g³ównego placu miasta. Wyst¹pi³y tu, jak dot¹d, podkowy typów i odmian IV/2 (jedna), IV/3 (jedna), VI/1 (dwie) i VI/2
(dziewiêæ). Wprawdzie liczba podków IV/3, czêsto
wystêpuj¹cych na ul. Szewskiej a dominuj¹cych na
ul. O³awskiej, jest niewielka (tylko jeden okaz), ale
ju¿ wyranie zaznaczona jest grupa najczêciej spotykanych na ul. Szewskiej podków VI/2, które tak¿e na Rynku liczbowo przewa¿aj¹ nad innymi odmianami. Zastanawiaæ musi fakt, ¿e dane statystyczne
z Rynku s¹ uderzaj¹co zbie¿ne z sytuacj¹ zaobserwowan¹ na Nowym Targu. Na tym placu odkryto
w przesz³oci 16 podków typów IVVI (oprócz tego,
jak zaznaczono ju¿ wczeniej, znacznie liczniejszy
zespó³ podków o falistej krawêdzi ramy, czyli typów
IIII), sporód których dwie to okazy IV/3, kolejne
cztery podkowy to VI/1 i wreszcie licz¹ca a¿ 10 egzemplarzy grupa podków VI/2. Mo¿na wiêc s¹dziæ,
¿e wród pónoredniowiecznych podków z Wroc³awia, nale¿¹cych do odmian i typów charakteryzuj¹cych siê op³ywow¹ krawêdzi¹ ramy (typy IVVI),
dominowa³y podkowy typu VI, zw³aszcza te nale¿¹ce do odmiany VI/2. Z jakich tylko powodów,
nieznanych na razie, takich podków zabrak³o na ul.
O³awskiej.
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C. CHRONOLOGIA ZESPO£U
Podkowy odkrywane podczas badañ przy ul.
Szewskiej we Wroc³awiu realizowanych w latach
20052006 pochodz¹ z warstw i jednostek stratygraficznych datowanych na 1 po³. XIII w., 2. po³. XIII
1. po³. XIV w., 1. po³. XIV w. oraz na XIV w. Kilka podków znaleziono w pónoredniowiecznej
warstwie kulturowej oraz jako zabytki lune (tabela 5).
Analiza pozyskanego podczas tych badañ materia³u upowa¿nia do wysuniêcia wniosku, ¿e podkowy ró¿nych typów i odmian u¿ytkowane by³y w tym
samym czasie. Mo¿liwe, ¿e rozbity na krótsze odcinki czasowe podzia³ chronologii nawarstwieñ z ul.
Szewskiej przyniós³by pewne zmiany, czy te¿ raczej
uszczegó³owienie tego obrazu. Mamy tu na myli
wydzielenie nawarstwieñ datowanych tylko na pewne krótsze odcinki XIII w., w których  podkrelmy
tu, ¿e hipotetycznie  mog³oby brakowaæ podków
typologicznie najm³odszych, czyli VI/1, VI/2 i VI/4,
przez co statystyczny obraz móg³by w tych warstwach byæ zbli¿ony do sytuacji z ul. O³awskiej. Jednak, co wydaje siê w tych rozwa¿aniach najistotniejsze, nie mo¿na twierdziæ, ¿e w pónym redniowieczu we Wroc³awiu bardziej progresywne podkowy
(okazy z piêtk¹ typu VI) zast¹pi³y podkowy wczeniejszych odmian. Podkowy nale¿¹ce do typu IV
by³y w nadodrzañskim miecie nadal czêsto spotykane i stanowi³y istotny sk³adnik wszystkich zespo³ów podków odkrywanych w wykopach lewobrze¿nej czêci miasta.
Wyra¿ona wczeniej sugestia, ¿e podkowy typu
VI mog³y byæ wytwarzane we Wroc³awiu dopiero
w XIV w., oparta na wydawa³oby siê kruchych podstawach (a nawet ich pozbawiona, jako ¿e dot¹d nie
opublikowano chronologii nawarstwieñ z ul. O³awskiej), mo¿e mieæ jednak pewne cechy prawdopodobieñstwa. Badania nad l¹skimi podkowami typu
VI, odmiany 2, czyli podkowami najczêciej spotykanymi zarówno na ul. Szewskiej, jak i na Rynku
i na Nowym Targu, wykaza³y, ¿e ten rodzaj podko-

wy wytwarzany by³ z ca³¹ pewnoci¹ dopiero w pónym redniowieczu, a metryka najwczeniejszych
egzemplarzy nie jest zapewne starsza ni¿ XIV-wieczna. Obserwacje te potwierdzaj¹ te¿ znaleziska innych
dobrze datowanych egzemplarzy takich podków
z obszaru Polski, czy te¿ szerzej z terenu Europy
rodkowowschodniej. Na zdecydowanej wiêkszoci
stanowisk podkowy te znajdowane s¹ w nawarstwieniach datowanych na XIV i XV stulecie (np. Pszczyna, Legnica, Plemiêta; zob. Kamierczyk 1978,
s. 122124; Nowakowski 1985, s. 137, tablica XVII:6).
W literaturze archeologicznej spotyka siê te¿ przyk³ady innego datowania podków VI/2, nawet na X w.
(okaz z Gródka nad Bugiem; Kunierz 2006, s. 90,
tablica VII:10, 12) lub XIII w. (podkowa z SanokaBia³ej Góry, znaleziona jednak na powierzchni stanowiska; Fedyk, Kotowicz 2006, s. 36, ryc. 11:3), jednak w tych przypadkach mamy do czynienia albo
z b³êdn¹ interpretacj¹ stratygrafii i chronologii stanowiska, albo z niepoprawnym przyporz¹dkowaniem
typologicznym analizowanych egzemplarzy podków.
Równie ciekawych wniosków dostarcza analiza licz¹cego cztery egzemplarze zespo³u podków
typu VI, odmiany 4, znalezionych w j.s. 193, datowanej na 2. po³. XIII1. po³. XIV w. Dotychczas
niemal wszystkie znane z terenu l¹ska egzemplarze znajdowano na stanowiskach, które chronologicznie zachodzi³y na XV stulecie. Najwiêcej ich
znajdowano na zamkach (Szczerba, Bardo, Rogowiec, Radosno). Co ciekawe, podków takich brakowa³o w obiektach, które przesta³y funkcjonowaæ
w ci¹gu XIV w., nie ma tych podków np. na tzw.
zamkach typu przejciowego. Mo¿na wiêc s¹dziæ,
¿e te najm³odsze w ci¹gu ewolucyjnym podkowy
VI/4 zaczê³y byæ wytwarzane na l¹sku (ale czy na
ca³ym?) dopiero w XV w. Zespó³ czterech takich
podków w datowanej na 2. po³. XIII1. po³. XIV
w. jednostce stratygraficznej móg³by byæ wiêc
m³odszym wtrêtem w starsze nawarstwienia wroc³awskiej ulicy.

D. UWAGI KOÑCOWE
Zespó³ ¿elaznych podków koñskich z ul. Szewskiej we Wroc³awiu stanowi najliczniejszy zbiór
takich zabytków pochodz¹cych z pónoredniowiecznych nawarstwieñ nadodrzañskiej aglomeracji.
Wielkoæ i jakoæ tego zbioru umo¿liwiaj¹ przeprowadzenie na nim badañ statystycznych, które mog¹
doprowadziæ do wniosków syntetycznych, mo¿liwe,
¿e uniwersalnych w skali przynajmniej Wroc³awia.
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Mo¿liwa jest te¿ konfrontacja poczynionych w toku
tej analizy spostrze¿eñ z ustaleniami badaczy zajmuj¹cych siê wczeniej podobn¹ problematyk¹.
1) W nawarstwieniach ul. Szewskiej wystêpuj¹
przede wszystkim podkowy charakteryzuj¹ce siê
op³ywow¹ krawêdzi¹ ramy (podkowy typów IVVI),
a zatem pochodz¹ce z m³odszych podokresów pónego redniowiecza. Niewielki odsetek podków o kra-

19, 22, 159,
160, 166,
191, 193

5

2. po³. XIII
1. po³. XIV w.

1. po³. XIV w.

11
6
49

znaleziska lune

razem

5

4

22

1

£¹czna liczba
podków

warstwa kulturowa

158, 185

167

1. po³. XIII w.

XIV w.

J.s.

Chronologia
nawarstwieñ

2

0

2

0

0

0

0

III/2

1

0

0

0

0

1

0

III/4

1

1

0

0

0

0

0

IV/2

12

1

1

3

2

5

0

IV/3

1

0

1

0

0

0

0

V/2

11

0

3

1

0

7

0

VI/1

14

4

3

1

1

5

0

VI/2

4

0

0

0

0

4

0

VI/4

Liczba podków poszczególnych typów i odmian

3

1

1

1

Inne 
nieokrelone

Tabela 5. Chronologia redniowiecznych podków koñskich z ul. Szewskiej we Wroc³awiu (badania z lat 20052006). Oprac. I. Jastriemska, K. Jaworski

w j.s. 158 podkowy
IV/3 i VI/1

w j.s. 159 podkowy
IV/3, VI/1 i VI/2,
w j.s. 22 podkowy
III/4, IV/3 i VI/1

typ IV,
nieznana odmiana

Uwagi

4. KOMUNIKACJA. PODKOWY
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wêdzi falistej (typy IIII), chronologicznie starszych
(XIIXIII w.), wskazuje, ¿e rozwój urbanistyczny
(albo o¿ywienie gospodarcze) rejonu ul. Szewskiej
nast¹pi³ dopiero w ostatnich dekadach XIII w., na
pewno póniej ni¿ w oddalonej o ok. 100150 m na
wschód strefie Nowego Targu, gdzie podków typów
IIII jest zdecydowanie wiêcej (ponad 50% zespo³u).
2) Podkowy maj¹ce op³ywow¹ krawêd ramy,
odkryte podczas badañ przy ul. Szewskiej, reprezentuj¹ praktycznie wszystkie popularniejsze typy i odmiany podków znane z wczeniejszych badañ pónoredniowiecznych stanowisk na l¹sku. W analizowanym zbiorze brakuje form rzadszych, albo znanych z pojedynczych okazów, albo u¿ytkowanych
byæ mo¿e w innych ni¿ panuj¹ce we Wroc³awiu
warunkach terenowych (podkowy typu z zêbcem
w przedniej czêci ramy, predestynowane do wykorzystywania ich w warunkach górskich).
3) Rozk³ad statystyczny zbioru podków z ul.
Szewskiej w jego ujêciu typologicznym odbiega od
sytuacji dostrze¿onej w materia³ach z innych wroc³awskich wykopów pónoredniowiecznych, zw³aszcza z wykopu na s¹siedniej ul. O³awskiej. Przyczyn odmiennej struktury typologicznej zbiorów z ul.
Szewskiej i O³awskiej nale¿y doszukiwaæ siê nie
w niereprezentatywnoci którego z zespo³ów (obydwa by³y liczne), lecz raczej w braku chronologicznej zbie¿noci (synchronizacji) nawarstwieñ badanych w wykopach na obu ulicach. Obserwacja ta
jest dlatego istotna (przy jej ewentualnym potwierdzeniu w przysz³oci, po opublikowaniu stratygrafii
i chronologii wykopu na ul. O³awskiej), ¿e mo¿e
prowadziæ do konkluzji, i¿ przynajmniej niektóre
typy i odmiany podków pónoredniowiecznych
mia³y wê¿szy zakres chronologiczny, i w zwi¹zku
z tym mog¹ stanowiæ one tzw. niezale¿ny wyznacznik chronologiczny.
4) Obecnoæ czterech egzemplarzy podków typu
VI, odmiany 4 w jednej jednostce stratygraficznej
(j.s. 193), datowanej na 2. po³. XIII1. po³. XIV w.,
traktujemy jako prawdopodobny m³odszy wtrêt 
zapewne XV-wieczny  w starsze struktury osadnicze. Podkowy tego typu i odmiany znane s¹ ju¿
z kilkudziesiêciu egzemplarzy ze stanowisk datowanych niemal wy³¹cznie na m³odsze dekady XIV i na
XV w.
5) W przedstawionym tu tekcie nie podejmowano zasadniczo prób porównania podków z pónored-
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niowiecznego Wroc³awia z podobnymi zabytkami
odkrywanymi na innych typach stanowisk archeologicznych, pochodz¹cymi przede wszystkim z zamków, gdzie tego rodzaju przedmioty s¹ ostatnio najczêciej odkrywane. Zabiegu tego nie dokonano nie
tylko ze wzglêdów metodologicznych (wê¿szy
w porównaniu z miastami zakres chronologiczny
obiektów militarnych i w zwi¹zku z tym z³a synchronizacja czasowa porównywanych zjawisk, ponadto
ró¿ne funkcje obiektów, determinuj¹ce byæ mo¿e
tak¿e i formê u¿ywanych podków), ale te¿ z powodu z³ego, niestety, stanu opublikowania podków
odkrywanych na zamkach (autorzy czêsto podaj¹
³¹czn¹ liczbê odkrytych podków, sygnalizuj¹c, ¿e
przewa¿aj¹ lub wystêpuj¹ wród nich okazy reprezentuj¹ce jakie konkretne typy i odmiany, jednak
o ich liczbie ju¿ nie informuj¹; zob. Francke, Lodowski 1991, s. 190; Francke 1993, s. 356; Boguszewicz i in. 1990). Uwa¿amy jednak, ¿e tego rodzaju próba winna byæ, ze wszystkimi zastrze¿eniami
natury metodologicznej, podjêta w przysz³oci.
W przedstawionym tekcie staralimy siê wykazaæ, ¿e ¿elazna koñska podkowa mo¿e stanowiæ jeszcze jedn¹ kategoriê zabytków pozwalaj¹c¹ lepiej
poznaæ nie tylko kulturê materialn¹ redniowiecznego miasta, ale te¿ i niektóre aspekty ówczesnego
¿ycia gospodarczego. Mamy nadziejê, ¿e ta zdawa³oby siê ma³o efektowna grupa zabytków bêdzie
w przysz³oci przedstawiana przez ich odkrywców
z wiêksz¹ ni¿ do niedawna pieczo³owitoci¹, ¿e nie
bêdzie po prostu ignorowana. O tym, ¿e powy¿sze
zdanie nie jest go³os³owne, niezbicie przekonuje fakt,
i¿ w podsumowuj¹cym badania wroc³awskiego pl.
Dominikañskiego 35. tomie rocznika Silesia Antiqua nie przedstawiono ani jednej podkowy, mimo
¿e przedmiotów takich znajdowano podczas badañ
wiele. W opracowaniu tym pojawi³a siê tylko wzmianka o kilku ¿elaznych podkowach znalezionych w fosie miejskiej (Winiewski 1993a; w pe³ni opublikowano natomiast dziewiêæ podków znalezionych kilka
lat póniej na innym odcinku wroc³awskiej fosy
miejskiej, badanym w latach 19981999, w rejonie
nieistniej¹cej ul. Koci Zau³ek  Konczewska, Konczewski 2004, s. 92, 108, ryc. 7af). Materia³y te,
zarówno z fosy, jak i z poszczególnych badanych
dzia³ek miejskich, do dzisiaj nie zosta³y w³¹czone
w naukowy obieg.
I.J., K.J.
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5. KULTURA KUPIECKA (ZOB. ANEKS 5)
W pónym redniowieczu kultura kupiecka zmienia³a siê doæ wyranie, choæ proces ten raczej nie
znajduje raczej bezporedniego odzwierciedlenia
w ród³ach materialnych. Zw³aszcza trudno dostrzegalne s¹ takie nowe zjawiska, jak ró¿norodne formy kredytu oraz zmiana charakteru pracy kupca,
który na ogó³ nie dzia³a ju¿ indywidualnie (zob. Kopiñski 2005; Goliñski 2006; Gawlas 2006; Myliwski 2006). Zmieniaj¹ siê tak¿e podstawowe przybory kupieckie  wagi i odwa¿niki, oraz dochodz¹
nowe, jak np. znane z Zachodu Europy kamienie i
ig³y probiercze do sprawdzania monet i kruszcu (zob.
Boockmann 1987, ryc. 168) czy plomby. Na ulicach
wroc³awskich nie odkryto tak¿e tabliczek wosko-

wych, noszonych w skórzanych futera³ach, jakie
znamy np. z Elbl¹ga (Nawrolska, Tandecki 1997),
oraz wag sk³adanych. Mimo stosunkowo licznej serii odwa¿ników pónoredniowiecznych znalezionych na l¹sku do tej pory nie odkryto odwa¿ników
menniczych (Münzgewichte) czy wag menniczych
(Münzwaagen) (zob. ostatnio Eiselmayr 2008), choæ
znamy takie zabytki np. z Gdañska. Z Wroc³awia
pozyskano ponad 30 o³owianych plomb, ale s¹ one
nowo¿ytne (Konczewska, Konczewski 2004,
s. 111112). Najwiêkszy zbiór plomb znaleziono
w Gdañsku, ale tylko czêciowo zosta³y one opublikowane (Kociñska, Maik 2004) i brak wród nich
redniowiecznych egzemplarzy z Wroc³awia.

A. ODWA¯NIKI
Zmiennoæ takich cech odwa¿ników, jak surowiec, technologia, forma, znakowanie i wielkoæ, jest
uwarunkowana wieloma czynnikami: chronologi¹,
pochodzeniem, u¿ytkownikiem, zwi¹zkiem z systemem wagowym. Chronologia nawarstwieñ uwzglêdnionych w opracowaniu ulic Wroc³awia (2. po³.
XIIIXIV w.) sugerowa³aby wystêpowanie przynajmniej kilku rodzajów odwa¿ników.
Najwczeniejsze odwa¿niki ze l¹ska pochodz¹
z X w. i s¹ importami orientalnymi. Wykonane s¹
z ¿elaza powleczonego mosi¹dzem, maj¹ kszta³t beczu³kowaty (kuliste-sp³aszczone) i na biegunach
znakowane s¹ oczkami lub oczkami-punktami. Reprezentuj¹ najczêciej wielokrotnoæ podstawowej
jednostki wagowej o masie 3,64,2 g lub jej u³amek,
ale wówczas wykonane s¹ w ca³oci z mosi¹dzu
i maj¹ formê kubooktaedryczn¹ (system I, zob. Wachowski 2006). Bardzo wczenie zaczêto na miejscu (w Polsce lub Skandynawii) wytwarzaæ podobne w formie egzemplarze o³owiane. System ten nie
jest reprezentowany przez uwzglêdnione przez nas
odwa¿niki.
System II mo¿na okreliæ jako s³owiañski,
w naszym wypadku piastowski. Najpewniej ma on
zwi¹zek z pocz¹tkiem wybijania w³asnej monety
przez Boles³awa Chrobrego. Surowiec i technologia wykonania odwa¿ników nie zmieni³y siê, ale
ich forma sta³a siê smuklejsza. Mimo zmiany systemu wagowo-pieniê¿nego waga odwa¿ników
zasadniczo siê nie zmieni³a, poniewa¿ spore wahania orientalnej jednostki wagowej (3,64,2 g) umo¿liwi³y ich adaptacjê do zastosowanego przez Chrobrego systemu karoliñskiego (Wachowski 2002a).

Omawiane przez nas odwa¿niki nie reprezentuj¹
tego systemu.
System III, który okreliæ mo¿na jako skandynawski, w Polsce wydaje siê ledwie reprezentowany.
Nawi¹zuje on form¹ i znakowaniem do systemu
orientalnego, ale odwa¿niki maj¹ trzy istotne dla
póniejszych przemian cechy: odejcie od technologii powlekania ¿elaza mosi¹dzem na rzecz egzemplarzy wykonanych wy³¹cznie ze stopów miedzi
(i obok nich z o³owiu i ¿elaza), formy dwusto¿kowate i rowek biegn¹cy dookolnie w po³owie wysokoci odwa¿nika.
System IV z kilku powodów okreliæ mo¿na jako
miejski. Waga wszystkich odwa¿ników nawi¹zuje do
marki (grzywny) koloñskiej o masie 233,8 g (zob.
¯abiñski 1981), a na ich biegunach wystêpuj¹ niekiedy god³a miast (Ko³obrzeg, Elbl¹g). Odwa¿niki
mog¹ byæ dwusto¿kowate (niskie i wysokie) b¹d
beczu³kowate (niskie i wysokie). Okazy profesjonalne wykonane s¹ w ca³oci z miedzi. Najczêstszym
znakowaniem na l¹sku jest wybita punc¹ ró¿a.
Wszystkie odwa¿niki o³owiane z naszego zbioru
mieszcz¹ siê zapewne w tym systemie, aczkolwiek
s¹ to egzemplarze nieprofesjonalne (ryc. 136:9397)
i odbiegaæ mog¹ od standardu typowego dla odwa¿ników wzorcowych (Normgewicht). Dotyczy to zw³aszcza odwa¿nika, który ma kszta³t ciêtego sto¿ka (ryc.
136:95).
Interesuj¹cy jest zabytek z krzy¿em wyrytym na
jednym biegunie (ryc. 136:93). Podobny okaz znamy z Bytomia, z tym ¿e na drugim biegunie ma znak
ró¿y (Podyma 2006, ryc. 3e). Trudno ustaliæ jak¹
relacjê miêdzy tymi znaleziskami a znanymi g³ów-
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Ryc. 136. Wroc³aw, ul. O³awska (96), Wita Stwosza (97) i Szewska (pozosta³e).
9297  odwa¿niki; 9899  placki. Rys. N. Lenkow
Fig. 136. Wroc³aw. Small finds from O³awska St. (no. 96), Wita Stwosza St. (no. 97) and Szewska St.
9297  weights; 9899  hacksilber. Drawing N. Lenkow

nie ze Skandynawii profesjonalnymi odwa¿nikami
z okresu pónowikiñskiego, z g³êboko wyrytym
krzy¿em (gekerbte Gewichte), co uwa¿ane jest za
znak uniewa¿niaj¹cy odwa¿nik (Steuer 1987).
W systemie V odwa¿niki zdecydowanie ró¿ni¹
siê od form wczeniejszych. Zawsze tworz¹ komplet
(Satzgewichte) sk³adaj¹cy siê z odwa¿nika-opakowania z wieczkiem i kilku odwa¿ników wykonanych
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wed³ug zasady, ¿e ka¿dy nastêpny ma po³owê masy
poprzednika, wk³adanych jeden w drugi. Ich kszta³t
okrelany jest w jêzyku polskim jako kubeczkowaty lub miseczkowaty (zob. ostatnio Jako 2006),
w jêzyku niemieckim jako Napfgewicht. Pierwotnie
wykonywane by³y w ca³oci z miedzi, a w XVI w.
(?) pojawi³y siê komplety ¿elazne. Omawiany system
odwa¿ników dotrwa³, zw³aszcza w aptekarstwie,
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niemal do czasów wspó³czesnych, m³odsze egzemplarze s¹ ju¿ jednak znakowane w systemie dziesiêtnym. Najwczeniejszy, pewnie datowany na pocz¹tek XIV w. odwa¿nik tego typu odkryto wraz z wag¹
i monetami w Trzebnicy (zob. Wachowski, Kamiñska 1992), ale zwi¹zany jest on z reform¹ Wac³awa II
z 1300 r. i stanowi wiardunek wprowadzonej wówczas ciê¿kiej grzywny praskiej o masie 248 g. Znakowanie tego rodzaju odwa¿ników mo¿e byæ ró¿ne.
Okaz trzebnicki, niebêd¹cy opakowaniem, ma na
górnej i dolnej krawêdzi ³¹cznie 16 klinowatych
naciêæ. Uszkodzone odwa¿niki z Toszka i Elbl¹ga

maj¹ na opakowaniu pionowe, plastyczne listwy.
Trudne do identyfikacji jest natomiast, nawi¹zuj¹ce do okresów poprzednich, znakowanie punktami-oczkami, poniewa¿ towarzyszy mu, czytelny zreszt¹
we wszystkich rodzajach znakowania, ornament
w postaci punktów lub czêciej punktów-oczek.
Odwa¿nik-opakowanie z ul. Szewskiej jest w³anie
w ten sposób znakowany i zdobiony (ryc. 136:92).
Na obwodzie wieczka odwa¿nika-opakowania znajduj¹ siê punkty-oczka, natomiast w polu wybito trzy
grupy zawieraj¹ce po trzy punkty-oczka i jedno zgrupowanie zawieraj¹ce dwa punkty-oczka.

B. PLACKI SREBRNE I O£OWIANE
Znaleziony na ul. Szewskiej placek srebrny (ryc.
136:98) mo¿na traktowaæ jako pieni¹dz kruszcowy
w postaci niemonetarnej. Na dwóch krawêdziach
wyrane s¹ lady odciêcia, co czyni nasz¹ sugestiê

bardziej prawdopodobn¹. Podobnie wygl¹da placek
o³owiany (ryc. 136:99), aczkolwiek nie móg³ on pe³niæ funkcji pieni¹dza. Jego masê mo¿na jednak powi¹zaæ z okrelon¹ jednostk¹ wagowo-pieniê¿n¹.

C. SYSTEMY WAGOWO-PIENIÊ¯NE
Teoretycznie rzecz bior¹c, nasz zbiór odwa¿ników powinien byæ, z uwagi na chronologiê nawarstwieñ, podporz¹dkowany dwóm systemom wagowo-pieniê¿nym. Pierwszy, wprowadzony przez Henryka III Bia³ego w 1250 r. (Paszkiewicz 1998),
okrela³ wagê grzywny zwanej wroc³awsk¹ na nie
mniej ni¿ 197,12 g. Grzywna ta dzieli³a siê na 2 pó³grzywny, 4 wiardunki, 8 uncji lub 16 ³utów, co znakomicie odzwierciedlaj¹ l¹skie odwa¿niki (Wachowski 2002). Drugi system wprowadzi³ w 1300 r.
Wac³aw II, a ciê¿ka grzywna praska wa¿y³a 248 g
i dzieli³a siê wed³ug tej samej zasady.
Problem w tym, ¿e ¿aden odwa¿nik z naszego
zbioru nie wi¹¿e siê z tymi systemami. Jedynie o³owiany placek z ul. Szewskiej, nosz¹cy wyrany lad
odciêcia, mo¿na powi¹zaæ z grzywn¹ wroc³awsk¹.
Przy wadze 48,53 g by³ to zapewne wiardunek
grzywny wroc³awskiej. Aby podj¹æ próbê powi¹zania odwa¿ników z ulic wroc³awskich z konkretnymi systemami wagowymi, niezbêdne jest odwo³anie
siê do dobrze zachowanych egzemplarzy z ca³ej
Polski (zob. tabela 6).
Sporód szeciu odwa¿ników znalezionych na
wroc³awskich ulicach jedynie odwa¿nik-opakowanie o masie 47,64 g okreliæ mo¿na jako czêæ pro-

fesjonalnego kompletu odwa¿ników kubeczkowatych. Jednak po pomno¿eniu jego masy przez 4 otrzymujemy wartoæ 190,56 g, co jest wartoci¹ zbyt
ma³¹ jak na grzywnê wroc³awsk¹ (197,12 g). Zbli¿on¹ wagê (47,25 g) ma wzorcowy odwa¿nik puncowany ró¿¹ pochodz¹cy z rejonu kocio³a w. Marii Magdaleny we Wroc³awiu. Przypuszczalnie oba
omawiane odwa¿niki reprezentuj¹ wartoæ odpowiadaj¹c¹ grzywnie che³miñskiej.
Pozosta³e odwa¿niki s¹ nieprofesjonalne i bez
wyj¹tku wykonano je z o³owiu. Niestety nie uda³o
siê ich powi¹zaæ z jak¹kolwiek grzywn¹. Przyczyn
mo¿e byæ kilka. Ma³o prawdopodobne, aby waga
tych odwa¿ników by³a a¿ tak zani¿ona, by po pomno¿eniu przez 8 (bo reprezentuj¹ najpewniej
uncjê) otrzymana wartoæ by³a znacznie ni¿sza ni¿
waga nie najciê¿szej przecie¿ grzywny che³miñskiej.
Byæ mo¿e odwa¿niki te nie nale¿¹ do systemu wagowo-pieniê¿nego, ale u¿ywano ich do odwa¿ania
takich towarów, jak np. przyprawy itd. Serie wagowe s¹ na razie zbyt ma³e, aby mo¿na by³o problem
ten rozwi¹zaæ definitywnie. Warto tu wspomnieæ, ¿e
nie sposób te¿ powi¹zaæ z systemem wagowym profesjonalnego odwa¿nika z Bytomia, znakowanego
ró¿¹ i krzy¿em (zob. tabela 6).
K.W.
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Tabela 6. Dobrze zachowane odwa¿niki pónoredniowieczne z ziem polskich. Oprac. K. Wachowski
Obliczona waga
grzywny

Waga
odwa¿nika

Nazwa jednostki

Znakowanie

Surowiec

Typ

Miejsce znalezienia

praska 248,00 g

62,00 g

wiardunek

16

mied

G1

Trzebnica

240,00 g

240,00 g

grzywna

god³o miasta

mied

B5

Ko³obrzeg

237,50 g

118,75 g

pó³grzywna



kamieñ

B2

l¹sk (?)

koloñska 234,39 g

234,39 g

grzywna



o³ów

cyl.

Wroc³aw,
Ostrów Tumski

królewska 221,00 g

55,00 g

wiardunek



kamieñ



215,00 g

215,00 g

grzywna

god³o miasta

mied

B7

Elbl¹g

214,32 g

26,79 g

uncja

4

mied

G

Chudów

212,00 g

424,00 g

2 grzywny



mied

B8

Bu¿yska

204,88 g

102,44 g

pó³grzywna

ró¿a

o³ów

B9

Wroc³aw,
pl. Uniwersytecki

wroc³awska 197,12 g

24,64 g

uncja

ró¿a/3o

mied

B8

Wroc³aw, Rynek

jw. 196,00 g

49,00 g

wiardunek



o³ów

cyl.

Czelad Wielka

jw. 195,88 g

48,97 g

wiardunek

krzy¿

o³ów

B6

Wroc³aw,
ul. Kie³banicza

jw. 195,40 g

48,85 g

wiardunek

ró¿a

mied

B8

Wroc³aw,
pl. Grunwaldzki

jw. 195,02 g

195,02 g

grzywna



o³ów

cyl.

Kraków

che³miñska 190,56 g

47,64 g

wiardunek

?

mied

G

Wroc³aw, ul. Szewska

189,00 g

47,25 g

wiardunek

ró¿a

mied

B8

Wroc³aw, koció³
w. Marii Magdaleny

186,56 g

23,32 g

uncja



o³ów

B8

Wroc³aw, ul. Biskupia

186,12 g

93,06 g

pó³grzywna

ró¿a

mied

B8

Pomocne

168,00 g

10,5 g

³ut

ró¿a/krzy¿

mied

B8

Bytom

144,80 g

18,1 g

uncja



o³ów

B6

Bytom

139,20 g

8,7 g

³ut

punkt

o³ów

134,40 g

8,358 g

³ut

wklês³oæ

o³ów

B8 (?)

133,76 g

8,36 g

³ut

punkt (?)

o³ów

B

129,36 g

16,17 g

uncja



o³ów

cyl.

Wroc³aw, ul. Szewska/
/pl. Uniwersytecki

111,84 g

6,99 g

³ut

krzy¿

o³ów

B8

Wroc³aw, ul. Szewska

Trzebnica

Wroc³aw, ul. Szewska
Wroc³aw, ul. O³awska
Wroc³aw,
ul. Wita Stwosza

6. MONETY (ZOB. ANEKS 5)
Podczas gruntownego remontu ul. Szewskiej we
Wroc³awiu w latach 20052006 znaleziono, wród
innych zabytków, dwa szerokie brakteaty l¹skie,
monety rzadkie i s³abo poznane, zas³uguj¹ce wiêc
na szczególn¹ uwagê badaczy.
Gatunek denara zwany umownie szerokim brakteatem l¹skim zosta³ wprowadzony w po³owie wieku XIII w ksiêstwach wroc³awskim i legnickim (jego
emisja w ksiêstwie g³ogowskim jest tylko domnie-
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mana, gdy¿ nie mamy tam dla niej powiadczeñ ani
znaleziskowych, ani dokumentarnych). Nale¿¹ do
niego brakteaty, monety bite jednostronnie, z negatywem stempla na rewersie, jednak  w przeciwieñstwie do monet bitych t¹ technik¹ wczeniej  maj¹
doæ wydatny relief. Ich powierzchnia dzieli siê na
trzy koncentryczne czêci: wewnêtrzne pole, otaczaj¹cy je wypuk³y wa³ i, na zewn¹trz niego, ko³nierz,
najczêciej lekko wklês³y. Na ko³nierzu, zazwyczaj
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pustym, wyj¹tkowo k³adziono napis; czêciej jest
tam pere³kowa obwódka, zawsze jednak zawartoæ
ko³nierza jest odciniêta s³abo i ma³o wyranie,
prawdopodobnie z powodu rozchodzenia siê si³ przy
centralnym uderzeniu w stempel menniczy. Wa³ szerokich brakteatów l¹skich jest zawsze g³adki, zasadnicz¹ treæ stempla zawiera natomiast pole. Figury tam k³adzione s¹ bardzo ró¿norodne, jednak,
ogólnie rzecz bior¹c, poza pojedynczymi literami
i przedstawieniami postaci ludzkich (zw³aszcza g³ów
i popiersi), zazwyczaj nawi¹zuj¹ one do wiata heraldyki, acz rzadko tylko znajduj¹ analogie w herbach odnotowanych w innych ród³ach. Z jednym
wyj¹tkiem  brakteatu ze s³abo czytelnym napisem
okolnym HEINRICVSDVX  s¹ to monety anonimowe, choæ w polach i na ko³nierzach niektórych
z nich pojawiaj¹ siê oderwane litery. Te w polu mog¹
byæ interpretowane jako inicja³y imion ksi¹¿êcych.
Ogó³em zarejestrowano w tej grupie ok. 300 typów monet (Rusek 1989/90, s. 26). Niektóre z tych
typów maj¹ swoje dodatkowe realizacje na brakteatach wyranie mniejszych i l¿ejszych o po³owê lub
wiêcej, które by³y najprawdopodobniej monetami
frakcyjnymi pochodz¹cymi z tych samych emisji co
brakteaty szerokie. Zwyczajowo nazywa siê je obolami, ale ich oryginalna nazwa nie jest znana.
Ze wzglêdu na brak róde³ pisanych i bezporednich wskazówek chronologicznych na monetach datowanie reformy wprowadzaj¹cej szerokie brakteaty
jest bardzo niepewne. Poniewa¿ jeden z najefektowniejszych i przypuszczalnie najwczeniejszych
brakteatów szerokich nosi imiê ksiêcia Henryka,
badacze doszukiwali siê reformatora w Henryku I
Brodatym (12011238) lub Henryku IV Probusie
(1266/731290), najmocniej obecnych w historiografii. Obecnie numizmatycy przypisuj¹ reformê
Henrykowi III (12481266), jednak nie z powodu
wiadectwa róde³, ale z racji doæ spekulatywnej
konstrukcji mylowej, niepozbawionej wszak¿e cech
prawdopodobieñstwa. Wynika z niej, ¿e reforma
zosta³a przeprowadzona ok. 1250 r., a wiêc w³anie
za panowania Henryka III (Rusek 1980, s. 2936).
Data ta zaskakuj¹co dobrze odpowiada materia³owi
numizmatycznemu  sekwencji wczeniejszych grup
brakteatów, wielkoci samej grupy szerokich brakteatów l¹skich i czasowi jej trwania  jak te¿ sytuacji politycznej. W lad za tak¹ rekonstrukcj¹ okaza³o siê, ¿e mo¿na w zbli¿onym czasie upatrywaæ
we Wroc³awiu tak¿e reformy systemu wagowego
(Wachowski 2002, s. 5966), która przypuszczalnie
zosta³a zaakceptowana równie¿ w Poznaniu i w Krakowie, skoro na prze³omie XIII i XIV w. w tych
trzech orodkach, podobnie jak w krainach, których

by³y stolicami, widzimy jeden wspólny standard podstawowej jednostki wagowej, grzywny.
Daty takie jak powy¿sza maj¹ jednak niebezpieczn¹ tendencjê do utrwalania siê i utraty cechy
hipotetycznoci w potocznym u¿ytku badaczy. Podkrelmy wiêc raz jeszcze  pocz¹tek emisji brakteatów szerokich we Wroc³awiu przypada przypuszczalnie ok. 1250 r. Oprócz Wroc³awia mo¿na siê dopatrywaæ wspó³czenie podobnej reformy w Legnicy,
ale ju¿ niekoniecznie w G³ogowie. Nie wiemy, czy
 a jeli tak, to kiedy  powiêkszono tamtejsze brakteaty, g³ównie z powodu braku znalezisk brakteatów
z XIII w. na obszarze ksiêstwa g³ogowskiego (Paszkiewicz 2006, s. 7677).
Wprowadzaj¹c szerokie brakteaty l¹skie, zast¹piono bardzo drobne, wa¿¹ce poni¿ej 0,2 g brakteaty grupy ka³owickiej (zwanej tak od najstarszego
zawieraj¹cego je skarbu z Ka³owic, gmina Trzebnica, znalezionego przed 1711 r., zob. Hermann 1711,
s. 157) monetami ponadczterokrotnie wiêkszymi
i ciê¿szymi, choæ nadal reprezentuj¹cymi nomina³
denara. Najstarsze i najwiêksze monety tego rodzaju wa¿¹ ok. 0,8 g i mierz¹ ok. 29 mm rednicy. Jest
to równie¿ standard monetarny mniej wiêcej czterokrotnie wy¿szy ni¿ ten, który wówczas panowa³
w Krakowie lub Poznaniu. Jego wprowadzenie oznacza³o zatem zerwanie l¹ska z systemem monetarnym reszty ziem polskich (zauwa¿my wiêc, ¿e skutki
reformy monetarnej by³y zupe³nie inne ni¿ skutki
reformy wagowej). Utrzymano jednak regularn¹
wymianê monety, renovatio monetae, przeprowadzan¹, jak s¹dzimy na podstawie przekazów róde³
pisanych o terminach wyp³acania wiadczeñ z mennic, co pó³ roku (wie¿y przegl¹d problematyki i literatury zob. Paszkiewicz 2005, s. 6369).
Renowacja monety jest jedn¹ z g³ównych przyczyn wielkiej rozmaitoci wyobra¿eñ na szerokich
brakteatach l¹skich. Drug¹ s¹ postêpuj¹ce podzia³y dzielnicowe l¹ska. Najprawdopodobniej poszczególne ksiêstwa, powstaj¹ce w nastêpstwie
podzia³ów dynastycznych, wyodrêbnia³y siê równie¿
 choæ z trudnym do oszacowania opónieniem  pod
wzglêdem monetarnym i bi³y swoje w³asne monety
(Paszkiewicz 2004, s. 119). Mimo niewielkich rozmiarów w³adztw ksi¹¿êcych szybki rytm wymiany
wymusza³ powstawanie stosunkowo licznych mennic lokalnych, umieszczonych równie¿ poza siedzibami ksi¹¿êcymi. Jednak, wbrew przekonaniu panuj¹cemu w dawniejszej literaturze, w jednym czasie
w jednym ksiêstwie wszystkie mennice wybija³y
prawdopodobnie monetê jednego typu, choæ  byæ
mo¿e  ró¿ni¹c¹ siê w drugorzêdnych szczegó³ach.
G³ównym celem stempla monety sta³a siê jej iden209
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tyfikacja jako przynale¿¹cej do aktualnej emisji. Dzi
nie zawsze wiemy, jakie ró¿nice determinuj¹ odrêbny typ  produkt osobnej emisji monetarnej  jakie
za nale¿y traktowaæ tylko jako ró¿nice warsztatowe miêdzy mennicami.
Aby za ka¿dym razem zapewniæ tê identyfikacjê,
twórcy stempli przeszli od podstawowych przedstawieñ w³adzy: figuralnych (w³adca stoj¹cy lub konny, jego popiersie lub g³owa), heraldycznych (orze³
i jego elementy, lew, broñ) i mo¿e te¿ epigraficznych
(inicja³), do motywów dewocyjnych, a tak¿e zupe³nie fantastycznych, które mimo kszta³tu nawi¹zuj¹cego do heraldyki nie znajduj¹ odpowiedników
w znanych herbach  w rodzaju skrzydlatych wie¿
czy kluczy. Okrelenie czasu i miejsca emisji takich
monet wydaje siê zadaniem beznadziejnym. A trzeba te¿ zaznaczyæ, ¿e sam zakres uformowanego
w XIX-wiecznej numizmatyce pojêcia szerokie
brakteaty l¹skie nie jest ca³kiem jasny. Nowe badania wykazuj¹, ¿e pewne grupy monet wypada
z niego wy³¹czyæ (np. tzw. brakteaty dolnol¹sko³u¿yckie, niegdy przypisywane do G³ogowa, lecz,
jak zauwa¿y³ Robert Pieñkowski, po prostu dolno³u¿yckie45), przynale¿noæ za innych do l¹ska,
Czech lub Moraw pozostaje sporna. I tu pojawi³a siê
ostatnio propozycja rewindykacji typu monet uwa¿anego za l¹ski  do Czech (Zaoral 2005, s. 85),
gdzie w 2. po³. XIII w. wybijano brakteaty w podobnej wielkoci i kszta³cie.
Mamy te¿ bardzo niewiele przes³anek do przypisania brakteatów poszczególnym l¹skim ksiêstwom
i ksi¹¿êtom. Wynika to w du¿ej mierze z pobie¿nych
publikacji dawnego materia³u znaleziskowego, który,
rozproszony podczas II wojny wiatowej, nie mo¿e
ju¿ zostaæ zweryfikowany za pomoc¹ wspó³czesnych
metod badawczych. Nowych znalezisk szerokich
brakteatów l¹skich jest niewiele, a te, które s¹,
w u³amku tylko trafiaj¹ do zbiorów publicznych
i mog¹ zostaæ poddane badaniom. Wobec anonimowoci niemal wszystkich tych monet ustalenie, kto,
gdzie i kiedy wybi³ dany typ, d³ugo nie wychodzi³o
poza doæ dowolnie budowane hipotezy, oparte
g³ównie na odleg³ych analogiach przedstawieñ brakteatów do miejskich pieczêci lub wrêcz herbów. Dzi
ju¿ wiemy, ¿e formowanie siê zarówno miejskich
herbów, jak i wp³ywów miast w mennicach to procesy znacznie bardziej rozci¹gniête w czasie i dopatrywanie siê na podstawie XV-wiecznych herbów
45

Opinia R. Pieñkowskiego, niestety, niepublikowana, choæ
niew¹tpliwie s³uszna.
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symboliki miejskiej na stemplach monet z XIII w.
jest anachronizmem. Poza badaniami symboliki
mo¿emy dzi stosowaæ studia nad rozprzestrzenieniem siê poszczególnych typów monet oraz wzajemnymi relacjami pomiêdzy nimi w znaleziskach gromadnych. Zakres potwierdzonego obiegu szerokich
brakteatów l¹skich to ksiêstwa: wroc³awskie, legnickie i jaworsko-lwóweckie (wyodrêbnione w
1278 r.). W¹tpliwe, czy siê wyodrêbni³ jako emitent
w³asnej monety Bernard, efemeryczny ksi¹¿ê
lwówecki w latach 12811285. £¹cznie wiêc mamy
ok. 240 okresów pó³rocznych na ok. 300 typów brakteatów. Byæ mo¿e zatem odrêbn¹ monetê bito jeszcze
gdzie, zw³aszcza u biskupa wroc³awskiego.
Podjête dotychczas próby przypisania szerokich
brakteatów do ksiêstw i w³adców wedle akceptowanych obecnie kryteriów pozwoli³y sformowaæ niepe³n¹ sekwencjê kilku typów pochodz¹cych z ksiêstwa wroc³awskiego z czasów Henryka III (1248
1266) i Henryka IV (12731290). Nic dziwnego,
gdy¿ ksiêstwo to by³o najwiêksze i najbogatsze, tote¿
jego monety powinny byæ najlepiej widoczne w znaleziskach (Paszkiewicz 2005).
Zanik szerokich brakteatów jest jeszcze gorzej
rozpoznany ni¿ ich wprowadzenie. W rezultacie
pó³rocznej wymiany do koñca XIII stulecia ciê¿ar
szerokich brakteatów powa¿nie spad³. Jak dzi widzimy, niekoniecznie by³ to proces liniowy. Mamy
jednak niekiedy problemy z odró¿nieniem pónych
monet o nominale jednostkowym od wczesnych
monet frakcyjnych (pó³denarów, tzw. oboli). W ostatnich latach XIII w. pojawiaj¹ siê wiadectwa funkcjonowania nowych, grubszych monet, zwanych dzi
kwartnikami (w swej epoce zwane by³y tak¿e groszami, turnozami lub du¿ymi denarami). S¹dzono
dawniej, ¿e zast¹pi³y one brakteaty szerokie, wydaje siê jednak, ¿e przynajmniej w niektórych ksiêstwach kwartniki by³y po prostu kolejn¹, wy¿sz¹
frakcj¹ monetarn¹ na³o¿on¹ na zdewaluowane ju¿
denary brakteatowe. Te ostatnie za pozosta³y jako
moneta zdawkowa (Friedensburg 1902, s. 60). W innych ksiêstwach natomiast  zw³aszcza w fürstenberskim, mo¿e te¿ w g³ogowskim  zosta³y zast¹pione przez ma³e denary dwustronne, zwane dzi, na
wzór monet czeskich, parwusami. I tu jednak ubóstwo róde³ pisanych i znaleziskowych stawia barierê naszemu poznaniu.
Dlatego ka¿de nowe znalezisko, zarówno pojedyncze, jak gromadne, wymaga pilnej publikacji 
i tym wiêksza jest wartoæ dwóch znalezisk z Wroc³awia.
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A. BRAKTEAT ZE SMOKIEM46
20 X 2005 r. na skrzy¿owaniu z ul. No¿ownicz¹
(wykop II, metry 259260, j.s. 5) znaleziono monetê, któr¹ wypada okreliæ nastêpuj¹co:
Dolny l¹sk, ok. 1260ok. 1280, w³adca i mennica nieokrelone, brakteat szeroki. Smok id¹cy
46

Monetê tê opublikowa³em osobno w pracy Paszkiewicz
2006a.

w lewo, ogon zapêtlony, widoczna para uszu, trzy
nogi. Na ko³nierzu obwódka pere³kowa. Friedensburg 18871904, nr 153; Friedensburg 1931, nr 697
(?), srebro, 0,48 g (po czyszczeniu), 25,3 mm, liczne ubytki, nr inw. 350/05 (ryc. 137:100).
Podobn¹ monetê zna³ wprawdzie Ferdinand Friedensburg, ale w unikatowym okazie, znacznie gorzej czytelnym ni¿ znaleziony obecnie, przechowy-

Ryc. 137. Wroc³aw. Monety z ul. Szewskiej (100, 105) na tle porównawczym: 100  brakteat ze smokiem, fot. B. Paszkiewicz;
101  brakteat Friedensburg 153/697, wg F. Friedensburga rys. M. Buchholtz; 102  brakteat Friedensburg 156/701,
wg F. Friedensburga rys. M. Buchholtz; 103  brakteat Friedensburg 154A/700, wg F. Friedensburga; 104  brakteat
Friedensburg 154/699, wg F. Friedensburga rys. M. Buchholtz; 105  brakteat z po³ulwem i po³uor³em, fot. B. Paszkiewicz;
106  brakteat z po³ulwem i po³uor³em (z portalu aukcyjnego Pegasi Numismatics, nr 10350044); 107  Morawy,
Przemys³ Otokar (II), denar z lat 12471253, Cach 902 (awers i rewers; z portalu aukcyjnego Aukro, nr 225585247)
Fig. 137. Wroc³aw. Coins from Szewska St. (100, 105) against a comparative background: 100  bracteate with a dragon,
photo. B. Paszkiewicz; 101  bracteate Friedensburg 153/697, F. Friedensburg, drawing M. Buchholtz; 102  bracteate
Friedensburg 156/701, F. Friedensburg, drawing M. Buchholtz; 103  bracteate Friedensburg 154A/700, F. Friedensburg;
104  bracteate Friedensburg 154/699, F. Friedensburg, drawing M. Buchholtz; 105  bracteate with a half-lion and half-eagle,
photo. B. Paszkiewicz; 106  bracteate with a half-lion and half-eagle (from an auction portal Pegasi Numismatics,
no. 10350044); 107  Moravia, Ottokar (II) of Bohemia, penny from the period 12471253, Cach 902 (obverse
and reverse; from an auction portal Aukro, no. 225585247)
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wanym w Królewskim Gabinecie Numizmatycznym
w Berlinie, zinterpretowanym przez rysowniczkê,
Margaret Buchholtz, w sposób nieco fantazyjny (ryc.
137:101). Nie jest te¿ ca³kiem pewne, czy rzeczywicie egzemplarz ten stanowi pe³n¹ analogiê, ze
wzglêdu na niewidoczn¹ na rycinie przedni¹ nogê
stwora i nieco odmienne uformowanie ogona. Istnieje równie¿ uproszczona, mniejsza moneta z bardzo podobnym trójnogim przedstawieniem (Friedensburg 18871904, nr 156; Friedensburg 1931, nr
701; ryc. 137:102), w którym rozpoznajemy pêtlê
ogona zinterpretowan¹ jako niekszta³tna, czwarta
noga. Jest to chyba póniejsze nawi¹zanie do obecnie omawianego typu (o rednicy poni¿ej 22 mm,
choæ wa¿y³a stosunkowo du¿o  a¿ 0,62 g; wyst¹pi³a w skarbie z okolicy Lewina Brzeskiego, którego
zawartoæ nale¿y raczej do redniego etapu emisji
szerokich brakteatów l¹skich, oraz w pónym skarbie z nieznanej miejscowoci na l¹sku, zob. Kubiak 1998, nr 75, 184/IV). Friedensburg wspomina
ponadto o przechowywanym w Królewskim Gabinecie Numizmatycznym w Berlinie obolu, tzn. pó³denarze, analogicznym do tych mniejszych okazów
(Friedensburg 18871904, t. II, s. 121). Byæ mo¿e
by³ to okaz o rednicy 19 mm, odnotowany póniej
przez tego¿ uczonego bez komentarza pod numerem
154A w tomie uzupe³nieñ do klasycznego dzie³a
(Friedensburg 18871904, Ergänzungsband, Taf. I)
(ryc. 137:103) i w ogólnym katalogu redniowiecznych monet l¹skich pod numerem 700  tu jednak
opublikowany z danymi niew¹tpliwie pomylonymi,
bez kontroli nie¿yj¹cego ju¿ autora (Friedensburg
1931, s. 11).
Wygl¹da wiêc na to, ¿e nowo znaleziona moneta jest drugim zarejestrowanym egzemplarzem tego
typu. W dodatku, mimo znacznych uszkodzeñ, jest
lepiej czytelna ni¿ egzemplarz dot¹d znany  albo
stanowi istotn¹ odmianê typu. A typ tutaj omawiany nie zosta³ zarejestrowany w ¿adnym skarbie, tote¿
jest szczególnie trudny do datowania. Pierwotny ciê¿ar brakteatu mo¿na rekonstruowaæ na ok. 0,7 g,
zatem na tle szerokich brakteatów l¹skich wysoko.
Teoretyczny bowiem ciê¿ar szerokich brakteatów,
wprowadzonych ok. 1250 r., wynosi³ wprawdzie
przypuszczalnie 0,821 g (Wachowski 2002, s. 61),
ale ju¿ bite w 1268 r. monety wa¿yæ mia³y ledwie
0,58 g (Rusek 1980, s. 31). Nie jest jednak przes¹dzone, ¿e zmiana tego parametru mia³a charakter
jednostajny i liniowy w czasie, a w dodatku jednolity we wszystkich ksiêstwach, skoro brakteat przypisany Henrykowi IV Probusowi w latach 1288
1290 wa¿y³ a¿ 0,71 g (Paszkiewicz 2005, s. 69).
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rednice szerokich brakteatów l¹skich rzadko s¹
publikowane, co mo¿e dziwiæ, skoro to rednica
w³anie jest istotn¹ cech¹ wyró¿niaj¹c¹ monety tej
grupy. Uwa¿any za najstarszy brakteat Heinricvs dvx
Henryka III (Friedensburg 18871904, nr 550; Friedensburg 1931, nr 93) mierzyæ mia³ 29 mm (Friedensburg 18861889, s. 72), a przypisana przeze
mnie temu w³adcy póniejsza moneta (Friedensburg
18871904, nr 207; Friedensburg 1931, nr 825) mia³a w dobrze zachowanym egzemplarzu 27,4 mm47.
Monety ze skarbu z Secemina, hipotetycznie datowane na schy³ek panowania Henryka IV Probusa,
mierz¹ 26,9, 25,326,0 i 25,0 mm (Paszkiewicz
2002, s. 6567). S¹ jednak znane z póniejszych
skarbów szerokie brakteaty l¹skie o rednicy
wyranie mniejszej ni¿ 25 mm. Oryginalna rednica monety z ul. Szewskiej mog³a byæ nieznacznie
wiêksza od zachowanej, ok. 26 mm. Do wykonania
wizerunku monety u¿yto charakterystycznej, piercieniowej puncy, która znamionuje pogorszenie
techniki rytowniczej i uproszczenie figur.
Figura na monecie jest doæ nietypowa. Friedensburg najpierw okreli³ j¹ niepewnie jako gryfa (Friedensburg 18871904, t. II, s. 121), póniej doda³ jeszcze rozpoznanie (Sirene)  po³¹czenie nawiasów i cudzys³owu mia³o chyba odzwierciedliæ
dystans autora do takiej identyfikacji (Friedensburg
1931, s. 11). Marian Gumowski uwa¿a³ to i pokrewne wyobra¿enia za gryfa (Gumowski 1936, s. 634,
641). Stwór ma widoczne jedno skrzyd³o i trzy nogi.
Przednia noga, podniesiona, mog³a byæ we wzorcu,
z którego korzysta³ rytownik, drugim skrzyd³em,
wysuniêtym ku przodowi, jakie spotykamy w przedstawieniach smoków, a zw³aszcza gryfów, szczególnie utrzymanych w stylistyce romañskiej. Rytownik
tego stempla jednak  mo¿e nie zrozumiawszy wzorca  wyranie chcia³ przedstawiæ nogê; element ten
jest znacznie podobniejszy do dwóch pozosta³ych
nóg ni¿ do skrzyd³a stercz¹cego z grzbietu. Stwór
ma ptasi dziób, co wskazywa³oby raczej na gryfa,
ale charakterystyczny dla smoka jest wê¿owy ogon
tworz¹cy pêtlê. Tymczasem czworono¿ne smoki spotyka siê w redniowiecznej ikonografii doæ rzadko, a regu³¹ s¹ potwory dwuno¿ne, jak na dolnol¹skim szerokim brakteacie Friedensburg 154/699 (ryc.
137:104; szerzej na ten temat: Paszkiewicz 2004a,
s. 97102). Wolno wiêc przypuszczaæ, ¿e smok nasz,
choæ w zamierzeniu spójny, zapowiada seriê owych
47

Baran 1998, nr 409. Podana tam¿e pod nr 410 rednica
22,1 mm jest omy³k¹ pomiaru  winno byæ 27,1 mm (dziêkujê za informacjê pani El¿biecie Baran).
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dziwacznych hybryd, sprawiaj¹cych wra¿enie niezbyt przemylanych, które pojawiaj¹ siê na pónych
brakteatach z tej samej grupy.
Na podstawie ogólnych cech zatem: wielkoci,
charakteru zdobnictwa, z³o¿onoci figury  znaleziony na ul. Szewskiej okaz ani nie wydaje siê szczególnie wczesny, ani z pewnoci¹ nie nale¿y do
pónych, i mo¿na go ramowo datowaæ na okres ok.
1260ok. 1280 r. Niestety, nie sposób wskazaæ ksiêstwa dolnol¹skiego, które wypuci³o tê monetê,
gdy¿ sam fakt znalezienia jej we Wroc³awiu nie
wystarcza, by uznaæ j¹ za miejscow¹. Mog³y tu prze-

cie¿ nap³ywaæ monety z innych ksiêstw l¹skich.
Wchodz¹ wiêc w rachubê, poza wroc³awskim, tak¿e ksiêstwo g³ogowskie (jeli bi³o szerokie brakteaty) i legnickie. Raczej wykluczyæ mo¿na ksiêstwa
jaworskie (póniej fürstenberskie) i lwóweckie,
wyodrêbnione dopiero w latach 12781281, a autonomi¹ mennicz¹ obdarzone zapewne jeszcze póniej.
Symbolika u¿yta na brakteatach szerokich jest znacznie bogatsza ni¿ na znanych nam pieczêciach w³adców dolnol¹skich, tote¿ w wielu wypadkach  jak
i w tym  na razie nie doprowadzi³a do identyfikacji i lokalizacji emitenta.

B. BRAKTEAT Z PO£ULWEM I PO£UOR£EM
4 IV 2006 r. w wykopie II (metr 388, j.s. 159)
znaleziono kolejny brakteat, który w toku dalszego
rozumowania uda nam siê przypisaæ nieco dok³adniej
(ryc. 137:105).
Dolny l¹sk, ksiêstwo wroc³awskie, Przemys³
Otokar II, król czeski, jako regent (12701273), brakteat szeroki. Wspiêty po³ulew i po³uorze³ bez korony, w doæ prostej stylizacji, ustawione profilowo.
Na ko³nierzu z lewej prawdopodobnie litera A. Friedensburg 18871904, nr 111; Friedensburg 1931, nr
757, srebro, 0,71 g, 26,4 mm, nr inw. 7/06.
W przeciwieñstwie do poprzednio omówionego
brakteatu ten nale¿y do typu stosunkowo licznego
(ryc. 137:106), reprezentowanego przez cztery odmiany:
1) po³ulew i po³uorze³, ko³nierz g³adki (Friedensburg 18871904, nr 111; Friedensburg 1931, nr 757);
2) obwódka pere³kowa na ko³nierzu, prostsze
pióra or³a (Friedensburg 18871904, nr 111; Friedensburg 1931, nr 758);
3) na ko³nierzu niezbyt wyrane litery N ∈ V N
(lub inne, podobne, np. N V N V; Friedensburg 1919,
s. 554);
4) odwrócony porz¹dek zwierz¹t, ko³nierz g³adki (Kubiak 1998, nr 184/II, tablica 37, na podstawie
rêkopisu Antoniego Ryszarda).
Do tego znane s¹ obole (monety o po³ówkowej
wadze).
Szerokie brakteaty tego typu przed znaleziskiem
wroc³awskim wyst¹pi³y w skarbach z okolicy Strzelina (Friedensburg 18871904, t. II, s. 117, skarb
C) i z okolicy Trzebnicy (byæ mo¿e z Prusic)48.
48

Jest doæ prawdopodobne, ¿e skarb z nieznanej miejscowoci
odnotowany na podstawie rêkopimiennego katalogu zbioru Antoniego Ryszarda w Kubiak 1998, nr 184/II nale¿y
uto¿samiæ ze znaleziskiem lokalizowanym w okolicy Trzebnicy lub w Prusicach (por. tam¿e, nr 146 i 623, gdzie wczeniejsza literatura).

W skarbie z Zalesia l¹skiego (na Opolszczynie,
a wiêc poza ówczesnym l¹skiem) znaleziono a¿ 205
egzemplarzy ca³ych i 56 fragmentów  wszystkie
mia³y nale¿eæ do odmiany 3, z literami, niewykluczone jednak, ¿e jest to tylko uogólnienie dokonane w doæ skrótowej publikacji tego bardzo wa¿nego, ale s³abo opisanego znaleziska (Friedensburg
1919, s. 554). Podobnie trudno byæ pewnym, ¿e
w skarbie spod Trzebnicy  jak przekazuje bardzo
fragmentaryczna informacja  by³a tylko odmiana
4, byæ mo¿e odnotowano j¹ tu jako sk¹din¹d nieznan¹ osobliwoæ. Skarby ze Strzelina i Zalesia
w przybli¿eniu mo¿na datowaæ na ok. 1280 r. Obole z po³ulwem-po³uor³em wyst¹pi³y w skarbach
z Sarbska pod Lêborkiem (pojedynczo, zob. Dannenberg 1885, s. 299300, nr 63), Wielenia nad Noteci¹ (pojedynczo, zob. Beyer 1876, s. 36, nr 161)
i Zalesia l¹skiego (15 sztuk, zob. Friedensburg
1922, s. 29, nr 32) oraz w depozycie (prawdopodobnie wtórnym) z K³odzka (pojedynczo, zob. Kubiak
1998, nr 59:13).
W swym klasycznym dziele powiêconym redniowiecznemu mennictwu l¹skiemu Ferdinand Friedensburg przypisywa³ takie monety mennicy wroc³awskiej w czasach Henryka I Brodatego. Jego zdaniem, wedle wielkoci i wagi monetê tê mo¿na
zaliczyæ do najstarszych wród szerokich brakteatów l¹skich, choæ jest nieco grubszej fabryki ni¿
kilka innych typów, które uwa¿a³ za jeszcze wczeniejsze.
Zwraca³ te¿ Friedensburg uwagê na zbie¿noæ
tego typu z figur¹ po³ulwa-po³uor³a na pieczêci Sobies³awa Dypoldzica, ksiêcia z bocznej linii Przemylidów, przebywaj¹cego na dworze wroc³awskim
(zmar³ po 1247 r.) (Friedensburg 18871904, t. II,
s. 117; Ergänzungsband, s. 33; 1901, s. 97; por.
Schultz 1871, s. 9). Kazimierz Jasiñski uwa¿a³, ¿e
brakteaty z po³ulwem i po³uor³em mog³y zostaæ
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wybite przez Henryka Brodatego, a umieszczenie
na nich god³a, którym pos³ugiwa³ siê Sobies³aw,
by³oby form¹ wyró¿nienia go przez ksiêcia l¹skiego. Zastrzeg³ wszak¿e: Nale¿y rozwa¿yæ ewentualnoæ, czy nie s¹ to monety Sobies³awa, wybijane
przez niego w Czechach, a wzorowane na monetach
emitowanych przez mennicê wroc³awsk¹ (Jasiñski
1990, s. 195). Oba rozwi¹zania s¹ wykluczone
w wietle chronologii znalezisk tych monet, grupuj¹cych siê w ostatniej æwierci XIII w.
Opinia Friedensburga, g³ównego autorytetu numizmatyki l¹skiej, na temat tej monety zmieni³a siê
jednak z czasem. W opisie skarbu z Zalesia uzna³
on brakteat nasz za czeski, czego wszak¿e nie uzasadni³ (Friedensburg 1922, s. 29). Byæ mo¿e uwa¿a³, ¿e znaleziona w Zalesiu odmiana z literami na
ko³nierzu konstytuuje nowy typ, odrêbny od wczeniej znanych, l¹skich wariantów. Rozrzut znalezisk
 na tyle, na ile go znamy  nie wskazuje, by by³a
to moneta czeska, aczkolwiek inwentarze znalezisk
na terenie Czech s¹ tak ogólne, ¿e ³atwo przeoczyæ
informacjê o znalezieniu tam monety niezaliczanej
przez czeskich badaczy do numizmatyki czeskiej.
Faktem jest jednak, ¿e po³o¿ony na naszym brakteacie znak, po³ulew i po³uorze³ b¹d odwrotnie, pojawia siê na monetach morawskich, austriackich
i styryjskich króla Przemys³a Otokara II (12531278,
ale tak¿e wczeniej, jako nastêpcy tronu w latach
12471253) (Cach 1974, nr 899, 9023; Hrubý i in.
2005, s. 50). W heraldyce polskiej podobna figura
znana jest jako herb dynastyczny kujawskiej linii
Piastów, co jednak pozostaje bez bezporedniego
zwi¹zku ze l¹skim mennictwem. Jak staram siê
wykazaæ w innym miejscu, symbol ten zosta³ przyjêty w 1267/68 r. przez ksi¹¿¹t kujawskich w³anie
od króla Przemys³a Otokara II (Paszkiewicz 2008).
Wypada teraz rozwa¿yæ, czy jakich informacji
przydatnych do okrelenia szerokiego brakteatu l¹skiego z po³ulwem i po³uor³em nie niesie legenda
widoczna na jednej z jego odmian  tej znanej ze
skarbu z Zalesia. Zwyczaj umieszczania kilku liter
na ko³nierzu brakteatu, czyli na najbardziej zewnêtrznym, p³askim piercieniu otaczaj¹cym monetê, jest
szczególnie widoczny na ówczesnych szerokich
brakteatach heskich, turyngeñskich, minieñskich
i górno³u¿yckich, a czasem te¿ czeskich. Litery te
czasem zawieraj¹ informacje metrykalne, np. nazwê
mennicy (m.in. GORLIZ w Zgorzelcu ³u¿yckim)
albo skrót imienia i tytu³u w³adcy (np. HDGMOM
= Henricus Dei Gratia Misnensis Orientalis Marchio, Henryk Dostojny, margrabia Mimi; zob. Arnold 2002, s. 117). Te ostatnie przypadki s¹ jednak
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bardzo trudne do rozszyfrowania, ³atwo bowiem
mog¹ sprowadziæ badacza na drogê mylenia ¿yczeniowego (por. Haupt 1954, s. 526528). Istniej¹ te¿
napisy dewocyjne, typu AM∈N, oraz zestawienia liter, którym trudno przypisaæ jakikolwiek sens. Nie
wydaje siê te¿, by litery N∈VN kry³y jak¹ treæ (jeli nawet odczytaæ ∈V jako episcopus Vratislaviensis, nie widaæ wyjanienia dla liter N ani zwi¹zku
figury na stemplu z biskupstwem). Jest bardziej
prawdopodobne, ¿e to jeden z wielu przyk³adów
pseudolegendy, bêd¹cej mo¿e zniekszta³conym odbiciem napisu AM∈N. Potwierdzaj¹ to s³abe lady liter na okazie z ul. Szewskiej, które mo¿na ewentualnie interpretowaæ jako A M ∈ N, poczynaj¹c od
lewej strony.
Liczba odmian sugeruje pochodzenie monet tego
typu z czterech mennic, co wskazywa³oby na du¿e
ksiêstwo l¹skie. Które to ksiêstwo, wska¿e mapa
znalezisk brakteatów szerokich (ryc. 138). Obole,
monety mniejsze, maj¹ zasiêg znacznie szerszy
i mniej charakterystyczny. Przypuszczalnie mog³y
swobodniej uczestniczyæ w obiegu monetarnym innych ziem polskich, chyba dlatego, ¿e by³y bli¿sze
rozmiarami tamtejszym brakteatom. Znaleziska brakteatu szerokiego z po³ulwem i po³uor³em wyranie
skupiaj¹ siê natomiast w granicach ksiêstwa wroc³awskiego (skarb z opolskiego Zalesia ma charakter zewnêtrzny, a brakteat ten nie wyst¹pi³ w ksiêstwie legnickim ani jaworskim). Pozwalaj¹ wiêc
do³¹czyæ tê monetê do wymienionych ju¿ typów
brakteatów ksiêstwa wroc³awskiego i datowaæ j¹ na
póne lata 60. lub lata 70. XIII w.
Jeli teraz powrócimy do po³o¿onego na naszym
brakteacie symbolu, który czytelnie ³¹czy siê z królem Przemys³em Otokarem II, mo¿emy chronologiê
tê jeszcze zawêziæ. Król ów sprawowa³ rz¹dy opiekuñcze we Wroc³awiu w latach 12661273 (do 1270
r. wspólnie z ksiêciem W³adys³awem I Salzburskim,
póniej samodzielnie) i ponownie przez kilka miesiêcy 1277 r., gdy ksi¹¿ê Henryk IV Probus by³
w niewoli u Boles³awa II z Legnicy (Barciak 1982,
s. 34). Symbol Przemys³a Otokara II na wroc³awskiej monecie móg³ oznaczaæ, ¿e król jest patronem
m³odego Henryka IV Probusa w latach 12731277
albo ¿e jest regentem czy opiekunem l¹ska w latach (1266)12701273 lub 1277. Poniewa¿ brakteat nasz ma cechy stosunkowo wczesne, bardziej
prawdopodobny wydaje siê okres wczeniejszy.
Z drugiej jednak strony, do 1270 r. g³ówn¹ rolê
w regencji odgrywa³ ksi¹¿ê W³adys³aw I, brat zmar³ego Henryka III. Bardziej prawdopodobne wiêc, ¿e
emblemat Przemys³a Otokara II pojawi³ siê wtedy,
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Ryc. 138. Znaleziska szerokich brakteatów l¹skich typu Po³ulew-po³uorze³ na tle podzia³u politycznego po 1277 r.
Fig. 138. Finds of large module Silesian bracteates of Half-lion and Half-eagle type seen against
the political background after 1277

gdy to on sam bezporednio rz¹dzi³ Wroc³awiem
w latach 12701273. Jeli przyjrzymy siê sk³adowi
skarbu z okolicy Strzelina (z którego, niestety, spisano tylko typy monet, bez danych liczbowych, tote¿
nie wiemy, których brakteatów by³o tam wiêcej ni¿
innych), zauwa¿ymy, ¿e s¹ tam, oprócz omawianej
w³anie, monety z g³ow¹ biskupa, g³ow¹ króla lub
królem w majestacie: Friedensburg 2/536, 3/538, 31/
539, 20/542, 21/544, 4/545. Znaki te mog¹ odnosiæ
siê w³anie do rz¹dów opiekuñczych, sprawowanych
we Wroc³awiu przez W³adys³awa I Salzburskiego
w latach 12661270 i przez Przemys³a Otokara II
w latach 12661273.
W takim razie znalezisko drugiego brakteatu z ul.
Szewskiej ukaza³o wp³yw królewskiej emblematy-

ki czeskiej na l¹sk i pozwoli³o na próbê rekonstrukcji kolejnego ³añcucha monet wroc³awskich  po
wczeniejszej propozycji zidentyfikowania kilku
monet Henryka III Bia³ego i Henryka IV Probusa.
Tê konkluzjê trzeba jednak os³abiæ powtórzeniem
przestrogi z tamtego studium: wnioskowanie w kwestii atrybucji anonimowych brakteatów jest z pewnoci¹ zawodne. Mo¿emy w gruncie rzeczy mówiæ
tylko o zagêszczaniu prawdopodobieñstwa wokó³
pewnych propozycji. Niewielka jest mo¿liwoæ pozyskania róde³, które wzmocni³yby nasze szanse.
Trzeba jednak powiedzieæ, ¿e ka¿da moneta ma swego emitenta, na ogó³ w doæ w¹skim krêgu osób
i miejsc, i trzeba przynajmniej próbowaæ go wskazaæ.
B.P.

7. UBIÓR
A. TKANINY (ZOB. ANEKS 6)
Podczas ratowniczych badañ archeologicznych
prowadzonych w 2005 r. na terenie Starego Miasta
we Wroc³awiu znaleziono m.in. kilka fragmentów
tkanin (ryc. 139148). Jeden z nich odkryto w wy-

kopie I przy ul. Szewskiej, kolejne w wykopie I
(wiat³owodowym) na pl. Nowy Targ. Wszystkie te
znaleziska s¹ datowane kontekstem stratygraficznym
i towarzysz¹cymi zabytkami na XIV w.
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Ryc. 139. Wroc³aw, ul. Szewska. Tkanina we³niana typu 4a. Fot. J. Maik
Fig. 139. Wroc³aw, Szewska St. Woollen cloth type 4a. Photo. J. Maik

Ryc. 140. Wroc³aw, ul. Szewska. Tkanina we³niana typu 4a  powiêkszenie. Fot. J. Maik
Fig. 140. Wroc³aw, Szewska St. Woollen cloth type 4a  magnified. Photo. J. Maik
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Ryc. 141. Wroc³aw, pl. Nowy Targ. Tkanina we³niana typu 2a. Fot. J. Maik
Fig. 141. Wroc³aw, Nowy Targ Square. Woollen cloth type 2a. Photo. J. Maik

Ryc. 142. Wroc³aw, pl. Nowy Targ. Tkanina we³niana typu 4a. Fot. J. Maik
Fig. 142. Wroc³aw, Nowy Targ Square. Woollen cloth type 4a. Photo. J. Maik
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Ryc. 143. Wroc³aw, pl. Nowy Targ. Tkanina we³niana typu 4a. Fot. J. Maik
Fig. 143. Wroc³aw, Nowy Targ Square. Woollen cloth type 4a. Photo. J. Maik

Ryc. 144. Wroc³aw, pl. Nowy Targ. Tkanina we³niana typu 2a. Fot. J. Maik
Fig. 144. Wroc³aw, Nowy Targ Square. Woollen cloth type 2a. Photo. J. Maik
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Ryc. 145. Wroc³aw, pl. Nowy Targ. Tkanina we³niana typu 2a. Fot. J. Maik
Fig. 145. Wroc³aw, Nowy Targ Square. Woollen cloth type 2a. Photo. J. Maik

Ryc. 146. Wroc³aw, pl. Nowy Targ. Tkanina we³niana typu 2. Fot. J. Maik
Fig. 146. Wroc³aw, Nowy Targ Square. Woollen cloth type 2. Photo. J. Maik
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Ryc. 147. Wroc³aw, pl. Nowy Targ. Kraciasta tkanina we³niano-jedwabna. Fot. J. Maik
Fig. 147. Wroc³aw, Nowy Targ Square. Chequered woollen-silk cloth. Photo. J. Maik

Ryc. 148. Wroc³aw, pl. Nowy Targ. Kraciasta tkanina we³niano-jedwabna  powiêkszenie. Fot. J. Maik
Fig. 148. Wroc³aw, Nowy Targ Square. Chequered woollen-silk cloth  magnified. Photo. J. Maik
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Jest to kolejna partia materia³ów tekstylnych uzyskanych w wyniku prac zwi¹zanych z inwestycjami
wykonywanymi w ostatnich latach w tym miecie.
W 1964 r. kilkanacie tkanin z wykopalisk we Wroc³awiu opracowa³ A. Nahlik. Materia³y te nie zosta³y
opublikowane, a wyniki ich badañ s¹ w posiadaniu
autora. Kolejne tekstylia, pochodz¹ce m.in. z ul.
Wiêziennej, z Rynku oraz z Nowego Miasta (ul. Bernardyñska), zosta³y opracowane przez autora niniejszych s³ów, czêciowo przy wspó³pracy z R. Hermanem. Opublikowano dotychczas tkaniny z ul.
Wiêziennej (Maik 1999, s. 6166), do druku oddano opracowanie tkanin z Rynku (Herman, Maik
w druku), a wyniki analiz tekstyliów z Nowego Miasta s¹ w archiwum Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wroc³awskiego oraz autora.
Wszystkie tkaniny bêd¹ce przedmiotem niniejszego opracowania zosta³y wykonane z we³ny,
w jednym wypadku z dodatkiem nici jedwabnych,
z u¿yciem dwóch splotów  p³óciennego 1/1 i skonego 2/1 (ryc. 149). Jedyna tkanina z ul. Szewskiej
(kat. 109) jest w splocie skonym 2/1, z przêdzy
w skrêcie ZS (tzn. osnowa jest w skrêcie prawym,
natomiast w¹tek w lewym). Tkanina jest doæ s³abo
jednostronnie spilniona. Wed³ug przyjêtej przeze
mnie typologii archeologicznych tkanin we³nianych
jest to tkanina typu 4a (Maik 1997, s. 14).
Splotu jednej z tkanin z pl. Nowy Targ (kat. 116)
nie uda³o siê okreliæ. Jest ona bardzo silnie spilniona, nas¹czona zosta³a nieokrelonym rodkiem chemicznym, który spowodowa³, ¿e przypomina tward¹
skorupê. Wydaje siê, ¿e nas¹czenie to by³o celowe
i np. mia³o tkaninê impregnowaæ. Nie mo¿na jednak
wykluczyæ zmian struktury tkaniny spowodowanych
wielowiekowym przebywaniem w ziemi, w niezna-

nym mi rodowisku chemicznym. Bardzo silne spilnienie tkaniny powoduje, ¿e przypomina ona filc,
jednak s³abo widoczne w niektórych miejscach nitki w skrêcie Z oraz S wiadcz¹, ¿e mamy tu do czynienia z tkanin¹.
Do typu 4a nale¿¹ równie¿ trzy inne tkaniny
z pl. Nowy Targ. Oznacza to, ¿e zosta³y utkane
w splocie skonym 2/1, z przêdzy w skrêcie ZS. S¹
spilnione, jednak to spilnienie jest s³abe, widoczne g³ównie na stronie z przewag¹ przêdzy w¹tkowej.
Wiêkszoæ pozosta³ych tkanin wykonano w splocie p³óciennym 1/1, z przêdzy w skrêcie ZS. Dwie
z nich s¹ spilnione, przy czym jedna (kat. 110) jest
dobrze, obustronnie spilniona, druga za (kat. 113)
 jednostronnie, s³abo. Obie nale¿¹ do typu 2a.
Natomiast inn¹ tkaninê w splocie p³óciennym
1/1, z przêdzy w skrêcie ZS, która nie zosta³a spilniona, zaliczyæ trzeba do typu 2 (kat. 115).
Wszystkie opisane powy¿ej tkaniny s¹ wyrobami typowymi dla szeroko rozumianej redniowiecznej Europy Pó³nocnej. Znajdowano je ju¿ wczeniej
we Wroc³awiu (Maik 1999, s. 6162), by³y te¿
w nieodleg³ym Opolu (Maik 1991). Znane s¹ równie¿ z Wielkopolski, np. z Kruszwicy (Maik w druku), z Mazowsza, np. z Rawy Mazowieckiej i Pu³tuska (Gula, Maik 1980, s. 381411 oraz niepublikowane analizy autora), a tak¿e z Pomorza  np.
z Ko³obrzegu, Gdañska i Elbl¹ga (Maik 1996,
s. 299330; Kamiñska, Nahlik 1958; Maik 1997).
Podobne wyroby znaleziono tak¿e w wykopaliskach prowadzonych w Europie Zachodniej, np.
w Lubece i Londynie (Tidow 1993, s. 517523;
1992, s. 237271; Crowfoot i in. 1992), w Skandynawii, np. w Oslo i Lundzie (Kjellberg 1979, s.
83104; Kjellberg, Hoffmann 1991, s. 1380;

Ryc. 149. Sploty tkanin: a  splot p³ócienny 1/1; b  splot skony 2/1. Rys. E. Wtorkiewicz-Marosik
Fig. 149. Textile weaves: a  plain weave 1/1; b  twill weave 2/1. Drawing E. Wtorkiewicz-Marosik
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Lindström 1970, s. 1732), a tak¿e na Rusi, w Nowogrodzie Wielkim (Nahlik 1964).
Trudno zatem ustaliæ miejsce ich pochodzenia.
Bior¹c jednak pod uwagê rodzaj surowca we³nianego, jakim jest we³na zbli¿ona do we³ny dzisiejszej
owcy wrzosówki i  generalnie rzecz bior¹c  prostotê, ale tak¿e solidnoæ wykonania, przypuszczam,
¿e s¹ raczej miejscowego pochodzenia. Mog³y powstaæ we Wroc³awiu lub w którymkolwiek ze l¹skich orodków sukienniczych. S¹ raczej wyrobami
zawodowego rzemios³a ni¿ tzw. tkactwa domowego. S¹dzê, ¿e by³y przeznaczone na prost¹ odzie¿
codziennego u¿ytku.
Wyrobem szczególnym jest natomiast jedna
z tkanin znalezionych na pl. Nowy Targ (kat. 117,
ryc. 147148, 150), zosta³a bowiem utkana w kratê
z nici we³nianych (dzi ciemnobr¹zowych) i jedwabnych (dzi jasnych, prawie z³otych). Nici ciemne s¹
w skrêcie ZS, natomiast nici jasne, zarówno w osnowie, jak i w w¹tku, zosta³y skrêcone w S z dwóch
cieñszych nitek w skrêcie Z.

Oprócz jasnej kraty widoczne s¹ w tkaninie trzy
pasy utkane z w¹tku we³nianego, gêciejszego i cieñszego ni¿ pozosta³a czêæ tkaniny. Wydaje siê równie¿, ¿e br¹z tej partii w¹tku jest nieco inny ni¿ br¹z
pozosta³ej czêci t³a. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e by³ tu
wprowadzony dodatkowy kolor, jednak nie da siê
tego potwierdziæ bez przeprowadzenia odpowiednich
analiz chemicznych. Niestety bez wykonania takich
badañ nie mo¿na nic powiedzieæ o pierwotnej barwie opisywanej tkaniny. Jednak, ze wzglêdu na u¿ycie w niej nici jedwabnych, mo¿na przypuszczaæ, ¿e
by³a wykonana z kolorowej we³ny i by³a wyrobem
luksusowym.
redniowieczne statuty tkackie czêsto zabrania³y stosowania w jednej tkaninie dwóch surowców,
a chodzi³o o to, aby rzemielnik, obni¿aj¹c koszty
produkcji, nie oszukiwa³ nabywców (Maik 1997,
s. 40). Przepisy te jednak by³y czêsto ³amane, czego dowodem s¹ wystêpuj¹ce w materia³ach wykopaliskowych tzw. tkaniny pó³we³niane. Ich osnowa
by³a wykonana z lnu (dzi najczêciej niezachowa-

Ryc. 150. Rekonstrukcja wzoru tkaniny we³niano-jedwabnej (kat. 117): a  we³niane t³o; b  pas we³nianego
w¹tku o podwy¿szonej gêstoci; c  jedwabna osnowa; d  jedwabny w¹tek. Rys. E. Wtorkiewicz-Marosik
Fig. 150. Reconstruction of a woollen-silk textile (cat. 117): a  woollen base; b  band of woollen weft
with higher thread count; c  silk warp; d  silk weft. Drawing E. Wtorkiewicz-Marosik
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na), w¹tek za z we³ny. Tkaninê po spilnieniu pokrywa³ tzw. kutner z w³ókien we³nianych i mog³y
imitowaæ wyroby we³niane (Maik 1988, s. 6162;
Tidow 1980, s. 187; 1982, s. 163178).
Tkaniny we³niano-jedwabne wystêpuj¹ rzadziej,
jednak dwa takie wyroby znaleziono ju¿ wczeniej
we Wroc³awiu, podczas wykopalisk prowadzonych
w Rynku. S¹ datowane na okres miêdzy po³ow¹ XIII
i koñcem XIV w. (Herman, Maik w druku). Warto
tu te¿ wspomnieæ o XIV-wiecznych tkaninach wykonanych z jedwabiu i lnu znalezionych w Londynie (Crowfoot i in. 1992, s. 127128).
We³na, jakiej u¿yto w opisywanej tkaninie, jest
wysokiej jakoci, s¹dzê, ¿e jest to surowiec pochodzenia angielskiego. Podobnej jakoci jest równie¿
we³na wspomnianych tkanin znalezionych na Ryn-

ku. Poniewa¿ tkaniny pó³jedwabne produkowano od
XIII w. w Kolonii (Turnau 1987, s. 141), mo¿na przyj¹æ, ¿e i w tym wypadku mamy do czynienia z wyrobami zachodnioeuropejskimi.
Niewielki zbiór tekstyliów bêd¹cy przedmiotem
niniejszego opracowania sk³ada siê  z wyj¹tkiem
tkaniny we³niano-jedwabnej  z wyrobów typowych
dla redniowiecznego sukiennictwa rodkowoeuropejskiego. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e s¹ to wyroby
miejscowego rzemios³a, przeznaczone do codziennego u¿ytku, a po zniszczeniu odzie¿y, która by³a
z nich uszyta, zosta³y wyrzucone. O ich miejscowym
pochodzeniu wiadczy te¿ we³na, z której zosta³y
wykonane. Natomiast tkanina we³niano-jedwabna
by³a niew¹tpliwie wyrobem luksusowym, zapewne
importowanym z Zachodu.
J.M.

B. OBUWIE
Pozyskane w trakcie badañ archeologicznych
w ul. Szewskiej obuwie, a w³aciwie jego fragmenty, jest zbyt ma³o reprezentatywne, aby na jego podstawie formu³owaæ ogólniejsze wnioski na temat
przemian zachodz¹cych w stylistyce i technice wykonania obuwia. Znaleziono tylko kilka butów zachowanych niemal w ca³oci lub w wiêkszych fragmentach, umo¿liwiaj¹cych ich rekonstrukcjê. Wy¿ej zasygnalizowane problemy wi¹¿¹ siê po czêci
z niemo¿noci¹ sprecyzowania chronologii znalezisk
skórzanych w przedziale mniejszym ni¿ 100 lat.
W zwi¹zku z tym przy omawianiu zagadnieñ wytwórczoci szewskiej we Wroc³awiu oparto siê na
wynikach badañ z innych stanowisk archeologicznych oraz na ród³ach ikonograficznych i historycznych.
Obuwie pónoredniowieczne by³o wieloczêciowe, sk³ada³o siê z osobno wykrawanego spodu oraz
czêci wierzchniej (zob. Milewska 1977, tabela 2;
Eberle 1984; Schnack 1992; Grew, de Neergaard
2001; Wywrot 1996, s. 245260; Wywrot-Wyszkowska 2008, s. 2842, ryc. 8, 10, 12). W sk³ad czêci
spodniej wchodzi³y: podeszwa, wyció³ki, otoki,
a tak¿e zelówka i tzw. obcas. G³ównym elementem
wierzchu by³a przyszwa, a ³¹czniki i wstawki stanowi³y jej uzupe³nienie. Dodatkowo w celu wzmocnienia i wyd³u¿enia trwa³oci obuwia stosowano
zapiêtki, podkr¹¿ki i wy³o¿enia, a tak¿e lamówki,
którymi obszywano krawêdzie cholewek. W zale¿noci od sposobu zapiêcia obuwie wyposa¿ano
w rzemienie, rzemykoguziki lub sprz¹czki. Terminologia oraz konstrukcja poszczególnych czêci sk³adowych obuwia zosta³y wyczerpuj¹co omówione

w literaturze przedmiotu (zob. Rerutkiewicz, Rekwart 1960, s. 1728; Kamierczyk 1970, s. 229
240, ryc. 54, 5960; Romanow 1979, s. 183191;
Wywrot 1996, s. 245260; 1997; Wywrot-Wyszkowska 1998; 2008, s. 2844, ryc. 8, 10, 12), dlatego
tylko pokrótce zostan¹ scharakteryzowane w niniejszej pracy.
W materiale zabytkowym z ul. Szewskiej zarejestrowano 266 fragmentów i 37 ca³ych podeszew.
Wiêkszoæ egzemplarzy jest mocno zniszczona, rozdwojona i wytarta. Niektóre z nich nosz¹ lady odcinania na wysokoci piêty lub ródstopia, zapewne w celu ponownego pozyskania surowca. W wiêkszoci podeszew zachowa³y siê partie ródstopia lub
ródstopia i przedstopia, poniewa¿ te czêci ulegaj¹
najmniejszemu zu¿yciu w trakcie chodzenia. W zale¿noci od techniki wykonania wyró¿niono trzy
rodzaje spodów: pojedyncze, wieloczêciowe i wielowarstwowe (ryc. 151).
Najliczniej wyst¹pi³y podeszwy pojedyncze,
wykrojone w ca³oci z jednego p³ata skóry (ryc.
152ac). Frekwencja spodów wieloczêciowych,
wykonanych zazwyczaj z dwóch kawa³ków skóry,
po³¹czonych ze sob¹ w partii ródstopia, nieco rzadziej przedstopia, b¹d te¿ w czêci noskowej, nie
przekracza 8%. Zastosowanie przez redniowiecznych szewców przy wyrobie obuwia tego typu podeszew wskazuje na zabiegi zmierzaj¹ce do jak najbardziej oszczêdnego i racjonalnego gospodarowania surowcem (Schnack 1992, s. 52). W 2. po³. XIV
i w XV w. stosowano je g³ównie do wyrobu podeszew z bardzo wyd³u¿onymi noskami (por. Milewska 1977, ryc. 1a, 2a; Grew, de Neergaard 2001, Fig.
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Ryc. 151. Wroc³aw, ul. Szewska. Udzia³ procentowy
podeszew reprezentuj¹cych poszczególne typy
konstrukcyjne: A  podeszwy pojedyncze; B  podeszwy
wieloczêciowe; C  podeszwy wielowarstwowe;
D  podeszwy nieokrelone. Oprac. M. Konczewska
Fig. 151. Wroc³aw, Szewska St. Assorted leather shoe sole
variants: A  soles from one piece of leather; B  soles
of many parts; C  soles of many layers;
D  undetermined. Description M. Konczewska

94, 102). We Wroc³awiu (Kamierczyk 1970, s.
229230), podobnie jak i w innych orodkach, podeszwy wieloczêciowe nigdy nie by³y u¿ywane na
wiêksz¹ skalê, z uwagi na ich nie najlepsz¹ jakoæ:
szybko siê zu¿ywa³y i nie chroni³y stopy przed wilgoci¹. Frekwencja tego typu spodów w Ko³obrzegu
w 2. po³. XIV i XV w. jest mniejsza ni¿ w okresie
wczeniejszym (Wywrot-Wyszkowska 2008, s. 28
29, ryc. 9). W niewielkim tylko stopniu u¿ywano
spodów wielowarstwowych, sk³adaj¹cych siê z zasadniczej podeszwy i umieszczonych na jej wewnêtrznej stronie wyció³ek, którymi wzmacniano najbardziej nara¿one na zniszczenie partie podeszwy, czyli
piêtê lub przedstopie i czubek, lub obie te czêci jednoczenie. Sporadycznie podeszwy zaopatrywano w
wyció³ki okrywaj¹ce ich ca³¹ wewnêtrzn¹ powierzchniê (por. Wywrot-Wyszkowska 2008, s. 28,
ryc. 8). W omawianym zbiorze odnotowano tylko
cztery podeszwy zachowane razem z fragmentami
wyció³ek. Luzem najliczniej wyst¹pi³y podpiêtki,
rzadziej wyció³ki chroni¹ce przedstopie i palce.
Podpiêtki pojawiaj¹ siê w obuwiu wroc³awskim w
1. po³. XIII w. (Kamierczyk 1970, s. 234; Romanow
1979, s. 187). Istnieje mo¿liwoæ, ¿e niektóre zabytki uznane za podeszwy mog³y pe³niæ funkcjê wyció³ek, jednak z uwagi na ich z³y stan zachowania
trudno tê kwestiê rozstrzygn¹æ. Wyció³ki ca³kowite, okrywaj¹ce ca³¹ wewnêtrzn¹ powierzchniê podeszwy, znane s¹ z Ko³obrzegu (Wywrot-Wyszkowska
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2008, s. 28, tabela I:910), Lubeki (Von-Comis 1982,
s. 243) i Szlezwiku (Schnack 1992, s. 49).
Wa¿nym elementem sk³adowym spodów obuwia
s¹ otoki (uszczelki)  paski skóry o klinowatym, rzadziej czworobocznym przekroju, umieszczane na
wysokoci szwu ³¹cz¹cego spód z wierzchem obuwia. Pe³ni³y one funkcjê ochronn¹, m.in. zabezpiecza³y szew scalaj¹cy zasadnicze czêci buta przed
przetarciem i stanowi³y izolacjê przed wilgoci¹. To
niezwykle wa¿ne udoskonalenie pojawia siê w Londynie ju¿ w 2. po³. XII w., a do powszechnego u¿ycia wchodzi w wieku XIII (Grew, de Neergaard 2001,
s. 4, 10). Na ogó³ do uszczelniania obuwia u¿ywano dwóch, rzadziej czterech otoków, sporadycznie
wykorzystywano jeden otok (por. Wywrot-Wyszkowska 2008, s. 3637). Zachodz¹ce na siebie czêci uszczelek specjalnie cieniano. Tylko kilka podeszew z ul. Szewskiej odkryto wraz z fragmentami
otoków (ryc. 152a), natomiast znaczna ich liczba
wyst¹pi³a luzem. W analizowanym materiale zabytkowym stwierdzono stosunkowo ma³¹ liczebnoæ
przedmiotów wzmacniaj¹cych podeszwê od zewn¹trz,
a wiêc zelówek i tzw. obcasów. Zelówki umieszczano w partii przedstopia, obcasy za pod piêt¹. Do
ich wyrobu u¿ywano grubej skóry, któr¹ odpowiednio wykrojon¹ przyszywano do spodniej czêci
obuwia doæ rzadkim szwem. Niekiedy owe elementy przymocowywano do podeszew ¿elaznymi æwiekami (por. Wywrot-Wyszkowska 2008, s. 37, tabela
V:22, 26). Wed³ug Józefa Kamierczyka we Wroc³awiu obuwie zelowane i z niskim obcasem wystêpuje od pocz¹tku XIII w. Sama za idea wzmacniania spodu wywodzi siê zapewne od ³at, którymi reperowano wys³u¿one i przetarte podeszwy (Kamierczyk 1970, s. 246247).
Bez w¹tpienia spody zelowane, wzmocnione
wyció³kami oraz zaopatrzone w otoki i tzw. obcasy podnosi³y jakoæ obuwia i czyni³y je znacznie
trwalszym, wygodniejszym i bardziej komfortowym
dla redniowiecznego u¿ytkownika (Kamierczyk
1970, s. 247248; Schnack 1992, s. 48; Wywrot-Wyszkowska 2008, s. 28).
Omówione wy¿ej typy konstrukcyjne spodów
obuwia charakteryzuj¹ siê ró¿nymi formami kroju.
W zwi¹zku z tym w zale¿noci od kszta³tu noska
podzielono je na trzy zasadnicze grupy49: podeszwy
z zaokr¹glonymi czubkami, podeszwy z owalnymi
czubkami oraz podeszwy ze spiczastymi czubkami
(ryc. 153). Fragmentaryczny stan zachowania wiêkszoci z nich uniemo¿liwia wydzielenie typów kro49

Analizie poddano 84 podeszwy.
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Ryc. 152. Wroc³aw, ul. Szewska. Wybór skórzanych podeszew. Fot. M. Konczewska
Fig. 152. Wroc³aw, Szewska St. Assorted leather shoe soles. Photo. M. Konczewska

jów w obrêbie ka¿dej z grup. Reasumuj¹c, mo¿emy
stwierdziæ, ¿e odkryte w ul. Szewskiej podeszwy
dopasowane by³y do anatomicznego kszta³tu stopy
ludzkiej. Dominowa³y wród nich egzemplarze
z owalnymi czubkami, stosunkowo smuk³e i wyranie przewê¿one w ródstopiu (ryc. 152ac, 154jk).
Udzia³ podeszew ze spiczastymi czubkami wynosi 37%. Nie stwierdzono wród nich obecnoci
okazów z przesadnie wyd³u¿onymi noskami i ponad
miarê przewê¿onym ródstopiem (ryc. 154gh). Dla
tego typu podeszew wspó³czynnik smuk³oci wyznaczony ilorazem jej d³ugoci przez najwiêksz¹ szerokoæ wynosi od 2,7 do 3,56, a w wypadku podeszew z zaokr¹glonymi (ryc. 152d, 154a, f) i owal-

nymi czubkami odpowiednio 2,52,88 i 2,73,77. Im
wartoæ wspó³czynnika jest wiêksza, tym podeszwa
jest smuklejsza (Wywrot-Wyszkowska 2008, s. 31).
Pocz¹wszy od prze³omu XIII i XIV w., obserwujemy na terenie Europy sta³y wzrost liczby obuwia
z ostrymi noskami. By³o ono szczególnie popularne w 2. po³. XIV i XV w., kiedy to upowszechni³a
siê moda gotycka.
Wierzchy obuwia wykonywano dwiema technikami, w systemie jednokrójki lub dwukrójki. W pierwszym sposobie przyszwê wykrawano z jednego kawa³ka skóry i na ogó³ uzupe³niano: albo jedn¹ lub
wiêcej wstawkami, albo ³¹cznikiem, albo ³¹cznikiem
i wstawk¹ (por. Wywrot-Wyszkowska 2008, s. 3738,
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Ryc. 153. Wroc³aw, ul. Szewska. Procentowy udzia³ ró¿nych
typów kroju podeszew: A  podeszwy z zaokr¹glonymi
czubkami; B  podeszwy z owalnymi czubkami;
C  podeszwy ze spiczastymi czubkami.
Oprac. M. Konczewska
Fig. 153. Wroc³aw, Szewska St. Pie diagram of leather shoe
sole variants: A  with a rounded toe; B  with oval-shaped
toe; C  with a pointed toe. Description M. Konczewska

ryc. 12:I). Szew g³ówny, ³¹cz¹cy zasadnicze elementy czêci wierzchniej, znajdowa³ siê zawsze po wewnêtrznej stronie buta. W systemie dwukrójki przyszwa sk³ada³a siê z dwóch kawa³ków: osobno wykrojonej czêci przedniej i tylnej. Najczêciej
przednia partia przyszwy obejmowa³a jedynie przód
stopy do wysokoci podbicia, natomiast tylna  cholewkê. Szwy g³ówne ³¹cz¹ce elementy wierzchu by³y
umiejscowione po obu stronach obuwia na wysokoci podbicia (por. Wywrot-Wyszkowska 2008, s. 38,
ryc. 12:II). Jednokrójkê stosowano do wyrobu obuwia zarówno niskiego, jak i wysokiego. W systemie
dwukrójki natomiast wykonywano buty z wysok¹,
pe³n¹ cholew¹, a od 2. po³. XIV w. równie¿ przyszwy obuwia niskiego, zw³aszcza z bardzo wyd³u¿onymi noskami. W omawianym zbiorze zabytków
stwierdzono ok. 36 wierzchów wykrojonych w technice jednokrójki, z czego 25 nale¿a³o do obuwia
wysokiego, a 11 do niskiego. Co najmniej 19 przyszew jest typowych dla obuwia z wysok¹ cholew¹
wykonywanego sposobem dwukrójki. Znaleziono
równie¿ trzy zaokr¹glone noski, pierwotnie po³¹czone z przyszw¹ szwem jednop³aszczyznowym, biegn¹cym na wysokoci nasady palców. Jeden egzemplarz by³ dodatkowo zdobiony wzd³u¿ szwu haftem
lub æwiekami. Analogiczne zabytki znamy ze Starego Miasta we Wroc³awiu (Kamierczyk 1970, s.
235, 242, ryc. 58a, 64a, 66e). Przyszwy z wszytymi
noskami, aczkolwiek ma³o popularne, pojawiaj¹ siê
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we Wroc³awiu w 1. po³. XIII w. (Kamierczyk 1970,
s. 246; Romanow 1979, s. 189190, ryc. 3b).
Charakterystycznym elementem sk³adowym obuwia niskiego s¹ ³¹czniki, które, jak sama nazwa
wskazuje, ³¹czy³y przyszwê pomiêdzy partiami
podbicia i piêty. Istotnym uzupe³nieniem przyszwy
by³y wstawki. Przyszywano je w ró¿nych miejscach,
m.in. w dolnej czêci wierzchu bezporednio stykaj¹cej siê z podeszw¹, na wysokoci podbicia, w górnej partii cholewek, pomiêdzy doln¹ parti¹ przyszwy
a wstawk¹ wieñcz¹c¹ cholewkê itd. (por. WywrotWyszkowska 2008, s. 39). Szewcy wroc³awscy
w celu wyd³u¿enia trwa³oci obuwia i uczynienia go
wygodniejszym stosowali ró¿ne elementy wzmacniaj¹ce czêæ wierzchni¹. Do najpopularniejszych
z nich zaliczyæ nale¿y zapiêtki  trójk¹tne, rzadziej
pó³koliste lub trapezowate kawa³ki skóry, które przyszywano po wewnêtrznej stronie przyszwy na wysokoci piêty (ryc. 155o). Ich kszta³t móg³ byæ inspirowany wczeniejszymi podeszwami zakoñczonymi V-kszta³tnym przed³u¿eniem piêty (por.
Kamierczyk 1970, s. 245246; Grew, de Neergaard 2001, s. 10). W obuwiu wroc³awskim zapiêtek
pojawi³ siê najpóniej oko³o po³owy XII w. (Kamierczyk 1970, s. 246), a w Opolu, podobnie jak
w Londynie, w 1. po³. XII w. (Grew, de Neergaard
2001, s. 10). Jednak dopiero na 2. po³. nastêpnego
stulecia i wiek XIV przypada jego upowszechnienie. Wprowadzenie zapiêtków uznawane jest za
przejaw postêpu technicznego w produkcji szewskiej
(Kamierczyk 1970, s. 245246; Schnack 1992,
s. 64; Grew, de Neergaard 2001, s. 10). Kolejn¹ kategoriê wzmocnieñ stanowi¹ wy³o¿enia, czyli elementy s³u¿¹ce do usztywniania i ocieplania wierzchów butów w partii przedniej, bocznej lub wycie³aj¹cej jednoczenie przedni¹ i boczn¹ lub tyln¹
i boczn¹ czêæ cholewki. By³y one u¿ywane g³ównie w produkcji butów z wysok¹, pe³n¹ cholew¹
(Wywrot-Wyszkowska 2008, s. 41). W materiale zabytkowym na przyszwach i ich fragmentach zachowa³y siê lady szwów wiadcz¹ce o stosowaniu wy³o¿eñ przedniej i bocznej czêci wierzchów. Do
wzmacniania miejsc, w których by³y umieszczone
dziurki na rzemieñ, stosowano podkr¹¿ki. Z badañ
w ul. Szewskiej pochodzi jeden egzemplarz, dopasowany form¹ do V-kszta³tnego wyciêcia, po którego
obu stronach znajdowa³y siê otwory na rzemieñ.
Zapewne by³ on pierwotnie przyszyty do obuwia
niskiego, sznurowanego na boku. Brzegi cholewek
obszywano lamówkami, które chroni³y je przed rozdarciem, a jednoczenie stanowi³y zdobniczy element wykoñczeniowy. Mog³y byæ one wykonane
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Ryc. 154. Wroc³aw, ul. Szewska. Wybór skórzanych podeszew. Fot. M. Konczewska
Fig. 154. Wroc³aw, Szewska St. Assorted leather shoe soles. Photo. M. Konczewska

z w¹skiego paska skóry lub innego surowca, np.
sznurka (Grew, de Neergaard 2001, s. 17). Na krawêdziach wielu odkrytych cholewek zachowa³y siê
lady po tego typu wzmocnieniach.
Z uwagi na znaczne rozdrobnienie materia³u
w wiêkszoci wypadków niemo¿liwe by³o okrelenie kroju i wielkoci obuwia. Wyró¿niono, w zale¿noci od wysokoci, trzy podstawowe typy obuwia:
1) obuwie niskie, z cholewk¹ siêgaj¹c¹ maksymalnie do wysokoci kostki;

2) obuwie wysokie z otwart¹ z przodu cholewk¹,
siêgaj¹ce powy¿ej kostki, o wysokoci równej co
najmniej po³owie d³ugoci buta;
3) obuwie z wysok¹, pe³n¹ cholew¹, w którym
wysokoæ buta jest równa co najmniej jego d³ugoci.
Najliczniej wyst¹pi³y przyszwy i fragmenty wierzchów nale¿¹ce do obuwia z wysok¹ cholewk¹. Najmniej odnotowano przyszew, które mo¿na by identyfikowaæ z obuwiem niskim. Zrekonstruowano
w sumie dziewiêæ butów. Wród fasonów obuwia ni-
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Ryc. 155. Wroc³aw, ul. Szewska. Wybór zabytków skórzanych: ad  przyszwy;
e, i  fragmenty ozdób; f  cholewa; g  rzemieñ; h  fragment cholewki obuwia wysokiego;
j, ln  A-kszta³tne cinki; k  odpad (?); o  zapiêtek. Fot. M. Konczewska
Fig. 155. Wroc³aw, Szewska St. Assorted leather finds: ad  vamps;
e, i  fragments of ornaments; f  top; g  strap; h  fragment of a boot top;
j, ln  A-shaped scraps; k  waste (?); o  heel stiffener. Photo. M. Konczewska

skiego stwierdzono wystêpowanie butów sznurowanych na wewnêtrznej stronie oraz w rodkowej czêci podbicia. Jeden egzemplarz z umieszczonym na
wewnêtrznym boku V-kszta³tnym wyciêciem, po
którego obu stronach znajdowa³o siê po piêæ otworów na rzemieñ, wzmocniony by³ dodatkowymi elementami: podkr¹¿kiem i lamówk¹, któr¹ obszyto
górne krawêdzie cholewki (ryc. 156c). Przyszwê
z uszkodzonym, prawdopodobnie owalnym noskiem
uzupe³niono ³¹cznikiem z ukonie uformowanym
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bokiem w ten sposób, ¿e dziurki do przewlekania
rzemienia znajdowa³y siê na przyszwie oraz na
³¹czniku. Rozmiar omówionego buta, prawego, odpowiada d³ugoci stopy osoby doros³ej i wynosi ok.
23 cm. Ten typ obuwia by³ bardzo popularny w XIII
i 1. po³. XIV w. W materiale ko³obrzeskim zaobserwowano, ¿e pocz¹wszy od XIV w., frekwencja obuwia niskiego, sznurowanego na boku (typ 1) stale
spada (Wywrot-Wyszkowska 2008, s. 45). Drugi
zabytek  but lewy, rozmiar 26 cm, zaopatrzony
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w soczewkowate wyciêcie w rodkowej czêci, sznurowany by³ na podbiciu za pomoc¹ rzemienia z rozdwojonym koñcem (ryc. 155a). Jego wierzch sk³ada³ siê z przyszwy z owalnym noskiem, ³¹cznika oraz
trójk¹tnej wstawki, umieszczonej w dolnej czêci,
stykaj¹cej siê bezporednio z podeszw¹. Tyln¹ czêæ
cholewki wzmacnia³ zapiêtek, przy otworach na rzemieñ za zachowa³ siê lad po podkr¹¿ku. Brzegi
przyszwy zosta³y wyciête ³ukowato i obszyte lamówk¹. Obuwie z podwy¿szon¹ w partii piêty cholewk¹ charakterystyczne jest dla mody gotyckiej.
W Ko³obrzegu ten typ obuwia (typ 2D wed³ug klasyfikacji B. Wywrot-Wyszkowskiej) wchodzi w u¿y-

cie oko³o po³owy XIV w. (Wywrot-Wyszkowska
2008, s. 4748).
Obuwie wysokie w materiale z ul. Szewskiej reprezentowane jest w zasadzie przez jeden typ,
w obrêbie którego mo¿na wyró¿niæ, z uwagi na liczbê rzemieni s³u¿¹cych do wi¹zania i sposób wykroju cholewki, kilka podtypów (por. Wywrot-Wyszkowska 2008, s. 5053, ryc. 17). W omawianym
zbiorze zabytków stwierdzono obecnoæ butów sznurowanych jednym rzemieniem przewleczonym przez
pary soczewkowatych otworów, umieszczonych
w dolnej partii cholewki (ryc. 156a), w których nieco
szersza wewnêtrzna czêæ cholewki zachodzi na bok

Ryc. 156. Wroc³aw, ul. Szewska. Wybór zabytków skórzanych: a  podeszwa i przyszwa obuwia wysokiego;
b  przyszwa obuwia wysokiego; c  przyszwa obuwia niskiego; d, fh  rzemienie; e  otok. Fot. M. Konczewska
Fig. 156. Wroc³aw, Szewska St. Assorted leather finds: a  sole and vamp from a boot; b  vamp from a boot;
c  shoe vamp; d, fh  straps; e  leather band. Photo. M. Konczewska
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zewnêtrzny, przez co przypomina zamkniêt¹ cholewkê. Wiêkszy zbiór tworz¹ buty unieruchomione na
nodze dwoma rzemieniami lub wiêksz¹ ich liczb¹
(zwykle trzema lub czterema) (ryc. 156b, 157ad),
z zachodz¹cymi na siebie lub równymi po obu stronach obuwia czêciami cholewki. Wierzchy odkrytego obuwia wysokiego wykrojono w systemie jednokrójki i uzupe³niono wstawkami w przedniej
i górnej partii cholewek. Niektóre egzemplarze by³y
zaopatrzone w zapiêtki i dodatkowe wzmocnienia
boków i noska oraz wykoñczone lamówk¹. Warto
nadmieniæ, ¿e przednia partia cholewek by³a zazwyczaj wy¿sza od tylnej. Najmniejszy bucik wykonano w rozmiarze 10,5 cm, najwiêkszy natomiast odpowiada³ stopie o d³ugoci 22 cm. Znaleziono liczne fragmenty górnych i dolnych czêci wierzchów
obuwia z wysok¹ pe³n¹ cholew¹. Niestety nie uda³o
siê ustaliæ liczby tego typu butów ani zrekonstruowaæ ich rozmiarów (ryc. 155f). W materiale zabytkowym nie stwierdzono wystêpowania obuwia zapinanego rzemykoguzikami ani sprz¹czk¹, szczególnie popularnego w 2. po³. XIV i w XV w. (por. Grew,
de Neergaard 2001, Table 9, 11; Wywrot-Wyszkowska 2008, s. 4344, ryc. 14), co zdaje siê potwierdzaæ wczeniejsz¹ metrykê zabytków z ul. Szewskiej.
Obuwie jest cennym ród³em informacji o jego
u¿ytkownikach. W literaturze przedmiotu coraz czêciej traktowane jest jako wyznacznik statusu maj¹tkowego i spo³ecznego. Na podstawie pomiaru

obuwia wykopaliskowego podejmowane s¹ próby
rekonstrukcji struktury demograficznej mieszkañców
ró¿nych orodków, a tak¿e rozwa¿ane s¹ zale¿noci
pomiêdzy poszczególnymi typami i fasonami butów
a struktur¹ wiekow¹ ich u¿ytkowników (Groenman-van Waateringe 1978, tabele 12; 1984, s. 58, tabele 56; 1993, s. 506510; Greew, de Neergaard
2001, s. 102105, Table 19; Wywrot-Wyszkowska
2008, s. 123131, tabela 2, ryc. 4548). Nale¿y podkreliæ, ¿e aby uzyskaæ prawid³owy wynik badañ,
trzeba uwzglêdniæ szereg czynników, takich jak skurczenie skóry przed konserwacj¹, w jej trakcie i po
niej (110% wielkoci, zale¿nie od techniki konserwacji), kszta³t noska, odleg³oæ szwów od krawêdzi,
margines luzu dla stopy spoczywaj¹cej w obuwiu.
Uzyskane w ten sposób dane metryczne s¹ zbli¿one
do oryginalnego rozmiaru buta i informuj¹, ¿e rozmiary stóp populacji redniowiecznej by³y o co najmniej dwa numery mniejsze ni¿ obecnie (por. Greew,
de Neergaard 2001, s. 102105, tam te¿ dalsza literatura).
Rozmiary pónoredniowiecznego obuwia z ul.
Szewskiej zrekonstruowano w 41 przypadkach,
g³ównie na podstawie podeszew, rzadziej przyszew
(cztery przypadki). W tabeli 7 zestawiono wyniki
pomiaru obuwia w dwóch przedzia³ach: obuwie dzieciêce (mniejsze ni¿ 21,5 cm) i obuwie przeznaczone dla osób doros³ych (od 21,5 cm).
Od pónego redniowiecza w strukturze u¿ytkowanego obuwia obserwujemy na wielu stanowiskach

Tabela 7. Wielkoci obuwia dla dzieci i dla doros³ych. Oprac. M. Konczewska

Obuwie dzieciêce

Obuwie dla doros³ych
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D³ugoæ stopy (w cm)

Liczba egzemplarzy

10,5

4

11,5

1

12,5

2

14

1

17,5

1

18,5

3

19

3

19,5

1

20,5

2

21

4

21,8

2

22,5

4

23

4

23,5

3

24,5

2

25

1

25,5

2

26

1
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Ryc. 157. Wroc³aw, ul. Szewska. Przyszwy obuwia wysokiego. Fot. M. Konczewska
Fig. 157. Wroc³aw, Szewska St. Boot vamps. Photo. M. Konczewska

z Europy Zachodniej, Pó³nocnej i rodkowej sta³y
wzrost odsetka butów dzieciêcych. W materiale zabytkowym z ul. Szewskiej frekwencja obuwia wytwarzanego dla najm³odszych mieszkañców wynosi 54%. Analogiczn¹ sytuacjê odnotowano wród
znalezisk z pónoredniowiecznego Amsterdamu
i Lubeki, gdzie udzia³ wyrobów przeznaczonych dla
dzieci przekracza³ 50% (Groenman-van Waateringe
1978, tabele 12; 1984, s. 58, tabele 56). W wypadku znalezisk z ul. Szewskiej nale¿y podkreliæ,

¿e wród analizowanych elementów konstrukcyjnych obuwia wyst¹pi³y liczne fragmenty przyszew,
zapiêtków i cholew, a nawet podeszew ze ladami
odcinania, sugeruj¹cymi ich wtórne wykorzystanie.
Pozyskiwanie surowca ze zniszczonych wyrobów
oraz ró¿ne przeróbki sprawi³y, ¿e do naszych czasów dotrwa³y jedynie przedmioty o ma³ych gabarytach, zazwyczaj nieznajduj¹ce dalszego zastosowania. W zwi¹zku z tym nasuwa siê pytanie, czy udzia³
butów dzieciêcych w strukturze u¿ytkowanego we
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Wroc³awiu obuwia nie jest zawy¿ony. W Ko³obrzegu
w 2. po³. XIII w. tylko niewiele ponad 20% butów
by³o w ma³ych rozmiarach. Dopiero w 2. po³. XIV w.
odsetek obuwia dzieciêcego wzrasta do 40%, a na
prze³omie XIV i XV oraz w XV w. siêga ponad 45%
(Wywrot-Wyszkowska 2008, s. 124125, ryc. 45).
Badacze zgodnie podkrelaj¹, ¿e wysoka frekwencja obuwia dzieciêcego w pónoredniowiecznym
materiale zabytkowym jest odzwierciedleniem procesów urbanizacyjnych i wiadczy o wzrocie zamo¿noci spo³eczeñstwa (por. Schnack 1992, s. 152;
Groenman-van Waateringe 1993, s. 506).
Podczas analizy pochodz¹cych z ró¿nych stanowisk pónoredniowiecznych danych dotycz¹cych
fasonów obuwia charakterystycznego dla u¿ytkowników w ró¿nych przedzia³ach wiekowych uderza
fakt wystêpowania butów wysokich, wi¹zanych rzemieniami (przewleczonymi przez pary soczewkowatych otworów umieszczonych po obu stronach cholewki), w ma³ych rozmiarach. Prawdopodobnie nosi³y je dzieci, m³odzie¿ i kobiety. Z podobn¹ sytuacj¹
mamy do czynienia m.in. w Londynie (Grew, de
Neergaard 2001, s. 13, 17), Ko³obrzegu (Wywrot-Wyszkowska 2008, s. 125, ryc. 48), Szlezwiku
(Schnack 1992, s. 158), Lubece (Berg, Groenman-van Waateringe 1992, s. 349) i Konstancji (Schnack
1994, s. 38). Obuwie z wysok¹, pe³n¹ cholew¹ cechuje siê brakiem jakichkolwiek zapiêæ. Zapewne
odbiorcami tego fasonu by³y g³ównie osoby doros³e, ale nosi³y je równie¿ dzieci. W zespole obuwia
z wysok¹ cholew¹ z Ko³obrzegu udzia³ egzemplarzy o ma³ych rozmiarach wynosi³ ok. 25% (Wywrot-Wyszkowska 2008, s. 126, ryc. 46). Prezentowane
w niniejszej pracy dwa zrekonstruowane egzemplarze butów niskich przeznaczone by³y dla osób doros³ych (rozmiar 23 i 26). Znamienne, ¿e w Ko³obrzegu znaleziono tylko trzy egzemplarze tego typu
obuwia w ma³ych rozmiarach, co dowodzi, ¿e nosili je doroli mieszkañcy (Wywrot-Wyszkowska
2008, s. 125128, ryc. 46). Prawdopodobnie dzieci
tylko w okresie jesienno-zimowym chodzi³y w butach. Tym faktem nale¿y zapewne t³umaczyæ wysoki odsetek obuwia wysokiego w ma³ych rozmiarach,
obserwowany na wielu stanowiskach europejskich.
Na noszenie obuwia przez ca³y rok mogli pozwoliæ
sobie jedynie zamo¿niejsi mieszkañcy.
Zdecydowana wiêkszoæ obuwia by³a niezdobiona. Na nielicznych zabytkach zachowa³y siê lady
po hafcie, naszyciu dekoracyjnych elementów lub
nabiciu metalowych æwieków. Odkryto równie¿ kilka
fragmentów przyszew z wymodelowanym w licu
skóry ¿eberkiem, biegn¹cym w partii centralnej,
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wzd³u¿ podbicia. Niekiedy po obu jego stronach
znajdowa³ siê rz¹d dziurek, przez które przetykano
ozdobne nici, które niestety nie zachowa³y siê,
w zwi¹zku z tym trudno okreliæ rodzaj zastosowanego ciegu. W jednym przypadku motyw sk³ada³
siê ze zbiegaj¹cych siê ku sobie dwóch linii. Ornament pasmowy wykonany w podobnej technice znany jest m.in. z Londynu, gdzie wystêpuje na obuwiu z X-XII w. (Grew, de Neergaard 2001, s. 77, 79,
Fig. 112 de, 114), i Wroc³awia, sk¹d pochodzi przyszwa zdobiona w ten sposób, datowana na XII w.
(Kamierczyk 1970, s. 243, ryc. 66d).
Najbardziej efektowne jest obuwie zdobione a¿urem, noszone zapewne na barwn¹ poñczochê, która
by³a t³em dla wyciêæ w skórze. Jest ono szczególnie charakterystyczne dla XIII i XIV w. (por. Romanow 1981, s. 178179; Grew, de Neergaard 2001,
s. 7983, Fig. 115117). Z Wroc³awia i Opola znane
s¹ pojedyncze egzemplarze wykonane w tej technice
z 2. po³. XII (Kamierczyk 1970, s. 243) i z XIII
XIV w. (Majewska 1999, s. 1618, 3940, tablice
1, 3). Wród stosowanych motywów ornamentacyjnych wyst¹pi³y kó³ka (ryc. 158f), owale, rzêdy niewielkich otworków, pod³u¿ne wyciêcia (ryc. 155b)
oraz kombinacje z³o¿one z kilku w¹tków. Na uwagê zas³uguj¹ dwa zdobione wycinaniem fragmenty,
pochodz¹ce z nieokrelonych przedmiotów. Pierwszy z nich pokryty by³ rzêdami zygzaków i krzy¿y
wpisanych w romb oraz wstêgami wype³nionymi nak³uciami (ryc. 158a). Drugi zdobiony jest wzorem
trójk¹tów w ró¿nych kompozycjach (ryc. 158b). Znaleziono równie¿ jeden skrawek skóry z wyt³aczanym
wzorem przypominaj¹cym czterolistn¹ koniczynê
(ryc. 158e). Oprócz tego wyst¹pi³y paski skóry z brzegami ozdobionymi wyciêciami w kszta³cie czworoboków (ryc. 155e), zygzaków, frêdzli (ryc. 155i) itd.
W redniowiecznym Wroc³awiu podstawowym
surowcem do wyrobu obuwia by³y skóry bydlêce.
U¿ywano ich przede wszystkim do wykroju spodów,
a tak¿e coraz czêciej, zw³aszcza od 2. po³. XIII w.,
cholewek. Szewcy wroc³awscy do wyrobu wierzchów obuwia wybierali najchêtniej skóry kozie,
owcze, cielêce i bydlêce (Radek 1999, s. 104, tabele II, IV). Ekspertyza archeozoologiczna skór z ul.
Szewskiej przeprowadzona przez Teresê Radek50
wykaza³a, ¿e najwiêkszy udzia³ wród wierzchów
(ryc. 159) mia³ surowiec bydlêcy (28,41%), w dalszej kolejnoci pokrycie kozy (26,14%), kozy lub
50

W artykule 19 rozdzia³u VIII zamieszczono szczegó³ow¹
analizê gatunkow¹ surowca skórzanego autorstwa Teresy Radek i Aleksandra Chrószcza z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc³awiu.
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Ryc. 158. Wroc³aw, ul. Szewska. Wybór zabytków skórzanych: ab, ef, k  fragmenty zdobione;
180/c, 181/d  kr¹¿ki; g  rzemieñ z pêtelkami; hj, lm  pasy. Fot. M. Konczewska
Fig. 158. Wroc³aw, Szewska St. Assorted leather finds: ab, ef, k  ornamented fragments;
180/c, 181/d  discs; g  strap with loops; hj, lm  belts. Photo. M. Konczewska

owcy (15,91%), zwierz¹t z rodziny jeleniowatych
(11,36%) oraz owcy (7,95%).
Do wykroju spodów oprócz skór bydlêcych szewcy stosowali równie¿ pokrycie owiec i sporadycznie kóz (Radek 1999, s. 101, tabela III). Z tych ostatnich wyrabiano zazwyczaj podeszwy ma³ych rozmiarów: dzieciêce i prawdopodobnie kobiece oraz
podpiêtki i pozosta³e wyció³ki podeszew. W materiale z ul. Wiêziennej 11 we Wroc³awiu, datowanym
na XIV w., udzia³ skór bydlêcych w strukturze
spodów obuwiowych wynosi³ 66,05%, owczych
28,44%, kozich 5,5% (Radek 1999, s. 101, tabele III,

V). Z uwagi na lunoæ w³ókien tkanki i tzw. p³ywaj¹ce lico skóry owcze nie by³y najlepszym materia³em na podeszwy i zapewne z tego wzglêdu, wraz
z rozwojem technik skórniczych, traci³y na znaczeniu. W wypadku spodów z ul. Szewskiej dla 68,48%
zbioru nie uda³o siê okreliæ surowca (z uwagi na
znaczne zniszczenie wyrobów w trakcie u¿ytkowania), 29,35% spodów wykonano ze skór bydlêcych,
a tylko 1,09% ze skóry koziej lub owczej.
Do wyrobu galanterii skórzanej u¿ywano g³ównie
skór miêkkich, przede wszystkim z pokrycia owiec,
byd³a i kóz, a wyj¹tkowo zwierz¹t miêso¿ernych i
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Ryc. 159. Wroc³aw, ul. Szewska. Struktura gatunkowa
surowca wykorzystywanego do wyrobu wierzchów
obuwiowych. Oprac. M. Konczewska wg wyniku
analizy T. Radek

Ryc. 160. Wroc³aw, ul. Szewska. Struktura gatunkowa
surowca wykorzystywanego do produkcji ró¿nych wyrobów.
Oprac. M. Konczewska wg wyniku
analizy T. Radek

Fig. 159. Wroc³aw, Szewska St. Varieties of material used
in making upper leather of shoes. Description
M. Konczewska basing on analyses of T. Radek

Fig. 160. Wroc³aw, Szewska St. Varieties of raw material
used in making leather goods. Description M. Konczewska
basing on analyses of T. Radek

Ryc. 161. Wroc³aw, ul. Szewska. Wybór zabytków skórzanych: ac  sakiewki; 118  rêkawica. Fot. M. Konczewska
Fig. 161. Wroc³aw, Szewska St. Assorted leather finds: ac  pouches; 118  gauntlet. Photo. M. Konczewska
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wiñ (Radek 1999, s. 104, tabela VI). Strukturê gatunkow¹ surowca skórzanego wykorzystywanego do
produkcji pochewek, sakiewek, pasów, rzemieni i rêkawic odkrytych na ul. Szewskiej ilustruje ryc. 160.
Reasumuj¹c, mo¿emy za Teres¹ Radek stwierdziæ, ¿e redniowieczni rzemielnicy wroc³awscy

przy produkcji wyrobów skórzanych kierowali siê
celowym doborem gatunku i asortymentu skóry,
któr¹ otrzymywali dziêki znajomoci wielu metod
wyprawy  ró¿nych i zale¿nych od gatunku zwierzêcia, jego wieku i topograficznych obszarów skóry
(Radek 1999, s. 105).

C. RÊKAWICA (ZOB. ANEKS 7)
Istotnym uzupe³nieniem stroju by³y rêkawice,
które nie tylko zabezpiecza³y d³onie przed zimnem,
ale tak¿e chroni³y je przed urazami mechanicznymi
w trakcie wykonywania rozmaitych czynnoci. Odkryty egzemplarz z jednym palcem wykonano z odpowiednio wykrojonego i z³o¿onego na pó³ kawa³-

M.K.

ka skóry (zwierzêcia z rodziny jeleniowatych), okrywaj¹cego górn¹ i doln¹ stronê d³oni, kciuk natomiast
wyciêto osobno (ryc. 161:118). Najstarsze znane
z Wroc³awia rêkawice jednopalczaste pochodz¹
z XI w. (Kamierczyk 1970, s. 253, ryc. 71a).
M.K.

D. ODZIE¯ (ZOB. ANEKS 8)
Wiêksze kawa³ki skór uznaæ mo¿na za fragmenty kaftanów, nakryæ g³owy czy okryæ wierzchnich,

lecz z uwagi na ich stan zachowania (bezkszta³tne
strzêpy) nie nadaj¹ siê do bli¿szej identyfikacji.
M.K.

8. OZDOBY I AKCESORIA STROJU (ZOB. ANEKS 9)
A. OBR¥CZKA I PIERCIONEK
Zaskakuj¹co ma³o piercionków odkryto na ulicach Wroc³awia. Zdobion¹ prostym, geometrycznym
ornamentem obr¹czkê (ryc. 162:126) mo¿na by w³aciwie zaliczyæ do form pospolitych, gdyby nie fakt,
i¿ wykonana jest ze z³ota. Równie prosta jest orna-

mentyka piercionka z lekko rozszerzon¹ tarczk¹ ze
znakiem ukonego krzy¿a w obramowaniu z rombu
(ryc. 162:127).
Zarówno piercionek, jak obr¹czka nale¿¹ do
form czêsto spotykanych w pónym redniowieczu.
K.W.

B. KAB£¥CZKI SKRONIOWE
W XIIIXIV w. kab³¹czki (ryc. 162:128131)
nale¿¹ do ozdób prze¿ywaj¹cych siê. W tym czasie
maj¹ jednak nader istotny walor: wykazuj¹ wyran¹
zbie¿noæ z kultur¹ ludnoci s³owiañskiej. W rozwa¿aniach na temat chronologii kab³¹czków du¿e
znaczenie ma wielkoæ ich rednicy. Nie nale¿y tego
jednak rozumieæ cile w ten sposób, ¿e okazy ma³e
s¹ starsze, a du¿e  m³odsze. Du¿e owszem s¹ m³odsze, co potwierdzaj¹ tak¿e nasze znaleziska, ale okazy rednie, a nawet ma³e nierzadko zdarzaj¹ siê tak¿e

na stanowiskach z pónego redniowiecza. Jak¹
rolê, ale raczej w sensie statystycznym, odgrywa te¿
surowiec. W pónym redniowieczu raczej ju¿ nie
wystêpuj¹ okazy srebrne czy platerowane srebrem,
a zwiêksza siê liczba egzemplarzy o³owianych i cynowych, co równie¿ znajduje potwierdzenie w naszym zbiorze. Wszystkie znalezione na ulicach Wroc³awia kab³¹czki nale¿¹ do form z esowatym uszkiem, które niekiedy bywa ¿³obkowane (ryc. 162:
129130).
K.W.

C. SZPILA
Identyfikacja szpil odkrywanych na stanowiskach
pónoredniowiecznych w Polsce, z nielicznymi
wyj¹tkami, nie jest jednoznaczna. Poza skarbami nie
wystêpuj¹ na ogó³ egzemplarze ornamentowane,
wykonane ze szlachetnych surowców, lecz jedynie

¿elazne (ryc. 163:132) lub br¹zowe okazy z rozmaicie ukszta³towan¹ g³ówk¹. Wydaje siê, ¿e szpile
nale¿¹ do tej kategorii ozdób, które, choæ popularne na Zachodzie Europy, na ziemiach polskich nie
upowszechni³y siê.
K.W.
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Ryc. 162. Wroc³aw, ul. £aciarska (127) i Szewska (pozosta³e). Ozdoby: 126  obr¹czka;
127  piercionek; 128131  kab³¹czki skroniowe. Rys. N. Lenkow
Fig. 162. Wroc³aw. Small finds from £aciarska St. (no. 127) and Szewska St. Ornaments:
126  plain finger-ring; 127  finger-ring; 128131  temple rings. Drawing N. Lenkow

D. ZAPINKI
Termin zapinka jest w jêzyku polskim, podobnie zreszt¹ jak w wielu innych jêzykach europejskich, bardzo nieprecyzyjny. W szczególnoci zapinki bywaj¹ mylone ze sprz¹czkami do pasa. Nie przynosz¹ tu rozstrzygniêæ ani surowiec, ani kontekst
znaleziska. Egzemplarze cynowe nie mog¹ byæ automatycznie zaliczone do zapinek, poniewa¿ tak¿e
sprz¹czki do pasa by³y wykonywane cyny, choæ zabrania³y tego przepisy cechowe. Z kolei formy, które

236

okrelilibymy jako zapinki, znajdowane s¹ niekiedy w grobach w okolicy pasa zmar³ego. Problem ten
podjêto szczegó³owo na gruncie niemieckim (Blaschitz, Krabath 2004), z uwzglêdnieniem nie tylko
oryginalnych zabytków, ale tak¿e wystêpuj¹cych
w ród³ach redniowiecznych terminów, wyniki trudno jednak uznaæ za zadowalaj¹ce, tym bardziej ¿e
w innych pracach niemieckich powiêconych temu
zagadnieniu stosowana jest jeszcze inna terminolo-
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gia (Ditmar-Trauth 2000). Problem dotyczy tak¿e
l¹ska, poniewa¿ w tutejszych ród³ach dominuje
jêzyk niemiecki (zob. Schultz 1871; Goliñski 2006).

Niemniej w literaturze pewne terminy s¹ czêciej
stosowane; w jêzyku polskim najczêciej jest to zapinka, a gdy dominuje funkcja ozdobna, to u¿ywa

Ryc. 163. Wroc³aw, pl. Uniwersytecki (135) i ul. Szewska (pozosta³e). Ozdoby i akcesoria stroju:
132  szpila; 133135  zapinki; 136  wisiorek dzwoneczkowaty; 137  dzwoneczek;
138  kulka zapachowa; 139  okucie; 140141  ³añcuszki. Rys. N. Lenkow
Fig. 163. Wroc³aw. Small finds from Uniwersytecki Square (no. 135) and Szewska St. Ornaments
and dress accessories: 132  pin; 133135  brooches; 136  bell pendant; 137  bell;
138  pomander; 139  mount; 140141  chains. Drawing N. Lenkow
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siê okrelenia broszka. Nie pos³ugujemy siê natomiast terminem fibula, który jest raczej zastrze¿ony dla wczeniejszych okresów. Trzeba te¿ wspomnieæ, ¿e zapinka na naszych terenach pojawia siê
dopiero w okresie transformacji, tj. w XIII w.
Uwzglêdniaj¹c wyra¿one zastrze¿enia, w materiale pochodz¹cym z ulic wroc³awskich zidentyfikowano zaledwie trzy zapinki, które zaklasyfikowaæ
mo¿na do dwóch zasadniczych grup.
Zapinki koliste. Ta najpopularniejsza grupa ma
wiele odmian. Najbardziej pospolita jest forma doæ
szerokiego, p³askiego kr¹¿ka, jak br¹zowy okaz z pl.
Uniwersyteckiego (ryc. 163:135). Na tê bazow¹ formê czêsto nanoszono ornament i napisy. Na cynowo-o³owiowej zapince z ul. Szewskiej górna po³owa obrêczy zdobiona jest pseudotordowaniem (ryc.
163:134).

Zapinki w kszta³cie karo. Na Zachodzie Europy
jest to doæ czêsta i zró¿nicowana forma. W Polsce
prócz cynowo-o³owiowego okazu z ul. Szewskiej
(ryc. 163:133) znanych jest niewiele egzemplarzy,
jak np. z Opola, Jeleniej Góry i Ko³obrzegu (Wachowski 2007, ryc. 1). Zabytek wroc³awski, podobnie jak jeleniogórski, wykonany jest technik¹ odlewu i ozdobiony pseudogranulacj¹ i wprawionymi
kamieniami.
Wszystkie znaleziska wroc³awskie reprezentuj¹
zapinki pospolite, co przejawia siê nie tylko w formie, ale tak¿e surowcu i technice wykonania. Cynowe okazy mog³y byæ odlewane w sposób powtarzalny i produkowane masowo. Z kolei zapinka
z br¹zu wykonana jest bardzo niestarannie: otwór nie
jest symetrycznie umieszczony.
K.W.

E. WISIOREK DZWONECZKOWATY I DZWONECZEK
Wisiorki dzwoneczkowate stanowi³y we wczesnym redniowieczu popularn¹ ozdobê rzêdu koñskiego, zw³aszcza u ludów koczowniczych. Dziêki ikonografii pónoredniowiecznej wiemy, ¿e zastosowanie wisiorków zwiêkszy³o zakres i mo¿na je
traktowaæ równie¿ jako akcesoria stroju, zw³aszcza
pasa, szarfy i czapki (Egan, Pritchard 2004, ryc.
219220). Obok form charakterystycznych dla wczesnego redniowiecza (zob. Malinowski 1993) pojawiaj¹ siê nowe (Egan, Pritchard 2004, nr 1644
1692). Zmienia siê te¿ niekiedy technika wykonania, co przejawia siê m.in. dookolnym, poziomym
ko³nierzem w po³owie wysokoci. Nowoci¹ jest
tak¿e u¿ycie cyny. W³anie taki okaz odkryto przy
ul. Szewskiej (ryc. 163:136), a doæ blisk¹ analogiê,
zarówno pod wzglêdem surowca, jak i formy oraz

ornamentyki, stanowi zabytek znaleziony w Londynie (Egan, Pritchard 2004, nr 1683).
Dzwoneczki (otwarta czasza i serce) pojawi³y siê
dopiero w pónym redniowieczu i wykonywane
by³y z metalu, a rzadziej z gliny. Podobnie jak wisiorki dzwoneczkowate stanowi³y akcesorium stroju, ale przypisuje siê im tak¿e inne funkcje, jak np.
akcesorium pielgrzymkowe, przedmiot u¿ywany
przez trêdowatych, niewidomych itd. Niektóre
dzwonki, jak np. z Gniewu i Wroc³awia (Malinowski 1993, ryc. 12), mia³y napisy, które jednak nie
zosta³y odczytane. Dzwonek z ul. Szewskiej (ryc.
163:137), wykonany z ¿elaza, nie ma napisów ani
nie jest ornamentowany, co utrudnia jednoznaczne
okrelenie jego funkcji.
K.W.

F. APLIKACJA I OZDOBNE OKUCIE
Ze l¹ska znane s¹ a¿urowe aplikacje z w¹tkami
zoomorficznymi (dwa egzemplarze z Wroc³awia),
heraldycznymi (wroc³awski Rynek, Opole), ale
przedmiot z ul. Szewskiej jest pierwszym znaleziskiem z w¹tkiem florystycznym, maj¹cym jeszcze
pewne cechy romañskie (ryc. 163:138). Nawi¹zuje
on do kulki zapachowej, ale ze wzglêdu na u¿yty

surowiec s¹dzimy, ¿e jest to odznaka (badge) w postaci takiej kulki.
Pospolite w ca³ej Europie s¹ natomiast rozetkowate okucia, najczêciej pasa. ¯elazny, czêciowo
uszkodzony egzemplarz odkryto przy ul. Szewskiej
(ryc. 163:139).
K.W.

G. £AÑCUSZKI
Znalezione na ul. Szewskiej ³añcuszki pe³ni³y
dwie zasadnicze funkcje: ozdobne i praktyczne. Egzemplarz z miêkkiego stopu cynowo-o³owiowego
s³u¿y³ zapewne jako ozdoba, choæ trudno sprecyzowaæ dok³adniej, jakiego rodzaju (ryc. 163:140ab).
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Z kolei masywniejsze ³añcuszki ze stopów miedzi
(ryc. 163:141) mog³y byæ wykorzystywane do zawieszenia rozmaitych przedmiotów przy pasie, jak np.
nó¿, pugina³, kaletka itd.
K.W.
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Ryc. 164. Wroc³aw, ul. Szewska. Przedmioty kociane: 167172  kostki szecienne; 142  kó³ko;
173174, 177, 179  piony do gry; 175/144, 176/145  oprawki; 522  p³ytka. Fot. M. Konczewska
Fig. 164. Wroc³aw, Szewska St. Bone finds: 167172  hexahedral dice; 142  ring;
173174, 177, 179  game tokens; 175/144, 176/145  setting; 522  plaque. Photo. M. Konczewska

H. OZDOBY WYKONANE Z KOCI I PORO¯A
Funkcjê ozdoby  zapinki lub sprz¹czki  pe³ni³o
zapewne kó³ko o rednicy 3 cm i gruboci 0,5 cm (ryc.
164:142). Mo¿na je by³o równie¿ zawiesiæ na rzemyku, naszyæ na odzie¿ lub uprz¹¿, nosiæ na palcu itp.
Analogiczny przedmiot odkryto w Ko³obrzegu (Rêbkowski 1997, s. 238, ryc. 11:11). Podobne zabytki
znane s¹ ze Szlezwiku (Ulbricht 1984, Taf. 87:4).
W wykopie zlokalizowanym na skrzy¿owaniu
ul. Szewskiej i pl. Uniwersyteckiego znaleziono
sprz¹czkê z okr¹g³¹ kocian¹ ram¹ zaopatrzon¹
w metalow¹ skuwkê (materia³ niepublikowany). Ma
ona jednak nieco wiêksze wymiary od omawianego
kó³ka.

Zagadkowe zastosowanie mia³y dwa przedmioty o walcowatych kszta³tach z otworem w rodku
(kat., ryc. 164:175/144, 176/145). W literaturze archeologicznej okrelane s¹ jako oprawki wzmacniaj¹ce drewniane rêkojeci no¿y i innych narzêdzi
metalowych, kamienie do gry, paciorki naszyjników,
przêliki, munsztuki tr¹b bojowych, ustniki-wabiki
oraz odpady produkcyjne (Norska-Gulkowa 1985,
s. 281282; Jaworski 1990, s. 5455). Dyskusyjna
jest równie¿ funkcja owalnego kr¹¿ka z otworem
(ryc. 165:143).
Interesuj¹cym znaleziskiem s¹ dwie ma³e, p³askie
³y¿eczki z otworem w uchwycie, s³u¿¹cym zapew-
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Ryc. 165. Wroc³aw, ul. Szewska. Przedmioty kociane: 544  grzebieñ tkacki;
1027  grzebieñ trójwarstwowy; 143  kr¹¿ek. Fot. M. Konczewska
Fig. 165. Wroc³aw, Szewska St. Bone finds: 544  weaving comb;
1027  tri-layer comb; 143  disc. Photo. M. Konczewska

Ryc. 166. Wroc³aw, ul. Szewska. Przedmioty kociane: 645  ok³adzina; 146147  ³y¿eczki. Fot. M. Konczewska
Fig. 166. Wroc³aw, Szewska St. Bone finds: 645  casing; 146147  spoons. Photo. M. Konczewska

ne do zawieszenia (ryc. 166:146147). Mog³y one
pe³niæ funkcjê zawieszki lub miarki aptekarskiej.

Podobne przedmioty odkryto w Nowogrodzie
(Driewnij Nowgorod 1985, s. 80).
M.K.
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I. PAS
Elementy skórzane
Skórzane rzemienie mia³y wielorakie zastosowanie. Mog³y byæ u¿ywane samodzielnie, np. do przepasania odzie¿y, lub wchodziæ w sk³ad wieloczêciowych przedmiotów i funkcjonowaæ jako element
uprzê¿y, szelki none ró¿nych pojemników czy te¿
zapiêcia toreb (por. Wywrot-Wyszkowska 2008,
s. 8186). Ustalenie pierwotnej funkcji tego typu wyrobów jest utrudnione z uwagi na ich fragmentaryczny stan zachowania. Wszystkie rzemienie odkryte
w ul. Szewskiej pozbawione by³y okuæ, niemniej
obecnoæ otworów na kolec na koñcach kilku z nich
wiadczy, ¿e pierwotnie by³y zaopatrzone w sprz¹czki. Przemawiaj¹ za tym równie¿ lune znaleziska
okuæ metalowych, bêd¹ce przedmiotem odrêbnego
opracowania (por. artyku³ Krzysztofa Wachowskiego poni¿ej).
W redniowieczu pas by³ istotnym elementem
stroju, nie tylko spina³ odzie¿, ale te¿ pe³ni³ te¿ funkcje pomocnicze. Przymocowywano do niego ró¿ne
podrêczne przedmioty, takie jak klucze, no¿e, sakiewki, torby itd. (zob. Fingerlin 1971; Wachowski
1999a). By³ równie¿ wyznacznikiem pozycji spo³ecznej. Zazwyczaj sk³ada³ siê z tamy nonej, do
której nitami przymocowywano sprz¹czkê lub rzadziej sprz¹czkê ze skuwk¹. Bardziej wyrafinowane
pasy wyposa¿ano w dodatkowe, ozdobne okucia.
Niewykluczone, ¿e u¿ywano równie¿, zw³aszcza
wród ludnoci nale¿¹cej do ni¿szej klasy spo³ecznej, zwyk³ego rzemienia, którym przepasywano siê
wokó³ talii lub bioder i który unieruchamiano, stosuj¹c ró¿ne wi¹zania (supe³, kokarda). W trakcie
badañ w ul. Szewskiej odkryto w sumie 41 rzemieni, datowanych na XIII i XIV w. Szeæ egzemplarzy o szerokoci 2,45,6 cm uznano za czêci pasów.
Ich zachowana d³ugoæ wynosi³a 1017,5 cm. Wiêkszoæ z nich by³a zdobiona wzd³u¿ krawêdzi pojedynczym lub podwójnym rzêdem soczewkowatych,
ukonych naciêæ, przez które mog³y byæ pierwotnie
przetykane barwne nici (ryc. 158h-i). Na dwóch zabytkach wyst¹pi³ wykonany w podobnej technice
motyw linii ³amanych (ryc. 158i, l). W jednym przypadku na przeciêciu siê linii odnotowano otwór, zapewne na kolec sprz¹czki, a wokó³ niego kilka dziurek po dodatkowym wzmocnieniu, np. okuciu lub
obszyciu. Analogicznie zdobiony zabytek, z otworkami do regulacji skórzanej tamy nonej, znaleziono
w Ko³obrzegu (Wywrot 1997, s. 198, tabela 68:4).
Interesuj¹ce s¹ dwa egzemplarze ze spiczasto uformowan¹ krawêdzi¹ przeciwleg³¹ do koñca ze

sprz¹czk¹ (ryc. 158l) oraz zabytek ze cienionym
krañcem i T-kszta³tnym otworem na bolec klamry
(?). Odnotowano równie¿ fragment skórzanego pasa
o szerokoci ok. 2,6 cm, z rzemieniem przewleczonym w kierunku poprzecznym przez jeden z dwóch
zachowanych otworów (ryc. 158m).
Kolejn¹ grupê tworz¹ paseczki o szerokoci
0,91,8 cm. Wystêpuj¹ wród nich pojedyncze okazy zdobione oraz wyposa¿one w otwory na kolec
sprz¹czki. Wród motywów zdobniczych odnotowano wystêpuj¹cy na jednym egzemplarzu rz¹d skonych naciêæ, pomiêdzy którymi, w odleg³oci ok.
14 cm od siebie, wyst¹pi³y dwie grupy otworów. Jeden rzemieñ o d³ugoci 23,4 cm i szerokoci 1,1 cm
mia³ piêæ otworów i dowi¹zany do jednego z nich
zwisaj¹cy pasek skórzany. Na uwagê zas³uguj¹ egzemplarze wielodzielne ³¹czone ze sob¹ za pomoc¹
sup³a. Znaleziono równie¿ rzemieñ ze szlufk¹ i poprzecznie zamocowanym do niego kolejnym paskiem (ryc. 155g). Ostatni¹ grupê tworz¹ w¹skie, do
0,7 cm szerokoci rzemyki, czêsto wi¹zane ze sob¹
za pomoc¹ pêtelek (ryc. 156d). W jednym przypadku zaledwie 8-centymetrowy pasek o szerokoci
0,5 cm po³¹czono a¿ trzema metalowymi obejmami.
W¹skich rzemieni, o szerokoci do ok. 2 cm, u¿ywano zapewne w charakterze troczków i tasiemek.
Mo¿na równie¿ dopatrywaæ siê ich zwi¹zku z tzw.
pasem nadd³ugim, w którym czêæ koñcowa nie bieg³a wokó³ talii, lecz zwisa³a luno ku do³owi (Fingerlin 1971, s. 84 i n.; Wachowski 1999a, s. 6769).
Fragmenty pasków skórzanych z otworami na obu
koñcach uznaæ mo¿na za pozosta³oci uchwytów
i zapiêæ (por. Schnack 1994; Fingerlin 1995, Abb.
6465; Wywrot-Wyszkowska 2008, s. 8485, tabela XLII 1, 4, 67). Egzemplarze ze ladami po
szwach na jednym koñcu by³y przyszywane do jakich innych przedmiotów lub do kolejnego paska
skóry, celem wyd³u¿enia d³ugoci tamy skórzanej
(por. Romanow 1979, s. 193). Rzemienie zakoñczone pêtelkami mog³y stanowiæ element pejczów.
Kilkumilimetrowej szerokoci d³ugich tasiemek u¿ywano do szycia i ³atania wyrobów skórzanych, a tak¿e jako sznurówek, zawieszek itp.
ród³a ikonograficzne dostarczaj¹ licznych przyk³adów zastosowañ pasów jako: elementów odzie¿y, tam do zawieszenia no¿y, sakiewek, kluczy,
uzbrojenia itd., szelek nonych sakw, toreb i innych
pojemników noszonych na plecach lub przewieszonych przez ramiê oraz elementów uprzê¿y (W¹sowicz 1967; Cockerell, Plummer 1969; Fingerlin
1995, Abb. 46; Backhouse 2000; Wywrot-Wyszkow-
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ska 2008, ryc. 3036). Wiele cennych informacji na
temat l¹skich paników odnajdujemy w ród³ach
pisanych. Punkt trzeci praw paników udzielonych
w Legnicy ustala trzy normy d³ugoci pasów i okrela karê w wysokoci jednej kwarty za wytwarzanie pasów krótszych ni¿ ustalone normy (Korn 1867,
nr 80, s. 120121). Podobn¹ wymowê ma punkt drugi prawa paników z ksiêgi statutów cechowych
z 2.3. æwierci XIV w.: wymieniona jest w nim równie¿ kara jednej kwarty dla wykonawców pasów
o niew³aciwej d³ugoci (Korn 1867, nr 75, s. 115).
Krzysztof Wachowski zastanawia siê, czy sposób
wyd³u¿enia pasa odkrytego na posesji Wiêzienna 11
za pomoc¹ ozdobnych ³¹czy ma jakikolwiek zwi¹zek z wy¿ej przytoczonymi przepisami (Wachowski
1999a, s. 68, ryc. 7).
M.K.
Sprz¹czki
Sprz¹czki nale¿¹ do stosunkowo dobrze opracowanej kategorii zabytków. Przed wielu laty egzemplarze, g³ównie zachodnioeuropejskie, opracowa³a

Ilse Fingerlin (1971). Z kolei zabytki z terenów
przede wszystkim zachodnios³owiañskich omówi³
Ingo Heindel (1990). Doæ chêtnie opracowuje siê
te¿ sprz¹czki znalezione na terenie jednego orodka miejskiego (zob. np. Zùbek 2002). Ostatnio szczegó³owiej zaj¹³ siê sprz¹czkami pónoredniowiecznymi w Europie Stefan Krabath (2001). Badacz ten,
na podstawie kszta³tu ramki, wyró¿ni³ 10 podstawowych typów i kilkanacie odmian o cechach wspólnych dla wszystkich typów. Z kilku co najmniej powodów nie s¹dzê, by podzia³ ten przyj¹³ siê w praktyce. Jest to bowiem system zamkniêty i nieznane
dot¹d rozwi¹zania trafi¹ do obszernej grupy form
specjalnych. Ponadto forma ramki, szczególnie
w pónym redniowieczu, nie jest tak istotna jak inne
rozwi¹zania, np. ruchoma tuleja czy ornament, które
to cechy z jednej strony pokazuj¹ zwi¹zki kulturowe, z drugiej za s¹ przydatne w datowaniu. Z tych
powodów tak chêtnie opracowuje siê nie typy, ale
pewne grupy sprz¹czek maj¹cych wspólne cechy, bez
wzglêdu na kszta³t ramki. Szczególnie jaskrawym
przyk³adem s¹ sprz¹czki tzw. profilowane (zob.
Wachowski 1994) czy sprz¹czki i zapinki z napisem

Ryc. 167. Wroc³aw, ul. £aciarska (161) i Szewska (pozosta³e). Sprz¹czki profilowane. Rys. N. Lenkow
Fig. 167. Wroc³aw. Small finds from £aciarska St. (no. 161) and Szewska St. Profiled buckles. Drawing N. Lenkow
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Ave Maria lub innymi napisami (Heindel 1986).
Znamienne, ¿e S. Krabath (2001, s. 134, ryc. 27)
szczególnie zaj¹³ siê ornamentyk¹ charakterystyczn¹
dla egzemplarzy profilowanych.
Sprz¹czki profilowane

Grupê tê wydziela siê ze wzglêdu na rodzaj zdobienia, bez wzglêdu na formê ramki. Kszta³t ramki

profilowanych sprz¹czek z wroc³awskich ulic ogranicza siê do trzech jedynie form: owalu, trapezu
i litery D. Ograniczony jest tak¿e zasób zdobnictwa:
najczêstsze s¹ rowki na kab³¹ku, a sporadycznie
wystêpuj¹ tak¿e boczne wypustki (ryc. 167:149)
i karbowanie (ryc. 167:157). Do grupy tej wyranie
nawi¹zuje egzemplarz z rowkowan¹ tulej¹ (ryc.
167:159). Stwierdzono trzy rodzaje konstrukcji ram-

Ryc. 168. Wroc³aw, ul. Szewska. Sprz¹czki o ró¿nych kszta³tach ramki. Rys. N. Lenkow
Fig. 168. Wroc³aw, Szewska St. Assorted buckles. Drawing N. Lenkow
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ki. Najczêstsza jest ramka wykonana w ca³oci z jednego kawa³ka metalu, czasem intencjonalnie przerwana w jednym miejscu (ryc. 167:148). Rozwi¹zaniem we wczesnym redniowieczu nieznanym jest
konstrukcja z wnitowanym prostym odcinkiem kab³¹ka, na którym swobodnie osadzona jest tuleja
(ryc. 167:159). Dominuj¹ sprz¹czki wykonane z ¿elaza powleczonego cyn¹, ale zdarzaj¹ siê tak¿e okazy
br¹zowe i mosiê¿ne.
Zbiór nasz jest pod ka¿dym wzglêdem doæ skromny, nawet w porównaniu ze znaleziskami z ca³ego
l¹ska (Wachowski 1995), o ca³ej Europie nie wspominaj¹c (Wachowski 1994, ryc. 6; Krabath 1998,
ryc. 3). Sprz¹czki profilowane wystêpuj¹ g³ównie
w XIII w. i na wschodzie z rzadka jedynie przekraczaj¹ Wis³ê.

Sprz¹czki w kszta³cie litery D

Sporód licznych egzemplarzy w kszta³cie litery
D sprz¹czka nasza wyró¿nia siê wyprofilowaniem
zakoñczeñ osi, poszerzeniem kab³¹ka w czêci rodkowej i rowkiem do osadzenia kolca na kab³¹ku (ryc.
168:151). Sprz¹czki w kszta³cie litery D datowane
s¹ ogólnie na XIIIXV w. (Krabath 2001, s. 139,
C10). Profilowanie osi i poszerzenie kab³¹ka jest
bardzo podobne jak w typie D11, datowanym na 2.
po³. XV w. (Krabath 2001, s. 139).
Sprz¹czki prostok¹tne

Egzemplarz nasz jest prawie kwadratowy, z czêci¹ kab³¹ka równomiernie poszerzon¹ (ryc. 168:
152). Wariant taki datowany jest od 2. po³. XIII do
ok. 1500 r. (Krabath 2001, s. 141, G21).

Sprz¹czki owalne

Sprz¹czki o ramce nieregularnej

Szczególnym przypadkiem w tej grupie jest egzemplarz z osi¹ wyodrêbnion¹ uskokiem i kab³¹kiem z wklêniêciem w po³owie d³ugoci. Na wklêniêciu jest poszerzenie i rowek do osadzenia kolca
(ryc. 168:154). Forma ta, okrelana przez S. Krabatha (2001, s. 139) jako L6, datowana jest przez
tego badacza na okres od 2. po³. XIII do pocz¹tków XIV w.

Poza omówionymi sprz¹czkami znaleziono egzemplarze o niemaj¹cych cis³ych odpowiedników
kszta³tach ramek. Niektóre okazy nawi¹zuj¹ form¹
zarówno do owalu, jak i trapezu (ryc. 168:160), inne
do prostok¹ta i litery D (ryc. 168:153). Jedna sprz¹czka zachowa³a siê wprawdzie jedynie fragmentarycznie (ryc. 168:156), ale ma ona analogie na dzia³ce
przy ul. Wiêziennej we Wroc³awiu (Wachowski
1999a, ryc. 6:3). Przypuszczalnie kab³¹k by³ tu ³ukowaty, a ca³oæ nawi¹zuje do sprz¹czek lirowatych.
Liczba odkrytych sprz¹czek do pasa na ulicach
Wroc³awia jest niewielka. Brak te¿ okazów ma³ych,
s³u¿¹cych do zapinania obuwia, ostróg. Prawie nie
odkryto innych metalowych okuæ pasa. Zespó³ ma
bardzo ma³o charakterystycznych dla pónego redniowiecza cech, jak pazowanie ramki, czêste u¿ywanie br¹zu i zabronionej przez cechy cyny, oraz du¿¹
ró¿norodnoæ form. Relatywnie du¿y odsetek sprz¹czek profilowanych wskazuje, ¿e zespó³ nasz pochodzi g³ównie z okresu transformacji, tj. z XIII w.

Sprz¹czki trapezowate

Znaleziono egzemplarze o bokach prostych,
w których kolec osadzony jest na krótszym z dwóch
przeciwleg³ych boków (ryc. 168:150). S. Krabath
(2001, s. 142) okrela tê formê jako C30 i datuje na
po³owê XIII w. Inna sprz¹czka ma boki wklês³e (ryc.
168:158). Ten ostatni egzemplarz ma ponadto tulejê
na kab³¹ku. Cecha ta pojawia siê na l¹sku w XIII w.
i wystêpuje tak¿e na sprz¹czkach o ramce prostok¹tnej (Romanow 1978, ryc. 4k).

K.W.
J. SAKIEWKI I TORBY
Z badañ w ul. Szewskiej pochodz¹ trzy sakiewki
i dwa fragmenty niewielkich pó³kolistych toreb. Ich
chronologiê okrelono na 2. po³. XIII i na XIV w.
Odkryte sakiewki maj¹ czworoboczny kszta³t
i jednolit¹ konstrukcjê. Wykonano je z odpowiednio
wykrojonego p³ata skóry, z³o¿onego na pó³ i zszytego wzd³u¿ d³u¿szych boków. Ich otwory ci¹gano
rzemieniem przechodz¹cym przez pod³u¿ne naciêcia w górnej krawêdzi. Najmniejszy egzemplarz,
nabijany czterema rzêdami cynowych (69,23% cyny,
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29,14% o³owiu) æwieków o okr¹g³ych g³ówkach, ma
7 cm wysokoci i otwór ci¹gniêty dwoma rzemieniami z rozdwojonymi koñcami. Umieszczone po
bokach naprzeciwko siebie nierozciête koñce przyszyto zapewne do sakiewki, natomiast rozciête przewleczono przez soczewkowate otwory (ryc. 161c).
Nabijane æwiekami sakiewki, datowane na XIV w.
(ze spucizny Hermanna von Gocha), przechowywane s¹ w Muzeum Miejskim w Kolonii. Analogiczne
zdobnictwo wystêpuje m.in. na obuwiu wroc³awskim
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z 2. po³. XII i z XIII w. (Kamierczyk 1970, s. 243,
ryc. 66e) oraz opolskim (Ho³ubowicz 1956, s. 324,
ryc. 145:33). Na uwagê zas³uguje stosunkowo du¿a
sakiewka-worek (24×17,8 cm) z otworami umieszczonymi po obu stronach w dolnej czêci, do
których przytroczono rzemienie, zapewne w celu
doczepienia dodatkowych przedmiotów, np. mniejszych sakiewek, lub dla bezpieczniejszego zamocowania przy pasie (ryc. 161b). Ostatnia sakiewka charakteryzuje siê rednimi rozmiarami (11,6×7,5 cm)
i podobnie jak wy¿ej omówiony zabytek zosta³a
ozdobiona przy bocznych krawêdziach rzêdami naciêæ, przez które pierwotnie mog³y byæ przetykane
dekoracyjne nici lub na których by³y zamocowane
aplikacje (ryc. 161a).
W Ko³obrzegu w XIII w. do ci¹gania otworów
sakiewek u¿ywano jednego d³ugiego rzemienia.
W ostatniej æwierci XIII w. pojawiaj¹ siê nowe rozwi¹zania zamkniêæ tego typu przedmiotów: przy u¿yciu dwóch rzemieni, których koñce przyszywano do
jednego boku sakiewki i zawi¹zywano na drugim.
W XIV w. upowszechnia siê sposób wi¹zania sakiewek dwoma rzemieniami z rozdwojonymi koñcami (Wywrot-Wyszkowska 2008, s. 7273, ryc.
XXXIV:2, 4).
Zachowane dwa niewielkie pó³koliste fragmenty skóry zinterpretowano jako klapy lub przednie
cianki toreb zawieszanych przy pasie. Niestety niewiele mo¿emy powiedzieæ o ich konstrukcji. Podob-

ne zabytki odkryto np. w Ko³obrzegu (Wywrot-Wyszkowska 1998, s. 246247, tabele 56:78, 67:4).
Sakiewki noszono zawieszone przy pasie za pomoc¹ tego samego rzemienia, którym ci¹gano ich
otwór, lub innego troczka czy szlufki. W dodatkowy rzemyk zaopatrzono np. analogiczny zabytek
znaleziony w Greifswaldzie (Schäfer 1998, s. 155,
Abb. 1c). Tego typu wyroby by³y bardzo popularne
w redniowiecznej Europie. Znane s¹ z licznych stanowisk archeologicznych oraz przedstawieñ ikonograficznych (Goubitz 2007; Codex Manesse, Blatt
64r; Hortus Deliciarum, planche 1). Znaleziono je
m.in. w Ko³obrzegu w nawarstwieniach z XIII i XIV
w. (Wywrot 1996, s. 277), Elbl¹gu (Nawrolska, Nawrolski 1989, ryc. 35:6, 9), Szlezwiku (Schnack
1998, Abb. 36). Z Wroc³awia znamy je z badañ przy
pl. Nowy Targ (Kamierczyk 1970, s. 251, ryc. 70j),
ul. Kotlarskiej (Romanow 1979, s. 193, ryc. 4u)
i Bernardyñskiej (P³onka, Winiewski 1990, s. 432).
Ma³e sakiewki s³u¿y³y zapewne do przechowywania monet, w wiêkszych mo¿na by³o schowaæ kosztownoci, przybory toaletowe, krzesiwa, klucze itp.
(Kamierczyk 1970, s. 251; Schnack 1998, s. 73;
Wywrot-Wyszkowska 2008, s. 72). Sakiewki najczêciej nosi³y kobiety, a zawieszane przy pasie torby
zazwyczaj mê¿czyni (por. Fingerlin 1995, Abb. 61,
6769; Schäfer 1998, Abb. 5a; Wywrot-Wyszkowska 2008, s. 73, ryc. 29).
M.K.

9. ROZRYWKA (ZOB. ANEKS 10)
A. GRY
Historia gier jest tak stara jak historia ludzkoci.
Najstarsz¹ form¹ gry znan¹ cz³owiekowi s¹ prawdopodobnie koci, a najstarsze tego typu zabytki
odkryto w grobowcach egipskich z 2000 r. p.n.e. Gra
w koci upowszechni³a siê bardzo szybko, o czym
informuje nas Tacyt, opisuj¹c fascynacjê Germanów
t¹ gr¹, fascynacjê tak wielk¹, ¿e byli gotowi graæ
o ca³y swój maj¹tek, a nawet wolnoæ osobist¹. Najprawdopodobniej gry hazardowe dotar³y na tereny
dzisiejszej Polski w okresie wp³ywów rzymskich, ok.
I w. W bogato wyposa¿onych grobach z okresu wp³ywów rzymskich we Wroc³awiu-Zakrzowie i £êgu
Piekarskim wystêpuj¹ przybory do gier (Wielowiejski 1976, s. 219220). Dwadziecia koci ródstopia barana z przewierconymi otworami znaleziono
w Czekanowie w grobie 1416-letniego ch³opca,
z koñca XI w. Zapewne zosta³y z³o¿one jako ekswota, amulety chroni¹ce od z³ego (Zawadzka-Anto-

sik 2003, s. 331332). W okresie redniowiecza gra
w koci sta³a siê ulubion¹ rozrywk¹ rycerstwa. Istnia³y specjalne szko³y ucz¹ce wprawnej gry oraz
gildie kociarzy. Na temat zami³owania do gry
w koci istnieje wiele anegdot. Opinie najwiêkszych
hazardzistów epoki renesansu mieli landsknechci 
¿o³nierze najemni zaciê¿nej formacji z koñca XV
i z XVI w.
Wincenty Kad³ubek w swojej kronice z pocz¹tku XIII w. opisuje rozgrywkê w koci pomiêdzy ksiêciem Kazimierzem Sprawiedliwym i jakim Janem.
Ów Jan, przegrawszy du¿¹ sumê pieniêdzy, wed³ug
relacji kronikarza mia³ uderzyæ ksiêcia w twarz
i uciec (Korczak 2006, s. 73). W Libro de los juegos gracze w koci przedstawieni s¹ jako osoby
gwa³towne, bezmylne i nieuczciwe. W skodyfikowanym przez Alfonsa X prawie (Ordenamiento de
las tafurerías) znalaz³y siê przepisy reguluj¹ce funk-
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Ryc. 169. Wroc³aw, ul. Szewska. Koci do gry z cz³onów palca byd³a. Fot. M. Konczewska
Fig. 169. Wroc³aw, Szewska St. Game tokens made of bovine digits. Photo. M. Konczewska

cjonowanie domów gier i piêtnuj¹ce wszystkie mo¿liwe rodzaje oszustw zwi¹zanych z fa³szowaniem
koci (Musser 2001). Koci nale¿a³y do ulubionych
rozrywek wszystkich warstw spo³ecznych. Grali
w nie królowie, ksi¹¿êta, mo¿ni, mieszczanie i pospólstwo.
Gry uprawiane hazardowo, w tym równie¿ planszowe (strategiczne), wzbudza³y gwa³towne emocje.
Czêsto w ich trakcie wybucha³y k³ótnie i bójki.
ród³a historyczne i archeologiczne dostarczaj¹ licznych przyk³adów fa³szowania kostek do gry (Borkowski 1995, s. 100). Z terenów Czech pochodz¹
XV-wieczne kafle z przedstawieniami bij¹cych siê
graczy w tryktraka (Hazlbauer 1992, ryc. 12). Przypuszcza siê, ¿e du¿y wp³yw na upowszechnienie siê
gier planszowych mieli rycerze powracaj¹cy z wypraw krzy¿owych. Prawdopodobnie im zawdziêczamy znajomoæ szachów na ziemiach polskich, chocia¿ do Europy dotar³y znacznie wczeniej, gdy¿ ju¿
w VIIIIX w. Hazard potêpia³y w³adze zarówno duchowne, jak i wieckie. Konflikty i liczne sprawy
s¹dowe doprowadzi³y do zmian w ustawodawstwie
rzymskim. W VI w. cesarz Justynian VI wyda³ zakaz
uprawiania wszelkich gier hazardowych. W 1255 r.
Ludwik IX wyda³ dekret, na mocy którego nawet
wyrabianie koci do gry sta³o siê nielegalne. U ¯ydów hazard by³ zabroniony pod kar¹ mierci. Równie¿ w redniowiecznej Polsce gry hazardowe obwarowane by³y wieloma przepisami utrudniaj¹cymi
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ich uprawianie lub zakazuj¹cymi ich. Statuty wilickie z 1347 r. zabrania³y gry pod zastaw i dopuszcza³y
grê tylko za gotówkê do okrelonej kwoty. Za nieprzestrzeganie prawa nak³adano na graczy kary. W
ksiêgach miejskich Krakowa notuje siê lubowania od gier. Na³ogowych graczy nazywano kosterami, a sam¹ grê okrelano mianem kosterstwa
(Szczepañczyk 1986, s. 114115, tam dalsza literatura).
Zbiór zabytków zwi¹zanych z rozrywk¹ i grami
reprezentuj¹ koci, kostki szecienne, piony (bierki) do gier planszowych oraz kule.
Koci do gry
Znaleziono piêæ egzemplarzy koci do gry,
w tym jeden zachowany fragmentarycznie. Wszystkie wykonane zosta³y z pierwszego cz³onu palca
byd³a i maj¹ od jednego do dziewiêciu wywierconych lub wyciêtych no¿em otworów. Wyst¹pi³y one
w nawarstwieniach datowanych na 2. po³. XIII i 1.
po³. XIV w. Pierwszy zabytek mia³ cztery otwory
zalane o³owiem  jeden wyciêty w podstawie i trzy
na stronie przedniej, p³asko ciêtej i wyg³adzonej
(ryc. 169:166). Drugi egzemplarz (ryc. 169:163),
z dziewiêcioma otworami przewierconymi w nasadzie dalszej i bli¿szej oraz na wszystkich ciankach
trzonu koci, nie pe³ni³ raczej funkcji przyboru do
gry z uwagi na ma³¹ przypadkowoæ wyniku rzutu
i brak stabilnoci przy zastosowaniu go jako pio-
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nu. Mo¿e u¿ywano go jako gwizdka lub by³ czêci¹ bli¿ej nieokrelonego instrumentu muzycznego (zob. Norska-Gulkowa 1985, s. 252254, ryc.
12rs; Jastrzêbski 1999, s. 95). Kolejny zabytek ma
dwa otwory: po jednym w nasadzie dalszej i bli¿szej (ryc. 169:164). Ostatni cz³on palca byd³a mia³
przewiercony w podstawie otwór, wewn¹trz którego znajdowa³y siê fragmenty drewna (ryc. 169:
162). Analogiczny przedmiot wyst¹pi³ równie¿
w wykopie zlokalizowanym na skrzy¿owaniu ul.
Szewskiej i pl. Uniwersyteckiego we Wroc³awiu
(materia³ niepublikowany, znany autorce z autopsji). lad z³amanego, drewnianego klina stwierdzono w jednym z otworów zabytku pochodz¹cego z ul. Ratuszowej w Ko³obrzegu (Rêbkowski
1996, s. 339).
Koci do gry znane s¹ z wczesno- i pónoredniowiecznych stanowisk z Ostrowa Tumskiego we Wroc³awiu, Giecza, Gniezna, Kruszwicy (Jaworski 1990,
s. 93), Opola (Norska-Gulkowa 1985, s. 252254),
Ko³obrzegu (Rêbkowski 1996, s. 338339). Liczny
zbiór tego typu przedmiotów datowanych na XIII
XV w. pochodzi z Wroc³awia. Odkryto je m.in. na
pl. Dominikañskim, w Sukiennicach, na ul. Igielnej
18 (Jaworski 2002, s. 234235, ryc. 225), Wiêziennej 1011 (Borkowski 1999, s. 187189; Jaworski
1999, s. 89), w. Miko³aja, Wierzbowej (Jastrzêbski 2004, s. 250, ryc. 1ab, 6f). Wykonanie koci do
gry nie wymaga³o szczególnych umiejêtnoci i móg³
je zrobiæ w zasadzie ka¿dy, problemem móg³ byæ
jedynie dostêp do o³owiu, ale mo¿liwe, ¿e zajmowali siê tym rogownicy lub ich uczniowie na marginesie swojej podstawowej dzia³alnoci (Jaworski
2002, s. 235).
Cz³onom palca byd³a zaopatrzonym w dodatkowe otwory najczêciej przypisuje siê funkcjê koci
do gry, pionów, ciê¿arków do wêdek, zawieszek,
amuletów, grzechotek i gwizdków. Identyczne przedmioty znaleziono w Szlezwiku. We wnêtrzu niektórych z nich, jak wykaza³y zdjêcia rentgenowskie,
znajdowa³y siê okruchy metali, dlatego wysuniêto
wniosek, ¿e s¹ to grzechotki lub ciê¿arki do wêdek
(Ulbricht 1984, s. 63, tabela 47:512). Z t¹ ostatni¹
funkcj¹, z uwagi na kontekst znaleziska, M. Rêbkowski by³by sk³onny ³¹czyæ egzemplarz znaleziony
w Ko³obrzegu, zaopatrzony w siedem otworów,
z których czêæ zalepiona by³a o³owiem (Rêbkowski 1998, s. 280). O mo¿liwoci nanizania na sznurek drobnych, przedziurawionych koci w celu sporz¹dzenia bucz¹cej zabawki wspomina K. Moszyñski (1967, s. 351). Podobne wynalazki znajduj¹
siê w Kanadyjskim Muzeum Cywilizacji (Canadian

Museum of Civilization Gatineau, Quebec) i by³y
u¿ywane przez plemiona indiañskie jeszcze na pocz¹tku XX w. (ryc. 170a).
Zasady gry w koci nie by³y skomplikowane. Rêk¹
lub za pomoc¹ specjalnego kubka wyrzucano koci
i odczytywano wynik z ich u³o¿enia. Najlepiej do tego
celu nadawa³y siê koci skokowe byd³a, okrelane
mianem astragali. Ka¿dej p³aszczynie koci odpowiada³a okrelona liczba punktów, najczêciej nieoznaczona na ciance, co dawa³o graczom du¿¹ swobodê w przypisywaniu wartoci. O wygranej decydowa³a suma wyrzuconych punktów. Do gry u¿ywano
zazwyczaj czterech lub piêciu astragali. W grze zwanej ko³o gracze rzucali koæmi na narysowane ko³o
lub w do³ek, staraj¹c siê wybiæ z niego koci przeciwnika. Bawiono siê równie¿ w podrzucanie piêciu
koci do góry tak, aby upad³y na zewnêtrzn¹ stronê
d³oni. Niez³apane koci nale¿a³o pozbieraæ z ziemi
palcami tej samej d³oni, staraj¹c siê nie zrzuciæ koci
le¿¹cych na niej (Zawadzka-Antosik 2003, s. 331
332). Koci wykonane z cz³onów palców zwierz¹t
ustawiano w szereg i rzucano w nie kulami. Dla
zwiêkszenia stabilnoci czêsto wype³niano je o³owiem
lub innym materia³em (Schütte 1982, s. 201; Borkowski 1999, s. 198). Scenê gry w koci za pomoc¹ astragali wykonanych z koci skokowych przedstawi³ Piotr
Bruegel Starszy na obrazie z lat 15591560 zatytu³owanym Zabawy dzieciêce (Web Galery of Art; zob.
te¿ Borkowski 1999, s. 194, ryc. 12).
Kostki szecienne
W wykopach w ul. Szewskiej znaleziono szeæ
kostek szeciennych typowych dla systemu wywodz¹cego siê z po³udniowej Europy i stosowanego
obecnie, w którym suma oczek przeciwleg³ych cianek równa siê zawsze 7, w odró¿nieniu od systemu
pó³nocnoeuropejskiego, gdzie suma wartoci oznaczeñ przeciwleg³ych pól wynosi 11/7/3 (Rêbkowski
1996, s. 338). Wszystkie kostki mia³y cianki oznakowane wartociami od 1 do 6 w postaci oczek
w formie nawierconego punktu obwiedzionego ko³em. Dwie kostki by³y lewoskrêtne, cztery prawoskrêtne, patrz¹c na wierzcho³ek, w którym stykaj¹
siê cianki oznaczone jednym, dwoma i trzema
oczkami  wartoci rosn¹ce okrelaj¹ kierunek. Najmniejszy egzemplarz mia³ bok d³ugoci 0,5 cm (ryc.
164:172), wymiary boków pozosta³ych zabytków
wynosi³y 0,851,08 cm. Jedna z kostek mia³a lekko
wklês³e cianki (ryc. 164:169), a na trzech innych
zaobserwowano ubytki w ciance pola oznaczonego
dwoma oczkami. Odkryte egzemplarze zalega³y w
warstwach datowanych na 2. po³. XIII i 1. po³. XIV w.
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Ryc. 170. redniowieczne gry: a  gra zrêcznociowa, ze zbiorów Canadian Museum of Civilization Gatineau, Quebec;
b  gra w koci o nazwie triga (wg Libro de los juegos, F 66R); c  dwie kobiety graj¹ce w tryktraka
(wg Libro de los juegos, F 75V); d  dwóch mê¿czyzn graj¹cych w m³ynek (wg Libro de los juegos, F 93R)
Fig. 170. Medieval games: a  game of dexterity from the collections of the Canadian Museum of Civilization Gatineau,
Quebec; b  triga  game of dice (Libro de los juegos, F 66R); c  two women playing backgammon
(Libro de los juegos, F 75V); d  two men playing Nine Mens Morris (Libro de los juegos, F 93R)

Podstawowym surowcem do wyrobu kostek szeciennych by³y koci ródstopia i ródrêcza byd³a,
rzadziej poro¿e. Pierwsz¹ czynnoci¹ wykonywan¹
przez rzemielnika przed przyst¹pieniem do produkcji kostek by³o sprawdzenie przydatnoci materia³u. W tym celu od³amywano lub obcinano nasady
od trzonu koci, aby zorientowaæ siê, czy maj¹ odpowiedni¹ gruboæ cianek. Nastêpnie dzielono trzon
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koci wzd³u¿ na po³owy i æwiartki. Dopiero tak uzyskany pó³fabrykat starannie obrabiano przy u¿yciu
pi³y lub struga. Wycinano z niego kwadratowe
w przekroju listewki. Istnieje mo¿liwoæ, ¿e oczka
na ciance górnej i ciankach bocznych nawiercane
by³y jeszcze przed odciêciem kostki od listewki,
a ostatni¹ wartoæ (zapewne 1) nanoszono ju¿ po odciêciu kostki. Przypuszczenie to jest tym bardziej za-
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sadne, ¿e ³atwiej jest zaznaczyæ oczka na ciankach
pó³fabrykatu zamocowanego w imadle ni¿ na niewielkich rozmiarów kostce (Szczepañczyk 1986,
s. 109; Jaworski 1995, s. 151; 2002, s. 231). Listewkê
z nawierconymi na bocznej ciance dwoma oczkami znaleziono we wroc³awskich Sukiennicach (Winiewski 1993, s. 325), a listewki z niedociêtymi kostkami znane s¹ m.in. z Wyszegradu (Erath 2008, s.
233235, Abb. 3). Przeprowadzony ostatnio przez
Marcina Diakowskiego eksperyment wykaza³, ¿e
wykonanie oczek na odciêtej od listewki kostce szeciennej nie powinno nawet pocz¹tkuj¹cemu rogownikowi sprawiaæ wiêkszych trudnoci. St¹d mo¿na
wysun¹æ wniosek o stosowaniu przez redniowiecznych rzemielników ró¿nych metod nanoszenia oczek.
Szecienne kostki do gry odkryto m.in. w Bytomiu, Dobromierzu, Raciborzu, na zamku Rogowiec,
na zamku w Bardzie (Borkowski 1995, s. 101),
w Ko³obrzegu (Rêbkowski 1997, s. 238), Wolinie,
Gdañsku, Miêdzyrzeczu, Nysie (Szczepañczyk 1986,
s. 109110), na Ostrówku w Opolu (Norska-Gulkowa 1985, s. 254, ryc. 13rs), na szczycie Gromnika
(Jaworski, Pankiewicz 2007, s. 118, ryc. 19h) i Rynku G³ównym w Krakowie. Z Wroc³awia znane s¹
z pl. Nowy Targ, gdzie datowano je na 3. æwieræ XIII
w. (Kamierczyk 1970, ryc. 131f, 136mn, 138m),
ul. Drewnianej, w. Katarzyny  z XIII w. (Kamierczyk 1966, s. 122123, ryc. 36:1314, 82:13, 89:11),
Bernardyñskiej, Katedralnej, Kotlarskiej, Wiêziennej 1011, Biskupiej, z Rynku i z Sukiennic  z XIII
XIV w. (Szczepañczyk 1986, s. 110; Borkowski
1995, s. 101; 1999, s. 187; Jaworski 1995, s. 151
152; Jastrzêbski 1999, s. 92, ryc. 6ac). W Sukiennicach w dwóch obiektach interpretowanych jako
pracowniane znaleziono kilkaset odpadów powsta³ych w trakcie produkcji kostek szeciennych oraz
gotowe wyroby (Winiewski 1993, ryc. 5:1536).
Liczne odpady powsta³e podczas wyrobu wspomnianych artefaktów wyst¹pi³y równie¿ na ul. Igielnej
(Jaworski 2002, s. 230231), Kotlarskiej (Jaworski
1995, ryc. 3), Biskupiej (Borkowski, Gierczak 1995,
ryc. 45) i na terenie Rynku (Jastrzêbski 1999, s. 92).
Najstarsze na l¹sku kostki szecienne datowane s¹
na koniec IX lub pocz¹tek X w. (Borkowski 1995,
s. 101).
Kostkami szeciennymi grano na wiele sposobów, wykorzystywano je równie¿ w grach planszowych do okrelania zasiêgu ruchu. Jednym z najwspanialszych arcydzie³ redniowiecznej literatury
traktuj¹cych o grach i jednym z pierwszych napisanych w jêzyku narodowym jest Libro de los juegos,
inaczej Libro de acedrex, dados e tablas  ksi¹¿ka

o szachach, kociach i grach planszowych, powsta³a z inicjatywy króla Leónu i Kastylii Alfonsa X.
Prace nad tym licz¹cym 98 kart, bogato ilustrowanym dzie³em ukoñczono w 1283 r. Rêkopis (T.I. 6),
przechowywany obecnie w Biblioteca de El Escorial niedaleko Madrytu, jest cennym ród³em poznania ¿ycia i obyczajów redniowiecznej Hiszpanii. Na
barwnych rycinach widzimy ludzi ró¿nych stanów,
p³ci, nacji i religii oddaj¹cych siê grze: monarchów,
arystokratów i zwyk³y lud; mê¿czyzn, kobiety i dzieci; chrzecijan, ¿ydów i muzu³manów (Alfonso X
Book of Games, http://games.rengeekcentral.com/).
Ksi¹¿ka sk³ada siê z siedmiu rozdzia³ów, w których
opisano historie i zasady ró¿nych gier (szachy, koci, gry planszowe i astronomiczne). Czêæ druga,
zilustrowana tablicami nr 6571, w ca³oci jest powiêcona grze w koci, do której u¿ywano kostek
szecio-, siedmio- i omiociennych, przy czym formy szecienne by³y najbardziej popularne. Na 12 miniaturach przedstawiono zasady i warianty gier w koci o nazwach triga (ryc. 170b), azar (wspó³czesny
hazard), marlota, par con as, riffa, panquist i inne.
Z czasem popularnoæ koci zaczê³a maleæ, a od
XVI w. zaczê³y wypieraæ je gry karciane (Korczak
2006, s. 73).
Bierki gier planszowych
Do gier planszowych u¿ywano pionów o ró¿nych
kszta³tach. Najczêciej mia³y one postaæ p³askich
kr¹¿ków. Odkryto w sumie co najmniej 10 tego typu
zabytków, w tym jeden kr¹¿ek kociany o rednicy
ok. 4 cm (ryc. 164:173) i dziewiêæ okazów drewnianych o rednicy 2,94,2 cm i gruboci 0,20,8 cm.
Niewykluczone, ¿e jako bierek do gier planszowych
u¿ywano równie¿ skórzanych kr¹¿ków (ryc. 158:
180/c, 181/d). Piony drewniane podzielono na dwie
grupy. Do pierwszej zaliczono piêæ zabytków, cechuj¹cych siê brakiem otworu (ryc. 171:183184, 186
188), do grupy drugiej za cztery pozosta³e: trzy
z otworem w rodku (ryc. 172:189191) i jeden egzemplarz z nieprzewiercon¹ na wylot dziurk¹ (ryc.
172:185). Kr¹¿ki bez otworów okrela siê czêsto
w literaturze jako pó³fabrykaty p³ywaków, natomiast
kó³ka z otworkami uznaje siê za p³ywaki (zob. Wysocka 1999, s. 116, tam dalsza literatura). Istnieje
te¿ mo¿liwoæ, ¿e by³y to kó³ka zabawek, np. wózków lub koników. Analogiczne przedmioty wykonane z gliny, koci, drewna i kamienia, czêsto zdobione, o rednicy 1,25 cm, u¿ywane by³y we wczesnym i pónym redniowieczu do gier wymagaj¹cych
jednakowych pionów, np. tryktraka (fr. tric-trac, ang.
backgammon) lub m³ynka (Borkowski 1995, s. 102).
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Ryc. 171. Wroc³aw, ul. O³awska (195) i Szewska (pozosta³e). Przedmioty drewniane:
194195  miecze; 192193  kule; 183184, 186188  kr¹¿ki. Fot. M. Konczewska
Fig. 171. Wroc³aw. Small finds from O³awska St. (no. 195) and Szewska St. Wooden finds:
194195  swords; 192193  balls; 183184, 186188  discs. Photo. M. Konczewska

Znajdowane s¹ na wielu stanowiskach europejskich,
m.in. na terenach Niemiec, Skandynawii, Rusi, Czech
i S³owacji. Odkryto je m.in. w Gdañsku, Wolinie,
Ko³obrzegu, Poznaniu, Gnienie, Opolu (Cnotliwy
1973, s. 238239), Wroc³awiu (Kamierczyk 1966,
s. 299, ryc. 89:2; Piekalski i in. 1991, s. 228; Borkowski 1995, s. 102; 1999, s. 189, ryc. 1:78; Wysocka 1999, s. 116, tablica VII:14). Komplet do gry
w tryktraka, sk³adaj¹cy siê z planszy i pionów
w formie drewnianych kr¹¿ków (ryc. 173), odkryto
we Freiburgu (Hazlbauer 1992, s. 426, ryc. 5; Müller
1996, s. 156159, Taf. 27, 28:1, 29:1734, 30).
Bierki w postaci p³askich kr¹¿ków znane s¹ z licznych redniowiecznych przedstawieñ ikonograficznych (ryc. 170c). W zbiorze wierszy i pieni Carmina Burana spisanych ok. 1230 r. zamieszczono
rysunek przedstawiaj¹cy grê w tryktraka. Z. Hazlbauer przytacza liczne przyk³ady historyczne i ikonograficzne powiadczaj¹ce istnienie tej gry w red-
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niowieczu (Hazlbauer 1992, s. 421442). Wzmianki o grze zilustrowane rozgrywanymi partyjkami
znajdujemy w Liber depictus (fol. 106, 109), powsta³ym przed 1350 r. (Hazlbauer 1992, s. 423425, ryc.
3). Równie popularny w redniowieczu, zw³aszcza
w XIV w., by³ m³ynek. W dziele Alfonsa X Libro
de los juegos przedstawiono kilka wariantów tej gry,
zwanej w Hiszpanii alquerque  przy u¿yciu kostek
lub bez (Libro de los juegos, F 93R). Tablica do tryktraka (backgammona) sk³ada siê z 24 trójk¹tnych
pól. Ka¿dy z graczy dysponuje 15 pionami w ró¿nych kolorach, które przesuwa po planszy zgodnie
z liczb¹ oczek wyrzuconych na kostkach. Jedn¹
z najstarszych redniowiecznych plansz do tej gry,
pochodz¹c¹ z koñca XI w., odkryto w Gloucester
(Stewart, Watkins 1984, s. 185190). Nastêpna plansza pochodzi z Saint-Denis we Francji i jest datowana na XII w. Póniejsz¹ chronologiê ma wspomniany ju¿ zabytek, znaleziony w jamie odpadko-
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Ryc. 172. Wroc³aw, ul. O³awska (569) i Szewska (pozosta³e). Przedmioty drewniane:
560, 562563, 565, 567570  p³ywaki; 572  pó³fabrykat p³ywaka (?); 185, 189191  kr¹¿ki. Fot. M. Konczewska
Fig. 172. Wroc³aw. Small finds from O³awska St. (no. 569) and Szewska St. Wooden finds:
560, 562563, 565, 567570  floats; 572  float roughout (?); 185, 189191  discs. Photo. M. Konczewska

wej klasztoru augustianów we Freiburgu, datowany
prawdopodobnie na 1. po³. XIV w. (po 1278 r.) (Hazlbauer 1992, s. 426, ryc. 5; Müller 1996, s. 156
157, 282, ryc. 27, tam dalsza literatura).
Kolejn¹ grupê tworz¹ piony o zgeometryzowanych kszta³tach. Pierwszy z nich, odkryty w ul.
Szewskiej w warstwie XIII-wiecznej, ma formê niskiego ostros³upa o podstawie kwadratu i oznaczony jest oczkami oraz dookoln¹ lini¹ ryt¹ (ryc.
164:174). Na Ostrówku w Opolu identyczne przedmioty pojawiaj¹ siê w nawarstwieniach z po³owy
XIII w. (Norska-Gulkowa 1985, s. 256, ryc. 13op).
Podobnie datowane s¹ analogiczne zabytki z terenu
Czech i l¹ska (Cnotliwy 1973, s. 238239; Borkowski 2004, s. 269). Wyst¹pi³y one na zamkach w Bardzie i Rogowcu. We Wroc³awiu znane s¹ m.in. z ul.

Uniwersyteckiej (Borkowski 1995, s. 102), pl. Nowy
Targ (Kamierczyk 1970, s. 491, ryc. 138o) i z ratowniczych badañ na Rynku (Jastrzêbski 1999, s. 95,
ryc. 6df). Wed³ug Tomasza Borkowskiego zdobnictwo w postaci nawierconych punktów i rytych linii
zwi¹zane by³o z gr¹ i mog³o mieæ na celu zró¿nicowanie pionków (1995, s. 102). Omawiany pion móg³
pe³niæ funkcjê figury szachowej lub bierki w grach
planszowych. Identyczn¹ rolê odgrywa³ zapewne
kamienny pion (ryc. 276) o wysokoci ok. 3 cm,
nawi¹zuj¹cy swoj¹ form¹ do figur szachowych znanych m.in. z Ostrowa Tumskiego we Wroc³awiu
i Sandomierza, wykonanych z koci i poro¿a (Jaworski 1990, s. 4546, tablica XI). Kolejny zabytek ma
kszta³t ostros³upa o podstawie prostok¹ta i wysokoci 2 cm (ryc. 164:179). Pion w kszta³cie niskiej pi-
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Ryc. 173. Komplet do gry w tryktraka, wg Müller 1996
Fig. 173. A backgammon set, Müller 1996

ramidki, co prawda zwieñczonej kulk¹, widzimy na
rycinach F 92V, F 93R z Libro de acedrex, dados
e tablas (Alfonso X Book of Games, http://games.rengeekcentral.com/) (ryc. 170d).
Funkcjê pionu móg³ równie¿ pe³niæ odciêty
wierzcho³ek bydlêcego mo¿d¿enia (ryc. 174:497).
Za tak¹ interpretacj¹ przemawiaj¹ jego wymiary
i wytarcie krawêdzi podstawy, chocia¿ niewykluczone, ¿e jest to odpad produkcyjny. Z du¿¹ ostro¿noci¹ za konika szachowego mo¿na uznaæ przedmiot
o czworok¹tnej podstawie, zwê¿aj¹cy siê ku wierzcho³kowi, zakoñczony trójk¹tnym poszerzeniem
(ryc. 164:177). Sylweta zabytku przywo³uje na myl
schematyczne przedstawienia skoczków, charakterystyczne dla szachów arabskich, lecz mo¿e to byæ
równie¿ odpad po produkcji np. kostek szeciennych.
Niewykluczone, ¿e pionem by³ przedmiot wykonany z koñcówki odnogi poro¿a jelenia (ryc. 174:178),
zalegaj¹cy w nawarstwieniach ul. Szewskiej z 1. po³.
XIV w. Identyczn¹ rolê przypisano wierzcho³kom
poro¿a znalezionym na terenie wroc³awskiego Rynku
(Jastrzêbski 1999, s. 95). Za pion szachowy uznano
równie¿ sto¿ek powsta³y przez odciêcie koñcówki
poro¿a, znaleziony w warstwie z 1. po³. XI w. na
Ostrowie Tumskim we Wroc³awiu (Jaworski 1990,
s. 4546, tablica XIg).

252

Zagadkowe zastosowanie mia³y dwa przedmioty o walcowatych kszta³tach z otworem w rodku
(ryc. 164:175/144, 176/145). Mo¿liwe, ¿e s¹ to kamienie do gry (Norska-Gulkowa 1985, s. 281282;
Jaworski 1990, s. 5455).
Kule do gry
Zalegaj¹ce w nawarstwieniach datowanych na
2. po³. XIII i 1. po³. XIV w. dwie kulki drewniane
uznano za przedmioty s³u¿¹ce do gry (ryc. 171:
192193). Mniejsza ma ok. 3 cm rednicy, wiêksza,
zachowana fragmentarycznie  5,8 cm. Z terenu l¹ska znamy ponad 150 podobnych zabytków, m.in.
z Opola, Legnicy i Wroc³awia, datowanych na okres
od 3.4. æwierci X w. do 2. po³. XIII w. (Borkowski
2004, s. 269). Drewniane kule odkryto w Gdañsku,
Ko³obrzegu (Polak 1996, s. 334), Szczecinie (Cnotliwy i in. 1983, s. 277278) i na wielu innych stanowiskach archeologicznych. Zwyk³o siê je uwa¿aæ za
element powi¹zany z szelkami u¿ywanymi przy wyci¹ganiu sieci i s³u¿¹cy do umieszczenia liny sieciowej w wodzie (por. Polak 1996, s. 334). Równie czêsto interpretuje siê je jako przybory do gier (Borkowski 2004, s. 269, 273). Tak¹ w³anie funkcjê przypisano analogicznym zabytkom z Yorku i Exeter
(Allan 1984, s. 309) oraz Freiburga (Müller 1996,
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Ryc. 174. Wroc³aw, ul. Szewska. Przedmioty kociane i rogowe: 479, 481482, 489  odciête nasady metapodiów
bydlêcych; 490492  rodkowe partie mo¿d¿eni bydlêcych; 504505  mo¿d¿enie kozie; 523526  odpady
po produkcji paciorków; 497  wierzcho³ek mo¿d¿enia bydlêcego; 198  pó³fabrykat gwizdka (?);
480, 483  od³upane od trzonu nasady metapodiów bydlêcych; 178  przedmiot z poro¿a. Fot. M. Konczewska
Fig. 174. Wroc³aw, Szewska St. Bone and antler finds: 479, 481482, 489  cut off bovine metapodial distals;
490492  central parts of bovine horn cores; 504505  caprine horn cores; 523526  waste used in manufacturing
beads; 497  tip of bovine horn core; 198  whistle roughout (?); 480, 483  bovine metapodial distals
split off the core; 178  an antler find. Photo. M. Konczewska

s. 150153, Taf. 26:1216). XIV-wieczne ród³a ikonograficzne dostarczaj¹ licznych przyk³adów gier przy
u¿yciu kul czy pi³ek. Rycina z pocz¹tku XIV w. z
Lancelot du Lac przedstawia mê¿czyzn graj¹cych w
krêgle (British Library MS Royal 20 D. IV, fol. 187).
Ilustracje z Luttrell Psalter (British Library MS Add.
42130, fol. 193v), Romance of Alexander (Bodley
264, fol. 63r) i Bible (BNF Fr. 13096, fol. 25) uka-

zuj¹ graczy w boule. Grano tak¿e w starsz¹ wersjê
palanta (The Smithfield Decretals, British Library,
Royal 10 E. IV, fol. 94v). Bawiono siê równie¿ w toczenie kul (ÖNB 2861, fol. 95r). Zbigniew Polak
zwróci³ uwagê na ró¿nice w wielkoci i sposobie
wykonania drewnianych kul, które mog¹ mieæ zwi¹zek z ich zró¿nicowaniem funkcjonalnym (Polak
1996, s. 334).
M.K.
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B. ZABAWKI
Terminem zabawka okrela siê przewa¿nie
przeznaczone dla dzieci przedmioty o charakterze
edukacyjno-rozrywkowym. Wed³ug definicji S³ownika staro¿ytnoci s³owiañskich mog¹ to byæ miniatury narzêdzi i przedmiotów u¿ywanych przez osoby doros³e, jak równie¿ przedmioty wykonane przez
dzieci lub przez doros³ych dla dzieci (S³ownik 1982,
t. 7, s. 1617).
Do zabawek militarnych nale¿¹ dwa miecze drewniane (ryc. 171:194195) oraz przedmiot identyfikowany z no¿em (sztyletem) (ryc. 175:196), odkryte w trakcie badañ archeologicznych w ul. Szewskiej
i O³awskiej we Wroc³awiu. Oba miecze, o niemal
identycznej konstrukcji, wykonano z drewna jod³y.
Maj¹ one g³ownie wyodrêbnione od rêkojeci skonymi uskokami i nie posiadaj¹ jelców. Proste trzpienie zwieñczone s¹ dyskoidaln¹ g³owic¹, prawie
okr¹g³¹ w wypadku krótszego miecza i zbli¿on¹ do
owalu u d³u¿szego. Koliste g³owice typów G i H,
wystêpuj¹ce w mieczach ¿elaznych, pojawi³y siê w
Polsce w 2. po³. lub pod koniec XII w., natomiast
g³owice dyskoidalne o fasetowanej krawêdzi typu I
wchodz¹ w u¿ycie pod koniec XIII w. (Nadolski
1984, s. 63, 6667, ryc. 8). Pierwszy miecz, z uwagi na niewielk¹ d³ugoæ (63 cm) oraz brak dba³oci
o szczegó³y w opracowaniu kszta³tu g³owni, uznaæ
nale¿y za zabawkê (ryc. 171:194). Drugi egzemplarz
charakteryzuje siê starannym wykonaniem, a pod
wzglêdem wymiarów i formy przypomina redniowieczne miecze ¿elazne (ryc. 171:195). Ma obosieczn¹, soczewkowat¹ w przekroju g³owniê, o szerokoci 4,4 cm, podobn¹ do g³owni mieczy typu X,
wystêpuj¹cych w Europie w XXII w. (Nadolski
1984, s. 3536). Prawdopodobnie by³ to miecz treningowy, u¿ywany przez dziecko do nauki szermierki. Ma³a d³ugoæ rêkojeci wyklucza raczej trzymanie go przez osobê doros³¹. Bardzo prawdopodobne,
¿e s³u¿y³ równie¿ do zabawy.
Miecz by³ atrybutem wojownika, oznacza³ w³adzê, odwagê i si³ê. W wiecie chrzecijañskim by³
symbolem sprawiedliwoci i kary. S³u¿y³ do walki
i kojarzony by³ z jego w³acicielem, wreszcie nie bez
znaczenia by³a jego rola jako insygnium ceremonialnego (Piech 1990). Przedmiot ten by³ te¿ zapewne
obiektem marzeñ ka¿dego ch³opca. Miniaturowe
drewniane miecze-zabawki by³y wzorowane, aczkolwiek niezbyt wiernie, jak pokazuj¹ znaleziska archeologiczne, na analogicznych wyrobach u¿ywanych
przez osoby doros³e. Znajdowane s¹ w nawarstwieniach wczesno- i pónoredniowiecznych miast. Najliczniej tego typu wyroby wystêpuj¹ na terenie daw-
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nej Rusi. Ponad 30 mieczyków datowanych na
XXII w. pochodzi z Nowogrodu (Kolchin 1989,
s. 203204). Niektóre z nich maj¹ wymiary zbli¿one do wspó³czesnych im mieczy ¿elaznych. Bardzo
bogaty zbiór analogicznych zabytków odkryto w Starej £adodze. Najstarsze z nich datowane s¹ na prze³om VIII i IX w. Dwa z nich prezentowane s¹ na stronie internetowej Muzeum Ermita¿u. Najm³odsze
miecze z g³owic¹ w kszta³cie dysku wyst¹pi³y
w nawarstwieniach XIII-wiecznych. Kilka mieczy
drewnianych znaleziono w Starej Russie, Pskowie,
Rydze i Grodnie (Woronin 1954, s. 64, ryc. 27; Kunicka-Okuliczowa 1959, s. 129). Miecze drewniane
znane s¹ równie¿ z terenów Europy Pó³nocnej i rodkowej. Znaleziono je np. w Vimose w Danii i Thorsbjergu w pó³nocnych Niemczech. Jeden wikiñski
mieczyk przechowywany jest w Muzeum Narodowym w Dublinie w Irlandii (Earwood 1993, s. 124).
W Arum w zachodniej Fryzji odkryto drewniany
miecz o d³ugoci 24 cm, z napisem runicznym, datowany na VI lub pocz¹tek VII w. Miecz ten móg³
oznaczaæ wezwanie do wojny (tzw. wici) lub odpowied zwrotn¹ (Davidson 1998, s. 4445, Fig. 22).
Duñski kronikarz Saxo Grammaticus, ¿yj¹cy na prze³omie XII i XIII w., podaje, ¿e drewniane strza³y
rozsy³ano przez pos³añców za pomoc¹ systemu sztafetowego, w celu zwo³ania wojowników na wyprawê wojenn¹. Analogiczn¹ funkcjê pe³ni³y pêki ³oziny
lub powrozów czy kawa³ki p³on¹cego drewna, dlatego te¿ wysuniêto sugestiê, ¿e drewniane miecze
mog³y mieæ te¿ takie zastosowanie (Davidson 1998,
s. 45, przyp. 1).
Z terenów Polski pochodz¹ pojedyncze znaleziska tego typu przedmiotów drewnianych. Najbardziej zbli¿one do okazów z ul. Szewskiej i O³awskiej s¹ miecze-zabawki z Gdañska z 2. po³. XII w.
(Kunicka-Okuliczowa 1959, s. 129130, tabela
IX:2), Szczecina z pocz¹tku XIII w., Wolina z XI w.
(Rulewicz 1958, s. 306, 312, tabele II:8, VII:1), Krakowa z prze³omu XIII i XIV w. (Zaitz 2006, s. 91,
ryc. 57) i Wroc³awia (Kamierczyk 1970, s. 464, ryc.
129e). Ten ostatni zabytek (u³amany na koñcu)
okrelony zosta³ jako mieczyk tkacki, jednak z uwagi
na soczewkowaty kszta³t g³owni, ogólne proporcje
oraz obecnoæ piêciobocznej (trapezowatej) g³owicy s¹dzê, ¿e by³a to raczej zabawka. Podobnie zinterpretowane zosta³o znalezisko z Opola, datowane
na po³owê XII w. Wed³ug mnie jest to fragment
miecza-zabawki z rêkojeci¹ zakoñczon¹ g³owic¹
w przybli¿eniu pó³kolistego kszta³tu (Bukowska-Gedigowa, Gediga 1986, ryc. 112:9). Na uwagê zas³u-

9. ROZRYWKA

Ryc. 175. Wroc³aw, ul. O³awska (196) i Szewska (pozosta³e). Przedmioty drewniane:
573  kopystka; 574  t³uczek; 542543  szpulki (?); 637  rêkojeæ; 579  m¹tewka (?);
575576  ³opatki; a  ³yko; 196  przedmiot nieokrelony. Fot. M. Konczewska
Fig. 175. Wroc³aw. Small finds from O³awska St. (no. 196) and Szewska St. Wooden finds:
573  ladle; 574  pestle; 542543  spools (?); 637  handle; 579  whisk (?);
575576  spatulae; a  bast; 196  undetermined. Photo. M. Konczewska

guje równie¿ rêkojeæ drewniana z Nak³a, datowana na XI w., zwieñczona owaln¹ g³owic¹ (Przewona 1969, s. 209210). Egzemplarz z ul. Szewskiej
wyst¹pi³ w nawarstwieniach z 2. po³. XIII i 1. po³.
XIV w.
Podobn¹ chronologiê ma zabytek znaleziony na
ul. O³awskiej. Niewiele mo¿emy powiedzieæ o funkcji przedmiotu sylwet¹ przypominaj¹cego nó¿ z trójk¹tn¹ g³owni¹ (ryc. 175:196). Jest on zniszczony
i mocno zdeformowany.
Na podstawie analizy przedstawieñ ikonograficznych niektórzy badacze s¹dz¹, ¿e w Egipcie ju¿
w okresie redniego Pañstwa odbywa³y siê zawody,
zapewne typu sportowego, z wykorzystaniem broni
treningowej. W Muzeum Egipskim w Kairze prze-

chowywana jest kolekcja drewnianych mieczy, z których najbardziej znane s¹ okazy odkryte w grobowcu Tutenchamona z XIV w. p.n.e. W Rzymie czasów republiki legionici w celach treningowych korzystali z wiklinowych tarcz i drewnianych mieczy.
Równie¿ nauka fechtunku w szko³ach gladiatorów
odbywa³a siê przy u¿yciu drewnianych mieczy.
Podobnie by³o zapewne w dobie redniowiecza
(¯mudzki 2004).
ród³a historyczne dostarczaj¹ nam cennych informacji na temat obecnoci w miastach i przy dworach mo¿now³adców osób zajmuj¹cych siê zawodowo nauczaniem sztuk walki. Pierwsze wzmianki
o istnieniu szkó³ fechtunku w Londynie pochodz¹
z 2. po³. XII w. Dane o tego typu instytucjach poja-
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wiaj¹ siê tak¿e w odniesieniu do innych miast europejskich (¯abiñski 2002). Dla przyk³adu szko³a fechtunku w ratuszu wroc³awskim wzmiankowana jest
w 1512 r. (Feit 1904, s. 206). Zadaniem fechmistrzów dzia³aj¹cych w miastach by³o kszta³cenie
w sztuce wojennej mieszczan i zaci¹gniêtych przez
w³adze miejskie najemników. Nie bez znaczenia by³y
równie¿ organizowane przez mieszczañstwo turnieje
i pokazy kunsztu w³adania broni¹, stanowi¹ce pewne naladownictwo kultury rycerskiej. Nauka rzemios³a wojennego s³u¿y³a zdobyciu praktycznych
umiejêtnoci na wypadek samoobrony lub wojny,

stanowi³a równie¿ rodzaj rozrywki lub sportu (¯abiñski 2002).
Znane s¹ z historii przypadki u¿ywania drewnianych mieczy. Piotr z Goni¹dza, przywódca braci
polskich, na znak protestu przeciwko wojnom nosi³
przypiêty drewniany miecz. Za jego przyk³adem
poszli te¿ niektórzy arianie. Zachowanie takie mo¿emy uznaæ za przejaw pacyfizmu, jednak przytoczone zdarzenie odnosi siê do epoki póniejszej
(XVI w.) i zapewne niewiele ma wspólnego ze wiatopogl¹dem redniowiecznych mieszczan.
M.K.

C. INSTRUMENTY MUZYCZNE
Piszcza³ki i gwizdek

Drumla (Maultrommeln, Brummeisen)

Kilka przedmiotów uznano za fragmenty piszcza³ek oraz pó³fabrykaty s³u¿¹ce do ich wyrobu. Zabytek z dwoma poprzecznymi wyciêciami na koci by³
zapewne gwizdkiem (ryc. 174:198).

Drumla jest prymitywnym instrumentem muzycznym, wykonanym w ca³oci z metalu. Sk³ada siê
z kab³¹ka, od którego odchodz¹ dwa zwê¿aj¹ce siê
na koñcach ramiona, oraz jêzyczka, odchodz¹cego
od rodka kab³¹ka i siêgaj¹cego mniej wiêcej do koñca ramion. Najczêciej drumle odkrywa siê bez jêzycz-

M.K.

Ryc. 176. Wroc³aw, ul. Szewska. Drumla. Rys. N. Lenkow
Fig. 176. Wroc³aw, Szewska St. Jews harp. Drawing N. Lenkow
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ka. Do Europy instrument ten dotar³ zapewne z Azji
Po³udniowo-Wschodniej i wystêpuje na terenie Niemiec, Holandii i Skandynawii. Traktowany jest jako
instrument ludu, ¿ebraków i dzieci (musica irregularis), aczkolwiek w Szwecji bywa znajdowany tak¿e
w klasztorach. W Europie drumla pojawi³a siê tu¿
przed prze³omem XIV i XV w. (Gringmuth-Dallmer
1997, s. 196197, ryc. 2f). Na ziemiach polskich nale¿y do rzadkich znalezisk. Ze l¹ska pochodz¹ trzy

oryginalne drumle, z zamku Ogrodzieniec, z wroc³awskiego Rynku (Buko 1997a, ryc. 17) i z ul.
Szewskiej (ryc. 176:201). Niekiedy drumle maj¹ na
szczycie kab³¹ka wybity punc¹ znak, co dowodzi,
¿e powsta³y w warsztacie cechowym (Steuer 1992,
s. 405, ryc. 1). Analiza metalograficzna drumli z ul.
Szewskiej wykaza³a, ¿e wykonana jest ze stali o twardoci porównywalnej z pospolitymi no¿ami (analiza dr in¿. Beaty Miazgi).
K.W.

10. OSPRZÊT BUDOWLANY (ZOB. ANEKS 11)
A. OBEJMY I HAKI
Obejmy maj¹ najczêciej przekrój pó³okr¹g³y,
czasem prostok¹tny (ryc. 177). Wyj¹tkowo stwierdzamy otwory w tamie, ale w tym wypadku nie
mamy pewnoci co do funkcji znaleziska.
Dominuj¹ haki wykonane z ¿elaznej sztabki (ryc.

178). Dwa zabytki wykonane z prêta wzbudzaj¹ pewne w¹tpliwoci (ryc. 179). Uszkodzony okaz móg³ byæ
w rzeczywistoci skoblem, przedmiot z pó³okr¹g³ym
zagiêciem za mocno przypomina nowo¿ytne haki
do mocowania rur.
K.W.

B. GWODZIE
Na ulicach Wroc³awia, g³ównie na ul. Szewskiej,
znaleziono kilkaset gwodzi (ryc. 180). Stosunko-

wo wielu z nich nie uda³o siê, ze wzglêdu na uszkodzenia, sklasyfikowaæ. Dobrym punktem odniesie-

Ryc. 177. Wroc³aw, ul. Szewska. Obejmy. Rys. N. Lenkow
Fig. 177. Wroc³aw, Szewska St. Metal clasps. Drawing N. Lenkow
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Ryc. 179. Wroc³aw, ul. Szewska. Haki (?). Rys. N. Lenkow
Fig. 179. Wroc³aw, Szewska St. Hooks (?). Drawing N. Lenkow

Ryc. 178. Wroc³aw, ul. Szewska. Haki. Rys. N. Lenkow

Fig. 178. Wroc³aw, Szewska St. Hooks. Drawing N. Lenkow
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Ryc. 181. Wroc³aw, ul. Szewska. Skoble. Rys. N. Lenkow
Fig. 181. Wroc³aw, Szewska St. Staples. Drawing N. Lenkow

Ryc. 180. Wroc³aw. Formy gwodzi z ulic wroc³awskich. Rys. N. Lenkow

Fig. 180. Small finds from the streets of Wroc³aw. Assorted nails. Drawing N. Lenkow
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nia s¹ zabytki z parceli przy ul. Wiêziennej, gdzie
znaleziono wprawdzie nieporównanie mniej gwodzi, ale bardziej zró¿nicowanych typologicznie.
Generalnie mo¿na wyró¿niæ egzemplarze z niewyodrêbnion¹ i wyodrêbnion¹ g³ówk¹ oraz gwodzie sztabkowate i prêtowe. W grupie z niewyodrêbnion¹ g³ówk¹ (typ I) wyró¿nia siê typ Ia z równomiernie poszerzaj¹cym siê ku górze trzonem i Ib,
w którym trzpieñ dodatkowo wyranie poszerza siê
przy samym koñcu.
Wród egzemplarzy z wyodrêbnion¹ g³ówk¹
wydzielono typ II z owaln¹ lub prostok¹tn¹ g³ówk¹.
W typie IIa trzpieñ na ca³ej d³ugoci jest równy,
w typie IIb trzpieñ rozszerza siê ku górze i przecho-

dzi ³agodnie w g³ówkê, a w typie IIc trzpieñ jest krótki, a g³ówka ma znaczne rozmiary. Typ IIIa jest
podobny do IIc, tylko g³ówka ma kszta³t okr¹g³y. Typ
IIIb ma równie¿ okr¹g³¹ g³ówkê, ale trzpieñ prosty,
d³ugi. Typ IV jest wyj¹tkowo masywny, a g³ówka
ma kszta³t kwadratowy.
Mimo pewnych odrêbnoci miêdzy materia³em
z dzia³ki przy ul. Wiêziennej i z ulic Wroc³awia pewne
prawid³owoci s¹ wyranie czytelne. W obu wypadkach zdecydowanie dominuj¹ gwodzie bez wyodrêbnionej g³ówki (typ I). Stosunkowo czêsto na ulicach
spotykamy te¿ typ IIa (Wiêzienna typ II) i IIb (Wiêzienna typ III). Pozosta³e formy s¹ na tyle rzadkie, ¿e
trudno czyniæ jakie sensowne porównania.
K.W.

C. SKOBLE, K£ÓDKI I KLUCZE DO K£ÓDEK
Drzwi do pomieszczeñ gospodarczych, a tak¿e
skrzynie zamykane by³y najczêciej za pomoc¹ skobli (ryc. 181), wrzeci¹dza i k³ódki (ryc. 182). Te
ostatnie by³y czêsto cynowane, co mia³o zapobiec

korozji. W pónym redniowieczu nadal dominuje
typ k³ódki cylindrycznej, znany z okresu wczeniejszego. Nieco dziwi brak wrzeci¹dzów, nie tak znów
rzadkich na terenie dzia³ek.
K.W.

D. ZAMKI I KLUCZE DO ZAMKÓW
Drzwi do pomieszczeñ mieszkalnych, ale tak¿e
skrzynie zamykane by³y zamkami. Okucia dziurek
do klucza wykonane by³y z ¿elaznej blachy (ryc.
183). Klucze by³y dwojakiego rodzaju. Masywne,

z uszkiem w kszta³cie karo, nierzadko zdobione
(ryc. 184), oraz uformowane z blachy, z uszkiem
okr¹g³ym lub owalnym, sporadycznie zdobione
(ryc. 185).
K.W.

E. INNE DROBNE OKUCIA
Trudno okreliæ funkcjê trzech drobnych okuæ
(ryc. 186), z których jedno  br¹zowe  ma bardzo

charakterystyczny wykrój (kat. 234).
K.W.

F. INNE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
W omawianym zbiorze mieszcz¹ siê ko³ki, dyble, szpunty, kliny, gonty, deski. W trakcie badañ
odkryto 25 zaostrzonych na koñcu ko³ków o d³ugoci 5,952 cm. W przekroju poprzecznym s¹ czworok¹tne, owalne, koliste i pó³koliste o wymiarach
0,656,8×0,55,4 cm, najczêciej 0,5×1,5 cm.
W zale¿noci od wymiarów u¿ywano ich do ³¹czenia ró¿nych elementów. Du¿a seria podobnych zabytków pochodzi z badañ na Rynku wroc³awskim
(Wysocka 1999, s. 112113). Przedmiot w postaci
zwê¿aj¹cego siê trzpienia, zakoñczonego na szerszym koñcu piêcioboczn¹ g³ówk¹, uznano za dybel
(ryc. 187:238). Odkryto piêæ szpuntów, które pe³ni³y zapewne funkcjê zatyczek, o d³ugoci 3,97,3 cm
i owalnym lub trójk¹tnym przekroju poprzecznym.
Znaleziono równie¿ dwa niewielkie, czworok¹tne
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w przekroju kliny. Dwa fragmenty ³ukowato wygiêtych drewienek, z jedn¹ krawêdzi¹ lekko pogrubion¹,
o gruboci 0,7 cm, uznano za gonty. W redniowieczu i w okresie póniejszym dachy kryte gontem by³y
bardzo popularne, do tego stopnia, ¿e w³adze miast,
aby zmniejszyæ zagro¿enie po¿arowe, wydawa³y
specjalne uchwa³y zakazuj¹ce u¿ywania drewnianych dachówek. W wielu regionach naszego kraju
do dnia dzisiejszego zachowa³y siê obiekty z analogicznym pokryciem dachowym. Gontów u¿ywano
równie¿ do szalowania cian budynków. W Opolu
odkryto fragment gontu z koñca X w. (BukowskaGedigowa, Gediga 1986). Podobny zabytek, datowany na póne redniowiecze, znaleziono na Rynku wroc³awskim (Wysocka 1999, s. 117, tablica
VII:13). Przedmioty okrelone jako nieukoñczone
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Ryc. 182. Wroc³aw, ul. Szewska. K³ódki i klucze do k³ódek. Rys. N. Lenkow
Fig. 182. Wroc³aw, Szewska St. Locks and keys. Drawing N. Lenkow

Ryc. 183. Wroc³aw, ul. Szewska. Okucia zamków. Rys. N. Lenkow
Fig. 183. Wroc³aw, Szewska St. Lock fittings. Drawing N. Lenkow
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Ryc. 185. Wroc³aw, ul. Szewska. Klucze do zamków. Rys. N. Lenkow
Fig. 185. Wroc³aw, Szewska St. Keys. Drawing N. Lenkow

Ryc. 184. Wroc³aw, ul. Szewska. Klucze do zamków. Rys. N. Lenkow

Fig. 184. Wroc³aw, Szewska St. Keys. Drawing N. Lenkow
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Ryc. 186. Wroc³aw, ul. Szewska. Drobne okucia metalowe. Rys. N. Lenkow
Fig. 186. Wroc³aw, Szewska St. Small metal mounts. Drawing N. Lenkow

Ryc. 187. Wroc³aw, ul. Szewska. Przedmioty drewniane: 238  ko³ek-gwód; 306, 315, 317, 333  ³uczywka;
580  fragment ³opaty; 634  pó³fabrykat rêkojeci; a  przedmiot z wrêbem; 635  rêkojeæ. Fot. M. Konczewska
Fig. 187. Wroc³aw, Szewska St. Wooden finds: 238  peg-nail; 306, 315, 317, 333  chips; 580  shovel fragment;
634  roughout of a handle; a  wooden object with notch; 635  haft. Photo. M. Konczewska
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gonty wyst¹pi³y na pl. Nowy Targ we Wroc³awiu
(Kamierczyk 1970, s. 469). Na uwagê zas³uguj¹
równie¿ deski z tkwi¹cymi w nich gwodziami metalowymi lub drewnianymi ko³kami oraz dranice ze

skonie ciêtymi lub tylko cienionymi koñcami.
Najprawdopodobniej wchodzi³y one w sk³ad bli¿ej
nieokrelonych konstrukcji drewnianych.
M.K.

11. PRZEDMIOTY ZWI¥ZANE Z OWIETLENIEM
I NIECENIEM OGNIA (ZOB. ANEKS 12)
A. £UCZYWA
Odkryto 163 przedmioty interpretowane jako
³uczywka (ryc. 187:306, 315, 317, 333). S¹ to drewienka i szczapy sosnowe51 czworoboczne, trójk¹tne, owalne lub koliste, sporadycznie ³ódkowate
w przekroju poprzecznym, nosz¹ce lady okopcenia
na jednym, rzadko na obu koñcach. D³ugoæ naszych
egzemplarzy wynosi 6,126,5 cm, najczêciej 813
cm, szerokoæ 0,74,2 cm, zwykle ok. 1,5 cm. Wiêkszoæ zabytków jest jednostronnie opalona na d³ugoci ok. 23 cm. Czêæ z nich mog³a pierwotnie
pe³niæ inn¹ funkcjê, a dopiero wtórnie znalaz³a zastosowanie jako kawa³ek smolnego drewna. Tak
du¿a liczba ³uczywek mo¿e wiadczyæ o du¿ym za51

Analizê archeobotaniczn¹ 15 ³uczywek wykona³ doc. W³adys³aw Pyszyñski.

potrzebowaniu na owietlenie, co nie dziwi, zwa¿ywszy na fakt, ¿e odkryto je w nawarstwieniach zalegaj¹cych w obrêbie redniowiecznych ulic.
Analogiczne przedmioty odkryto we Wroc³awiu
m.in. w wykopach na ul. w. Katarzyny, gdzie datowano je na okres od prze³omu X i XI do XIII w.
(Kamierczyk 1966, s. 216, 333, ryc. 60:15, 65:
1215), na pl. Nowy Targ w nawarstwieniach z okresu od 2. po³. XI do 1. po³. XIV w. (Kamierczyk
1970, s. 395, 466, 513), na ul. Wiêziennej (wiêtek
1999, s. 114115), na Rynku (Wysocka 1999, s. 116,
tablica VI:1315). £uczywka pochodz¹ce z badañ
w ul. Szewskiej, No¿owniczej i Wita Stwosza wyst¹pi³y w jednostkach stratygraficznych, których
chronologiê ustalono na XIIIXIV w. Najwiêcej opalonych drewienek odkryto w j.s. 5, datowanej na
1. po³. XIV w.
B. WIECAK

M.K.

Znikoma liczba przedmiotów zwi¹zanych z owietleniem jest na l¹sku doæ zaskakuj¹ca (zob. Firszt
2000). W³aciwie znamy ledwie kilka u³amków wisz¹cych lampek szklanych, kilka glinianych kaganków i najprostsze formy, jak ³uczywa i s³u¿¹ce do
ich przytrzymywania, tak¿e zreszt¹ nieliczne, ¿elazne wiecaki. Z ulic wroc³awskich znamy jedynie
³uczywa i ledwie jeden wiecak (ryc. 188:432).
Przedmiot ten mo¿e byæ traktowany jako prototyp
kinkietu, a wiêc lampy mocowanej na cianie.
K.W.

Ryc. 188. Wroc³aw, ul. Szewska (?). wiecak.
Rys. N. Lenkow
Fig. 188. Wroc³aw, Szewska St. (?). Candle grip.
Drawing N. Lenkow
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C. KRZESIWA
We wczesnym redniowieczu znane by³y dwa
typy krzesiw: dwukab³¹kowe i ogniwkowe (ryc.
189). Pod tym wzglêdem póne redniowiecze nie
przynosi zmian. Inne s¹ jednak proporcje miêdzy
czêstotliwoci¹ wystêpowania tych form: we wczesnym redniowieczu dominuje typ dwukab³¹kowy,
w pónym  ogniwkowy. Okazy pónoredniowieczne maj¹ te¿ bardziej kanciast¹ formê.
Krzesiwa nale¿¹ do tych przedmiotów, które by³y
u¿ywane w domu, ale te¿ czêsto noszono je zawieszone na rzemieniu lub ³añcuszku przy pasie. St¹d
te¿ nie tak znów ma³a ich liczba zosta³a znaleziona
na jednej ulicy.
K.W.

Ryc. 189. Wroc³aw, ul. Szewska. Krzesiwa. Rys. N. Lenkow
Fig. 189. Wroc³aw, Szewska St. Fire flints.
Drawing N. Lenkow

12. SUROWIEC I PÓ£FABRYKATY (ZOB. ANEKS 13)
A. SUROWIEC I PÓ£FABRYKATY METALOWE
W³aciwie odkryto jedynie surowiec o³owiany
w postaci g³ównie nieregularnych placków, tam
i sztabek o ³¹cznej wadze 2476,51 g. Poza tym piêæ
fragmentów blach br¹zowych (lub miedzianych) i 13

fragmentów ¿elaznych, cztery druty ¿elazne, jeden
br¹zowy i jeden cynowy lub o³owiany, dziewiêæ prêtów ¿elaznych i jeden br¹zowy oraz 20 sztabek ¿elaznych i jedn¹ miedzian¹.
K.W.

B. ODPADY PO PRODUKCJI ROGOWNICZEJ
Pozosta³oci¹ po produkcji grzebieni tkackich
i toaletowych s¹ odciête pi³¹ nasady dalsze i bli¿sze koci ródstopia i ródrêcza byd³a, które wyst¹pi³y w obrêbie badanych wykopów w liczbie piêciu
sztuk (ryc. 174:479, 481482). Znaleziony na sta-

nowisku odpad produkcyjny w postaci nasady bli¿szej koci ródstopia byd³a, z której wyciêto cztery
p³ytki (ryc. 174:489), wskazuje, ¿e stosowano tak¿e
inny wariant przygotowania surowca: zamiast odcinaæ od koci obie nasady, od razu dzielono j¹ na li-
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stewki, z których wycinano krótsze p³ytki. Mo¿liwe,
¿e wspomniany odpad ma zwi¹zek z produkcj¹ paciorków. Na ul. Wiêziennej we Wroc³awiu odkryto
jeden egzemplarz p³ytki z widoczn¹ na jednym jej
koñcu faktur¹ nasady górnej (Jaworski 1999, s.
7274).
W trakcie prac wykopaliskowych w ul. Szewskiej
nie znaleziono wprawdzie grzebieni jednowarstwowych wykonanych z pochewki rogowej byd³a, ale
na podstawie odkrytych fragmentów mo¿d¿eni bydlêcych, nosz¹cych lady odcinania pi³¹ i wzd³u¿nego nacinania, mo¿emy przypuszczaæ, ¿e s¹ to odpady powsta³e podczas ich produkcji. Zachowa³y siê
przyczaszkowe, dolne i rodkowe partie mo¿d¿eni
(ryc. 174:490492) oraz jeden wierzcho³ek (ryc.
174:497). Wszystkie fragmenty pozbawione by³y
okrywy rogowej i wyst¹pi³y w jednostkach stratygraficznych datowanych na XIII i 1. po³. XIV w. (j.s.
5, 19, 22, 29 i 189). rodkowe czêci mo¿d¿eni mia³y
ok. 4,56,5 cm, czyli wielkoæ odpowiedni¹ do wykonania grzebienia. Na niektórych z nich widoczne
s¹ wzd³u¿ne naciêcia powsta³e podczas ci¹gania
z mo¿d¿enia pochewki rogowej, któr¹ nastêpnie rozprostowywano i przygotowywano do dalszej obróbki: nadawano jej odpowiedni kszta³t, wycinano z¹bki
i wykañczano. Du¿¹ seriê podobnych odpadów odkryto m.in. w Szlezwiku (Ulbricht 1984, s. 17) oraz
we Wroc³awiu: w nawarstwieniach z 2. po³. XIII w.
przy ul. Wiêziennej 1011 (Jaworski 1999, s. 82, ryc.
2021) i ul. Igielnej 18 (Jaworski 2002, s. 223228).
Najnowsze badania wskazuj¹, ¿e pochewka rogowa byd³a by³a wykorzystywana równie¿ do produkcji innego asortymentu wyrobów. Wród odpadów powsta³ych przy obróbce pochewki rogowej
byd³a wyst¹pi³ fragment mo¿d¿enia skonie uciêty.
Analogiczne zjawisko odnotowa³ Krzysztof Jaworski w materiale zabytkowym z ul. Igielnej. Skone
odcinanie rodkowej czêci mo¿d¿enia prowadzi do
zmniejszenia powierzchni uzyskiwanego pó³fabrykatu i daje nieodpowiedni dla wytwórców grzebieni kszta³t (Jaworski 2002, s. 227). Ponadto badacz
zauwa¿y³ lady pod³u¿nych naciêæ na wierzcho³kach
mo¿d¿eni, wiadcz¹ce o ci¹ganiu okrywy rogowej
równie¿ z nich. Na ul. Kuniczej 39 we Wroc³awiu,
w warstwie datowanej na XIII w., odkryto oprawkê widra wykonan¹ z pochewki rogowej byd³a (Jastrzêbski 2004, s. 252, ryc. 3). Z badañ w ul. Szewskiej pochodz¹ równie¿ trzy poprzecznie odciête
pod skosem fragmenty mo¿d¿eni kozich (ryc. 174:
504505).
Z wykopów w ul. Szewskiej pochodzi kilka nasad metapodiów bydlêcych od³upanych i nierówno
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odciêtych od trzonu koci (ryc. 174:480, 483). Mo¿liwe, ¿e mo¿na je identyfikowaæ z odpadami powstaj¹cymi w trakcie wyrobu kostek szeciennych.
Odkryto równie¿ kilka fragmentów koci udowych z odciêtymi g³ówkami stawowymi. Nie znaleziono wprawdzie ani jednego przedmiotu odpowiadaj¹cego kszta³tem odciêtym g³ówkom, jednak mo¿emy domniemywaæ, ¿e wyciêto je w okrelonym
celu. Zabytki w kszta³cie pó³kuli wykonane z g³ówek
stawowych koci zwierzêcych wyst¹pi³y w Ko³obrzegu (Rêbkowski 1996, s. 338, tabela 81:7), Opolu i na Ostrowie Tumskim we Wroc³awiu. W zale¿noci od tego, czy by³y zaopatrzone w otwór, czy
te¿ nie, uwa¿a siê je za oprawki, przêliki, guzy, kamienie do gry lub paciorki (Norska-Gulkowa 1985,
s. 287288; Jaworski 1990, s. 7576). Na uwagê zas³uguje tak¿e zbiór 16 p³ytek i pó³fabrykatów p³ytek kocianych, wykorzystywanych w produkcji
ok³adzin grzebieni trójwarstwowych i ok³adzin rêkojeci no¿y oraz narzêdzi (ryc. 164:522).
Na ul. £aciarskiej odkryto odpady kociane powsta³e w trakcie produkcji paciorków. S¹ to prostok¹tne, a¿urowe p³ytki o gruboci 0,50,7 cm z okr¹g³ymi otworami po wyciêtych paciorkach maj¹cych
ok. 0,70,8 cm rednicy (ryc. 174:523526). Zaobserwowano, ¿e wielkoci negatywów w jednej listewce s¹ zazwyczaj zbli¿one, natomiast ró¿nica
w gruboci p³ytek w trzech wypadkach wynosi
0,10,3 cm. Do produkcji paciorków u¿ywano najczêciej metapodiów bydlêcych. Przy wyrobie paciorków nie istnia³a potrzeba odcinania nasad od
trzonów koci ani dzielenia listewek na krótsze odcinki. W wyciêtej pod³u¿nej p³ytce kocianej wiercono zwykle ci¹g kanalików przechodz¹cych na
wylot. Nastêpnie wk³adano w kanalik jedno ramiê
cyrkla i drugim, wykonuj¹c ruch obrotowy, wycinano paciorek. Robiono to etapami najpierw z jednej,
potem z drugiej strony, czego pozosta³oci¹ jest wyrany szew mniej wiêcej w po³owie wysokoci cianki negatywów (zob. Jaworski 1999, s. 87, ryc. 24).
Najczêciej w literaturze mo¿na zetkn¹æ siê
z pogl¹dem, ¿e niewielkie kr¹¿ki by³y paciorkami
ró¿añca, a wiêksze pe³ni³y funkcjê guzików lub kamieni do gry (Rêbkowski 1998, s. 280). Jeden taki
kociany guzik odkryto na Ostrowie Tumskim we
Wroc³awiu (Jaworski 1995, s. 154). Z badañ wykopaliskowych cmentarzyska ko³o kocio³a w. Piotra
w G³ogowie pochodzi wzmianka o znalezieniu kilkudziesiêciu paciorków kocianych w okolicy rêki
zmar³ego, interpretowanych jako ró¿aniec (Wachowska 1971, s. 4445). Zbiór szeciu paciorków o rednicy 0,85 cm, datowanych na 2. po³. XIIIXV w.,
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odkryto na ul. w. Miko³aja 22 (Jastrzêbski 2004,
s. 256, ryc. 6e). Znanych jest te¿ kilka listewek kocianych z niedociêtym paciorkiem z wykopu VII na
Ostrowie Tumskim i ul. Wiêziennej 11 we Wroc³awiu (Jaworski 1999, s. 88, ryc. 23c). Znaleziska finalnych wyrobów nale¿¹ do rzadkoci w przeciwieñstwie do licznych odpadów produkcyjnych znanych
z Wroc³awia, m.in. z Ostrowa Tumskiego, Nowego
Targu, pl. Dominikañskiego, ul. Kotlarskiej, w.

Katarzyny, Bernardyñskiej, Igielnej czy Wiêziennej
(Kamierczyk 1970, s. 325; Borkowski, Gierczak
1995, s. 221227, ryc. 2; Jaworski 1995, s. 153154;
2002, s. 228230).
Pocz¹tki produkcji takich paciorków siêgaj¹ XIII
w. i istniej¹ podstawy, by s¹dziæ, ¿e wytwarzano je
jeszcze w XVI w. (Jaworski 1995, s. 154).
M.K.

C. SUROWIEC I ODPADY PO PRODUKCJI SZEWSKIEJ I KALETNICZEJ
Cech¹ wyró¿niaj¹c¹ omawiany zespó³ zabytków
jest bardzo wysoka frekwencja odpadów i wyrobów
skórzanych, przede wszystkim skór licowych (wyprawionych bez okrywy w³osowej). Pozosta³oci
wyrobów futrzarskich i ze skór zamszowych nale¿¹
do rzadkoci, gdy¿ zachowuj¹ siê tylko w sprzyjaj¹cych warunkach (por. Turnau 1975, s. 81; Wywrot-Wyszkowska 2008, s. 17). Odkryto w sumie ponad
31 tysiêcy przedmiotów skórzanych, wród których
najliczniej wyst¹pi³y odpady produkcyjne  cinki
wtórne i zwyk³e, w dalszej kolejnoci elementy konstrukcyjne obuwia: podeszwy, przyszwy, cholewy,
zapiêtki, otoki, wstawki, ³¹czniki, wzmocnienia, zelówki, lamówki i ³aty. Pozosta³e kategorie wyrobów
skórzanych reprezentowane s¹ przez pochewki, pasy,
rzemienie, sakiewki, fragmenty odzie¿y oraz strzêpy trudne do identyfikacji. Wymienione zabytki
wyst¹pi³y w nawarstwieniach kulturowych (jednostkach stratygraficznych) datowanych na podstawie
ceramiki naczyniowej i uzyskanych dat dendrochronologicznych na XIII i XIV w., g³ównie 2. po³. XIII
i 1. po³. XIV w.
Najprawdopodobniej tylko czêæ przedmiotów
skórzanych zosta³a zgubiona przez u¿ytkowników.
Wiêkszoæ, zw³aszcza wyroby uszkodzone oraz cinki powsta³e podczas produkcji oraz naprawy obuwia
i innych przedmiotów, celowo usuniêto z pobliskich
posesji i warsztatów rzemielniczych, wprost na ulicê. Ulica Szewska, le¿¹ca w obrêbie dwóch kwarta³ów: Wielkiego  w czêci pó³nocnej, i Kunierzy 
w partii po³udniowej, by³a w redniowieczu najd³u¿sz¹ ulic¹ w obrêbie miasta (Goliñski 1997, s. 18,
ryc. 3, s. 86, 98). Jej czêæ pó³nocna zdominowana
by³a przez wielkie fundacje kocielne i rezydencje
ksi¹¿êce oraz biskupie (Ma³achowicz 1994, s. 2324,
137138; Grochowska 1996, s. 404415; Goliñski
1997, s. 107113; Atlas 2001, plansza 13). Na po³udnie od nich zlokalizowane by³y liczne posesje
mieszczañskie (por. Chorowska, Lasota 1995b, s. 75;
Goliñski 1997, s. 109111; Buko, Piekalski 1994,

s. 411425). Na terenie nieistniej¹cej dzi dzia³ki
(Szewska nr 13?), po³o¿onej kilkanacie metrów na
pó³noc od skrzy¿owania z ul. Wita Stwosza, na ty³ach naro¿nej posesji przy tej ulicy, w do³ach kloacznych i nawarstwieniach datowanych na XIVXV
w. odkryto liczne fragmenty przedmiotów skórzanych, kopyto szewskie i drewniany, klepsydrowaty
przedmiot (Lodowski 1969, s. 335336). Na obszarze tej lub s¹siedniej pracowni, w warstwie kulturowej o chronologii XIV-wiecznej, znaleziono wyt³aczane fragmenty skór identyfikowane przez
R. Sachsa z artyst¹-rzemielnikiem Hensilem z Nysy,
rajc¹ i ³awnikiem w latach 13421358, wystêpuj¹cym w ród³ach pod dat¹ 1345 r. jako strona sprzedaj¹ca jaki dom naro¿ny przy ul. Szewskiej (Sachs
1982, s. 151152, 168; por. uwagi Goliñskiego 1997,
s. 110).
Nieocenionym ród³em w badaniach nad skórnictwem pónoredniowiecznego Wroc³awia jest praca Mateusza Goliñskiego, w której opieraj¹c siê na
ród³ach archiwalnych, m.in. spisach szosu z lat 1391
i 1403 obejmuj¹cych podatników ni¿szej klasy (spisy
podatkowe wy¿szej klasy z tego okresu nie zachowa³y siê), zrekonstruowa³ strukturê i topografiê zawodow¹ Wroc³awia oraz stosunki w³asnociowe
w rodowisku rzemielniczym (Goliñski 1997, s. 384,
tabela 58). Wed³ug niego pod dat¹ 1391 r. na ul.
Szewskiej wymieniono 19 szewców. Dla porównania w roku 1403 by³o ich ju¿ 49, w tym 23 posesjonatów, z których trzech posiada³o maj¹tek ruchomy.
Z pozosta³ych grup zawodowych odnotowano piêciu kunierzy, trzech krawców, pasterza, ciastkarza,
malarza, prz¹dka, bednarza, przekupkê, dwóch geysselerów (rzeników?) i 12 karczmarzy (Goliñski
1997, s. 384, tabela 58). Zauwa¿amy wiêc wyran¹
dominacjê przy ul. Szewskiej posesji u¿ytkowanych
rzeczywicie przez szewców. W ca³ym Kwartale
Wielkim w 1391 r. by³o ich 27, a 13 lat póniej 
69, w tym 31 posesjonatów. Liczba szewców w 1403 r.
w skali ca³ego miasta wed³ug szacunków M. Goliñ-
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Ryc. 190. Rozmieszczenie rzemios³ odzie¿owo-obuwniczych we Wroc³awiu wg Goliñski 1997, plan 25
Fig. 190. Distribution of cloth and shoemaking trades in Wroc³aw. Goliñski 1997, plan 25

skiego (1997, s. 444448, tabela 118) wynosi³a 103,
z czego ok. 35% by³o posesjonatami. Liczebnoci¹
przewy¿szali szewców jedynie tkacze, a dorównywali im piekarze, kunierze i krawcy.
Jak wynika z przytoczonych danych, centrum
osadnicze bran¿y obuwniczej mieci³o siê w dwóch
blokach zabudowy ograniczonych ul. Kunicz¹,
£aciarsk¹, w. Wojciecha (obecna Wita Stwosza)
i Kotlarsk¹. Na 10 dzia³kach lokacyjnych znajdowa³o siê skupisko 48 pracowni (ryc. 190). Szewcy,
którzy zdecydowali siê dzia³aæ w innych czêciach
miasta, preferowali, podobnie jak ³atacze, arterie
wylotowe (Ruska, w. Miko³aja, widnicka) i okolice bram (O³awska, Odrzañska, NMP). Przypuszczalnie zajmowali siê dzia³alnoci¹ us³ugow¹, natomiast obuwnicy skupieni w obrêbie ul. Szewskiej
 zapewne produkcyjn¹. Gotowy towar wystawiali
na ³awach szewskich na parterze szmatruza na Rynku (Goliñski 1997, s. 484485, plan 25).
Analizuj¹c procentowy udzia³ zabytków skórzanych w poszczególnych jednostkach stratygraficznych oraz ich rozmieszczenie w obrêbie wykopów
biegn¹cych wzd³u¿ ul. Szewskiej, stwierdzono wy-
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stêpowanie wyranych skupisk cinków i fragmentów wyrobów skórzanych. Koncentrowa³y siê one
w miejscach, gdzie w ród³ach pisanych z 2. po³.
XIV i pocz¹tku XV w. odnotowano warsztaty rzemielników zajmuj¹cych siê obróbk¹ skóry (por.
Goliñski 1997, s. 486, plan 25).
Na 330-metrowym odcinku ul. Szewskiej, zawartym pomiêdzy skrzy¿owaniami z ul. Grodzk¹ i Kotlarsk¹, wydobyto ok. 9500 zabytków skórzanych
(ryc. 191). Dla porównania miêdzy ul. Kotlarsk¹
i Wita Stwosza na d³ugoci ok. 100 m stopieñ nasycenia nawarstwieñ kulturowych artefaktami skórzanymi by³ znacznie wy¿szy (21 071 fragmentów, ryc.
192). Na tym obszarze Mateusz Goliñski odnotowa³ najwiêksz¹ koncentracjê warsztatów szewskich
w 1403 r. Kolejne wyrane zagêszczenie fragmentów skórzanych wyst¹pi³o na po³udnie od ul. No¿owniczej. W pónym redniowieczu mia³y siê tam znajdowaæ pracownie kilku kaletników i jednego szewca (por. Goliñski 1997, s. 486, plan 25).
Miejsca znacznego nagromadzenia odpadów produkcyjnych (cinków) i fragmentów wyrobów skórzanych s¹ dowodem dzia³alnoci rzemielniczej
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Ryc. 191. Rozmieszczenie zabytków skórzanych w obrêbie wykopów archeologicznych w ul. Szewskiej
na odcinku od ul. Grodzkiej do ul. Kotlarskiej. Oprac. M. Konczewska
Fig. 191. Distribution of leather finds in archaeological trenches in Szewska St. between Grodzka St.
and Kotlarska St. Description M. Konczewska

Ryc. 192. Rozmieszczenie zabytków skórzanych w obrêbie wykopów archeologicznych w ul. Szewskiej
na odcinku od ul. Kotlarskiej do Kurzego Targu. Oprac. M. Konczewska
Fig. 192. Distribution of leather finds in archaeological trenches in Szewska St. between Kotlarska St.
and Kurzy Targ St. Description M. Konczewska

i wiadcz¹ o istnieniu warsztatów specjalizuj¹cych siê
w obróbce surowca skórzanego. Podstawowe znaczenie w okreleniu rodzaju prowadzonej dzia³alnoci ma
analiza struktury cinków wystêpuj¹cych w ich obrêbie (por. Kamierczyk 1970, s. 217222, 255256;
Wywrot-Wyszkowska 2008, s. 100102). W naszym

przypadku mamy do czynienia ze znaleziskami lunymi, których nie mo¿na ³¹czyæ z konkretn¹ posesj¹,
dlatego przeprowadzony podzia³ ma charakter czysto
syntetyczny. Wydzielono trzy rodzaje cinków, bior¹c za podstawowe kryterium obecnoæ lub brak otworów oraz ladów innych intencjonalnych zabiegów:
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1) cinki surowe z otworami  przybrze¿ne
skrawki miêkkich skór (z peryferycznych partii pokrycia zwierz¹t) o nieregularnych kszta³tach z otworami po gwodziach, za pomoc¹ których przymocowywano skóry do ram w trakcie suszenia (por. Wywrot-Wyszkowska 2008, s. 97101) lub przybijano
do deski podczas krojenia (Romanow 1981, s. 169).
2) cinki bez ladów szwów  do tej grupy,
z uwagi na trudnoci w rozró¿nieniu odpadów ze skór
nowych i u¿ywanych, na podstawie tylko obserwacji
makroskopowej, w³¹czono zarówno odpady surowe,
powsta³e w trakcie rozkroju ró¿nego asortymentu surowca skórzanego, jak i skrawki zwi¹zane z przeróbkami i naprawami zniszczonych wyrobów, bez
ladów jakichkolwiek zabiegów intencjonalnych

Ryc. 193. Struktura gatunkowa surowca wykorzystywanego
w produkcji skórniczej. Oprac. M. Konczewska
wg wyniku analizy T. Radek
Fig. 193. Species composition of raw material used
in leatherworking. Description M. Konczewska
basing on analyses of T. Radek

(por. Radek 1997, s. 219; Wywrot-Wyszkowska,
Radek 2007, s. 228). Odpady tej kategorii maj¹
kszta³ty pod³u¿nych lub ³ukowatych skrawków, paseczków, trójk¹tów, czworoboków i wieloboków.
3) cinki wtórne  skrawki skór ze ladami szwów,
powsta³e podczas wtórnego pozyskiwania surowca
ze zu¿ytych wyrobów lub napraw.
W materiale zabytkowym odnotowano du¿¹ iloæ
odpadów z otworkami po szwach, w postaci wtórnie rozkrojonych przyszew, cholew, a nawet podeszew. Szczególnie licznie wyst¹pi³y A-kszta³tne cinki, powsta³e zapewne w trakcie wtórnego rozkroju
wierzchniej czêci obuwia z wysok¹, pe³n¹ cholew¹,
celem pozyskania surowca ze zu¿ytego wyrobu (por.
Schnack 1992, s. 120, Taf. 91:23; Wywrot-Wyszkowska 2008, s. 53, tabele XLIV:17, 21, XLV:10,
XLVI:1113). Zarejestrowano równie¿ znaczn¹ liczbê odciêtych zapiêtków oraz przybrze¿nych partii
przyszew, niekiedy z zachowanymi fragmentami otoków. W omawianym zbiorze odpadów udzia³ cinków ze ladami szwów wynosi ok. 60%. Oczywicie s¹ to dane tylko szacunkowe, jednak na ich podstawie mo¿emy wysnuæ wniosek, ¿e rzemielnicy
bran¿y skórniczej dzia³aj¹cy w warsztatach zlokalizowanych przy ul. Szewskiej trudnili siê produkcj¹
wyrobów ze skór zarówno nowych, jak i zu¿ytych,
nabywanych jako surowiec wtórny. Zajmowali siê
równie¿ rozmaitymi przeróbkami oraz napraw¹ obuwia, a mo¿e i odzie¿y. Strukturê gatunkow¹ surowca wykorzystywanego w produkcji skórniczej52 ilustruje ryc. 193. Nale¿y ponadto podkreliæ fakt du¿ej frekwencji skór owczych (33,33%) i kozich
(29,63%) wród cinków pierwotnych. Udzia³ surowca bydlêcego w omawianym zbiorze wynosi tylko 22,22%.
M.K.

13. NARZÊDZIA (ZOB. ANEKS 14)
A. SZYD£A
Wszystkie odkryte szyd³a by³y zapewne dwustronne (ryc. 194:528530). Charakterystyczny przekrój romboidalny wskazuje, ¿e wykorzystywane by³y
w rzemios³ach skórniczych. Z kolei brak trzpienia

do osadzenia w rêkojeci sugeruje, ¿e szyd³a te wykorzystywane by³y do nak³uwania skór miêkkich,
stosunkowo cienkich.

B. WIERT£O
Odkryty fragment wiert³a do drewna (ryc.
194:531) nale¿y do popularnych w redniowieczu
egzemplarzy spiralnych (Schneckenbohrer). We
Wroc³awiu jest to jednak pierwsze znalezisko. Na
obszarze miêdzy £ab¹ i Sal¹ a Bugiem pojawi³y siê
tego rodzaju egzemplarze u schy³ku X w. i przetrwa-
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³y przynajmniej do XIV stulecia (Heindel 2006,
s. 292, lista 2, ryc. 710).

52

Analizê surowcow¹ przeprowadzi³a dr Teresa Radek z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc³awiu.

14. ZAJÊCIA PRZYDOMOWE

Ryc. 194. Wroc³aw, ul. £aciarska (531) i Szewska (pozosta³e). Narzêdzia:
528530  szyd³a; 531  wiert³o; 532  sierp. Rys. N. Lenkow
Fig. 194. Wroc³aw, £aciarska St. (no. 531) and Szewska St. Tools:
528530  awls; 531  drill; 532  sickle. Drawing N. Lenkow

C. SIERP
Wcale nierzadkie znaleziska sierpów w redniowiecznych miastach wspieraj¹ sugestiê doæ czêstego wystêpowania ogrodów, nawet w centrach aglomeracji miejskich. Doæ znaczn¹ ich liczbê, równie¿
kosê, odkryto tak¿e na terenie Ostrowa Tumskiego

we Wroc³awiu (zob. Kamierczyk 1995, ryc. 4:17,
5:7), a wiêc obszaru o relatywnie niewielkiej powierzchni, zamieszkanego w znacznym stopniu przez
kler. W tej sytuacji nie dziwi odkrycie sierpa na ul.
Szewskiej (ryc. 194:532).
K.W.

14. ZAJÊCIA PRZYDOMOWE (ZOB. ANEKS 15)
A. NO¯YCE
Wszystkie znalezione no¿yce (ryc. 195) nale¿¹
do znanych z wczeniejszych epok no¿yc kab³¹kowych. Wprawdzie ju¿ w XIV w. znane by³y okazy

nitowe, podobne do u¿ywanych dzisiaj, ale na ulicach wroc³awskich ich nie znaleziono.
K.W.

B. IG£Y I IGIELNIK
Doæ zaskakuj¹ca jest znikoma liczba odkrytych
igie³ (ryc. 196). Mo¿e to wskazywaæ, ¿e przedmioty te noszono na ulicy w skórzanych, kocianych czy
metalowych igielnikach. Odkryto tylko jeden przedmiot, który mo¿na z pewnym prawdopodobieñstwem

identyfikowaæ z zamkniêciem igielnika. Analogiczne zabytki znane s¹ z licznych stanowisk wczesnoi pónoredniowiecznych (zob. Cnotliwy 1973,
s. 235).
K.W.
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Ryc. 195. Wroc³aw, ul. Szewska. No¿yce kab³¹kowe. Rys. N. Lenkow
Fig. 195. Wroc³aw, Szewska St. Shears. Drawing N. Lenkow

C. NARZÊDZIA TKACKIE
Przybory tkackie reprezentowane s¹ przez grzebieñ (ryc. 165:544), dwie szpulki do nawijania nici
(ryc. 175:542543) oraz wrzeciono. U³amane na jednym koñcu wrzeciono ma okr¹g³y przekrój poprzeczny i zosta³o prawdopodobnie wykoñczone na tokarce. Pojedynczy egzemplarz wrzeciona odkryto na
Rynku wroc³awskim (Wysocka 1999, s. 112, tablica VI:4). Wed³ug J. Maika ma³¹ liczbê tego typu
przedmiotów wród pónoredniowiecznych znalezisk, nie tylko z Wroc³awia, ale tak¿e Ko³obrzegu
i Elbl¹ga (Polak 1998, s. 255), t³umaczyæ mo¿na sto-
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sowaniem ko³owrotka rêcznego, który znany by³
w Europie od VIII lub IX w., a upowszechni³ siê
w 2. po³. XIII i w XIV w. Nadal jednak popularne
by³o przêdzenie z u¿yciem wrzeciona, które dotrwa³o
do czasów nowo¿ytnych (Maik 2000, s. 236). Ko³owrotek wynaleziono w Chinach, a za porednictwem Arabów zapoznali siê z nim mieszkañcy Europy Zachodniej i Po³udniowej. Do Wroc³awia jego
znajomoæ dotar³a zapewne wraz z kolonistami niemieckimi (por. Maik 2000, s. 236). Pierwszy zabytek interpretowany jako szpulka ma ósemkowaty
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Ryc. 196. Wroc³aw, ul. Szewska. Ig³y. Rys. N. Lenkow
Fig. 196. Wroc³aw, Szewska St. Needles. Drawing N. Lenkow

kszta³t, drugi natomiast przypomina dwustronn¹,
p³ask¹ ³opatkê. Analogiczny przedmiot, w postaci
dranicy zakoñczonej na koñcach pó³kolistymi g³ówkami, znaleziono na ul. Wiêziennej 11, w warstwie
datowanej na koniec XIVpocz¹tek XV w. (wiêtek 1999, s. 114, ryc. 42:F). Zbli¿on¹ formê mia³ zabytek uznany za szpulkê, pochodz¹cy z badañ archeologicznych w Rynku wroc³awskim (Wysocka 1999,
s. 112, tablica VI:5).
W nawarstwieniach datowanych na 2. po³. XIII
i 1. po³. XIV w. znaleziono jeden egzemplarz tzw.
grzebienia tkackiego (ryc. 165:544). Ma on siedem
d³ugich i gêstych zêbów oraz otwór w uchwycie po
tzw. kanale nasady bli¿szej. Wykonano go podobnie jak analogiczne wyroby z metapodiów bydlêcych. Po odciêciu od ca³ej koci nasady dalszej,
zwanej równie¿ doln¹, przecinano rurowaty trzon
koci i uzyskiwano dwie p³ytki-pó³fabrykaty, które
poddawano dalszej obróbce. Polega³a ona na wyciêciu w p³ytce za pomoc¹ pi³ki zêbów i wyg³adzeniu
powierzchni przedmiotu (Jaworski 2002, s. 234).
Warto w tym miejscu przytoczyæ interesuj¹cy fakt,
¿e wszystkie odkryte w Ko³obrzegu egzemplarze
analogicznych grzebieni (ponad 40 sztuk) wykonano z tylnych cianek ródstopia byd³a (Rêbkowski
1998, s. 277, ryc. 81:89). Tego typu zabytki znane
s¹ z licznych stanowisk wroc³awskich, m.in. z pl.
Nowy Targ (Kamierczyk 1970, ryc. 113m, 131ab),
ul. Wiêziennej 1011 (Jaworski 1999, s. 89, ryc. 25),
Igielnej 18 (Jaworski 2002, s. 232234, ryc. 220
223), z Rynku (Jastrzêbski 1999, ryc. 8:ab), Ostro-

wa Tumskiego i dziedziñca uniwersyteckiego (Jaworski 1990, s. 3841, tablica VIIab).
Krzysztof Jaworski uwa¿a, powo³uj¹c siê na obecnoæ odpadów produkcyjnych, ¿e we Wroc³awiu istnia³y przynajmniej dwa warsztaty produkuj¹ce grzebienie tkackie. Pierwszy mieci³by siê na ul. Kotlarskiej, gdzie oprócz wspomnianych odpadów odkryto
nieukoñczony egzemplarz (Jaworski 1998, ryc. 3),
drugi w Sukiennicach w Rynku (Winiewski 1993,
s. 332, ryc. 5:49, 14; Jaworski 1995, s. 149150).
Cech¹ wspóln¹ obu pracowni by³ szeroki asortyment
wyrobów. Oprócz grzebieni tkackich wytwarzano w
nich równie¿ inne przedmioty, m.in. szecienne kostki do gry (Jaworski 1995, s. 151). Wroc³awskie
grzebienie tkackie datowane s¹ na XIII i XIV w.
i tylko jeden egzemplarz z ul. Wiêziennej wyst¹pi³
w warstwie z 2. po³. XV w. (Jaworski 1999, s. 89).
Podobn¹ chronologiê maj¹ analogiczne wyroby
z terenów Polski, Niemiec, Czech, Bia³orusi, S³owacji i republik nadba³tyckich (Jaworski 1995, s. 151).
W Hamburgu i Szlezwiku znaleziono ich kilkaset
oraz odkryto lady pracowni specjalizuj¹cych siê
w ich wyrobie (Ulbricht 1984, s. 24, 41). Znamy je
z Gdañska, Wolina, Poznania, Szczecina (Cnotliwy
1973, s. 61, 231; Jaworski 1990, s. 3940) oraz
Elbl¹ga, z po³owy XIII i 1. po³. XIV w. (Marcinkowski 2004, s. 497499). W Ko³obrzegu odkryto je
w nawarstwieniach datowanych na 2. po³. XIII, na
XIV i pocz¹tek XV w. (Rêbkowski 1996, s. 337, ryc.
13:1, 9:67, 9; 1998, s. 277).

273

VIII. KULTURA MATERIALNA PUBLICZNEJ PRZESTRZENI MIASTA W WIETLE ZABYTKÓW...

Od dawna w literaturze toczy siê dyskusja na temat przeznaczenia tego typu grzebieni. Ma³o prawdopodobne jest ich zastosowanie jako ozdoby do
upinania w³osów, grzebienia toaletowego czy grzebyka do wykonywania ornamentów na naczyniach
ceramicznych (Jaworski 1990, s. 40, tam dalsza literatura). W¹tpliwoci budzi równie¿ hipoteza, ¿e
u¿ywano ich do czochrania lnu lub do czesania we³ny i lnu. W¹ski grzebieñ o d³ugich i w¹skich zêbach nie nadawa³ siê raczej do tego typu czynnoci.
J. Maik, nie wykluczaj¹c jednoczenie u¿ywania
analogicznych wyrobów jako grzebieni tkackich, podaje przyk³ady redniowiecznych grzebieni do czesania we³ny z Europy Zachodniej, które maj¹ po kilkanacie centymetrów szerokoci i zaopatrzone s¹
w trzonek do mocowania grzebienia. Do osadzenia
takiego trzonka mog³yby s³u¿yæ otwory w uchwy-

tach w¹skich grzebieni, ale ich rednica jest raczej
zbyt ma³a (Maik 2000, s. 235236). Równie¿ w ikonografii redniowiecznej wystêpuj¹ solidniejsze
okazy (Cardon 1999, s. 5457). Znane z Opola (Bukowska-Gedigowa, Gediga 1986, ryc. 58:2) i Wroc³awia drewniane grzebienie tkackie maj¹ wiêksze
rozmiary i rzadsze zêby. Dodatkowo niekompletnie zachowany egzemplarz z Rynku wroc³awskiego ma pod³u¿ny otwór w uchwycie (Wysocka 1999,
s. 112, tabela VI:3). Z uwagi na brak ornamentyki,
zwykle niestaranne wykonanie oraz powszechnoæ
wystêpowania tego typu grzebieni na terenie Europy, najczêciej przypisuje siê im funkcje grzebieni tkackich. Dodatkowym argumentem za t¹ teori¹
jest ich niekompletny stan zachowania  zwykle
brakuje zêbów, które po³ama³y siê zapewne podczas intensywnej eksploatacji przedmiotu.
M.K.

D. PRZÊLIKI
Zbiór przêlików liczy 10 egzemplarzy, jednak
mimo tak niewielkiej liczebnoci jest doæ zró¿nicowany pod wzglêdem zarówno morfologicznym,
jak i techniki wykonania. Dominuj¹cym surowcem
u¿ytym do ich produkcji jest glina, poza jednym
egzemplarzem, wykonanym z jasnofioletowego
³upku. Przêliki z ³upku owruckiego pojawiaj¹ siê
we Wroc³awiu najwczeniej pod koniec X w. i wystêpuj¹ a¿ do koñca 1. po³. XIII w. (Kamierczyk
1990, s. 182193). Sporadycznie wystêpuj¹ w warstwach m³odszych, co jest zapewne skutkiem d³ugiego czasu funkcjonowania zabytku. Znane s¹
z wielu stanowisk w Polsce i wschodnich Niemczech
i stanowi¹ dowód importu gotowych ju¿ wyrobów
z terenu Rusi, rejonu obecnego Owrucza na Ukrainie. Nasz przêlik zachowa³ siê w ca³oci i zosta³ odkryty na cmentarzysku przy kociele w. Macieja.
Form¹ nawi¹zuje do przêlików dwusto¿kowatych,
cechuje siê du¿¹ starannoci¹ wykonania i jest zdobiony dookolnym rytem (ryc. 197:552).
Pozosta³a czêæ zespo³u to przêliki wykonane
z gliny. Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ tu egzemplarze szkliwione w ca³oci b¹d miejscowo. Przyk³adem ca³kowicie szkliwionego przêlika jest egzemplarz beczu³kowaty o barwie ¿ó³to-pomarañczowo-br¹zowej. Cechuje siê on du¿¹ starannoci¹
wykonania, a jego stan zachowania jest dobry  ma
jedynie niewielkie ubytki i spêkania (ryc. 197:551).
Przyk³adem szkliwionego przêlika jest inny egzemplarz beczu³kowaty; szkliwo ma barwê ciemnobr¹zow¹ i wystêpuje na ok. 60% powierzchni zabytku
(ryc. 197:548). Przêliki te cechuj¹ siê zbli¿on¹
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morfologi¹ oraz wymiarami, s¹ symetryczne i maj¹
cylindryczny otwór. Ostatnim egzemplarzem, na
którym dopatrzono siê szkliwienia, jest fragment
przêlika o kszta³cie beczu³kowatym i wymiarach
nieznacznie odró¿niaj¹cych go od dwóch poprzednich. Ma on barwê szar¹, a szkliwo o odcieniu szarozielonym zachowa³o siê w postaci p³atów na ok.
10% powierzchni. Pomimo i¿ równie¿ zosta³ zaliczony do form beczu³kowatych, ró¿ni siê od wy¿ej
wymienionych umiejscowieniem najwiêkszej wydêtoci w po³owie jego wysokoci (ryc. 197:549).
Ciekawym egzemplarzem jest natomiast przêlik
beczu³kowaty barwy jasnoszarej, który zdobiony jest
dwoma dookolnymi rytami u³o¿onymi koncentrycznie wzglêdem otworu. Przêlik jest zachowany w ca³oci i cechuje siê bardzo starannym wykonaniem.
Otwór ma cylindryczny, nieznacznie jedynie rozszerzaj¹cy siê przy jednym z wylotów (ryc. 197:547).
Nastêpny przêlik jest egzemplarzem najbardziej
masywnym sporód ca³ego zespo³u, wa¿y ponad
18 g. Ma formê dwusto¿kowat¹ o ³agodnych za³omach, a jego otwór w przekroju jest cylindryczny.
Wykonany zosta³ z gliny z domieszk¹ mineraln¹,
a jego forma wykonania cechuje siê prostot¹ sprowadzaj¹c¹ funkcjê zabytku do czysto utylitarnej (ryc.
197:553).
Pozosta³e przêliki zachowa³y siê we fragmentach. Nale¿¹ do nich dwa egzemplarze dwusto¿kowate zbli¿one do siebie form¹ i wykonaniem. S¹ to
zabytki o g³adkiej, niemal b³yszcz¹cej czarnej powierzchni. Cylindryczny otwór w przypadku jednego z nich sporz¹dzony zosta³ niedbale, asymetrycz-
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Ryc. 197. Wroc³aw, ul. Szewska. Przêliki. Rys. E. Lisowska
Fig. 197. Wroc³aw, Szewska St. Spindlewhorls. Drawing E. Lisowska

nie do osi zabytku (ryc. 197:545). Drugi ma natomiast otwór klepsydrowaty (ryc. 197:546). Ostatni
fragment przêlika znacznie ró¿ni siê od reszty zespo³u. Po pierwsze ma on kszta³t kr¹¿kowaty i zosta³ sporz¹dzony z fragmentu dna naczynia. W¹tpliwoci wzbudza przeznaczenie tego wyrobu, poniewa¿ oprócz otworu charakterystycznego dla przêlików nosi lady u¿ytkowania w postaci zag³adzania
krawêdzi, zatem mo¿e to byæ równie¿ no¿yk garncarski. Przemawia za tym m.in. jego forma, ró¿na
od typowych form przêlików, jak równie¿ technika wykonania. Na jednej z powierzchni widoczne
s¹ lady linii papilarnych garncarza (ryc. 197:550).

Zbiór przêlików pochodz¹cych z badañ ulic
wskazuje na funkcjonowanie przydomowego tkactwa. Nie dziwi fakt wystêpowania okazów uszkodzonych, które jako nieprzydatne zosta³y wyrzucone,
natomiast obecnoæ form zachowanych w ca³oci
wskazuje na mo¿liwoæ zagubienia przêlika. W obrêbie badanego zespo³u znalaz³y siê egzemplarze
o wysokich walorach estetycznych (szkliwione b¹d
zdobione), jak równie¿ zabytki proste w wykonaniu.
Taki stan mo¿e byæ efektem zró¿nicowania maj¹tkowego ich u¿ytkowników.
E.L.

E. OSE£KI
W kategorii zabytków okrelanych mianem ose³ek znalaz³y siê cztery przedmioty, wyeksplorowane w wykopie I i II na ul. Szewskiej. Wobec tak niewielkiej ich liczebnoci trudno przeprowadziæ tu
porównanie z istniej¹cymi ju¿ na ten temat opracowaniami (Kamierczyk 1990; Winiewski 1999;
Brzostowicz 2002). Ose³ki z wykopów na ul. Szewskiej cechuj¹ siê du¿ym zró¿nicowaniem morfologicznym, pocz¹wszy od egzemplarza o starannie
opracowanym kszta³cie prostopad³ocianu zakoñczonego szpicem, koñcz¹c na zabytku cechuj¹cym siê
znacznym zu¿yciem i niedba³ym opracowaniem.
Pierwsza ose³ka (ryc. 198:554) ma kszta³t wyd³u¿onego prostok¹ta, o wierzcho³ku uformowanym

w szpic i prosto ciêtym zwieñczeniu przeciwleg³ym.
Przekrój ma prostok¹tny. Ose³ka pierwotnie mia³a
cztery powierzchnie pracuj¹ce, dwie z nich (boczne) zachowa³y siê w stanie nienaruszonym, natomiast g³ówne, p³askie powierzchnie pracuj¹ce  górna i dolna, nosz¹ lady póniejszego u¿ytkowania
narzêdzia jako podk³adki, w postaci niewielkich
amorficznych zag³êbieñ. Ose³ka ma wyrane lady
oddzia³ywania na ni¹ ognia, widoczne w zmianie
barwy powierzchni oraz w postaci niewielkich wy³uszczeñ na górnej i dolnej powierzchni pracuj¹cej.
Zachowane fragmenty powierzchni ciernej na p³aszczyznach g³ównych nosz¹ lady u¿ytkowania w
postaci niewielkich rys równoleg³ych do osi narzê-
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Ryc. 198. Wroc³aw, ul. Szewska. Ose³ki. Rys. E. Lisowska
Fig. 198. Wroc³aw, Szewska St. Whetstones. Drawing E. Lisowska

dzia. Na fragmencie ose³ki zachowa³y siê lady substancji ¿elazistej.
Druga ose³ka (ryc. 198:557) zachowa³a siê w postaci niewielkiego fragmentu, znacznie ju¿ spracowanego. W rzucie poziomym ma kszta³t w przybli¿eniu prostok¹tny, natomiast przekrój romboidalny. Na
narzêdziu zachowa³y siê dwie powierzchnie pracuj¹ce, styczne krawêdzi¹. Ose³ka na p³aszczyznach
pracuj¹cych ma drobne rdzawe plamki, bêd¹ce efektem kontaktu z innym narzêdziem metalowym.
Trzecia ose³ka (ryc. 198:555) to w ca³oci zachowane narzêdzie o wyd³u¿onym, amorficznym kszta³-
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cie zbli¿onym do prostok¹ta w rzucie poziomym.
Przekrój jej jest prostok¹tny. Narzêdzie ma cztery
powierzchnie pracuj¹ce, znacznie zu¿yte  wyg³adzone. Na dwóch z nich przedmiot ma niewielkie
zarysowania uk³adaj¹ce siê w ró¿nych kierunkach.
Na narzêdziu zachowa³y siê lady substancji ¿elazistej.
Czwarta ose³ka (ryc. 198:556) zachowa³a siê
w czêci medialnej. W rzucie poziomym ma kszta³t
zbli¿ony do prostok¹ta, przekrój prostok¹tny. Narzêdzie ma cztery powierzchnie pracuj¹ce, znacznie
wyg³adzone. Na jednej z p³aszczyzn widoczne jest
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pod³u¿ne zag³êbienie, o formie niezbyt g³êbokiego,
aczkolwiek szerokiego rowka. Nie stanowi ono jednak atrybutu w³aciwego ose³kom ¿³obkowanym
(Kulczycka-Leciejewiczowa i in. 1996, s. 22). Ose³-

ka ma na powierzchniach pracuj¹cych nieliczne, niewielkie rysy. Przedmiot nosi lady kontaktu z ogniem, przejawiaj¹ce siê niewielkim okopceniem.
E.L.

F. P£YWAKI
Z rybo³ówstwem wi¹¿¹ siê p³ywaki, których zadaniem by³o utrzymywaæ sieæ na odpowiedniej wysokoci w wodzie. Niewielkich rozmiarów egzemplarze wykorzystywano do mniejszych sieci zastawnych dryfuj¹cych lub do tzw. brodników (Kmieciñski 1955, s. 212214). Jako p³ywaki interpretuje siê
najczêciej przedmioty wykonane z kory lub drewna, kolistego lub pod³u¿nego kszta³tu, z jednym
otworem lub wiêksz¹ ich liczb¹. Dwa znalezione
p³ywaki wykonano z kory dêbu, po jednym z korka
i jod³y53. Zabytki z naszego zbioru pod wzglêdem
formy reprezentuj¹ trzy podstawowe typy. Do typu
pierwszego zaliczono p³ywaki z otworem umieszczonym centralnie, okr¹g³e, owalne lub w kszta³cie
czworok¹ta o zaokr¹glonych naro¿ach, o rednicy
ok. 4,28 cm i gruboci 0,41 cm. Tylko jeden egzemplarz, o rednicy 5,3 cm i gruboci 2,6 cm, odkryty w ul. O³awskiej, by³ kompletny (ryc. 172:569),
pozosta³e okazy zachowa³y siê fragmentarycznie
(ryc. 172:560, 567568). Typ drugi reprezentuj¹ p³ywaki pod³u¿ne o wymiarach 515×2,23,6 cm i gruboci 11,8 cm (ryc. 172:570). ¯aden z nich nie przetrwa³ w ca³oci. W obrêbie ostatniego typu mieszcz¹
siê zabytki o ró¿nych kszta³tach (trapezu, wieloboku), z jednym otworem lub dwoma (ryc. 172:
562563, 565). Jedyny zachowany zupe³nie egzem-

plarz ma kszta³t szecioboku i zaopatrzony jest
w dwa otwory (ryc. 172:562). Nie mam pewnoci,
czy przedmioty zaklasyfikowane do typu trzeciego
by³y rzeczywicie p³ywakami, poniewa¿ w literaturze nie spotka³am siê z tak¹ form¹ przyboru rybackiego (por. Kmieciñski 1955, s. 213). P³ywaki dwóch
pierwszych typów wystêpuj¹ na wielu wczesnoi pónoredniowiecznych stanowiskach archeologicznych. We Wroc³awiu odkryto je m.in. na ul. Wiêziennej (wiêtek 1999, s. 113, ryc. 41:AE), w.
Katarzyny (Kamierczyk 1966, s. 299, ryc. 89:2, 8),
pl. Nowy Targ (Kamierczyk 1970, s. 464, ryc. 130l).
Chronologia naszych egzemplarzy mieci siê w przedziale od XIII do oko³o po³owy XIV w. Znaleziono
równie¿ deszczu³kê, która mog³a stanowiæ pó³fabrykat p³ywaka. Wed³ug opinii niektórych badaczy za
nieukoñczone p³ywaki uznaæ mo¿na niewielkie kr¹¿ki. Niewykluczone, ¿e u¿ywano ich równie¿ do zabawy, np. jako bierek do gier planszowych (por. Wysocka 1999, s. 116, tablica VII:14), lub ¿e by³y
elementami zabawek. Znaleziono dziewiêæ takich
przedmiotów, o rednicy 34,2 cm i gruboci 0,30,8
cm, z których trzy zaopatrzone by³y w otwory, a jeden egzemplarz mia³ nawiercony otwór tylko w jednej p³aszczynie (ryc. 172:185, 189191).
M.K.

G. PRZEDMIOTY GOSPODARSTWA DOMOWEGO
Do tej kategorii zabytków zaliczono kopystkê
(ryc. 175:573), t³uczek (ryc. 175:574), trzy ³opatki
(ryc. 175:575), dwa fragmenty firlejek (ryc. 175:
579), miote³kê oraz ³opatê drewnian¹ (ryc. 187:580),
a tak¿e fragment kocianej ig³y lub szyd³a oraz
przedmiot wrzecionowatego kszta³tu, bêd¹cy zapewne szyd³em lub przek³uwaczem. Funkcja wy¿ej wymienionych przedmiotów jest raczej oczywista. Bogaty zespó³ podobnych drewnianych sprzêtów pochodzi z badañ na wczesnoredniowiecznym grodzie
na Ostrówku w Opolu (Bukowska-Gedigowa, Gediga 1986). £opatki w postaci trzonka zakoñczone53

Ekspertyzê archeobotaniczn¹ wykona³ doc. W³adys³aw Pyszyñski.

go p³ask¹, ró¿nie ukszta³towan¹ czêci¹ pracuj¹c¹,
datowane na póne redniowiecze, znaleziono we
Wroc³awiu w wykopach przy ul. Drewnianej (Kamierczyk 1966, s. 157, ryc. 47:16) i w Rynku (Wysocka 1999, s. 110, tablica V:78, 10). Chcia³abym
równie¿ zwróciæ uwagê na miote³kê wykonan¹
z witek drewnianych, przypominaj¹c¹ form¹ kropid³o. Jej niewielkie rozmiary wskazuj¹, ¿e nie s³u¿y³a do zamiatania powierzchni u¿ytkowych. Dwukrotnie wiêksz¹ miot³ê znaleziono przy ul. Wiêziennej
we Wroc³awiu (wiêtek 1999, s. 116, ryc. 42A).
Podobne zabytki wyst¹pi³y na Ostrówku w Opolu
(Bukowska-Gedigowa, Gediga 1986, ryc. 44:8).
Brzozowe ga³¹zki miot³y datowane na 3. æwieræ
XIII w. pochodz¹ z badañ na Nowym Targu we Wroc³awiu (Kamierczyk 1970, s. 464).
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Niewielka ³opata (ryc. 187:580), z u³amanym
trzonkiem, o szerokoci 8,9 cm, pod wzglêdem formy i wymiarów nawi¹zuje do zabytku odkrytego
w Ko³obrzegu (Polak 1996, s. 333, ryc. 50:1). Wed³ug podzia³u funkcjonalnego zaproponowanego

przez B.A. Ko³czina dla materia³ów z Nowogrodu
³opaty prostok¹tnego kszta³tu s³u¿y³y do nak³adania
cia³ sypkich (Ko³czin 1968, s. 17, rys. 5). Czy takie
by³o zastosowanie naszego okazu  trudno rozstrzygn¹æ.
M.K.

15. NO¯E I POCHWY (ZOB. ANEKS 16)
A. NO¯E
No¿e nale¿¹ do najczêciej znajdowanych w ziemi przedmiotów. Pe³ni³y bardzo ró¿ne funkcje, co
tylko czêciowo znajduje odzwierciedlenie w ich
formie. St¹d nie podzielamy optymizmu tych badaczy, którzy d¹¿¹ do precyzyjnego okrelenia ich przeznaczenia (zob. ostatnio Michalik 2007). Ze wzglêdu na nie tak znów liczn¹ seriê no¿y znalezionych
na ulicach Wroc³awia s¹dzimy, ¿e zastosowanie
nader szczegó³owej klasyfikacji formalnej, jak¹
przedstawi³ Holtmann (1993) przy okazji omawiania znalezisk ze znacznej czêci Europy, jest niecelowe. Wydzielono kilka grup, które tylko do pewnego stopnia powi¹zaæ mo¿na z funkcj¹.
Grupa I (ryc. 199). Zaliczono tu no¿e, które s³u¿y³y do serwowania potraw (tzw. no¿e pó³miskowe),
co jest w pónym redniowieczu nowoci¹. W tych
wypadkach, kiedy zachowana jest rêkojeæ, stwierdziæ mo¿na, ¿e jest ona ozdobna, choæ niekiedy bardzo niepraktyczna. Egzemplarz z ul. Szewskiej ma
nasuniête na trzpieñ prostopad³ocienne p³ytki rogowe na przemian z cienkimi blaszkami z cyny (ryc.
199:598). Klinga ma mniej wiêcej tê sam¹ szerokoæ
na ca³ej d³ugoci i nie ma charakterystycznego dla
wiêkszoci no¿y zwê¿enia przy koñcu (czubek),
a wrêcz koñczy siê têpo. Przy koñcu tylca miêdzy
dwoma wg³êbieniami znajduje siê wystêp. D³ugoæ
trzpienia jest zmienna u ró¿nych egzemplarzy.
Nie wszystkie z wymienionych cech s¹ charakterystyczne dla ka¿dego no¿a do serwowania. Jednak ozdobna rêkojeæ i stosunkowo szeroka klinga
stanowi¹ warunek sine qua non. Materia³ porównawczy pokazuje, ¿e nierzadko rêkojeci maj¹ kszta³t
ludzkiej postaci lub na ich koñcu przedstawiono plastyczne zwierzê, jednak takich na ulicach Wroc³awia nie znaleziono. Byæ mo¿e wynika to st¹d, ¿e
sztuæce do serwowania dzieli³y siê na stacjonarne
i przenone-podró¿ne. Istnienie tych ostatnich po-

wiadczaj¹ znaleziska no¿y pó³miskowych w skórzanych futera³ach (www.uni-klu.ac.at/kultdoku/kataloge/51html/3533.htm). Zatem egzemplarze z bogato
profilowanymi rêkojeciami (stacjonarne) znajdujemy w budynkach, a pozosta³e (przenone-podró¿ne)
tak¿e na ulicach.
Grupa II. Cech¹ charakterystyczn¹ jest metalowa
rêkojeæ z tordowanego prêta, zakoñczona uszkiem,
w którym tkwi ¿elazne ogniwko (ryc. 200). Wystêpowanie ogniwka wskazuje, ¿e no¿e te by³y noszone, zapewne przy pasie. Warto zauwa¿yæ, ¿e równie¿ ³y¿ki
z wroc³awskiego Rynku miewa³y tordowane rêkojeci
zakoñczone uszkiem i ogniwkiem (Buko 1997a, ryc.
38). Niekiedy okrela siê tego rodzaju no¿e jako lancety, ale nie znajduje to naukowego uzasadnienia.
Grupa III (ryc. 201). Cech¹ egzemplarzy tej grupy jest ³ukowate wyciêcie na koñcu tylca, co powoduje, i¿ czubek no¿a jest bardzo w¹ski. Tak uformowana klinga nadawa³a siê do wykonywania prac rzemielniczych.
Grupa IV. Ostrze jest niemal proste, tylec pocz¹tkowo lekko ³ukowaty, przy koñcu mocno siê zwê¿a. W kilku wypadkach zachowa³a siê drewniana
rêkojeæ. Trzpieñ jest stosunkowo d³ugi, niekiedy
wystaje poza rêkojeæ i zakoñczony jest ogniwkiem
(ryc. 202:592). Solidne osadzenie trzpienia w rêkojeci wskazuje, ¿e nó¿ taki u¿ywany by³ w rzemiole z u¿yciem sporej si³y, np. do obróbki przedmiotów drewnianych.
Grupa V. Tylec prosty, klinga od strony ostrza
nieznacznie (ryc. 203) lub wyranie (ryc. 204) zwê¿a siê przy koñcu.
Grupa VI. Tylec lekko ³ukowaty, klinga od strony ostrza wyranie zwê¿a siê przy koñcu (ryc. 205).
Grupa VII. No¿e z p³ytk¹ do osadzenia rêkojeci. Tego rodzaju egzemplarze nie s¹ znane z wczesnego redniowiecza (ryc. 206:621).

B. RÊKOJECI NO¯Y I NARZÊDZI
Zachowa³ siê fragment jednodzielnej rêkojeci
rogowej, zdobionej uk³adami punktów-oczek i linii
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(ryc. 206:614). Niemal identycznie zdobion¹ rêkojeæ
odkryto w Bytomiu, ale by³a wykonana z drewna.

Ryc. 200. Wroc³aw, ul. Szewska. No¿e grupy II. Rys. N. Lenkow
Fig. 200. Wroc³aw, Szewska St. Knives. Group II. Drawing N. Lenkow

Ryc. 199. Wroc³aw, ul. Szewska. No¿e grupy I. Rys. N. Lenkow

Fig. 199. Wroc³aw, Szewska St. Knives. Group I. Drawing N. Lenkow

15. NO¯E I POCHWY

279

280
Ryc. 202. Wroc³aw, ul. Szewska. No¿e grupy IV. Rys. N. Lenkow
Fig. 202. Wroc³aw, Szewska St. Knives. Group IV. Drawing N. Lenkow

Ryc. 201. Wroc³aw, ul. Szewska. No¿e grupy III. Rys. N. Lenkow

Fig. 201. Wroc³aw, Szewska St. Knives. Group III. Drawing N. Lenkow
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Ryc. 204. Wroc³aw, ul. Szewska. No¿e grupy V. Rys. N. Lenkow
Fig. 204. Wroc³aw, Szewska St. Knives. Group V. Drawing N. Lenkow

Ryc. 203. Wroc³aw, ul. Szewska. No¿e grupy V. Rys. N. Lenkow

Fig. 203. Wroc³aw, Szewska St. Knives. Group V. Drawing N. Lenkow
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Fig. 205. Wroc³aw, Szewska St. Knives. Group VI. Drawing N. Lenkow

Ryc. 205. Wroc³aw, ul. Szewska. No¿e grupy VI. Rys. N. Lenkow

Fig. 206. Wroc³aw, Grodzka St. (no. 621) and Szewska St. Knives: 621  knife
from group VII; 607608, 614  unclassified knives; 633  metal tag. Drawing N. Lenkow

Ryc. 206. Wroc³aw, ul. Grodzka (621) i ul. Szewska (pozosta³e). No¿e: 621  nó¿
grupy VII; 607608, 614  no¿e niesklasyfikowane; 633  skuwka. Rys. N. Lenkow
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Ryc. 207. Wroc³aw, ul. Szewska. No¿e niesklasyfikowane. Rys. N. Lenkow
Fig. 207. Wroc³aw, Szewska St. Knives not classified to any groups. Drawing N. Lenkow

Skuwki. Znaleziono tylko jedn¹ ¿elazn¹ skuwkê
(ryc. 206:633); by³y one umieszczane miêdzy rêkojeci¹ i kling¹ no¿a. Ma nieregularn¹, wielok¹tn¹
formê i jest bardzo niestarannie wykonana.
Klingi. Dwa fragmenty kling z podwójnym zbroczem (ryc. 206:607608) mog¹ stanowiæ pozosta³oæ
zarówno no¿y, jak te¿ pugina³ów.
Ponadto znaleziono fragmenty no¿y, których ze
wzglêdu na fragmentaryczny stan zachowania niepodobna zakwalifikowaæ do ¿adnej z wymienionych
grup (ryc. 207).
Drewno, koæ i poro¿e by³y podstawowymi surowcami do wyrobu rêkojeci no¿y i narzêdzi metalowych. Dysponujemy zbiorem 11 egzemplarzy
tzw. pe³nych rêkojeci oraz jednym pó³fabrykatem,
których chronologiê ustalono na 2. po³. XIII1. po³.
XIV w. Na podstawie formy wyró¿niono dwa podstawowe typy. Do pierwszego typu zaklasyfikowano piêæ trzonków w kszta³cie wyd³u¿onego trójk¹ta
o d³ugoci ok. 13 cm, ciêtym wierzcho³ku i owalnym lub czworobocznym przekroju poprzecznym
(ryc. 187:634). Czêæ z nich zaopatrzona by³a w wyciêcie na skuwkê (ryc. 187:635). W dwóch przypadkach zaobserwowano lad po wbitym w ok³adzinê
kolcu rêkojeci, w pozosta³ych okazach widoczna

jest szczelina po prostok¹tnym, cienkim metalowym
trzpieniu. Pewna liczba analogicznych zabytków
pochodzi z Rynku wroc³awskiego (Wysocka 1999,
s. 116, tablica VII:810). Typ drugi reprezentowany jest przez piêæ egzemplarzy walcowatego kszta³tu,
z których cztery to rêkojeci no¿y, zachowane wraz
z metalowymi g³owniami (ryc. 202:592, 599, 615,
206:614, wiêcej na ten temat w artykule Krzysztofa
Wachowskiego powy¿ej). W celu zapobie¿enia ewentualnemu poluzowaniu lub zsuniêciu siê drewnianej
rêkojeci rozklepywano na koñcu metalowy trzpieñ
no¿a lub zwijano go w uszko, niekiedy dodatkowo
przewlekaj¹c przez nie ogniwko, s³u¿¹ce do zawieszenia przy pasie (ryc. 202:592). W jednym przypadku ozdobiono rêkojeæ motywem linii i kó³ek (ryc.
206:614). Omówione wy¿ej rêkojeci typu drugiego wystêpuj¹ na wielu stanowiskach z terenów Polski, Niemiec i Czech. Analogiczne no¿e znane s¹
m.in. z Brandenburgii z XIIIXIV w. (Hirschberg
2005). Na uwagê zas³uguje kociana ok³adzina zdobiona ¿³obkami (ryc. 166:645) oraz zabytek, który
ma postaæ niskiego walca z wyciosem na skuwkê
(ryc. 175:637). Sierp zaopatrzony w podobn¹ rêkojeæ odkryto m.in. w Ko³obrzegu (Polak 1996, s. 334,
ryc. 11:4).
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Ryc. 208. Wroc³aw, ul. Szewska. Pochewki na no¿e i futera³y. Fot. M. Konczewska
Fig. 208. Wroc³aw, Szewska St. Knife sheaths and cases. Photo. M. Konczewska

C. POCHWY NO¯Y
W redniowieczu do przechowywania przedmiotów codziennego u¿ytku u¿ywano skórzanych opakowañ. Najliczniej w analizowanym zespole zabytków wyst¹pi³y pochewki no¿y (12 sztuk). Wykonano je z jednego, podwójnie z³o¿onego wpó³, trapezowatego, rzadziej prostok¹tnego kawa³ka skóry.
W zale¿noci od sposobu z³¹czenia d³u¿szego boku
i do³u oraz zastosowanego w tym celu materia³u wyró¿niono pochewki zaopatrzone w soczewkowate
otwory, przez które przewlekano rzemieñ (ryc. 208b,
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f, i), oraz pochewki spiête metalowymi nitami (ryc.
208a, c, j) (por. Wiklak 1967; 1993; Kamierczyk
1970, s. 249250; Schnack 1998; Wywrot-Wyszkowska 2008, s. 75). Niemal wszystkie okazy nosz¹ lady
zniszczenia, powsta³e najczêciej na skutek u¿ytkowania, czyli w miejscach, gdzie dochodzi³ sztych
no¿a, oraz przy górnym brzegu. D³ugoæ ca³ych
egzemplarzy wynosi 1318,5 cm, uszkodzonych
10,918,6 cm. Szerokoæ przy otworze mieci siê
w przedziale od 3 do 4,5 cm, najczêciej ok. 4 cm.

15. NO¯E I POCHWY

Górna krawêd pochewek jest prosta (ryc. 208ab,
j), skonie ciêta (ryc. 208i), ³ukowato lub falicie
wyprofilowana (ryc. 208c).
Zachowa³o siê kilka okazów z pozosta³ociami
metalowych nitów o pó³okr¹g³ych g³ówkach o rednicy ok. 0,8 cm. Na co najmniej dwóch egzemplarzach stwierdzono lady metalowych okuæ spajaj¹cych dó³ pochewek. Ich obecnoæ powiadczona jest
tak¿e w materiale zabytkowym. Niektóre z nich by³y
ornamentowane, przez co stanowi³y dodatkowy element zdobniczy. Niestety nie zachowa³ siê ¿aden
egzemplarz wraz z takim wzmocnieniem.
Wiêkszoæ pochewek skórzanych by³a nieornamentowana. W omawianym zbiorze wyst¹pi³a pochewka z czworobocznym wystaj¹cym przy górnej
krawêdzi z¹bkiem, zaopatrzonym w prostok¹tny
otwór, zapewne do zamocowania rzemienia (ryc.
208f). Innym motywem zdobniczym s¹ cztery rzêdy soczewkowatych naciêæ, odnotowane na fragmentarycznie zachowanej pochewce. Dziêki analogicznym znaleziskom z Ko³obrzegu (Wywrot 1996, s.
276, tabele 8:5, 20:12, 36:6), Wolina (Wiklak 1967,
s. 7378), Szlezwiku (Schnack 1998; Hirschberg
2005, Abb. 5:10) wiemy, ¿e przeplatano przez nie
paski skóry, a nastêpnie ich koñce ³¹czono nitami.
Na jednym zabytku stwierdzono nieregularny wzór
wyt³aczanych kó³ek. Mo¿liwe, ¿e jest to skutek defektu lica skóry i nie nale¿y traktowaæ go jako ornamentu. Znaleziono równie¿ egzemplarz ze ladami
³atania uszkodzonej powierzchni.
Wszystkie omówione wy¿ej pochewki na no¿e
odkryto w nawarstwieniach datowanych na 2. po³.
XIII i 1. po³. XIV w. (j.s. 5, 22, 158, 159, 191). Analogiczne wyroby nale¿¹ do form powszechnie u¿ytkowanych w okresie redniowiecza. Znane s¹ z Gdañska (Wiklak 1967), Szlezwiku (Schnack 1998), Ko³obrzegu (Wywrot 1996, s. 276), Elbl¹ga (Nawrolska,
Nawrolski 1989, ryc. 35:13), Nowogrodu Wielkiego (Izjumowa 1959, ryc. 10:78), Lubeki (Berg,
Groenman-van Waateringe 1992, Abb. 8:1, 6). We
Wroc³awiu tego typu zabytki znajdowane s¹ w poziomach osadniczych z okresu od koñca XI do XIV
w., przy czym egzemplarze z metalowymi okuciami
pojawiaj¹ siê dopiero w XIII w. (Kamierczyk 1970,
s. 249; Romanow 1979, s. 193194; Piekalski i in.
1991, s. 223225). No¿e wykorzystywane by³y w niemal wszystkich dziedzinach ¿ycia codziennego, co
wymusza³o koniecznoæ noszenia ich stale przy sobie. U¿ywano ich tak¿e jako broni (Lewandowski
1986, s. 104). W pochewkach umieszczano najczêciej tylko g³ownie no¿y, ale znane s¹ przyk³ady tego
typu wyrobów, w których chowano ostrze wraz z rê-

kojeci¹. Komplet taki, datowany na XIV w., odkryto we Wroc³awiu w wykopie na skrzy¿owaniu ul.
Szewskiej i pl. Uniwersyteckiego (materia³ niepublikowany). Z badañ w ul. Szewskiej pochodzi tylko
jedna pochewka zachowana wraz z rzemieniem s³u¿¹cym do zawieszenia (ryc. 208b). U kilku innych zabytków stwierdzono lady po takim umocowaniu
w postaci soczewkowatych, rozci¹gniêtych otworów
w górnej krawêdzi wyrobu (ryc. 208ij). Zauwa¿ono, ¿e dwie czworok¹tne pochewki (o szerokoci 4,3
i 4,5 cm) spiête na bokach nitami pozbawione by³y
jakichkolwiek ladów zawieszek (ryc. 208a). Prawdopodobnie noszono je zatkniête za pasem lub w sakwie. ród³a ikonograficzne dostarczaj¹ nam wielu
cennych wskazówek na temat sposobów noszenia
no¿y w pochewkach. Ma³e egzemplarze by³y zazwyczaj luno przytroczone do pasa, a pochewki wiêksze, na no¿e bojowe, umieszczano pomiêdzy szlufkami, na których by³y zawieszone skórzane torby (Romance of Alexander, fol. 142v; Luttrell Psalter, fol.
170, 196v; Backhouse 2000; Hirschberg 2005, Abb.
1216).
Drug¹ kategori¹ opakowañ ró¿nych przedmiotów
s¹ futera³y. Odkryto dwa tego typu zabytki. Pierwszy, w formie prostok¹ta o d³ugoci 6,6 cm i szerokoci 4,1 cm, ma konstrukcjê tak¹ jak wy¿ej omówione pochewki na no¿e i zaopatrzony jest w otwór
do przewleczenia rzemienia. Jego krawêdzie d³u¿sze po³¹czono nitami, dó³ za zszyto niæmi ciegiem
dwup³aszczyznowym (ryc. 208d). Szerokoæ futera³u
odpowiada wielkoci nasady g³owni no¿a. Przy za³o¿eniu, ¿e egzemplarz zosta³ wykonany z dwóch lub
wiêcej fragmentów skóry, mo¿na przyj¹æ, ¿e jest to
pochewka na nó¿. Trudno dzi jednoznacznie okreliæ funkcjê tego przedmiotu. Drugi zabytek wykonano z p³ata skóry z³o¿onego w taki sposób, ¿e szew
³¹cz¹cy jego krawêdzie znajduje siê na rodku jednej jego strony (ryc. 208g). Ten sposób monta¿u jest
charakterystyczny dla pochewek typu 2 wed³ug klasyfikacji Beaty Wywrot-Wyszkowskiej (2008,
s. 7879, tam dalsza literatura). Zachowa³y siê równie¿ pozosta³oci, po obu stronach wyrobu, rzemieni s³u¿¹cych zapewne do zamocowania. Znamienne, ¿e jest to jedyny egzemplarz w prezentowanym
zbiorze wykonany w ten sposób, ¿e lico skóry ukryto w wewnêtrznej czêci wyrobu, natomiast mizdra
znajdowa³a siê na stronie zewnêtrznej. Jaki by³ cel
tego zabiegu, do koñca nie wiemy. Byæ mo¿e intencj¹ wytwórcy by³o uzyskanie surowca imituj¹cego zamsz lub ukrycie nieefektownego albo
zniszczonego (na skutek niew³aciwego garbowania) lica.
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Wczesnoredniowieczne okucia pochew no¿y
sk³adaj¹ siê najczêciej z bardzo wielu elementów
nabijanych na skórzan¹ pochwê, choæ zdarza siê, ¿e
wystêpuje sam trzewik. Wykonywane by³y ze stopów miedzi. Bardzo czêsto okucia by³y zdobione,
tak¿e ornamentem plastycznym. Dominuj¹ w¹tki geometryczne, plecionki i przedstawienia zwierz¹t. Jedynie trzewik i w¹s wzmacnia³y skórzan¹ pochwê,
a pozosta³e okucia mia³y charakter g³ównie ozdobny. Same za skórzane pochwy rzadko by³y zdobione i zaopatrywane w charakterystyczn¹ dla wczesnego redniowiecza formu³ê ME FECIT (zob. Okasha 1992, tablice 45), od¿ywaj¹c¹ w XVIII w.
Okucia pochew z wczesnego i pe³nego redniowiecza doczeka³y siê wielu syntetycznych opracowañ
i wszystkie one wysz³y spod pióra badaczy niemieckich. Pionierska by³a praca Heinza Knorra (1938),
który uwzglêdni³ obszar miêdzy £ab¹ i Wis³¹. Póniej badacze skupili siê zw³aszcza na trzewikach
w przybli¿eniu trójk¹tnych, które przedstawia³y
mocno niekiedy stylizowane zwierzê (Timpel 1987;
Gabriel 1988; Gross i in. 1993; Steuer 1989). Tego
rodzaju okucia wyst¹pi³y w Polsce na Pomorzu, a
jeden okaz  i jest to najdalej na po³udniowy wschód
wysuniête stanowisko  odkryto w grobie na cmentarzysku przy kociele w. Wojciecha we Wroc³awiu
(Wojcieszak, Wachowski w druku). Zwrócono tak¿e uwagê na okucia wykonane z tzw. misek hanzeatyckich (Drescher 1975).
Badacze doæ zgodnie datuj¹ br¹zowe i mosiê¿ne okucia pochew na XIXIII w., jednak wspomniane trójk¹tne trzewiki przedstawiaj¹ce stylizowane
zwierzêta pojawiaj¹ siê dopiero w 2. po³. XII w.
i niektóre ich formy przetrwa³y do pónego redniowiecza. Ostatnio stan badañ nad okuciami no¿y
z propozycj¹ klasyfikacji, rozprzestrzenieniem znalezisk w Europie i datowaniem przedstawi³ S. Krabath (2001, s. 6891). Wed³ug tego badacza w XIV
XV w. okucia pochew no¿y niemal wychodz¹
z mody, czego dowodem ma byæ brak ich przedstawieñ w malarstwie tablicowym tego okresu (Krabath
2001, s. 69). Praktyka dowodzi, ¿e niekiedy nie ma
jednak bezporedniej zale¿noci miêdzy ród³ami archeologicznymi oraz ikonografi¹. W dzie³ach malarskich przedstawiano najczêciej, bardzo niekiedy ozdobne, pochwy pugina³ów (b¹d wykonane
w ca³oci z metali kolorowych, b¹d zdobione licznymi okuciami), a nie ma³o efektowne okucia ¿elazne.
¯elazne okucia pochew no¿y traktowane s¹
w Polsce najczêciej jako wyroby pónoredniowieczne. Ich geneza i dok³adne datowanie nie s¹
znane, poniewa¿ zagadnieniem tym nikt siê dot¹d nie
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zajmowa³, choæ brak wczeniejszych datowañ ani¿eli schy³ek XII w. Zdarza siê te¿, ¿e niektóre formy bez wyodrêbnionego trzewika okrelane s¹ w literaturze jako pincety, szczypczyki itp. W swej typologii S. Krabath (2001, ryc. 13, przyp. 354) uwzglêdni³ ledwie dwa warianty (49 i 50) okuæ ¿elaznych
i nie zajmowa³ siê nimi szczegó³owiej, przytoczy³
jednak datowanie jednego egzemplarza reprezentuj¹cego wariant 5 na 2. po³. XII w.
Wród stosunkowo licznych okuæ pochew no¿y
z ulic Wroc³awia nie ma okazów br¹zowych czy
mosiê¿nych, lecz jedynie ¿elazne. Podobnie wygl¹da sytuacja na badanych dzia³kach (Kamierczyk
1966, ryc. 75:11, 89:5; 1970, ryc. 70gi; Romanow
1978, ryc. 6). Jedynym wyj¹tkiem jest tu pochwa
z br¹zowymi okuciami znaleziona na parceli przy
ul. Wiêziennej, ale ma ona zwi¹zek z pugina³em
(Wachowski 1999, ryc. 1:3). Ze wzglêdu na okrelony horyzont chronologiczny (po³owa XIIIkoniec
XIV w.) nawarstwieñ wystêpuj¹cych na przebadanych ulicach nie ma tam pe³nego spektrum form, ale
reprezentowane s¹ wszystkie podstawowe typy.
Podzia³u okuæ na typy dokonano na podstawie sposobu wyodrêbnienia trzewika.
Typ I
Charakteryzuje siê wyranie wyodrêbnionym
trzewikiem z blachy (trzewiki maj¹ ró¿ne kszta³ty
i proporcje) oraz wystêpowaniem pary w¹sów lub
jednego w¹sa wychodz¹cego niemal pod k¹tem prostym z górnej krawêdzi trzewika; odpowiada wariantowi 49 S. Krabatha. Ze wzglêdu na liczbê w¹sów
wydzielono dwie odmiany:
O d m i a n a 1. Z jednym w¹sem. Górny koniec
w¹sa jest haczykowato zagiêty lub rozklepany
i wówczas ma otwór na nit. Relacje miêdzy wysokoci¹ i szerokoci¹ trzewika s¹ ró¿ne:
Wa r i a n t a. Wysokoæ trzewika jest mniejsza od
jego szerokoci. Tego wariantu nie odkryto dot¹d na
ulicach Wroc³awia.
Wa r i a n t b. Wysokoæ trzewika nie przekracza
dwukrotnej jego szerokoci. Znamy dwa egzemplarze z ul. Szewskiej i Grodzkiej. Oba zdobione s¹
u do³u poziom¹ bruzd¹, pod któr¹ widnieje rz¹d z¹bków, a na styku trzewika i w¹sa s³abo czytelny, plastycznie wymodelowany trójk¹t (ryc. 209:653, 660).
Jeden egzemplarz zdobiony jest ponadto na górnej
krawêdzi pionowymi bruzdami, a na w¹sie skonymi bruzdami. W górnej krawêdzi trzewika znajduje
siê te¿ niekiedy pó³koliste ozdobne wyciêcie.
Wa r i a n t c. Wysokoæ trzewika jest co najmniej
dwukrotnie wiêksza od jego szerokoci. Jedyny eg-

Ryc. 210. Wroc³aw, ul. O³awska (661) i Szewska (pozosta³e).
¯elazne okucia pochew no¿y typu I, odmiany 2. Rys. N. Lenkow
Fig. 210. Wroc³aw, O³awska St. (no. 661) and Szewska St.
Iron knife sheath mounts type I, variant 2. Drawing N. Lenkow

Ryc. 209. Wroc³aw, ul. Grodzka (660) i Szewska (pozosta³e).
¯elazne okucia pochew no¿y typu I, odmiany 1. Rys. N. Lenkow

Fig. 209. Wroc³aw, Grodzka St. (no. 660) and Szewska St.
Iron knife sheath mounts type I, variant 1. Drawing N. Lenkow
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Ryc. 211. Wroc³aw, ul. Szewska. ¯elazne okucia pochew no¿y typu II, odmiany 1. Rys. N. Lenkow
Fig. 211. Wroc³aw, Szewska St. Iron knife sheath mounts type II, variant 1. Drawing N. Lenkow

Ryc. 212. Wroc³aw, ul. Kotlarska (663) i Szewska (pozosta³e). ¯elazne okucia
pochew no¿y typu II, odmian 24. Rys. N. Lenkow
Fig. 212. Wroc³aw, Kotlarska St. (no. 663) and Szewska St. Iron knife sheath
mounts type II, variants 24. Drawing N. Lenkow
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zemplarz z ul. Szewskiej pozbawiony jest ornamentyki (ryc. 209:647), jednak okucie nale¿¹ce do tego
samego wariantu, odkryte na pl. Uniwersyteckim we
Wroc³awiu, ma w bruzdach lady bia³ego metalu
(niepublikowane).
O d m i a n a 2. Od trzewika odchodzi para w¹sów,
na koñcu rozklepanych i zaopatrzonych w otwór na
nit. Podobnie jak w odmianie 1, s¹ ró¿ne relacje
miêdzy szerokoci¹ i wysokoci¹ trzewika:
Wa r i a n t a. Wysokoæ trzewika jest mniejsza od
szerokoci. Z ul. Szewskiej znane jest jedno okucie
i z O³awskiej równie¿ jedno (ryc. 210:656, 661).
Niemal identyczny zabytek znaleziono we Wroc³awiu lewobrze¿nym w warstwie z 2. po³. XIII w. (Kamierczyk 1966, ryc. 89:5).
Wa r i a n t b. Wysokoæ trzewika nie przekracza
dwukrotnej jego szerokoci (ryc. 210:651, 654).
Podobne zabytki odkryto na Starym Miecie we
Wroc³awiu (Kamierczyk 1966, ryc. 75:11; 1970,
ryc. 70i).
Wa r i a n t c. Wysokoæ trzewika jest co najmniej
dwukrotnie wiêksza od szerokoci. Dotychczas nie
odkryto egzemplarzy tego wariantu na ulicach Wroc³awia, ale jeden znaleziony zosta³ na szczycie lê¿y
(Domañski 2002, tablica XXXV:12).
Do wariantu b typu I, ale nie wiadomo której
odmiany, nale¿y uszkodzone okucie z ul. Szewskiej
(ryc. 210:658).
Ornamentyka okuæ odmiany 2 jest podobna jak
w odmianie 1.
Typ II
Ca³oæ okucia wykonana jest z prêta, który u do³u
zosta³ w ró¿ny sposób wygiêty i tak powsta³ trzewik. Ze wzglêdu na sposób wygiêcia prêta wyró¿niono cztery odmiany:
O d m i a n a 1. K¹t miêdzy w¹sem i jego wygiêt¹
koñcówk¹ jest rozwarty (ryc. 211). Najczêciej ta
w³anie odmiana mylona jest ze szczypcami. Tego
rodzaju okucie odkryto tak¿e na Starym Miecie we
Wroc³awiu (Romanow 1978, ryc. 6i).
O d m i a n a 2. Pocz¹tkowo k¹t miêdzy w¹sem
i jego wygiêt¹ koñcówk¹ jest rozwarty, a nastêpnie
koñcówka jest haczykowato zagiêta. Odmiana ta
znana jest jedynie z ul. Kotlarskiej we Wroc³awiu
(ryc. 212:663).
O d m i a n a 3. Krótka koñcówka w¹sa jest wygiêta bezporednio od w¹sa pod k¹tem ostrym, haczykowato, ku górze (ryc. 212:649).
O d m i a n a 4. Koñcówka w¹sa jest wygiêta ³ukowato ku górze (ryc. 212:646, 655). Podobne zabytki
odkryto na Starym Miecie we Wroc³awiu (Kamierczyk 1970, ryc. 70gh; Romanow 1978, ryc. 6c).

Ryc. 213. Wroc³aw, ul. Szewska. ¯elazne okucie
pochwy no¿a typu III. Rys. N. Lenkow
Fig. 213. Wroc³aw, Szewska St. Iron knife sheath
mount type III. Drawing N. Lenkow

Typ III
Jest to rozwi¹zanie maj¹ce cechy zarówno typu I
(trzewik z blachy), jak i II (trzewik z prêta). W¹sy
nie odchodz¹ od górnej krawêdzi trzewika, jak
w typie I, ale od bocznej. Okucia takie znane s¹ z ul.
Szewskiej (ryc. 213) oraz ze Starego Miasta we Wroc³awiu (Romanow 1978, ryc. 6g).
***
Zbiór nasz jest niereprezentatywny dla ca³ego
pónego redniowiecza, poniewa¿ brak materia³ów
z XV w. Trudno zatem uwzglêdniæ poszerzenia dla
nitu w górnej partii w¹sów (wariant 50 Krabatha)
jako cechê w klasyfikacji. Niemniej stwierdzono je
na wspomnianym egzemplarzu typu III z XIII
XIV w. ze Starego Miasta oraz na niepublikowanym okuciu pochwy pugina³u z pl. Uniwersyteckiego.
Przy omawianiu pochew no¿y nie sposób pomin¹æ samych pochew, choæ omówione zosta³y wczeniej. W Polsce dominuj¹ pochwy niezdobione, ale
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zdarzaj¹ siê, w szeroko rozumianej strefie nadmorskiej, zapewne importowane dziêki Hanzie, egzemplarze pokryte ornamentem. Bior¹c pod uwagê ogó³
znalezisk europejskich, mo¿na je podzieliæ na kilka
grup. Pierwsza obejmuje okazy zdobione ornamentem paraheraldycznym w postaci lilijki umieszczonej w rombie. U nas znane wy³¹cznie z Pomorza Zachodniego: z Ko³obrzegu (Wywrot 1997, tablica
11:1) i Szczecina (informacja A. Kowalskiej), maj¹
swe analogie na Zachodzie Europy: w Londynie
(Cowgill et al. 2003, kat. 391, 396, 443) czy Szlezwiku (Schnack 1998, ryc. 13:7). Grupa druga to
przedstawienia smoków, niekiedy uskrzydlonych,
lub innych zwierz¹t fantastycznych. U nas znana jest
pochwa z Pyrzyc (Cnotliwy, Nawrolski 1996, ryc.
8:13), na Morawach z Brna (Flodrová, Loskotová
1995, tablica 5:1), a w Europie Zachodniej  z Londynu (Cowgill et al. 2003, kat. 376, 378, 472, 475).
Trzeba jednak zaznaczyæ, ¿e nie zosta³y opublikowane bogate znaleziska z Gdañska i Elbl¹ga. Ornamentyce grupy pierwszej, a tak¿e innym w¹tkom
towarzysz¹ sporadycznie napisy, jak np. RICARDIE
(Cowgill et al. 2003, kat. 443) czy AMEN (Fingerlin 1995, tablica 41:1), które zaliczyæ mo¿na do kolejnej, trzeciej grupy. W grupie czwartej mieszcz¹
siê pochwy zdobione prost¹ ornamentyk¹ geometryczn¹, a w pi¹tej  rolinn¹. Charakterystyczna jest
grupa szósta, z a¿urowym ornamentem w postaci
ma³ych serduszek, co wyranie wskazuje na zwi¹zek z mi³oci¹ dworn¹. Zabytki takie znane s¹ z po³udniowo-zachodnich ziem Polski, jak np. z Wroc³awia (Kamierczyk 1970, ryc. 69ab, 70e) czy Le-

gnicy (Firszt 1986, tablica XXXII), ale tak¿e np. ze
Szlezwiku (Schnack 1998, ryc. 11:2).
Specyficznym rodzajem ornamentu by³o wykrawanie obu lub jednej krawêdzi pochwy na ca³ej d³ugoci lub tylko w czêci w odstaj¹ce wypustki, rodzaj
z¹bków. Tego rodzaju zdobienia znamy z Wroc³awia
(Kamierczyk 1970, ryc. 69h, 70f), Ko³obrzegu (Wywrot-Wyszkowska 1998, tablica 67:1) czy Elbl¹ga
(Nawrolska, Nawrolski 1989, ryc. 35:3), a tak¿e ze
Szlezwiku (Schnack 1998, ryc. 11:2).
Wszystko to wskazuje, ¿e w XIIIXV w. pochwy
no¿y na Zachodzie Europy by³y doæ czêsto zdobione ornamentami wykonanymi w ró¿nych technikach.
Nie znamy natomiast zdobionej pochwy z tego czasu, która by³aby okuta elementami ¿elaznymi. Z kolei
przed XII w. pochwy sporadycznie tylko by³y zdobione ornamentem na skórze (Knorr 1938, ryc. 47),
a funkcje zdobnicze pe³ni³y br¹zowe i mosiê¿ne okucia, które dodatkowo te¿ by³y zdobione. Jak¹ funkcjê pe³ni³y zatem okucia ¿elazne? Wiele wskazuje
na to, ¿e g³ównie zabezpiecza³y krawêd i czubek
pochwy przed zniszczeniem. Pochwy zachodnie
wykonywane by³y w XIIIXV w. ze skóry bydlêcej,
która by³a twardsza, dziêki czemu z jednej strony
lepiej nadawa³a siê do odciskania w niej ornamentu, z drugiej za nie wymaga³a metalowego wzmocnienia. W pewnym sensie racjê mia³ S. Krabath,
który niewystêpowanie okuæ pochew no¿y w pónym redniowieczu t³umaczy³ zmian¹ mody. Pochwy
z cienkiej skóry sta³y siê niemodne wród redniej
i wy¿szej klasy, a g³ównie te warstwy spo³eczne by³y
przedstawiane w ikonografii.
M.K., K.W.

16. NACZYNIA DREWNIANE (ZOB. ANEKS 17)
W zale¿noci od sposobu obróbki surowca wyró¿niono naczynia klepkowe oraz wykonane w technice toczenia.
Wszystkie znalezione klepki nale¿¹ do jednego
typu naczyñ jednodennych otwartych, reprezentowanych przez ma³e misy donicowate (ryc. 214) oraz
naczynie w kszta³cie ciêtego sto¿ka, o zwê¿aj¹cych
siê ku górze ciankach (cebrzyk, ryc. 215:664).
Fragment du¿ego wielocz³onowego dna zinterpretowano jako spód beczki. Odkryto równie¿ pó³fabrykaty klepek. W sumie nieukoñczonych klepek
by³o ok. 19 sztuk (ryc. 216a). Mia³y one d³ugoæ
4,57,6 cm i gruboæ 0,30,8 cm. Jeden egzemplarz
mia³ wyciosy wyciête na niew³aciwej stronie. Kilka innych fragmentów uznano za odpady powsta³e
przy produkcji klepek. Zwrócono równie¿ uwagê
na osmolony na koñcu przedmiot przypominaj¹cy
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ko³ek, który pierwotnie by³ lub mia³ byæ klepk¹.
W jego dolnej czêci, na wysokoci 2,5 cm, wyciêto
w¹tor (ryc. 215a, 187a). Ekspertyz¹ archeobotaniczn¹54 objêto siedem naczyñ toczonych, 40 klepek, trzy obrêcze i 14 den pochodz¹cych z niewielkich naczyñ klepkowych, pó³fabrykat klepki, dno
beczki oraz klepkê cebrzyka. Analiza surowcowa
wykaza³a, ¿e do wyrobu toczonych mis i talerzy
u¿ywano drewna jesionu. Wszystkie klepki i denka mis klepkowych oraz pó³fabrykat klepki i dno
beczki wykonane zosta³y z drewna wierku, natomiast trzy zachowane pozosta³oci obrêczy 
z drewna drzew liciastych. Drewna sosny u¿yto do
wyciosania klepki cebrzyka.
54

Ekspertyzê archeobotaniczn¹ wykona³ doc. W³adys³aw Pyszyñski.
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Ryc. 214. Wroc³aw, ul. Szewska. Misy klepkowe. Rys. M. Konczewska
Fig. 214. Wroc³aw, Szewska St. Wooden bowls. Drawing M. Konczewska

A. MISY KLEPKOWE
Zarejestrowano ³¹cznie 295 klepek i 67 den,
z czego znaczna czêæ z uwagi na stan zachowania
nie nadaje siê do rekonstrukcji (ryc. 214215). Prawie po³owa z nich jest uszkodzona i ma niepe³ne wymiary. Wiele uleg³o odkszta³ceniom i deformacji na
skutek procesów podepozycyjnych. Tylko w jednym
przypadku odkryto ca³e naczynie (ryc. 216:667),
w kolejnych trzech zespó³ kilku wiêkszych fragmentów (ryc. 216:666, 688). Wszystkie klepki i dna,
z wyj¹tkiem dwóch, nale¿¹ do niewielkich mis donicowatych o ciankach rozszerzaj¹cych siê ku
górze, o pojemnoci od 0,3 do ok. 1 l, sk³adaj¹cych
siê przeciêtnie z 710 trapezowatych klepek (ryc.
214, 215:717). W zale¿noci od sposobu ciêcia piêt-

ki, maj¹ one ró¿ny k¹t nachylenia pobocznicy, który
wynosi rednio 100130°. Wspomniane dwa fragmenty den o rednicach wynosz¹cych ponad 16
i 19 cm mog³y byæ elementami du¿ych mis lub innych naczyñ.
Na ogóln¹ liczbê den tylko osiem jest kompletnych, pozosta³e dotrwa³y w mniejszych lub wiêkszych fragmentach, najczêciej w postaci po³ówek
lub æwiartek (ryc. 216:959, 986, 995). Trudno
w zwi¹zku z tym ustaliæ minimaln¹ liczbê naczyñ,
z których pochodz¹.
Wszystkie klepki maj¹ trapezowaty kszta³t, ich
wysokoæ mieci siê w przedziale od 3,6 do 7,7 cm,
rednio ok. 5 cm. Szerokoæ u podstawy wynosi
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Ryc. 215. Wroc³aw, ul. Szewska. Wyroby klepkowe: 717  misa; 664  fragment klepki cebrzyka;
866  klepka misy; a  przedmiot z wyciosem. Rys. M. Konczewska
Fig. 215. Wroc³aw, Szewska St. Wooden staved vessels: 717  bowl; 664  fragment of a stave from a kit;
866  stave from a basin; a  fragment with a notch. Drawing M. Konczewska

1,25,9 cm, u góry 2,59,2 cm, gruboæ przy dnie
0,20,6 cm. Zarówno klepki, jak i dna wykonano
z drewna bezsêkowego, ³upanego w p³aszczynie
promieniowej. Radialny uk³ad s³oi w klepkach zapewnia naczyniom sta³oæ kszta³tu i szczelnoæ (Wonicka 1961, s. 1617; Kamierczyk 1965, s. 474).
Klepki wystrugane zosta³y w ten sposób, ¿e ich powierzchnia zewnêtrzna jest lekko wypuk³a, a wewnêtrzna lekko wklês³a, brzegi górne i dolne za ciêto
pó³okr¹g³o. Ich spoiny s¹ g³adkie i równe. Górne krawêdzie wszystkich egzemplarzy zosta³y cienione od
strony wewnêtrznej, dolne skonie ciête ku stronie
zewnêtrznej. W¹tory umieszczono w odleg³oci
0,51,2 cm od podstawy klepek. Maj¹ one najczêciej trójk¹tny, rzadko trapezowaty lub inny kszta³t.
W¹tory w postaci w¹skiej szczeliny o poszarpanych
brzegach wykonano zapewne w¹tornikiem lub pi³k¹,
trójk¹tne i trapezowate ostrym narzêdziem, np. no¿em. W omawianym zbiorze zauwa¿amy dominacjê
klepek z pojedynczymi wyciosami na obrêcz, tylko
nieca³e 18% zabytków zaopatrzono w parê wyciosów (ryc. 214:667, 771772, 215:866). W wypadku naczyñ spojonych jedn¹ obrêcz¹ wr¹b umieszczony jest powy¿ej w¹tora, a poni¿ej po³owy wysokoci klepki. Pierwszy wr¹b u naczyñ dwuobrêcznych
le¿y powy¿ej w¹tora, drugi na wysokoci pomiêdzy
po³ow¹ a ¾ wysokoci klepki. Nie zaobserwowano

292

istotnych ró¿nic kszta³tu i wielkoci miêdzy misami o ró¿nej liczbie obrêczy. Stwierdzono jedynie, ¿e
dwa wrêby na obejmê czêciej wystêpuj¹ w klepkach o wysokoci powy¿ej 6 cm, a pojedyncze wyciosy w egzemplarzach mniejszych. Klepki spojone dwiema obrêczami charakteryzowa³y siê p³ytszymi wrêbami ni¿ klepki jednoobrêczne. J. Kamierczyk zwróci³ uwagê na fakt, ¿e wyciosy na obrêcze
drewniane s¹ z regu³y szersze, natomiast lady po
obrêczach ¿elaznych maj¹ postaæ w¹skich wg³êbieñ
(Kamierczyk 1965, s. 490). W wypadku naszych
egzemplarzy nie mamy ¿adnego bezporedniego
dowodu na stosowanie obejm ¿elaznych, ale nie
mo¿emy wykluczyæ takiej ewentualnoci. Zachowa³y siê natomiast na klepkach fragmenty obrêczy
drewnianych, które wystêpowa³y w formie pojedynczej lub podwójnej wstêgi (ryc. 216:666, 688). Na
jednym zabytku ocala³o wi¹zanie obrêczy, tzw. zamek. Ró¿ne przyk³ady analogicznych wi¹zañ przedstawi³ W. Neugebauer w pracy o wyrobach drewnianych z Lubeki (Neugebauer 1954, Abb. 2). Misy
z obejm¹ drewnian¹ w postaci zdwojonego pasma
licznie wyst¹pi³y m.in. w nawarstwieniach pónoredniowiecznego Ko³obrzegu (Polak 1997, ryc.
40:34, 42:1). Z wytwórczoci¹ tam drewnianych
zapewne zwi¹zane jest spiralnie zwiniête ³yko (ryc.
175a), o szerokoci 0,5 cm. Technika produkcji obrê-
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Ryc. 216. Wroc³aw, ul. Szewska. Wyroby klepkowe: 667, 688  misy; 666, 710, 728, 757, 771  klepki;
959, 986, 995  denka; a  pó³fabrykat klepki. Rys. M. Konczewska
Fig. 216. Wroc³aw, Szewska St. Wooden staved finds: 667, 688  basin; 666, 710, 728, 757, 771  stave;
959, 986, 995  vessel bases; a  roughout of a stave. Drawing M. Konczewska

czy polega³a na ³upaniu na po³ówki lub æwiartki prêtów i ga³êzi drzew, które nastêpnie starannie obrabiano onikiem i giêto na belce z otworem lub na
pieñku (Wonicka 1961, s. 223; Kamierczyk 1965,
s. 477).

Wszystkie dna wykonano z jednego kawa³ka dranicy, przy u¿yciu cyrkla lub bez  wiêkszoæ z nich
jest owalna. Najstarszy cyrkiel bednarski (rzemielniczy) z terenu Polski pochodzi z osady kultury przeworskiej w Przewozie ko³o Wielunia i jest datowa-
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ny na koniec II i pocz¹tek III w. Istnienie tego typu
przyrz¹dów w redniowieczu powiadczaj¹ znaleziska z XXI w. z osady w Biskupinie oraz z XIIXIII w.
z grodziska w Tumie pod £êczyc¹ (Barnycz-Gupieniec 1959, s. 53; Niemiec 2006, s. 28).
W zale¿noci od formy w¹tora dna maj¹ ró¿nie
ukszta³towane krawêdzie, które s¹ z regu³y jednostronnie ciête. Zdarzaj¹ siê równie¿ egzemplarze
o brzegach bez charakterystycznego ciêcia lub tylko nieznacznie cienione, jak równie¿ pojedyncze
przypadki den obustronnie ciêtych. rednice naszych okazów wynosz¹ 8,712,6 cm, najczêciej
911 cm. Gruboæ den mieci siê w granicach 0,2
0,4 cm. Tylko dwa fragmenty maj¹ wiêksze wymiary; odpowiednio ponad 16 i 19 cm i gruboæ 0,5 i 0,9
cm. Wed³ug kryterium formy wyró¿niono dwa rodzaje den: p³askie i p³asko-wypuk³e. Zastosowanie
drugiego wariantu powodowa³o przesuniêcie punktu ciê¿koci na rodek dna, dziêki czemu teoretycznie powinien wyd³u¿yæ siê czas u¿ytkowania naczynia. Na niemal wszystkich krawêdziach den oraz w
wiêkszoci klepek w partii nad w¹torem i sporadycznie na spoinach wyst¹pi³y lady po ciemnej substancji, interpretowanej jako pozosta³oæ po uszczelnianiu naczynia. Móg³ to byæ dziegieæ, jak w przypadku badanych klepek z Freibergu (Gühne 1991, s. 26),
lub np. wosk pszczeli, którym do dzi impregnuje
siê drewniane naczynia klepkowe, aby przed³u¿yæ
ich trwa³oæ i szczelnoæ. Badania spektroskopowe
w podczerwieni (FT-IR) wykonane dla dwóch próbek55 pozwoli³y zawêziæ identyfikacjê badanej substancji do smo³y drzewnej, gdy¿ nie odnotowano
sygna³u charakterystycznego dla dziegciu (por. Font
i in. 2007, s. 119127).
Funkcjê pokrywek mog³y pe³niæ koliste deszczu³ki (dna) z pojedynczymi otworami. W naszym zespole wyst¹pi³y trzy takie zabytki. W pierwszym
wypadku otwór zlokalizowany by³ centralnie, w pozosta³ych odpowiednio dwa i trzy niewielkie otworki
umieszczono na linii okrêgu. Analogiczne przedmioty znamy m.in. z pl. Nowy Targ we Wroc³awiu (Kamierczyk 1970, s. 480, ryc. 137b), Ko³obrzegu (Polak 1997, s. 231, tabela 24:3), Freiburga (Müller
1996, Taf. 16:13, 6).
W du¿ym skrócie proces z³o¿enia naczynia klepkowego przebiega³ nastêpuj¹co: wystrugane i dopasowane klepki zestawiano w specjalnej obrêczy, przy
czym ostatni¹ klepkê dopasowywano do wymiaru
55

Analizê wykona³a dr in¿. Beata Miazga z Zak³adu Archeometrii i Konserwacji Zabytków Archeologicznych Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wroc³awskiego.
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okrêgu naczynia. Po z³o¿eniu wyrównywano brzegi
klepek, wycinano w¹tor i wstawiano dno, które wymierzano cyrklem lub przez obrysowanie obwodu
naczynia postawionego na deszczu³ce (por. Barnycz-Gupieniec 1959, s. 5153; Wonicka 1961, s. 1425;
Wysocka 2001, s. 178179).
Misy klepkowe odkryto w Opolu, Szczecinie,
Wolinie, Miêdzyrzeczu (Wonicka 1961, s. 4142),
Kaliszu, Gdañsku (Barnycz-Gupieniec 1959, s.
4953; 1961, s. 399), Inowroc³awiu (Grabska 1979,
s. 123), Ko³obrzegu (Polak 1996, s. 332; 1997, s.
229230), Lubece (Neugebauer 1954, s. 185), Magdeburgu (Nickel 1954, s. 158166), Freibergu
(Gühne 1991, s. 2630), Pradze, Pilznie (Frýda 1983,
s. 287297), Freiburgu (Müller 1996, s. 5878, Taf.
20). We Wroc³awiu wyst¹pi³y m.in. na pl. Nowy Targ
(Kamierczyk 1970, s. 467469, ryc. 135), ul. w.
Katarzyny (Kamierczyk 1966, s. 235, 274, ryc.
83:3), Wiêziennej 1011 (wiêtek 1999, s. 105108),
No¿owniczej 13 (Piekalski i in. 1991, s. 225, 227,
235), Bernardyñskiej (P³onka, Winiewski 1990,
s. 432, tablica XXX:2) i Rynku (Wysocka 1999,
s. 103104).
ród³a ikonograficzne dostarczaj¹ nam licznych
wiadectw u¿ywania naczyñ klepkowych przez ludzi ró¿nych stanów. Jako przyk³ad wielokrotnie przytaczany w literaturze mo¿e pos³u¿yæ XIV-wieczna
ilustracja z kodeksu lubiñskiego legendy o w. Jadwidze, przedstawiaj¹ca Henryka I Brodatego z mis¹
klepkow¹ w d³oni (W¹sowicz 1967, ryc. 19). Kubki klepkowe ukazano na miniaturach z Hortus Deliciarum, z koñca XII w. (Paulsen 1992, ryc. 110111;
Wysocka 2001, ryc. 30, 32; Hortus Deliciarum, planche 4), i na skrzyni w. El¿biety z ok. 1250 r., znajduj¹cej siê w kociele w Marburgu, w scenie mycia
nóg (Elisabethschrein 1953). Na obrazie z kocio³a
NMP w Lubece z 1494 r., na suto zastawionym stole, przy którym siedzi dwóch mnichów, stoi kubek
klepkowy (Neugebauer 1954, Taf. XXIVa).
W omawianym zbiorze zabytków brak znanych
z ikonografii i licznych stanowisk archeologicznych,
m.in. z Gdañska (Barnycz-Gupieniec 1959, s. 35,
tablica IX, ryc. 2), Miêdzyrzecza (Wonicka 1961,
tablica I:7, 10) czy Lubeki (Neugebauer 1954, Abb.
2G), kubków i pucharków do picia. Prawdopodobnie ich funkcjê pe³ni³y niewielkie misy. Na XIV-wiecznym malowidle ciennym z kocio³a w. Miko³aja w Mölln widzimy dzwonnika pij¹cego z misy
klepkowej (Neugebauer 1954, Taf. XXV). Równie¿
na obrazie z pasyjnego o³tarza Mistrza Bertrama
z koñca XIV w. ukazano mê¿czyznê pij¹cego z misy
(Paulsen 1992, ryc. 112; Wysocka 2001, ryc. 31).

16. NACZYNIA DREWNIANE

Ró¿ne zastosowania mis klepkowych jako naczyñ do
puszczania krwi oraz pojenia zwierz¹t, w tym przy-

padku psa, przedstawiono na XIV-wiecznej miniaturze z Bajek Ezopa (Neugebauer 1954, Taf. XXIVb).

B. INNE NACZYNIA BEDNARSKIE
Znaleziono jeden fragment klepki naczynia
w kszta³cie ciêtego sto¿ka. Mia³a ona co najmniej
8 cm wysokoci i szerokoæ u do³u 6,1 cm. Trapezowaty w przekroju w¹tor wyciêto na wysokoci
1,9 cm od podstawy klepki (ryc. 215:664). Niestety, stan zachowania uniemo¿liwia nam rekonstrukcjê wielkoci cebrzyka. Tego typu naczynia oraz ich
fragmenty, datowane na póne redniowiecze, odkryto we Wroc³awiu m.in. na pl. Nowy Targ (Kamierczyk 1970, s. 466), ul. Bernardyñskiej (P³onka,
Winiewski 1990, s. 432) i No¿owniczej (Piekalski
i in. 1991, s. 225228). Zabytki o podobnej chronologii wyst¹pi³y w Ko³obrzegu (Polak 1996, s. 332,
ryc. 95, 96:1), Poznaniu (Baran 2005, s. 434), Miêdzyrzeczu (Wonicka 1961, s. 1114, tablice IIIIV),
Gdañsku (Barnycz-Gupieniec 1961, s. 400, tablica
V:12). Procentowy udzia³ naczyñ klepkowych
w formie cebrów, dzie¿, anta³ków, du¿ych mis i wiader w nawarstwieniach pónoredniowiecznych,
mimo ¿e ich u¿ywanie potwierdzone jest przez
ród³a pisane i ikonograficzne z XIIIXVI w., jest
znacznie mniejszy ni¿ niewielkich mis donicowatych
(W¹sowicz 1967, ryc. 1617; Miniatury 2000; Hausbuch 1965) (ryc. 217). Przyczyny tego zjawiska, jak
siê wydaje, nale¿a³oby szukaæ w dostêpnoci surowca oraz w sposobie jego dystrybucji. Wykorzystanie
w bednarstwie materia³ów pochodz¹cych z odzysku
(z uszkodzonych wyrobów) wp³ywa³o zapewne na obni¿enie kosztów produkcji i skrócenie czasu pracy.
Byæ mo¿e tym nale¿a³oby t³umaczyæ ma³¹ frekwencjê wyrobów klepkowych wiêkszych rozmiarów.
Do rzadkich znalezisk nale¿¹ równie¿ beczki,
które czêsto po zniszczeniu wtórnie wykorzystywano np. do moszczenia lub wyrównywania poziomów
pod³óg, dróg itp. (por. Polak 1996, s. 332) lub do
wyrobu mniejszych naczyñ. Pochodz¹cy z badañ
w ul. Szewskiej fragment wielocz³onowego dna
z uwagi na znaczne wymiary (rednica ponad 50 cm)
identyfikowany jest z beczk¹ lub kadzi¹. Dno zosta³o

wykonane z dwóch lub trzech czêci po³¹czonych
ze sob¹ za pomoc¹ dwóch ko³ków, umieszczonych
w otworach o rednicy 0,6 cm. Opisany sposób sk³adania charakterystyczny jest dla spodów du¿ych
pojemników, nara¿onych na dzia³anie znacznego
cinienia. Analogiczne przedmioty datowane na
póne redniowiecze wyst¹pi³y w Poznaniu (Baran
2005, s. 434), Ko³obrzegu (Polak 1997, s. 231),
Wroc³awiu (wiêtek 1999, s. 109), Freiburgu (Müller 1996, Taf. 17).

Ryc. 217. Bednarz Albrecht Püttner na rycinie z 1425 r.
z Das Hausbuch der Mendelschen Zwölfbruderstiftung,
Bl. 25r, wg Müller 1996, Abb. 37
Fig. 217. Cooper Albrecht Püttner in a drawing from 1425
from Das Hausbuch der Mendelschen Zwölfbruderstiftung,
Fig. 25r, Müller 1996, Section 37

C. NACZYNIA TOCZONE
W trakcie badañ archeologicznych w ul. Szewskiej i Wita Stwosza we Wroc³awiu odkryto 13 fragmentów naczyñ toczonych, z których uda³o siê zrekonstruowaæ dziewiêæ form, reprezentuj¹cych dwa
podstawowe typy: misy i talerze (ryc. 218219).
Wszystkie naczynia, z wyj¹tkiem p³ytkiego talerza,

wytoczono obustronnie. Omawiane egzemplarze
maj¹ cienion¹ górn¹ krawêd, wyodrêbnione dno
oraz stosunkowo niewielkie rozmiary. Ich pojemnoæ
mieci siê w granicach 0,250,6 l. Tylko jedna misa
odbiega³a od reszty zbioru gabarytami i sposobem
opracowania p³aszczyzny zewnêtrznej cianek (bo-
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Ryc. 218. Wroc³aw, ul. Szewska. Naczynia toczone: 1015, 1017, 1021, 1023  misy; 1020  talerz. Rys. M. Konczewska
Fig. 218. Wroc³aw, Szewska St. Turned wooden vessels: 1015, 1017, 1021, 1023  bowls; 1020  flat dish.
Drawing M. Konczewska

gatsze zdobnictwo). By³a stosunkowo g³êboka, a jej
objêtoæ wynosi³a ok. 2 l (ryc. 218:1023).
Na powierzchni naczyñ widoczne s¹ lady obróbki w postaci dookolnych, cienkich linii, powsta³ych
wskutek nacisku no¿a tokarskiego. Niekiedy s¹ one
silniej zaakcentowane, zw³aszcza przy samym dnie
lub przy krawêdzi oraz w partii przydennej, tworz¹c
g³êbsze i szersze ¿³obki na wzór ornamentu. Do cech
technologicznych zaliczyæ nale¿y p³ytkie, szerokie
lady po obu stronach dna oraz odnotowan¹ na jednym egzemplarzu bruzdê na zewnêtrznej stronie
spodu, bêd¹ce wynikiem odciêcia no¿em czopów
trzymaj¹cych naczynie w tokarce. Niewielkie otworki na zewnêtrznej stronie dna wskazuj¹ na zbyt g³êbokie wbicie kiernera tokarki w wytaczane naczynie. Na kilku wyrobach nie stwierdzono wy¿ej wymienionych pozosta³oci obróbki. Mo¿e to wiadczyæ o bieg³ym opanowaniu przez wytwórcê sztuki
tokarskiej i bardzo starannym opracowaniu powierzchni wyrobu, celem nadania mu jak najbardziej
po¿¹danego wygl¹du (ryc. 220). W zespole mis, bior¹c pod uwagê kryterium formy, wyró¿niono trzy
kategorie:
1) misy pó³koliste na niskiej nó¿ce (ryc. 219:
1014, 1016);
2) p³ytkie misy pó³koliste lub w kszta³cie ciêtego sto¿ka (ryc. 218:1015, 1017, 1021, 219:1015);
3) g³êbokie misy pó³koliste, ornamentowane (ryc.
218:1023).
Do pierwszej kategorii nale¿¹ dwa egzemplarze
o rednicy wylewu 13 i 18 m, zaopatrzone w nisk¹,
pe³n¹ stopkê. Do drugiej kategorii zaliczono trzy
okazy, o rednicy wylewu od 16 do 22 cm i g³êbo-
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koci ok. 3 cm, o p³askich lub lekko wklês³ych dnach.
Jeden z nich mia³ cianki wyranie wyodrêbnione
od dna w formie ko³nierza, pogrubionego od strony
wewnêtrznej (ryc. 218:1015, 219:1015). Podobn¹
misê, datowan¹ na XIII w., odkryto na ul. Drewnianej we Wroc³awiu (Kamierczyk 1966, s. 140141,
ryc. 43:10). Ostatni¹ kategoriê reprezentuje g³êboka misa o pojemnoci ok. 2 l i rednicy wylewu 29
cm, zdobiona dookolnymi ¿³obkami.
Misy na nó¿ce znane s¹ m.in. z Ostrówka
w Opolu z koñca X i z XI w. (Bukowska-Gedigowa, Gediga 1986, ryc. 13:3, 14:3, 72:3), Gdañska,
gdzie wystêpuj¹ w nawarstwieniach redniowiecznych (Barnycz-Gupieniec 1959, s. 1216; 1961,
s. 391395) z Miêdzyrzecza (Wonicka 1961, s.
2629, tablice IX:2, XI:5), Poznania (Baran 2005,
s. 433434, ryc. 1, 3), Wroc³awia, gdzie datowane
s¹ na póne redniowiecze (Wysocka 1999, s. 108,
tablica IV:12). Misy pó³koliste i w kszta³cie ciêtego sto¿ka znajdowane s¹ na wielu stanowiskach
europejskich. Odkryto je w Gdañsku (Barnycz-Gupieniec 1959; 1961, s. 392395), Miêdzyrzeczu
(Wonicka 1961, s. 2629), Ko³obrzegu (Polak
1997, s. 230), Opolu (Ho³ubowicz 1956, s. 180, ryc.
72:1), Poznaniu (Baran 2005, s. 433434), Lubece (Neugebauer 1954, s. 174177), Pilznie (Frýda
1983, s. 290). We Wroc³awiu wyst¹pi³y na ul.
Drewnianej (Kamierczyk 1966, s. 140141), na
parcelach 1011 przy ul. Wiêziennej (wiêtek 1999,
s. 110112), pl. Nowy Targ (Kamierczyk 1970,
s. 513).

16. NACZYNIA DREWNIANE

Ryc. 219. Wroc³aw, ul. Wita Stwosza (1026) i Szewska (pozosta³e). Naczynia toczone:
10141016, 1021  misy; 1020, 1026  talerze. Fot. M. Konczewska
Fig. 219. Wroc³aw, Wita Stwosza St. (no. 1026) and Szewska St. Turned wooden vessels:
10141016, 1021  bowls; 1020, 1026  flat dishes. Photo. M. Konczewska

Wród talerzy wydzielono dwie kategorie, bior¹c pod uwagê nie tylko formê, ale i technikê wykonania:
1. talerze toczone obustronnie, z wyodrêbnionym
ko³nierzem (ryc. 219:1026);
2. talerze toczone jednostronnie, z niezaakcentowanym od wewn¹trz dnem (ryc. 218:1020).
Do pierwszej kategorii nale¿¹ dwa wyroby, do
drugiej jeden. Maj¹ one rednice wylewu 1923 cm
i g³êbokoæ ok. 12 cm. Podobnie jak misy, omówione typy talerzy wystêpuj¹ na wielu stanowiskach archeologicznych. We Wroc³awiu odkryto je m.in. na
pl. Nowy Targ (Kamierczyk 1970, s. 407, 480, 513),
przy ul. w. Katarzyny (Kamierczyk 1966, s.
254255, 312313, 333), Wiêziennej 1011 (wiêtek 1999, s. 109110) i w Rynku (Wysocka 1999,
s. 106108).

Tylko jedno naczynie z naszego zbioru (talerz)
ró¿ni³o siê od pozosta³ych sposobem wykonania (ryc.
218:1020, 219:1020). Zosta³o ono wytoczone od
strony wewnêtrznej, natomiast stronê zewnêtrzn¹ obciosano za pomoc¹ no¿a lub struga kilkoma p³askimi i szerokimi ciêciami.
Naczynia toczone jednostronnie pojawiaj¹ siê
w Europie oko³o po³owy XIII w. i wystêpuj¹ w materia³ach zabytkowych przez ca³e redniowiecze, co
najmniej do XVI w., np. w Hanowerze, Lubece,
Roztoku, Wismarze, Elbl¹gu. Znamy je ze stanowisk
niemieckich (por. Neugebauer 1954, s. 181183,
Abb. 3; Gühne 1991, s. 36; Nickel 1954, s. 163; Holl
1966, s. 51; Frýda 1983, s. 290292) i polskich (por.
Barnycz-Gupieniec 1961, s. 392395; Wonicka
1961, s. 2629; Polak 1997, s. 229230; Nawrolska,
Nawrolski 1986, s. 609646, ryc. 35). We Wroc³a-
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wiu odkryto je m.in. na Rynku (Wysocka 1999,
s. 106108), ul. Wiêziennej (wiêtek 1999, s. 111
112) oraz w wykopie na skrzy¿owaniu ul. Szewskiej i pl. Uniwersyteckiego (materia³ znany mi
z autopsji). Naczynia dwustronnie toczone s¹ szczególnie charakterystyczne dla wczesnego redniowiecza. W okresie póniejszym, a¿ do czasów nowo¿ytnych, wystêpuj¹ nadal, lecz ich frekwencja stale
spada na rzecz wyrobów toczonych jednostronnie.
Na Ostrówku w Opolu pojawiaj¹ siê w nawarstwieniach z 4. æwierci X w., w Gdañsku  z pocz¹tku XI
w. Podobnie datowane s¹ egzemplarze z Ostrowa
Tumskiego we Wroc³awiu. Przy zastosowaniu techniki toczenia obustronnego uzyskiwano wyroby
o zró¿nicowanych formach i du¿ych walorach estetycznych. Ich produkcja by³a bardziej czasoch³onna i zapewne dro¿sza ni¿ wytwarzanie naczyñ toczonych jednostronnie, dlatego mo¿emy domniemywaæ,
¿e w okresie od 2. po³. XIII do XV w. wchodzi³y
one w sk³ad bardziej luksusowej zastawy sto³owej.

Ryc. 220. Tokarz Linhard Drechsler na rycinie
z ok. 1425 r., wg Hausbuch 1965, Bl. 18v

M.K.

Fig. 220. Turner Linhard Drechsler in a drawing
from c. 1425, Hausbuch 1965, Fig. 18v

17. HIGIENA
A. LAWABO
Termin lawabo jest doæ nieprecyzyjny, niemniej na ogó³ odnosi siê on do zestawu przedmiotów s³u¿¹cych do mycia, najczêciej r¹k. We wczesnym redniowieczu jest to zestaw dwu br¹zowych
mis, zazwyczaj grawerowanych, okrelanych czêsto
mylnie jako Hanseschale, choæ Hanza jeszcze wówczas nie funkcjonowa³a. W XIII w. na terenie Francji pojawiaj¹ siê misy zdobione emali¹ (gemelion),
z których jedna ma na brzegu uformowany wylew,
aby woda przy nalewaniu zbytnio siê nie rozlewa³a.
Póne redniowiecze przynosi nowe rozwi¹zania:
woda nalewana jest ze specjalnego dzbanka lub kocio³ka z dziobkiem i przedmiot taki w ród³ach
okrelany jest jako hantfas, a wspó³czesnie czêsto,
choæ nie zawsze konsekwentnie, jako lawaterz.
Zmienia siê tak¿e forma misy: cianki staj¹ siê bardziej pionowe, krawêd wylewu szeroka, a powierzchnia nie jest zdobiona. Termin Hanseschale bardziej przystaje do tej w³anie formy (zob. Wachowski, Witkowski 2003, ryc. 8). Czêste s¹ te¿
w malarstwie przedstawienia lawabo. Jest to najczêciej wnêka w cianie, niekiedy z pó³k¹, na spodzie
znajduje siê miska, na pó³ce dzbanek lub podwieszony na ³añcuszku kocio³ek. Obok na cianie wisz¹
rêczniki. Sama za misa i dzban bardzo czêsto s¹
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przedstawiane w scenie umywania r¹k przez Pi³ata.
Dopiero w renesansie lawabo przeobrazi siê w specjalny mebel z wmontowan¹ umywalk¹ i zbiornikiem z wod¹.
Nasz zabytek (ryc. 221) reprezentuje tzw. romañskie misy grawerowane (dawne Hanseschale) i zosta³ znaleziony na z³o¿u wtórnym, w rejonie bramy
O³awskiej na ul. O³awskiej. O d³ugotrwa³ym u¿ytkowaniu wiadcz¹ nie tylko lady powa¿nego zniszczenia, ale tak¿e otwór na krawêdzi, s³u¿¹cy zapewne do powieszenia. Program artystyczny, w przeciwieñstwie do wiêkszoci tego rodzaju okazów, jest
bardzo skromny i ogranicza siê do form geometrycznych, w tym gwiazdy. Tego rodzaju ornament jest
na medalionie misy doæ czêsty, ale na ogó³ towarzysz¹ mu na wewnêtrznej krawêdzi misy bogate
sceny figuralne, co zreszt¹ jest czêsto podstaw¹ klasyfikacji mis romañskich. Od czasów monografii
T. Poklewskiego (1961) liczba mis romañskich w Europie niepomiernie wzros³a (zob. ostatnio Müller
2006), ale na l¹sku by³o ich niewiele, a przyrost
nowych znalezisk jest znikomy. Misa z bramy O³awskiej jest pierwszym znaleziskiem pochodz¹cym
z Wroc³awia.
K.W.

17. HIGIENA

Ryc. 221. Wroc³aw, ul. O³awska. Lawabo. Rys. N. Lenkow
Fig. 221. Wroc³aw, O³awska St. Lavabo. Drawing N. Lenkow

B. GRZEBIEÑ (ZOB. ANEKS 18)
Na badanych ulicach wyst¹pi³ tylko jeden dwustronny grzebieñ trójwarstwowy o prostych, asymetrycznych krawêdziach bocznych (ryc. 165:1027).
Jest on z³o¿ony z dwóch p³ytek zêbatych, spiêtych
metalow¹ ok³adzin¹ za pomoc¹ trzech br¹zowych
nitów, umieszczonych na styku i rodkach p³ytek.
Prawdopodobnie pierwotny wyrób uleg³ zniszczeniu,
st¹d wtórnie wykonany okaz ma tylko dwa segmenty i brak mu skrajnej p³ytki. Niestaranny monta¿ p³ytek i ok³adzin, z¹bki wyciête na ró¿n¹ g³êbokoæ
i inaczej zorientowane, nierówno rozmieszczone
nity, zastosowanie metalowych ok³adzin oraz generalnie ma³o estetyczny wygl¹d wiadcz¹ o mo¿liwoci z³o¿enia omawianego zabytku z dwóch ró¿nych

egzemplarzy. Kiedy porównujemy wartoci z¹bkowania Z (liczba zêbów na odcinku 2 cm) z innymi grzebieniami znanymi z terenów Wroc³awia, uderza ma³a gêstoæ z¹bkowania strony rzadszej, wynosz¹ca w naszym okazie 5, przy redniej 811 dla
z¹bków grubszych i 1620 dla cieñszych (por. Jaworski 1999, s. 74). Co prawda Z strony gêstszej
nie odbiega od parametrów innych tego typu zabytków i wynosi w naszym przypadku 17, ale nie mamy
pewnoci, czy brak z¹bków cieñszych jest wynikiem
ich wy³amania w trakcie u¿ytkowania lub póniejszych procesów podepozycyjnych, czy te¿ wiadczy
o braku umiejêtnoci wytwórcy w ich wycinaniu. Ta
druga mo¿liwoæ wydaje siê ca³kiem prawdopodob-
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na, jeli wzi¹æ pod uwagê niestaranne wyciêcie grubszych z¹bków.
Do wyrobu dwustronnych, trójwarstwowych
grzebieni najlepiej nadawa³y siê koci ródstopia,
z uwagi na ich czworoboczny w przybli¿eniu przekrój poprzeczny (Krysiak 1987, s. 230, ryc. 119).
Proces produkcji grzebieni zbudowanych z p³ytek
segmentowych spojonych ok³adzin¹ przebiega³ nastêpuj¹co: od koci ródstopia lub ródrêcza byd³a
odcinano ich nasady (zakoñczenia stawowe), potem
z trzonu koci wycinano prostok¹tne lub trapezowate
p³ytki i nadawano im odpowiedni¹ formê (p³ytki segmentowe mierz¹ ok. 2,54,5 cm). Kolejn¹ czynnoci¹ by³ monta¿ grzebienia i wyciêcie z¹bków. Ostatni etap polega³ na wykoñczeniu wyrobu i nadaniu
mu walorów estetycznych. Pozosta³oci¹ po produkcji tego typu grzebieni s¹ odciête pi³¹ nasady dalsze
i bli¿sze koci ródstopia i ródrêcza byd³a, które
wyst¹pi³y w obrêbie badanych wykopów w iloci
piêciu sztuk (ryc. 174:479, 481482). Znaleziony na
stanowisku odpad produkcyjny w postaci nasady
bli¿szej koci ródstopia byd³a, z której wyciêto cztery p³ytki (ryc. 174:489), wskazuje, ¿e stosowano tak¿e inny wariant przygotowania surowca: zamiast
odcinaæ od koci obie nasady, od razu dzielono j¹
na listewki, z których wycinano krótsze p³ytki. Mo¿liwe, ¿e wspomniany odpad ma zwi¹zek z produkcj¹
paciorków. Na ul. Wiêziennej we Wroc³awiu odkryto
jeden egzemplarz p³ytki z widoczn¹ na jednym jej
koñcu faktur¹ nasady górnej (Jaworski 1999, s.
7274).
Graficzne przedstawienie kolejnych etapów produkcji ró¿nych typów grzebieni zawar³a w swojej

pracy I. Ulbricht (1984, ryc. 2; zob. Jaworski 1998,
ryc. 10). Egzemplarz o prostych bokach wyst¹pi³ w
wykopie na Nowym Targu we Wroc³awiu (Kamierczyk 1970, ryc. 136p) i na ul. Igielnej 18 (Jaworski
2002, s. 234, ryc. 224). Ró¿ni¹ siê one jednak od
naszego zabytku surowcem, z którego wykonano
ok³adziny. Wszystkie znane mi z terenu Wroc³awia
tego typu grzebienie maj¹ kociane ok³adziny. Pónoredniowieczne trójwarstwowe grzebienie dwustronne odkryto we Wroc³awiu w wykopach na Ostrowie
Tumskim, Nowym Targu, ul. Bernardyñskiej i Malarskiej. Najbardziej reprezentatywny i najliczniejszy zespó³ tych wyrobów pochodzi z badañ przy ul.
Wiêziennej 1011 i jest datowany, podobnie jak nasz
egzemplarz, na 2. po³. XIII i na XIV w. Charakter
znalezisk z ul. Wiêziennej wiadczy o istnieniu tutaj rodzimej pracowni grzebienniczej (Jaworski
1995, s. 147149; 1999, s. 7485).
Grzebieniom, oprócz czysto utylitarnych funkcji,
przypisywano znaczenie apotropeiczne. W polskiej
kulturze ludowej wierzono, ¿e grzebieñ do czesania
lnu (tkacki) i zwyk³y grzebyk do w³osów, po³o¿one
razem przy g³owie dziecka w pierwszych dniach po
narodzeniu, chroni¹ je przed z³em. Grzebieniem zataczano ko³o nad bol¹cym miejscem w celu wypêdzenia choroby, drapano siê nim i s¹dzono, ¿e s³u¿y
do rozpêdzania tworz¹cych siê guzów; przez kontakt z w³osami nabiera³ w³aciwoci magicznych
(Norska-Gulkowa 1985, s. 244245). Zwyk³y przedmiot móg³ byæ przyborem toaletowym, ozdob¹,
atrybutem kobiecoci, amuletem, a nawet dzie³em
sztuki  wszystko zale¿a³o od intencji i fantazji
cz³owieka.
M.K.

18. ANALIZY METALOGRAFICZNE
A. BADANIA SPEKTROSKOPOWE W PODCZERWIENI (FT-IR)
Cel i metoda badañ
Celem przeprowadzonych badañ jest próba zastosowania znanych metod fizykochemicznych do
szybkiej identyfikacji materia³owej zabytków archeologicznych. Do badañ wytypowano spektroskopiê
w podczerwieni (FT-IR), która dziêki nieskomplikowanym procedurom analitycznym i stosunkowo niedrogiej aparaturze pomiarowej jest dostêpna wielu
instytucjom naukowo-badawczym, w tym tak¿e jednostkom archeologicznym i konserwatorskim. Szereg analiz wykonanych na ró¿norodnym materiale
archeologicznym pozwoli rozstrzygn¹æ kwestiê aplikacji techniki FT-IR jako wstêpnego narzêdzia dia-
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gnostycznego przed rozpoczêciem procesu konserwatorskiego czy innych badañ analitycznych (np.
dendrochronologicznych).
Zabytki archeologiczne, które zosta³y wyeksplorowane z ziemi, s¹ pokryte licznymi zanieczyszczeniami pochodzenia organicznego (m.in. pozosta³ociami lepiszczy, ¿ywnoci) oraz nieorganicznego
(ziarna piasku, kamienie, produkty korozji metali).
Wbrew powszechnemu przekonaniu te warstwy nie
s¹ zupe³nie bezu¿yteczne dla badaczy, ale wrêcz
przeciwnie  stanowi¹ wietn¹ bazê informacji tak
o zabytku, jak i o jego otoczeniu w czasie depozycji. Dlatego istotnym zagadnieniem jest analiza
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warstw zanieczyszczeñ i uzupe³nienie badañ archeologicznych o jej wyniki. Do tego celu wykorzystuje
siê liczne metody fizykochemiczne, np. dyfrakcjê
rentgenowsk¹ (XRD), skaningow¹ mikroskopiê elektronow¹ (SEM) oraz wiele innych metod, w tym
tak¿e metody spektroskopowe (Balasubramaniam,
Ramesh Kumar 2000). Badania spektroskopowe,
równie¿ spektroskopia w podczerwieni, s¹ czêsto
wykorzystywane jako narzêdzie analityczne w badaniu natury produktów korozji, jakie tworz¹ siê na
powierzchni przedmiotów metalowych, zw³aszcza
¿elaza, miedzi, o³owiu, cyny i innych mniej szlachetnych metali. Stosuj¹c tê metodê, mo¿na w szybki
i dok³adny sposób uzyskaæ wiele podstawowych informacji o zabytku wykonanym z metalu, ceramiki
czy szk³a, jak równie¿ o otoczeniu zabytku (np. glebie). St¹d te¿ coraz czêciej wykorzystuje siê spektroskopiê w podczerwieni do badañ tak dzie³ sztuki, jak i zabytków archeologicznych. Metoda ta jest
tak¿e dobrym narzêdziem diagnostycznym dla konserwatorów, pozwala bowiem poprzez przebadanie
produktów korozji bli¿ej poznaæ zabezpieczany
przedmiot. To zagadnienie jest istot¹ badañ prezentowanych w pracy. Jej celem jest zastosowanie spektroskopii w podczerwieni jako ród³a informacji
materia³owej o wyeksplorowanym, pokrytym licznymi zanieczyszczeniami oraz produktami korozji
zabytku, tak aby w³aciwie przyst¹piæ do zabiegów
konserwatorsko-restauratorskich. Tyczy to zw³aszcza
zabytków metalowych.

4000400 cm1. Widma analizowano na podstawie
atlasów widmowych oraz elektronicznych bibliotek
(Inorganics Library, US Geological Survey Mineral
Library), a tak¿e dostêpnej literatury tematu.
Wyniki badañ i wnioski
Zabytki ¿elazne

Badania nad analiz¹ produktów korozji ¿elaza s¹
prowadzone od wielu lat. Neff wraz z zespo³em publikowali wyniki badañ nad produktami korozji dla
40 zabytków ¿elaznych (Neff i in. 2005). Zabytki
przebadano z wykorzystaniem ró¿nych metod analitycznych (mikroskopowych i spektroskopowych),
przebadano tak¿e glebê ze stanowisk (pH, potencja³
elektrochemiczny). Obrazowo produkty korozji na
archeologicznym ¿elazie zosta³y przedstawione na
ryc. 222. Ramesh Kumar i Balasubramaniam (1998)
opisuj¹ w artykule proces przemian na stali, wymieniaj¹c tworz¹ce siê po kolei produkty, pocz¹wszy od
oxy-wodorotlenków ¿elaza (FeOOH), poprzez mi-

Materia³ do badañ
Do analiz wytypowano kilkanacie zabytków archeologicznych pozyskanych podczas prac wykopaliskowych na Starym Miecie we Wroc³awiu, na ul.
O³awskiej, £aciarskiej i Szewskiej. Zabytki wykonane zosta³y z ró¿nych metali, by³y to zarówno
przedmioty (³y¿ka, nó¿), jak i pó³produkt (placek
metalu) czy odpady produkcyjne (szlaka ceramiczna). Wykaz zabytków poddanych badaniom prezentuje tabela 8.
Z badanych przedmiotów pobrano próbki warstw
korozyjnych, stosuj¹c do tego celu narzêdzia polimerowe. Pobrane z kilku miejsc zabytku próbki zosta³y zhomogenizowane w modzierzu agatowym,
a nastêpnie z nawa¿ki ok. 1 mg analitu i 200 mg
spektralnie czystego KBr wyt³oczono pastylkê (Balasubramaniam, Ramesh Kumar 2000; Szczepaniak
2002; Kealey, Haines 2005). Pastylkê poddano badaniom w spektrometrze FT-IR, Thermo Nicolet
380, wykorzystuj¹c oprogramowanie OMNIC.
Badany zakres widma transmisyjnego obejmowa³

Ryc. 222. Schemat przekroju przez zbit¹ warstwê korozyjn¹
(ang. DPL) zabytku ze stanowiska Montreuil en Caux:
* analiza metod¹ EPMA i/lub EDS; ** XRD i/lub Raman;
M  metal; DPL  zbita warstwa produktów korozji ¿elaza;
TM  warstwa przejciowa, zawiera zarówno produkty
korozji, jak i glebê (wg Neff i in. 2005)
Fig. 222. Scheme of section through a dense corrosion
product layer (DPL) of a find from site at Montreuil en Caux:
* analysis methods EPMA and/or EDS; ** XRD and/or
Raman; M  metal; DPL  dense layer of iron corrosion
products; TM  transformed medium, contains both
corrosion products as well as soil (Neff et al. 2005)
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Tabela 8. Katalog badanych zabytków z ulic Starego Miasta we Wroc³awiu. Oprac. B. Miazga
Nr próbki
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Zdjêcie

Opis

O³_1

przedmiot nieokrelony, przypominaj¹cy krzy¿yk

O³_2

spiek (szlaka)

O³_3

tama metalowa, wygiêta w ³uk

O³_4

nó¿ metalowy, zachowany fragm. g³owni

18. ANALIZY METALOGRAFICZNE

Nr próbki

Zdjêcie

Opis

O³_5

spiek metaliczny z wtr¹ceniami wêgla drzewnego

O³_6

O³_61  fragm. ³y¿ki (zachowana rêkojeæ)

O³_62  sprz¹czka z trzema kolcami

O³_7

przedmiot metalowy, przypominaj¹cy bu³ê
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Tabela 8. cd.
Nr próbki

Zdjêcie

535/05

fragm. podkowy

803/05

zgiêty gwód

nera³y tlenkowe (magnetyt, hematyt), na siarczkach
i wêglanach koñcz¹c. W kolejnej pracy (Balasubramaniam, Ramesh Kumar 2000) przytaczaj¹ wyniki
badañ w³asnych i innych zespo³ów badawczych,
ustalaj¹c w ten sposób charakterystyczne pasma absorpcji dla produktów korozji ¿elaza. Podobny zbiór
lokalizacji pasm charakterystycznych dla ró¿nych
zwi¹zków ¿elaza prezentuj¹ Savoye i in. (2001).
Badany w tym projekcie metalowy nó¿ z ul.
O³awskiej odznacza³ siê w obrazie mikroskopowym
dobrym stanem zachowania, stosunkowo cienk¹
warstw¹ produktów korozji i zanieczyszczeñ oraz
du¿¹ gêstoci¹ tych¿e warstw. Z no¿a pobrano próbki
z dwóch regionów zabytku. Jeden obszar badawczy
skupi³ siê wokó³ zaostrzonego koñca no¿a, gdzie nó¿
by³ pokryty przede wszystkim niebiesko-szarymi
nawarstwieniami korozyjnymi. Próbkê pobran¹ z tego obszaru nazwano O³_4. Natomiast próbka pobrana z pozosta³ych miejsc na g³owni no¿a, obejmuj¹ca obszary o ró¿nej kolorystyce, zosta³a po zhomogenizowaniu oznaczona O³_41. Obraz spektroskopowy w podczerwieni obu próbek oraz wstêpna
diagnostyka wykonana z wykorzystaniem bibliotek
widmowych jest prezentowana na ryc. 223224.
Z uzyskanych obrazów widmowych drog¹ porównañ
z istniej¹cymi w atlasach widmami minera³ów ¿elaza wykazano, ¿e warstwy korozyjne s¹ mieszanin¹
ró¿nych zwi¹zków ¿elaza, doæ dobrze wykrystalizowanych. Z du¿ym prawdopodobieñstwem na analizowanym szaro-niebieskim zaostrzonym koñcu no¿a zidentyfikowano fosforanowe minera³y ¿elaza, m.in.
wiwianit (Fe3(PO4)·8H2O), strengit (FePO4·2H2O)
oraz leukofosfit (KFe2(PO4)2(OH)·2H2O), a tak¿e
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Opis

inne krzemianowe substancje mineralne, np. stylbit
(NaCa2Al5Si13O36·14H2O). Obecnoæ pasm charakterystycznych dla odpowiednich moleku³ ¿elaza
w widmie eksperymentalnym jest zgodna z danymi
z literatury. Balasubramaniam i Ramesh Kumar
(2003) wymieniaj¹ lokalizacje sygna³u widmowego
dla rdzy, ustalaj¹c, ¿e obecnoæ fosforanowych po³¹czeñ ¿elaza jest identyfikowana pasmami po³o¿onymi w rejonie 10301120 cm1 (dla jonów ortofosforanowych), 9201050 cm1 (dla po³¹czeñ kowalencyjnych) i 12001250 cm1 dla drgañ wi¹zania
P=O. W widmie analizowanego no¿a odnajdujemy lokalizacje tych sygna³ów przy liczbie falowej
1051 cm1. Natomiast obecnoæ tlenowych, wodorotlenowych oraz wêglanowych zwi¹zków ¿elaza
jest identyfikowana na podstawie pasm zlokalizowanych w nastêpuj¹cych rejonach (Balasubramaniam,
Ramesh Kumar 2003): 465 cm 1 (δ-FeOOH),
572 cm1 (α-Fe2O3), 890 cm1 (α-FeOOH), 1023
cm1 (γ-FeOOH), oraz pasm zwi¹zanych z obecnoci¹ grup wodorotlenowych: silny sygna³ i szerokie
pasmo (30003700 cm1) oraz redniej intensywnoci pasmo (12001500 cm1). Wêglany, np. syderyt
FeCO3 (Savoye i in. 2001), daj¹ sygna³y przy liczbach falowych 3300, 1638, 1460, 1074, 860, 735,
420 cm1. W badanej próbce no¿a znajduj¹ siê pasma potwierdzaj¹ce obecnoæ δ-FeOOH, magnetytu,
getytu oraz syderytu, po³o¿one odpowiednio przy
liczbach falowych: 415, 470, 548, 693, 1050, 1630,
1657 i 3261 cm1 (ryc. 223).
Natomiast, jak mo¿na dostrzec, analizuj¹c dane
z ryc. 224, ilustruj¹cej widmo urednionej próbki
warstw korozyjnych, obecnoæ sw¹ odznaczaj¹ na-
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Ryc. 223. Obraz widmowy FT-IR zaostrzonego koñca no¿a: + grupy wodorotlenowe; * fosforany;
• magnetyt; ❏ δ-FeOOH; ▲ syderyt (widmo wykonano w programie OMNIC)
Fig. 223. Spectral FT-IR image of sharpened knife tip: + hydroxyl groups; * phosphate;
• magnetite; ❏ δ-FeOOH; ▲ siderite (OMNIC generated spectrum)

stêpuj¹ce minera³y ¿elaza: leukofosfit, strengit, stylbit, neotocyt. Obecnoæ stylbitu w obu próbkach jest
bezporedni¹ konsekwencj¹ zalegania no¿a w warunkach ziemnych. Zwi¹zki mineralne zawieraj¹ce
glin, krzem, wapñ i sód zosta³y zokludowane w narastaj¹ce warstwy korozji ¿elaza, zgodnie z tym, co
prezentuje ryc. 222. Analizuj¹c stan zachowania
no¿a oraz identyfikuj¹c produkty korozji ¿elaza znaj-

duj¹ce siê na nim, mo¿na uznaæ, ¿e obecnoæ fosforanowych minera³ów ¿elaza dobrze wp³ywa na kondycjê wyeksplorowanego zabytku. Jest to zgodne
z wiedz¹ o inhibituj¹cej roli ortofosforanów w procesie korozji ¿elaza.
Innym badanym zabytkiem ¿elaznym o podobnej postaci warstwy korozyjnej jest sprz¹czka z trzema kolcami. Przedmiot charakteryzuje siê cienk¹

Ryc. 224. Widmo FT-IR ujednorodnionej próbki no¿a (nr O³_41) oraz widma substancji wzorcowych
(leukofosfit, strengit, stylbit, neotocyt) (widmo wykonano w programie OMNIC)
Fig. 224. FT-IR spectrum of a homogenised sample from a knife (no. O³_41) and spectrum of model substances
(leucophosphite, strengite, stilbite, neotocite) (OMNIC generated spectrum)
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Ryc. 225. Obraz widmowy FT-IR sprz¹czki z trzema kolcami: + fosforany; ● α-Fe2O3; ❏ δ-FeOOH;
▲ syderyt (widmo wykonano w programie OMNIC)
Fig. 225. Spectral FT-IR image of buckle with three prongs: + phosphates; ● α-Fe2O3; ❏ δ-FeOOH;
▲ siderite (OMNIC generated spectrum)

warstw¹ zanieczyszczeñ i korozji o barwie rudo-szarej. Z przedmiotu przygotowano jedn¹, zhomogenizowan¹ próbkê do badañ spektroskopowych. Analiza po³o¿enia pasm w widmie FT-IR (ryc. 225) pozwala uznaæ, ¿e próbka jest mieszanin¹ ró¿nych
produktów korozji ¿elaza. Z du¿ym prawdopodobieñstwem zidentyfikowano syderyt, który daje sygna³y przy liczbach falowych 3420, 1620, 1430,
1075, 864, 748 oraz 425 cm1. Innymi ustalonymi
substancjami s¹ fosforanowe minera³y (wiwianit i

strengit), które daj¹ wyrany sygna³ analityczny od
grupy ortofosforanowej przy liczbie falowej 1049
cm1, oraz tlenkowe minera³y δ-FeOOH (465 cm1)
i α-Fe2O3 (572 cm1). Pozosta³e pasma i sygna³y
wiadcz¹ o obecnoci licznych minera³ów ilastych,
m.in. muskowitu, illitu, pegmatytu i bentonitów.
Kolejnym badanym zabytkiem wykonanym ze
stopu ¿elaza jest podkowa pochodz¹ca z badañ na
ul. Szewskiej (nr inw. 535/05). Obraz widmowy tego
zabytku jest prezentowany na ryc. 226. Analiza uzy-

Ryc. 226. Widmo FT-IR podkowy o numerze 535/05 (widmo wykonano w programie OMNIC)
Fig. 226. FT-IR spectrum of a horseshoe, find no. 535/05 (OMNIC generated spectrum)
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Ryc. 227. Widmo FT-IR gwodzia o numerze 803/05 (widmo wykonano w programie OMNIC)
Fig. 227. FT-IR spectrum of a nail, find no. 803/05 (OMNIC generated spectrum)

skanego widma jednoznacznie wskazuje na obecnoæ
siarczanowych zwi¹zków ¿elaza (II i III). wiadcz¹
o tym po³o¿enia pasm w regionach: 3416, 1627, 668
oraz 420 cm1. Pasmo zlokalizowane przy liczbie
falowej 668 cm1 prawdopodobnie jest sygna³em
chlorku ¿elaza (III). Nie stwierdzono w badanej
próbce korozji zawartoci zwi¹zków fosforanowych,
co podejrzewano na podstawie obrazu makroskopo-

wego. Badana podkowa charakteryzowa³a siê rudo-brunatn¹ warstw¹ korozyjn¹. Podobnie wygl¹da³
badany gwód z ul. Szewskiej (nr inw. 803/05, ryc.
227), którego analiza spektroskopowa pozwoli³a
z ponad 92-procentowym prawdopodobieñstwem
ustaliæ, ¿e g³ównym produktem korozji jest siarczek
¿elaza (FeS). Wykryto tak¿e obecnoæ minera³ów
krzemianowych (sepiolitu oraz saponitu zawieraj¹cego jony ¿elaza (II).

Ryc. 228. Obraz widmowy FT-IR spieku o³owianego (widmo wykonano w programie OMNIC)
Fig. 228. Spectral FT-IR image of lead sinter (OMNIC generated spectrum)
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Ryc. 229. Obraz widmowy FT-IR tamy o³owianej (widmo wykonano w programie OMNIC)
Fig. 229. Spectral FT-IR image of lead band (OMNIC generated spectrum)

Zabytki nie¿elazne

Zabytki wykonane z metali nie¿elaznych sprawiaj¹
niema³y k³opot w identyfikacji nie tylko archeologom, ale tak¿e konserwatorom. Umiejêtnoæ zidentyfikowania metalu, z którego wykonany jest przedmiot, wcale nie jest prosta, zw³aszcza jeli chodzi
o okrelenie, czy jest to o³ów, cyna, cynk, czy mo¿e
stopy tych metali, i dobranie odpowiedniej metody
konserwacji. Z uwagi na powy¿sze analiza spektroskopowa w podczerwieni zostanie wykorzystana
jako szybka metoda identyfikacji tych¿e metali. Do
badañ wybrano kilka zabytków, wykonanych z miêkkich, szarych metali. By³y to: szlaka, spiek metaliczny (nr O³_5), bu³a (nr O³_7), ³y¿ka metalowa (nr
O³_61) oraz fragment tamy metalowej (nr O³_3).
Analiza przedmiotu okrelonego jako spiek metaliczny (nr O³_5) jest prezentowana na ryc. 228,
gdzie równie¿ umieszczono wyniki przeszukiwania

elektronicznych bibliotek widmowych. Analizuj¹c
te widma, mo¿na stwierdziæ, ¿e produktami korozji
na badanym zabytku s¹ zwi¹zki o³owiu: cerusyt
(PbCO3), leadhillit (Pb4(SO4)(CO3)2(OH)2), mendipit (PbCl2·2PbO). Obecnoæ tych zwi¹zków wskazuje bezsprzecznie, ¿e analizowany zabytek zosta³
wykonany z o³owiu, o czym wiadczy komplet pasm
przy liczbach falowych 2400, 1725, 1440, 1400,
1050, 845, 680 cm1, które s¹ sygna³em cerusytu
(IRUG DATABASE, www.irug.org). Pasma po³o¿one przy ni¿szych wartociach liczb falowych pochodz¹ od mendipitu (475, 550 cm1) oraz leadhillitu (595 cm1).
Inny analizowany zabytek, który mo¿na by uznaæ
za o³owiany, to zgiêta metalowa tama (nr O³_3).
Widmo eksperymentalne tego zabytku prezentowane jest na ryc. 229. Po wykonaniu dopasowania po³o¿enia pasm do znanych substancji wzorcowych,

Ryc. 230. Widma FT-IR wzorców o³owianych stosowanych jako barwniki w malarstwie.
Rejestracja w trybie absorbancji (IRUG DATABASE, www.irug.org)
Fig. 230. FT-IR spectra of lead models used as pigments in painting.
Absorbed mode registration (IRUG DATABASE, www.irug.org)
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Ryc. 231. Obraz widmowy FT-IR bu³y o³owianej: a  próbka bu³y;
b  próbka bu³y z rdzawym zanieczyszczeniem (widmo wykonano w programie OMNIC)
Fig. 231. Spectral FT-IR image of a lead lump: a  lump sample; b  sample from lump
with rust-coloured impurity (OMNIC generated spectrum)

ustalono, ¿e w badanej próbce znajduje siê z du¿¹
pewnoci¹ spora iloæ minera³ów ilastych (m.in.
muskowit, illit, pegmatyt) oraz wêglan o³owiu
(PbCO3) i azotan Pb(NO3)2. Zlokalizowano tak¿e
sygna³ pochodz¹cy od anglesitu (PbSO4), które to
substancje by³y w przesz³oci powszechnie stosowane jako naturalne pigmenty (IRUG DATABASE,
www.irug.org)  ryc. 230.
Trzecim analizowanym zabytkiem by³a bu³a
z rdzawym nalotem na jednym z koñców (nr O³_7).
Analiza próbki pobranej z tego przedmiotu (ryc.

231a) wykaza³a, ¿e jest to mieszanina niewielkiej
iloci sk³adników, o czym wiadczy stosunkowo proste widmo w podczerwieni. Nie stwierdza siê w nim
obecnoci minera³ów ilastych, pochodz¹cych z zanieczyszczeñ warstwami ziemnymi, co mo¿e wiadczyæ o tym, ¿e zabytek ten zosta³ umyty po eksploracji. W analizowanym obrazie spektroskopowym
odnajdujemy z ca³¹ pewnoci¹ leadhillit oraz cerusyt, dwa typowe minera³y o³owiu. Potwierdza to
obecnoæ pasm przy liczbach falowych 2355, 2345,
1630, 1408, 1078, 1045, 690, 675 oraz 472 cm1.
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Natomiast sygna³y przypisywane tylko cerusytowi
to 680690 cm1, a leadhillitowi to 3444 cm1. Odnaleziono równie¿ sygna³ typowy dla chlorkowotlenkowych po³¹czeñ (mendipit), pasmo 518 cm1.
Drug¹ próbkê, pobran¹ z miejsca z rdzawym nalotem, poddano tak¿e badaniom. Uzyskany obraz widmowy jest prezentowany na ryc. 231b. Analiza po³o¿enia pasm wskazuje, ¿e rude zanieczyszczenia na
przedmiocie s¹ zwi¹zkami ¿elaza, a zidentyfikowane struktury to wiwianit, akmit i nontronit  minera³y, które zawieraj¹ w swojej strukturze ¿elazo (III).
Ostatnim analizowanym przedmiotem wykonanym z metalu nie¿elaznego by³ fragment ³y¿ki z ul.
O³awskiej (nr O³_61), której widmo w podczerwieni jest prezentowane na ryc. 232. Analiza uzyskanego obrazu spektroskopowego okaza³a siê doæ
zaskakuj¹ca, nie wykaza³a bowiem, ¿e do produkcji u¿yto materia³u z przewag¹ cyny (De Ryck i in.
2004) oraz niewielkimi dodatkami miedzi, o³owiu
i ¿elaza. Interpretacja próbki, wykonana na podstawie elektronicznych atlasów widmowych, nie wskaza³a jednoznacznie i z du¿ym (powy¿ej 90%) prawdopodobieñstwem, jakie substancje chemiczne
tworz¹ stop. Wród mo¿liwych zwi¹zków chemicznych zaproponowano tlenki cynku i glinu oraz minera³y ilaste (m.in. illit). Dopasowanie poszczególnych pasm do znanych widm substancji wzorcowych
pozwoli³o natomiast na stwierdzenie, ¿e badany
przedmiot zawiera w warstwach zanieczyszczeñ
i korozji tak¿e inne tlenowe po³¹czenia cynku: wêglan oraz fosforany. Wskazuj¹ na to po³o¿enia pasm

przy liczbach falowych: 3421, 1636, 1070, 1030
cm1, pochodz¹ce od Zn2(PO4)3·3H2O, oraz pasma
1507, 875, 531 i 475 cm1, wskazywane jako drgania wi¹zania cynku z tlenem (ZnO). Natomiast g³ówne produkty korozji cyny to siarczan cyny (II)
i tlenek cyny (IV) [10], które powinny daæ sygna³y
odpowiednio przy liczbach falowych: 1184, 1072,
982, 654, 592 i 472 cm1 dla SnSO4 oraz 669, 654,
615 i 411 cm1 dla SnO2. Po³o¿enia tych pasm s¹
bardzo bliskie pasmom charakterystycznym dla
zwi¹zków cynku, dlatego bardzo trudne wydaje siê
zidentyfikowanie i rozró¿nienie tych dwóch metali
o bardzo podobnej charakterystyce chemicznej.
Wykonane dodatkowo badania na spektrometrze fluorescencji rentgenowskiej potwierdzi³y, ¿e w badanej ³y¿ce znajduj¹ siê nastêpuj¹ce metale: cyna
(83,75%), o³ów (0,89%), mied (0,6%), ¿elazo
(0,27%) oraz cynk (0,03%). Dlatego mo¿na uznaæ,
¿e choæ ³y¿ka zosta³a wykonana z cyny, to móg³ zostaæ wykonany na niej ocynk, i dlatego produkty
korozji cynku odnajdujemy w uzyskanym widmie
w podczerwieni.
Zabytki br¹zowe

Do badañ uzyskano przedmiot, który kszta³tem
przypomina³ krzy¿yk. Przedmiot by³ pokryty grub¹
warstw¹ zanieczyszczeñ o zielonkawym zabarwieniu. Mo¿e to sugerowaæ, ¿e przedmiot jest wykonany ze stopów na bazie miedzi. Z krzy¿yka pobrano
próbki z ró¿nych obszarów i po zhomogenizowaniu
uzyskano trzy próbki analityczne o nazwach O³_1,

Ryc. 232. Widmo w podczerwieni fragmentu ³y¿ki: ● ZnCO3; ❏ Zn3(PO4)2·4H2O;
▲ ZnO; ◆ SnSO4; * SnO2 (widmo wykonano w programie OMNIC)
Fig. 232. Infrared spectrum of a spoon fragment: ● ZnCO3; ❏ Zn3(PO4)2·4H2O;
▲ ZnO; ◆ SnSO4; * SnO2 (OMNIC generated spectrum)
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O³_1a oraz O³_1b. Widma eksperymentalne, jakie
otrzymano dla wszystkich trzech próbek, zosta³y
na³o¿one na siebie i zaprezentowane na ryc. 233. Jak
widaæ, analizuj¹c obraz spektroskopowy w podczerwieni, analizowane próbki maj¹ bardzo podobne
widma, a wiêc ich sk³ad chemiczny jest tak¿e porównywalny. Wykorzystuj¹c opcjê przeszukiwania
bibliotek widmowych, dostêpn¹ w oprogramowaniu
OMNIC, ustalono wystêpowanie w mieszaninie,
z prawdopodobieñstwem powy¿ej 70%, minera³ów
miedzi: malachitu, rosasytu i chryzokoli. Najsilniejsze sygna³y pochodz¹ najpewniej od malachitu, minera³u o barwie zielonej, bêd¹cego zasadowym wêglanem miedzi o wzorze Cu2CO3(OH)2 (IRUG DATABASE, www.irug.org). To w³anie sygna³y grupy
wêglanowej i wodorotlenowej s¹ najsilniejsze i odnajdujemy je w analizowanych próbkach przy liczbach falowych: 3419, 3320, 1507, 1418, 1397, 1100,
1050, 885, 840, 825, 740, i podwójne pasmo przy
520530 cm1. Natomiast s³aby sygna³ po³o¿ony
przy liczbie falowej 1625 cm1 mo¿e pochodziæ od
grup tlenowych i wodorotlenowych uwodnionych
zwi¹zków miedzi, co potwierdzaæ mo¿e tak¿e obecnoæ pasm 3332 i 1105 oraz pasma przy 625 cm1
(kupryt) (Mendoza i in. 2004), widocznego w widmie próbki O³_1b. Natomiast zidentyfikowanie rosasytu, który jest zasadowym wêglanem miedziowo-cynkowym o wzorze (Cu,Zn)2CO3(OH)2, wiadczy
o tym, ¿e zabytek zawiera cynk. Ta informacja oraz
brak silnego sygna³u od zwi¹zków cynowych wskazuj¹, ¿e analizowany zabytek mo¿e byæ wykonany

ze stopu o wiêkszej zawartoci cynku ani¿eli cyny.
Obecnoæ pasm, które mog¹ sugerowaæ, ¿e cyna jest
jednym z komponentów stopu, znajduje siê przy niskich wartociach liczb falowych (SnO2: 669, 654,
615 i 411 cm1 (De Ryck i in. 2004), a w badanych
widmach sygna³y przy tak niskiej liczbie falowej
zosta³y odnalezione dla próbki O³_1b (650 i 420
cm1). Nie pozwala to zatem na sformu³owanie tezy,
¿e w badanej próbce zosta³a zidentyfikowana obecnoæ cyny, w³aciwsze by³oby tu wykonanie ramanowskiej analizy spektroskopowej (Serghini-Idrissi
i in. 2005).
Ostatni¹ badan¹ próbk¹, oznaczon¹ O³_2, by³
spiek (szlaka; ryc. 234). Interpretacja uzyskanego
widma spektroskopowego pozwala uznaæ, ¿e w badanej próbce znajduj¹ siê minera³y ilaste, g³ównie
muskowit, pegmatyt, a tak¿e piasek. Tworz¹ce te
zwi¹zki krzem, glin i tlen oraz brak pierwiastków
metalicznych w próbce pozwalaj¹ stwierdziæ, ¿e
badany przedmiot nie jest wykonany z metalu, mo¿liwe, ¿e jest to odpad procesów hutnictwa, np. szk³a.
Podsumowanie
Badania spektroskopowe w podczerwieni s¹
jedn¹ z lepszych metod analitycznych s³u¿¹cych do
identyfikacji pozosta³oci zarówno organicznych, jak
i nieorganicznych zwi¹zków (np. minera³ów), jakie
odnajdujemy na licznych zabytkach archeologicznych, a tak¿e do badañ pow³ok konserwatorskich.
Metoda ta wykorzystuje proste, nieskomplikowane
w obs³udze spektrometry, umo¿liwiaj¹ce szybki

Ryc. 233. Obraz widmowy FT-IR próbek pobranych z krzy¿yka: ● malachit; ❏ kupryt;
▲ uwodnione zwi¹zki miedzi (widmo wykonano w programie OMNIC)
Fig. 233. Spectral FT-IR image of samples from a cross: ● malachite; ❏ cuprite;
▲ hydrated copper compounds (OMNIC generated spectrum)
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Ryc. 234. Obraz widmowy FT-IR próbki szlaki (spieku), oznaczonej jako O³_2 (widmo wykonano w programie OMNIC)
Fig. 234. Spectral FT-IR image of samples of slag (sinter), recorded as O³_2 (OMNIC generated spectrum)

i doæ prosty proces analityczny, od pobrania próbki (o masie kilku miligramów) i jej nieskomplikowanego przygotowania do pomiaru. Czyni to wszystko spektroskopiê w podczerwieni znakomitym narzêdziem badawczym w archeologii, które pozwala
na badania wielu ró¿nych materia³ów. Metale s¹
przyk³adem ma³ego wycinka mo¿liwoci analitycznych (Pollard i in. 2007), ciekawe zastosowania odnaleli archeolodzy w badaniach szkie³ lub koci czy
przy okrelaniu pochodzenia bursztynu. Te wymienione i wiele innych zastosowañ, których nie sposób przytoczyæ w tej pracy, powoduj¹, ¿e coraz czê-

ciej archeolodzy nawi¹zuj¹ wspó³pracê interdyscyplinarn¹ i wykorzystuj¹ wyniki badañ spektroskopowych w poznawaniu minionego wiata. Przydatnoæ
tej metody do celów archeologiczno-konserwatorskich zosta³a potwierdzona nie tylko w przytaczanych publikacjach naukowych, ale tak¿e w prezentowanych powy¿ej wynikach eksperymentalnych.
Spektroskopia w podczerwieni w istocie oferuje
wiele mo¿liwoci lepszego poznania wyeksplorowanych zabytków archeologicznych, wykonanych zarówno z metalu, jak i innych materia³ów (ceramiki,
szk³a, drewna).

B. BADANIA TWARDOCI I OBSERWACJE MIKROSKOPOWE
Wprowadzenie
Przedstawione opracowanie zawiera prezentacjê
wybranych wyników badañ twardoci redniowiecznych zabytków metalowych wykonanych na bazie
¿elaza. Celem badañ by³o ustalenie, czy istnieje korelacja miêdzy twardoci¹ badanych przedmiotów
a ich funkcj¹. Zestawiono tak¿e wyniki badañ twardoci w obrêbie jednej grupy przedmiotów.
Nowoczesna archeologia zadaje wiele pytañ,
zwi¹zanych nie tylko z pochodzeniem i przeznaczeniem danego przedmiotu, ale równie¿ z technologi¹
jego wytwarzania czy struktur¹ materia³ow¹. Powszechnie wiadomo, i¿ nie tylko sk³ad chemiczny
(ilociowy i jakociowy) kszta³tuje w³aciwoci
przedmiotu; niema³y wp³yw na nie ma mikrostruktura, jak¹ wytwarzaj¹ ³¹cz¹ce siê ze sob¹ sk³adniki

312

chemiczne. Ponadto pewne w³asnoci materia³owe
surowca podlegaj¹ modyfikacji ju¿ po wytworzeniu
danego przedmiotu w trakcie jego dalszej obróbki
technologicznej (kucia, hartowania), a nawet na skutek zmian powsta³ych podczas u¿ytkowania czy postdepozycyjnych.
Dlatego niezmiernie istotne w badaniach archeologicznych zabytków metalowych jest poznanie budowy fizykochemicznej stali oraz podstaw obróbki
termicznej. redniowieczni metalurdzy i kowale,
wytwarzaj¹cy stalowe przedmioty, potocznie zwane ¿elaznymi, dysponowali de facto nie czystym
¿elazem, ale stal¹. Ówczesna stal powstawa³a w procesach wytopu rudy ¿elaza, na skutek zanieczyszczania wêglem, obecnym w piecach dymarskich. Tak
wyprodukowane placki ¿elaza zawiera³y niewielk¹

18. ANALIZY METALOGRAFICZNE

iloæ wêgla, a uzyskany stop by³ miêkki i ró¿ni³ siê
w³aciwociami od stali, do której wiadomie wprowadzano wêgiel, po to, aby poprawiæ jej w³asnoci
materia³owe. I to w³anie stosunkowo niewielki dodatek wêgla do ¿elaza determinuje jego podstawowe w³aciwoci, takie jak kowalnoæ, twardoæ, kruchoæ czy udarnoæ. Ponadto wiele w³aciwoci stali
zale¿y tak¿e od obróbki termicznej materia³u, która
mo¿e byæ prowadzona na drodze np. hartowania.
Powstaj¹ w ten sposób struktury krystaliczne ¿elaza i wêgla, od miêkkich ferrytów, perlitów, cementytów zaczynaj¹c, na twardym martenzycie koñcz¹c.
I w zasadzie o ostatecznych w³aciwociach ¿elaza
(stali) decyduj¹ obecnoæ i udzia³ poszczególnych
struktur krystalicznych Fe-C w badanym materiale.
Na twardoæ tak hartowanej stali wp³yw ma przede
wszystkim twardoæ martenzytu i jego zawartoæ,
która jest wprost zale¿na od iloci dodanego wêgla
oraz szybkoci ch³odzenia i odpuszczania stali, czyli
ponownego ogrzewania zahartowanego materia³u do
temperatury z zakresu 100600oC. Stal poddawana
takim przemianom uzyskuje wysok¹ twardoæ, a co
za tym idzie, tak¿e podwy¿szon¹ kruchoæ. Polepszeniu sprê¿ystoci i udarnoci takiej stali s³u¿y odpuszczanie. Stale produkowane w wiekach rednich
charakteryzuj¹ siê nisk¹ zawartoci¹ wêgla i ich hartowanie nie przynosi³o istotnej poprawy twardoci.
O tak produkowanych zabytkach pisze Tylecote
(1981) w pracy o redniowiecznym kowalstwie.
W artykule znajduje siê wiele informacji podstawowych o cechu rzemielniczym, surowcu do produkcji, wytopie i modyfikacji stali, ale tak¿e szereg informacji szczegó³owych (np. o wstawkach stalowych
do no¿y, podnosz¹cych twardoæ narzêdzia).
Materia³ do badañ
Do badañ wytypowano ponad 80 zabytków metalowych (stalowych) po wczeniejszym przeprowadzeniu prac konserwatorskich (tabela 9). Zabytki
analizowane zebrano w kilka grup:
a) narzêdzia i przedmioty codziennego u¿ytku
(m.in. no¿e, no¿yce, krzesiwa, szyd³a i ig³y);
b) akcesoria budowlane (okucia, obejmy, haki
i gwodzie);
c) militaria (m.in. wêdzid³a, podkowy, ostrogi,
grot strza³y).
Metodyka
Wytypowane zabytki metalowe przygotowano do
badañ przez pobranie (wyciêcie) ma³ych próbek,
które umieszczono w ¿ywicy epoksydowej Epofix,
wi¹¿¹cej na zimno. Po 24 godzinach ¿ywica utwar-

dzi³a siê i próbki poddano obróbce szlifiersko-polerskiej, u¿ywaj¹c szlifierko-polerki Struers LaboPol-5
z g³owic¹ LaboForce-3 i materia³ami cierno-polerskimi o ziarnistoci odpowiednio 9 mm (MD-Largo),
3 mm (MD-Dac) i 1 mm (MD-Nap). Nastêpnie próbki
zosta³y poddane obserwacji mikroskopowej i badaniom mikrotwardoci przeprowadzonym z zastosowaniem wg³êbnika Vickersa (HV), obci¹¿enia 500 g
i czasu dzia³ania obci¹¿enia 15 s (Pense 2000; Fulford i in. 2005; Jakielski, Notis 2000). Po tym czasie
zmierzono twardoæ próbki, u¿ywaj¹c twardociomierza Zwick/Roell Z HV 10, znajduj¹cego siê w Pracowni Archeometrii i Konserwacji Zabytków Archeologicznych w Instytucie Archeologii Uniwersytetu
Wroc³awskiego (dalej PAiKZA). Badania ka¿dej
próbki wykonano przynajmniej piêciokrotnie, a uzyskane wyniki poddano oszacowaniu statystycznemu,
wyznaczaj¹c wartoci minimalnej (HVmin), maksymalnej (HVmax) i redniej twardoci (HV0,5r) oraz redniego odchylenia standardowego (Sr).
Dla wybranych próbek (w stanie nietrawionym
i po wytrawieniu 5%HNO3) wykonano tak¿e badania z u¿yciem mikroskopu optycznego (Neophot 32)
oraz skaningowego mikroskopu elektronowego
z mikrosond¹ rentgenowsk¹ (JEOL-5800 LV z detektorami SE i BSE i analizatorem OXFORD ISIS
300). Dodatkowo przeprowadzono pomiary twardoci metod¹ Vickersa, stosuj¹c obci¹¿enie 1 kG, dzia³aj¹ce 15 s. Analizy te zosta³y wykonane w Instytucie Materia³oznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wroc³awskiej (laboratorium I-19).
Wyniki badañ
Narzêdzia i przedmioty codziennego u¿ytku

Badaniom poddano 17 no¿y metalowych, wykonanych z ¿elaza lub stali. By³y to przedmioty o ró¿nej wielkoci (d³ugoci od 6,5 do 16 cm) i ró¿nym
stanie zachowania. Czêæ z nich ró¿ni³a siê ju¿ makroskopowo, zw³aszcza w obrêbie ostrza (charakterystyczne wk³adki o ciemnoszarej barwie), a tak¿e
knagi (widoczne lady dziwerowania).
Do badañ twardoci wytypowano tak¿e trzy fragmenty no¿yc, fragment pi³y (lub sierpa) i siekiery,
trzy fragmenty krzesiw ¿elaznych, trzy szyd³a ¿elazne i piêæ igie³.
Badane próbki no¿y charakteryzuj¹ siê ró¿nicami w obrazie makroskopowym, które s¹ zgodne
z doniesieniami literaturowymi na temat redniowiecznych znalezisk no¿y. R.F. Tylecote (1981)
w paragrafie o strukturze no¿y wymienia cztery typy:
1) typ A  nazywany typem sandwiczowym i zbudowany z rdzenia stalowego i ok³adzin ¿elaznych.
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Tabela 9. Wykaz zabytków poddanych badaniom metaloznawczym
Lp.

Nr inw.

Wymiary (w cm)
d³ug.

szer.

grub.

Zdjêcie

Opis

1

578/05

12,8

1,88

0,3

g³ownia no¿a z obustronnie wyodrêbnionym
trzpieniem; lady zgrzewania ostrza

2

777/05

6,5

1,9

0,4

fragment g³owni no¿a; ¿elazo; po jednej
stronie pojedyncza, po drugiej podwójna
strudzina

3

370/05

11,2

1,32

0,5

g³ownia no¿a z obustronnie wyodrêbnionym
fragmentem trzpienia; tylec prosty, czubek
ostrza u³amany; nak³adka

4

586/05

12,3

1,9

0,4

g³ownia no¿a z obustronnie wyodrêbnionym
trzpieniem; jedna strona g³owni p³aska,
druga wzmocniona wyoblaniem na ca³ej
d³ugoci; trzpieñ bardzo d³ugi w stosunku
do g³owni;
nó¿ do celów specjalnych

5

81/05

10,5

0,3

g³ownia no¿a z obustronnie wyodrêbnionym
trzpieniem; lekko ³ukowaty tylec przy
zakoñczeniu ma dwa naprzeciwleg³e
trójk¹tne wyciêcia, g³ownia koñczy siê nie
spiczasto, ale têpo, z lekkim trójk¹tnym
wklêniêciem; na jednej stronie g³owni
pod³u¿na wklês³oæ przypominaj¹ca
strudzinê

6

100/05

12,1

1,7

0,4

g³ownia no¿a z obustronnie wyodrêbnionym
fragmentem trzpienia; tylec prosty, nak³adka

7

752/05

12,9

1,25

0,4

g³ownia no¿a z lekko ³ukowatym tylcem
i obustronnie wyodrêbnionym trzpieniem;
lady zgrzewania ostrza

8

528/06

9,7

1,4

0,4

fragment wygiêtej g³owni no¿a

9

366/06

10,3

1,45

0,3

nó¿ z ³ukowatym tylcem i trzpieniem
tkwi¹cym w u³amanej, drewnianej rêkojeci;
po obu stronach szerokie strudziny,
a w nich lady dziwerowania

10

351/06

16,3

1,85

0,4

wygiêta g³ownia no¿a z obustronnie
wyodrêbnionym trzpieniem;
po obu stronach szeroka strudzina,
a w niej lady dziwerowania

11

371/05

10,5

1,6

0,4

g³ownia no¿a z obustronnie wyodrêbnionym
trzpieniem; tylec lekko wklês³y, koniec
g³owni skonie ciêty

12

590/05

16,0

1,7

0,4

g³ownia no¿a z obustronnie wyodrêbnionym
trzpieniem
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Lp.

Nr inw.

Wymiary (w cm)
d³ug.

szer.

grub.

Zdjêcie

Opis

13

347/06

12,5

1,5

0,3

fragment g³owni no¿a z lekko ³ukowatym
tylcem, u³amanym czubkiem i obustronnie
wyodrêbnionym trzpieniem

14

147/05

9,6

1,45

0,3

g³ownia no¿a z obustronnie wyodrêbnionym
trzpieniem; tylec prosty, na koñcu ³ukowato
wyciêty

15

82/05

9,9

1,6

0,4

g³ownia no¿a z obustronnie wyodrêbnionym
trzpieniem

16

349/06

11,1

2,0

0,3

fragment g³owni no¿a

17

757/05

16,0

2,1

0,3

g³ownia no¿a z obustronnie wyodrêbnionym
trzpieniem

18

777/05

19

777/05

9,6

1,4

20

522/05

19,6

23,0

fragment nad³amanych i wygiêtych no¿yc
kab³¹kowych

21

368/05

16,2

2,5

fragment no¿yc z zachowanym ramieniem
i zacz¹tkiem kab³¹ka

22

353/06

10,2

1,4

fragment wygiêtych no¿yc kab³¹kowych

23

3/06

9,25

2,6

0,5

krzesiwo dwukab³¹kowe, z wolutowato
uformowanymi zakoñczeniami kab³¹ków

24

588/05

8,1

2,1

0,5

krzesiwo ogniwkowe, w po³owie zgiête

25

582/05

11,5

2,5

0,5

krzesiwo ogniwkowe

26

430/05

7,5

0,16

ig³a z czêciowo u³amanym uszkiem

27
28
29
30

721/06
721/06
721/06
721/06

4,2
4,4
3,9
3,2

0,09
0,16
0,16
0,14

cztery ig³y, przy dwóch wygiêtych
egzemplarzach zachowane uszka

fragment ostrza siekiery

0,3

fragment pi³y (lub sierpa); ¿elazo; ostrze
z¹bkowane

315

VIII. KULTURA MATERIALNA PUBLICZNEJ PRZESTRZENI MIASTA W WIETLE ZABYTKÓW...
Tabela 9. cd.
Lp.

Nr inw.

Wymiary (w cm)
d³ug.

szer.

Zdjêcie

Opis

grub.

31

85/05

11,0

0,4

szyd³o obustronne, o przekroju
romboidalnym

32

380/05

7,0

0,3

u³amane w po³owie szyd³o o przekroju
romboidalnym

33

430/05

7,8

0,4

szyd³o obustronne, o przekroju
romboidalnym

34

245/05

10,8

7,1

0,4

podkowa ¿elazna z zachowanym jednym
ramieniem

35

363/05

12,3

10,2

0,6

podkowa ¿elazna z niewielkim ubytkiem
w czêci gryfowej

36

407/05

10,0

10,0

0,4

podkowa ¿elazna

37

426/05

5,9

2,0

0,3

fragment podkowy

38

715/06

12,4

10,0

0,5

podkowa ¿elazna
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Lp.

Nr inw.

Wymiary (w cm)
d³ug.

szer.

grub.

Zdjêcie

Opis

39

252/05

8,6

8,9

0,3

podkowa ¿elazna, bardzo zdegenerowana

40

94/05

9,5

2,8

0,3

podkowa ¿elazna z zachowanym jednym
ramieniem

41

795/05

5,8

3,2

0,4

fragment podkowy z jednym zachowanym
gniazdem

42

717/05

12,5

3,3

0,5

jedno ramiê podkowy z zachowanym
podkowiakiem

43

60/05

4,45

2,8

0,7

hak z u³amanym koñcem

44

587/05

11,4

3,8

0,7

hak z rozklepan¹ p³ytk¹ u nasady wygiêcia

45

718/06

8,8

7,0

0,3

zdeformowany hak z tamy

46

95/05

11,4

2,9

0,6

hak z u³amanym koñcem

47

204/05

14,0

3,3

0,6

hak wykonany z tamy

317

VIII. KULTURA MATERIALNA PUBLICZNEJ PRZESTRZENI MIASTA W WIETLE ZABYTKÓW...
Tabela 9. cd.
Lp.

Nr inw.

Wymiary (w cm)
d³ug.

szer.

grub.

Zdjêcie

Opis

48

404/06

10,0

1,6

0,6

hak z u³amanym wygiêciem, wykonany
ze sztabki

49

454/06

6,7

4,8

1,0

tamowata obejma w kszta³cie
sp³aszczonego pó³kola; ¿elazo
ze ladami cynowania

50

569/05

6,8

2,9

0,8

tamowata obejma o k¹tach prostych

51

277/05

4,2

3,9

1,1

³ukowato wygiêta tama o zwê¿aj¹cych siê
koñcach  przypuszczalnie fragment
tamowatej obejmy

52

451/06

8,0

5,6

0,2

okucie tamowate, z jednej strony zwê¿aj¹ce
siê, na obu koñcach haczykowato zagiête;
na d³ugoci trzy otwory

53

367/06

2,2
7,0

1,3
0,45

0,4
0,1

podkowiak, gwód

54

397/06

5,0
9,0

1,3
1,2

0,4
0,5

dwa gwodzie

55

409/06

6,0

0,8

0,4

gwód sztabkowaty

56

326/05

13,2

3,6

ostroga z bodcem gwiadzistym, kó³ko
o szeciu promieniach; kab³¹k wygiêty
kolankowato, zakoñczony ogniwkowym
zaczepem, w którym tkwi okucie;
styk ramion rozszerzony trójk¹tnie;
jedno ramiê utr¹cone

57

99/05

10,8

0,6

ostroga z lekko odchylonym bodcem,
zakoñczonym dwupiramidalnym kolcem,
osadzonym na szyjce; kab³¹k z boku prosty,
brak jednego ramienia; zaczep ósemkowaty,
w jednym otworze tkwi nit

58

772/05

11,7

1,0

kolankowato wygiête ramiê ostrogi,
zakoñczone ósemkowato-ogniwkowatym
zaczepem; przy niezrachowanym styku
ramion p³atkowate, zdobione wyciêciami
poszerzenie; ramiê równie¿ zdobione
naciêciami
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Lp.

Nr inw.

Wymiary (w cm)
d³ug.

szer.

Zdjêcie

Opis

grub.

59

139/05

9,2

0,8

ostroga z zachowan¹ doln¹ parti¹ wide³ek;
styk ramion rozszerzony trójk¹tnie; kab³¹k
z boku wygiêty, kolankowato zakoñczony
ogniwkowym zaczepem; jedno ramiê
utr¹cone

60

782/05

9,9

0,9

fragment kolankowato wygiêtego ramienia
ostrogi z czêciowo zachowanym
ogniwkowym zaczepem

61

448/05

7,9

0,9

fragment miêdzyzêbia dwucz³onowego
wêdzid³a

62

367/05

9,5

63

428/05

6,2

64

89/05

1,6

65

399/05

66

491/06

5,3

67

795/05

8,9

miêdzyzêbie dwucz³onowego wêdzid³a,
z zachowanym ogniwem

1,0

grot strza³y z tulejk¹ i liciem
z jednostronnie zaznaczonym ¿eberkiem;
¿elazo, w tulejce tkwi fragment drewna
0,2

jedno kó³ko kolczugi; koñce rozklepane,
z otworkiem

0,15

fragment kolczugi; ¿elazo; ³¹cznie 28
zgrzewanych kó³ek

4,0

0,9

fragment ostrza topora

8,8

0,6

u³amek strzemienia z trójk¹tnie zwieñczon¹
zawieszk¹ i przyleg³ym fragmentem kab³¹ka
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Ryc. 235. Porównanie obrazu makroskopowego wybranych no¿y: nó¿ z tzw. wk³adk¹ stalow¹ (typ B)
 nr inw. 370/05; nó¿ ze stali homogenicznej (typ C)  nr inw. 349/06. Fot. B. Miazga
Fig. 235. Comparison of macroscopic view of selected knives: knife with a steel insert (type B)
 inv. no. 370/05; knife of homogeneous steel (type C)  inv. no. 349/06. Photo. B. Miazga

Ostrzenie takiego no¿a zawsze ods³ania ostr¹, stalow¹ krawêd;
2) typ B  nó¿ z tzw. wk³adk¹ stalow¹, która poprawia w³aciwoci no¿a, ale po jej zu¿yciu nó¿ staje
siê bezu¿yteczny;
3) typ C  nó¿ wykonany z tzw. homogenicznej
stali, uzyskiwany z warstw stopu ¿elaza, po obrób-

ce termicznej uzyskuje siê jednolit¹ stal w obrêbie
ostrza;
4) typ D  nó¿ z rdzeniem ¿elaznym i stalow¹
ok³adzin¹ w kszta³cie odwróconej litery A.
No¿e z ulic Starego Miasta we Wroc³awiu dobrze
oddaj¹ tê klasyfikacjê. Analizuj¹c znaleziska w skali
makroskopowej (ryc. 235), odnajdujemy najbardziej

Ryc. 236. Wyniki badañ twardoci no¿a (nr inw. 347/06) jako funkcja odleg³oci od krawêdzi tn¹cej
Fig. 236. Testing knife hardness (inv. no. 347/06) as a function of the distance from the cutting edge
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charakterystyczne w pónym redniowieczu typy
no¿y, a mianowicie B i C. No¿e tych typów, jak przytacza Tylecote (1981), wyró¿niaj¹ siê tak¿e pod
wzglêdem twardoci. Przyk³adowo nó¿ ze stalow¹
wk³adk¹ na ostrzu tn¹cym (typ B) mo¿e mieæ twardoæ nawet blisk¹ 700-900 HV, choæ najbardziej typowy jest zakres twardoci 250460 HV, wyznaczony dla dziewiêciu irlandzkich no¿y, podczas gdy
twardoæ no¿a typu A jest du¿o ni¿sza i wynosi 239
HV. Twardoæ równa lub mniejsza ni¿ 200 HV mo¿e
wiadczyæ o przewadze ferrytu w strukturze krystalicznej, natomiast obecnoæ du¿ej iloci twardego
martenzytu podnosi twardoæ do wartoci powy¿ej
400 HV.
Wród przebadanych no¿y z ul. Szewskiej odnajdujemy analogie do wyników przytoczonej wy¿ej
pracy Tylecotea. Tabela 10 zbiera wyniki badañ

eksperymentalnych, jakie przeprowadzono dla no¿y
z Wroc³awia.
Analizuj¹c jej zawartoæ, ³atwo dostrzec pewne
prawid³owoci. Przebadane no¿e maj¹ ró¿ne poziomy twardoci materia³owej. Wychwycono no¿e
o stosunkowo miêkkim ostrzu tn¹cym, którego twardoæ nie przekracza 200 HV, przyk³adem s¹ no¿e
o numerach 347/06, 366/06, 590/05 i 81/05, w których wyznaczone dowiadczalnie rednie wartoci
twardoci wynosz¹ odpowiednio 128, 195, 168
i 133 HV. Wartoci te sugeruj¹ wystêpowanie typowej struktury ferrytycznej dla stali niestopowej
(w stanie wy¿arzonym). Istotne jest równie¿ odnotowanie faktu mniejszej twardoci na samym mocno skorodowanym ostrzu oraz niewielkiego wzrostu w g³¹b ostrza (ryc. 236).

Tabela 10. Wyniki eksperymentalnych badañ twardoci no¿y. Oprac. B. Miazga
Nr inw.

HVmin

HVmax

r
HV0,5

S r

578/05

326
170

488
217

417
194

37
9

ostrze
tylec

777/05

451
459

508
516

484
495

11
13

tylec
ostrze

370/05

189
309

212
323

200
316

5
3

tylec
ostrze

586/05

92
189

105
234

99
205

2
8

tylec
ostrze

81/05

134

162
149

14
dziwer
7

tylec

108

148
219
133

ostrze

100/05

187
317

233
355

209
339

9
6

tylec
ostrze

752/05

150
504

173
566

161
542

5
11

tylec
ostrze

528/06

184
566

218
647

201
595

7
16

tylec
ostrze

366/06

219
144

234
247

224
195

4
18

tylec
ostrze

351/06

134

139
1373

1
dziwer
112

tylec

941

136
252
1146

ostrze

371/05

187
109

363
265

273
174

29
26

tylec
ostrze

590/05

128

201

168

16

ostrze

347/06

110

141

128

6

ostrze

147/05

270

319

301

9

ostrze

82/05

381

389

386

2

ostrze

349/06

480

508

496

5

ostrze

757/05

368

397

384

5

ostrze

Uwagi
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Wartoci tak wyznaczonej twardoci, obraz mikroskopowy, a tak¿e ocena stanu zachowania zabytku pozwalaj¹ uznaæ, ¿e w no¿ach tych znajduje siê
przewaga struktury ferrytycznej, czyli jest to roztwór
niemal¿e czystego ¿elaza z bardzo niewielkimi wtr¹ceniami wêglowych struktur ¿elaza (np. wêglików)
i ¿u¿li. No¿e takie charakteryzuj¹ siê bardzo s³ab¹
biernoci¹ chemiczn¹ i w trakcie zalegania w warstwach ziemnych ulegaj¹ licznym procesom korozyjnym. W efekcie s¹ najs³abiej zachowanymi no¿ami sporód grupy przebadanych znalezisk z ulic
Starego Miasta (ul. Szewskiej), a ich cech¹ charakterystyczn¹ jest bardzo skorodowana i zniszczona
czêæ tn¹ca ostrza oraz stosunkowo dobrze zachowany tylec o kilkakrotnie wiêkszej gruboci.
Analiza no¿y z widocznymi ladami obróbki
metalurgicznej (obecnoci¹ wk³adki stalowej) wykaza³a natomiast du¿o lepszy stan ich zachowania,
charakteryzuj¹cy siê mniej zdegenerowanym ostrzem, z dobrze zachowan¹ krawêdzi¹ tn¹c¹ (ryc.
237).
Cech¹ charakterystyczn¹ tych no¿y okaza³a siê
ró¿nica w twardoci pomiêdzy tylcem a ostrzem
g³owni. Wielkoæ tych ró¿nic by³a zró¿nicowana
i wynosi³a od 100 do 1000 HV (tabela 10). Jest to
tak¿e zgodne z doniesieniami w literaturze. Pense
(2000), przytaczaj¹c obrazy mikroskopowe dwóch
obszarów no¿a (tylca i ostrza), ukazuje istniej¹ce
ró¿nice strukturalne i zwi¹zane z nimi ró¿nice
w wynikach pomiarów twardoci. I tak charakterystyczne dla miêkkiego tylca s¹: mniejsza zawartoæ wêgla, obecnoæ struktury ferrytu i kolonii perlitu oraz ¿u¿li. Natomiast twardsze ostrze zawiera:

wiêcej wêgla, spor¹ iloæ struktury austenitu, perlitu, ale tak¿e ¿u¿el i tlenki.
Analizuj¹c wyniki badañ no¿y z ulic Wroc³awia,
odnajdujemy w zbiorze nó¿ o numerze 370/05,
z wyranym stalowym ostrzem tn¹cym (wk³adka
o barwie ciemnoszarej), który posiada twardoæ 316
HV. Pomiar charakteryzowa³ siê bardzo du¿¹ powtarzalnoci¹, wszystkie wyniki ró¿ni³y siê miêdzy sob¹
o zaledwie kilka jednostek. Analiza twardoci tylca
tak¿e by³a bardzo powtarzalna, a uzyskany redni
wynik to 200 HV.
Badaj¹c wyniki twardoci uzyskane dla no¿a
o numerze 528/06, zaobserwowano spor¹ ró¿nicê
w twardoci ostrza i tylca, ze rednimi wartociami
twardoci 201 HV (tylec) oraz 595 HV (ostrze).
Podobne wyniki uzyskano, wykonuj¹c pomiar twardoci w laboratorium I-19, gdzie rednia wartoæ
twardoci ostrza wynios³a 645 ± 92 HV1; wartoæ
tê uznano za typow¹ dla stali niestopowej o zawartoci ok. 0,4% wêgla i zahartowanej na twarde
struktury (martenzyt z bainitem). Dla tylca rednia
wartoæ wynios³a 182 ± 15 HV1, co tak¿e jest zgodne
z twardoci¹ dla struktury ferrytycznej. Prawie trzykrotn¹ ró¿nicê twardoci, a wiêc odmienn¹ budowê
krystaliczn¹, potwierdzaj¹ tak¿e badania mikroskopowe. Obserwacje obszaru ostrza wykonane na mikroskopie wietlnym i elektronowym wykaza³y obecnoæ ¿u¿elków, krzemianów, a po wytrawieniu 
strukturê drobnoiglastego martenzytu z wydzieleniami bainitu (ryc. 238239).
Natomiast analiza obszaru tylca wykaza³a obecnoæ wtr¹ceñ niemetalicznych w postaci ¿u¿li rozmieszczonych nierównomiernie, zgodnie z kierun-

Ryc. 237. Obraz makroskopowy no¿y z wk³adk¹ stalow¹ (nr inw. 100/05, 370/05). Fot. B. Miazga
Fig. 237. Macroscopic image of knives with a steel insert (inv. no. 100/05, 370/05). Photo. B. Miazga
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Ryc. 238. Struktura martenzytu z wydzieleniami bainitu.
Trawienie 5% HNO3. Mikroskopia wietlna
(wg W. Dudziñskiego)
Fig. 238. Structure of martensite with precipitates of bainite.
Treated with 5% HNO3. Light microscopy (W. Dudziñski)

kiem przeróbki plastycznej (kucia), a po wytrawieniu zidentyfikowano strukturê ferrytyczn¹ o zró¿nicowanej wielkoci ziarna z drobnymi wydzieleniami perlitu i cementytu trzeciorzêdowego na granicy
ziarn ferrytu (ryc. 240). Zaobserwowano te¿ drobne wydzielenie faz miêdzymetalicznych powsta³ych
w wyniku procesu starzenia (ryc. 241).
Przeprowadzona mikroanaliza sk³adu chemicznego wtr¹ceñ niemetalicznych badanej próbki obszaru ostrza wykaza³a obecnoæ: tlenu, ¿elaza, krzemu,
wapnia, manganu i potasu, a dla tylca: tlenu, glinu,

Ryc. 239. Struktura martenzytu. Trawienie 5% HNO3.
Mikroskopia skaningowa. BSE (wg W. Dudziñskiego)
Fig. 239. Structure of martensite. Treated with 5% HNO3.
Scanning microscopy. BSE (W. Dudziñski)

¿elaza, krzemu i wapnia (ryc. 242). Stwierdzono, ¿e
obecnoæ tych pierwiastków jest zwi¹zana z wystêpowaniem pozosta³oci ¿u¿li z procesów technologicznych. W osnowie metalicznej ostrza stwierdzono bardzo silny sygna³ ¿elaza (ryc. 243). Wyniki tych
analiz s¹ zgodne ze stanem wiedzy na temat procesów wytopu ¿elaza i dalszej przeróbki surowca na
gotowe przedmioty.
Porównuj¹c wyniki pozosta³ych no¿y, ustalono,
¿e typowa ró¿nica w twardoci tylca i ostrza wynosi³a 200400 HV, a wielkoæ tej ró¿nicy nie by³a jed-

Ryc. 240. Struktura ferrytyczna o zró¿nicowanej wielkoci
ziarna z widocznymi wtr¹ceniami niemetalicznymi w postaci
¿u¿li. Trawienie 5% HNO3. Mikroskopia wietlna
(wg W. Dudziñskiego)

Ryc. 241. Struktura ferrytyczna z drobnymi wydzieleniami
faz miêdzymetalicznych powsta³ych w wyniku procesów
starzenia. Trawienie 5% HNO3. Mikroskopia wietlna
(wg W. Dudziñskiego)

Fig. 240. Ferritic structure with diversified grain size
with visible non-metallic precipitates in the form of slag.
Treated with 5% HNO3. Light microscopy (W. Dudziñski)

Fig. 241. Ferritic structure with fine precipitates
of intra-metallic phases formed as a result of ageing.
Treated with 5% HNO3. Light microscopy (W. Dudziñski)
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Ryc. 242. Przyk³adowe widmo energetyczne promieniowania rentgenowskiego
otrzymane z wtr¹cenia niemetalicznego (wg W. Dudziñskiego)
Fig. 242. Sample X-ray spectrum obtained from the non-metallic intrusion (W. Dudziñski)

Ryc. 243. Przyk³adowe widmo energetyczne promieniowania rentgenowskiego
otrzymane z osnowy metalicznej (wg W. Dudziñskiego)
Fig. 243. Sample X-ray spectrum obtained from the metallic matrix (W. Dudziñski)

noznacznie zwi¹zana z ró¿nicami w obrazie makroskopowym. Na no¿ach o numerach 752/05 i 528/06
lady zgrzewania s¹ bardzo dobrze widoczne, ale
pomimo du¿ej zgodnoci w twardoci obu no¿y (wyniki odpowiednio 542 i 595 HV) jeden z nich jest
bardzo mocno skorodowany, co znaczy, ¿e wk³adka
zosta³a wykonana z nie najlepszej gatunkowo stali.
Drugi nó¿ jest natomiast wietnie zachowany (tabela 9). Najwiêksz¹ ró¿nicê w twardoci tylca i ostrza
odnotowano dla zabytku o numerze 351/06. Nó¿ ten,
w nadzwyczaj dobrym stanie zachowania, odznacza³
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siê wyj¹tkowo miêkkim tylcem o wartoci 136 HV
oraz bardzo twardym ostrzem, którego wyznaczona
twardoæ wynios³a 1146 HV. Nó¿ ten by³ w bardzo
niewielkim stopniu pokryty produktami korozji, co
równie¿ jest zgodne z wynikami analiz przytaczanymi przez Tylecotea.
W no¿u tym odnaleziono i przebadano tak¿e
lady dziwerowania. Twardoæ tego elementu wynios³a 252 HV, co sytuuje j¹ pomiêdzy twardoci¹
tylca i ostrza. Przebadano tak¿e inny nó¿, o numerze 81/05, nosz¹cy pozosta³oci dziwerowania. Tym
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razem twardoæ wyznaczona wynios³a 219 HV i tak¿e ten wynik stanowi³ wartoæ poredni¹ miêdzy
wynikami tylca i ostrza. Niestety nie odnaleziono
danych w literaturze na temat badañ twardoci no¿y
dziwerowanych.
Przebadano tak¿e grupê no¿y bez widocznych
wk³adek czy dziwerowania (nr inw. 777/05, 147/05,
82/05, 349/06, 757/05). No¿e te, pomimo ró¿nego
stanu zachowania, charakteryzowa³y siê stosunkowo wysok¹ twardoci¹, która wynosi³a od 301 do 496
HV. Taka wartoæ twardoci wiadczy o obecnoci
w nich struktur o wiêkszej twardoci (martenzyt)
i mo¿e byæ efektem zarówno wykuwania tych
przedmiotów z homogenicznej stali (typ C wed³ug
Tylecotea), jak i u¿ycia stalowego rdzenia lub pow³oki. Dane literaturowe tak¿e potwierdzaj¹ otrzymane wyniki badañ. Dla no¿y i innych przedmiotów
o cienkiej i ostrej krawêdzi Pense (2000) uzyska³
wartoci w zakresie 200300 HV. Natomiast analiza tasaka w obrêbie jego tylca da³a redni¹ wartoæ
155 HV, a dla ostrza 213 HV. Jest to zgodne z przebadanymi wroc³awskimi no¿ami, gdzie dla no¿a
o numerze 586/05 twardoæ tylca wynios³a 99 HV,
a ostrza 205 HV. Jednak bardziej zgodne z wroc³awskimi próbkami okaza³y siê badania nad no¿ami do
ciêcia skóry, gdzie wartoæ redniej twardoci
w obrêbie ostrza wynios³a co najmniej 430 HV. Odpowiada to piêciu no¿om z ul. Szewskiej z Wroc³awia (nr inw. 578/05, 777/05, 752/05, 528/06, 349/
06). Byæ mo¿e twardoæ ostrza powy¿ej 400 HV
wskazuje, ¿e no¿e o tych cechach s³u¿y³y do ciêcia
skór?

Badania twardoci innych narzêdzi i przedmiotów codziennego u¿ytku przynios³y wiele ró¿norodnych wyników, niekiedy bardzo zaskakuj¹cych.
W przebadanej grupie znalezisk znalaz³y siê: no¿yce, pi³a, siekiera, krzesiwa, ig³y, szyd³a (tabela 11).
Sporód przebadanych ostrych narzêdzi (tn¹cych)
na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ no¿yce; przebadano fragmenty trzech przedmiotów (nr inw. 368/05,
522/05, 353/06). Pobrane próbki no¿yc charakteryzowa³y siê doæ du¿¹ homogenicznoci¹ w obrêbie
badanej struktury mikroskopowej, a uzyskane wyniki twardoci prezentuje tabela 11. Zaskakuj¹cy jest
fakt twardoci dwóch próbek no¿yc, równej twardoci przebadanych wczeniej no¿y lub nawet wiêkszej
od niej. Próbki no¿yc o numerach 522/05 i 353/06
uzyska³y redni¹ twardoæ odpowiednio 471 i 464 HV,
co jest wartoci¹ niema³¹, lokuj¹c¹ je w górnym zakresie twardoci przebadanych zabytków. Trzecia
próbka no¿yc charakteryzowa³a siê dwukrotnie
mniejsz¹ twardoci¹; jej pomiary wykaza³y bardzo
du¿¹ zgodnoæ wyników, a rednia wynios³a 210 HV,
co szereguje ten zabytek wród tzw. miêkkich
przedmiotów stalowych. Wyt³umaczenie tak du¿ej
ró¿nicy w uzyskanych wynikach dla no¿yc nie jest
³atwe z uwagi na niewielk¹ liczbê znalezionych no¿yc. Tak¿e literatura nie dostarcza danych porównawczych, jak mia³o to miejsce w wypadku no¿y.
Jeli chodzi o dwie pozosta³e próbki narzêdzi tn¹cych, a mianowicie pi³ê i siekierê, to odnaleziono
jedynie dane porównawcze dla siekier redniowiecznych. Przebadany fragment ostrza siekiery (nr inw.
777/05) charakteryzowa³ siê raczej nisk¹ wartoci¹

Tabela 11. Wyniki eksperymentalnych badañ twardoci przedmiotów codziennego u¿ytku. Oprac. B. Miazga
Nr inw.

HVmin

HVmax

r
HV0,5

S r

pi³a (lub sierp)

777/05

209

235

221

6

ostrze

siekiera

777/05

199

273

257

14

ostrze

no¿yce

522/05
368/05
353/06

462
208
443

521
214
477

471
210
464

16
1
8

ostrze
ostrze
ostrze

krzesiwa

3/06
588/05
582/05

762
218
309

786
231
332

776
224
317

5
3
5

wyniki pomiarów
dla hartowanej powierzchni

430/05
721/06 I
721/06 II
721/06 III
721/06 IV

196
132
78
84
142

221
157
84
94
167

209
145
81
93
154

5
6
2
3
12

ostry koniec

85/05
380/05
430/05 I
II

174
528
200
441

187
557
229
581

178
536
214
490

2
4
5
45

ostry koniec

Zabytek

ig³y

szyd³a

Uwagi
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twardoci, uzyskane wyniki da³y redni¹ wartoæ 257
HV. Badany fragment ostrza pi³y tak¿e da³ zgodne
ze sob¹ wyniki eksperymentalne, ze redni¹ wartoci¹ 221 HV, obszar z¹bkowanego ostrza tn¹cego
za posiada³ du¿o wy¿sz¹ wartoæ twardoci, rednio
301 HV.
Analiza innych przedmiotów codziennego u¿ytku z grupy przedmiotów z ostrym koñcem (ig³y
i szyd³a) wykaza³a, ¿e przedmioty te wykonano
z ¿elaza z niewielk¹ domieszk¹ wêgla, czy te¿ bez
zabiegów wzmacniaj¹cych (np. kucia, hartowania).
Przebadano piêæ igie³ ¿elaznych, a zmierzona wartoæ twardoci mieci³a siê w zakresie 81209 HV.
S¹ to najni¿sze z uzyskanych w trakcie badañ wyników twardoci. Mo¿e to wynikaæ z przeznaczenia
tych przedmiotów, mo¿liwoci ich gubienia oraz niewielkiej ceny produktu. Natomiast przebadane cztery
szyd³a okaza³y siê du¿o twardsze ni¿ ig³y. Zakres
wyznaczanej twardoci wyniós³ 178536 HV, co
umiejscawia szyd³a w szeregu rednio i bardzo twardych przedmiotów wykonanych ze redniowiecznej
stali. Jest to zgodne tak¿e z funkcj¹ szyde³, których
g³ównym przeznaczeniem by³o wykonywanie otworów w skórze, niekiedy grubej i twardej, a wiêc sta-

Ryc. 244. Obraz mikroskopowy próbki szyd³a o numerze
430/05  wyró¿nione obszary o ró¿nej twardoci.
Mikroskopia wietlna, powiêkszenie 40-krotne.
Fot. B. Miazga
Fig. 244. Microscopic image of awl sample no. 430/05
 highlighted areas of varying hardness. Light microscopy,
magnified 40×. Photo. B. Miazga

wiaj¹cej znaczny opór materia³owy. Miêkkie szyd³o
nie spe³ni³oby swojego zadania i st¹d wysoka twardoæ przebadanych szyde³, która jest konsekwencj¹
np. hartowania. Jako przyk³ad mo¿na tu przytoczyæ
próbkê o numerze 430/05, gdzie w trakcie badañ
twardoci wychwycono liniê odgradzaj¹c¹ obszar
o niskiej twardoci (ok. 200 HV) od obszaru o wysokiej twardoci (powy¿ej 500 HV), co jest prezentowane na ryc. 244. Linia ta przebiega wzd³u¿ wtr¹ceñ niemetalicznych, jakie zaobserwowano w analizowanym obszarze.
Natomiast bardzo interesuj¹ca okaza³a siê analiza wyników pomiarów twardoci krzesiw, których
wartoci, tylko dla zahartowanej powierzchni, podano w tabeli 11. Analiza rozk³adu i zmian twardoci krzesiw jest przedstawiona w tabeli 12. Analizuj¹c wyniki pomiarów twardoci, mo¿na stwierdziæ,
¿e krzesiwa zosta³y poddane zabiegom kowalskim,
a zw³aszcza hartowaniu, o czym wiadcz¹ bardzo
wysokie wyniki twardoci w zewnêtrznych, przypowierzchniowych warstwach próbek i du¿o ni¿sze
(nawet trzykrotnie, dla próbki krzesiwa o numerze
3/06) wyniki dla wnêtrza badanych próbek.
Analiza metalograficzna, wykonana na Politechnice Wroc³awskiej, potwierdzi³a powy¿ej omówione wyniki badañ. Pomiary twardoci dla próbki krzesiwa o numerze 3/06 da³y rezultat 192 HV dla rdzenia oraz maksymaln¹ wartoæ 841 HV w warstwie
zahartowanej. Wykonano tak¿e rozk³ad twardoci na
przekroju poprzecznym próbki w funkcji odleg³oci
od powierzchni zewnêtrznej, co obrazuje ryc. 245.
Badania mikroskopowe, wykonane w wietle
widzialnym na próbkach wytrawionych nitalem,
potwierdzi³y istnienie zahartowanej warstwy o nierównomiernej gruboci (od 0,5 do 0,8 mm od powierzchni), sk³adaj¹cej siê z drobnoiglastego martenzytu z wydzieleniami trostytu. Obraz mikroskopowy wskaza³ jeszcze dwie inne warstwy: warstwê
przejciow¹ (struktura drobnoiglastego martenzytu
z pasmami ferrytu) oraz najbardziej wewnêtrzn¹
warstwê o strukturze ferrytycznej (ryc. 246247).
Powiêkszenia obrazów mikroskopowych bardzo
dobrze obrazuj¹ istniej¹ce ró¿nice w twardoci dla
wnêtrza i zewnêtrznej powierzchni próbki, co zosta³o
ukazane na ryc. 248. Wykonane analizy jakociowe

Tabela 12. Rozk³ad twardoci krzesiw w funkcji odleg³oci od powierzchni zewnêtrznej przedmiotu. Oprac. B. Miazga
Nr inw.
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Rdzeñ wewnêtrzny

→

powierzchnia zewnêtrzna

3/06

180

192

222

365

508

762

786

588/05

141

160

163

172

192

218

231

582/05

230

235

255

309

312

313

332
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Ryc. 245. Przebieg zmian twardoci na przekroju poprzecznym próbki i tabelaryczne zestawienie
wyników pomiarów twardoci (wg W. Dudziñskiego)
Fig. 245. Changes in hardness seen in a cross-section of sample and table of hardness results (W. Dudziñski)

Ryc. 246. Widok ogólny przekroju poprzecznego badanej
próbki. Trawienie 5% HNO3. Mikroskopia wietlna
(wg W. Dudziñskiego)
Fig. 246. General view of cross-section of investigated
sample. Treated with 5% HNO3. Light microscopy
(W. Dudziñski)

dla wtr¹ceñ niemetalicznych potwierdzi³y obecnoæ
¿u¿li i krzemianów (glin, krzem, fosfor, potas, wapñ
i ¿elazo  ryc. 249a). Natomiast faza metaliczna wykaza³a istnienie refleksów pochodz¹cych od ¿elaza
i krzemu (ryc. 249b).

Ryc. 247. Powiêkszony fragment obszaru pokazanego
na ryc. 246. Przekrój poprzeczny badanej próbki
z zaznaczonymi obszarami 1, 2 i 3 (wg W. Dudziñskiego):
1  warstwa zahartowana sk³adaj¹ca siê z drobnoiglastego
martenzytu z wydzieleniami trostytu; 2  warstwa przejciowa
sk³adaj¹ca siê z drobnoiglastego martenzytu z pasmami
ferrytu; 3  struktura ferrytyczna rdzenia. Trawienie
5% HNO3. Mikroskopia wietlna
Fig. 247. Magnified fragment of area shown in fig. 246.
Cross-section through the investigated sample showing
areas 1, 2 and 3 (W. Dudziñski): 1  quenched layer
of finely acicular martensite with precipitates of trostite;
2  transitional layer of finely acicular martensite with
bands of ferrite; 3  ferritic structure of the core.
Treated with 5% HNO3. Light microscopy

Militaria

Nastêpn¹ grupê zabytków, które poddano badaniom twardoci, stanowi³y militaria. Przebadano 21
zabytków, a uzyskane wyniki przedstawiaj¹ tabele
1314. Sporód przedmiotów stanowi¹cych uzbro-

jenie wojownika analizie poddano fragment grotu,
dwa kó³ka od kolczug, wycinek ostrza topora. Z akcesoriów jedca i konia wybrano piêæ ostróg, dwa
wêdzid³a, strzemiê oraz dziewiêæ podków.
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Ryc. 248. Obraz mikroskopowy: a  struktura przy powierzchni próbki sk³adaj¹ca siê z drobnoiglastego martenzytu
z wydzieleniami trostytu (warstwa 1); b  struktura ferrytu o zró¿nicowanej wielkoci ziarna z drobnymi wydzieleniami
wtr¹ceñ niemetalicznych (warstwa 3). Trawienie 5% HNO3. Mikroskopia wietlna (wg W. Dudziñskiego)
Fig. 248. Microscopic image: a  structure next to the surface of the sample of finely acicular martensite with precipitates
of trostite (layer 1); b  ferrite structure of diversified grain size with fine precipitates of non-metallic intrusions (layer 3).
Treated with 5% HNO3. Light microscopy (W. Dudziñski)

Ryc. 249. Przyk³adowe widmo energetyczne promieniowania rentgenowskiego otrzymane
z wtr¹cenia niemetalicznego (a) i z osnowy metalicznej (b) (wg W. Dudziñskiego)
Fig. 249. Sample X-ray spectrum obtained from the non-metallic precipitate (a)
and from the metallic matrix (b) (W. Dudziñski)

Tabela 13. Wyniki badañ twardoci militariów. Oprac. B. Miazga
Nr inw.

HVmin

HVmax

r
HV0,5

S r

ostrogi

326/05
99/05
772/05
139/05
782/05

154
146
170
160
165

175
163
186
175
179

163
156
180
166
171

4
3
3
3
3

wêdzid³a

367/05
448/05

151
166

156
183

154
174

1
3

grot

428/05

164

168

166

1

kolczugi

89/05
399/05

192
125

206
130

202
127

3
1

topór

491/06

336

373

355

7

strzemiê

795/05

186

209

193

4

Zabytek
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Przeanalizowane zabytki w przewa¿aj¹cej mierze charakteryzowa³y siê stosunkowo nisk¹ twardoci¹ materia³u u¿ytego do ich produkcji, mieszcz¹c¹
siê w zakresie 100200 HV. Zmierzona twardoæ
ostróg wynosi³a 160180 HV, twardsze okaza³o siê
analizowane strzemiê (193 HV). Badany grot, który
podejrzewano o wy¿sz¹ twardoæ, da³ redni wynik
pomiaru na poziomie 166 HV. Wynik ten jest jednak zgodny z przeznaczeniem grotu, który najczêciej by³ przedmiotem jednorazowego u¿ytku, a zatem nie produkowano go z materia³u wysokiej jakoci. W³anie stosowanie materia³u taniego, o niskiej zawartoci wêgla, i bez drogich zabiegów produkcyjnych, daje odzwierciedlenie w twardoci
przedmiotów, które bada³ Pense (2000). Wyznaczony zakres dla grotów by³ nastêpuj¹cy: 140194 HV,
ze redni¹ 164 HV dla pónorzymskiego grotu
w³óczni, 140 HV dla grotu strza³y z ok. 500 r. oraz
153 HV dla grotu datowanego na wyprawy krzy¿owe (ok. 1100 r.). S¹ to wartoci zgodne z twardoci¹ wyznaczon¹ eksperymentalnie dla grotu o numerze 428/05 i sugeruj¹, ¿e w zabytku mamy do
czynienia ze struktur¹ ferrytyczn¹ i tzw. zimnym
wykuwaniem. Natomiast przebadany fragment ostrza
topora mia³ twardoæ dwukrotnie wiêksz¹  rednia
355 HV (ryc. 250251).
Wartoæ ta wykazuje podobieñstwo do analizowanych no¿y oraz no¿yc, a zw³aszcza próbek zabytków o numerach 82/05, 757/05, 147/05, 100/05,
370/05. Pozwala to na wysuniêcie hipotezy o pewnych ró¿nicach miêdzy surowcem wykorzystywanym do produkcji narzêdzi u¿ytku domowego (no¿e,
no¿yce) a surowcem do wyrobu broni. Mo¿na te¿

Ryc. 250. Obraz makroskopowy topora (nr inw. 491/06)
z zaznaczonym miejscem pobrania próbki. Rys. N. Lenkow
Fig. 250. Macroscopic image of battle axe (inv. no. 491/06)
showing area from which the sample was taken.
Drawing N. Lenkow

podj¹æ próbê odró¿nienia topora bojowego od ciesielskiego (Ehrenreich i in. 2005).
Weryfikacja prawdziwoci takiego pogl¹du by³aby mo¿liwa dopiero po przebadaniu wiêkszej liczby próbek archeologicznych. Wyniki badañ twardoci dla badanego ostrza topora s¹ zgodne z donie-

Ryc. 251. Obraz mikroskopowy próbki topora (nr inw. 491/06): a  w powiêkszeniu 10-krotnym;
b  w powiêkszeniu 40-krotnym (pomiar twardoci). Fot. B. Miazga
Fig. 251. Microscopic image of battle axe sample (inv. no. 491/06): a  magnified 10×;
b  magnified 40× (measurement of hardness). Photo. B. Miazga
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Ryc. 252. Struktura ferrytyczna o zró¿nicowanej wielkoci
ziarna z pod³u¿nymi wydzieleniami wtr¹ceñ niemetalicznych.
Trawienie 5% HNO3. Mikroskopia wietlna
(wg W. Dudziñskiego)

Ryc. 253. Struktura ferrytu o zró¿nicowanej wielkoci ziarna
z pod³u¿nym wydzieleniem wtr¹cenia niemetalicznego.
W ziarnach ferrytu widoczna segregacja. Trawienie
5% HNO3. Mikroskopia wietlna (wg W. Dudziñskiego)

Fig. 252. Ferritic structure with diversified grain size
with oblong precipitates of non-metallic intrusions. Treated
with 5% HNO3. Light microscopy (W. Dudziñski)

Fig. 253. Structure of ferrite with diversified grain size with
oblong precipitate of non-metallic intrusion. In ferrite grains
segregation is visible. Treated with 5% HNO3.
Light microscopy (W. Dudziñski)

Ryc. 254. Struktura ferrytu z wydzieleniami cementytu
trzeciorzêdowego na granicach ziaren. Trawienie 5% HNO3.
Mikroskopia wietlna (wg W. Dudziñskiego)
Fig. 254. Structure of ferrite with precipitates of tertiary
cementite on the edge of the grains. Treated with 5% HNO3.
Light microscopy (W. Dudziñski)

sieniem Tylecotea (1981), który w paragrafie dotycz¹cym innych ostrych narzêdzi opisuje wyniki
analiz twardoci dla okucia ³opaty (210 HV), obucha (430 HV) i wreszcie topora, wykonanego z kawa³ka stali o twardoci 390 HV (podczas gdy twardoæ samego ostrza wynosi³a 590 HV). Podobne
doniesienia na temat twardoci toporów o szerokim
zastosowaniu zawarto w pracy Ehrenreicha i zespo³u
(Ehrenreich i in. 2005). Przebadane topory charak-
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teryzuj¹ siê twardoci¹ od 100 do 400 HV, przy czym
twardoæ toporu uzale¿nia siê od zawartoci wêgla
i struktury krystalicznej. Jako przyk³ad omawiany
jest topór bojowy, wykonany ze stali wêglowej
o du¿ej zawartoci wêgla w strukturze bainitycznej
oraz twardoci 340,7 HV, co sugeruje, ¿e przedmiot
by³ strukturalnie wzmacniany podczas kucia.
Badane podkowy, których liczn¹ reprezentacjê
odnaleziono na ul. Szewskiej, odznacza³y siê doæ
nisk¹ twardoci¹ materia³u u¿ytego do ich produkcji. Z przebadanych dziewiêciu próbek podków uzyskano wyniki mieszcz¹ce siê w zakresie 120250 HV
(tabela 14). Tak niskie wartoci twardoci s¹ zgodne z danymi prezentowanymi przez Kamierczyka
(1978) i wiadcz¹ o sporej zawartoci struktur ferrytycznych, perlitycznych i czystego ¿elaza w badanym materiale archeologicznym. Wyniki badañ mikroskopowych próbki podkowy o numerze 245/05
(ryc. 252), przeprowadzonych na mikroskopach
wietlnym i elektronowym, potwierdzaj¹, ¿e dominuj¹c¹ struktur¹ krystaliczn¹ jest ferryt (ryc. 253)
z widocznym przy du¿ym powiêkszeniu cementytem, wydzielaj¹cym siê na granicy ziarn ferrytu (ryc.
254).
Dodatkowo wykonano analizy sk³adu chemicznego tak struktury metalicznej, jak i wtr¹ceñ niemetalicznych jednej z podków. Wyniki tych analiz s¹
prezentowane na ryc. 255256. Interpretacja widm
pozwala stwierdziæ obecnoæ ¿u¿li (wtr¹cenia nie-
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Ryc. 255. Przyk³adowe widmo energetyczne promieniowania rentgenowskiego
otrzymane z wtr¹cenia niemetalicznego (wg W. Dudziñskiego)
Fig. 255. Sample X-ray spectrum obtained from the non-metallic intrusion (W. Dudziñski)

Ryc. 256. Przyk³adowe widmo energetyczne promieniowania rentgenowskiego
otrzymane z osnowy metalicznej (wg W. Dudziñskiego)
Fig. 256. Sample X-ray spectrum obtained from the metallic matrix (W. Dudziñski)

metaliczne) oraz silnego sygna³u ¿elaza z osnowy
metalicznej.
Wykonanie pomiarów twardoci podkowy tak¿e
potwierdza powy¿sze tezy, wyniki twardoci uzyskane w PAiKZA da³y wartoæ z zakresu 130250 HV,
natomiast redni wynik badañ wykonanych w pracowni I-19 wyniós³ 138 ±18 HV1.
Dalsza analiza wyników uzyskanych w obrêbie
jednej próbki analitycznej sugeruje, ¿e twardoæ
u¿ytego materia³u nieznacznie wzrasta w kierunku
od rodka podkowy do jej zewnêtrznej powierzchni
bocznej (ryc. 257, tabela 14). Dlatego obliczanie
wartoci redniej dla poszczególnych podków,
uwzglêdniaj¹c rozrzut wyników eksperymentalnych,
wynosz¹cych nawet do 100 jednostek, nie wydaje
siê w³aciwe. Jest to zgodne z wiedz¹ o procesie produkcyjnym podków, które wymaga³y liczniejszych

zabiegów kowalskich przy zewnêtrznej powierzchni, bardziej nara¿onej na zniszczenie czy zu¿ycie.
Okucia budowlane

Przebadano grupê kilkunastu okuæ budowlanych
(okucie, obejmy, gwodzie, haki), a uzyskane wyniki badañ przedstawiono w tabeli 15. Analiza uzyskanych wyników twardoci pozwala uznaæ, ¿e
przedmioty te nie wykazywa³y siê szczególnie dobr¹
gatunkowo stal¹ czy specjalnymi zabiegami technologicznymi.
Twardoæ mieszcz¹ca siê w zakresie 90220 HV
potwierdza niewielki udzia³ wêgla w stopie, strukturê ferrytyczn¹ oraz brak zabiegów kowalskich podnosz¹cych twardoæ materia³u. Wród przebadanych
przedmiotów najmniejsz¹ twardoæ uzyskano dla
gwodzia o numerze 397/06, a najwiêksz¹ dla haka
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Tabela 14. Rozk³ad twardoci podków w funkcji odleg³oci od krawêdzi
zewnêtrznej przedmiotu. Oprac. B. Miazga
Nr inw.

Wnêtrze podkowy → zewnêtrzna krawêd

245/05


130

153
147

188
174

219
213

258
264

363/05

166

174

217

221

241

407/05

180

207

215

217

225

426/05

191

193

203

204

209

715/06

130

153

164

168

178

252/05

101

106

115

125

143

94/05

204

208

242

261

278

795/05

223

231

261

272

285

717/05

229

242

242

253

264

budowlanego o numerze 95/05. Niska twardoæ
gwodzi jest podyktowana ich przeznaczeniem,
przedmioty te by³y produkowane i wykorzystywane
masowo, wiêc nie wymaga³y stali o specjalnych
w³asnociach, w przeciwieñstwie do no¿y i innych
narzêdzi. Takie wnioski potwierdzaj¹ obserwacje
mikroskopowe próbki gwodzia o numerze 397/06.
Z analizy zdjêæ mikroskopowych wynika, ¿e struktur¹ dominuj¹c¹ jest ferryt, w postaci ziarn o zró¿nicowanej wielkoci, z drobnymi wydzieleniami
perlitu i cementytu na granicach ziaren. Drugim
wariantem wystêpuj¹cej struktury jest drobnoziarnista struktura ferrytyczno-perlityczna. Zarówno
w stanie nietrawionym, jak i po wytrawieniu widoczne s¹ liczne wtr¹cenia niemetaliczne w postaci ¿u¿li,
których rozmieszczenie jest zgodne z kierunkiem
przeróbki plastycznej, czyli kucia gwodzi. Przyk³adowe struktury krystaliczne dla analizowanych

próbek gwodzia o numerze 397/06 prezentuj¹ ryc.
258259.
Wnioski
Przebadana grupa zabytków metalowych wykonanych ze stopu ¿elaza charakteryzuje siê ró¿norodn¹ budow¹ wewnêtrzn¹. W konsekwencji badane zabytki maj¹ bardzo szeroki zakres twardoci,
pocz¹wszy od miêkkich gwodzi o twardoci poni¿ej 100 HV, a skoñczywszy na krzesiwie i ostrzu
no¿a, odpowiednio o twardoci ponad 760 i 1100 HV.
Do produkcji tych redniowiecznych przedmiotów
u¿yte zosta³o nie czyste ¿elazo, ale jego stopy o ró¿nej zawartoci wêgla; podczas produkcji zastosowano ró¿ne zabiegi technologiczne. Przedmioty o niewielkiej wartoci, ³atwo gubi¹ce siê czy o niewielkim zastosowaniu tn¹cym, jak gwodzie, podkowy,
ig³y, groty strza³, wykonano ze stali miêkkiej. By³

Tabela 15. Wyniki badañ twardoci metalowych okuæ budowlanych. Oprac. B. Miazga
Nr inw.

HVmin

HVmax

r
HV0,5

S r

haki

60/05
587/05
718/06
95/05
204/05
404/06

116
140
127
178
129
135

120
157
195
195
144
169

118
148
159
188
135
149

1
3
11
3
3
6

obejmy

454/06
569/05
277/05

135
175
119

181
188
184

160
183
164

8
2
12

okucie

451/06

159

173

165

3

gwodzie

367/06

124
290

192
344

145
308

12
17

397/06
409/06

87
204

105
233

96
216

4
6

Zabytek
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Ryc. 257. Obraz makroskopowy podkowy o numerze 407/05 z zaznaczonymi miejscami analizy.
Fot. B. Miazga, rys. N. Lenkow
Fig. 257. Macroscopic image of a horseshoe recorded no. 407/05 showing places subjected to analysis.
Photo. B. Miazga, drawing N. Lenkow

Ryc. 258. Struktura ferrytyczna o zró¿nicowanym ziarnie
z drobnymi wydzieleniami perlitu. Widoczne wydzielenia
wtr¹ceñ niemetalicznych w postaci ¿u¿li. Trawienie
5% HNO3. Mikroskopia wietlna (wg W. Dudziñskiego)
Fig. 258. Ferritic structure with diversified grain size with
fine precipitates of pearlite. Precipitates of non-metallic
intrusions are visible in the form of slag. Treated
with 5% HNO3. Light microscopy (W. Dudziñski)

to materia³ o strukturze ferrytycznej w stanie wy¿arzonym. Charakteryzuj¹ go twardoci 100300 HV.
Natomiast stal do produkcji przedmiotów specjal-

Ryc. 259. Drobnoziarnista struktura ferrytyczno-perlityczna.
Trawienie 5% HNO3. Mikroskopia wietlna
(wg W. Dudziñskiego)
Fig. 259. Fine-grained ferritic-pearlitic structure.
Treated with 5% HNO3. Light microscopy (W. Dudziñski)

nych, których funkcjonalnoæ zale¿a³a od w³aciwoci materia³u, by³a du¿o lepszej jakoci. Surowiec
u¿yty do jej wytworzenia by³ poddawany licznym
zabiegom technologicznym; jednym z nich by³o hartowanie. Podczas takich przemian cieplnych zmie-
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nia³a siê struktura stali, z ferrytycznej na martenzytyczn¹, zwiêksza³a siê jej twardoæ i przedmioty takie jak no¿e, no¿yce, topory, krzesiwa uzyskiwa³y
cechy umo¿liwiaj¹ce wype³nienie w³aciwej im
funkcji. Dobrym potwierdzeniem tych wniosków
by³oby przeprowadzenie badañ metaloznawczych
dla du¿o wiêkszej grupy metalowych zabytków, i to
nie tylko ze znalezisk ze Starego Miasta, ale z ca³e-

go Wroc³awia czy te¿ Dolnego l¹ska. Ciekawego
materia³u do badañ dostarczy³aby tak¿e analiza zabytków z epok wczeniejszych i póniejszych, pozwalaj¹ca przeledziæ zmiany tak w surowcach, jak
i w procesach technologicznych zwi¹zanych z wytwarzaniem narzêdzi czy przedmiotów codziennego
u¿ytku na obszarze Dolnego l¹ska.
B.M.

19. IDENTYFIKACJA GATUNKOWA I OCENA MATERIA£OZNAWCZA
WYBRANYCH ZABYTKÓW SKÓRZANYCH
Odkryte we Wroc³awiu pod nawierzchni¹ ul.
Szewskiej fragmenty przedmiotów skórzanych oraz
odpady produkcyjne skór wyprawionych wzbogaci³y
liczny ju¿ zbiór tego typu zabytków pochodz¹cych
ze stanowisk wroc³awskich datowanych na XIII
XIV w. W przesz³oci przebadalimy materia³
skórzany z podobnie datowanych warstw dwóch stanowisk w tym miecie. By³y to: stanowisko przy ul.
Wiêziennej 11 (Radek 1999) oraz stanowisko przy
ul. Bernardyñskiej (Radek 1994). Przedstawione
w tej pracy wyniki oceny zabytków skórzanych pozyskanych w trakcie badañ archeologicznych na terenie ul. Szewskiej stanowi¹ kolejny etap badañ d¹¿¹cych do pog³êbiania wiedzy o skórnictwie redniowiecznego Wroc³awia, w XIII i XIV w.
Materia³ i metody
Otrzymane do oznaczenia i oceny jakociowej
288 fragmentów wyprawionych skór to czêæ
(0,96%) zbioru zabytków skórzanych odkrytych pod
nawierzchni¹ ul. Szewskiej we Wroc³awiu (ok. 30
tysiêcy) w trakcie badañ archeologicznych prowadzonych w latach 20052006 przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Wroc³awskiego.
Gatunkowe pochodzenie surowca skórzanego
oznaczono przy u¿yciu mikroskopu stereoskopowego (powiêkszenie 1620-krotne) na podstawie trzech
cech taksonomicznych skór wyprawionych, którymi s¹: deseñ lica, sposób rozmieszczenia na licu
otworów w³osowych oraz gruboæ i struktura splotów pêczków w³ókien kolagenowych mizdry na przekroju skóry i na wewnêtrznej, odmizdrowej jej powierzchni (Radek 1980, s. 8588; Persz 1992, s. 61;
Goubitz i in. 2001, s. 29; Mould i in. 2003, s. 3265).
Stopieñ przegarbowania tkanki skór zabytków
oraz asortyment skór badano na przekroju poprzecznym, oceniaj¹c zwartoæ tkanki skór i wyznaczaj¹c
k¹t przebiegu wiêkszoci pêczków w³ókien kolagenowych w stosunku do powierzchni licowej skór.
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Jakoæ wykoñczenia lica i mizdry oceniano, pos³uguj¹c siê wspó³czenie obowi¹zuj¹cymi normami dla
skór twardych i miêkkich poszczególnych gatunków
zwierz¹t (Lasek, Persz 1981, s. 192211; Persz 1992,
s. 93114).
Korelacjê miêdzy parami podzbiorów zabytków
obliczono za pomoc¹ wspó³czynnika korelacji rang
(rS) Spearmana (Krysicki i in. 2000, s. 231) zgodnie
z poni¿szym wzorem:
n

rS = 1 −

6∑ ( X i − Yi )

2

i =1

n(n 2 − 1)

Wyniki i omówienie
Z ogólnej liczby 288 skór oznaczono 206
(71,53%) eksponatów. Zidentyfikowane gatunkowo
obiekty by³y fragmentami wyprawionych skór
przede wszystkim zwierz¹t domowych. By³y to
g³ównie skóry ma³ych prze¿uwaczy  kozy, owcy 
lub skóry zwierz¹t rozpoznanych jako koza lub owca
(106 obiektów  36,81%), a w nastêpnej kolejnoci
skóry byd³a (71 obiektów  24,65%). W materiale
znalaz³y siê tak¿e fragmenty skór zwierz¹t z rodziny jeleniowatych (28 obiektów  9,72%) i jeden fragment (0,35%) skóry wini lub dzika (tabela 16).
Przedstawione wyniki oznaczenia ró¿ni¹ siê od
wyników analogicznych badañ zabytków odkrytych
we Wroc³awiu w warstwach kulturowych datowanych na XIII/XIV w. przy ul. Bernardyñskiej (tabela 17) i na terenie dzia³ki przy ul. Wiêziennej 11
(Radek 1999, s. 96, tabela I, faza IVII). Mimo to
obliczone wartoci wspó³czynników korelacji (rS)
dla podzbiorów zabytków z ul. Szewskiej i Bernardyñskiej oraz z ul. Szewskiej i Wiêziennej, dla zasadniczych gatunków zwierz¹t, bez uwzglêdnienia
podzia³u na skóry zwierz¹t doros³ych i m³odych, s¹
wysokie i wynosz¹ odpowiednio rS = 0,77 i rS = 0,8.
Po uwzglêdnieniu podzia³u skór bydlêcych i ma³ych

24,65

%

17,71

51

doros³e
(adult)

1,04

3

m³ode
(juvenil)

17,36

50

16,32

47

doros³e
(adult)

koza
(Capra aegagrus f. hircus)

1,39

4

m³ode
(juvenil)

10,42

30

9,03

26

doros³e
(adult)

owca
(Ovis ammon f. aries)

0,69

2

m³ode
(juvenil)

9,03

26

8,33

24

doros³e
(adult)

koza lub owca

0,35

1

winia lub dzik
(Sus scrofa)

9,72

28

jeleniowate
(Cervidae)

422

31,23

%

9,47

%

N

294

128

n

21,76

doros³e
(adult)

m³ode
(juvenil)

byd³o
(Bos primigenius f. taurus)

0,37

5

m³ode
(juvenil)

10,07

136

9,70

131

doros³e
(adult)

koza
(Capra aegagrus f. hircus)

0,37

5

m³ode
(juvenil)

15,54

210

15,17

205

doros³e
(adult)

owca
(Ovis ammon f. aries)

1,04

14

m³ode
(juvenil)

2,08

28

1,04

14

doros³e
(adult)

koza lub owca

Gatunek zwierzêcia

2,96

40

koñ
(Equus ferus
f. cabalus)

0,07

1

pies lub wilk
(Canis lupus)

1,85

25

jeleniowate
(Cervidae)

Tabela 17. Gatunki 1351 fragmentów skór wyprawionych odkrytych w trakcie badañ archeologicznych prowadzonych
w latach 19881991 we Wroc³awiu przy ul. Bernardyñskiej (XIII/XIV w., niepublikowane wyniki badañ z 1994 r.). Oprac. T. Radek, A. Chrószcz

71

6,94

%

N

20

n

m³ode
(juvenil)

byd³o
(Bos primigenius f. taurus)

Gatunek zwierzêcia

Tabela 16. Gatunki fragmentów skór wyprawionych odkrytych w trakcie badañ archeologicznych prowadzonych
w latach 20052006 we Wroc³awiu na ul. Szewskiej. Oprac. T. Radek, A. Chrószcz

36,20

489

?

28,47

82

?
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Ryc. 260. Wroc³aw, ul. Szewska. A  zapiêtek ze skóry
koziej; a  fragment skóry z okolicy ³onowej samca
z brodawk¹ gruczo³u sutkowego samczego i brodawk¹
sutka dodatkowego. Fot. A. Chrószcz
Fig. 260. Wroc³aw, Szewska St. A  heel stiffener made
of goat leather; a  leather fragment from male inquinal
region with the papilla of mammary gland and accesory
mamma. Photo. A. Chrószcz

prze¿uwaczy, w ka¿dym z porównywanych podzbiorów, na pochodz¹ce ze zwierz¹t m³odych i doros³ych,
korelacja miêdzy materia³em z ul. Szewskiej i Bernardyñskiej nie uleg³a istotnej zmianie i wynosi³a
rS = 0,76. Po takiej operacji korelacja miêdzy zabytkami z ul. Szewskiej i ul. Wiêziennej w sposób istotny maleje do wartoci rS = 0,68. Na spadek korelacji wp³ywa przede wszystkim ró¿nica w udziale skór
doros³ego byd³a oraz skór ma³ych prze¿uwaczy
z osobników m³odych, wy¿szego  w ka¿dym z tych
przypadków  wród zabytków z ul. Szewskiej ni¿
zabytków z ul. Wiêziennej.
Przebadane zabytki z ul. Szewskiej mo¿na podzieliæ na dwie zasadnicze grupy. Jedn¹ z nich, liczniej reprezentowan¹, tworzy³y fragmenty przedmiotów skórzanych. W tej partii materia³u przewa¿a³y
czêci obuwia (180 z 288 zabytków, 62,5%), wród
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których 88 sztuk (30,56%) by³o resztkami elementów wierzchnich, a 92 obiekty (31,94%)  spodów
obuwia. Pozosta³e zabytki w grupie przedmiotów
by³y szcz¹tkami wyrobów galanteryjnych (25 fragmentów, 8,68%) lub strzêpami i wtórnymi odpadami niezidentyfikowanych przedmiotów (55 fragmentów, 19,09% ca³oci materia³u).
Drug¹ grupê zabytków stanowi³y niewykorzystane partie surowca skórzanego, czyli odpady powsta³e
z rozkroju ca³ych skór w trakcie ró¿nego rodzaju
wytwórczoci skórniczej (27 cinków, 9,72% ca³oci materia³u).
Z 88 szcz¹tków zidentyfikowanych jako czêci
wierzchów obuwia oznaczono 79, czyli ok. 90% tej
kategorii zabytków (tabela 18). W wiêkszoci by³y
one fragmentami wyprawionych skór ma³ych prze¿uwaczy (44 zabytki  50%  koza, owca, koza lub
owca; ryc. 260261), zw³aszcza skór kozich. W mniejszej liczbie w tej czêci materia³u wystêpowa³y skóry
bydlêce (ryc. 262), w tym z pow³oki osobników m³odych (ryc. 263), a tak¿e skóry zwierz¹t z rodziny
jeleniowatych (ryc. 264). Wnosz¹c z ponad trzykrotnie ni¿szego odsetka wierzchnich skór owczych
w stosunku do kozich, mo¿na uznaæ za wysoce prawdopodobne, ¿e wród fragmentów wierzchów oznaczonych jako kozie lub owcze wzajemne relacje ilociowe skór tych dwóch gatunków mog¹ byæ bardzo podobne.
Jeli potraktowaæ przytoczone wyniki jako wypadkow¹ celowego doboru materia³u do wykrawania wierzchów obuwia, to wybór skóry kozy, byd³a
i zwierz¹t jeleniowatych przed skór¹ owcy mo¿na
uznaæ za korzystny. Sporód parametrów morfologicznych pow³oki kozy, decyduj¹cych o wy¿szej
wartoci u¿ytkowej produktu wyprawionego z tego
gatunku w porównaniu do produktu z pow³oki owcy,
nale¿y przede wszystkim wymieniæ: wiêksz¹ u kozy
gruboæ warstwy siateczkowej skóry w³aciwej
w stosunku do ca³ej gruboci skóry (3560%, u owcy
 3040%), wiêksz¹ gêstoæ i zwartoæ oraz bardziej
regularny uk³ad pêczków w³ókien kolagenowych
w warstwie siateczkowej, a tak¿e iloæ przerostów
t³uszczowych w tkance skórnej, znacznie mniejsz¹
w przeliczeniu na such¹ masê skóry u kozy (310%)
ni¿ u owcy (440%) (Lasek 1954, s. 6365; Bieñkiewicz 1977, s. 91; Persz 1992, s. 63). Anatomicznie struktura tkanki skórnej kozy jest bardziej zbli¿ona do skóry bydlêcej ni¿ owczej (Kobryñ, Kobryñczuk 2006, s. 279).
Skóry zwierz¹t jeleniowatych cechuje zwarta i gêsta struktura. S¹ miêkkie i bardzo trwa³e. Wspó³czenie s³u¿¹ one do wyrobu luksusowego obuwia,
obsadzania bryczesów, wyk³adania obuwia orto-

odpady pierwotne

niezidentyfikowane
przedmioty

galanteria

spody

wierzchy

Kategoria
zabytku

6

22,22

%

7,41

%

N

2

20,0

%

n

11

7,27

%

N

4

8,0

%

n

2

4,0

%

N

1

29,35

%

n

27

3,26

%

N

3

28,41

%

n

25

11,36

%

N

10

n

m³ode
(juvenil)

14,81

4

12,73

7

4,0

1

26,09

24

17,05

15

doros³e
(adult)

0

0

5,45

3

0

0

0

0

0

0
23

29,63

8

23,64

13

24,0

6

0

0

29,63

8

18,18

10

24,0

6

0

0

26,14

23

doros³e
(adult)

26,14

m³ode
(juvenil)

byd³o
koza
(Bos primigenius f. taurus) (Capra aegagrus f. hircus)

7,41

2

1,82

1

0

0

0

0

6,82

6

m³ode
(juvenil)

33,34

9

12,73

7

28,0

7

0

0

7,96

7

25,93

7

10,91

6

28,0

7

0

0

1,14

1

doros³e
(adult)

owca
(Ovis ammon f. aries)

Gatunek zwierzêcia

3,7

1

0

0

0

0

0

0

1,14

1
14

7,4

2

9,09

5

16,0

4

1,09

1

3,7

1

9,09

5

16,0

4

1,09

1

14,77

13

doros³e
(adult)

15,91

m³ode
(juvenil)

koza lub owca

3,7

1

21,82

12

16,0

4

1,09

1

11,36

10

jeleniowate
(Cervisdae)

0

0

1,82

1

0

0

0

0

0

0

winia lub dzik
(Sus scrofa)

3,7

1

10,91

6

8,0

2

68,48

63

10,23

9

?

Tabela 18. Gatunki skór wyprawionych z uwzglêdnieniem kategorii zabytków skórzanych odkrytych na terenie stanowiska na ul. Szewskiej we Wroc³awiu. Oprac. T. Radek, A. Chrószcz
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Ryc. 261. Wroc³aw, ul. Szewska. A  przyszwa prawdopodobnie ze skóry owczej; a  lico skóry przyszwy. Fot. A. Chrószcz
Fig. 261. Wroc³aw, Szewska St. A  vamp probably made of sheeps leather; a  outer surface. Photo. A. Chrószcz

pedycznego, s¹ równie¿ surowcem do wyrobu rêkawiczek i odzie¿y. Mankamentem tzw. jelonków
s¹ jednak czêste uszkodzenia lica, w postaci blizn
po nak³uciach, zadrapaniach i larwach gza bydlêcego (Porankiewicz 1947, s. 34; Lasek 1954,
s. 66).
Wyniki ekspertyzy skór  fragmentów wierzchów
 ze stanowiska na ul. Szewskiej ró¿ni¹ siê istotnie

od wyników analogicznych badañ szcz¹tków ze stanowiska przy ul. Wiêziennej 11 (rS = 0,36). O ma³ej korelacji miêdzy tymi podzbiorami decyduje
g³ównie ró¿nica w wystêpowaniu skóry owczej.
Owczy surowiec by³ czêciej wykorzystywany przez
rzemielników, których lady wytwórczoci odkryto przy ul. Wiêziennej, ni¿ przez tych, których pozosta³oci tego rodzaju rêkodzie³a odkryto na tere-

Ryc. 262. Wroc³aw, ul. Szewska. A  przyszwa ze skóry bydlêcej; a  lico skóry przyszwy. Fot. A. Chrószcz
Fig. 262. Wroc³aw, Szewska St. A  cowhide vamp; a  outer surface. Photo. A. Chrószcz
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Ryc. 263. Wroc³aw, ul. Szewska. A  przyszwa
ze skóry cielêcej; a  lico skóry przyszwy.
Fot. A. Chrószcz

Ryc. 264. Wroc³aw, ul. Szewska. A  fragment wierzchu
obuwia ze skóry jelenia; a  lico skóry zabytku.
Fot. A. Chrószcz

Fig. 263. Wroc³aw, Szewska St. A  calfskin
vamp; a  outer surface.
Photo. A. Chrószcz

Fig. 264. Wroc³aw, Szewska St. A  fragment of leather
upper made of deerskin; a  outer surface.
Photo. A. Chrószcz

nie ul. Szewskiej. Nieco mniejszy wp³yw na nisk¹
wartoæ korelacji porównywanych podzbiorów mia³a
obecnoæ skór zwierz¹t jeleniowatych w materiale
z ul. Szewskiej i brak tych gatunków skór wród
zabytków z ul. Wiêziennej.
Z przebadanych wierzchnich elementów obuwia
39 fragmentów (44,32%) nosi³o lady odcinania (ryc.
265D-d). By³y odpadami zu¿ytych partii wierzchów,
a wiêksze z nich prawdopodobnie materia³em przygotowanym do powtórnego wykorzystania, np. na
³aty.
Stopieñ przegarbowania skór wierzchów przeanalizowano na 76 zabytkach. Pozosta³ych 12 szcz¹tków, ze wzglêdu na z³y stan zachowania, nie mo¿na
by³o poddaæ ocenie. Do skór, które mo¿na uznaæ za
fragmenty surowca dobrze przegarbowanego, zaliczono 38 obiektów (43,18% skór wierzchnich). Charakteryzowa³a je jednolita barwa przekroju poprzecznego. Fragmentami, które mog³y byæ czêciami nie-

dogarbowanego surowca, s¹ te z wierzchnich skór,
które by³y czêciowo lub ca³kowicie rozdwojone na
warstwê przylicow¹ i warstwê mizdrow¹ (20 skór,
22,73%). Zaliczono tu tak¿e obiekty z wyranym,
wyodrêbniaj¹cym siê w rodkowej partii skóry pasmem ciemnej tkanki. Sporód zabytków z surowca
niedogarbowanego 10 eksponatów (11,36%) by³o
wy³¹cznie przylicow¹ lub wy³¹cznie mizdrow¹ parti¹ materia³u ca³kowicie rozdwojonego. Wród siedmiu skór pozbawionych lica struktura splotów pêczków w³ókien kolagenowych mizdry nie wyklucza³a
pochodzenia skór z surowca bydlêcego. Natomiast
budowa w³ókien mizdry jednego z tak zachowanych
szcz¹tków wyklucza³a jego pochodzenie z pow³oki
skóry bydlêcej.
Skóry rozdwojone lub rozdwajaj¹ce siê s¹ powszechnie spotykane wród zabytków skórzanych
pochodz¹cych ze wszystkich stanowisk archeologicznych. Powszechnoæ tego zjawiska nie pozwala na
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Ryc. 265. Wroc³aw, ul. Szewska. A-a  odpad skóry koziej; B-b, C-c, D-d  odpady skór bydlêcych; AC  odpady pierwotne;
D  odpad wtórny przyszwy obuwia. A-a  odpad przybrze¿ny skóry z okolicy ³onowej samicy, z brodawk¹ gruczo³u
sutkowego i brodawk¹ dodatkow¹; B-b  odpad przybrze¿ny pow³oki miêdzy szyj¹ i barkiem, fragment nieodw³osionego
surowca, brak wykoñczenia lica; C-c  odpad przybrze¿ny z okolicy cia³a skóry lunej, niewykoñczone lico skóry;
Dd  odpad wtórny przyszwy, skóra cielêca o spêkanym, startym licu. Fot. A. Chrószcz
Fig. 265. Wroc³aw, Szewska St. A-a  scrapped piece of goat leather; B-b, C-c, D-d  scrapped pieces of cowhide;
AC  scraps from the first stage of working; D  secondary scraps from making the vamps. A-a  marginal waste leather
fragment from female inquinal region with the papilla of mammary gland and accesory mamma; B-b  marginal waste leather
fragment from the neck and trunk region, without hair removal and grain side not fully crusted and finished; C-c  marginal
waste leather fragment from the loose fitting skin fragment, grain side not fully crusted and finished; D-d  secondary scrap
from making the vamps, calfskin with cracked and worn outer surface. Photo. A. Chrószcz
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Ryc. 266. Wroc³aw, ul. Szewska. A  podeszwa z twardej skóry bydlêcej; a  lico skóry podeszwy. Fot. A. Chrószcz
Fig. 266. Wroc³aw, Szewska St. A  sole made of tough cowhide; a  outer surface of sole. Photo. A. Chrószcz

jednoznacznie negatywn¹ ocenê rozwarstwiaj¹cych
siê skór wyprawionych jako produktu z wadliwie
(wiadomie lub niewiadomie) wygarbowanego surowca. Prowokuje to do szukania tak¿e innych ni¿
b³êdy technologiczne przyczyn rozwarstwiania siê
skór zabytków.
Do czynników rodowiskowych wp³ywaj¹cych
na zmniejszenie trwa³oci skóry wyprawionej nale¿¹
m.in. dzia³anie enzymów proteolitycznych bakterii
i wydzieliny gruczo³ów potowych. W pierwszym
wypadku rozk³ad wi¹zañ miêdzy kolagenem a garbnikiem zapocz¹tkowuje hydroliza tkanki skórnej
przez grzyby, w wyniku czego skóra traci odpornoæ
na dzia³anie bakterii. Natomiast w przypadku dzia³ania potu na rozk³ad wygarbowanej skóry wp³ywaj¹
amoniak i mocznik, które to sk³adniki potu wykazuj¹ w³aciwoci kompleksotwórcze (Bieñkiewicz
1977, s. 451455). Szukaj¹c przyczyn rozwarstwiania siê skór zabytków, nale¿y braæ pod uwagê równie¿ wiadomy wybór metody wyprawy. Najstarszym sposobem uzyskiwania wodoodpornoci skór
wierzchnich garbowanych rolinnie by³o nieca³kowite ich przegarbowanie. Proces garbowania przerywano, gdy w rodku skóry pozostawa³a cienka
warstwa skóry surowej. W³ókna tej warstwy, pêczniej¹c pod wp³ywem wilgoci, zamyka³y dostêp wody
do wnêtrza obuwia. Pasmo to jednak ³atwo ulega³o
maceracji, a to skraca³o okres u¿ytkowania obuwia
(Bieñkiewicz 1977, s. 423).

Inne wady skór wierzchnich, jak spêkania warstwy licowej (26 obiektów, 29,55%), lune, niezwi¹zane z mizdr¹ lico (10 obiektów, 11,36%) lub odwarstwiaj¹ca siê tkanka skór, w postaci kêpek w³ókien
mizdry (trzy obiekty, 3,41%), mo¿na uznaæ za wynik b³êdów wyprawy surowca, pope³nionych g³ównie w etapach prac warsztatu mokrego.
Ci¹g³oæ w³ókien skóry mo¿e byæ naruszona ju¿
podczas wstêpnej obróbki surowca skórzanego, przy
niedostatecznym lub nadmiernym rozmoczeniu skór
suchych. W obrazie mikroskopowym warstwa licowa tak uszkodzonej skóry ma wygl¹d wysuszonej
gleby, pokrytej pajêczyn¹ g³êbszych lub p³ytszych
bruzd. Jednak w wypadku wierzchów obuwia os³abienie struktury w³óknistej skóry mog³o nast¹piæ
w trakcie u¿ytkowania, pod wp³ywem czynników odgarbowuj¹cych skórê i dysperguj¹cych garbniki, takich jak mocznik zawarty w pocie (skóry z odwarstwiaj¹c¹ siê mizdr¹). Oddzielanie siê warstwy licowej od pozosta³ej partii skóry mo¿e byæ równie¿
spowodowane: wapnieniem surowca w wapnicy
o zbyt niskiej temperaturze, zbyt niskim wspó³czynnikiem k¹pieli, niewystarczaj¹cym poruszaniem skór
podczas wapnienia lub nieusuniêciem nadmiaru niezwi¹zanego z kolagenem garbnika, po ca³kowitym
wygarbowaniu rolinnym skór (Persz 1979, s. 73;
1992, s. 40). Przebadane szcz¹tki wierzchnich skór
o lunym licu by³y fragmentami skór cielêcych (trzy
sztuki), kozich (piêæ), kozich lub owczych (dwie)
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i w jednym przypadku skóry jagniêcej. To uchybienie w procesie garbowania skór miêkkich uwa¿ane
jest za zasadniczy b³¹d technologiczny wyprawy takiego surowca. W obrazie mikroskopowym tak
uszkodzona zewnêtrzna powierzchnia skór wymienionych zabytków by³a miejscowo pozbawiona warstwy licowej lub odstawa³a w postaci pêcherzy od
mizdrowej partii skóry.
Szcz¹tki wierzchów o licu g³adkim, mocno zespolonym ze skór¹ i z równo oszlifowan¹ mizdr¹,
bez zaciêæ i lunych w³ókien (Porankiewicz 1947,
s. 36; Lasek, Persz 1981, s. 194), uznano za fragmenty surowca poprawnie wykoñczonego (30 fragmentów, 34,09%).
Wród otrzymanych do oznaczenia i oceny czêci spodnich obuwia by³y ca³e lub fragmentarycznie zachowane podeszwy (82 obiekty), wy³o¿yny
podeszew (siedem obiektów) i otoki (trzy). Tylko
31,53% spodów zachowa³o lady cech taksonomicznych skór wyprawionych. Prawie wszystkie z oznaczonych zabytków by³y szcz¹tkami skór bydlêcych
(ryc. 266), jedna podeszwa by³a ze skóry jelenia
a jeden z otoków ze skóry kozy lub owcy (tabela 18).
Niska wartoæ wspó³czynnika korelacji (rS = 0,58)
pomiêdzy podzbiorami gatunków skór spodnich odkrytych na ul. Szewskiej i z dzia³ki przy ul. Wiêziennej 11 (Radek 1999, s. 97, tabela III, faza IVII) potwierdza odmiennoæ (stwierdzon¹ ju¿ na podstawie
obliczonego stopnia spójnoci wierzchnich skór
z tych stanowisk) w wykorzystywaniu skór ma³ych
prze¿uwaczy do wykrawania elementów obuwia
przez rzemielników, których lady wytwórczoci
skórniczej odkryto na tych stanowiskach. Przyczyny tej odmiennoci mog¹ tkwiæ w ró¿nicach dostêpu do surowca, np. bydlêcego, zw³aszcza z przeznaczeniem na podeszwy.
Sporód podeszew cztery eksponaty mo¿na uznaæ
za lad surowca wyprawionego na materia³ twardy,
redniej gruboci, z powierzchni pow³oki cia³a skóry
zbitej (zgodnie ze wspó³czesn¹ norm¹ dla skór podeszwowych twardych k¹t nachylenia wiêkszoci pêczków w³ókien kolagenowych wynosi ok. 70°, gruboæ
skór mieci siê w granicach 3,94,5 mm; Persz 1992,
s. 136).
W przeciwieñstwie do skór wierzchnich znacz¹ca wiêkszoæ materia³u skór spodnich zosta³a wykrojona z surowca nieprzegarbowanego. By³y czêciowo (10 obiektów, 10,9% spodów) lub ca³kowicie rozdwojone (73 zabytki, 79,35% spodów). Sporód tych ostatnich ponad 60 podeszew by³o
wy³¹cznie mizdr¹ skór, a trzy pozosta³e  ich
warstw¹ przylicow¹. Analizuj¹c budowê pêczków
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w³ókien kolagenowych podeszew, z których zachowa³y siê jedynie ich mizdrowe partie, mo¿emy
uznaæ, ¿e pokrój w³ókien tkanki skórnej w 55 wypadkach nie wyklucza pochodzenia szcz¹tków z surowca bydlêcego. Obraz w³ókien na piêciu tak zachowanych podeszwach nie przystawa³ do obrazu
w³ókien wyprawionej skóry bydlêcej. Skóry podeszwowe ze ladami po odcinaniu nale¿y uwa¿aæ za
odpady zniszczonych partii podeszew (piêæ fragmentów).
Tak jak to by³o w wypadku skór wierzchnich,
niepodobna jednoznacznie uznaæ rozdwojonych skór
podeszwowych za surowiec wadliwie wygarbowany. Byæ mo¿e by³a to jedna z ówczenie dopuszczalnych i celowo stosowana metoda otrzymywania skór
podeszwowych wodoodpornych, lub te¿ metoda
swoistego usztywniania surowca bydlêcego.
Do skór podeszwowych z surowca wadliwie
wyprawionego zaliczono trzy skóry z lunym licem,
dwie skóry o licu spêkanym, jedn¹ z odwarstwiaj¹cymi siê kêpkami w³ókien mizdry i dwie z nierówno oszlifowan¹ powierzchni¹ mizdrow¹.
ladem dobrze przegarbowanego surowca by³o
dziewiêæ skór podeszwowych, z których piêæ mo¿na dodatkowo uznaæ za fragmenty surowca z poprawnie wykoñczonym licem i mizdr¹.
Na zespó³ zabytków galanterii skórzanej sk³ada³o siê siedem pochewek, dwie sakiewki (w tym jedna z fragmentem rzemyka), cztery paski, osiem rzemyków (w tym jeden spleciony w warkocz) i trzy
fragmenty jednej rêkawicy. Wszystkie wymienione
wyroby wykrojono z miêkkich skór, g³ównie ma³ych
prze¿uwaczy (ryc. 267268), a tak¿e skóry cielêcej
(jedna pochewka) i skóry zwierzêcia z rodziny jeleniowatych (jedna pochewka i trzy elementy rêkawicy
ze skóry jelenia lub ³osia). Cechy taksonomiczne
jednego paska i splecionego w warkocz rzemyka
by³y tak zatarte, ¿e nie mo¿na by³o oznaczyæ rodowodu skór, z których je wykrojono. Pokrój w³ókien
mizdry tych zabytków wyklucza³ jednak pochodzenie skór z surowca bydlêcego.
£¹cznie przebadano 25 fragmentów skór (tabela
18). Z 18 przedmiotów galanteryjnych mo¿liwych
do oceny jakociowej 12 mog³o pochodziæ z poprawnie wygarbowanego surowca (48%), w tym 11 z nich
nosi³o tak¿e cechy surowca poprawnie wykoñczonego, od strony zarówno lica, jak i mizdry. Pozosta³e
szeæ obiektów z tej kategorii zabytków mo¿na uznaæ
za fragmenty surowca wadliwie wyprawionego (skóry o spêkanym lub lunym licu).
Zabytki zaklasyfikowane jako niezidentyfikowane przedmioty by³y partiami materia³u skórzanego
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Ryc. 267. Wroc³aw, ul. Szewska. A  pochewka ze skóry koziej lub owczej; a  lico skóry zabytku. Fot. A. Chrószcz
Fig. 267. Wroc³aw, Szewska St. A  sheath of goath or sheep leather; a  outer surface. Photo. A. Chrószcz

o ró¿nych kszta³tach i z regu³y niewielkiej powierzchni (55 fragmentów, tabela 18). Wiêkszoæ z nich
mia³a charakter tzw. odpadów wtórnych (44 fragmenty ze ladami odcinania, 80%). Pozosta³e by³y
oderwanymi fragmentami lub strzêpami bardzo zniszczonych przedmiotów.

Struktura gatunkowa surowca tej czêci materia³u
wykazywa³a wysoki stopieñ korelacji ze struktur¹ gatunkow¹ wierzchnich elementów obuwia (rS = 0,83)
i nie by³a skorelowana z pozosta³ymi trzema kategoriami przebadanych zabytków (galanteria/niezidentyfikowane przedmioty: rS = 0,02; spody/niezi-

Ryc. 268. Wroc³aw, ul. Szewska. A  sakiewka ze skóry koziej; a  lico skóry sakiewki. Fot. A. Chrószcz
Fig. 268. Wroc³aw, Szewska St. A  pouch of goath leather; a  outer surface of the leather. Photo. A. Chrószcz
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dentyfikowane przedmioty: rS = (-) 0,20; odpady
pierwotne/niezidentyfikowane przedmioty: r S =
(-) 0,59). Wyniki tych relacji miêdzy parami podzbiorów zabytków pozwalaj¹ przypuszczaæ, ¿e fragmenty materia³u skórzanego omawianej kategorii
szcz¹tków s¹ w znacznej czêci odciêtymi lub bardzo zniszczonymi partiami wierzchów obuwia.
Na uwagê zas³uguj¹ wyniki oceny jakociowej
surowca tej czêci przebadanego materia³u. Na ich
podstawie mo¿na wnioskowaæ, ¿e w wiêkszoci analizowane obecnie obiekty s¹ resztkami poprawnie
wyprawionego i powtórnie wykorzystanego materia³u skórzanego, uprzednio pozyskanego ze zniszczonych wyrobów. Za przyjêciem tej tezy przemawia
wysoki odsetek szcz¹tków, których tkanka nie wykazywa³a ladów nieprzegarbowania (32 obiekty,
58,18%); dodatkowo ponad po³owê z nich stanowi³y odpady wtórne, o g³adkim i cile przylegaj¹cym
licu oraz poprawnie oszlifowanej mizdrze (18 odpadów).
Pozosta³e obiekty wykazywa³y wady surowcowe.
Oprócz wystêpuj¹cych w tej czêci przebadanego

materia³u skór rozdwojonych (11 obiektów, 20%,
w tym w dwóch wypadkach zachowa³a siê wy³¹cznie mizdrowa partia skór, a w dwóch  tylko ich warstwa licowa) nale¿y równie¿ wymieniæ: egzemplarze o spêkanej warstwie licowej (11), o lunym licu
(piêæ), egzemplarze niewykoñczone od strony licowej, jak równie¿ takie, które mia³y nierówno oszlifowan¹ mizdrê (cztery).
Ciekawym i wymagaj¹cym dalszych przemyleñ
zagadnieniem by³a obecnoæ fragmentu niezidentyfikowanego wyrobu ze skóry wini lub dzika (ryc.
269). Pojedyncze egzemplarze utrwalonych resztek
pow³oki tych gatunków zwierz¹t wystêpowa³y tak¿e wród zabytków skórzanych odkrytych w warstwach datowanych na XXII w. na terenie Ostrówka w Opolu (Oborska 1977, s. 41; Radek 1987,
s. 6265; 1988, s. 7172), w podobnie datowanych
warstwach na terenie stanowiska w Nakle nad Noteci¹ (Radek 1980, s. 66), a tak¿e w warstwie datowanej na XI/XII w. na Ostrowie Tumskim we Wroc³awiu (Radek 1986, s. 93). Skóry wini lub dzika
nie wystêpowa³y natomiast w dotychczas oznaczo-

Ryc. 269. Wroc³aw, ul. Szewska. A  odpad wtórny wyrobu skórzanego ze skóry wini lub dzika;
a  lico skóry wyrobu; b  lico wspó³czesnej skóry wini. Fot. A. Chrószcz
Fig. 269. Wroc³aw, Szewska St. A  secondary scrap from working pig or boar hide; a  outer surface;
b  outer surface of modern pig hide. Photo. A. Chrószcz
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nych przez nas zespo³ach zabytków skórzanych,
z nawarstwieñ datowanych na XIII i póniejsze stulecia, np.: w Nakle nad Noteci¹, Ko³obrzegu, Szczecinie, Wieleniu (Radek 1980a, s. 35; 2003, s. 318
321; Wywrot-Wyszkowska 2008, s. 107, 112, 114).
Pod tym wzglêdem struktura gatunkowa zabytków
skórzanych z Wroc³awia, z terenu stanowisk przy ul.
Wiêziennej i Szewskiej (po³owa XIII i po³owa
XIV w.), odbiega od przeciêtnie stwierdzanej wród
resztek skór wyprawionych z podobnie datowanych
stanowisk archeologicznych.
Historyczne ujêcie kwestii wykorzystywania skór
wini jako produktu garbarskiego pozwala domniemywaæ, ¿e obecnoæ tych skór jako surowca wyprawionego wród zabytków skórzanych, zarówno
w warstwach wczesno-, jak i pónoredniowiecznych, jest ma³o prawdopodobna, a przynajmniej
powinna zastanawiaæ. Do XVIII w. skóry wini by³y
wyprawiane bardzo rzadko. W XVII w. sporadycznie znajdowa³y one zastosowanie jako skóry podpodeszwowe (Goubitz i in. 2001, s. 75). Na terenie
Polski do 1939 r. produkt ten by³ ma³o znany.
W okresie miêdzywojennym sporadycznie wykorzystywano skóry wiñskie do wytwarzania wyrobów galanteryjnych lub artyku³ów rymarskich. Na wiêksz¹
skalê wyprawiano je dopiero po 1948 r. (Lasek 1954,
s. 60). Zasadniczym powodem, dla którego skóry
wini nie by³y przetwarzane, jest lune utkanie i przerosty t³uszczowe na ca³ej gruboci skóry wini, co
utrudnia ich przerób. Zawarty w skórze t³uszcz tworzy hydrofobowe przestrzenie niewi¹¿¹ce wody podczas moczenia surowca oraz nierozpuszczalne myd³a
wapienne w procesie wapnienia (Bieñkiewicz 1977,
s. 91, 262). Dlatego skóry tego gatunku odt³uszcza siê
przed rozpoczêciem wyprawy i powtórnie po procesie wapnienia. Ostatecznym efektem skomplikowanych i czasoch³onnych procesów wyprawy surowca
wiñskiego jest miernej jakoci, porowaty produkt.
W przeanalizowanym materiale 116 obiektów
(40,3%) stanowi³y ró¿nego rodzaju odpady skórzane. Oprócz wskazanych w poszczególnych kategoriach zabytków odpadów wtórnych (39 odpadów
skór wierzchnich, ryc. 265D-d, szeæ odpadów skór
podeszwowych, 44 odpady wyrobów niezidentyfikowanych) przebadano 27 resztek surowca skórzanego porzuconego po rozkroju ca³ych wyprawionych
skór zwierzêcych, czyli odpady surowe (pierwotne)
(tabela 18, ryc. 265A-a, B-b, C-c, 270; podzia³ odpadów na typy i podtypy wed³ug typologii Rerutkiewicza i Tobiszewskiego 1956, s. 135137, Mould
i in. 2003, s. 3245; Wywrot-Wyszkowska, Radek
2007, s. 228).

Prawie wszystkie otrzymane do oznaczenia pierwotne odpady by³y odrzutem peryferycznych partii
ca³ych skór (25 obiektów, 92,6%) i stanowi³y tzw.
odpad przybrze¿ny (Wywrot-Wyszkowska, Radek
2007, s. 228) lub inaczej odpad pierwszego rzêdu
(Mould i in. 2003, s. 3245). Jedynie dwa obiekty by³y
odpadami rodkowej partii powierzchni skór, czyli
tzw. odpadami miêdzywzornikowymi (Rerutkiewicz,
Tobiszewski 1956, s. 135137) lub inaczej odpadami drugiego rzêdu (Mould i in. 2003, s. 3245).
Kategoria otrzymanych do oceny odpadów wyklucza mo¿liwoæ okrelenia asortymentu skór,
których resztkami by³y przebadane obiekty. Jako
odpady przybrze¿ne s¹ one bowiem fragmentami
pow³oki zwierzêcej o lunym lub bardzo lunym
utkaniu w³ókien. Niezale¿nie od przyjêtych metod
garbowania surowca skórzanego k¹t nachylenia
pêczków w³ókien do powierzchni lica w tych partiach produktu wyprawionego podlega niewielkim
zmianom (w procedurach wyprawy skór twardych
d¹¿y siê do osi¹gniêcia k¹ta przebiegu w³ókien zbli¿onego do 90°, a w procedurach wyprawy skór miêkkich zmniejsza siê k¹t nachylenia w³ókien w kierunku równoleg³ym do powierzchni lica, Persz 1992,
s. 62).
Na podstawie obliczonych wspó³czynników korelacji dla poszczególnych par podzbiorów przebadanego materia³u mo¿na domniemywaæ, ¿e materia³
odpadów pochodzi g³ównie z rozkroju skór wierzchnich, poniewa¿ stopieñ spójnoci struktury gatunkowej tej pary zabytków by³ najwy¿szy (wspó³czynnik korelacji dla zale¿noci odpady surowe/wierzchy: r S = 0,69; dla zale¿noci odpady surowe/
galanteria: rS = 0,54; dla zale¿noci odpady surowe/
wierzchy + galanteria: rS = 0,63). Dodatkowym potwierdzeniem tej tezy jest fakt, ¿e niemal wszystkie
otrzymane do badañ odpady (21 odpadów, 77,8%)
pochodz¹ ze skór, które przed rozkrojem naci¹gniêto i umocowano ko³kami, w celu nadania im odpowiedniego kszta³tu. Tak postêpuje siê g³ównie z materia³em futrzarskim (w przebadanym materiale jedna skóra), ale tak¿e z miêkkimi skórami licowymi.
Dowodem zastosowania tego zabiegu s¹ otwory
wystêpuj¹ce wzd³u¿ jednego z brzegów odpadów lub
lad po ich istnieniu w postaci falistoci na wolnej
krawêdzi skór (ryc. 270B).
Charakterystyczne kszta³ty naturalnych bruzd
i fa³dów, czy te¿ specyficznych wytworów skórnych,
jak np. brodawek gruczo³ów sutkowych, a tak¿e
uk³ad strumieni w³osów na nieodw³osionych skórach
da³y mo¿liwoæ topograficznego umiejscowienia
niektórych sporód uprzednio zidentyfikowanych
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Ryc. 270. Wroc³aw, ul. Szewska. A  odpad przybrze¿ny skóry byd³a z otworem po okrojonym wyrostku rogowym;
B  odpad przybrze¿ny skóry owcy lub kozy z czêci pow³oki okolicy ³onowej, z widoczn¹ brodawk¹ gruczo³u sutkowego
(wzd³u¿ wolnego brzegu skóry widoczne faliste lady po naci¹ganiu surowca wygarbowanego). Fot. A. Chrószcz
Fig. 270. Wroc³aw, Szewska St. A  marginal waste leather fragment with the opening produced during the cornual process cut;
B  marginal waste leather fragment from sheep or goat inguinal region with the visible papilla of mammary gland (the wave
marks visible along the free margin of leather caused by leather stretching during tanning process. Photo. A. Chrószcz

gatunkowo fragmentów. Wród zlokalizowanych
topograficznie obiektów znalaz³y siê: cztery odpady z okolicy ³onowej skóry z utrwalonymi brodawkami gruczo³ów sutkowych (ryc. 265A-a, 270B), trzy
odpady skóry koñczyn (prawdopodobnie piersiowych), jeden odpad z okolicy czo³owej g³owy (ryc.
270A) i dwa odpady skóry z dobrzusznej czêci szyi
(ryc. 265B-b).
Oceniaj¹c jakociowe cechy przebadanych odpadów, nale¿y braæ pod uwagê kategoriê tych obiektów, które sk³ada³y siê na omawian¹ czêæ otrzymanych do badañ szcz¹tków. Zarówno podczas wyprawy skór surowych, jak i przy planowaniu rozkroju
skór wyprawionych zwykle z góry zak³ada siê odrzut
powierzchni skrajnie po³o¿onych partii surowca.
W tym wietle mo¿na uznaæ, ¿e przebadane odpady
by³y w znacznej czêci resztkami wyprawionych skór
dobrej jakoci. W wiêkszoci stanowi³y one bowiem
materia³ ca³kowicie przegarbowany (16 obiektów,
59,3%), a ponadto trzecia czêæ fragmentów mia³a
poprawnie wykoñczone zarówno lico, jak i powierzchniê odmizdrow¹ (osiem obiektów, 29,6%).
Do odpadów, które mog³y pochodziæ z surowca nieprawid³owo wyprawionego, mo¿na zaliczyæ skóry

rozdwajaj¹ce siê (szeæ odpadów, 22,2%) oraz skóry
z lunym licem (dwa odpady, 7,4%). Natomiast brak
wykoñczenia lica i mizdry (17 obiektów, 63%), jak
równie¿ niedok³adne odw³osienie wyprawionej
skóry licowej (piêæ obiektów, 18,5%) z peryferycznych partii powierzchni surowca nie daj¹ podstaw
do oceniania jakoci wykoñczenia materia³u, z którego pochodzi³y przebadane odpady.
Porównuj¹c wyniki analiz redniowiecznych stanowisk na terenie Wroc³awia i cytowanych stanowisk w Polsce z wynikami analogicznych badañ
w Europie, mo¿na stwierdziæ, ¿e najwiêksza odmiennoæ stanowisk w Polsce polega na sk³adzie surowcowym obuwia skórzanego. W Polsce mianowicie
znaleziono znacznie wiêcej elementów obuwia ze
skór ma³ych prze¿uwaczy ni¿ w datowanych na XIII
i XIV w. warstwach kulturowych na terenie Starych
Niderlandów (Goubitz i in. 2001, s. 75), Londynu
(Grew, de Neergaard 2001, s. 4546) czy Yorku
(Mould i in. 2003, s. 3265, 34413525). I o ile
w Polsce podeszwy butów wykonywane by³y ze
skóry bydlêcej, o tyle na wierzchy surowiec nadal
w znacznej czêci by³ pozyskiwany z wyprawionych skór ma³ych prze¿uwaczy.
T.R., A.Ch.
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20. CHARAKTERYSTYKA PETROGRAFICZNA
PÓNOREDNIOWIECZNYCH ZABYTKÓW KAMIENNYCH
Przedmiotem badañ petrograficznych by³o siedem kamiennych pónoredniowiecznych zabytków
znalezionych podczas prac wykopaliskowych prowadzonych na ul. Szewskiej we Wroc³awiu. Z piêciu z nich wykonano p³ytki cienkie (dalej p.c.) do
badañ w wietle przechodz¹cym i badano je pod
mikroskopem polaryzacyjnym.
Podstawowym celem tych prac badawczych by³o
okrelenie struktury, tekstury oraz sk³adu mineralnego surowców skalnych, z jakich zosta³y wykonane artefakty, oraz podjêcie próby odtworzenia ród³a
ich pochodzenia.
Badania mikroskopowe wykonano w Pracowni
Petroarcheologii i Petrografii Technicznej Instytutu
Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wroc³awskiego.
Wród badanych obiektów znalaz³y siê: cztery ose³ki, kamienny pionek do gry, fragment kamiennego
rynsztoku i przêlik. Uzyskane wyniki badañ pozwoli³y stwierdziæ, ¿e dwa badane artefakty zbudowane
by³y z klastycznych ska³ osadowych, tj. piaskowca
glaukonitowego o cechach waki kwarcowej i piaskowca o spoiwie krzemionkowym (waka kwarcowa). Pozosta³e by³y wykonane ze ska³ metamorficznych, a w tym: ³upku kwarcowo-skaleniowego z biotytem, metagabra (apogabrowego amfibolitu),
drobnoziarnistego amfibolitu oraz kwarcytu.
Zabytek nr 1 (p.c. 9). Ose³ka barwy ciemnobr¹zowej, o d³ugoci 16 cm (ryc. 198:554, 271a), przekroju prostok¹tnym i wierzcho³ku zakoñczonym
w szpic. Nosi wyrane lady przepalenia i obt³ukiwania oraz drobne rysy i ¿³obki jako lady u¿ytkowania. Buduj¹cy artefakt piaskowiec glaukonitowy
jest drobno-, równoziarnist¹ ska³¹ barwy ciemnobr¹zowej, z licznymi, w¹skimi, równolegle uk³adaj¹cymi siê laminami o szarym zabarwieniu. Pod mikroskopem widaæ strukturê psamitow¹, a ska³a ma cechy waki kwarcowej. Podstawowy sk³adnik szkieletu
ziarnowego stanowi ostrokrawêdzisty, s³abo obtoczony kwarc o wielkoci ziarn od 2 do czêci milimetra. Oprócz niego napotkaæ mo¿na pojedyncze
wiêksze fragmenty ziarn wêglanów, czasem przyprószone jasnobr¹zow¹ substancj¹ pylast¹. Ponadto w tle ska³y wystêpuj¹ pojedyncze wiêksze hipidiomorficzne fragmenty kryszta³ów kalcytu o wielkoci kilku milimetrów z wyranie zaznaczon¹ ³upliwoci¹ romboedryczn¹ i ladami zbliniaczeñ. Czasem wêglanom towarzysz¹ pojedyncze, powyginane, czêsto zmienione wietrzeniowo blaszki jasnych
³yszczyków o wyranie zaznaczaj¹cej siê ³upliwo-

ci doskona³ej. Spoiwem jest ciemnozielona substancja glaukonitowo-ilasta wype³niaj¹ca interstycja,
wystêpuj¹ca równie¿ w matriks w postaci pojedynczych okr¹g³awych ziarn o wewnêtrznej budowie
drobno³useczkowej (ryc. 271b). W tle spoiwa napotkano równie¿ rdzawe nieregularne plamy wodorotlenków ¿elaza, a niekiedy w¹skie ¿y³ki wype³nione ¿ó³taw¹ pylast¹ substancj¹ przypominaj¹c¹ kollofan. Podczas badañ mikroskopowych nie uda³o siê
jednak potwierdziæ apatytyzacji tej substancji.
W obszarach wiêkszej koncentracji ostrokrawêdzistych fragmentów wêglanów czasem s¹ widoczne obwódki rdzawe wokó³ wiêkszych osobników kalcytu, zbudowane prawdopodobnie z syderytu. Jednak
dok³adne poznanie sk³adu mineralnego tych drobnoziarnistych skupieñ bêdzie mo¿liwe dopiero po
wykonaniu oznaczeñ dyfraktometrycznych. Tlenki
¿elaza wystêpuj¹ tu sporadycznie i tworz¹ w przestrzeniach miêdzyziarnowych pojedyncze drobne
osobniki o zarysach wielok¹tnych.
Zabytek nr 2 (p.c. 10). Medialny fragment ose³ki
o przekroju prostok¹tnym, nacechowany znacznym
zu¿yciem przejawiaj¹cym siê zag³adzeniami na powierzchni (ryc. 198:556, 272a). Jest to drobno laminowany ³upek kwarcowo-skaleniowy z biotytem,
zawieraj¹cy niewielk¹ wyklinowuj¹c¹ siê ¿y³kê wêglanow¹ o mi¹¿szoci ok. 2 mm. Ska³a ma barwê
szar¹ z naprzemiennie wystêpuj¹cymi ciemnozielonymi powyginanymi cienkimi laminami oddzielaj¹cymi soczewkowe obszary o strukturze mikrogranoblastycznej lub kataklastycznej. Lokalnie uwidacznia siê pewna kierunkowoæ t³a skalnego, wyra¿ona
równoleg³ym u³o¿eniem opisywanych laminek. Pod
mikroskopem mo¿na zauwa¿yæ, ¿e laminacja szarego
t³a skalnego zaznacza siê równoleg³ym uk³adaniem
siê drobnych ostrokrawêdzistych wieloziarnowych
agregatów kwarcowo-skaleniowych (ryc. 272b).
W strefach kataklazy poszczególne euhedralne ziarna kwarcu i skaleni ró¿ni¹ siê wielkoci¹ na niewielkiej przestrzeni. W laminach ciemnych przewa¿a
idiomorficzny lub hipidiomorficzny ciemny pleochroiczny biotyt wykszta³cony w postaci bez³adnie
lub smu¿ycie pouk³adanych drobnych blaszek, ³useczek lub nawet igie³ek o charakterystycznych zielono¿ó³tych lub ciemnozielonych barwach interferencyjnych. Zespo³y ³yszczyków najczêciej tworz¹
bezkierunkowo zorientowane zrosty wielu w¹skich
blaszek i ³usek. Sporadycznie mo¿na napotkaæ równie¿ kierunkowo u³o¿one smugi ³yszczyków, czasem
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Ryc. 271. Wroc³aw, ul. Szewska. Ose³ka (zabytek nr 1, kat. 554): a  widok; b  powiêkszenie. Fot. E. Lisowska
Fig. 271. Wroc³aw, Szewska St. Whetstone (no. 1, cat. 554): a  actual size; b  magnified. Photo. E. Lisowska

powyginanych w mikrofa³dki. W tle skalnym wystêpuj¹ te¿ pojedyncze wiêksze blaszki biotytu,
które czêsto s¹ postrzêpione na krawêdziach. Minera³y rudne s¹ tu rzadkie i je¿eli wystêpuj¹, to
z regu³y tworz¹ chmurzaste skupienia mikrokuleczek i grudek. Jak ju¿ wczeniej zaznaczono, miejscami ska³a wykazuje lady zaawansowanej deformacji ciêciowej, co przejawia siê protoklaz¹, pokruszeniem i zmieleniem wielu buduj¹cych j¹
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sk³adników mineralnych. W ¿y³ce wêglanowej
przewa¿a natomiast subhedralny kalcyt z wyranymi ladami zbliniaczeñ i dobrze widocznymi dwoma kierunkami ³upliwoci romboedrycznej. Wielkoæ kryszta³ów kalcytu ponadczterokrotnie przewy¿sza rozmiary otaczaj¹cych je sk³adników masy
kwarcowo-skaleniowej.
Zabytek nr 3 (p.c. 11). Fragment ose³ki o przekroju rombowatym, cechuj¹cy siê znacznym zag³a-
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Ryc. 272. Wroc³aw, ul. Szewska. Ose³ka (zabytek nr 2, kat. 556): a  widok; b  powiêkszenie. Fot. E. Lisowska
Fig. 272. Wroc³aw, Szewska St. Whetstone (no. 2, cat. 556): a  actual size; b  magnified. Photo. E. Lisowska

dzeniem powierzchni i niedba³ym wykonaniem (ryc.
198:557, 273a). Reprezentuje ona laminowany apogabrowy amfibolit (metagabro?) barwy szarozielonej, z wyranie zaznaczonymi ciemnymi nieregularnymi plamkami. Podczas badañ megaskopowych
widaæ, ¿e jasnoszarozielone plamy t³a skalnego s¹
op³ywane przez w¹skie szare ¿y³ki o budowie ³añcuszkowej, które lokalnie ³¹cz¹ siê w równolegle
uk³adaj¹ce siê systemy ¿y³ek, tworz¹c wyran¹ teks-

turê kierunkow¹. Byæ mo¿e stanowi¹ pozosta³oci
wczeniejszych romboedrów ze cinania zablinionych podczas nastêpnego etapu rozwoju zjawisk tektonometamorficznych. W czêciach wewnêtrznych
tych romboedrów przewa¿aj¹ obszary o strukturze
granolepidoblastycznej, miejscami lepidoblastycznej
i diablastycznej, i teksturze kierunkowej wyznaczonej równoleg³ym uk³adaniem siê drobniutkich
w³ókienek amfiboli oraz drobno³useczkowych agre-
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Ryc. 273. Wroc³aw, ul. Szewska. Ose³ka (zabytek nr 3, kat. 557): a  widok; b  powiêkszenie. Fot. E. Lisowska
Fig. 273. Wroc³aw, Szewska St. Whetstone (no. 3, cat. 557): a  actual size; b  magnified. Photo. E. Lisowska

gatów chlorytowych. Pod mikroskopem w tle skalnym widoczne s¹ te¿ liczne anhedralne brunatne
relikty piroksenów jednoskonych z wyranie zaznaczon¹ ³upliwoci¹ diallagow¹ (100), czêsto z
zatokowo wygiêtymi krawêdziami s³upków. Pomiary k¹ta znikania wiat³a w p³aszczynie równoleg³ej do (100) wskazuj¹ na obecnoæ w skale piroksenów jednoskonych o sk³adzie porednim miêdzy augitem diopsydowym a diopsydem. W tle
skalnym liczne s¹ równie¿ pojedyncze pseudomor-
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fozy popiroksenowe wype³nione spilnionymi agregatami uralitowymi przechodz¹cymi lokalnie
w drobno³useczkowe t³o chlorytowe o charakterystycznych szarych barwach interferencyjnych.
W strefach kataklazy widoczne jest znaczne pokruszenie i roztarcie sk³adników ska³y, i op³ywanie
przez masê kataklastyczn¹ wiêkszych pseudomorfoz popiroksenowych (ryc. 273b). Miejscami zachowa³y siê te¿ prostok¹tne pseudomorfozy po pierwotnie tabliczkowym plagioklazie o sk³adzie an-
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Ryc. 274. Wroc³aw, ul. Szewska. Ose³ka (zabytek nr 4, kat. 555): a  widok; b  powiêkszenie. Fot. E. Lisowska
Fig. 274. Wroc³aw, Szewska St. Whetstone (no. 4, cat. 555): a  actual size; b  magnified. Photo. E. Lisowska

dezynu-labradoru. Czêsto s¹ one wype³nione drobno³useczkowym chlorytem lub szklistym epidotem
(klinozoisytem-zoisytem?). Minera³y nieprzezroczyste s¹ tu reprezentowane przez pojedyncze du¿e
ziarna ilmenitu o nieregularnych zarysach, a czasem tworz¹ one struktury szkieletowe zawieraj¹ce
s³upki rutylu, nierzadko w zrostach. Lokalnie napotkaæ mo¿na te¿ izolowane skupienia drobnych
ziarenek sfenu tytanitu o zarysach bu³awkowych
lub nieregularnych.

Zabytek nr 4 (p.c. 12). Ose³ka o przekroju prostok¹tnym, nosz¹ca lady zag³adzenia na wszystkich
czterech powierzchniach roboczych, z widocznymi
niewielkimi rysami uk³adaj¹cymi siê w ró¿nych kierunkach (ryc. 198:555, 274a). Buduj¹cy artefakt
kwarcyt (metapiaskowiec kwarcytyczny) jest ska³¹
równoziarnist¹, zbudowan¹ z ciasno zazêbiaj¹cych
siê, wyd³u¿onych, ostrokrawêdzistych ziarn kwarcu
o d³ugoci do 1 mm, spojonych szar¹ jednolit¹ mas¹
krzemionkow¹. W tle skalnym napotkaæ mo¿na te¿
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Ryc. 275. Wroc³aw, ul. Szewska. Koryty rynsztoku (zabytek nr 5): a  widok; b  powiêkszenie. Fot. E. Lisowska
Fig. 275. Wroc³aw, Szewska St. Sewer (no. 5): a  actual size; b  magnified. Photo. E. Lisowska

pojedyncze blaszki, strzêpki i w³ókienka jasnej miki
(muskowit?, serycyt?), uk³adaj¹ce siê nieregularnie.
W interstycjach pomiêdzy wiêkszymi ziarnami kwarcu napotkano doæ du¿¹ iloæ bardzo drobnych igie³ek apatytowych oraz detrytycznych s³upkowych
ziarn o wysokim reliefie i têczowych barwach interferencyjnych (cyrkon?) (ryc. 274b). Oprócz tego
w skale widoczne s¹ minera³y rudne w postaci pojedynczych niewielkich ziarn o wielok¹tnych zarysach. W niektórych partiach t³a skalnego stwierdzono
obecnoæ struktur pochodzenia organicznego. By³y
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to wype³nione mas¹ krzemionkow¹ przekroje prawdopodobnie otwornic (?), o rednicy rzêdu dziesi¹tych czêci milimetra. Czêæ tych struktur wykazuje wyran¹ budowê koncentryczn¹, a inne maj¹ na
cianach zewnêtrznych pojedyncze, robakowate
wypustki. Z uwagi na s³abe zachowanie i niewielk¹
iloæ szcz¹tków tych mikroorganizmów oznaczenie
ich wieku oraz przynale¿noci systematycznej by³o
niemo¿liwe.
Zabytek nr 5 (p.c. 13). Ostrokrawêdzisty, p³aski fragment ska³y pobrany z koryta rynsztoku zna-

20. CHARAKTERYSTYKA PETROGRAFICZNA [...] ZABYTKÓW KAMIENNYCH

lezionego przy kamienicy na ul. Szewskiej (ryc.
275a). Ska³a ta reprezentuje piaskowiec barwy bia³ej, o spoiwie krzemionkowym. Ma on strukturê psamitow¹, równoziarnist¹ i teksturê bezkierunkow¹.
Jest to ska³a prawie monomineralna, o cechach waki
kwarcowej, której szkielet ziarnowy zbudowany jest
w wiêkszoci z bardzo s³abo obtoczonych ziarn
kwarcu wielkoci rzêdu dziesi¹tych czêci milimetra (ryc. 275b). Wród nich przewa¿aj¹ ziarna o pokroju izometrycznym, ale zdarzaj¹ siê równie¿ osobniki listewkowe. Oprócz tego w szkielecie ziarnowym stwierdzono wystêpowanie pojedynczych
drobnych (do 3 mm wielkoci) fragmentów ska³ metamorficznych, w tym: kwarcytów, ³upków chlorytowych oraz silnie zmienionych blaszek jasnego
³yszczyku. Spoiwo piaskowca stanowi szklista masa
chalcedonowo-opalowa (?), miejscami o izotropowym charakterze optycznym.
Zabytek nr 6. Wa³eczkowaty pionek do gry
o wysokoci ok. 2,7 cm, rednicy podstawy ok. 2 cm,
z dobrze obrobionymi ciankami, ze ciêt¹ podstaw¹
i wyoblon¹ czêci¹ górn¹ (ryc. 276). Jest to paraamfibolit barwy bia³o-czarnej, o strukturze drobnogranoblastycznej, z zaznaczaj¹c¹ siê subteln¹ laminacj¹ prostopad³¹ do wyd³u¿enia pionka. Przypuszczalnie obszary czarne zbudowane s¹ z hornblendy
zwyczajnej, a szare z plagioklazów lub produktów
ich zmian metamorficznych, np. epidotu, klinozoisytu lub chlorytu.
Zabytek nr 7. Dwusto¿kowaty przêlik z otworem uformowanym cylindrycznie i dookolnym rytem. rednica ogólna artefaktu wynosi ok. 2,5 cm,
a rednica okr¹g³ego otworu 8 mm (ryc. 197:552,
277a). Artefakt wytworzono z jasnowiniowego
³upku pirofyllitowo-kwarcowego o strukturze afanitowej i teksturze bezkierunkowej. Z uwagi na trudnoci w oznaczeniu mikroskopowym sk³adników
ska³ê tê zbadano metod¹ rentgenowskiej analizy
dyfraktometrycznej w Instytucie Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wroc³awskiego (dyfraktometr
Siemens). Analizie poddano materia³ pozyskany
z wewnêtrznej czêci otworu przêlika. Na uzyskanym diagramie stwierdzono obecnoæ refleksów pochodz¹cych od pirofyllitu (46-1308 ICPDS), kwarcu (46-1045 ICPDS) i hematytu (33-0664 ICPDS)
(ryc. 277b).
Uzyskane wyniki badañ petrograficznych zdaj¹
siê potwierdzaæ tezê mówi¹c¹, ¿e czêæ zabytków
wykonano z surowca pochodz¹cego ze róde³ znajduj¹cych siê w Sudetach lub na bloku przedsudeckim. Jednak materia³ wyjciowy do produkcji czêci z nich pochodzi z importu lub z g³azów narzu-

Ryc. 276. Wroc³aw, ul. Szewska. Pion do gry
(zabytek nr 6, kat. 182). Fot. E. Lisowska
Fig. 276. Wroc³aw, Szewska St. Game token
(no. 6, cat. 182). Photo. E. Lisowska

towych. Wydaje siê, ¿e ³upek kwarcowo-skaleniowy, z którego wykonano zabytek nr 2 (ose³kê),
mo¿e pochodziæ z dolnego piêtra strukturalnego
Gór Kaczawskich, chocia¿ podobne ska³y znane s¹
równie¿ ze strefy dyslokacyjnej Niemczy. Apogabrowy amfibolit (metagabro) ma wiele cech wspólnych z metagabrem stanowi¹cym rodkow¹ czêæ
zespo³u ofiolitowego grupy górskiej lê¿y, chocia¿
podobne ska³y wystêpuj¹ równie¿ w ofiolicie Braszowic lub w okolicy Bierkowic w metamorfiku
k³odzkim. Podobny pod wzglêdem sk³adu mineralnego jest drobno laminowany paraamfibolit, z którego wykonano pionek do gry, lecz jego cechy petrograficzne wskazuj¹ na to, ¿e surowiec do jego
produkcji mo¿e pochodziæ z niewielkich soczewek
laminowanych paraamfibolitów bloku gnejsowego
Gór Sowich (czêci górskiej i przedgórskiej). Nie
budzi te¿ w¹tpliwoci pochodzenie piaskowca,
z którego wykonano os³onê rynsztoku, poniewa¿ reprezentuje on dolnol¹skie górnokredowe piaskowce o spoiwie krzemionkowym, ods³aniaj¹ce siê od
okolic Lwówka na zachodzie, po Góry Sto³owe na
wschodzie.
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Ryc. 277. Wroc³aw, cmentarz przy kociele w. Macieja. Przêlik (zabytek nr 7, kat. 552):
a  widok, fot. E. Lisowska; b  wyniki analizy dyfraktometrycznej
Fig. 277. Wroc³aw, churchyard by St Matthew church. Spindlewhorl (no. 7, cat. 552):
a  actual size, photo. E. Lisowska; b  results of diffractometry analysis

Je¿eli chodzi o piaskowce glaukonitowe, to wyst¹pienia takich ska³ na Dolnym l¹sku znane s¹
z wk³adek w piaskowcach górnokredowych, np.
w Górach Sto³owych. Tym niemniej, z uwagi na
niewielkie rozprzestrzenienie tego rodzaju dolnol¹skiego surowca, mo¿na za³o¿yæ, ¿e przedmiot ten
zosta³ wykonany z materia³u importowanego np.
z Gór Pieprzowych w Polsce lub, co jest mniej
prawdopodobne, z okolic dzisiejszego Sankt Petersburga w Rosji.
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Podobnie za importowany nale¿y uznaæ ³upek
pirofyllitowo-kwarcowy przêlika, którego charakterystyczny surowiec pochodzi z rejonu Owrucza na
Ukrainie.
W odniesieniu do kwarcytów dok³adne zlokalizowanie ich miejsca pochodzenia jest trudne ze
wzglêdu na brak podobieñstw z analogicznym skalnym materia³em sudeckim i kwarcytami z dolnol¹skich g³azów narzutowych.
P.G.
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ANEKS 1. MILITARIA
Okucie pochwy kordu lub miecza
1. Dolne okucie w kszta³cie litery U z zachylonymi do wnêtrza koñcówkami. Przekrój rynienkowaty. Jedno ramiê czêciowo niezachowane. ¯elazo
powleczone cyn¹. Wys. 37, szer. 29, grub. 9,5 mm
(ryc. 123:1). Ul. £aciarska, wykop II, kanalizacyjny, odc. 8, poziom 8.
Okucie pochwy pugina³u
2. Jednodzielne okucie pochwy pugina³u z prawie trójk¹tnym trzewikiem i jednym w¹sem odchodz¹cym od krawêdzi trzewika. W¹s u³amany przy
otworze na nit, zdobiony wklês³ym ornamentem
geometrycznym. Trzewik od strony licowej zdobiony poziomymi rowkami i wklês³ymi trójk¹tami, od strony wewnêtrznej rzadszymi rowkami,
a na krawêdzi wybijanymi z¹bkami. Ponadto trzewik w górnej i pionowej krawêdzi ma koliste wyciêcia. ¯elazo, rowki wype³nione cyn¹ (ryc. 123:2).
Ul. Wita Stwosza, wykop kanalizacyjny, 011 m.b.,
warstwa kulturowa. Nr inw. 71/07.
Topór
3. Fragment ostrza topora. ¯elazo. Zachowana
szer. 52,5, d³ug. 40, grub. 8,7 mm. Ul. Szewska,
wykop II, 384394 m.b., j.s. 159. Nr inw. 491/06
(ryc. 124:3).
Grot strza³y
4. Grot strza³y z tulejk¹ i liciem z jednostronnie zaznaczonym ¿eberkiem. ¯elazo, w tulejce tkwi
fragment drewna. D³ug. 62, szer. 10, redn. tulei 9
mm (ryc. 124:4). Ul. Szewska, wykop II, 259267
m.b., j.s. 22. Nr inw. 428/05.
Kolczugi
5. Jedno kó³ko kolczugi. Koñce rozklepane,
z otworkiem. ¯elazo. redn. 16, grub. 1,9 mm. Ul.
Szewska, wykop I, 170171 m.b., j.s. 5, sp¹g warstwy. Nr inw. 89/05 (ryc. 124:5).
6. Fragmenty kolczugi. ¯elazo. £¹cznie 28
zgrzewanych kó³ek. redn. do 10,1, grub. 1,5 mm
(ryc. 124:6). Ul. Szewska, wykop II, 404414 m.b.,
j.s. 159. Nr inw. 399/06.
Ostrogi

na szyjce. Kab³¹k zdeformowany, brak jednego ramienia. Zaczep ósemkowaty, w jednym otworze
tkwi nit. ¯elazo, miejscami lady cynowania. Typ
II/2 lub 3 Hilczerówny. D³ug. ogólna 108, d³ug.
bodca 34, szer. ramienia 6 mm (ryc. 125:7). Ul.
Szewska, wykop II, 174186,5 m.b., j.s. 22. Nr inw.
99/05.
8. Ostroga z zachowan¹ doln¹ parti¹ wide³ek.
Styk ramion rozszerzony trójk¹tnie. Kab³¹k z boku
wygiêty kolankowato, zakoñczony ogniwkowym
zaczepem. Jedno ramiê utr¹cone. ¯elazo. Typ III
Hilczerówny. D³ug. ogólna 92, d³ug. zachowana
wide³ek 20, szer. ramienia 8 mm (ryc. 125:8). Ul.
Szewska, wykop II, 182184,5 m.b., strop warstwy.
Nr inw. 139/05.
9. Ostroga z bodcem gwiadzistym, kó³ko o 6
promieniach. Kab³¹k wygiêty kolankowato, zakoñczony ogniwkowym zaczepem, w którym tkwi okucie. Styk ramion rozszerzony trójk¹tnie. Jedno ramiê utr¹cone. ¯elazo, nik³e lady cynowania. D³ug.
ogólna 138, d³ug. bodca 36, wys. wide³ek 27,
redn. kó³ka 29, szer. ramion 18 mm (ryc. 125:9).
Ul. Szewska, wykop II, 259267 m.b., j.s. 22. Nr
inw. 326/05.
10. Kolankowato wygiête ramiê ostrogi, zakoñczone ósemkowato-ogniwkowym zaczepem, wyodrêbniony zapiêtek. Ramiê zdobione naciêciami.
¯elazo. D³ug. zachowana 117, szer. poszerzenia 11,
szer. ramion 10 mm (ryc. 125:10). Ul. Szewska,
wykop VI, 187194 m.b., warstwa kulturowa. Nr
inw. 772/05.
11. Fragment kolankowato wygiêtego ramienia
ostrogi z czêciowo zachowanym ogniwkowym zaczepem. ¯elazo. D³ug. zachowana 99, szer. ramienia 9 mm. Typ ? (ryc. 125:11). Ul. Szewska, wykop II, 296299 m.b., j.s. 5. Nr inw. 782/05.
Wêdzid³a
12. Miêdzyzêbie dwucz³onowego wêdzid³a,
z zachowanym ogniwem. ¯elazo. D³ug. miêdzyzêbia 71, redn. ogniwa 39 mm (ryc. 126:12). Ul.
Szewska, wykop II, 271282 m.b. Nr inw. 367/05.
13. Fragment miêdzyzêbia dwucz³onowego wêdzid³a. ¯elazo cynowane. D³ug. zachowana 79,
redn. 9 mm (ryc. 126:13). Ul. Szewska, wykop II,
416426 m.b., j.s. 158. Nr inw. 448/06.

7. Ostroga z lekko odchylonym bodcem, zakoñczonym dwupiramidalnym kolcem, osadzonym
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Strzemiê
14. U³amek strzemienia z trójk¹tnie zwieñczon¹
zawieszk¹ i przyleg³ym fragmentem kab³¹ka. ¯elazo, miejscami na powierzchni lady cynowania. Wys.

zachowana 89, szer. 88, grub. 6, wys. zawieszki 37
mm (ryc. 126:14). Ul. Szewska, wykop II, 193204
m.b. Nr inw. 795/05.

ANEKS 2. ZAWIESZKA (?) W KSZTA£CIE LIPOWEGO LICIA
15. Przedmiot w kszta³cie lipowego licia z szypu³k¹, na której od strony licowej jest pó³koliste
wybrzuszenie. Na awersie i rewersie widnieje wy-

puk³a litera A. Cyna. D³ug. 56, szer. 26, grub. 11 mm
(ryc. 127:15). Ul. Szewska, wykop II, 160165 m.b.,
z przemieszanej warstwy kulturowej. Nr inw. 2/06.

ANEKS 3. KRZY¯YK (ENKOLPION?)
16. Krzy¿yk odlany z niejednorodnego stopu:
br¹z z wstawkami o podwy¿szonej zawartoci o³owiu (do 11,65%) i cyny (do 25,056%). Na szczycie
górnego ramienia uszko do zawieszenia. Na koñcu
dolnego ramienia zawiasek (pojedyncze uszko). Zabytek silnie skorodowany. Na awersie byæ mo¿e

Chrystus Ukrzy¿owany, na rewersie bardzo s³abo
widoczna postaæ: zapewne Maria z Dzieci¹tkiem
(heraldycznie na prawej rêce). Wys. 42, szer. 19,
grub. 6 mm (ryc. 128:16). Ul. O³awska, wykop kanalizacyjny, odc. 38, poziom III.

ANEKS 4. PODKOWY
Opis zabytków o numerach od 17 do 91 zamieszczono w tabeli A4.
ANEKS 5. KULTURA KUPIECKA
Odwa¿niki
92. Odwa¿nik-pojemnik kubeczkowaty z wieczkiem, na którego krawêdzi s¹ punkty-oczka, a w polu
trzy zgrupowania po trzy punkty-oczka i jedno zawieraj¹ce dwa punkty-oczka. Br¹z. Waga 47,64 g,
redn. bez zawiasów 32,5, z zawiasami 46 mm (ryc.
136:92). Ul. Szewska, wykop II, 193204 m.b. Nr
inw. 9/05.
93. Odwa¿nik beczu³kowaty. Na jednym biegunie wyryty krzy¿, na drugim trudny do identyfikacji znak wklês³y. Waga 6,99 g, redn. 11,9, wys. 8
mm (ryc. 136:93). Ul. Szewska, wykop II, 160165
m.b., z wymieszanej warstwy kulturowej. Nr inw.
1/06.
94. Odwa¿nik beczu³kowaty o dwusto¿kowatym
za³omie. Na obu biegunach trudne do identyfikacji
wklês³e znaki. O³ów. Waga 8,4 g, redn. 12, wys. 10
mm (ryc. 136:94). Ul. Szewska, wykop II, 416426
m.b., j.s. 163, z doczyszczania drogi. Nr inw. 381/06.
95. Odwa¿nik w kszta³cie ciêtego sto¿ka. Powierzchnia boczna wielocienna. Na biegunie górnym ma³y otwór. O³ów. Waga 8,7 g, redn. 13,5, wys.
7 mm (ryc. 136:95). Ul. Szewska, wykop II, 194
204 m.b., j.s. 159. Nr inw. 553/06.
96. Odwa¿nik beczu³kowaty, uszkodzony. Zniszczone powierzchnie biegunów uniemo¿liwiaj¹
stwierdzenie znakowania. O³ów. Waga 33,14 g,
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redn. 19,2, wys. 15 mm (ryc. 136:96). Ul. O³awska, wykop II, kanalizacyjny, poziom III. 2005 r. Brak
nr inw.
97. Odwa¿nik dwusto¿kowaty. O³ów. Waga 8,358
g, redn. 12, wys. 9,5 mm (ryc. 136:97). Ul. Wita
Stwosza, wodoci¹g, 364,9367,9 m.b., warstwa kulturowa. Nr inw. 69/07.
Placki srebrne i o³owiane
98. Placek srebrny ze ladami odciêcia na dwóch
krawêdziach. Srebro. Waga 16,52 g (ryc. 136:98).
Ul. Szewska, wykop II, 404406 m.b., j.s. 160, warstwa kulturowa. Nr inw. 384/06.
99. Placek o³owiany ze ladami odciêcia na
dwóch krawêdziach. Na górnej powierzchni widoczne trzy nieregularne wg³êbienia, na spodzie nieregularne ryty. O³ów. Waga 48,53 g (ryc. 136:99). Ul.
Szewska, wykop II, 423431 m.b., j.s. 160. Nr inw.
13/06.
Monety
100. Dolny l¹sk, brakteat szeroki, ok. 1260ok.
1280, w³adca i mennica nieokrelone. Smok id¹cy
w lewo, ogon zapêtlony, widoczna para uszu, trzy
nogi. Na ko³nierzu obwódka pere³kowa. Friedensburg 18871904, nr 153; Friedensburg 1931, nr 697

Ulica

Szewska/
Uniwersytecka

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Lp.

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

360/06

716/06

245/05

516/05

407/05

753/05

421/06

363/06

732/06

373/06

372/06

364/06

369/06

365/06

363/05

356/06

765/06

Nr inw.

II

III

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

kanalizacyjny

Wykop

8696 m.b., j.s. 167

brak metryki  znalezisko
lune

300320 m.b., j.s. 5

212226 m.b., j.s. 22,
sp¹g warstwy

212226 m.b., j.s. 22,
sp¹g warstwy

171174 m.b., j.s. 5,
strop warstwy

8695 m.b., j.s. 159

7886 m.b., j.s. 160

423431 m.b., j.s. 159

6771 m.b.,
warstwa kulturowa

3946 m.b., j.s. 158

3139 m.b., j.s. 158,
znalezisko lune

16,820,3 m.b., j.s. 185

znalezisko lune

193204 m.b., j.s. 22,
sp¹g warstwy

146156 m.b.,
przemieszana warstwa
kulturowa

warstwa kulturowa

Dane stratygraficzne

IV/?

IV/3

IV/3

IV/3

IV/3

IV/3

IV/3

IV/3

IV/3

IV/3

IV/3

IV/3

IV/3

IV/2

III/4

III/2

III/2

Typ i odmiana

fragm.

fragm.

2/3 ca³oci

fragm.

ca³a

fragm.

3/4 ca³oci

fragm.

fragm.
< po³owa

po³owa

ca³a

ca³a

ca³a

fragm.
> po³owa

3/4 ca³oci

fragm.

2/3 ca³oci

Stan
zachowania

10,2

10,3

12,5

12,0

13,0

12,0

12,0

11,8

11,4

11,7

D³ug.

Tabela A4. Podkowy (wymiary w cm)

4,3

8,2

7,5

10,2

7,8

7,0

ok. 9,5

10,1

10,4

11,2

11,0

11,5

10,5

10,2

pierw. 11,0

10,3

11,5

D³ug.
Rozpiêtoæ
zachowana
ramy

2,8×0,4

3,0×0,4

3,3×0,4

3,5×0,5

2,4×0,4

3,4×0,4

3,8×0,4

3,2×0,4

3,6×0,4

3,2×0,4

2,2×0,5

2,6×0,4

Przekrój
ramy

1. po³. XIII w.

1. po³. XIV w.

2. po³. XIII
1. po³. XIV w.

2. po³. XIII
1. po³. XIV w.

1. po³. XIV w.

2. po³. XIII
1. po³. XIV w.

2. po³. XIII
1. po³. XIV w.

2. po³. XIII
1. po³. XIV w.

XIV w.

XIV w.

XIV w.

2. po³. XIII
1. po³. XIV w.

Chronologia

Uwagi

129:33

130:32

130:31

130:30

130:29

130:28

129:27

130:26

130:25

129:24

130:23

130:22

129:21

129:20

129:19

130:18

129:17

Nr ryc.
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Ulica

Szewska

Szewska

Szewska/
Kotlarska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Grodzka

Szewska/
Kotlarska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Lp.

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

382/06

382/06

418/06

369/06

766/05

733/06

94/05

426/05

760/05

107/05

419/06

440/06

417/06

417/06

731/06

371/06

107/05

Nr inw.

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

Wykop

5961 m.b., j.s. 160,
warstwa kulturowa

5961 m.b., j.s. 160,
warstwa kulturowa

5060 m.b., j.s. 159,
sp¹g warstwy

16,820,3 m.b., j.s. 185

4,78,2 m.b., j.s. 159

428432 m.b., j.s. 167

175186,5 m.b., j.s. 19

212226 m.b., j.s. 22,
strop warstwy

206210 m.b., j.s. 22

187,5194 m.b.,
warstwa kulturowa

5967 m.b., j.s. 159

376384 m.b., j.s. 158

4959 m.b., j.s. 166

4959 m.b., j.s. 166

4,78,2 m.b., j.s. 159

011 m.b., j.s. 191

187,5194 m.b.,
warstwa kulturowa

Dane stratygraficzne

VI/2

VI/2

VI/2

VI/2

VI/2

VI/1

VI/1

VI/1

VI/1

VI/1

VI/1

VI/1

VI/1

VI/1

VI/1

VI/1

V/2

Typ i odmiana

fragm.

fragm.

3/4 ca³oci

2/3 ca³oci

ca³a

fragm.

fragm.
< po³owa

fragm.

fragm.

fragm.

fragm.
< po³owa

fragm.

ca³a

fragm.
> po³owa

fragm.

fragm.

fragm.

Stan
zachowania

Tabela A4. cd.

12,2

10,3

12,2

11,5

11,6

D³ug.

4,1

6,1

8,9

9,6

5,3

5,9

6,0

10,8

11,3

6,8

10,4

10,1

10,4

pierw. 10,0

10,7

pierw. 9,6

10,4

pierw. 10,8

D³ug.
Rozpiêtoæ
zachowana
ramy

3,3×0,5

2,6×0,3

3,3×0,4

2,5×0,3

2,3×0,4

2,7×0,4

3,0×0,4

2,5×0,3

3,6×0,5

Przekrój
ramy

2. po³. XIII
1. po³. XIV w.

2. po³. XIII
1. po³. XIV w.

2. po³. XIII
1. po³. XIV w.

XIV w.

2. po³. XIII
1. po³. XIV

2. po³. XIII
1. po³. XIV

2. po³. XIII
1. po³. XIV

2. po³. XIII
1. po³. XIV w.

2. po³. XIII
1. po³. XIV w.

XIV w.

2. po³. XIII
1. po³. XIV w.

2. po³. XIII
1. po³. XIV w.

2. po³. XIII
1. po³. XIV w.

Chronologia

Uwagi

133:50

133:49

132:48

131:47

131:46

131:45

131:44

133:43

131:42

131:41

131:40

131:39

133:38

131:37

132:36

131:35

131:34

Nr ryc.

VIII. KULTURA MATERIALNA PUBLICZNEJ PRZESTRZENI MIASTA W WIETLE ZABYTKÓW...

Ulica

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska/
Kotlarska

Lp.

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

731/06

422/06

795/05

107/05

450/06

415/06

415/06

415/06

717/06

716/06

715/06

559/05

365/06

107/05

107/05

421/06

373/06

Nr inw.

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

Wykop

4,78,2 m.b., j.s. 159

znalezisko lune,
nowo¿ytna

193204 m.b., j.s. 5

187,5194 m.b.,
warstwa kulturowa

140143 m.b., j.s. 193

140143 m.b., j.s. 193

140143 m.b., j.s. 193

140143 m.b., j.s. 193

brak metryki  znalezisko
lune

brak metryki  znalezisko
lune

brak metryki  znalezisko
lune (?)

197204 m.b., j.s. 5

znalezisko lune

187,5194 m.b.,
warstwa kulturowa

187,5194 m.b.,
warstwa kulturowa

8695 m.b., j.s. 159

6771 m.b.,
warstwa kulturowa

Dane stratygraficzne

? dla os³a
lub mu³a

VII/1

IVVII

VI/?

VI/4

VI/4

VI/4

VI/4

VI/2

VI/2

VI/2

VI/2

VI/2

VI/2

VI/2

VI/2

VI/2

Typ i odmiana

fragm.

ca³a

fragm.

fragm.

fragm.

fragm.

fragm.

fragm.
> po³owa

2/3 ca³oci

fragm.

ca³a

ca³a

prawie ca³a

po³owa

fragm.

fragm.

ca³a

Stan
zachowania

16

13,2

12,0

11,0

11,0

12,5

12,0

12,2

D³ug.

6,8

5,3

5,2

4,8

8,5

9,1

9,0

7,8

8,9

13,5

pierw. 11,0

pierw. 11,5

9,8

9,5

10,8

pierw. 10,0

10,4

D³ug.
Rozpiêtoæ
zachowana
ramy

2,4×0,15

2,8×0,7

3,0×0,3

3,0×0,6

3,2×0,4

3,2×0,4

2,7×0,4

3,5×0,4

3,2×0,4

3,3×0,4

Przekrój
ramy

1. po³. XIV w.

2. po³. XIII
1. po³. XIV w.

2. po³. XIII
1. po³. XIV w.

2. po³. XIII
1. po³. XIV w.

2. po³. XIII
1. po³. XIV w.

1. po³. XIV w.

2. po³. XIII
1. po³. XIV w.

Chronologia

134:66

134:65

134:64

133:63

133:62

133:61

133:60

132:59

133:58

132:57

132:56

132:55

133:54

133:53

133:52

133:51

Nr ryc.

drobne 134:67
podkowiaki

Uwagi
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Ulica

Szewska

O³awska

O³awska

O³awska

O³awska

O³awska

O³awska

O³awska

O³awska

O³awska

O³awska

O³awska

O³awska

O³awska

O³awska

O³awska

Lp.

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

252/05

Nr inw.

II 
kanalizacyjny

II 
kanalizacyjny

II 
kanalizacyjny

II 
kanalizacyjny

II 
kanalizacyjny

II 
kanalizacyjny

II 
kanalizacyjny

II 
kanalizacyjny

I
kanalizacyjny

II 
kanalizacyjny

II 
kanalizacyjny

II 
kanalizacyjny

II 
kanalizacyjny

II 
kanalizacyjny

II 
kanalizacyjny

III

Wykop

odc. 41, poziom III

odc. 41, poziom III

odc. 41, poziom I, II

odc. 38, poziom I

odc. 36, poziom I

odc. 35, poziom II

odc. 33, poziom I

odc. 26, poziom 1 (?)

odc. 31, poziom 3

odc. 10 (³¹cznik), poziom I

odc. 26, poziom 1 (?)

odc. 13, ob. 5, wype³nisko

odc. 37, poziom III

odc. 34, poziom II

odc. 1, profil IV, humus
pierwotny, poziom IV

320323 m.b., j.s. 5

Dane stratygraficzne

IV/3

IV/3

IV/?

IV/3

IV/3

IV/3

IV/3

IV/3

IV/3

IV/3

IV/2

IV/1

III/2 (?)

III/2

I/1

? dla wo³u

Typ i odmiana

po³owa

fragm.
> po³owa

po³owa

fragm.
> po³owa

fragm.

prawie ca³a

fragm.
> po³owa

fragm.

fragm.
< po³owa

po³owa

po³owa

fragm.
> po³owa

fragm.

fragm.
> po³owa

ca³a

prawie ca³a

Stan
zachowania

Tabela A4. cd.

10,2

11,0

10,6

10,8

10,5

11,0

11,6

12,3

12,7

10,3

10,5

7,5

D³ug.

9,0

6,8

8,5

6,4

pierw. 12,0

pierw. 12,0

pierw. 10,6

pierw. 10,4

9,5

11,5

pierw. 10,2

pierw. 12,4

pierw. 12,4

10,0

10,0

9,2

D³ug.
Rozpiêtoæ
zachowana
ramy

3,0×0,4

2,8×0,4

2,4×0,3

3,0×0,4

3,0×0,3

3,0×0,3

2,8×0,3

3,1×0,4

2,4×0,3

?×0,5

3,4×0,4

3,6×0,5

2,5×0,5

2,5×0,4

3,0×0,4

1,7×0,3

Przekrój
ramy
1. po³. XIV w.

Chronologia

odpad³
zaczep

Uwagi

134:68

Nr ryc.

VIII. KULTURA MATERIALNA PUBLICZNEJ PRZESTRZENI MIASTA W WIETLE ZABYTKÓW...

Ulica

O³awska

O³awska

O³awska

O³awska

O³awska

Wita Stwosza

£aciarska

£aciarska

Lp.

84

85

86

87

88

89

90

91

3/06

Nr inw.

II 
kanalizacyjny

II 
kanalizacyjny

kanalizacyjny

II 
kanalizacyjny

II 
kanalizacyjny

II 
kanalizacyjny

II 
kanalizacyjny

II 
kanalizacyjny

Wykop

odc. 11, poziom I

odc. 5, poziom IV

3552 m.b., j.s. 22

1. ³¹cznik, poziom II

³¹cznik ul. O³awskiej
i £aciarskiej, poziom II

odc. 47, poziom II

odc. 47, poziom I

odc. 43, ob. 19,
rynsztok (?)

Dane stratygraficzne

VI/1

VI/1

IV/1

IV/3

IV/3

IV/3

IV/3

IV/3

Typ i odmiana

fragm.

2/3 ca³oci

prawie ca³a

ca³a

fragm.
< po³owa

po³owa

prawie ca³a

fragm.
< po³owa

Stan
zachowania

11,8

11,2

12,6

11,8

11,6

D³ug.

7,2

10,8

10,5

10,5

10,2

11,0

ok. 12,0

pierw. 12,0

11,0

pierw. 12,0

D³ug.
Rozpiêtoæ
zachowana
ramy

3,0×0,4

2,6×0,4

3,5×0,5

3,0×0,4

3,0×0,4

3,0×0,4

2,7×0,4

Przekrój
ramy

Chronologia

znak
kowala (?)

Uwagi

Nr ryc.
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(?). Srebro. Waga 0,48 g (po czyszczeniu), 25,3 mm,
liczne ubytki. Znalezisko: Wroc³aw, ul. Szewska. Nr
inw. 350/05.
101. Dolny l¹sk, brakteat szeroki, ok. 1260ok.
1280, w³adca i mennica nieokrelone. Smok id¹cy
w lewo, ogon zapêtlony. Friedensburg 18871904,
nr 153; Friedensburg 1931, nr 697. Materia³ porównawczy, nie znaleziony we Wroc³awiu.
102. Dolny l¹sk, brakteat zredukowany, 4.
æwieræ XIII w., w³adca i mennica nieokrelone. Smok
czworono¿ny lub gryf id¹cy w lewo. Friedensburg
18871904, nr 156; Friedensburg 1931, nr 701.
Materia³ porównawczy, nie znaleziony we Wroc³awiu.
103. Dolny l¹sk, brakteat zredukowany lub obol,
2. po³. XIII w., w³adca i mennica nieokrelone. Smok
id¹cy w lewo, ogon zapêtlony. Friedensburg
18871904, nr 154A; Friedensburg 1931, nr 700.
Materia³ porównawczy, nie znaleziony we Wroc³awiu.
104. Dolny l¹sk, brakteat zredukowany lub
obol, 2. po³. XIII w., w³adca i mennica nieokrelone. Smok id¹cy w lewo, ogon zapêtlony. Friedensburg 18871904, nr 154; Friedensburg 1931, nr 699.

Materia³ porównawczy, nie znaleziony we Wroc³awiu.
105. Dolny l¹sk, ksiêstwo wroc³awskie, Przemys³ Otokar II jako regent (12701273), brakteat
szeroki. Wspiêty po³ulew i po³uorze³ bez korony,
ustawione profilowo. Na ko³nierzu z lewej prawdopodobnie litera A. Friedensburg 18871904, nr 111;
Friedensburg 1931, nr 757. Srebro. Waga 0,71 g, 26,4
mm. Znalezisko: Wroc³aw, ul. Szewska. Nr inw.
7/06.
106. Dolny l¹sk, ksiêstwo wroc³awskie, Przemys³ Otokar II jako regent (12701273), brakteat
szeroki. Wspiêty po³ulew i po³uorze³ bez korony,
ustawione profilowo. Na ko³nierzu obwódka pere³kowa. Friedensburg 18871904, nr 111; Friedensburg 1931, nr 757 (z portalu aukcyjnego Pegasi Numismatics, nr 10350044). Materia³ porównawczy, nie
znaleziony we Wroc³awiu.
107. Morawy. Przemys³ Otokar (II), denar z lat
12471253, mennica Ig³awa (Jihlava). Av. pó³postaæ
króla na wprost, w koronie, z liliami w d³oniach
(107). Rv. po³ulew-po³uorze³ (108). Cach 1974, nr
902 (z portalu aukcyjnego Aukro, nr 225585247).
Materia³ porównawczy, nie znaleziony we Wroc³awiu.

ANEKS 6. TKANINY
109. Wroc³aw-Stare Miasto
ul. Szewska, wykop I, 290300 m.b.
Nr inw. 22/05
Trapezowaty cinek tkaniny, którego boki równoleg³e maj¹ d³ug. ok. 8 i 20 cm, a skone  po ok. 24
cm. Tkanina ma barwê jasnobr¹zow¹, jest s³abo jednostronnie spilniona (ryc. 139140).
Surowiec: we³na
Splot: skony 2/1
Skrêt przêdzy: ZS
Typ: 4a
Gêstoæ osnowy: 8 nici na 1 cm
Gêstoæ w¹tku: 5 nici na 1 cm
Gruboæ osnowy: 0,61,1 mm, rednio 0,86 mm
Gruboæ w¹tku: 1,52,3 mm, rednio 1,95 mm
110. Wroc³aw-Stare Miasto
Nowy Targ, wykop I (wiat³owodowy)
Nr inw. 39/05
Pod³u¿ny fragment tkaniny o wymiarach ok. 12×4,5
cm, ciêtej, jak siê wydaje, w klin, z którego zachowa³ siê jedynie szpic. Tkanina ma barwê br¹zow¹,
jest spilniona (ryc. 141).
Surowiec: we³na
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Splot: p³ócienny 1/1
Skrêt przêdzy: ZS
Typ: 2a
Gêstoæ osnowy: 12 nici na 1 cm
Gêstoæ w¹tku: 12 nici na 1 cm
Gruboæ osnowy: 0,50,9 mm, rednio 0,64 mm
Gruboæ w¹tku: 0,50,8 mm, rednio 0,67 mm
111. Wroc³aw-Stare Miasto
Nowy Targ, wykop I (wiat³owodowy)
Nr inw. 41/05
Kilka nieregularnych fragmentów o ³¹cznej powierzchni ok. 10×7 cm. Tkanina jest miêkko, doæ
luno tkana, s³abo spilniona. Barwa ciemnobr¹zowa (ryc. 142).
Surowiec: we³na
Splot: skony 2/1
Skrêt przêdzy: ZS
Typ: 4a
Gêstoæ osnowy: 9 nici na 1 cm
Gêstoæ w¹tku: 8 nici na 1 cm
Gruboæ osnowy: 0,51 mm, rednio 0,68 mm
Gruboæ w¹tku: 0,71 mm, rednio 0,83 mm
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112. Wroc³aw-Stare Miasto
Nowy Targ, wykop I (wiat³owodowy)
Fragment tkaniny o wymiarach ok. 7×5 cm. Barwa
jasnobr¹zowa; miêkko, luno tkana, s³abo jednostronnie spilniona (ryc. 143).
Surowiec: we³na
Splot: skony 2/1
Skrêt przêdzy: ZS
Typ: 4a
Gêstoæ osnowy: 9 nici na 1 cm
Gêstoæ w¹tku: 7 nici na 1 cm
Gruboæ osnowy: 0,51 mm, rednio 0,71 mm
Gruboæ w¹tku: 0,61 mm, rednio 0,88 mm
113. Wroc³aw-Stare Miasto
Nowy Targ, wykop I (wiat³owodowy)
Nieregularny fragment tkaniny o wymiarach ok. 8×5
cm. Barwa jasnobr¹zowa; miêkko, luno tkana, s³abo jednostronnie spilniona (ryc. 144).
Surowiec: we³na
Splot: p³ócienny 1/1
Skrêt przêdzy: ZS
Typ: 2a
Gêstoæ osnowy: 1011 nici na 1 cm
Gêstoæ w¹tku: 1011 nici na 1 cm
Gruboæ osnowy: 0,51 mm, rednio 0,59 mm
Gruboæ w¹tku: 0,91,2 mm, rednio 1,03 mm
114. Wroc³aw-Stare Miasto
Nowy Targ, wykop I (wiat³owodowy)
Fragment tkaniny o wymiarach ok. 11×5 cm. Barwa jasnobr¹zowa; miêkko, luno tkana, s³abo jednostronnie spilniona (ryc. 145).
Surowiec: we³na
Splot: skony 2/1
Skrêt przêdzy: ZS
Typ: 2a
Gêstoæ osnowy: 10 nici na 1 cm
Gêstoæ w¹tku: 8 nici na 1 cm
Gruboæ osnowy: 0,51 mm, rednio 0,79 mm
Gruboæ w¹tku: 0,81,2 mm, rednio 1 mm
115. Wroc³aw-Stare Miasto
Nowy Targ, wykop I (wiat³owodowy)
Fragment tkaniny o wymiarach ok. 13×11 cm. Bar-

wa jasnobr¹zowa; miêkko, luno tkana, niespilniona
(ryc. 146).
Surowiec: we³na
Splot: p³ócienny 1/1
Skrêt przêdzy: ZS
Typ: 2
Gêstoæ osnowy: 10 nici na 1 cm
Gêstoæ w¹tku: 10 nici na 1 cm
Gruboæ osnowy: 0,40,8 mm, rednio 0,61 mm
Gruboæ w¹tku: 0,61 mm, rednio 0,78 mm
116. Wroc³aw-Stare Miasto
Nowy Targ, wykop I (wiat³owodowy)
Dwa fragmenty bardzo silnie spilnionej tkaniny.
Wymiary: ok. 6×3 i 7,5×3 cm. Barwa ciemnobr¹zowa. Tkaniny s¹ mocno spilnione, sztywne, przesycone nieokrelonym rodkiem chemicznym, który 
byæ mo¿e  mia³ je zaimpregnowaæ. Sprawiaj¹ wra¿enie filcu, lecz w niektórych miejscach widaæ nici
w skrêcie Z oraz S. Dalsza analiza by³a niemo¿liwa.
117. Wroc³aw  Stare Miasto
Nowy Targ, wykop I (wiat³owodowy)
Fragment tkaniny kszta³tu zbli¿onego do trójk¹ta
o bokach 14, 10 i 7 cm. Tkanina jest niespilniona.
Zosta³a utkana w kratê z ciemnych nici we³nianych
(dzi ciemnobr¹zowych), stanowi¹cych t³o, oraz jasnych jedwabnych (pierwotnie by³ to prawdopodobnie naturalny kolor jedwabiu). Dodatkowo w w¹tku znajduj¹ siê pasy tkane gêciej, z nici nieco cieñszych. Dzi pasy te s¹ równie¿ ciemnobr¹zowe,
wydaje siê jednak, ¿e jest to nieco inny odcieñ br¹zu ni¿ br¹z pozosta³ej czêci t³a (ryc. 147148).
Surowiec: we³na i jedwab
Splot: p³ócienny 1/1
Skrêt przêdzy: osnowa we³niana  Z
osnowa jedwabna  S/2Z
w¹tek we³niany  S
w¹tek jedwabny  S/2Z
Gêstoæ osnowy: 910 nici na 1 cm
Gêstoæ w¹tku: 11 nici na 1 cm
Gruboæ osnowy: 0,40,8 mm, rednio 0,59 mm
Gruboæ w¹tku: 0,41 mm, rednio 0,61 mm
Gruboæ w¹tku gêciej tkanego: ok. 0,40,5 mm

ANEKS 7. RÊKAWICA
118. Rêkawica jednopalczasta, zachowana w postaci p³ata skóry z otworem na kciuk. Wykonana z
pokrycia zwierzêcia z rodziny jeleniowatych. D³ug.

31,4 cm, szer. ok. 31 cm (ryc. 161:118). Ul. Szewska,
warstwa kulturowa. Nr inw. 622/05.
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ANEKS 8. ODZIE¯
119. Fragment zakoñczenia kaftana (?). Dolna
czêæ ³ukowato wyciêta. Mog³a byæ ozdobiona kolorowymi niæmi. D³ug. 10,1, szer. 6,9 cm. Ul. Szewska, j.s. 5. Nr inw. 932/05.
120. Strzêp skóry z otworkami po szwach, zdobiony prawdopodobnie niæmi, po których zachowa³y siê otworki tworz¹ce geometryczny wzór (trójk¹ty,
trapezy). Ul. Szewska, j.s. 22. Nr inw. 924/05.
121. Fragment skóry z otworem, bêd¹cy zapewne czêci¹ zapiêcia. Ul. Szewska, j.s. 163. Nr inw.
262/06.
122. P³at skóry z pó³kolistym wyciêciem i otwo-

rami po szwach. Fragment kaftana (?). Ul. Szewska,
warstwa kulturowa. Nr inw. 210/05.
123. Fragment wierzchniego nakrycia lub wykoñczenia nakrycia g³owy. Kszta³t wykroju wskazuje, ¿e jest to czêæ przy karku. Ul. Szewska. Nr
inw. 600/05.
124. Postrzêpiony fragment z pod³u¿nym otworem, czêæ zapiêcia ubrania (?). Ul. Szewska, j.s. 159.
Nr inw. 267/06.
125. Pó³kolisty przedmiot, przypominaj¹cy kieszeñ, ze ladami ³atania. Ul. Szewska, j.s. 158. Nr
inw. 234/06.

ANEKS 9. OZDOBY I AKCESORIA STROJU
Obr¹czka i piercionek
126. Otwarta obr¹czka zdobiona ornamentem
geometrycznym w postaci znaku X i pionowych
¿³obków. Z³oto. redn. 21, szer. 4,7, grub. 0,8 mm.
Ul. Szewska, wykop II, 4959 m.b., j.s. 158. Nr inw.
8/06.
127. Piercionek z owaln¹ tarczk¹, na której wyryty jest romb ze znakiem X. Br¹z. redn. 22, szer.
2, grub. 2 mm. Ul. £aciarska, wykop II, kanalizacyjny, odc. 1, poziom III.
Kab³¹czki skroniowe
128. Esowaty kab³¹czek. O³ów. redn. 55, grub.
2,7 mm (ryc. 162:128). Ul. Szewska, wykop II,
174186,5 m.b., j.s. 22, strop warstwy. Nr inw.
187/05.
129. Esowaty kab³¹czek skroniowy z zachodz¹cymi na siebie koñcami, uszko ¿³obkowane. Cyna.
redn. 82, grub. 2 mm (ryc. 162:129). Ul. Szewska,
wykop II, ok. 214 m.b., j.s. 26. Nr inw. 324/05.
130. Esowaty kab³¹czek skroniowy z zachodz¹cymi na siebie koñcami, uszko ¿³obkowane. Z³amany, zachowany w dwóch fragmentach. Cyna. redn.
ok. 7 (zdeformowany), grub. 2 mm (ryc. 162:130).
Ul. Szewska, wykop II, ok. 214 m.b., j.s. 26. Nr inw.
325/05. Zapewne para z nr inw. 324/05.
131. Esowaty kab³¹czek skroniowy, g³adki koniec
zdeformowany. Br¹z. redn. ok. 85, grub. 2 mm (ryc.
162:131). Ul. Szewska, wykop II, wykop pod studniê kanalizacyjn¹, Szewska/No¿ownicza. Nr inw.
784/05.
Szpila
132. Szpila zachowana w dwóch fragmentach.
G³ówka wygiêta w kszta³cie litery U. ¯elazo. D³ug.
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79, szer. 6, redn. 2 mm (ryc. 163:132). Ul. Szewska, wykop II, 201203 m.b., j.s. 43. Nr inw. 788/
05.
Zapinki
133. Zapinka w kszta³cie karo zdobiona pseudogranulacj¹ (odlew) i ¿ó³tymi kamieniami w naro¿ach.
Brak kolca. Stop cynowo-o³owiowy. D³ug. 45, wys.
41 mm (ryc. 163:133). Ul. Szewska, wykop II,
265271 m.b., j.s. 5, strop warstwy. Nr inw. 47/05.
134. Kolista zapinka zdobiona w górnej partii
pseudotordowaniem. Stop o³owiowo-cynowy. redn.
30, szer. ramki 4,5 mm (ryc. 163:134). Ul. Szewska,
wykop II, znalezisko lune. Nr inw. 352/06.
135. Zapinka kolista. Br¹z. redn. 32,5, szer. ramki 7, grub. 1,6 mm (ryc. 163:135). Pl. Uniwersytecki, gazoci¹g, warstwa kulturowa. Nr inw. 585/05.
Wisiorek dzwoneczkowaty i dzwoneczek
136. Kulisty wisiorek dzwoneczkowaty z uszkiem, zdobiony w górnej partii wypuk³ym ornamentem geometrycznym. Zdeformowany. Odlew z cyny.
redn. 2,15, wys. 25 mm (ryc. 163:136). Ul. Szewska, wykop II, znalezisko lune z ha³dy, przy SDH
Feniks. Nr inw. 6/06.
137. Dzwoneczek z masywnym, czêciowo utr¹conym uszkiem. ¯elazo. Wys. 29, redn. 35, grub.
cianki 1,6 mm (ryc. 163:137). Ul. Szewska, wykop
II, 394404 m.b., j.s. 158. Nr inw. 465/06.
Aplikacja i ozdobne okucie
138. Kolista, a¿urowa aplikacja z ornamentem
rolinnym, kszta³tem nawi¹zuj¹ca do kulki zapachowej. Stop cynowo-o³owiowy. redn. ok. 59, grub. 3
mm. Ul. Szewska, wykop II, 206210 m.b., j.s. 22.
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139. Zdeformowana tarczka w kszta³cie kwiatka, z otworem w rodku. ¯elazo. redn. 24, grub.
2,4 mm. Ul. Szewska, wykop II, 197204 m.b., j.s.
5. Nr inw. 560/05.

nabierki 1,3, redn. trzonka ok. 0,6 cm. Ul. Szewska, wykop II, 259268 m.b., j.s. 22, sp¹g warstwy.
Nr inw. 331/05.

£añcuszki

148. Sprz¹czka profilowana, o przerwana, ramka owalna. ¯elazo powleczone cyn¹. Szer. 24, d³ug.
17,1 mm. Ul. Szewska, wykop II, 187,5194 m.b.,
warstwa kulturowa. Nr inw. 11/05.
149. Fragment sprz¹czki profilowanej, ramka
owalna (?). ¯elazo. Szer. zachowana 43, d³ug. 14
mm. Ul. Szewska, wykop I, 323 m.b., j.s. 7, poni¿ej
poziomu desek. Nr inw. 379/06.
150. Lekko trapezowata sprz¹czka z rowkiem na
kolec. ¯elazo ze ladami cynowania. Szer. 33,3, d³ug.
21,1 mm. Ul. Szewska, wykop II, 204206 m.b., j.s.
5. Nr inw. 149/05.
151. Sprz¹czka w kszta³cie litery D z rowkiem
na kolec. Br¹z, kolec z ¿elaza. Szer. 49,4, d³ug. 32
mm. Ul. Szewska, wykop II, 259267 m.b., j.s. 22.
Nr inw. 332/05.
152. Prawie kwadratowa sprz¹czka, kolec siê nie
zachowa³. ¯elazo. Szer. 45, d³ug. 46 mm. Ul. Szewska, wykop II, 282292 m.b., j.s. 26. Nr inw.
361/05.
153. Sprz¹czka z ramk¹ o kszta³cie nieregularnym, zaokr¹glon¹ na naro¿ach, i skuwk¹ mocowan¹
dwoma nitami. ¯elazo cynowane, kolec z br¹zu.
Szer. 42,2, d³ug. 19,4 mm (sprz¹czka), szer. 39, d³ug.
34,4 mm (skuwka). Ul. Szewska, wykop II, 206210
m.b., j.s. 22. Strop warstwy. Nr inw. 452/05.
154. Owalna sprz¹czka z osi¹ wyodrêbnion¹
uskokiem i kab³¹kiem wklês³ym w po³owie d³ugoci. Na wklêniêciu poszerzenie i rowek dla osadzenia kolca. Br¹z. Szer. 46, d³ug. 23,6 mm. Ul. Szewska, wykop II, 361366 m.b., j.s. 167. Nr inw. 4/06.
155. Sprz¹czka profilowana ze skuwk¹ mocowan¹ czterema nitami. Ramka owalna. ¯elazo cynowane, kolec z br¹zu. Szer. 35, d³ug. 21 mm
(sprz¹czka), szer. 27, d³ug. 44 mm (skuwka). Ul.
Szewska, wykop II, 423431 m.b., j.s. 160. Nr inw.
12/06.
156. Fragment sprz¹czki. Ramka o kszta³cie nieregularnym. ¯elazo cynowane. Szer. zachowana
62,2, d³ug. zachowana 27 mm. Ul. Szewska, wykop
II, 84 m.b., j.s. 160. Nr inw. 15/06.
157. Sprz¹czka profilowana, owalna ramka
w jednym miejscu przerwana, brak kolca. Mosi¹dz.
Szer. 42, d³ug. 23 mm. Ul. Szewska, wykop II,
358,7366,3 m.b., j.s. 195. Nr inw. 28/06.
158. W przybli¿eniu trapezowata sprz¹czka
z zaokr¹glonymi naro¿ami i tulej¹ na osi. Wszystkie boki wklês³e. ¯elazo cynowane. Szer. 56, d³ug.

140a. £añcuszek o du¿ych ogniwach, w wiêkszoci kolistych, czasem sp³aszczonych, czasem sp³aszczonych i zgiêtych wpó³. Do niektórych ogniw
mocowane s¹ dodatkowe kó³ka. ¯elazo cynowane.
D³ug. ca³ego ³añcuszka ok. 110, redn. ogniw kolistych ok. 20 mm. Ul. Szewska, wykop pod przy³¹cze
kanalizacyjne, warstwa kulturowa. Nr inw. 797/05.
140b. Zapewne ogniwko z ww. ³añcuszka. Ul.
Szewska, wykop I, 215208 m.b., j.s. 5. Nr inw.
301/05.
141. £añcuszek sk³adaj¹cy siê z dwu ró¿nych
partii: a) siedem ogniwek esowatych. Mied. Grub.
drutu 1,4 mm; b) 11 ogniwek kolistych i jedno esowate. Mosi¹dz. Grub. drutu 1,6 mm. Ul. Szewska,
wykop II, 366,8370,3 m.b., j.s. 189. Nr inw. 727/06.
Ozdoby bli¿ej nieokrelone
142. Kó³ko kociane, o kolistym przekroju poprzecznym. Obwód wewnêtrzny porowaty (pozosta³oci spongiosu). redn. ok. 3, redn. ramy 0,6 cm.
Ul. Szewska, wykop II, 394404 m.b., j.s. 159. Nr
inw. 159/06 (ryc. 164:142).
143. Kr¹¿ek kociany (zawieszka), owalnego
kszta³tu, o wymiarach 2,7×4,3 i grub. 0,40,5 cm,
z wyciêtym owalnym otworkiem o wymiarach
0,3×0,5 cm. Ul. Szewska, wykop II, 270282 m.b.,
j.s. 22. Nr inw. 707/05.
144. Kr¹¿ek (oprawka) wykonany z poro¿a sarny, z otworem wewn¹trz. Wymiary 1,8×2,1, grub.
0,40,55, redn. otworu ok. 1,1 cm. Ul. Szewska. Nr
inw. 584/05.
145. Kr¹¿ek (oprawka) w kszta³cie ciêtego sto¿ka z otworem wewn¹trz. redn. ok. 1,9, grub. 0,8,
redn. otworu 0,4 cm. Ul. Szewska, wykop II,
537,5544,5 m.b., j.s. 194. Nr inw. 431/06.
146. £opatka kociana z otworkiem do zawieszenia w górnej czêci trzonka, wykonana z koci
ródrêcza byd³a (?). Nabierka p³aska, niewielka (aptekarska), trzonek kolisty w przekroju poprzecznym.
D³ug. 6, d³ug. uchwytu 3,2, szer. nabierki 1,1, redn.
trzonka ok. 0,6 cm. Ul. Szewska, wykop II, 259267
m.b., j.s. 22, sp¹g warstwy. Nr inw. 705/05.
147. £opatka kociana z ukruszon¹ koñcówk¹
p³askiej, niewielkiej nabierki i z przewierconym
otworkiem w górnej czêci kolistego w przekroju
trzonka. Wykonana prawdopodobnie z koci metapodialnych byd³a. D³ug. 5,8, d³ug. uchwytu 3,4, szer.
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(bez tulejki) 37 mm. Ul. Szewska, wykop II, 394404
m.b., j.s. 159. Nr inw. 377/06.
159. Sprz¹czka z trapezowat¹ ramk¹, wnitowan¹
osi¹ i rowkowan¹ tulejk¹, co upodabnia j¹ do grupy
sprz¹czek profilowanych. Ponadto zachowa³a siê
trapezowata skuwka zdobiona pionowymi rowkami.
Br¹z. Szer. 27,3, d³ug. 17 mm (ramka), szer. 22,5,
d³ug. 35 mm (skuwka). Ul. Szewska, wykop II,

384394 m.b., j.s. 159. Nr inw. 443/06.
160. Sprz¹czka D-kszta³tna. ¯elazo. Szer. 37,5,
d³ug. 31 mm. Ul. Szewska, wykop II, 416426 m.b.,
z doczyszczania drogi. Nr inw. 12/05.
161. Sprz¹czka profilowana, w kszta³cie litery D.
Brak kolca. ¯elazo powlekane cyn¹. Szer. 42,5, d³ug.
33, grub. 5 mm. Ul. £aciarska, wykop II, kanalizacyjny, odc. 4, poziom III. 2005 r.

ANEKS 10. ROZRYWKA
Opis zabytków o numerach od 162 do 172 zamieszczono w tabeli A10.
Bierki gier planszowych
173. Kr¹¿ek kociany, wyciêty no¿em (nierówne granie). Na obu stronach liczne rysy. redn. 44,2,
wys. 0,23 cm. Ul. Szewska, wykop II, 496500 m.b.,
j.s. 191. Nr inw. 639/06.
174. Pion do gry w kszta³cie niskiego ostros³upa, wykonany z koci metapodialnej byd³a. Zdobiony
dookoln¹ lini¹ ryt¹ i piêcioma kó³kami  na szczycie przedmiotu i u góry ka¿dej z czterech trójk¹tnych
cianek. Wymiary podstawy 2,5×2,5, wys. 0,75 cm.
Ul. Szewska, wykop II, 212216 m.b., j.s. 26. Nr inw.
662/05.
175. Kr¹¿ek (oprawka), wykonany z poro¿a sarny, z otworem wewn¹trz. rednica 1,82,1, grub.
0,40,55, redn. otworu ok. 1,1 cm. Ul. Szewska. Nr
inw. 584/05.
176. Kr¹¿ek (oprawka) w kszta³cie ciêtego sto¿ka z otworem wewn¹trz. redn. ok. 1,9, grub. 0,8,
redn. otworu 0,4 cm. Ul. Szewska, wykop II,
488495 m.b., j.s. 194. Nr inw. 431/06.
177. Przedmiot w kszta³cie ostros³upa o podstawie prostok¹ta, z trójk¹tnym poszerzeniem na wierz-

cho³ku. Wymiary podstawy 0,7×0,9, wys. 3,2 cm.
Pion do gry planszowej (?), odpad (?). Ul. Szewska,
358,7366,3 m.b., j.s. 189. Nr inw. 161/06.
178. Pion do gry planszowej (?), zamkniêcie igielnika (?) w kszta³cie ostros³upa o trójstronnie cienionym wierzcho³ku, wykonane z poro¿a sarny.
Dolna czêæ zniszczona i wywiecona na skutek
u¿ytkowania. Wys. 3,9, redn. podstawy 1,3, grub.
cianki 0,3 cm. Ul. Szewska, wykop I, 256259 m.b.,
j.s. 5. Nr inw. 71/05.
179. Piêcioboczny pion kociany w kszta³cie
ostros³upa o czworok¹tnej podstawie, wymiary podstawy 1,3×1,8, wys. 2 cm. Ul. Szewska, wykop II,
358,7366,3 m.b., j.s. 189. Nr inw. 59/06.
180. Kr¹¿ek skórzany o redn. 1,9 i grub. 0,13
cm, z wpisanym wewn¹trz okrêgiem (s³abo widoczny). Ul. Szewska, j.s. 5. Nr inw. 1/05.
181. Kr¹¿ek skórzany o redn. 5,3 i grub. 0,15 cm.
Ul. Szewska, warstwa kulturowa. Nr inw. 701/06.
182. Pion do gry z paraamfibolitu, o ob³ym kszta³cie i okr¹g³ej, p³askiej podstawie. Jego powierzchnia jest równa i nie nosi ladów g³adzenia. Wys. 2,72,
redn. podstawy 1,94 cm, waga 12,5 g. Ul. Szewska, wykop I, 170171 m.b., j.s. 5, sp¹g warstwy.
Nr inw. 88/05.

Kr¹¿ki drewniane (piony gier planszowych?) (wymiary w cm)
Lp.

Stan zachowania

redn./Wymiary

Grub.

Nr inw.

J.s.

Ulica

183

kr¹¿ek

3,3

0,8

596/06

167

Szewska

184

kr¹¿ek z lekko uszkodzon¹
krawêdzi¹

ok. 4

0,3

595/06

167

Szewska

185

kr¹¿ek z nieprzewieronym
na wylot otworkiem

3,8

0,3

643/05

5

Szewska

186

kr¹¿ek z uszkodzon¹ krawêdzi¹

3,8

0,4

508/05

5

Szewska

187

kr¹¿ek

4,2

0,4

515/05



Szewska

188

kr¹¿ek

2,9

0,4

240/05

5

Szewska

Uwagi

189

kr¹¿ek z otworkiem porodku

3,6

0,20,3

brak

158

Szewska

lady okopcenia

190

kr¹¿ek z otworkiem porodku

3,5×3,7

0,2

395/05

5

Szewska

lady okopcenia

191

kr¹¿ek z otworkiem porodku

3,7

0,20,3

552/05

22

Szewska
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cz³on palcowy I
byd³a

I cz³on palca
byd³a, z dziewiêcioma
otworami: jednym
w podstawie, jednym
na wierzcho³ku, po dwa
na trzech ciankach
bocznych i jednym
na ciance bocznej;
wszystkie z wyj¹tkiem
jednego przewiercone
na wylot

cz³on palcowy I byd³a
z dwoma otworami
przewierconymi
na wylot

fragm. cz³onu
palcowego I byd³a

I cz³on palca byd³a
z czterema otworami
zalanymi o³owiem,
strona grzbietowa
z trzema otworami
p³asko ciêta
i wyg³adzona

163

164

165

166

Rodzaj zabytku
/surowiec

162

Lp.

4,9

3,6

5,8

5,2

5,2

D³ug.

Kociane koci do gry (wymiary w cm)

2,3

2,3

2,6

2,2

2,6

Szer.

2,4

2,3

3

2,6

2,7

Grub.

4

1?

2

9

1

Liczba
otworów

wyciêty
no¿em,
1×1,5

?

wyciêty
no¿em,
0,8×1,5

0,45

0,5

0,6×3

?



0,30,4





0,7

0,5

0,45



Otwór
Otwory
Otwór na
w podstawie w ciankach szczycie
(redn.)
bocznych
(redn.)
(redn.)

Tabela A10.

tak

?

?

brak

?

Obecnoæ
o³owiu

II

II

II

I

II

Wykop

160

26

26

5

5

J.s.

404406

310317

310317

256259

272282

M.b.

435/06

672/06

672/06

48/05

423/05

Nr inw.

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Ulica

na tylnej ciance
kilkadziesi¹t naciêæ
poprzecznych

wewn¹trz otworu
fragm. drewna

Uwagi
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367

368

Opis zabytku

kostka szecienna,
suma oczek
przeciwleg³ych cianek
wynosi 7

kostka szecienna,
suma oczek
przeciwleg³ych cianek
wynosi 7

kostka szecienna,
o lekko wklês³ych
ciankach, suma oczek
przeciwleg³ych cianek
wynosi 7

kostka szecienna,
suma oczek
przeciwleg³ych cianek
wynosi 7

kostka szecienna,
suma oczek
przeciwleg³ych cianek
wynosi 7

kostka szecienna,
suma oczek
przeciwleg³ych cianek
wynosi 7

Lp.

167

168

169

170

171

172

koæ
metapodialna
bydlêca

koæ
metapodialna
bydlêca

koæ
metapodialna
bydlêca

koæ
metapodialna
bydlêca

koæ.
metapodialna
bydlêca

koæ
metapodialna
bydlêca

Surowiec

Kociane kostki szecienne (wymiary w cm)

0,550,58

0,860,9

0,910,97

0,951,0

1,011,08

0,850,87

Wymiary



+

+

+



+

Prawoskrêtna

+







+



Lewoskrêtna

nawiercone,
obrysowane
cyrklem; 0,12

nawiercone,
obrysowane
cyrklem; 0,2

nawiercone,
obrysowane
cyrklem; 0,25

nawiercone,
obrysowane
cyrklem; 0,3

nawiercone,
obrysowane
cyrklem; 0,3

nawiercone,
obrysowane
cyrklem; 0,2

Oczka/redn.

Tabela A10. cd.

I

II

II

II

II

II

Wykop

404412

423431

M.b.

5

160

160

249250

423431

423431

22,
259267
sp¹g
warstwy

159

167

J.s.

84/05

426/06

426/06

663/05

432/06

428/06

Nr inw.

Uwagi

Szewska

Szewska ubytki na ciance
pola 2

Szewska ubytki na ciance
pola 2

Szewska ubytki i rysy na
ciance pól 1 i 2

Szewska jedno oczko pola 6
nawiercono, ale nie
obrysowano, poniewa¿
za wysoko umieszczono
oczko pola 4

Szewska liczne rysy

Ulica
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Kule do gry
192. Przedmiot w kszta³cie pó³kuli. Pierwotnie
by³a to zapewne kula. redn. 5,8, wys. 3,3 cm. Ul.
Szewska, j.s. 159. Nr inw. 593/06 (ryc. 171:192).
193. Kulka niestarannie wystrugana i lekko nadpalona, o redn. ok. 3 cm. Ul. Szewska, j.s. 5. Nr
inw. 122/05 (ryc. 171:193).
Zabawki
194. Miecz drewniany, z u³amanym sztychem.
Wystrugany z jednego kawa³ka drewna iglastego.
G³ownia prostok¹tna w przekroju, wyodrêbniona od
rêkojeci skonymi uskokami. G³owica zaokr¹glona z siedmioma graniami, uszkodzona z jednej strony, o cienionych obustronnie brzegach. D³ug. 63,
d³ug. g³owni 52, szer. g³owni 3, grub. 0,70,8 cm.
Ul. Szewska, j.s. 167. Nr inw. 23/06 (ryc. 171:194).
195. Miecz drewniany, zachowany w trzech fragmentach. Wystrugany w ca³oci z drewna iglastego.
G³ownia soczewkowata w przekroju, wyodrêbniona od rêkojeci skonymi uskokami. Sztych zaokr¹glony na koñcu. Rêkojeæ zakoñczona siedmioboczn¹,
niemal owaln¹ g³owic¹. D³ug. 85, d³ug. rêkojeci 9,2,
szer. g³owni 4,4, grub. 0,9 cm. Ul. O³awska, wykop
II, kanalizacyjny, odc. VI, poziom I (ryc. 171:195).
196. Przedmiot drewniany przypominaj¹cy sztylet z trójk¹tnym ostrzem i masywnym uchwytem.

U³amany przy sztychu. Z³y stan zachowania zabytku. D³ug. 15,3, szer. g³owni 3,5, szer. trzonka 2,9 cm.
Ul. O³awska, wykop II, kanalizacyjny, odc. 11, poziom I (ryc. 175:196).
Piszcza³ki i gwizdek
197. Fragment fujarki, gwizdka (?). D³ug. 6,8,
redn. 1,5 cm. Ul. Szewska, wykop I, 230238 m.b.,
j.s. 5. Nr inw. 128/05.
198. Pó³fabrykat gwizdka (?) w postaci odciêtej
poprzecznie koci d³ugiej owcy lub kozy. D³ug. 6,8,
przekrój poprzeczny: 0,8×1,1 cm. Ul. Szewska, wykop II, 171174 m.b., j.s. 5, sp¹g warstwy. Nr inw.
135/05.
199. Pó³fabrykat piszcza³ki (?). D³ug. 7,5, redn.
1,2 cm. Ul. Szewska, warstwa kulturowa. Nr inw.
64/06.
200. Fragment piszcza³ki u³amanej na koñcu.
Górna czêæ skonie ciêta. D³ug. 5,6, redn. ok. 1
cm. Ul. Szewska, wykop pod przy³¹cze kanalizacyjne. Nr inw. 44/06.
Drumla
201. Drumla. Na krawêdzi kab³¹ka wg³êbienie, lad po od³amanym jêzyczku. ¯elazo. D³ug. 58,
szer. 29, grub. 7,5 mm. Ul. Szewska, wykop II,
655,5658,5 m.b., j.s. 193. Nr inw. 454/06.

ANEKS 11. OSPRZÊT BUDOWLANY
Obejmy
202. £ukowato wygiêta tama o zwê¿aj¹cych siê
koñcach  przypuszczalnie fragment tamowatej
obejmy. ¯elazo. D³ug. 42, szer. 39, grub. 11,4 mm.
Ul. Szewska, wykop III, 300310 m.b., j.s. 5. Nr inw.
277/05.
203. Tamowata obejma o k¹tach prostych. ¯elazo. D³ug. 68, szer. 29, grub. 8 mm. Ul. Szewska,
wykop II, 224226 m.b., j.s. 48, z doczyszczania
obiektu. Nr inw. 569/05.
204. Tamowata obejma w kszta³cie sp³aszczonego pó³kola. ¯elazo ze ladami cynowania. D³ug.
67, szer. 48, grub. 10 mm. Ul. Szewska, wykop II,
655,5658,5 m.b., j.s. 193. Nr inw. 451/06.
Haki
205. Hak z u³amanym koñcem. ¯elazo. D³ug. 52,
szer. 23, grub. 3 mm. Szewska, wykop I, 260271
m.b., j.s. 5, strop warstwy. Nr inw. 60/05.

206. Hak z u³amanym koñcem. D³ug. 44,5, szer.
28, grub. 7 mm. Ul. Szewska, wykop I, 260271
m.b., j.s. 5, strop warstwy. Nr inw. 60/05.
207. Hak z u³amanym koñcem. ¯elazo. D³ug. 114,
szer. 29, grub. 6 mm. Ul. Szewska, wykop II,
175186,5 m.b., j.s. 19. Nr inw. 95/05.
208. Hak wykonany z tamy. ¯elazo. D³ug. 140,
szer. 33, grub. 6 mm. Ul. Szewska, wykop II,
187194 m.b., warstwa kulturowa. Nr inw. 204/05.
209. Hak z rozklepan¹ p³ytk¹ u nasady wygiêcia.
¯elazo. D³ug. 114, szer. 38, grub. 7 mm. Ul. Szewska, wykop V, 292296 m.b., j.s. 26. Nr inw. 587/
05.
210. Hak (?) z u³amanym wygiêciem, wykonany
ze sztabki. ¯elazo. D³ug. 100, szer. 16, grub. 6 mm.
Ul. Szewska, wykop II, 423435 m.b., j.s. 160. Nr
inw. 404/06.
211. Zdeformowany hak (?) z tamy. ¯elazo.
D³ug. 88, szer. 70, grub. 3 mm. Ul. Szewska. Nr inw.
718/06.
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Skoble
212. Skobel z zagiêtymi koñcami. ¯elazo. D³ug.
52, szer. 28,5, grub. 6,5 mm. Ul. Szewska, wykop I,
260271 m.b., j.s. 5, strop warstwy. Nr inw. 60/05.
213. Skobel z u³amanym ramieniem. Drugie ramiê ³¹czone poprzez skucie. ¯elazo. D³ug. 110, szer.
62, grub. 9 mm. Ul. Szewska, wykop II, 175186,5
m.b., j.s. 22, sp¹g warstwy. Nr inw. 102/05.
214. Ma³y skobel w kszta³cie odcinka ko³a. ¯elazo. D³ug. 15, szer. 20, grub. 2,5 mm. Ul. Szewska,
wykop II, 187194 m.b., warstwa kulturowa. Nr inw.
205/05.
215. Skobel ze sztabki o przekroju prostok¹tnym.
D³ug. 74, szer. 49, grub. 4,3 mm. Ul. Szewska. Nr
inw. 372/05.
216. Skobel z u³amanymi koñcami. ¯elazo. D³ug.
29, szer. 43, grub. 4,8 mm. Ul. Szewska, wykop II,
212226 m.b., j.s. 26. Nr inw. 575/05.
217. Skobel. ¯elazo. D³ug. 79,5, szer. 33, grub.
6,5 mm. Ul. Szewska, wykop II, 300310 m.b., j.s.
77. Nr inw. 592/05.
218. Ma³y skobel. ¯elazo. D³ug. 16, szer. 18,
grub. 6,5 mm. Ul. Szewska, wykop II, 212226 m.b.,
j.s. 22, sp¹g warstwy. Nr inw. 786/05.
K³ódki
219. Kab³¹k cylindrycznej k³ódki. ¯elazo ze ladami cynowania i miedziowania. Wys. 91, szer. 52
mm. Ul. Szewska, wykop II, 259267 m.b., j.s. 22.
Nr inw. 429/05.
220. K³ódka cylindryczna z tkwi¹cym w otworze fragmentem klucza. Korpus: ¿elazo cynowane,
kab³¹k: ¿elazo mosi¹dzowane, klucz: ¿elazo. Wys.
61, szer. 40,5, grub. 20,2 mm. Ul. Szewska, wykop
II, 206210 m.b., j.s. 22, strop warstwy. Nr inw. 451/
05.
Klucze do k³ódek
221. Klucz do cylindrycznej k³ódki. ¯elazo. D³ug.
84 mm. Ul. Szewska, wykop I, 290300 m.b., j.s. 5.
Nr inw. 24/05.
222. Klucz do k³ódki cylindrycznej. ¯elazo. D³ug.
118,5 mm. Ul. Szewska, wykop II, 404406 m.b.,
j.s. 160. Nr inw. 383/06.
Zamki
223. W przybli¿eniu kwadratowe okucie zamka
z otworami w naro¿nikach i wyciêciem dopasowanym do pióra klucza. ¯elazo. D³ug. 77,5, szer. 76,
grub. 1 mm. Ul. Szewska, wykop II, 212226 m.b.,
j.s. 26. Nr inw. 572/05.
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224. Prostok¹tne okucie z okr¹g³ym centralnym
otworem i czterema ma³ymi otworami w naro¿ach.
Byæ mo¿e okucie dziurki do klucza. D³ug. 57, szer.
33, grub. 1 mm. Ul. Szewska, wykop II, 187194
m.b., warstwa kulturowa. Nr inw. 787/05.
Klucze do zamków
225. Fragment uszka klucza do zamka, w kszta³cie rombu. Na zachowanych naro¿nikach rombu
widoczne zdobienie w postaci poziomych ¿³obków.
¯elazo. Szer. 73, zachowana d³ug. 40 mm. Ul. Szewska, wykop II, 187,5194 m.b., warstwa kulturowa.
Nr inw. 104/05.
226. Klucz z piórem do zamka, odkuty w ca³oci z jednego kawa³ka metalu. Uszko koliste. ¯elazo. D³ug. 140, szer. 41,2, grub. 12 mm. Ul. Szewska, wykop II, 187,5194 m.b., warstwa kulturowa.
Nr inw. 105/05.
227. Klucz z piórem do zamka, odkuty w ca³oci z jednego kawa³ka metalu. Zachowana ½ rombowatego uszka. Masywna laska zdobiona na styku
z uszkiem naciêciami, poni¿ej dwoma pasmami zygzakowatych ¿³obków. Uszko oraz dolna partia pióra
zdobione naciêciami. ¯elazo. D³ug. 190, szer. 43,
grub. 11 mm. Ul. Szewska, wykop II, 259268 m.b.,
j.s. 22, sp¹g warstwy. Nr inw. 330/05.
228. Klucz z piórem do zamka. Uszko rombowate, zdobione na naro¿nikach poziomymi ¿³obkami.
D³ug. 92, szer. 45, grub. 7 mm. Ul. Szewska, wykop II, 282292 m.b., j.s. 22, strop warstwy. Nr inw.
389/05.
229. Klucz z piórem do zamka. Laska i pióro
odkute z jednego kawa³ka metalu, uszko owalne. Na
lasce trzy pasma poziomych rowków. ¯elazo. D³ug.
111,5, szer. 37, grub. 10,2 mm. Ul. Szewska, wykop
II, 5969 m.b., j.s. 159. Nr inw. 354/06.
230. Pióro klucza do zamka. ¯elazo. D³ug. 48,
szer. 39, grub. 8 mm. Ul. Szewska, wykop II, 12,5
m.b. Nr inw. 358/06.
231. Klucz z piórem do zamka, odkuty z jednego kawa³ka metalu. ¯elazo. Koliste uszko zachowane
w ok. ¼. D³ug. zachowana 134, szer. 42,5, grub. 11
mm. Ul. Szewska, wykop II. Nr inw. 555/06.
Inne drobne okucia
232. Okucie w kszta³cie prostok¹tnej blaszki
z dwoma otworami na nity i wiêkszym otworem prostok¹tnym, z tkwi¹cym w niej nitem. ¯elazo. D³ug.
35, szer. 14,5, grub. 0,6 mm. Ul. Szewska, wykop
II, 186,5192 m.b., j.s. 5. Nr inw. 151/05.
233. Okucie w kszta³cie prostok¹tnej blaszki,
z jednej strony zaokr¹glonej i zaopatrzonej w otwór.
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¯elazo. D³ug. 25, szer. 8, grub. 0,6 mm. Ul. Szewska, wykop II, 404414 m.b., j.s. 158. Nr inw. 393/
06.
234. Okucie z cienkiej blachy. Br¹z. D³ug. 48,5,
szer. 24, grub. 0,5 mm. Ul. Szewska, wykop II,
394404 m.b., j.s. 160. Nr inw. 394/06.
Inne elementy konstrukcyjne
235. Przedmiot w kszta³cie klina. D³ug. 16,8,
szer. 2,7, grub. 1,2 cm. Ul. Szewska, j.s. 159. Nr
inw. 607/06.
236. Klinowaty przedmiot, czworok¹tny w prze-

kroju. Wymiary 11,2×3,7×1,2 cm. Ul. Szewska, j.s.
26. Nr inw. 511/05.
237. Dwa fragmenty gontów (?), wygiête ³ukowato, z jedn¹ krawêdzi¹ lekko pogrubion¹. D³ug.
zachowanych fragmentów 7,5 i 8,5, grub. 0,7 cm.
Ul. Szewska, j.s. 5. Nr inw. 53/05.
238. Przedmiot drewniany, okopcony, przypominaj¹cy ko³ek lub gwód z wyodrêbnion¹ piêcioboczn¹ g³ówk¹. Przekrój trzpienia w górnej czêci
czworok¹tny (1,4×1,7 cm), w dolnej zaokr¹glony
(1,2 cm). D³ug. 14,3, d³ug. ³ebka ok. 2, szer. 2,5 cm.
Ul. Szewska, j.s. 47. Nr inw. 449/05 (ryc. 187:238).

Ko³ki i szpunty (wymiary w cm)
Lp.

Rodzaj zabytku/stan zachowania

D³ug.

Szer.

Grub.

Przekrój

Nr inw.

J.s.

Ulica

239

ko³ek, zaostrzony na koñcu

35,2

1,9

1,2

kolisty

601/06

158

Szewska

240

ko³ek, zaostrzony na koñcu

52,0

1,5

1,2

czworok¹tny

601/06

158

Szewska

241

ko³ek, nadpalony

22,0

6,8

4,2

587/06

159

Szewska

242

ko³ek, na jednym koñcu zaostrzony,
na drugim skonie ciêty, nadpalony

11,2

1,6

1,6

kolisty

119/05

5

Szewska

243

ko³ek, na jednym koñcu zaostrzony,
na drugim u³amany, nadpalony

10,9

1,6

0,9

owalny

119/05

5

Szewska

244

fragm. ko³ka, zaostrzonego na koñcu,
ze ladami nadpalenia

8,6

2,1

1,5

owalny

32/05

5

Szewska

245

ko³ek, nadpalony

6,6

1,1

0,8

czworok¹tny

615/06

159

Szewska

246

ko³ek, zaostrzony na koñcu, spalony

18,5

5,0

32/05

5

Szewska

247

fragm. ko³ka, zaostrzonego na koñcu,
ze ladami nadpalenia

9,9

5,4

172/05

22

Szewska

248

ko³ek, zaostrzony na koñcu, spalony

12,8

2,7

19/05

5

Szewska

249

ko³ek, nadpalony

8,5

3,2

10/05

5

Szewska

250

ko³ek, nadpalony

14,7

3,0

trójk¹tny

19/05

5

Szewska

251

szpunt

3,9

2,3

owalny

398/05

5

Szewska

252

szpunt, ko³eczek o zaokr¹glonych
graniach

6,1

1,3

trójk¹tny

67/05

5

Szewska

253

szpunt (?)

5,0

1,8

owalny

46/05

5

Szewska

254

szpunt

6,1

1,1

owalny

164/06

159

Szewska

255

ko³ek, zaostrzony na koñcu, osmolony

21,5

1,5

kolisty

67/05

5

Szewska

256

szpunt, na jednym koñcu spiczasto cieniony,
na drugim skonie ciêty

7,3

2,1

owalny

170/05

warstwa Szewska
kulturowa

257

ko³ek, osmolony

6,9

0,85

czworok¹tny

170/05

warstwa Szewska
kulturowa

258

ko³ek

6,0

0,8

czworok¹tny

170/05

warstwa Szewska
kulturowa

259

ko³ek

6,4

0,65

0,5

czworok¹tny

170/05

warstwa Szewska
kulturowa

260

ko³ek

6,1

0,9

0,6

czworok¹tny

53/05

5

Szewska

261

ko³ek, zaostrzony na jednym koñcu

7,5

1,8

pó³kolisty

53/05

5

Szewska

5,4

owalny

1,4
1,05

1,5

0,7
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Lp.

Rodzaj zabytku/stan zachowania

D³ug.

Szer.

Grub.

Przekrój

Nr inw.

J.s.

Ulica

pó³kolisty

53/05

5

Szewska

262

ko³ek

7,1

2,0

263

ko³ek

6,1

0,9

0,7

czworok¹tny

53/05

5

Szewska

264

ko³ek

5,9

0,8

0,6

czworok¹tny

137/05

5

Szewska

265

ko³ek

6,1

0,8

trójk¹tny

137/05

5

Szewska

266

fragm. ko³ka

14,7

1,3

owalny

170/05

267

fragm. ko³ka lub szpuntu; jeden koniec
spiczasto zakoñczony, drugi u³amany

7,6

1,6

owalny

379/05

268

ko³ek, ze ladami nadpalenia

17,9

3,0

pó³kolisty

170/05

0,9

warstwa Szewska
kulturowa
22

Szewska

warstwa Szewska
kulturowa

ANEKS 12. PRZEDMIOTY ZWI¥ZANE Z OWIETLENIEM
I NIECENIEM OGNIA (WYMIARY W CM)
Lp.

Rodzaj zabytku
/stan zachowania

D³ug.

Szer.

lady osmolenia

Przekrój

Nr inw.

J.s.

Ulica

269

szczapa

6,2

1,8

jednostronne

fragm. konara (?) 713/05

5

Szewska

270

szczapa

9,8

2,0

jednostronne

fragm. konara (?) 713/06

5

Szewska

271

³uczywko

10,6

1,7

jednostronne

trójk¹tny

383/05

22

Szewska

272

³uczywko

9,2

1,1

jednostronne

trójk¹tny

383/06

22

Szewska

273

³uczywko

11,1

1,1

jednostronne

piêcioboczny

383/05

22

Szewska

274

fragm. ³uczywka

4,1

1,0

jednostronne

czworok¹tny

383/05

22

Szewska

275

³uczywko

9,8

1,1

obustronne

trójk¹tny

376/05

22

Szewska

276

³uczywko

8,5

1,2

jednostronne

trójk¹tny

376/05

22

Szewska

277

³uczywko

7,4

1,2

jednostronne

czworok¹tny

376/05

22

Szewska

278

³uczywko z listewki skonie
ciêtej na koñcu

11,3

1,7

jednostronne

trójk¹tny

376/05

22

Szewska

279

³uczywko

8,9

0,8

obustronne

czworok¹tny

376/05

22

Szewska

280

³uczywko z listewki skonie
ciêtej na koñcu

13,7

2,3

jednostronne

trójk¹tny

345/05

43

Szewska

281

fragm. ³uczywa (?)

8,7

2,7

jednostronne

pó³kolisty

464/05

5/22

Szewska

282

³uczywo ze skonie ciêt¹
koñcówk¹ z paz¹ (?)

15

3,1

jednostronne

czworok¹tny

722/05

26

Szewska

283

³uczywko

9,5

1,0

jednostronne

trapezowaty

715/05

5

Szewska

284

³uczywko

11,5

2,6

jednostronne

trójk¹tny

631/06

163

Szewska

285

³uczywko

11,6

1,0

jednostronne

czworok¹tny

631/06

163

Szewska

286

³uczywo ze skonie ciêtym
koñcem

8,5

3,9

jednostronne

czworok¹tny

619/06

163

Szewska

287

¿agiewka wykonana
z cienkiej deseczki

9,2

2,1

jednostronne

³ódkowaty

623/06

?

Szewska

288

³uczywko

10,9

1,8

jednostronne

trójk¹tny

836/05

22

Szewska

289

³uczywko (?)

18,1

1,7

jednostronne

czworok¹tny

587/06

159

Szewska

290

³uczywko ze skonie ciêt¹
koñcówk¹

14,9

2,9

jednostronne

trójk¹tny

586/06

163

Szewska

291

³uczywko ze skonie ciêtym
koñcem

26,5

2,3

jednostronne

czworok¹tny

582/06

159

Szewska

292

³uczywko

13,0

0,7

jednostronne

czworok¹tny

612/06

458

Szewska

293

³uczywko

10,8

1,9

jednostronne

czworok¹tny

595/06

167

Szewska

294

³uczywko

13,1

1,8

obustronne

trapezowaty

599/06

158

Szewska
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Lp.

Rodzaj zabytku
/stan zachowania

D³ug.

Szer.

lady osmolenia

Przekrój

Nr inw.

J.s.

Ulica

575/06

158

Szewska

295

fragm. ³uczywka

7,3

1,5

jednostronne

czworok¹tny

296

³uczywko, szczapa

10,9

1,8

jednostronne

czworok¹tny

834/05

5

Szewska

297

fragm. ³uczywka

8,5

2,6

jednostronne

trójk¹tny

834/05

5

Szewska

298

³uczywko

15,1

1,1

jednostronne

czworok¹tny

569/06

warstwa
kulturowa

Szewska

299

³uczywko

24,6

1,8

obustronne

trójk¹tny

633/05

22

Szewska

300

³uczywko

10,0

1,7

obustronne

trójk¹tny

633/05

22

Szewska

301

³uczywko

7,7

2,5

jednostronne

czworok¹tny

633/05

22

Szewska

302

³uczywo (?)

20,8

4,5

jednostronne

czworok¹tny

611/05

22

Szewska

303

³uczywko

15,2

1,8

jednostronne

kolisty

625/05

warstwa
kulturowa

Szewska

304

³uczywko (?)

8,2

2,1

jednostronne

kolisty

479/05

22

Szewska

305

³uczywko

12,5

2,3

jednostronne

czworok¹tny

635/05

22

Szewska

306

³uczywko

12,8

3,1

jednostronne

trójk¹tny

506/05

22

Szewska

307

³uczywko

18,5

1,6

jednostronne

trójk¹tny

619/05

?

Szewska/
No¿ownicza

308

³uczywko, ¿agiewka

8,0

1,0

jednostronne

trójk¹tny

619/05

?

Szewska/
No¿ownicza

309

³uczywko

12,6

2,2

jednostronne

czworok¹tny

619/05

?

Szewska/
No¿ownicza

310

³uczywko

11,9

1,1

jednostronne

czworok¹tny

619/05

?

Szewska/
No¿ownicza

311

³uczywko, ¿agiewka

7,5

1,3

jednostronne

czworok¹tny

619/05

?

Szewska/
No¿ownicza

312

³uczywko, ¿agiewka

8,6

2,9

jednostronne

wykonane
619/05
z fragm. konara

?

Szewska/
No¿ownicza

313

³uczywko

9,3

1,4

jednostronne

trójk¹tny

527/05

5

Szewska

314

¿agiewka

6,7

1,6

jednostronne

soczewkowaty

504/05

22

Szewska

315

³uczywko

10,8

1,6

jednostronne

czworok¹tny

557/05

?

Szewska

316

³uczywko

15,8

1,3

obustronne

czworok¹tny

617/05

5

Szewska

317

³uczywko

13,2

1,4

jednostronne

czworok¹tny

612/05

22

Szewska

318

³uczywko z listewki skonie
ciêtej na nieosmolonym
koñcu

8,4

1,1

jednostronne

czworok¹tny

610/05

5

Szewska

319

¿agiewka (?)

10,4

1,4

jednostronne

wykonana z
610/05
fragm. konara (?)

5

Szewska

320

fragm. ³uczywa

9,6

3,1

jednostronne

czworok¹tny

546/05

22

Szewska

321

fragm. ³uczywa (?),
spalonego ko³ka (?)

9,8

4,1

ca³kowite

³ódkowaty

636/06

159

Szewska

322

³uczywko

12,5

1,2

jednostronne

czworok¹tny

607/05

warstwa
kulturowa

Szewska

323

³uczywko, skonie ciête
na nieosmolonym koñcu

7,3

1,1

jednostronne

czworok¹tny

607/05

warstwa
kulturowa

Szewska

324

¿agiewka

7,8

2,0

jednostronne

³ódkowaty

607/05

warstwa
kulturowa

Szewska

325

¿agiewka

6,6

1,4

jednostronne

wykonana
z konara (?)

607/05

warstwa
kulturowa

Szewska

326

³uczywo (?),
spalony ko³ek (?)

9,9

3,3

ca³kowite

soczewkowaty

607/05

warstwa
kulturowa

Szewska

327

³uczywko lub nadpalony
ko³ek

11,6

2,2

jednostronne

czworok¹tny

493/05

22

Szewska

373
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Lp.
328

Rodzaj zabytku
/stan zachowania
szczapa

D³ug.

Szer.

lady osmolenia

Przekrój

Nr inw.

J.s.

Ulica

5,7

2,2

obustronne

³ódkowaty

493/05

22

Szewska

329

³uczywko

21,5

1,0

jednostronne

czworok¹tny

513/05

43

Szewska

330

³uczywko

14,0

1,4

jednostronne

czworok¹tny

513/05

43

Szewska

331

³uczywko

10,4

1,5

obustronne

czworok¹tny

513/05

43

Szewska

332

¿agiewka

7,6

1,0

jednostronne

czworok¹tny

513/05

43

Szewska

333

³uczywko

10,0

1,5

obustronne

czworok¹tny

606/05

43

Szewska

334

³uczywko

8,5

1,6

obustronne

czworok¹tny

606/05

43

Szewska

335

listewka z obustronnie
skonie ciêtymi koñcami

13,9

1,2

jednostronne

czworok¹tny

606/05

43

Szewska

336

¿agiewka

8,4

1,7

obustronne

³ódkowaty

606/05

43

Szewska

337

¿agiewka (?)
pó³ksiê¿ycowatego kszta³tu

8,5

1,9

ca³kowite

trójk¹tny

606/05

43

Szewska

338

³uczywko

8,5

1,1

jednostronne

trójk¹tny

490/05

26

Szewska

339

³uczywo

25,6

4,2

jednostronne

trójk¹tny

233/05

19

Szewska

340

³uczywko

15,5

3,5

obustronne

trójk¹tny

233/05

19

Szewska

341

³uczywko (?)

11,6

3,2

obustronne

owalny

233/05

19

Szewska

342

³uczywko

16,2

1,6

jednostronne

czworok¹tny

80/05

5

Szewska

343

³uczywko

10,1

3,8

jednostronne

trójk¹tny

80/05

5

Szewska

344

fragm. ³uczywka

6,2

2,1

jednostronne

owalny

80/05

5

Szewska

345

³uczywko, skonie ciête
na nieosmolonym koñcu

9,2

1,8

jednostronne

czworok¹tny

310/05

5

Szewska

346

³uczywko

10,0

1,25

obustronne

czworok¹tny

310/05

5

Szewska

347

¿agiewka

6,3

0,9

jednostronne

trójk¹tny

310/05

5

Szewska

348

³uczywko

9,6

1,2

obustronne

czworok¹tny

223/05

5

Szewska

349

³uczywko

10,5

1,6

jednostronne

trójk¹tny

117/05

5

Szewska

350

³uczywko

12,6

0,9

jednostronne

czworok¹tny

319/05

22

Szewska

351

³uczywko

8,2

1,7

obustronne

owalny

216/05

5

Szewska

352

³uczywko

9,0

1,4

jednostronne

czworok¹tny

28/05

5

Szewska

353

³uczywko

12,3

1,9

jednostronne

trójk¹tny

28/05

5

Szewska

354

³uczywko (widoczny sêk)

7,5

1,5

jednostronne

czworok¹tny

302/05

5

Szewska

355

³uczywko, skonie ciête
na nieosmolonym koñcu

12,1

2,9

jednostronne

trójk¹tny

311/05

5

Szewska

356

³uczywko, skonie cienione
na nieosmolonym koñcu

7,8

3,0

jednostronne

czworok¹tny

311/05

5

Szewska

357

³uczywko

12,3

2,4

jednostronne

trójk¹tny

311/05

5

Szewska

358

³uczywko (?)

9,3

3,5

jednostronne

owalny

311/05

5

Szewska

359

³uczywko

8,8

1,4

jednostronne

owalny

132/05

19

Szewska

360

³uczywko

12,5

1,7

jednostronne

czworok¹tny

719/05

16

Szewska

361

³uczywko

18,1

1,1

jednostronne

czworok¹tny

174/05

warstwa
kulturowa

Szewska

362

³uczywko

12,3

1,5

jednostronne

czworok¹tny

401/05

22

Szewska

363

³uczywko

9,4

1,2

jednostronne

czworok¹tny

401/05

22

Szewska

364

³uczywko

15,4

1,0

jednostronne

czworok¹tny

148/05

27

Szewska

365

fragm. ³uczywka (?)

6,1

1,9

jednostronne

owalny

148/05

27

Szewska

366

³uczywko, skonie ciête
na nieosmolonym koñcu

10,6

1,1

jednostronne

trójk¹tny

130/05

5

Szewska

367

³uczywko (?)

9,3

1,5

jednostronne

czworok¹tny

130/05

5

Szewska

368

³uczywko, skonie ciête
na koñcu

11,1

2,5

jednostronne

czworok¹tny

67/05

5

Szewska

374
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Rodzaj zabytku
/stan zachowania

D³ug.

Szer.

lady osmolenia

Przekrój

Nr inw.

J.s.

Ulica

67/05

5

Szewska

369

³uczywko

9,6

2,1

jednostronne

czworok¹tny

370

³uczywko (z sêkiem)

12,6

3,8

jednostronne

czworok¹tny

67/05

5

Szewska

371

³uczywo

12,9

3,4

jednostronne

owalny

67/05

5

Szewska

372

³uczywko w kszta³cie
pó³ksiê¿yca

9,8

3,7

jednostronne

³ódkowaty

13/05

5

Szewska

373

³uczywko, spiczasto
zakoñczone na jednym koñcu

12,3

1,3

obustronne

czworok¹tny

13/05

5

Szewska

374

³uczywko, skonie cienione
na nieosmolonym koñcu

9,3

1,9

jednostronne

trójk¹tny

13/05

5

Szewska

375

³uczywko

8,4

1,5

obustronne

owalny

13/05

5

Szewska

376

³uczywko

13,7

1,5

jednostronne

trójk¹tny

13/05

5

Szewska

377

³uczywko

7,6

1,7

obustronne

³ódkowaty

13/05

5

Szewska

378

³uczywko

10,9

2,4

jednostronne

trójk¹tny

32/05

5

Szewska

379

³uczywko

9,3

2,2

obustronne

³ódkowaty

32/05

5

Szewska

380

³uczywko

9,9

1,3

jednostronne

czworok¹tny

32/05

5

Szewska

381

³uczywko w kszta³cie klina
z ostrym wierzcho³kiem

10,6

2,3

jednostronne

czworok¹tny

32/05

5

Szewska

382

³uczywko

7,2

1,7

jednostronne

czworok¹tny

32/05

5

Szewska

383

³uczywko, skonie ciête
na jednym koñcu

10,3

1,25

jednostronne

czworok¹tny

32/05

5

Szewska

384

³uczywko (?)

12,6

2,8

obustronne

czworok¹tny

32/05

5

Szewska

385

³uczywko (?)

7,8

1,9

obustronne

czworok¹tny

32/05

5

Szewska

386

³uczywko (?)

8,0

2,8

jednostronne

trójk¹tny

32/05

5

Szewska

387

fragm. ³uczywka

7,8

3,3

jednostronne

czworok¹tny

32/05

5

Szewska

388

³uczywko

11,7

1,6

jednostronne

trójk¹tny

170/05

warstwa
kulturowa

Szewska

389

³uczywko ze skonie
ciêtym koñcem

13,1

2,3

jednostronne

³ódkowaty

170/05

warstwa
kulturowa

Szewska

390

³uczywko

10,0

2,2

jednostronne

trójk¹tny

170/05

warstwa
kulturowa

Szewska

391

³uczywko w kszta³cie
pó³ksiê¿ycowatym (?)

13,3

4,1

jednostronne

czworok¹tny

170/05

warstwa
kulturowa

Szewska

392

³uczywo

12,3

2,9

jednostronne

owalny

19/05

5

Szewska

393

³uczywko zwê¿aj¹ce siê
na jednym koñcu

8,8

2,0

obustronne

trójk¹tny

19/05

5

Szewska

394

fragm. ³uczywka

5,8

1,0

jednostronne

trójk¹tny

19/05

5

Szewska

395

³uczywko

7,6

1,8

jednostronne

³ódkowaty

279/05

5

Szewska

396

³uczywko

8,8

2,4

jednostronne

trójk¹tny

279/05

5

Szewska

397

³uczywko

9,0

1,6

jednostronne

czworok¹tny

308/05

5

Szewska

398

³uczywko

9,9

1,5

jednostronne

trójk¹tny

304/05

5

Szewska

399

¿agiewka

5,6

0,8

jednostronne

trójk¹tny

304/05

5

Szewska

400

³uczywko

8,2

1,8

jednostronne

czworok¹tny

265/05

5

Szewska

401

³uczywo (?)

12,4

3,1

jednostronne

trójk¹tny

384/05

22

Szewska

402

fragm. ³uczywka

5,2

1,2

jednostronne

czworok¹tny

119/05

5

Szewska

403

³uczywko

9,2

2,7

jednostronne

czworok¹tny

160/05

22

Szewska

404

³uczywko

9,1

3,5

jednostronne

czworok¹tny

434/05

5

Szewska

405

³uczywko

7,6

1,1

obustronne

czworok¹tny

434/05

5

Szewska

406

³uczywko

8,2

1,2

jednostronne

czworok¹tny

434/05

5

Szewska

407

³uczywko ze skonie
ciêtym i cienionym koñcem

10,5

2,4

jednostronne

czworok¹tny

434/05

5

Szewska

375
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Ulica

407

³uczywko ze skonie
ciêtym i cienionym koñcem

10,5

2,4

jednostronne

czworok¹tny

434/05

5

Szewska

408

³uczywko

10,5

1,7

jednostronne

czworok¹tny

434/05

5

Szewska

409

³uczywko, prosto uciête
na koñcu

8,1

1,0

jednostronne

czworok¹tny

434/05

5

Szewska

410

³uczywko, prosto uciête
na koñcu

7,8

0,9

jednostronne

czworok¹tny

434/05

5

Szewska

411

³uczywko

13,6

1,3

jednostronne

trójk¹tny

434/05

5

Szewska

412

¿agiewka (z sêka)

5,9

1,3

jednostronne

czworok¹tny

137/05

5

Szewska

413

³uczywko

9,8

1,5

jednostronne

owalny

137/05

5

Szewska

414

³uczywko

7,9

0,9

jednostronne

czworok¹tny

137/05

5

Szewska

415

³uczywko

7,4

1,1

jednostronne

trójk¹tny

137/05

5

Szewska

416

³uczywko

23,6

1,3

jednostronne

czworok¹tny

10/05

5

Szewska

417

³uczywko

10,3

1,2

jednostronne

czworok¹tny

10/05

5

Szewska

418

³uczywko

10,2

1,0

jednostronne

czworok¹tny

10/05

5

Szewska

419

fragm. ³uczywka

5,1

1,1

jednostronne

czworok¹tny

53/05

5

Szewska

420

fragm. ³uczywka

4,7

1,4

jednostronne

czworok¹tny

53/05

5

Szewska

421

³uczywko (?)

7,2

2,5

jednostronne

czworok¹tny

53/05

5

Szewska

422

³uczywko, skonie ciête
na nieosmolonym koñcu

15,5

3,3

jednostronne

czworok¹tny

46/05

5

Szewska

423

³uczywko

10,2

2,5

obustronne

czworok¹tny

46/05

5

Szewska

424

³uczywko

9,7

2,6

jednostronne

trójk¹tny

46/05

5

Szewska

425

³uczywko

9,1

1,4

jednostronne

owalny

46/05

5

Szewska

426

fragm. ³uczywka

7,4

3,2

jednostronne

czworok¹tny

46/05

5

Szewska

427

fragm. ³uczywka

4,9

1,5

jednostronne

czworok¹tny

46/05

5

Szewska

428

³uczywko, skonie ciête
na nieosmolonym koñcu

10,7

3,0

jednostronne

czworok¹tny

50/05

5

Szewska

429

³uczywo (?), ko³ek (?),
skonie ciêty na jednym
koñcu

11,6

2,5

jednostronne

kolisty

50/05

5

Szewska

430

³uczywko

11,0

2,4

jednostronne

³ódkowaty

112/05

5

Szewska

431

³uczywko

7,6

1,5

jednostronne

pó³kolisty

65/07

wiecak
432. wiecak z u³amanym koñcem trzpienia.
¯elazo. redn. tulei 10, zachowana d³ug. 53 mm (ryc.
188:432). Ul. Szewska (?). Nr inw. 140/05.
Krzesiwa (ryc. 189)
433. Fragment krzesiwa ogniwkowego. ¯elazo.
Nr inw. 332/05.
434. Krzesiwo ogniwkowe. ¯elazo. D³ug. 115,
szer. 25, grub. 5 mm. Ul. Szewska (?). Nr inw. 582/
05.

376

warstwa Wita Stwosza
kulturowa

435. Krzesiwo ogniwkowe, w po³owie d³ugoci
wygiête. ¯elazo. D³ug. 81, szer. 21, grub. 4,2 mm.
Ul. Szewska, wykop II, 300311 m.b., j.s. 5. Nr inw.
588/05.
436. Fragment krzesiwa ogniwkowego. ¯elazo.
D³ug. 87, zachowana szer. 22 mm. Ul. Szewska,
wykop II, 416426 m.b., z doczyszczania drogi. Nr
inw. 379/06.
437. Krzesiwo dwukab³¹kowe. D³ug. 97,5, szer.
26,5, grub. 5,5 mm. Ul. Szewska, wykop II, 6,710,7
m.b., j.s. 159. Nr inw. 3/06.
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O³ów
438. Zwiniêta w tulejê tama. O³ów. Waga 47,31
g. Ul. Szewska, wykop I, 234 m.b., j.s. 5, z doczyszczania profilu. Nr inw. 141/05.
439. Z³o¿ona wpó³ tama. O³ów. Waga 64,69 g.
Ul. Szewska, wykop I, 202210 m.b., j.s. 5. Nr inw.
336/05.
440. Nieregularna sztabka, powsta³a przez odciêcie. O³ów. Waga 45,81 g. Ul. Szewska, wykop I,
202212 m.b., j.s. 5. Nr inw. 337/05.
441. Nieregularny placek. O³ów. Waga 79,41 g.
Ul. Szewska, wykop II, 212226 m.b., j.s. 26. Nr inw.
577/05.
442. W przybli¿eniu kolisty placek. O³ów. Waga
18,66 g. Ul. Szewska, wykop II, 206210 m.b., j.s.
22, strop warstwy. Nr inw. 758/05.
443. Nieregularna sztabka, powsta³a przez odciêcie. O³ów. Waga 34,10 g. Ul. Szewska, wykop II,
146156 m.b., przemieszana warstwa kulturowa. Nr
inw. 357/06.
444. Nieregularny placek. O³ów. Waga 19,35 g.
Ul. Szewska, wykop II, 655,5658,5 m.b., j.s. 193.
Nr inw. 414/06.
445. Nieregularny placek. O³ów. Waga 301,35 g.
Ul. O³awska, wykop II, kanalizacyjny, odc. 21, poziom II. 2005 r.
446. Sztabka wygiêta w kszta³cie litery U. Waga
18,55 g. Ul. O³awska, wykop II, wodoci¹gowy, odc.
11, poziom I. 2005 r.
Fragmenty blach
447. Nieregularny fragment blachy. Br¹z. D³ug.
58, szer. 42, grub. 0,6 mm. Ul. Szewska, wykop III,
320325 m.b., j.s. 5. Nr inw. 272/05.
448. Nieregularny fragment blachy. Mied. D³ug.
27, szer. 22, grub. 1 mm. Ul. Szewska, wykop I,
205210 m.b., j.s. 5. Nr inw. 296/05.
449. Nieregularny fragment blachy. Br¹z. D³ug.
56, szer. 47, grub. 0,6 mm. Ul. Szewska, wykop II,
197204 m.b., j.s. 5. Nr inw. 561/05.
450. Nieregularny fragment blachy. Br¹z. D³ug. 52,
szer. 45, grub. 0,6 mm. Ul. Szewska, wykop II,
206210 m.b., j.s. 22, strop warstwy. Nr inw. 756/05.
451. Dwa fragmenty blach. ¯elazo: a  tamowaty, na koñcu zagiêty. D³ug. 83, szer. 28, grub. 12
mm; b  tamowaty, na koñcu zagiêty pod k¹tem
prostym. D³ug. 32, szer. 23, grub. 13 mm. Ul. Szewska, wykop II, 259267 m.b., j.s. 22, sp¹g warstwy.
Nr inw. 809/05.

452. Tamowaty fragment blachy. ¯elazo. D³ug.
110, szer. 24, grub. 1 mm. Ul. Szewska, wykop II,
187194 m.b., warstwa kulturowa. Nr inw. 787/05.
453. Nieregularny fragment blachy. Mied. D³ug.
24, szer. 19, grub. 0,5 mm. Ul. Szewska. Z przeszukania wykrywaczem metalu. Nr inw. 368/06.
454. Dziewiêæ fragmentów blach o ró¿nych
kszta³tach. ¯elazo. Na wszystkich widoczne lady
ciêcia. Grub. 12,5 mm. Ul. Szewska, wykop II,
655,5658,5 m.b., j.s. 193. Nr inw. 411/06.
455. Fragment blachy o dwóch prostych krawêdziach. ¯elazo. D³ug. 66, szer. 51, grub. 1,4 mm. Ul.
Szewska, wykop II, 310316 m.b., z doczyszczania
profilu. Nr inw. 779/06.
Druty
456. Drut. Cyna lub o³ów. D³ug. 65, redn. 1,5
mm. Ul. Szewska, wykop II, 187194 m.b., warstwa
kulturowa. Nr inw. 165/05.
457. Drut. ¯elazo. D³ug. 47, redn. 1,9 mm. Ul.
Szewska, wykop II, 259267 m.b., j.s. 26. Nr inw.
783/05.
458. Drut wygiêty, na jednym koñcu uformowany w uszko. Br¹z. D³ug. 53, redn. 1 mm. Ul. Szewska, wykop III, 320325 m.b., j.s. 5. Nr inw. 792/05.
459. Trzy wygiête druty. ¯elazo. D³ug. 110, 89,
103, redn. 3, 1,8, 1,4 mm. Ul. Szewska, wykop II,
655,5658,5 m.b., j.s. Nr inw. 412/06.
Prêty
460. Tordowany prêt wygiêty w kszta³t litery U.
¯elazo. D³ug. 68, szer. 48, redn. 8 mm. Ul. Szewska, wykop I, 242245 m.b., j.s. 5. Nr inw. 86/05.
461. Spiralowato zwiniêty prêt. ¯elazo. redn. 33,
szer. 3 mm. Ul. Szewska, wykop II, 187,5194 m.b.,
warstwa kulturowa. Nr inw. 108/05.
462. Trzy ³ukowato wygiête prêty. ¯elazo. D³ug.
54, 63, 113, redn. 3,5, 2,5, 5 mm. Ul. Szewska,
wykop II, 187194 m.b., warstwa kulturowa. Nr inw.
201/05.
463. Dwa prêty. ¯elazo: a  zwiniêty spiralowato. redn. 21, szer. 4 mm; b  uformowany w kszta³cie litery D i sklepany. D³ug. 29, szer. 25, grub. 7
mm. Ul. Szewska, wykop VI, 187194 m.b., warstwa kulturowa. Nr inw. 778/05.
464. Kolankowato wygiêty prêt, o przekroju nieregularnym. ¯elazo. D³ug. 144, grub. 6 mm. Ul. Szewska, wykop I, znalezisko lune. Nr inw. 780/05.
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465. Prêt o przekroju w przybli¿eniu kolistym,
w po³owie d³ugoci ³agodnie z obu stron pogrubiony. ¯elazo. D³ug. 73, redn. 7 mm. Ul. Szewska. Nr
inw. 724/06.
466. P³aski prêt o przekroju prostok¹tnym. Br¹z.
D³ug. 70, szer. 2, grub. 0,7 mm. Ul. Szewska. Nr inw.
726/06.
Sztabki
467. Mniej wiêcej prostok¹tna sztabka. ¯elazo.
D³ug. 70, szer. 11, grub. 3,5 mm. Ul. Szewska, wykop I, 3650 m.b., j.s. 5, ze stropu warstwy w wykopie wodoci¹gowym. Nr inw. 2/05.
468. Mniej wiêcej prostok¹tna sztabka. ¯elazo.
D³ug. 64, szer. 11, grub. 4,5 mm. Ul. Szewska, wykop I, 264260 m.b., j.s. 5. Nr inw. 65/05.
469. Kolicie wygiêta sztabka. ¯elazo. redn. 58,
szer. 10, grub. 4 mm. Ul. Szewska, wykop II,
187,5194 m.b., warstwa kulturowa. Nr inw. 108/05.
470. Dwie sztabki, z których jedna ma naciêcie
wykonane nacinakiem. ¯elazo. D³ug. 45, 65, szer.
19, 21, grub. 6, 2,3 mm. Ul. Szewska, wykop II,
187194 m.b., warstwa kulturowa. Nr inw. 203/05.
471. Sztabka zaokr¹glona na jednym koñcu. ¯elazo. D³ug. 73, szer. 21, grub. 4 mm. Ul. Szewska,
wykop II, 225230 m.b., j.s. 5. Nr inw. 238/05.
472. Nieregularna sztabka z zachowan¹ po³ow¹
otworu przy krawêdzi. ¯elazo. D³ug. 28, szer. 23 mm,
grub. 7 mm. Ul. Szewska, wykop II, 212226 m.b.,
j.s. 22, sp¹g warstwy. Nr inw. 411/05.

473. Masywna sztabka ze zgrubieniem na koñcu. Pó³fabrykat podkowy (?). ¯elazo. D³ug. 102, szer.
23, grub. 18 mm. Ul. Szewska, wykop II, 224226
m.b., j.s. 48. Nr inw. 571/05.
474. Dwie cienkie sztabki. ¯elazo: a  z jednej
strony zwê¿ona, z drugiej poprzecznie rozszerzona.
D³ug. 160, szer. 8,5, grub. 11,5 mm; b  jeden koniec prosto ciêty, drugi zwê¿ony i skrêcony, zgiêta
pod k¹tem prostym. D³ug. 59, szer. 12, grub. 6 mm.
Ul. Szewska, wykop II, 7181 m.b., j.s. 163, z doczyszczania drogi. Nr inw. 380/06.
475. Dwie sztabki. ¯elazo: a  w kszta³cie zwê¿aj¹cego siê prostopad³ocianu. D³ug. 42, szer. 9,
grub. 6,5 mm; b  w kszta³cie kostkowanym. D³ug.
21,5, szer. 20, grub. 12 mm. Ul. Szewska, wykop III,
320325 m.b., j.s. 5. Nr inw. 792/05.
476. Siedem mniej wiêcej prostok¹tnych sztabek.
¯elazo. D³ug. 20, 34,5, 48, 51, 60, 62, 81, szer. 22,
22, 21, 19, 19, 16, 21, grub. 7, 3,5, 9, 8, 6, 17,5, 7
mm. Ul. Szewska, wykop II, 655,5658,5 m.b., j.s.
193. Nr inw. 410/06.
477. P³aska sztabka. Mied. D³ug. 16, szer. 9,
grub. 1,4 mm. Ul. Szewska, wykop II, 416426 m.b.,
j.s. 158. Nr inw. 447/06.
478. Sztabka uskokiem poszerzona na jednym
koñcu. ¯elazo. D³ug. 61, szer. 26, grub. 6,5 mm. Ul.
Szewska, wykop II, 655,5658,5 m.b., j.s. 193. Nr
inw. 456/06.

Odpady po produkcji rogowniczej
Nasady metapodiów bydlêcych (wymiary w cm)
Lp.

Rodzaj zabytku

Wykop

J.s.

M.b.

Nr inw.

Ulica

Uwagi

479

nasada górna, koæ ródstopia

II

22

292296

141/05

Szewska

odciêta pi³¹

480

nasada górna, koæ ródrêcza

II

77

300310

671/05

Szewska

odciêta nierówno, no¿em (?)

481

nasada dolna, koæ ródrêcza

II

77

300310

669/05

Szewska

odciêta pi³¹

482

nasada dolna, koæ ródstopia

II

?

248250

79/05

Szewska

odciêta pi³¹

483

nasada dolna, koæ ródrêcza

II

5

242245

109/05

Szewska

lady ciêcia, z¹bkowanie
skonie odciêta no¿em

484

nasada górna, koæ ródrêcza

II

194

532,5535,5

39/06

Szewska

485

nasada dolna, koæ rodstopia

II

26

271282

520/05

Szewska

486

nasada górna

II

163

416426

65/06

Szewska

487

nasada górna, koæ ródrêcza

II

189

375379

45/06

Szewska

od³upana skonie

488

nasada dolna, koæ ródrêcza

II

194

515,5526,5

60/06

Szewska

od³upana

489

nasada górna, koæ rodstopia,
wys. 3,2 cm

II

189

536,5544,5

434/06

Szewska

ciête boki (po
produkcji p³ytek)
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Fragmenty mo¿d¿eni bydlêcych ze ladami ciêcia (wymiary w cm)
Lp.

Rodzaj zabytku

Wykop

J.s.

M.b.

Nr inw.

Ulica

490

rodkowa czêæ odciêta
poprzecznie

II

189

485486

40/06

Szewska

491

rodkowa czêæ odciêta
poprzecznie, ze ladami ciêæ
wzd³u¿nych

II

189

485486

40/06

Szewska

492

rodkowa czêæ odciêta
poprzecznie, ze ladami ciêæ
wzd³u¿nych

II

189

485486

40/06

Szewska

493

przyczaszkowa partia odciêta
poprzecznie, ze ladami ciêæ
wzd³u¿nych

II

189

485486

40/06

Szewska

494

przyczaszkowa partia odciêta
poprzecznie pod skosem

II

22

282292

484/05

Szewska

495

przyczaszkowa czêæ odciêta
poprzecznie

II

22

175186,5

159/05

Szewska

496

rodkowa czêæ odciêta
poprzecznie i wzd³u¿nie pi³¹

II

22

175186,5

159/05

Szewska

497

wierzcho³ek mo¿d¿enia
odciêty poprzecznie,
wys. 3,9 cm

II

22

175186,5

159/05

Szewska

498

rodkowa czêæ odciêta
poprzecznie pod skosem

II

19

175186,5

155/05

Szewska

499

rodkowa czêæ odciêta
poprzecznie i roz³upana
wzd³u¿ na pó³

II

5

171174

135/05

Szewska

500

przyczaszkowa i rodkowa
czêæ z odciêtym
poprzecznie wierzcho³kiem

II



351,7354,7

74/06

Szewska

501

przyczaszkowa czêæ
z odciêtym poprzecznie
wierzcho³kiem

II

warstwa
kulturowa



64/06

Szewska

502

dwa fragm. rodkowej czêci
odciête poprzecznie

II

19

141144,5

232/05

Szewska

503

rodkowa czêæ odciêta
poprzecznie i przeciêta wzd³u¿

II

29

183186,5

172/05

Szewska

Uwagi

redn. wiat³a
1,6×1,8 cm

strop warstwy

Fragmenty mo¿d¿eni kozich ze ladami ciêcia (wymiary w cm)
Lp.

Rodzaj zabytku

Wykop

J.s.

M.b.

Nr inw.

Ulica

504

przyczaszkowa i rodkowa
partia z przyleg³ymi czêciami
czaszki, ze skonie odciêtym
wierzcho³kiem i z ciêciem
wzd³u¿nym

II

22

282292

347/05

Szewska

505

rodkowa czêæ odciêta
poprzecznie

II

22

282292

347/05

Szewska

506

rodkowa czêæ odciêta
poprzecznie

I

?

248250

79/05

Szewska
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P³ytki kociane i pó³fabrykaty p³ytek kocianych (wymiary w cm)
Lp.

Rodzaj zabytku

D³ug.

Szer.

Grub.

Wykop

J.s.

M.b.

Nr inw.

Ulica

507

prostok¹tna p³ytka

2,9

1,1

0,2

II

189

485486

40/06

Szewska

508

prostok¹tna p³ytka
o lekko cienionych
brzegach

3,5

1,1

0,15

II

189

485486

40/06

Szewska

509

pó³fabrykat lub odpad
p³ytki rogoweja

8,1

2,7

0,5

II

22

282292

484/05

Szewsk

510

prostok¹tna p³ytka

7,0

1,5

0,3

II

warstwa
kulturowa

187194

208/05

Szewska

511

prostok¹tna p³ytka

6,7

1,5

0,2

II

warstwa
kulturowa

187194

208/05

Szewska

512

fragm. p³ytki

5,7

1,8

0,2

II

warstwa
kulturowa

193204

453/05

Szewska

513

pó³fabrykat p³ytki (?)

5,1

3,0

0,2

II

warstwa
kulturowa

193204

453/05

Szewska

514

fragm. p³ytki

4,6

1,6

0,1

II

5

290300

21/05

Szewska

515

odpad produkcyjny
p³ytki

4,9

1,6

0,3

II

22

175186,5

159/05

Szewska

516

fragm. pó³fabrykatu
p³ytki (?)

6,6

2,1

0,3

II

22

175186,5

159/05

Szewska

517

prostok¹tna p³ytka

3,3

1,0

0,15

II

189

366,8370,3

77/06

Szewska

518

pó³fabrykat p³ytki (?)

7,9

2,2

0,2

II

158

368384

34/06

Szewska

519

pó³fabrykat p³ytki (?)

11,8

2,1

0,4

kanalizacyjny





44/06

Szewska

520

fragm. p³ytki

3,1

1,4

0,2

II

191

368,8370,9

36/06

Szewska

521

pó³fabrykat p³ytki (?)

6,1

2,2

0,5

II

191

366,8370,9

36/06

Szewska

522

p³ytka kociana

2,1

1,2

0,2

II

189

358,7366,3

161/06

Szewska

Kociane p³ytki powsta³e w trakcie produkcji paciorków (wymiary w cm)
Lp.

Rodzaj zabytku

D³ug.

Grub.

redn.
paciorka

Wykop

J.s.

Nr inw.

Ulica

523

a¿urowa p³ytka
kociana, koæ
metapodialna bydlêca

8,5

0,6

0,70,75

kanalizacyjny



31/06

£aciarska

524

fragm. a¿urowej p³ytki
kocianej, koæ
metapodialna bydlêca

7,6

0,40,7

0,7

kanalizacyjny



31/06

£aciarska

525

fragm. a¿urowej p³ytki
kocianej, koæ
metapodialna bydlêca

5,3

0,7

0,7

kanalizacyjny



31/06

£aciarska

526

fragm. a¿urowej p³ytki
kocianej, k.m.b.

4,2

0,50,7

0,8

kanalizacyjny



31/06

£aciarska

527

fragm. a¿urowej p³ytki
kocianej, koæ
metapodialna bydlêca

6,6

0,50,6

0,8

kanalizacyjny

138

50/06

£aciarska
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ANEKS 14. NARZÊDZIA
Szyd³a

Wiert³o

528. Szyd³o obustronne, o przekroju romboidalnym. ¯elazo. D³ug. 110, szer. 4 mm. Ul. Szewska,
wykop I, 249250 m.b., j.s. 5. Nr inw. 85/05.
529. Szyd³o obustronne, o przekroju romboidalnym. ¯elazo. D³ug. 78, szer. 4 mm. Ul. Szewska,
wykop II, 259267 m.b., j.s. 22. Nr inw. 430/05.
530. U³amane w po³owie szyd³o, o przekroju romboidalnym. ¯elazo. D³ug. 70, szer. 3,2 mm. Ul.
Szewska, wykop II, 423426 m.b., j.s. 163, z doczyszczania drogi. Nr inw. 380/06.

531. Czêæ pracuj¹ca wiert³a spiralnego do drewna. Trzon u³amany. ¯elazo. D³ug. zachowana 66,
szer. 18, grub. 8 mm. Ul. £aciarska, wykop II, kanalizacyjny, odc. 5, poziom III. 2005 r.
Sierp
532. Fragment sierpa. ¯elazo. Ostrze z¹bkowane. D³ug. 96, szer. 14, grub. 2,9 mm. Ul. Szewska,
wykop VI, 187194 m.b., warstwa kulturowa. Nr
inw. 777/05.

ANEKS 15. ZAJÊCIA PRZYDOMOWE
No¿yce
533. Zdeformowany kab³¹k z zachowanymi fragmentami ramion. ¯elazo. D³ug. zachowana 47,5 mm.
Ul. Szewska, wykop II, 193204 m.b., j.s. 22, sp¹g
warstwy. Nr inw. 365/05.
534. Fragment ostrza z zachowanym ramieniem
i zacz¹tkiem kab³¹ka. D³ug. zachowana 162, szer.
ostrza 25 mm. Ul. Szewska, wykop II, 282292 m.b.,
j.s. 22, sp¹g warstwy. Nr inw. 368/05.
535. Fragment nad³amanych i wygiêtych no¿yc
kab³¹kowych. ¯elazo. D³ug. zachowana 196, szer.
ostrza 23 mm. Ul. Szewska, wykop II, 291292 m.b.,
j.s. 22, strop warstwy. Nr inw. 522/05.
536. Fragment wygiêtych no¿yc kab³¹kowych.
¯elazo. D³ug. zachowana 102, szer. ostrza 13,7 mm.
Ul. Szewska, wykop II, z przeszukania wykrywaczem. Nr inw. 353/06.
Ig³y (ryc. 196) i igielnik
537. Dwie ig³y, przy jednej zachowane uszko.
¯elazo. D³ug. 51 i 56, redn. 1 i 1,2 mm. Ul. Szewska, wykop II, 187194 m.b., warstwa kulturowa. Nr
inw. 199/05.
538. Ig³a z czêciowo u³amanym uszkiem. ¯elazo. D³ug. 75, redn. 1,6 mm. Ul. Szewska, wykop
II, 259267 m.b., j.s. 22. Nr inw. 430/05.
539. Cztery ig³y, przy dwóch egzemplarzach
wygiêtych zachowane uszka. ¯elazo. D³ug. 42, 44
(egzemplarze proste), 39, 32 (egzemplarze wygiête), redn. 0,9, 1,4, 1,6, 1,6 mm. Ul. Szewska. Nr inw.
721/06.
540. Zamkniêcie igielnika (?) w kszta³cie sto¿ka
o trójstronnie cienionym wierzcho³ku, wykonane
z koñcówki odnogi poro¿a jelenia. Dolna czêæ
zniszczona i wywiecona na skutek u¿ytkowania.

Przedmiot móg³ pe³niæ równie¿ funkcjê pionu do gry
planszowej. Wys. 3,9 cm, redn. podstawy 1,3 cm,
grub. cianki 0,3 cm. Ul. Szewska, wykop I, 256259
m.b., j.s. 5. Nr inw. 71/05.
Wrzeciono
541. Fragment wrzeciona (?). Przedmiot okr¹g³y
w przekroju, o starannie opracowanej powierzchni,
obtoczony (?). Zachowana d³ug. 11,5, redn. 0,7 cm.
Ul. Szewska, j.s. 5. Nr inw. 13/05.
Szpulki
542. Szpulka (?). Przedmiot ósemkowatego kszta³tu, piêcioboczny w przekroju. D³ug. 4,8, szer. 1,6 cm.
Ul. Szewska, j.s. 5. Nr inw. 396/05 (ryc. 175:542).
543. Przedmiot uszkodzony na obu koñcach,
w postaci czworok¹tnego korpusu z dwiema wypustkami-g³ówkami. Szpulka, dwustronna ³opatka (?).
D³ug. 15,1, szer. maks. 3, grub. 0,5 cm. Ul. Szewska, warstwa kulturowa. Nr inw. 570/06 (ryc.
175:543).
Grzebieñ tkacki
544. Grzebieñ jednowarstwowy z siedmioma d³ugimi zêbami, okrelany w literaturze jako grzebieñ
tkacki. Wykonany z koci ródrêcza byd³a (?),
z otworem w górnej czêci. Egzemplarz ma wysmuk³y kszta³t, zbli¿ony do prostok¹ta, i lekko fasetowane krawêdzie. D³ug. 12,5, szer. 2,5, szer. z¹bków
ok. 1,5 cm. Ul. Szewska, wykop II, 355,7 m.b., j.s.
159. Nr inw. 11/06.
Opis zabytków o numerach od 545 do 572 zamieszczono w tabeli A15.
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382

II/19, strop warstwy

II/22

II/22

II/warstwa kulturowa

II/167

II/159

IV/z cmentarzyska przy
kociele w. Macieja

wykop pod przy³¹cze
wodoci¹gowe/5

D³ug.
(w mm)

161,3

96,3

92,3

65,7

546

547

548

549

550

551

552

553

Lp.

554

555

556

557

25,2

41,5

44,3

33,1

Szer.
(w mm)

II/19, strop warstwy

Wykop/j.s.

545

Lp.

20,1

24,8

19,8

16,1

Grub.
(w mm)



p³ytki, szeroki
¿³obek, nieliczne
drobne rysy

niewielkie rysy

liczne
równoleg³e rysy

60,4

193,5

125,4

164,1

Waga
(w g)

wyg³adzone/dwie  styczne

znacznie wyg³adzone/cztery

znacznie wyg³adzone/cztery

prostok¹tny

prostok¹tny

rombowaty

prostok¹tny

prostok¹tny

prostok¹tny

Kszta³t przekroju

fragm.

fragm.  czêæ
medialna

ca³a

ca³a

Stan zachowania

gliniany, powierzchnia g³adka, szaroczarna

³upek pirofyllitowo-kwarcowy koloru fioletowego

mocno zu¿yty, lady
substancji ¿elazistej

okopcenia

lady substancji ¿elazistej

lady dzia³ania ognia,
lady substancji ¿elazistej

Uwagi

ca³a powierzchnia przêlika pokryta szkliwem o barwie ¿ót³o-pomarañczowo-br¹zowej

gliniany, z fragmentu dna naczynia (no¿yk garncarski?)

gliniany, zachowany niewielki fragment pokryty szkliwem koloru szarozielonego

glinany, pokryty na znacznej czêci powierzchni szkliwem koloru brunatnego

gliniany, powierzchnia jasnoszara, dwa dookolne ¿³obki

gliniany, powierzchnia czarna wywiecona

prostok¹tny
zwieñczony szpicem
wyd³u¿ony

Uwagi

gliniany, powierzchnia czarna wywiecona

Kszta³t powierzchni
pracuj¹cej

Ose³ki

ca³y

ca³y

ca³y

fragm.

fragm.

ca³y

ca³y

fragm.

fragm.

Stan zachowania

Opracowanie powierzchni/
liczba powierzchni
pracuj¹cych

18,5

8,7

10,7

9,4

4,3

12,6

5,4

4,4

4,7

Waga (w g)

wyg³adzone bez po³ysku/
cztery

24×28×9,6

20×15×6,7

25×17×6

37×8×7,5

25×14×6,8

26×17×78

21×12×5,76,3

29×16×9

31×17×9

Wymiary
redn.×wys.×redn.
otworu (w mm)

Rysy, naciêcia,
¿³obki

dwusto¿kowaty

dwusto¿kowaty

beczu³kowaty

kr¹¿kowaty

beczu³kowaty

beczu³kowaty

beczu³kowaty

dwusto¿kowaty

dwusto¿kowaty

Kszta³t

Przêliki (ryc. 197)
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fragm. p³ywaka (?), podstawki (?)
z otworem porodku

fragm. p³ywaka

po³ówka p³ywaka

fragm. p³ywaka (?)

p³ywak (?)

fragm. p³ywaka z kory

fragm. p³ywaka

fragm. p³ywaka

fragm. p³ywaka (po³owa) (?)

po³owa p³ywaka

po³owa p³ywaka

kr¹¿ek z otworem porodku

p³ywak (?), fragm. deszczu³ki
z zaokr¹glon¹ jedn¹ krawêdzi¹,
przy której przewiercono otwór,
drugi koniec u³amany

p³ywak (?), fragm. deszczu³ki
o cienionych brzegach, z otworem

pó³fabrykat, nadpalona deseczka
o lekko zaokr¹glonych dwóch
naro¿nikach

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

owalny (?)

owalny (?)

kolisty (?)

Kszta³t

3,8×5,4

5×6,9

4,5×5,4

2,5×8

prostok¹tny

prostok¹tny (?)

prostok¹tny (?)

okr¹g³y

czworok¹tny

owalny (?)

3,4×6,9

2,2×5

2,7×7,1

5,3

3,5 (6,2)×7,7

3,7 (7,4)×8,3

0,7

0,7

0,3

2,6

1,2

0,60,7

1,8

1,3

1,1

0,5

1,1

0,25

0,6

6,9×3,5 (7)

3,7

0,4

(6,4)*×7,2

1,0

Grub.

3×4,2

2,8×5

Wymiary

prostok¹tny (?) 7,8 (15,6)×3,6

wieloboczny

prostok¹tny (?)

wieloboczny

szecioboczny

nieregularny

W nawiasach podano wymiary rekonstruowane.

Stan zachowania

Lp.

2

1?

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

Liczba
otworów

s³abo czytelne
podwójne linie ryte

Zdobnictwo

556/05

585/06

578/06

145/05

303/05

620/05

548/05

633/05

658/05

581/06

599/06

447/05

716/05

346/05

Nr inw.

P³ywaki i pó³fabrykaty p³ywaków (wymiary w cm; ryc. 172)



159

167

wykop II,
poziom II,
odc. 36

19

5



5

22

5

160

158

47

22

43

J.s.

Szewska

Szewska

Szewska

O³awska

Szewska

Szewska

No¿ownicza

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Ulica

tylko jeden otwór
przewiercony na wylot

redn. otworu 0,5

redn. otworu 0,9,
wystrugany, o nierównych
graniach

redn. otworu 1,4

otwór prostok¹tny o szer. 0,8
i d³ug. co najmniej 1,9

koniec cieniony poprzez
skone ciêcie

okopcony

redn. otworu 1,8

redn. otworu 2

dwa otwory o redn. 0,6 i 1,3

o p³askiej podstawie
i ciêtych skonie
krawêdziach

Uwagi

21. KATALOG ZABYTKÓW RUCHOMYCH
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Przedmioty gospodarstwa domowego
573. Kopystka (?) ze ladami okopcenia. D³ug.
15,2, szer. 4,2 cm. Przekrój trzonka prostok¹tny
o wymiarach 1,4×2,6 cm. Ul. Szewska, j.s. 22. Nr
inw. 161/05 (ryc. 175:573).
574.T³uczek (?) z kolistym w przekroju trzonkiem
rozszerzaj¹cym siê beczu³kowato na koñcu. D³ug.
15,7, d³ug. trzonka 9,2, redn. trzonka 0,9 cm, redn.
czêci pracuj¹cej 2,3 cm. Ul. Szewska, j.s. 159. Nr
inw. 572/06 (ryc. 175:574).
575. £opatka-³y¿ka z trzonkiem prostok¹tnym
w przekroju i z p³ask¹, kolist¹ nabierk¹ z obustronnie cienionymi brzegami. D³ug. 13,9, szer. trzonka
1,7, wymiary nabierki 4,9×5,2 cm. Ul. Szewska, j.s.
22. Nr inw. 392/05 (ryc. 175:575).
576. Fragment ³opatki. D³ug. 10, szer. trzonka 0,7,
wymiary nabierki 1,2×2,5 cm. Ul. Szewska, j.s. 160.
Nr inw. 622/06 (ryc. 175:576).
577. Fragment firlejki (?). Zachowany u³amek ma
kszta³t grotu z jednym zadziorem. D³ug. zachowana 4,9 cm. Ul. Szewska. Nr inw. 489/05.
578. Fragment mieszad³a-³opatki (?) wykonanej
z prostok¹tnej dranicy z wyodrêbnion¹, krótk¹
³opatk¹ o niemo¿liwej do ustalenia szerokoci. Zachowana d³ug. 21,4, szer. trzpienia co najmniej 1,5,
grub. 0,3 cm. Ul. Szewska, warstwa kulturowa. Nr
inw. 170/05.

579. Firlejka (?) z u³amanym trzonkiem lub fragment szpulki w postaci trzpienia zakoñczonego zapewne z obu stron (drugi koniec u³amany) walcowatym poszerzeniem. Przedmiot wyciosany niezbyt
starannie, trzpieñ kolisty w przekroju, z nieregularnymi graniami. D³ug. zachowana 11, redn. trzpienia 0,7, wymiary zakoñczenia 1,3×1,5 cm. Ul. Szewska, j.s. 22. Nr inw. 318/05 (ryc. 175:579).
580. Fragment ³opaty wios³owatego kszta³tu,
z u³amanym czworok¹tnym w przekroju uchwytem,
wykonanej z drewna dêbu. D³ug. zachowana 15,6,
szer. 8,9, szer. trzonka 5,2, grub. ³opatki ok. 2 cm.
Ul. Szewska, j.s. 167. Nr inw. 638/06 (ryc. 187:580).
581. Miote³ka wykonana z witek zwi¹zanych ze
sob¹. D³ug. 11,8 cm. Ul. Szewska, j.s. 163. Nr inw.
715/06.
582. Fragment ig³y (?) z u³amanym uszkiem lub
szyd³a, o owalnym przekroju poprzecznym. D³ug.
zachowana 5,9, szer. 0,4, grub. 0,28 cm. Ul. Szewska, wykop II, 175186,5 m.b., j.s. 22, sp¹g warstwy.
Nr inw. 103/05.
583. Przedmiot kociany wrzecionowatego kszta³tu, z u³amanymi koñcami, pierwotnie zapewne zaostrzonymi. Przekrój poprzeczny czworoboczny
o ciêtych miejscami graniach. Szyd³o, przek³uwacz
(?). D³ug. 11,7, szer. 1, grub. 0,8 cm. Ul. Szewska,
wykop II, 8,716,3 m.b., j.s. 188. Nr inw. 37/06.

ANEKS 16. NO¯E I POCHWY
No¿e
584. G³ownia no¿a z obustronnie wyodrêbnionym
trzpieniem. ¯elazo. D³ug. 117, szer. 12,8, grub. 4
mm. Ul. Szewska, wykop I, 260271 m.b., j.s. 5,
strop warstwy. Nr inw. 59/05.
585. G³ownia no¿a z obustronnie wyodrêbnionym
trzpieniem. Lekko ³ukowaty tylec przy zakoñczeniu
ma dwa naprzeciwleg³e trójk¹tne wyciêcia, g³ownia
koñczy siê nie spiczasto, ale têpo, z lekkim trójk¹tnym wklêniêciem. Na jednej stronie g³owni pod³u¿na wklês³oæ przypominaj¹ca strudzinê. ¯elazo.
D³ug. zachowana 105, szer. 10,7, grub. 2,8 mm. Ul.
Szewska, wykop I, 256259 m.b. Nr inw. 81/05.
586. G³ownia no¿a z obustronnie wyodrêbnionym
trzpieniem. ¯elazo. D³ug. 99, szer. 16, grub. 4,5 mm.
Ul. Szewska, wykop I, 256259 m.b., j.s. 5. Nr inw.
82/05.
587. Nó¿ z tordowan¹ rêkojeci¹, która na koñcu jest zawiniêta, a w uszku tkwi ogniwko. Tylec pocz¹tkowo prosty, na koñcu ³ukowato wyciêty. ¯elazo. D³ug. 146, szer. 11,3, grub. 2,3 mm. Ul. Szew-
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ska, wykop I, 170171 m.b., j.s. 5, sp¹g warstwy.
Nr inw. 87/05.
588. G³ownia no¿a ze s³abo, obustronnie wyodrêbnionym trzpieniem. Tylec przy czubku ³ukowato wciêty, trzpieñ wygiêty. ¯elazo. D³ug. 138, szer.
15,5, grub. 3 mm. Ul. Szewska, wykop II, 174184
m.b., j.s. 22. Nr inw. 96/05.
589. G³ownia no¿a z obustronnie wyodrêbnionym
fragmentem trzpienia. Tylec prosty, nak³adka. ¯elazo. D³ug. zachowana 121, szer. 17, grub. 3,8 mm.
Ul. Szewska, wykop II, 175186,5 m.b., ze sp¹gu
warstwy. Nr inw. 100/05.
590. G³ownia no¿a z obustronnie wyodrêbnionym, u³amanym trzpieniem. Tylec ³ukowaty. ¯elazo. D³ug. 98, szer. 16, grub. 2,5 mm. Ul. Szewska,
wykop II, 171174 m.b., j.s. 5. Nr inw. 134/05.
591. G³ownia no¿a z obustronnie wyodrêbnionym
trzpieniem. Tylec prosty, na koñcu ³ukowato wyciêty.
¯elazo. D³ug. 96, szer. 14,5, grub. 3 mm. Ul. Szewska, wykop II, 183186 m.b., j.s. 27. Nr inw. 147/
05.
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592. Nó¿ z zachowan¹ rêkojeci¹. G³ownia z obustronnie wyodrêbnionym trzpieniem i ³ukowatym
tylcem. Wystaj¹cy poza rêkojeæ koniec trzpienia
zawiniêty w uszko, w którym tkwi druciane ogniwko. ¯elazo i drewno. D³ug. ca³kowita 191, szer. g³owni 16, grub. 3, redn. rêkojeci 18,7 mm. Ul. Szewska, wykop II, 187194 m.b. Nr inw. 157/05.
593. G³ownia no¿a z obustronnie wyodrêbnionym
trzpieniem. ¯elazo. D³ug. 137, szer. 17, grub. 3 mm.
Ul. Szewska, wykop II, 271282 m.b., j.s. 22. Nr inw.
321/05.
594. G³ownia no¿a z obustronnie wyodrêbnionym fragmentem trzpienia. Tylec prosty, czubek ostrza
u³amany. Nak³adka. ¯elazo. D³ug. zachowana 111,2,
szer. 13,2, grub. 5 mm. Ul. Szewska. Nr inw. 370/
05.
595. G³ownia no¿a z obustronnie wyodrêbnionym
trzpieniem. Tylec lekko wklês³y, koniec g³owni skonie ciêty. ¯elazo. D³ug. 105, szer. 16, grub. 4,2 mm.
Ul. Szewska. Nr inw. 371/05.
596. G³ownia no¿a z obustronnie wyodrêbnionym
trzpieniem. Tylec ³ukowaty. ¯elazo. D³ug. 160, szer.
15, grub. 4 mm. Ul. Szewska, wykop II, 282292
m.b., j.s. 22. Nr inw. 390/05.
597. Nó¿ z obustronnie wyodrêbnion¹, tordowan¹
rêkojeci¹ zakoñczon¹ uszkiem, w którym tkwi
ogniwko. G³ownia u³amana. ¯elazo. D³ug. zachowana 111, szer. g³owni 17, grub. 2 mm. Ul. Szewska,
wykop II, 212226 m.b., j.s. 22, sp¹g warstwy. Nr
inw. 406/05.
598. G³ownia no¿a pó³miskowego  do serwowania potraw. Czubek têpo zakoñczony, tylec przy
czubku ma dwa wyciêcia. ¯elazo. Na obustronnie
wyodrêbnionym trzpieniu zachowa³y siê resztki rêkojeci w postaci rogowych p³ytek przek³adanych
cynowymi blaszkami. D³ug. 188, szer. 19, grub. 2,8
mm. P³ytka rêkojeci: d³ug. 21,5, szer. 13, wys. 5
mm. Ul. Szewska, wykop II, 296294 m.b., j.s. 26.
Nr inw. 440/05.
599. Kompletny nó¿ z szerok¹ g³owni¹ i ³ukowatym, obustronnie wyodrêbnionym tylcem oraz
drewnian¹ rêkojeci¹. Koniec trzpienia lekko rozklepany, nieco wystaje poza krawêd rêkojeci. ¯elazo i drewno. D³ug. 221, szer. 29, grub. 6,8 mm. D³ug.
rêkojeci 103, szer. 32, grub. 25 mm. Ul. Szewska,
wykop II, 282292 m.b., j.s. 22. Nr inw. 450/05.
600. G³ownia no¿a z lekko ³ukowatym tylcem
i obustronnie wyodrêbnionym trzpieniem. G³ownia
powyginana. ¯elazo. D³ug. 141, szer. 13, grub. 3 mm.
Ul. Szewska, wykop II, 224226 m.b., j.s. 48. Nr inw.
568/05.

601. G³ownia no¿a z obustronnie wyodrêbnionym
trzpieniem. lady zgrzewania ostrza. ¯elazo. D³ug.
128, szer. 18,8, grub. 3,3 mm. Ul. Szewska, wykop
II, j.s. 22. Nr inw. 578/05.
602. G³ownia no¿a z obustronnie wyodrêbnionym trzpieniem. Jedna strona g³owni p³aska, druga
wzmocniona wyoblaniem na ca³ej d³ugoci. Trzpieñ
bardzo d³ugi w stosunku do g³owni. Ostrze zgrzewane. ¯elazo. D³ug. 123, szer. 19, grub. 4,5 mm. Ul.
Szewska, wykop V, 292296 m.b., j.s. 26. Nr inw.
586/05.
603. G³ownia no¿a z obustronnie wyodrêbnionym
trzpieniem. ¯elazo. D³ug. 160, szer. 17, grub. 4 mm.
Ul. Szewska, wykop II, 300310 m.b., j.s. 77. Nr inw.
590/05.
604. G³ownia no¿a z obustronnie wyodrêbnionym
trzpieniem. Tylec lekko ³ukowaty, koniec ostrza u³amany. ¯elazo. D³ug. zachowana 113,5, szer. 12,8,
grub. 3 mm. Ul. Szewska, wykop II, 300310 m.b.,
j.s. 77. Nr inw. 591/05.
605. G³ownia no¿a z lekko ³ukowatym tylcem
i obustronnie wyodrêbnionym trzpieniem. ¯elazo.
lady zgrzewania ostrza. D³ug. 129, szer. 12,5, grub.
3,6 mm. Ul. Szewska, wykop II, 310320 m.b., j.s.
22. Nr inw. 752/05.
606. G³ownia no¿a, przypuszczalnie pó³miskowego, z obustronnie wyodrêbnionym trzpieniem.
¯elazo. D³ug. 160, szer. 20,6, grub. 2,8 mm. Ul.
Szewska, wykop II, 206210 m.b., j.s. 22. Nr inw.
757/05.
607. Fragment g³owni no¿a. Po jednej stronie
pojedyncza, po drugiej podwójna strudzina. ¯elazo.
D³ug. 65, szer. 19, grub. 4 mm. Ul. Szewska, wykop VI, 187194 m.b., warstwa kulturowa. Nr inw.
777/05.
608. Fragment g³owni no¿a. Po obu stronach
podwójna strudzina. ¯elazo. D³ug. 66, szer. 17, grub.
3,5 mm. Ul. Szewska, wykop III, 320325 m.b., j.s.
5. Nr inw. 791/05.
609. G³ownia no¿a z obustronnie wyodrêbnionym
trzpieniem. ¯elazo. D³ug. 87, szer. 10, grub. 2,8 mm.
Ul. Szewska, wykop II, 310321 m.b., j.s. 22. Nr inw.
916/05.
610. G³ownia bardzo ma³ego no¿a z obustronnie
wyodrêbnionym trzpieniem i u³amanym czubkiem.
¯elazo. D³ug. 5,6, szer. 6, grub. 1,5 mm. Ul. Szewska, wykop II, 361366 m.b., j.s. 167. Nr inw. 5/06.
611. Fragment g³owni no¿a z lekko ³ukowatym
tylcem, u³amanym czubkiem i obustronnie wyodrêbnionym trzpieniem. ¯elazo. D³ug. 125, szer. 15, grub.
3 mm. Ul. Szewska, wykop II, 2939 m.b., j.s. 159.
Nr inw. 347/06.
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612. Fragment g³owni no¿a. ¯elazo. D³ug. 111,
szer. 20, grub. 3 mm. Ul. Szewska, wykop II, 2939
m.b., j.s. 159. Nr inw. 349/06.
613. Wygiêta g³ownia no¿a z obustronnie wyodrêbnionym trzpieniem. Po obu stronach szeroka
strudzina, a w niej lady dziwerowania. ¯elazo. D³ug.
163, szer. 18,5, grub. 4,5 mm. Ul. Szewska, wykop
II, znalezisko lune. Nr inw. 351/06.
614. Ma³y fragment g³owni, trzpieñ tkwi w u³amanej drewnianej rêkojeci ze ladami rytego ornamentu. ¯elazo. D³ug. g³owni 26, szer. 18,5, grub. 3
mm, d³ug. rêkojeci 38, szer. 15, grub. 11 mm. Ul.
Szewska, wykop II, 431440 m.b., j.s. 167. Nr inw.
361/06.
615. Nó¿ z ³ukowatym tylcem i trzpieniem tkwi¹cym w u³amanej, drewnianej rêkojeci. Po obu stronach szerokie strudziny, a w nich lady dziwerowania. ¯elazo. D³ug. g³owni 66, szer. 14,5, grub. 2,8
mm. D³ug. rêkojeci 37, szer. 14, grub. 11 mm. Ul.
Szewska, z przeszukiwania wykrywaczem. 2006 r.
Nr inw. 366/06.
616. Mocno zniszczony fragment g³owni no¿a,
trzpieñ nie zachowa³ siê. ¯elazo. D³ug. 114, szer. 13,
grub. 2,5 mm. Ul. Szewska, brak metryki. 2006 r.
Nr inw. 445/06.
617. Fragment wygiêtej g³owni no¿a. ¯elazo.
D³ug. 97, szer. 14, grub. 4 mm. Ul. Szewska, wykop II, 3038 m.b., pomiar od naro¿nika Uniwersytetu przy ul. Wiêziennej, j.s. 205. Nr inw. 528/06.
618. Fragment g³owni no¿a. ¯elazo. D³ug. 70,
szer. 17, grub. 4 mm. Ul. Szewska, wykop II, 3038
m.b., pomiar od naro¿nika Uniwersytetu przy ul.
Wiêziennej, j.s. 205. Nr inw. 528/06.
619. Fragment g³owni no¿a. Widoczne lady
zgrzewania ostrza. ¯elazo. D³ug. 96, szer. 13,5, grub.
2 mm. Ul. Grodzka, wykop II, 3038 m.b., pomiar
od naro¿nika Uniwersytetu przy ul. Wiêziennej, j.s.
205. Nr inw. 528/06.
620. Fragment g³owni no¿a. ¯elazo. D³ug. 72,5,
szer. 14, grub. 3,5 mm. Ul. Szewska, wykop II, 3038
m.b., pomiar od naro¿nika Uniwersytetu przy ul.
Wiêziennej, j.s. 205. Nr inw. 528/06.
621. G³ownia no¿a z lekko ³ukowatym tylcem
i jednostronnie wyodrêbnionym, szerokim sztabkowatym trzpieniem, przy którego koñcu tkwi nit. ¯elazo. D³ug. 218, szer. 18, grub. 4,5 mm. Ul. Grodzka,
wykop I, z doczyszczania zewnêtrznego muru zamkowego. Nr inw. 597/05.
622. Nó¿ z obustronnie wyodrêbnionym trzpieniem i ³ukowatym tylcem. Wzd³u¿ tylca niestarannie wykonane zbrocze z widocznymi ladami dziwerowania. ¯elazo. D³ug. 138, szer. 16, grub. 3,5
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mm. Ul. O³awska, wykop II, kanalizacyjny, odc. 27,
poziom 2. 2005 r.
623. Nó¿ z obustronnie wyodrêbnionym trzpieniem i lekko ³ukowatym tylcem. ¯elazo. D³ug. 165,
szer. 21, grub. 5,5 mm. Ul. O³awska, wykop II, kanalizacyjny, odc. 32, poziom III. 2005 r.
624. Nó¿ z czêciowo uszkodzon¹ g³owni¹ na
styku z trzpieniem. Widoczne lady zgrzewania
ostrza. ¯elazo. D³ug. 184, szer. 26, grub. 4,5 mm.
Ul. O³awska, wykop II, kanalizacyjny, odc. 35 i 36,
poziom II. 2005 r.
625. Pó³fabrykat no¿a. Ostrze niewykoñczone,
trzpieñ niestarannie wyodrêbniony. ¯elazo. D³ug.
110, szer. 11, grub. 5,5 mm. Ul. O³awska, wykop II,
kanalizacyjny, odc. 23, poziom III. 2005 r.
626. Nó¿ z lekko ³ukowatym tylcem i u³amanym
czubkiem. Trzpieñ obustronnie wyodrêbniony. ¯elazo. D³ug. 118, szer. 17, grub. 4 mm. Ul. O³awska,
wykop II, kanalizacyjny, odc. 38, poziom II. 2005 r.
627. G³ownia no¿a z ledwie zachowanym trzpieniem. Tylec lekko ³ukowaty. ¯elazo. D³ug. 105, szer.
17, grub. 5 mm. Ul. O³awska, wykop II, kanalizacyjny, odc. 7, poziom I. 2005 r.
628. Nó¿ z lekko ³ukowatym tylcem i uszkodzon¹
g³owni¹ na styku z trzpieniem. ¯elazo. D³ug. 138,
szer. 15, grub. 3 mm. Ul. O³awska, wykop II, kanalizacyjny, odc. 36, poziom II. 2005 r.
629. Nó¿ z silnie ³ukowatym ostrzem. lady zgrzewania. Czubek zgiêty pod k¹tem prostym. ¯elazo.
D³ug. 125, szer. 19, grub. 4 mm. Ul. £aciarska, wykop II, kanalizacyjny, odc. 5, poziom III. 2005 r.
630. Nó¿ z silnie przy sztychu wygiêtym tylcem.
Trzpieñ o przekroju nieregularnie okr¹g³ym. D³ug.
69, szer. 16, grub. 6 mm. Ul. £aciarska, wykop II,
kanalizacyjny, odc. 10. 2005 r.
631. G³ownia no¿a z lekko ³ukowatym tylcem.
¯elazo. D³ug. 117, szer. 17, grub. 4 mm. Ul. £aciarska, wykop II, kanalizacyjny, odc. 14, poziom I.
2005 r.
632. Nó¿ z silnie ³ukowatym tylcem. ¯elazo.
Czubek u³amany. D³ug. 139, szer. 2,6, grub. 5,5 mm.
Ul. £aciarska, wykop II, kanalizacyjny, odc. 5, poziom III. 2005 r.
Okucia no¿y
633. Niestarannie wykonana, wielok¹tna skuwka z otworem na trzpieñ no¿a. redn. 1,9, grub. 1,6
mm. Ul. Szewska. Nr inw. 723/06.
Rêkojeci no¿y i narzêdzi
634. Pó³fabrykat rêkojeci w kszta³cie wyd³u¿onego prostok¹ta, rozszerzaj¹cego siê ku górze. D³ug.
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13,6 cm. Przekrój czworoboczny o wymiarach
1,3×1,7 cm. Ul. Szewska, j.s. 160. Nr inw. 629/06
(ryc. 187:634).
635. Rêkojeæ w kszta³cie wyd³u¿onego trójk¹ta
z zaokr¹glonym wierzcho³kiem i uskokiem na skuwkê, w którym wyciêto szczelinê do osadzenia trzpienia. D³ug. 13,7 cm. Ul. Szewska, j.s. 22. Nr inw. 836/
05 (ryc. 187:635).
636. Rêkojeæ lub pó³fabrykat (?) w kszta³cie
wyd³u¿onego trójk¹ta. U³amany u podstawy. D³ug.
zachowana 11,5, szer. 1,5, grub. 1,1 cm. Ul. Szewska, j.s. 158. Nr inw. 613/06.
637. Rêkojeæ walcowatego kszta³tu, uszkodzona na wê¿szym koñcu, w miejscu zaciosu na skuwkê. Przekrój zbli¿ony do kolistego. Wierzcho³ek cieniony kilkoma skonymi ciêciami. D³ug. 7,8, redn.
2,5 cm. Ul. Szewska, j.s. 22. Nr inw. 632/05 (ryc.
175:637).
638. Fragment rêkojeci w kszta³cie wyd³u¿onego trójk¹ta, o zaokr¹glonych na szerszym boku krawêdziach. Drugi koniec u³amany. Przekrój poprzeczny owalny. D³ug. 12,6, szer. 2,9, grub. 2 cm. Ul.
Szewska, j.s. 5. Nr inw. 19/05.
639. Rêkojeæ w kszta³cie wyd³u¿onego trójk¹ta, u³amana na wê¿szym koñcu, gdzie widoczny jest
otwór po metalowym trzpieniu. Przekrój poprzeczny zbli¿ony do owalu. D³ug. 8,6, szer. 1,5, grub. 0,75
cm. Ul. Szewska, j.s. 5. Nr inw. 265/05.
640. Fragment rêkojeci z zaciosem na skuwkê.
W przekroju poprzecznym owalny. Wewn¹trz negatyw po kolcu (trzpieniu) o redn. ok. 0,4 cm. D³ug.
10,8, szer. 2,2 cm. Ul. Szewska, j.s. 5. Nr inw. 50/
05.
641. Rêkojeæ no¿a z wystaj¹cym trzpieniem,
zawiniêtym na koñcu w uszko, w którym tkwi metalowe ogniwko. G³ownia z ³ukowatym tylcem, obustronnie wyodrêbniona od trzpienia. D³ug. ca³kowita
19,1, grub. 0,3, d³ug. rêkojeci 8,2, redn. rêkojeci
1,87 cm. Ul. Szewska. Nr inw. 157/05.
642. Rêkojeæ no¿a z szerok¹ g³owni¹ i ³ukowatym, obustronnie wyodrêbnionym trzpieniem, lekko rozklepanym na koñcu i nieco wystaj¹cym poza
krawêd owalnej w przekroju rêkojeci. D³ug. ca³kowita 22,1 cm, grub. 0,68 cm, d³ug. rêkojeci 10,3
cm, szer. 3,2, grub. 2,5 cm. Ul. Szewska, j.s. 22. Nr
inw. 450/05.
643. Fragment owalnej w przekroju rêkojeci
no¿a, zdobionej rytym ornamentem w postaci dookolnych linii i kó³ek. D³ug. zachowana g³owni 2,6,
grub. 0,3, d³ug. rêkojeci 3,8, szer. 1,5, grub. 1,1 cm.
Ul. Szewska, j.s. 167. Nr inw. 361/06.

644. Fragment owalnej w przekroju rêkojeci
niewielkiego no¿a. G³ownia z ³ukowatym tylcem
i strudzinami na obu p³aszczyznach, a w nich lady
dziwerowania. D³ug. g³owni 6,6, grub. 2,8, d³ug.
rêkojeci 3,7, szer. 1,4, grub. 1,1 cm. Ul. Szewska,
z przeszukiwania wykrywaczem. 2006 r. Nr inw.
366/06.
645. Ok³adzina kociana o fasetowanych brzegach, zdobiona pod³u¿nymi ¿³obkami. D³ug. 6,7,
szer.1,61,8 cm. Ul. Szewska, wykop II, 416426
m.b., j.s. 163. Nr inw. 65/06.
Okucia pochew no¿y
646. Jednoczêciowe okucie z ³ukowato wygiêtym ku górze trzewikiem z prêta i dwoma w¹sami
z rozklepanymi koñcami. ¯elazo. D³ug. ca³kowita
93, szer. 13,5, grub. 6 mm (ryc. 212).Ul. Szewska,
wykop II, 187,5194 m.b., warstwa kulturowa. Nr
inw. 106/05.
647. Jednoczêciowe okucie pochwy z bardzo
wysokim, trapezowatym trzewikiem z blachy i pojedynczym w¹sem, na koñcu haczykowato wygiêtym. U do³u trzewik spojony nitem. ¯elazo, nit miedziany. D³ug. 133,5, szer. 13, grub. 7 mm, wys. trzewika 48 mm (ryc. 209). Ul. Szewska, wykop II,
187,5194 m.b., warstwa kulturowa. Nr inw. 106/
05.
648. Jednoczêciowe okucie z niewyodrêbnionym trzewikiem, powsta³ym przez wygiêcie w¹sów.
Koñce w¹sów rozklepane, z tkwi¹cym w nich nitem.
Okucie wygiête. ¯elazo. D³ug. 82,5, szer. 3,8, grub.
6 mm (ryc. 211). Ul. Szewska, wykop I, 230240
m.b., j.s. 5. Nr inw. 182/05.
649. Jednoczêciowe okucie z niewyodrêbnionym trzewikiem, powsta³ym przez haczykowate
wygiêcie w¹sów. Koñce w¹sów rozklepane, z otworem na nit, który siê zachowa³. ¯elazo. D³ug. ca³kowita 113, szer. 3,5, grub. 2 mm (ryc. 212). Ul. Szewska, wykop II, 174186,5 m.b., j.s. 22, strop warstwy. Nr inw. 188/05.
650. Jednoczêciowe okucie z niewyodrêbnionym trzewikiem, powsta³ym przez wygiêcie w¹sów
pod k¹tem rozwartym. Koñce w¹sów rozklepane,
z otworem na nit, jeden koniec u³amany. Okucie wygiête. ¯elazo. D³ug. ca³kowita 136, szer. 4,2, grub.
3,2 mm (ryc. 211). Ul. Szewska, wykop II, 174186,5
m.b., j.s. 22, strop warstwy. Nr inw. 188/05.
651. Jednoczêciowe okucie pochwy z trapezowatym trzewikiem z blachy, zdobionym tylko na
stronie licowej u do³u s³abo zaznaczonymi z¹bkami, powy¿ej dwoma ¿³obkami i na styku z w¹sem
plastycznym trójk¹tem. W górnej krawêdzi trzewi-
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ka ³ukowate wyciêcie. Koñcówki w¹sów rozklepane z otworem na nit. Okucie w po³owie zgiête. ¯elazo. D³ug. ca³kowita 92, szer. trzewika 16, wys. 25
mm (ryc. 210). Ul. Szewska, wykop II. Nr inw. 373/
05.
652. Jednoczêciowe okucie z niewyodrêbnionym trzewikiem, powsta³ym przez wygiêcie w¹sów
pod k¹tem rozwartym. Koñce w¹sów rozklepane
z otworem na nit, jeden koniec u³amany. ¯elazo.
D³ug. ca³kowita 119, szer. 2,1, grub. 2,2 mm (ryc.
211). Ul. Szewska, wykop II. Nr inw. 564/05.
653. Jednoczêciowe okucie pochwy z trapezowatym trzewikiem z blachy, zdobionym u do³u poziomym rowkiem i ¿³obkami, u góry ³ukowatym
wyciêciem, a po obu stronach z¹bkami, i z pojedynczym w¹sem zdobionym ukonymi ¿³obkami. ¯elazo. D³ug. ca³kowita 124, szer. trzewika 13, wys. 13,5
mm (ryc. 209). Ul. Szewska, wykop II, 193204
m.b., j.s. 5. Nr inw. 793/05.
654. Jednoczêciowe okucie pochwy z trapezowatym trzewikiem z blachy, zdobionym pó³kolistym
wyciêciem, rytym trójk¹tem i kolistym wg³êbieniem.
Jeden w¹s haczykowato zgiêty, drugi u³amany. D³ug.
ca³kowita 110, szer. trzewika 18, wys. 24 mm (ryc.
210). Ul. Szewska, wykop II, warstwa kulturowa
(bez dok³adnej lokalizacji). Nr inw. 9/06.
655. Jednoczêciowe okucie z ³ukowato ku górze
wygiêtym trzewikiem z prêta i dwoma w¹sami z u³amanymi koñcami. ¯elazo. D³ug. ca³kowita 78, szer.
trzewika 21 mm (ryc. 212). Ul. Szewska, wykop II,
8695 m.b., j.s. 160. Nr inw. 359/06.
656. Jednoczêciowe okucie z trapezowatym trzewikiem z blachy i dwoma w¹sami. Zachowana koñcówka w¹sa ³opatkowato rozklepana. Zabytek zdeformowany, jeden w¹s w po³owie u³amany. ¯elazo.
D³ug. ca³kowita ok. 93, szer. trzewika 18, wys. 13
mm (ryc. 210). Ul. Szewska, wykop II, 431440
m.b., j.s. 167. Nr inw. 362/06.
657. Jednoczêciowe okucie z w¹skim prostok¹tnym trzewikiem i ³ukowato wygiêtymi w¹sami. Od
strony licowej w¹s zdobiony ¿³obkami. D³ug. ca³-

kowita 80, szer. trzewika 6, wys. 18 mm (ryc. 213).
Ul. Szewska, wykop II, 394404 m.b., j.s. 159, sp¹g
warstwy. Nr inw. 398/06.
658. Jednoczêciowe okucie z trapezowatym trzewikiem z blachy. Zachowane lico trzewika z w¹sem.
¯elazo. D³ug. ca³kowita 58, szer. trzewika 13,5, wys.
15 mm (ryc. 210). Ul. Szewska, wykop II, 384394
m.b., j.s. 159. Nr inw. 405/06.
659. Jednoczêciowe okucie z niewyodrêbnionym trzewikiem, powsta³ym przez wygiêcie w¹sów.
Koñce w¹sów rozklepane, z tkwi¹cym w nich nitem.
¯elazo. D³ug. ca³kowita 99, szer. w¹sów 3 mm (ryc.
211). Ul. Szewska, wykop II, 374384 m.b., j.s. 159.
Nr inw. 459/06.
660. Jednodzielne okucie z trapezowatym trzewikiem z blachy, u do³u zdobionym poziomym rowkiem i pasmem trójk¹tów, i pojedynczym w¹sem
odchodz¹cym od lica trzewika. Koniec w¹sa mocno cieniony. ¯elazo cynowane. Zabytek zdeformowany. D³ug. ca³kowita 140, szer. trzewika 15, wys.
21,5 mm (ryc. 209). Ul. Grodzka, wykop II, 3038
m.b., j.s. 205, pomiar od naro¿nika Uniwersytetu
przy ul. Wiêziennej. Nr inw. 350/06.
661. Jednoczêciowe okucie z trapezowatym trzewikiem z blachy i dwoma w¹sami. Zabytek zdeformowany, jeden w¹s u³amany. ¯elazo. D³ug. ca³kowita 105 mm, szer. trzewika 28, wys. 13 mm (ryc.
210). Ul. O³awska, wykop II, kanalizacyjny, odc. 15,
poziom II. 2005 r.
662. Jednoczêciowe okucie z wysokim, trapezowatym trzewikiem z blachy, zdobionym trzema
pasmami potrójnych rowków. ¯elazo. D³ug. 100,
szer. 14, wys. trzewika 42 mm. lê¿a, szczyt, wykop VIII. Literatura: Domañski 2002, tablica
XXXV:12.
663. Jednoczêciowe okucie z trzewikiem uformowanym z prêta, pocz¹tkowo wygiêtym pod k¹tem rozwartym, nastêpnie haczykowato zagiêtym ku
górze. ¯elazo. D³ug. 124 mm (ryc. 212). Ul. Kotlarska, wykop I, warstwa F1. Literatura: Romanow
1978.

ANEKS 17. NACZYNIA DREWNIANE
Opis zabytków o numerach od 664 do 1013 zamieszczono w tabeli A17.
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klepka miskowa

klepka miskowa

klepka miskowa

klepka miskowa

klepka miskowa

673

675

676

677

klepka miskowa

672

674

klepka miskowa

671

fragm. miski omioklepkowej (?),
zachowana jedna klepka i denko,
lekko uszkodzone, o jednostronnie
ciêtych brzegach na powierzchni
ok. 0,5

668

klepka miskowa

misa omioklepkowa z dwoma
wrêbami na obrêcz, wys. 5;
dno o nieznacznie cienionych
brzegach

667

fragm. dolnej czêci klepki

misa siedmioklepkowa (?)
(zachowane piêæ) z podwójn¹
obejm¹ drewnian¹ i wi¹zaniem

666

669

fragm. dna beczki o brzegach
skonie ciêtych od strony
wewnêtrznej na powierzchni 2,5,
od strony zewnêtrznej lekko
fasetowane; w krawêdzi bocznej
dwa otwory po ko³kach

665

670

fragm. dolnej czêci klepki
cebrzyka

Stan zachowania

664

Lp.

1

1

1

1

1

1

1

?

2

2

2

1

?

Liczba
obrêczy

11,512

15

ok. 14

redn.
wylewu

8,7×9

10,6×12,1

9,8×10,3

d³ug.
ciêciwy 52,6;
szer. 16,1

redn. dna

4,9

4,8

4,6

5,9

4,9

5,1

6,1

(3,1)

6,6

5,9

5,4

4,0

(7,9)*

Wys.

4,2

5,9

4,5

3,8

4,4

7,6

7,2

3,1

4,3

5,36

6,77,6

(5,8)

Szer.
górna
klepki

3,5

4,2

3,5

2,9

2,5

5,5

5,4

2,3

3,2

4,34,6

4,55,1

6,1

Szer.
dolna
klepki

trójk¹tny; 0,7

trójk¹tny; 0,8

trójk¹tny; 0,6

trójk¹tny; 0,8

p³ytka szczelina; 0,7

p³ytka szczelina; 0,7

trójk¹tny; 0,6

p³ytka szczelina; 1

trójk¹tny; 0,7

trójk¹tny; 0,6

trapezowaty; 0,6

trójk¹tny; 0,6

trapezowaty; 1,9

Przekrój
i wys.
w¹tora

Tabela A17. Naczynia klepkowe (wymiary w cm)

0,12

0,1

0,1

0,08

0,1

0,1

0,1

0,15

0,1

0,1

0,05

0,1

?

G³êb.
wrêbu
na obrêcz

628/06

628/06

621/06

621/06

631/06

622/06

624/06

413/05

712/05

433/05

24/06

25/06

631/06

Nr inw.

163

163

189

189

163

160

159

43

22

wykop II,
poziom I
i II, odc. 41

22

160



163

J.s.

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

O³awska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Ulica

grub. 0,4, lady
lepiszcza i okopcenia

grub. 0,5, lady
lepiszcza nad w¹torem

grub. 0,40,8, lady
lepiszcza nad w¹torem

grub. 0,40,7, lady
lepiszcza nad w¹torem

grub. 0,25

grub. 0,250,3, lady
lepiszcza nad w¹torem,
przesuszone

grub. 0,5

grub. 0,5

grub. 0,250,4

klepka: grub. 0,5,
wys. wrêbów 2,7;
denko: grub. 0,3,
lady lepiszcza

grub. 0,4, zniszczona,
przesuszona

grub. klepek 0,6, lady
lepiszcza

grub. 2,1, redn.
otworów na ko³ki 0,6,
du¿a iloæ lepiszcza
na krawêdziach

grub. 0,40,7

Uwagi
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389

390

klepka miskowa

fragm. klepki miskowej (?)

klepka miskowa

klepka miskowa

klepka miskowa

dwie klepki miski

klepka miskowa

klepka miskowa

klepka miskowa

klepka miskowa opleciona
podwójn¹ obrêcz¹ drewnian¹

fragm. klepki

klepka miskowa

klepka miskowa

klepka miskowa

klepka miskowa

fragm. klepki miski

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

fragm. klepki miskowej (?)

Stan zachowania

678

Lp.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

Liczba
obrêczy

16?

redn.
wylewu

10,4?

redn. dna

4,3

5,5

5,6

5,0

6,0

5,3

5,3

5,2

5,3

5,1

4,9

5,5

5,5

5,2

4,4

4,6

Wys.

4,4

3,7

4,6

3,5

(2,8)

7,8

6,7

(5,5)

3,8

44,4

2,8

3

2,6

(6,4)

5,8

Szer.
górna
klepki

3,2

2,6

3,5

2,7

(1,2)

4,8

4,1

(3,4)

2,2

2,8

1,3

2,1

2,0

4,7

4,0

Szer.
dolna
klepki

Tabela A17. cd.

trapezowaty; 0,7

trójk¹tny; 0,5

trójk¹tny; 0,7

trójk¹tny; 0,8

trójk¹tny, skonie
ciêty; 0,9

trójk¹tny; 0,8

trójk¹tny; 0,8

trójk¹tny; 0,8

trójk¹tny; 0,8

trójk¹tny; 0,7

trójk¹tny; 0,6

skona szczelina;
0,8

trapezowaty; 0,9

trójk¹tny; 0,6

trójk¹tny; 0,7

trójk¹tny; 0,8



Przekrój
i wys.
w¹tora

0,1

0,1

0,1

0,15

0,15

0,15

0,1

0,1

0,10,2

0,10,2

0,10,15

0,2

0,5

0,15

0,1

0,1



G³êb.
wrêbu
na obrêcz

17/06

17/06

17/06

17/06

444/05

627/06

627/06

627/06

627/06

627/06

620/06

837/05

623/06

618/06

628/06

Nr inw.

159

159

159

159

47

158

158

158

158

158

warstwa
kulturowa

3

?

?

163

163

J.s.

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Ulica

grub. 0,6, lady
lepiszcza nad w¹torem

grub. 0,4, lady
lepiszcza nad w¹torem

grub. 0,35, lady
lepiszcza nad w¹torem

grub. 0,6, lady
lepiszcza nad w¹torem

grub. 0,5

grub. 0,5, lady
lepiszcza nad w¹torem

grub. 0,45, lady
lepiszcza

grub. 0,6, lady
lepiszcza nad w¹torem
i na bokach

grub. 0,6, lady
lepiszcza nad w¹torem
i na bokach

grub. 0,6, lady
lepiszcza nad w¹torem
i na bokach

grub. 0,5, lady
lepiszcza nad w¹torem

grub. 0,6, lad lepiszcza
nad w¹torem

grub. 0,5

grub. 0,5, lady
lepiszcza nad w¹torem

grub. 0,4

grub. 0,5

Uwagi

VIII. KULTURA MATERIALNA PUBLICZNEJ PRZESTRZENI MIASTA W WIETLE ZABYTKÓW...

klepka miskowa

klepka miskowa

710

717

klepka miskowa

709

klepka miskowa

klepka miskowa

708

716

klepka miskowa

707

klepka miskowa

dwie klepki miskowe

715

klepka miskowa

705

706

fragm. klepki miski

klepka miskowa, uszkodzona
w górnej czêci

704

714

klepka miskowa

703

klepka miskowa

klepka miskowa

702

713

1

klepka miskowa

701

fragm. klepki miski

klepka miskowa

700

klepka miskowa

1

klepka miskowa

699

711

1

klepka miskowa, uszkodzona
w górnej czêci

698

712

1

klepka miskowa

697

1

1

1

1

2

1

1

1

2

2

2

1

2

2

1

1

1

2

1

fragm. klepki miski

fragm. klepki miski

Liczba
obrêczy

695

Stan zachowania

696

Lp.

redn.
wylewu

redn. dna

5,2

4,7

4,8

4,9

5,7

5,4

5,3

5,5

5,2

6,3

6,5

6,2

5,2

5,4

4,7

5,9

5,5

5,5

5,0

5,5

6,1

5,5

5,6

Wys.

6,8

2,6

3,3

(2,5)

3,1

3,7

(2,4)

7,0

4,2

5,7

6,7

5,3

2,5

3,0

5,6

4,8

3,8

3,7

3,0

(2,9)

4,7

Szer.
górna
klepki

4,0

2,0

2,2

2,6

2,1

2,4

(1,2)

5,4

3,4

4,6

4,4

4,5

1,8

2,1

4,4

4,0

2,3

3,0

2,1

2,9

3,1

Szer.
dolna
klepki

skona szczelina;
0,9

trójk¹tny; 0,7

trójk¹tny; 0,8

trójk¹tny; 0,9

trójk¹tny; 0,9

trójk¹tny; 0,9

trójk¹tny; 1

trójkatny; 0,8

trójk¹tny; 1

trójk¹tny; 0,7

trójk¹tny; 0,8

trójk¹tny; 0,7

trójk¹tny; 0,9

w¹ska szczelina;
0,8

trójk¹tny; 0,9

trapezowaty; 1

trapezowaty; 0,7

trójk¹tny; 0,8

trójk¹tny; 0,7

trójk¹tny; 0,8

skona szczelina;
0,8

p³ytka szczelina; 0,6

trójk¹tny; 0,7

Przekrój
i wys.
w¹tora

0,1

0,1

0,1

0,1

0,08

0,08

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,080,1

0,1

0,1

0,08

0,1

0,10,2

0,1

0,18

0,1

0,1



0,08

G³êb.
wrêbu
na obrêcz

592/06

394/05

589/06

597/06

590/06

835/05

603/06

603/06

603/06

604/06

604/06

604/06

612/06

612/06

612/06

588/06

588/06

585/06

617/06

617/06

443/05

17/06

17/06

Nr inw.

163

22

159

159

warstwa
kulturowa

5

159

159

159

167

167

167

158

158

158

warstwa
kulturowa

warstwa
kulturowa

159

158

158

47

159

159

J.s.

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Ulica

grub. 0,55, lady
lepiszcza

grub. 0,6

grub. 0,35, lady
lepiszcza

grub. 0,5, lady lepiszcza

grub. 0,5

grub. 0,4

grub. 0,5, lady lepiszcza

grub. 0,5, lady lepiszcza

grub. 0,80,9, lady
lepiszcza

grub. 0,5, lady lepiszcza

grub. 0,5, lady lepiszcza

grub. 0,4, lady lepiszcza

grub. 0,6, lady lepiszcza

grub. 0,7

grub. 0,5, lady lepiszcza

grub. 0,5, lady lepiszcza

grub. 0,7, lady lepiszcza

grub. 0,4, lady
lepiszcza nad w¹torem

grub. 0,6

grub. 0,6, lady lepiszcza

grub. 0,4, lady
lepiszcza

grub. 0,2

grub. 0,3

Uwagi

21. KATALOG ZABYTKÓW RUCHOMYCH

391

392

1

klepka miskowa

klepka miskowa

klepka miskowa

klepka miskowa, uszkodzona

klepka miskowa

klepka miskowa, uszkodzona
przy górnej krawêdzi

720

721

722

723

724

725

fragm. klepki

klepka miskowa

klepka miskowa

743

fragm. klepki miski

740

741

fragm. klepki miski

739

742

fragm. klepki miski

738

klepka miskowa

klepka miskowa

fragm. klepki miski

733

734

737

klepka miskowa

732

klepka miskowa

2

klepka miskowa

731

fragm. klepki miski

2

klepka miskowa

735

1

fragm. klepki miski

729

730

736

1

klepka miskowa

728

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

klepka miskowa

fragm. klepki miski

726

727

1

1

1

1

1

1

klepka miskowa, uszkodzona

2

klepka miskowa

Liczba
obrêczy

718

Stan zachowania

719

Lp.

redn.
wylewu

redn. dna

5,0

5,1

(4,7)

5,8

5,4

5,0

5,6

5,5

5,2

6,4

6,4

4,9

5,5

6,1

4,6

4,8

4,8

(4,7)

4,9

5,2

4,7

5,0

5,5

5,8

6,2

Wys.

4,4

4,8

(2,2)

(2,5)

(3,4)

3,1

(3,0)

4,1

2,6

(2,8)

3,5

4,6

3,9

(3,8)

6,4

(2,8)

6,0

(2,8)

2,6

(4,0)

3,9

3,8

5,0

2,5

3,5

Szer.
górna
klepki

3,2

3,1

(1,6)

(1,8)

(2,2)

2,3

(3,0)

2,6

1,6

(2,5)

2,6

3,2

2,5

(3,1)

4,6

(2,7)

4,5

2,0

2,1

(2,8)

2,6

2,2

3,2

1,6

2,6

Szer.
dolna
klepki

Tabela A17. cd.

0,1

0,1

0,1

0,1

0,08

0,08

0,1

0,16

0,1

0,1

0,15

0,13

0,1

0,08

0,08

0,06

0,1

0,1

G³êb.
wrêbu
na obrêcz



trójk¹tny; 0,8

trójk¹tny; 0,75

0,10,13

0,10,15



0,1

0,1

trójk¹tny; 0,9
trójk¹tny; 0,6

0,08

0,08
trapezowaty; 0,8

trójk¹tny; 0,7

trójk¹tny; 0,60,7 0,120,15

trapezowaty; 1

trójk¹tny; 0,8

trójk¹tny; 0,9

trójk¹tny; 0,9

trójk¹tny; 0,7

trójk¹tny; 0,7

trójk¹tny; 0,9

trójk¹tny; 0,6

trapezowaty; 0,7

trapezowaty; 0,7

trójk¹tny; 0,8

trójk¹tny; 0,6

skona szczelina;
0,9

trójk¹tny; 0,7
0,9

trójk¹tny; 0,7
0,9

trójk¹tny; 1,1

trójk¹tny; 0,7

trapezowaty; 0,8

Przekrój
i wys.
w¹tora

606/06

606/06

594/06

583/06

566/06

566/06

566/06

564/06

564/06

571/05

568/06

568/06

576/06

576/06

609/05

609/06

567/06

567/06

615/06

615/06

569/06

569/06

569/06

834/05

565/06

565/06

Nr inw.

159

159

159

158

160

160

160

158

158

159

159

159

158

158

159

159

159

159

159

159

warstwa
kulturowa

warstwa
kulturowa

warstwa
kulturowa

5

158

158

J.s.

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Ulica

grub. 0,5, lady lepiszcza

grub. 0,45, lady
lepiszcza

grub. 0,5

grub. 0,6, lady lepiszcza

grub. 0,3, lady lepiszcza

grub. 0,45, lady
lepiszcza

grub. 0,5, lady lepiszcza

grub. 0,5, lady lepiszcza

grub. 0,5, lady lepiszcza

grub. 0,5, lady lepiszcza

grub. 0,5, lady lepiszcza

grub. 0,4, lady lepiszcza

grub. 0,5

grub. 0,6, lady lepiszcza

grub. 0,5, lady lepiszcza

grub. 0,5

grub. 0,6, lady lepiszcza

grub. 0,55, lady
lepiszcza

grub. 0,5, lady lepiszcza

grub. 0,4

grub. 0,4, lady lepiszcza

grub. 0,5, lady lepiszcza

grub. 0,3

grub. 0,5

grub. 0,55

Uwagi

VIII. KULTURA MATERIALNA PUBLICZNEJ PRZESTRZENI MIASTA W WIETLE ZABYTKÓW...

1

2

klepka miskowa

klepka miskowa

klepka miskowa

fragm. klepki miski

760

761

762

763

1

1

2

fragm. klepki miskowej

klepka miskowa, lekko
uszkodzona

fragm. klepki miskowej

klepka miskowa z u³amkiem
obejmy drewnianej

766

767

768

769

1

1

1

fragm. klepki

klepka miskowa

764

765

2

1

1

2

klepka miskowa

fragm. klepki

1

758

klepka miskowa

757

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Liczba
obrêczy

759

fragm. klepki miski

fragm. klepki miski

fragm. klepki miski

754

755

fragm. klepki miski

753

756

klepka miskowa

fragm. klepki miski

klepka miskowa

750

751

klepka miskowa

749

752

fragm. klepki miski

fragm. klepki miski

fragm. klepki miski,
uszkodzonej na dole

746

747

fragm. klepki miski

745

748

klepka miskowa

Stan zachowania

744

Lp.

redn.
wylewu

redn. dna

5,0

5,3

5,8

(5,1)

5,3

6,9

5,5

6,4

5,5

4,8

(5,9)

5,1

6,6

6,0

5,8

5,2

4,9

6,4

5,6

5,8

5,8

4,7

5,0

(4,2)

5,1

4,8

Wys.

5,3

(3,3)

6,2

(2,4)

2,7

(2,1)

(2,3)

3,3

7,4

5,4

(4,2)

3,8

8,0

(2,5)

(3,0)

(3,4)

(3,0)

(2,9)

6,6

4,1

6,0

(3,4)

(2,6)

5,4

(3,7)

4,5

Szer.
górna
klepki

3,6

(1,8)

4,7

1,2

2,0

(2,1)

(1,3)

2,2

5,2

3,6

(3,3)

2,5

6,2

(1,7)

(2,0)

(2,9)

(2,3)

(2,3)

5,1

2,7

4,0

(2,8)

(2,5)

(3,5)

(3,2)

3,2

Szer.
dolna
klepki

trójk¹tny; 0,7

trójk¹tny; 0,7

trójk¹tny; 0,7

trójk¹tny; 0,75

trójk¹tny; 0,75

trójk¹tny; 0,8

trójk¹tny; 0,9

trójk¹tny; 0,6

trójk¹tny; 0,75

trójk¹tny; 0,9

trójk¹tny

trójk¹tny; 0,8

trójk¹tny; 0,8

trójk¹tny; 0,8

trójk¹tny; 0,8

trójk¹tny; 0,8

trójk¹tny; 0,65

trapezowaty; 0,8

trójk¹tny; 0,5

trójk¹tny; 1

trójk¹tny; 0,6

trójk¹tny; 0,7

trójk¹tny; 0,7



trójk¹tny; 0,8

trójk¹tny; 0,6

Przekrój
i wys.
w¹tora

0,08

0,1

0,08

0,1

0,1

0,08

0,1

0,1

0,1

0,1

0,08

0,12

0,1

0,05

0,1

0,08

0,1

0,1

0,06

0,1

0,08

0,06

0,08



0,1

0,1

G³êb.
wrêbu
na obrêcz

642/05

448/05

30/06

637/05

637/05

641/05

641/05

641/05

638/05

644/05

631/05

631/05

74/05

635/05

635/05

598/06

598/06

598/06

598/06

598/06

598/06

606/06

606/06

606/06

606/06

606/06

Nr inw.

22

47

158

26

26

22

22

22

26

warstwa
kulturowa

22

22

5

22

22

158

158

158

158

158

158

159

159

159

159

159

J.s.

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Ulica

grub. 0,3

grub. 0,4

grub. 0,5, lady lepiszcza

grub. 0,5

grub. 0,6

grub. 0,55

grub. 0,4

grub. 0,6

grub. 0,4

grub. 0,55, lady
lepiszcza

grub. 0,5

grub. 0,7

grub. 0,5, lady lepiszcza

grub. 0,5

grub. 0,5

grub. 0,45, lady
lepiszcza

grub. 0,4, lady lepiszcza

grub. 0,6, lady lepiszcza

grub. 0,5, lady lepiszcza

grub. 0,5, lady lepiszcza

grub. 0,5

grub. 0,45, lady
lepiszcza

grub. 0,5, lady lepiszcza

grub. 0,5, lady lepiszcza

grub. 0,5, lady lepiszcza

grub. 0,5, lady lepiszcza

Uwagi
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393

394

klepka miskowa

794

fragm. klepki miskowej

791

klepka miskowa

klepka miskowa, uszkodzona

fragm. klepki miskowej

klepka miskowa

789

790

793

klepka miskowa, uszkodzona

788

792

dwa niewielkie fragm.
klepek miskowych

klepka miskowa

787

klepka miskowa

782

783

fragm. klepki miskowej

dwa ma³e fragm. klepek
miskowych

781

786

fragm. klepki miskowej

780

fragm. klepki miskowej

fragm. klepki miskowej

779

klepka miskowa, u³amana
na dole

klepka miskowa

778

784

1

fragm. klepki miskowej

777

785

?

fragm. klepki miskowej

776

2

1

1

1

1

1

1

1

?

1

2

1

1

2

1

2

1

1

1

fragm. klepki miskowej

fragm. klepki miskowej

775

1

2

2

1

Liczba
obrêczy

774

klepka miskowa

klepka miskowa

klepka miskowa

771

772

fragm. klepki miskowej

770

773

Stan zachowania

Lp.

redn.
wylewu

redn. dna

5,1

5,1

5,6

5,1

6,5

6,6

5,0

4,9

(4,9)

5,0

5,2

5,8

6,3

6,5

5,4

5,7

5,7

6,7

5,1

6,6

6,5

5,3

Wys.

6,8

(4,4)

7,4

(3,8)

(5,8)

6,1

3,4

(2,2)

3,5

(5,3)

3,5

(2,9)

(4,4)

4,7

(2,7)

(3,2)

(3,0)

(2,7)

2,8

5,7

7,0

(3,2)

Szer.
górna
klepki

4,3

(3,3)

4,9

(2,0)

(2,7)

4,7

2,2



(2,1)

(2,3)

(4,0)

2,1

(2,5)

(3,6)

3,9

(2,1)

(3,3)

(2,9)

(1,4)

1,3

4,4

5,5

(2,5)

Szer.
dolna
klepki

Tabela A17. cd.

0,06

0,08

0,16

0,1

0,1

0,05

0,1

0,060,1

0,06

0,1

G³êb.
wrêbu
na obrêcz

trójk¹tny; 0,8

trójk¹tny; 0,8

trójk¹tny; 0,8

trapezowaty; 0,8

pó³kolisty; 1

trójk¹tny; 0,9

trójk¹tny; 0,8



trójk¹tny; 0,8

?

0,7

p³ytka szczelina; 0,7

trójk¹tny; 0,7



0,1

0,1

0,1

0,05

0,1

0,1

0,1

504/05

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1



p³ytka szczelina; 0,8 0,10,12

trójk¹tny; 0,8

trójk¹tny; 1
0,9

trójk¹tny; 0,9

trójk¹tny; 0,75

trójk¹tny; 1

trójk¹tny; 1

trójk¹tny; 0,75

trójk¹tny; 1

trójk¹tny; 0,7

trójk¹tny; 0,9

Przekrój
i wys.
w¹tora

551/05

497/05

497/05

530/05

529/05

528/05

514/05

22

505/05

627/05

627/05

627/05

627/05

639/05

445/05

625/05

625/05

634/05

634/05

634/05

628/05

628/05

628/05

628/05

642/05

Nr inw.

22

5

5

5

5

5

brak

Szewska

22

5

5

5

5

5

47

warstwa
kulturowa

warstwa
kulturowa

22

22

22

5

5

5

5

22

J.s.

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

grub. 0,5

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Ulica

grub. 0,5, lady lepiszcza

grub. 0,4, lady lepiszcza

grub. 0,5, lady lepiszcza

grub. 0,3

grub. 0,7, odcisk
obrêczy szer. 1,4

grub. 0,5, wys.wrêbu 1,5

grub. 0,5

grub. 0,5, lady lepiszcza

grub. 0,5

grub. 0,6, lady lepiszcza

grub. 0,4, lady lepiszcza

grub. 0,65

grub. 0,4

grub. 0,35, lady
lepiszcza

grub. 0,5, lady lepiszcza

grub. 0,6

grub. 0,5, wys. wrêbu 1,3

grub. 0,5, wys. wrêbu 1,3

grub. 0,5, lady lepiszcza

grub. 0,5, lady lepiszcza

grub. 0,6, lady lepiszcza

grub. 0,6

grub. 0,3

Uwagi

VIII. KULTURA MATERIALNA PUBLICZNEJ PRZESTRZENI MIASTA W WIETLE ZABYTKÓW...

fragm. klepki miskowej

fragm. klepki miskowej

fragm. klepki miskowej

fragm. klepki miskowej

fragm. klepki miskowej

fragm. klepki miskowej

805

806

807

808

809

810

fragm. klepki miskowej

klepka miskowa

817

818

819

fragm. klepki miskowej

fragm. klepki miskowej

816

820

klepka miskowa

fragm. klepki miskowej

815

klepka miskowa

fragm. klepki miskowej

804

814

fragm. klepki miskowej

803

fragm. klepki miskowej

klepka miskowa

802

813

?

klepka miskowa

801

niewielki fragm. klepki miskowej

klepka miskowa

800

klepka miskowa

fragm. klepki miskowej

799

811

klepka miskowa

798

812

2

fragm. klepki miskowej

797

1

1

1

1

1

1

2

1

2

2

2

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

klepka miskowa

796

1

Liczba
obrêczy

klepka miskowa

Stan zachowania

795

Lp.

redn.
wylewu

redn. dna

6,5

5,2

5,0

4,8

4,9

5,2

6,3

5,3

6,9

6,3

5,9

6,4

4,2

5,3

5,9

6,1

5,1

5,0

4,8

4,8

4,4

6,7

5,9

5,2

6,4

Wys.

(3,6)

4,4

(2,9)

(4,0)

(2,9)

5,0

6,7

(3,0)

4,1

(4,8)

(3,7)

(5,0)

(2,4)

(2,5)

(3,5)

(6,0)

(4,4)

6,8

3,3

3,5

(4,1)

4,2

(2,3)

4,2

5,7

Szer.
górna
klepki

(2,0)

2,4

(2,4)

(3,0)

(2,5)

3,5

5,1

(2,7)

2,8

(3,8)

(2,5)

(3,5)

(2,5)

(1,4)

(3,0)

(4,7)

(3,3)

4,2

2,4

2,4

(3,6)

3

(2,3)

2,4

4,5

Szer.
dolna
klepki

trójk¹tny; 1

trójk¹tny; 0,8

trójk¹tny; 1

trójk¹tny; 0,7

trójk¹tny; 0,8

trójk¹tny; 0,8

trójk¹tny; 0,9

trójk¹tny; 0,7

trójk¹tny; 0,9



trójk¹tny; 0,6

trójk¹tny; 0,8

trójk¹tny; 0,8

trójk¹tny; 0,7

trójk¹tny; 0,6

trójk¹tny; 0,6

trójk¹tny; 0,7

trójk¹tny; 0,75

trójk¹tny; 0,9

trójk¹tny; 0,7

trójk¹tny; 0,7

trójk¹tny; 0,45

trójk¹tny; 0,8

trójk¹tny; 0,9

trójk¹tny; 0,7

p³ytka szczelina; 0,8

Przekrój
i wys.
w¹tora

0,1

0,07

0,1

0,1

0,1

0,08

0,07

0,08

0,08





0,10,15

0,1

0,1

0,1

0,05

0,08

0,15

0,08

0,1

0,1

0,08

0,1

0,08

0,1

0,1

G³êb.
wrêbu
na obrêcz

491/05

402/05

555/05

555/05

554/05

554/05

403/05

480/05

496/05

512/05

614/05

614/05

614/05

609/05

609/05

609/05

609/05

550/05

553/05

540/05

540/05

534/05

534/05

509/05

509/05

509/05

Nr inw.

5

22

22

22

22

22

22

22

5

26

22

22

22

5

5

5

5

5

26

22

22

22

22

22

22

22

J.s.

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Ulica

grub. 0,5, lady lepiszcza

grub. 0,3

grub. 0,5, lady lepiszcza

grub. 0,3, lady lepiszcza

grub. 0,6, lady lepiszcza

grub. 0,3, lady lepiszcza

grub. 0,3

grub. 0,45, lady
lepiszcza

grub. 0,4, lady lepiszcza

grub. 0,3

grub. 0,5, lady lepiszcza

grub. 0,5

grub. 0,4, lady lepiszcza

grub. 0,55, lady
lepiszcza

grub. 0,3

grub. 0,55

grub. 0,65, lady
lepiszcza

grub. 0,3, lady lepiszcza

grub. 0,6, lady lepiszcza

grub. 0,6, lady lepiszcza

grub. 0,45, lady
lepiszcza

grub. 0,6

grub. 0,5, lady
lepiszcza, wys. wrêbu 1,4

grub. 0,5

grub. 0,55

Uwagi

21. KATALOG ZABYTKÓW RUCHOMYCH

395

396

fragm. klepki miskowej

fragm. zniszczonej klepki
miskowej

fragm. klepki

fragm. klepki miskowej

fragm. klepki miskowej

843

844

845

846

840

fragm. klepki miskowej

fragm. klepki miskowej

839

841

fragm. klepki miskowej

838

842

dwa fragm. klepek miskowych

fragm. klepki miskowej

837

niewielki fragm. klepki miskowej

dwa fragm. klepki miskowej

836

fragm. klepki miskowej

830

831

fragm. klepki miskowej

fragm. klepki miskowej

829

835

fragm. klepki miskowej

828

fragm. klepki miskowej

fragm. klepki miskowej

827

834

fragm. klepki miskowej

826

fragm. klepki miskowej

fragm. klepki miskowej

825

fragm. klepki miskowej

fragm. klepki miskowej

824

833

1

fragm. klepki miskowej

823

832

1

fragm. klepki miskowej

822

1

1

?

1

1

1

1

1

1

?

1

1

1

1

2

1

1

1

1

2

1

1

1

2

fragm. klepki miskowej

821

Liczba
obrêczy

Stan zachowania

Lp.

redn.
wylewu

redn. dna

5,0

5,1

6,7

4,8

6,1

4,9

5,4

6,0

6,6

5,0

6,5

5,9

6,6

5,4

5,3

6,4

5,2

(5,7)

6,2

5,3

(5,0)

4,7

6,3

Wys.

(1,9)

(2,0)

(2,6)

(2,4)

(2,0)

(2,9)

(2,9)

(3,0)

(1,7)

(3,3)

(3,0)

(2,4)

(2,2)

(3,7)

(3,0)

(4,4)

(3,6)

(4,1)

(4,6)

Szer.
górna
klepki

(1,6)

(2,1)

(2,2)

(2,0)

(1,6)

(2,4)

(1,3)

(1,7)

(0,8)

(2,4)

(2,2)

(1,9)

(2,1)

(3,0)

(2,1)

(3,3)

(2,5)

(3,6)

(3,7)

Szer.
dolna
klepki

Tabela A17. cd.







?; 1,2

trójk¹tny; 0,7

trójk¹tny; 0,8

trójk¹tny; 0,7

trójk¹tny; 0,6

trapezowaty; 1





trójk¹tny; 0,8

skona szczelina; 1

w¹ska szczelina; 0,7

skona szczelina; 0,8

skona szczelina;
0,9

trapezowaty; 0,7

trapezowaty; 1

trójk¹tny; 1

trójk¹tny; 0,7

trójk¹tny; 0,75

trójk¹tny; 0,9

trójk¹tny; 0,8

trójk¹tny; 0,75

trójk¹tny; 0,8

trójk¹tny; 0,8

Przekrój
i wys.
w¹tora







0,1

0,1

0,08

0,1

0,08

0,1





0,1

0,18

0,08

0,1

0,1

0,06

0,08

0,1

0,07

0,08

0,1

0,1

0,08

0,08

0,08

G³êb.
wrêbu
na obrêcz

67/05

67/05

33/05

80/05

526/05

526/05

526/05

531/05

531/05

549/05

492/05

492/05

488/05

488/05

547/05

608/05

485/05

485/05

246/05

611/05

611/05

611/05

487/05

481/05

481/05

481/05

Nr inw.

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

22

22

?

?

?

warstwa
kulturowa

5

5

5

5

5

5

5

22

22

22

J.s.

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Ulica

zniszczone, pogiête

zniszczone, pogiête

grub. 0,65

grub. 0,5, lady lepiszcza

grub. 0,35

grub. 0,6, lady lepiszcza

grub. 0,4

grub. 0,6, lady lepiszcza

grub. 0,4

grub. 0,45

grub. 0,45,
wys. wrêbu 1,4

grub. 0,5

grub. 0,5, lady lepiszcza

grub. 0,6

grub. 0,5,
wys. wrêbu 1,9

grub. 0,5

grub. 0,3

grub. 0,5

grub. 0,4

grub. 0,4, lady lepiszcza

grub. 0,5

grub. 0,5, lady lepiszcza

grub. 0,3

grub. 0,5

grub. 0,5, lady lepiszcza

Uwagi

VIII. KULTURA MATERIALNA PUBLICZNEJ PRZESTRZENI MIASTA W WIETLE ZABYTKÓW...

1

1

fragm. klepki miskowej

klepka miskowa

dwa ma³e fragm. klepek
miskowych (?)

klepka miskowa

dwa fragm. klepek

klepka miskowa

klepka miskowa, uszkodzona
w górnej czêci

848

849

850

851

852

853

854

fragm. klepki miskowej

fragm. klepki miskowej

870

871

klepka miskowa

niewielki fragm. klepki miskowej

869

872

klepka miskowa

fragm. klepki miskowej

867

klepka miskowa

866

868

ma³y fragm. klepki miskowej

fragm. klepki miskowej

klepka miskowa

863

864

klepka miskowa

862

865

klepka miskowa

fragm. klepki miskowej

klepka miskowa

860

1

klepka miskowa

858

859

861

1

fragm. klepki miskowej

857

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

klepka miskowa

klepka miskowa

855

856

1

?

1

?

1

1

1

fragm. klepki miskowej

847

Liczba
obrêczy

Stan zachowania

Lp.

redn.
wylewu

redn. dna

4,9

5,1

5,2

7,7

6,0

6,4

6,5

5,1

4,9

5,1

4,7

4,8

5,0

4,8

6,1

4,8

6,4

5,7

4,5

5,1

(6,1)

4,8

Wys.

3,4

(2,5)

(2,8)

(2,5)

2,5

3,0

(4,1)

3,9

5,0

(2,8)

5,1

6,9

6,2

(2,6)

3,5

6,1

7,0

3,8

4,0

2,5

(1,8)

(3,3)

Szer.
górna
klepki

2,3

(1,3)

(2,3)

(2,2)

1,7

2,1

(3,2)

2,4

3,2

(2,0)

3,6

5,3

4,5

(1,9)

2,6

3,9

5,0

3,1

3,1

1,8

(1,2)

(2,3)

Szer.
dolna
klepki

trójk¹tny; 0,8

trójk¹tny; 0,7

trójk¹tny; 0,8

trójk¹tny; 0,7

trójk¹tny; 0,7

trójk¹tny; 0,6

trójk¹tny; 0,9

trójk¹tny; 0,7



skona szczelina;
0,6

skona szczelina; 1

trójk¹tny; 0,8

trójk¹tny; 0,65

trójk¹tny; 0,7

trójk¹tny; 0,8

trójk¹tny; 0,6

trapezowaty; 1,1

trójk¹tny; 0,6

trójk¹tny; 0,6

trójk¹tny; 0,8



trójk¹tny; 0,8



trójk¹tny; 0,9

w¹ska szczelina; 0,9

trapezowaty; 0,6

Przekrój
i wys.
w¹tora

0,1

0,1

0,1

0,06

0,1

0,08

0,06

0,08

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,08

0,10,2

0,1





0,1



0,08

0,1

0,1

G³êb.
wrêbu
na obrêcz

613/05

315/05

315/05

289/05

313/05

313/05

313/05

718/05

718/05

718/05

718/05

542/05

542/05

542/05

328/05

112/05

112/05

435/05

122/05

46/05

19/05

19/05

170/05

170/05

13/05

13/05

Nr inw.

22

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

22

22

22

5

5

5

5

5

5

5

5

warstwa
kulturowa

warstwa
kulturowa

5

5

J.s.

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Ulica

grub. 0,5

grub. 0,6, lady lepiszcza

grub. 0,6

grub. 0,4

grub. 0,8

grub. 0,6

grub. 0,5

grub. 0,5

grub. 0,5

grub. 0,5

grub. 0,5, lady lepiszcza

grub. 0,4

grub. 0,4, lady lepiszcza

grub. 0,5, lady
lepiszcza, wys. wrêbu 1,3

grub. 0,4, lady lepiszcza

grub. 0,4

grub. 0,4

grub. 0,6, lady lepiszcza

grub. 0,4

grub. 0,7

grub. 0,3

grub. 0,4

grub. 0,3

grub. 0,35

grub. 0,4

grub. 0,55

Uwagi
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397

398

fragm. klepki miskowej

fragm. klepki miskowej

fragm. klepki miskowej

klepka miskowa

883

884

885

886

887

fragm. klepki miskowej

fragm. klepki miskowej

fragm. klepki miskowej

fragm. klepki miskowej

fragm. klepki miskowej

klepka miskowa

fragm. klepki miskowej

894

895

896

897

898

899

fragm. klepki miskowej

892

893

fragm. klepki miskowej

fragm. klepki miskowej

890

891

fragm. klepki miskowej

fragm. klepki miskowej

882

fragm. klepki miskowej

fragm. klepki miskowej

881

889

fragm. klepki miskowej

880

888

fragm. klepki miskowej

fragm. klepki miskowej

879

fragm. klepki miskowej

fragm. klepki miskowej

876

fragm. klepki miskowej

klepka miskowa

875

878

klepka miskowa

874

877

klepka miskowa

Stan zachowania

873

Lp.

1

1

2

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

2

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

Liczba
obrêczy

redn.
wylewu

redn. dna

5,5

5,2

5,9

5,2

5,1

6,5

6,2

5,4

4,9

6,1

4,6

5,3

4,9

5,2

(4,8)

6,2

6,2

5,4

5,6

5,0

6,5

6,6

5,2

6,1

4,9

5,1

5,5

Wys.

(3,9)

2,6

(1,5)

(3,1)

(4,7)

(2,1)

(2,4)

(2,4)

(5,1)

(4,3)

(2,2)

(2,2)

4,2

(2,6)

(3,1)

(2,5)

(2,1)

(2,0)

(2,2)

(1,8)

(1,8)

(2,7)

(5,9)

(4,1)

3,1

4,6

3,5

Szer.
górna
klepki

(2,9)

1,6

(0,5)

(2,3)

(3,0)

(1,9)

(2,0)

(1,5)

(3,6)

(3,9)

(1,8)

(1,7)

2,9

(1,6)

(2,2)

(2,2)

(1,9)

(1,6)

(1,3)

(1,6)

(1,6)

(1,1)

5,9

(1,6)

2,0

3,2

2,2

Szer.
dolna
klepki

Tabela A17. cd.

skonie ciêty; 0,6

trójk¹tny; 0,6

trójk¹tny; 0,6

trójk¹tny; 0,6

trójk¹tny; 0,8

trójk¹tny; 0,65

skona szczelina; 0,5

trójk¹tny; 0,7

trójk¹tny; 0,75

trójk¹tny; 1



trójk¹tny; 0,8

trójk¹tny; 0,7

prostok¹tny; 1,1



trójk¹tny; 0,8

trójk¹tny; 0,7

trójk¹tny; 0,8

trójk¹tny; 0,8

trójk¹tny; 0,6

trójk¹tny; 0,9

trójk¹tny; 0,8

trójk¹tny; 0,7

trójk¹tny; 0,9

trójk¹tny; 0,9

trójk¹tny; 0,7

trójk¹tny; 0,7

Przekrój
i wys.
w¹tora

0,1

0,15

0,05

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,06

0,06

0,08

0,15

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

G³êb.
wrêbu
na obrêcz

501/05

501/05

146/05

146/05

146/05

314/05

314/05

616/05

606/05

616/05

499/05

499/05

499/05

153/05

494/05

494/05

494/05

605/05

605/05

605/05

605/05

605/05

613/05

613/05

613/05

613/05

613/05

Nr inw.

22

22

19

19

19

5

5

5

5

5

22

22

22

19

22

22

22

43

43

43

43

43

22

22

22

22

22

J.s.

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Ulica

grub. 0,45

grub. 0,6

grub. 0,5

grub. 0,55,
wys. wrêbu 1,4, odcisk
obrêczy na wys. 1,5

grub. 0,55

grub. 0,5

grub. 0,6

grub. 0,4, lady lepiszcza

grub. 0,6

grub. 0,7, lady lepiszcza

grub. 0,4

grub. 0,5, lady lepiszcza

grub. 0,4, lady lepiszcza

grub. 0,5

grub. 0,3

grub. 0,5

grub. 0,5

grub. 0,7

grub. 0,55

grub. 0,6

grub. 0,7, lady lepiszcza

grub. 0,5

grub. 0,5, lady lepiszcza

grub. 0,5

grub. 0,5, lady lepiszcza

grub. 0,5, lady lepiszcza

grub. 0,7, lady lepiszcza

Uwagi

VIII. KULTURA MATERIALNA PUBLICZNEJ PRZESTRZENI MIASTA W WIETLE ZABYTKÓW...

1

fragm. klepki miskowej

fragm. klepki miskowej

niewielki fragm. klepki miskowej

fragm. klepki miskowej

fragm. klepki miskowej

fragm. klepki miskowej

906

907

908

909

910

fragm. klepki miskowej

fragm. klepki miskowej

fragm. klepki miskowej

925

926

927

klepka miskowa

924

fragm. klepki miskowej

920

klepka miskowa

fragm. klepki miskowej

919

923

fragm. klepki miskowej

918

fragm. klepki miskowej

fragm. klepki miskowej

917

fragm. klepki miskowej

fragm. klepki miskowej

916

921

fragm. klepki miskowej

915

922

klepka miskowa

klepka miskowa

913

914

fragm. klepki miskowej

fragm. klepki miskowej

904

905

fragm. klepki miskowej

1

fragm. klepki miskowej

903

911

1

fragm. klepki miskowej

902

912

1

fragm. klepki miskowej

901

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

2

1

1

2

?

1

1

1

1

1

fragm. klepki miskowej

900

Liczba
obrêczy

Stan zachowania

Lp.

redn.
wylewu

redn. dna

5,1

3,6

4,6

6,2

5,7

4,9

4,6

4,8

4,7

5,4

4,8

5,4

4,4

4,6

5,9

4,4

5,0

6,8

4,4

6,1

5,2

4,3

5,8

5,1

6,2

4,9

5,2

Wys.

(3,6)

(2,6)

(2,4)

4,2

4,2

(2,2)

(2,6)

(1,9)

(2,5)

(5,0)

(4,4)

(1,8)

(2,7)

6,8

2,9

(3,1)

(2,7)

(2,6)

(1,9)

(2,3)

(3,0)

(1,6)

(3,1)

(4,1)

(1,9)

(2,6)

(3,4)

Szer.
górna
klepki

(2,3)

(2,1)

(1,9)

3,2

2,8

(1,5)

(1,9)

(1,4)

(2,5)

(4,0)

(2,9)

(1,2)

(2,2)

4,8

2,0

(2,4)

(2,3)

(2,6)

(1,1)

(1,5)

1,6

1,4

(2,1)

(2,4)

(1,4)

(2,2)

(2,1)

Szer.
dolna
klepki

trójk¹tny; 0,8

trójk¹tny; 0,5

trójk¹tny; 0,5

trójk¹tny; 1

trójk¹tny; 0,9

trójk¹tny; 0,7

w¹ska szczelina; 0,6

trójk¹tny; 0,55

trójk¹tny; 0,8

skonie ciêty; 0,9

trójk¹tny; 0,8

trójk¹tny; 0,6

skona szczelina; 0,9

trójk¹tny; 0,8

trójk¹tny; 0,9

w¹ska szczelina; 0,8

trójk¹tny; 0,8

trójk¹tny; 0,8

trójk¹tny; 0,7

w¹ska szczelina; 0,7



p³ytka szczelina; 0,8

trójk¹tny; 0,5

p³ytka szczelina; 0,7

skonie ciêty; 0,95

trójk¹tny; 0,9

trójk¹tny; 0,8

skonie ciêty; 0,9

Przekrój
i wys.
w¹tora

0,1

0,08

0,01

0,08

0,1

0,08

0,06

0,07

0,12

0,05

0,1

0,1

0,1

0,1

0,05

0,08

0,1

0,1

0,1

0,05



0,1

0,05

0,07

0,1

0,1

0,1

0,1

G³êb.
wrêbu
na obrêcz

282/05

316/05

316/05

306/05

306/05

306/05

306/05

281/05

281/05

737/05

737/05

537/05

537/05

537/05

377/05

266/05

507/05

507/05

378/05

378/05

237/05

237/05

422/05

501/05

501/05

501/05

501/05

501/05

Nr inw.

5

5

5

5

5

5

5

5

5

brak

brak

22

22

22

22

5

5

5

22

22

5

5

5

22

22

22

22

22

J.s.

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Ulica

grub. 0,5

grub. 0,4

grub. 0,5

grub. 0,6, lady lepiszcza

grub. 0,7, wys. wrêbu 1,6

grub. 0,55, lady
lepiszcza

grub. 0,35

grub. 0,3

grub. 0,45,
wys. wrêbu 1,2

grub. 0,3

grub. 0,3

grub. 0,6, lady lepiszcza

grub. 0,3

grub. 0,30,4

grub. 0,4

grub. 0,4

grub. 0,6

grub. 0,5, lady
lepiszcza, wys. wrêbu 2,1

grub. 0,4

grub. 0,5

grub. 0,5

grub. 0,45

grub. 0,3

grub. 0,5

grub. 0,5, wys. wrêbu 1,6

grub. 0,4

grub. 0,5

Uwagi

21. KATALOG ZABYTKÓW RUCHOMYCH

399

400

Stan zachowania

fragm. klepki miskowej

klepka miskowa

klepka miskowa, uszkodzona
przy górnej krawêdzi

fragm. klepki miskowej

fragm. klepki miskowej

fragm. klepki miskowej

fragm. klepki miskowej

fragm. klepki miskowej

fragm. klepki miskowej

klepka miskowa, przesuszona

fragm. klepki miskowej,
zniszczona

klepka miskowa

klepka miskowa

fragm. klepki miskowej

fragm. klepki miskowej

Lp.

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

1

1

1

1

1

2

1

1

1

2

2

2

2

2

1

Liczba
obrêczy

redn.
wylewu

redn. dna

5,6

5,7

5,7

5,4

6,1

6,3

5,5

5,1

5,2

6,2

6,3

6,3

6,4

6,3

4,8

Wys.

2,7

1,8

9,2

5,5

(6,2)

6,8

(3,3)

(4,4)

(3,5)

(4,5)

(3,5)

(5,1)

7,5

4,5

(2,1)

Szer.
górna
klepki

1,4

1,2

5,4

3,6

(6,2)

5,0

(2,9)

(2,3)

(2,0)

(4,2)

(2,9)

(5,3)

4,4

2,9

1,5

Szer.
dolna
klepki

Tabela A17. cd.

skonie ciêty; 0,1

skonie ciêty; 0,95

skonie ciêty; 1

trójk¹tny; 0,8

trójk¹tny; 0,7

trójk¹tny; 0,7

trójk¹tny; 1,1

trójk¹tny; 1

trójk¹tny; 0,95

trójk¹tny; 0,7

trójk¹tny; 0,65

trójk¹tny; 0,75

trójk¹tny; 0,7

trójk¹tny; 0,8

trójk¹tny; 0,6

Przekrój
i wys.
w¹tora

0,13

0,15

0,13

0,15

0,1

0,08

0,1

0,1

0,15

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,05

G³êb.
wrêbu
na obrêcz

639/06

639/06

639/06

625/06

640/06

640/06

282/05

Nr inw.

158

158

158

159

191

191

wykop II,
poziom II,
odc. 34

wykop II,
poziom II,
odc. 34

wykop II,
poziom II,
odc. 34

wykop II,
poziom II,
odc. 34

wykop II,
poziom II,
odc. 34

wykop II,
poziom II,
odc. 34

wykop II,
poziom II,
odc. 34

wykop II,
poziom II,
odc. 34

5

J.s.

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

O³awska

O³awska

O³awska

O³awska

O³awska

O³awska

O³awska

O³awska

Szewska

Ulica

grub. 0,5

grub. 0,5

grub. 0,5

grub. 0,55,
lady lepiszcza

grub. 0,4, lady
lepiszcza, wys. wrêbu 1,5

grub. 0,4, lady lepiszcza

grub. 0,5,
lady lepiszcza,
wys. wrêbu 1,6

grub. 0,5,
lady lepiszcza,
wys. wrêbu 1,6

grub. 0,6,
lady lepiszcza,
wys. wrêbu 1,6

grub. 0,65,
lady lepiszcza,
wys. w¹torów 2,7

grub. 0,5,
lady lepiszcza,
wys. w¹torów 2,7

grub. 0,5,
lady lepiszcza,
wys. w¹torów 2,6

grub. 0,6,
lady lepiszcza,
wys. wrêbów 3

grub. 0,5,
lady lepiszcza,
wys. wrêbów 3,1

grub. 0,3

Uwagi

VIII. KULTURA MATERIALNA PUBLICZNEJ PRZESTRZENI MIASTA W WIETLE ZABYTKÓW...

denko z lekko ciêt¹ krawêdzi¹

fragm. denka o brzegach ciêtych
skonie w ró¿nych kierunkach

denko z lekko ciêt¹ krawêdzi¹

fragm. denka

fragm. denka

958

959

960

961

dwa fragm. denka

952

957

fragm. denka

951

fragm. dna ze skonie ciêtym
brzegiem

po³owa denka

950

956

po³owa denka

949

fragm. dna o skonie ciêtym
brzegu

klepka miskowa

948

955

fragm. klepki miskowej

947

fragm. denka

fragm. klepki miskowej

946

fragm. denka z lekko ciêt¹
krawêdzi¹

fragm. klepki miskowej

945

953

klepka miskowa

944

954

klepka miskowa

Stan zachowania

943

Lp.

2

1

1

1

1

1

Liczba
obrêczy

11,4

redn.
wylewu

11,4

11,6

9,6×10,8

ok. 10,2

10,2×10,6

?

11,4

?

9,5

11

10,3

9,3

redn. dna

5,1

4,6

6,5

6

6,2

6,1

Wys.

3,4

(3,9)

(5,5)

(3,6)

3,6

3,6

Szer.
górna
klepki

2,5

(1,6)

(4,0)

(2,7)

2,5

2,8

Szer.
dolna
klepki

trójk¹tny; 0,7

trójk¹tny; 0,6

p³ytki rowek; 0,9

trójk¹tny; 0,75

trójk¹tny; 1

p³ytki rowek; 1

Przekrój
i wys.
w¹tora

0,12

0,08

0,08

0,05

0,1

0,05

G³êb.
wrêbu
na obrêcz

605/06

605/06

18/06

627/06

627/06

837/05

623/06

623/06

619/06

628/06

629/06

brak

624/06

65/07

107/07

107/07

107/07

107/07

107/07

Nr inw.

158

158

159

158

158

3

?

?

163

163

160

158

159

warstwa
kulturowa

warstwa
kulturowa

warstwa
kulturowa

warstwa
kulturowa

warstwa
kulturowa

warstwa
kulturowa

J.s.

Uwagi

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

grub. 0,2, lady lepiszcza

grub. 0,2, lady lepiszcza

grub. 0,3, lady lepiszcza
na krawêdzi

grub. 0,20,3, lady
lepiszcza na brzegu

grub. 0,170,36, lady
lepiszcza na brzegu

zniszczone, pogiête

grub. 0,25, lady
lepiszcza na krawêdzi

grub. 0,2

grub. 0,4

grub. 0,3, skonie
ciête krawêdzie

grub. 0,3, lady lepiszcza

grub. 0,25, lady
lepiszcza

grub. 0,2, lady lepiszcza

Wita Stwosza grub. 0,35, wys.
wrêbów 1,8 i 2,2 od dna

Wita Stwosza grub. 0,4, wys.
wrêbu 1,2 od dna

Wita Stwosza grub. 0,4, wys.
wrêbu 2 od dna

Wita Stwosza grub. 0,45, wys.
wrêbu 1,7 od dna

Wita Stwosza grub. 0,55, wys.
wrêbu 1,7 od dna

Wita Stwosza grub. 0,5, wys. wrêbu
1,6 od dna

Ulica

21. KATALOG ZABYTKÓW RUCHOMYCH

401

402

fragm. dna o skonie ciêtych
brzegach

975

fragm. denka

fragm. dna ze skonie ciêtym
brzegiem

fragm. dna

979

980

981

fragm. denka

fragm. dna z brzegiem skonie
ciêtym

974

978

fragm. dna z lekko ciêt¹
krawêdzi¹

973

fragm. denka

fragm. denka

972

fragm. denka

dwa fragm. den

971

976

po³owa dna o niemal prostych
krawêdziach

970

977

fragm. dna o skonie ciêtych
brzegach

969

fragm. denka

966

fragm. denka

fragm. denka

965

po³owa dna o skonie ciêtych
brzegach

denko z lekko ciêt¹ krawêdzi¹

964

967

fragm. denka

968

fragm. denka

963

Stan zachowania

962

Lp.

Liczba
obrêczy

redn.
wylewu

10?

10?

10,2?

10,4

10,2

10,1

11,1

10,8

9,9?

?

9,5

?

9,6

(9,2)

(8,5?)

9,4

12,6

11

?

redn. dna

Wys.

Szer.
górna
klepki

Szer.
dolna
klepki

Tabela A17. cd.
Przekrój
i wys.
w¹tora

G³êb.
wrêbu
na obrêcz

598/06

598/06

606/06

594/06

610/06

583/06

571/06

576/06

609/06

565/06

616/06

616/06

584/06

584/06

592/06

611/06

603/06

604/06

604/06

604/06

Nr inw.

158

158

159

159

warstwa
kulturowa

158

159

158

159

158

159

159

160

160

163

160

159

167

167

167

J.s.

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Ulica

grub. 0,3

grub. 0,35

grub. 0,3

grub. 0,25, lady
lepiszcza

grub. 0,25, lady
lepiszcza

grub. 0,2

grub. 0,3, lady
lepiszcza, cztery dziurki
o redn. 0,20,3 wokó³
brzegu

grub. 0,3, lady lepiszcza

grub. 0,3, lady lepiszcza

grub. 0,15, lady
lepiszcza

grub. 0,25

grub. 0,2

grub. 0,2, lady lepiszcza

grub. 0,3, lady lepiszcza

grub. 0,35

grub. 0,1, lady lepiszcza

grub. 0,4, lady lepiszcza

grub. 0,3, lady lepiszcza

grub. 0,3, lady lepiszcza

grub. 0,3, lady lepiszcza
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10,7
9,6

12,6?
10,8?

dwa fragm. denka,
ze cienionym szeroko brzegiem

denko, lekko uszkodzone

denko, u³amane

fragm. denka

fragm. denka

niewielki fragm. denka
z dwoma otworkami

po³ówka denka

fragm. denka

po³owa denka z otworem (?)
w czêci centralnej

987

988

989

990

991

992

993

994

995

?

fragm. denka naczynia kszta³tu
wielok¹tnego

fragm. denka miski o skonie
i nierówno ciêtych brzegach

1001

1002

10,6

fragm. denka z trzema otworkami

fragm. denka naczynia

999

1000

9,6?

fragm. denka

998

9

< 16

< 19

?

9,8?

fragm. denka

fragm. dna

996

997

9,7

10,5?

10,6×11,3

1010,5?

11,4

10,9

niewielki fragm. denka

8,5?×9,2

10,6?×12,2

11,3?

redn. dna

po³ówka denka (brzeg
nieznacznie ciêty)

redn.
wylewu

985

Liczba
obrêczy

986

po³owa denka

po³ówka denka (brzeg
nieznacznie ciêty)

983

984

fragm. denka

Stan zachowania

982

Lp.

Wys.

Szer.
górna
klepki

Szer.
dolna
klepki

Przekrój
i wys.
w¹tora

G³êb.
wrêbu
na obrêcz

291/05

267/05

212/05

50/05

53/05

160/05

486/05

538/05

541/05

498/05

446/05

629/05

20/06

20/06

21/06

29/06

19/06

397/05

630/05

441/05

441/05

Nr inw.

5

19

warstwa
kulturowa

5

5

22

5

22

22

22

47

5

159

159

brak

158

160

5

22

22

22

J.s.

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Ulica

grub. 0,3

grub. 0,5

grub. 0,9, przepalone

grub. 0,3

grub. 0,3, lady lepiszcza

grub. 0,3, lady lepiszcza

grub. 0,2, lady lepiszcza

grub. 0,3, brzegi lekko
cienione

grub. 0,2, lady lepiszcza

grub. 0,30,5, lady
lepiszcza

grub. 0,4, lady lepiszcza

grub. 0,4

grub. 0,3, lekko ciête
krawêdzie

grub. 0,4, lekko ciête
krawêdzie

grub. 0,3, lady lepiszcza

grub. 0,35, lady
lepiszcza

grub. 0,25, lady
lepiszcza

grub. 0,3, lady lepiszcza

grub. 0,3, lady lepiszcza

grub. 0,3, lady lepiszcza

grub. 0,3, lady lepiszcza
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* W nawiasach podano wymiary zachowane

fragm. denka

denko, przesuszone, brzegi
cienione obustronnie

1010

1013

denko

1009

dwa fragm. denka

po³ówka denka

fragm. denka

fragm. denka

1007

1008

1011

< 8,6

fragm. denka

1006

1012

< 10

niewielki fragm. denka

?

11,3

11,6

8,9×9,4

9,7

10,4

< 8,3

fragm. denka

10,7

redn. dna

1005

redn.
wylewu

1004

Liczba
obrêczy

fragm. denka

Stan zachowania

1003

Lp.

Wys.

Szer.
górna
klepki

Szer.
dolna
klepki

Tabela A17. cd.
Przekrój
i wys.
w¹tora

G³êb.
wrêbu
na obrêcz

639/06

625/06

625/06

640/06

637/06

500/05

495/05

342/05

312/05

307/05

Nr inw.

158

159

159

191

159

wykop II,
poziom II,
odc. 34

22

22

5

5

5

J.s.

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

O³awska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Szewska

Ulica

grub. 0,2, lady lepiszcza

grub. 0,3, lady lepiszcza

grub. 0,4, lady lepiszcza

grub. 0,20,3

grub. 0,3, lady lepiszcza

grub. 0,20,3, lady
lepiszcza

grub. 0,3

grub. 0,3

grub. 0,2

grub. 0,3

grub. 0,2, lady lepiszcza
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21. KATALOG ZABYTKÓW RUCHOMYCH

Naczynia toczone
1014. Misa toczona obustronnie, pó³kolistego
kszta³tu, na wyodrêbnionej, niskiej, okr¹g³ej nó¿ce.
Zrekonstruowana z szeciu fragmentów. Krawêd
górna cieniona, lekko zachylona. Widoczne lady
nadpalenia i okopcenia na powierzchni naczynia.
Nó¿ka uszkodzona. Pod wylewem na zewnêtrznej
stronie element zdobniczy w postaci dookolnego
rytego ¿³obka. W partii przydennej od wewn¹trz
dwie p³ytkie bruzdy, prawdopodobnie po odciêciu
czopa. Wys. 4,5, wys. nó¿ki ok. 0,5, wymiary wylewu: 15,5×13, redn. nó¿ki 5,1, grub. cianki 0,6 cm,
pojemnoæ 0,25 l. Ul. Szewska, j.s. 26. Nr inw. 393/
05 (ryc. 219).
1015. Misa toczona obustronnie, pó³kolistego
kszta³tu, z wyodrêbnionym, pogrubionym od wewn¹trz ko³nierzem i lekko wklês³ym, zaakcentowanym p³ytkim ¿³obkiem dnem. Zachowana w wiêkszym fragmencie, o nierównej wysokoci cianek.
Krawêd górna cieniona. Naczynie ma uszkodzone dno (mo¿e efekt nieumiejêtnego toczenia lub nieprawid³owego przygotowania pó³surowca). Wys.
3,74,1, redn. wylewu ok. 22, redn. wewnêtrzna
dna 11, zewnêtrzna 9, grub. cianki 1, grub. dna 0,9
cm. Ul. Szewska, j.s. 47. Nr inw. 442/05 (ryc.
218219).
1016. Misa toczona obustronnie, na wyodrêbnionej, niskiej i profilowanej nó¿ce, pó³kolistego kszta³tu. Zachowana w piêciu fragmentach, odkszta³cona
i lekko zdeformowana. Krawêd górna cieniona.
Pod wylewem dookolny ¿³obek, kolejne dwa umieszczono w partii przydennej. Na spodzie nó¿ki dookolna bruzda i otwór po kolcu tokarki, w centralnej czêci uszkodzenie. Wys. ok. 5, wys. nó¿ki 0,8,
wymiary wylewu: 18×18,5, redn. nó¿ki 7,3, grub.
cianki 0,6 cm, pojemnoæ 0,5 l. Ul. Szewska, j.s.
167. Nr inw. 22/06 (ryc. 219).
1017. Fragment p³ytkiej misy toczonej obustronnie, z niemal p³askim dnem zaakcentowanym dookolnym ¿³obkiem. Krawêd górna cieniona. Wys.
3,5, redn. wylewu ok. 16, redn. zewnêtrzna dna 6,6,
redn. wewnêtrzna dna 9, grub. dna 0,6, grub. cianki
0,7 cm. Ul. Szewska, j.s. 22. Nr inw. 615/05 (ryc.
218).
1018. Niewielki fragment partii przydennej naczynia toczonego. Ul. Szewska, j.s. 22. Nr inw.
502/05.
1019. Dwa u³amki talerza, obustronnie toczonego. Zachowa³ siê niewielki fragment ko³nierza
z dnem. Wewnêtrzna redn. dna ok. 8,5, grub. cianki
0,5 cm. Ul. Szewska, j.s. 163. Nr inw. 632/06.

1020. Cztery fragmenty talerza jednostronnie toczonego od strony wewnêtrznej. Krawêd górna lekko cieniona poprzez ociosanie. Dno lekko wklês³e
o redn. zewnêtrznej ok. 8 cm, od strony wewnêtrznej przechodz¹ce bezporednio w ciankê. Wys. 2,4,
redn. wylewu ok. 19, grub. dna 0,81,1, grub. cianki 1 cm. Ul. Szewska, j.s. 158. Nr inw. 574/06 (ryc.
218219).
1021. Fragment p³ytkiej, toczonej obustronnie
misy. Dno p³askie o redn. zewnêtrznej 7 i grub. 1
cm, obwiedzione p³ytkim ¿³obkiem. Od wewn¹trz
spód naczynia przechodzi bez wyranego akcentu
w ciankê. Na dnie widoczne lady ostrego narzêdzia (po odcinaniu czopa?). Brzeg cieniony od strony zewnêtrznej. Wys. naczynia 3,6, grub. cianek 0,8,
redn. wylewu po rekonstrukcji ok. 20,5? cm. Ul.
Szewska, j.s. 158. Nr inw. 600/06 (ryc. 218219).
1022. Szeæ niewielkich fragmentów naczynia
toczonego obustronnie, ze s³abo wyodrêbnionym
dnem. Ul. Szewska, j.s. 173. Nr inw. 609/06.
1023. Misa toczona obustronnie, pó³kolista, zachowana w trzech fragmentach. P³askie dno wyodrêbnione od cianki zewnêtrznej szerokim ¿³obkiem (1,3 cm), od wewn¹trz ³agodnie przechodzi
w ciankê. Na obu stronach widoczne wyrane ci¹gi po obtaczaniu oraz pojedyncze, szersze pasma, stanowi¹ce zapewne motyw dekoracyjny. Nie zachowa³a siê przykrawêdna partia naczynia. Wys. co najmniej 6,5, grub. cianki 1,1, grub. dna 0,70,9 cm.
Wymiary po rekonstrukcji rysunkowej: redn. wylewu ok. 29, redn. dna ok. 11, wys. 8 cm. Ul. Szewska, j.s. 158. Nr inw. 573/06 (ryc. 218).
1024. Niewielki fragment naczynia toczonego
obustronnie. Grub. cianki ok. 1 cm. Ul. Szewska,
j.s. 158. Nr inw. 577/06.
1025. Dwa fragmenty naczynia (misy?) toczonego obustronnie. Zachowa³a siê partia przydenna
z przywart¹ do dna warstw¹ spalenizny. Dno obecnie wklês³e, pierwotnie by³o prawdopodobnie p³askie. Miejsce przejcia w ciankê zarówno po stronie zewnêtrznej, jak i po wewnêtrznej zaakcentowane dookolnym ¿³obkiem. Zewnêtrzna redn. dna ok.
8, wewnêtrzna redn. dna ok. 9, grub. dna 1,3, grub.
cianki 0,8 cm. Ul. Szewska, j.s. 159. Nr inw. 579/06.
1026. Dwa fragmenty talerza (bardzo p³ytkiej
misy) toczonego obustronnie, z pogrubionym od
wewn¹trz ko³nierzem. Dno zapewne p³askie, przechodz¹ce od strony zewnêtrznej ³ukowato w ciankê. Miejsce przejcia zaakcentowane dookolnym
¿³obkiem. Wylew cieniony od strony wewnêtrznej.
Wys. ok. 3, redn. wylewu ok. 23, grub. dna 0,6,
grub. ko³nierza 0,8 cm. Ul. Wita Stwosza, j.s. 143.
Nr inw. 108/07 (ryc. 219).
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ANEKS 18. GRZEBIEÑ
1027. Trójwarstwowy, dwustronny grzebieñ toaletowy, o bokach prostok¹tnych i nieznacznie ³ukowato wciêtych (grupa IIB, typ 3 wed³ug typologii
Cnotliwego). Zachowa³y siê dwie p³ytki, skrajna
i zapewne rodkowa, oraz metalowe (¿elazne) ok³adziny z trzema br¹zowymi nitami, umieszczonymi
na styku i rodkach p³ytek. Z¹bki górne wy³amane,
dolne nierównej d³ugoci, wyciête na ró¿n¹ g³êbokoæ i inaczej zorientowane (w drugiej p³ytce biegn¹
pod lekkim skosem).Wartoæ z¹bkowania Z dla
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strony gêstszej wynosi 17, dla rzadszej 5. Najprawdopodobniej opisywany zabytek jest przyk³adem
tzw. sk³adaka. wiadcz¹ o tym: niestaranny monta¿ p³ytek i ok³adzin, umieszczenie nitów na ró¿nych wysokociach oraz d³ugoæ metalowych ok³adzin, odpowiadaj¹ca d³ugoci grzebienia, co wskazuje, ¿e p³ytka druga by³a jednoczenie p³ytk¹
skrajn¹. D³ug. 4,7, szer. 5,3, d³ug. ok³adzin 4,1 i 4,3
cm. Ul. Szewska, wykop II, 404412 m.b., j.s. 159.
Nr inw. 27/06.

