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XVII. Gry i zabawy

W ramach badań placu Nowy Targ we Wrocła-
wiu odkryto 187 przedmiotów gier i zabaw, w tym 
108 zabawek, 42 elementy gier oraz 25 instrumentów 
muzycznych. Zespół rekwizytów zabaw stanowi prze-
krój przez większość znanych w okresie średniowiecza 
zabawek dziecięcych. Wśród elementów gier odkryto 
wyjątkowo liczny zbiór kostek sześciennych, a także 
różnorodne piony do najpopularniejszych wówczas 
gier planszowych. Zbiór ten uzupełniają nieodzowne 
rozrywkom średniowiecza instrumenty. Tak bogaty                                          
i różnorodny zespół zabytków pozwala na uchwycenie 
obrazu spędzania wolnego czasu od najmłodszych lat aż 
po dojrzałość członków społeczności średniowiecznej.

Specyfikacja zbioru (w nawiasie podano liczbę za-
bytków każdego gatunku):
1. Miniaturowe zabawki wzorowane na przedmiotach 

codziennego użytku, używanych przez dorosłych:
a. naczynia (2);
b. narzędzia (8);
c. broń (8);

d. łódki (4);
e. koniki (30);
f. kółeczka wózków (3);
g. skarbonki (3).

2. Zabawki wpływające na rozwój ruchowy i manualny 
dziecka:

a. bąki (5);
b. piłki (2);
c. kulki (20);
d. łyżwy, elementy sań (4);
e. kości do gry (17).

3. Elementy gier:
a. kostki sześcienne (22);
b. pionki do gry (20).

4. Instrumenty:
a. grzechotki (14);
b. aerofony (4);
c. drumle (3);
d. dzwoneczki (3);
e. fragment instrumentu strunowego (1).

1. Miniatury przedmiotów codziennego użytku

a. Miniaturowe naczynka

1. Miniaturowe naczynko gliniane w formie garnka. 
Wykonane z gliny z domieszką gruboziarnistą, wy-
palonej na kolor szary i pomarańczowy, pokryte 
brązową polewą. Wysokość wynosi 3,5, średnica dna 
2, grubość ścianki 0,4 cm. Pochodzi z js. 22, dato-

wanej na XIII–XIV w. Nr inw. 905/11 (ryc. 953 a).
2. Miniaturowe naczynko cynowe w formie miseczki. 

Wnętrze ozdobiono motywem sześciolistnego kwia-
tu. Średnica wylewu wynosi 4,4 cm, a dna 2,9 cm. 
Pochodzi z js. 7/19 (z hałdy), datowanej na XIV–XV 
w. Nr inw. 2849/11 (ryc. 953 b).
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W ramach badań odkryto ponad 50 okazów minia-
turowych naczynek glinianych oraz jeden okaz drew-
niany i jeden cynowy. Wśród zabytków glinianych tyl-
ko jeden ma cechy pozwalające przypisać mu funkcję 
zabawki (nr inw. 905/11). Podobne przeznaczenie mo-
gła mieć również miseczka cynowa (nr inw. 2849/11).

Gliniane naczynka miniaturowe pełniły różnora-
kie funkcje, przez co wyróżnienie okazów, które mogły 
być przedmiotem zabawy, wymaga analizy nie tylko 
formy i surowca, ale przede wszystkim sposobu wy-
konania. Naczynko o nr. inw. 905/11 wyróżnia się na 
tle całego zbioru pozyskanego w ramach badań pod 
względem formy i widocznej niestaranności wykona-
nia. Prosta forma lekko baniastego garnka bezuchego 
jest pojedynczym okazem w tym zespole. Odbiega ona 
znacząco od typowych form miniaturowych naczynek 
wytwarzanych w większych zespołach i pełniących 
funkcje rozmaitych opakowań, pojemników czy też 
nawilżaczy do palców, używanych w trakcie przędzenia 
nici (Fuchs, Kohtz 2000, s. 92–96). Wykonanie naczy-
nia charakteryzuje się niskim stopniem zaawansowa-
nia technologicznego, pomimo pokrycia przedmiotu 
glazurą i naniesienia motywu zdobniczego w postaci 
dwóch rytych linii dookolnych. Wypał naczynka jest 
nierównomierny, od szarego po pomarańczowy. Dno 
jest nieforemne, wręcz utrudniające stabilne postawie-
nie naczynka na płaskiej powierzchni. Dużą nierówno-
miernością charakteryzuje się także powierzchnia ścia-
nek naczynia, na której widoczne są spłaszczone place 
gliny pozbawione polewy. Zestawienie tych cech na-
suwa myśl, iż naczynko wykonano w warsztacie garn-
carskim z zastosowaniem tradycyjnych technik, lecz 
z niewielką starannością, w pośpiechu, przez co uległo 
licznym odkształceniom. Sposób wykonania mógł być 
również zdeterminowany brakiem umiejętności wy-
twórcy, którym mógł być uczeń zawodu. Pośpieszne 
i niestaranne wykonanie przedmiotu na uboczu typo-
wej produkcji rzemieślniczej jest zjawiskiem typowym 
w wytwórczości zabawek okresu średniowiecza (zob. 
Rulewicz 1958; Kunicka-Okuliczowa 1958).

Do nietypowych na terenie Śląska znalezisk nale-
ży ozdobna miseczka z wychylonym kołnierzem, który 

uległ licznym uszkodzeniom. Wykonano ją z cienkiej 
blaszki cynowej lub cynowo-ołowianej. Dno od strony 
wewnętrznej ozdobiono sześciolistnym kwiatem (roze-
tą), a pozostałą jego powierzchnię wypełnia wzór uko-
śnej kratki. Bliska analogia do cynowej miseczki została 
odkryta w Gdańsku; tamtejsza miseczka jest zdobiona 
sześciolistną rozetą i kuleczkami pomiędzy jej płatka-
mi. Wyroby takie wzorowano z dużą dokładnością na 
rzeczywistych naczyniach. Większość z nich zdobiono 
ornamentem plastycznym (Trawicka 2010, s. 105–106). 
Wśród znalezisk miniaturek zastawy stołowej na te-
renie Gdańska znlaeziono również kociołki, grapeny, 
dzbanki, talerze, łyżeczki. Okaz miniaturowego gra-
pena znany jest również m.in. z badań w Kołobrzegu 
(Polak 1997, s. 177).

Wyroby cynowe, dzięki podobieństwie do naczyń 
srebrnych, rozpowszechniły się u schyłku średniowie-
cza jako luksusowa ozdoba domów mieszczańskich. 
Od XVI w. upowszechnia się zastawa cynowa bogato 
zdobiona z użyciem różnorodnych technik zdobni-
czych. Rozwijający się charakter dekoracyjny naczyń 
był wynikiem łatwości obróbki tego miękkiego metalu. 
Wspomniane miniaturowe miseczki miały charakter 
ozdobny i wykorzystywano je zapewne jako elementy 
domków dla lalek, wzorowanych na wyposażeniu po-
koi mieszczańskich. Zastosowanie cyny jako surowca 
do wyrobu zabawek potwierdza również rozporządze-
nie rady miejskiej Norymbergi z 1578 r., zezwalające 
konwisarzom na odlewanie figurek służących dzieciom 
jako zabawki (Rudkowski 1981, s. 142–143).

b. Miniaturowe narzędzia

1. Młoteczek drewniany dwuelementowy. Część pracu-
jąca o przekroju trapezowatym, lekko zwężająca się 
w przedniej części. Trzonek o przekroju prostokąt-
nym, ułamany. Długość zachowana zabytku wynosi 
7,5 cm, szerokość części pracującej 5,4 cm. Pocho-
dzi z js. 7, datowanej na XIV/XV w. Nr inw. 1109/11 
(ryc. 953 c).

2. Kijanka drewniana o masywnej części pracującej       
o przekroju prostokątnym i krótkim trzonku o prze-
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kroju owalnym. Boki części pracującej ścięto pod 
lekkim skosem. Długość całkowita przedmiotu wy-
nosi 11,4 cm, w tym części pracującej 7 cm, jej szero-
kość wynosi 2,5 cm. Pochodzi z js. 16, datowanej na 
1. poł. XIII w. Nr inw. 4468/11 (ryc. 953 d).

3. Łopatka drewniana o długim trzonku zakończonym 
jednostronnie częścią pracującą, o formie półkoli-
stej. Długość całkowita wynosi 14 cm, w tym czę-
ści pracującej 2,3 cm, a szerokość 1,5 cm. Pochodzi         
z js. 16/22, datowanej na początek XIII – początek 
XIV w. Nr inw. 5843/11 (ryc. 953 e).

4. Łopatka drewniana o wydłużonej prostokątnej części 
pracującej zwężającej się na końcu. Wnętrze części 
pracującej wydrążono w kształcie prostokąta, na 
szczycie wycinając formę lejka. Trzonek o przekroju 
owalnym. Długość całkowita wynosi 12 cm, w tym 
części pracującej 4,3 cm, a szerokość 1,5 cm. Pocho-
dzi z js. 19, datowanej na XIV w. Nr inw. 2984/11 
(ryc. 953 f).

5. Łopatka drewniana o wydłużonej prostokątnej czę-
ści pracującej, zaokrąglonej na końcu. Z boku wy-
konano niewielkie prostokątne nacięcie. Trzonek                   
o przekroju okrągłym, ułamany. Długość zachowana 
wynosi 12,5 cm, w tym długość części pracującej 4,3 
cm, a szerokość 2,5 cm. Pochodzi z js. 19, datowanej 
na XIV w. Nr inw. 4036/11 (ryc. 953 g).

6. Łopatka drewniana o zaokrąglonej części pracującej. 
Trzonek został ułamany. Długość zachowana wynosi 
5,5 cm, w tym długość i szerokość części pracującej 
1,7 cm. Pochodzi z js. 19, datowanej na XIV w. Nr 
inw. 3881/11 (ryc. 953 h).

7. Łopatka drewniana o owalnej części pracującej. Dłu-
gość całkowita wynosi 8,5 cm, w tym części pracu-
jącej 3 cm, a jej szerokość 2,5 cm. Pochodzi z js. 19, 
datowanej na XIV w. Nr inw. 1687/11 (ryc. 953 i).

8. Łopatka drewniana z jednostronną częścią pra-
cującą, o formie prostokątnej ze skośnie ściętymi 
brzegami. Trzonek o przekroju okrągłym, ułamany. 
Długość zachowana wynosi 5,5 cm, w tym długość 
części pracującej 2,3 cm, a szerokość 1,2 cm. Pocho-
dzi z js. 7, datowanej na XIV/XV w. Nr inw. 1297/11 
(ryc. 953 j).

Miniaturowe narzędzia dawały dzieciom możli-
wość naśladowania dorosłych, jednocześnie ucząc i ba-
wiąc. Wiele z takich przedmiotów przygotowywali za-
pewne sami opiekunowie na wzór własnych narzędzi, 
by móc stopniowo zaznajamiać dzieci z ich przyszłym 
zajęciem.

Do najciekawszych zabytków w tej grupie nale-
ży niewielki drewniany młoteczek. Zabytek składa 
się z trzonka, którego boki ścięto w celu umocowania              
w otworze części pracującej, oraz trapezowatej części 
pracującej, lekko zwężającej się w przedniej partii. Tule-
ja na osadzenie trzonka ma kształt czworokątny, wokół 
niej widoczne są spękania powstałe zapewne podczas 
mocowania trzonka. Dwa zbliżone okazy o podobnych 
wymiarach odkryto również w ramach badań wroc-
ławskiego Rynku (Wysocka 2001, s. 166, ryc. 17 i, j). 
W obu przypadkach części pracującej, o długości ok. 
4 cm, nadano przekrój prostokątny z czworobocznym 
otworem, w którym osadzono trzonek. Zabytki te są 
starsze od okazu z placu Nowy Targ, pochodzą z połowy 
XIII – końca XIV w.

Wśród miniaturowych replik przedmiotów uży-
wanych przez dorosłych do częstych znalezisk należą 
różne narzędzia gospodarskie. Okaz o nr. inw. 4468/11 
zinterpretowano jako kijankę – narzędzie powszechnie 
używane podczas prania. Przedmiot charakteryzuje 
łopatkowata forma, jednak o masywnej części bijącej            
i solidnym trzonku. Zachowany w całości krótki trzo-
nek o długości zaledwie 5 cm sugeruje, że przedmiot 
mógł być używany przez dzieci.

Do najczęściej odnajdywanych miniaturowych 
narzędzi należą łopatki, zapewne ze względu na ich 
wielofunkcyjność i powszechność w okresie średnio-
wiecza. W zespole tym wyróżnia się okaz o nr. inw. 
2984/11. W jego części pracującej wydrążono prosto-
kątne zagłębienie z nacięciem na szczycie, które mogło 
służyć jako lejek. Przedmiot ten mógł być używany do 
przelewania płynów, lecz raczej metodą kropelkową, 
biorąc pod uwagę jego pojemność, nieprzekraczającą 
1,5 ml. Zabytek ten mógł być wykorzystywany w za-
bawie lub też do przelewania drogocennych płynów, 
takich jak np. pachnidła, choć wykonanie tej łopatki 
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zdaje się niewystarczająco staranne jak na tę funkcję. 
Jej interpretację jako zabawki nasuwa odnalezienie 
podobnej łopatki, choć pozbawionej lejka, w bogatym 
zespole zabawek ze stanowiska 1 w Gdańsku (Kunicka-
-Okuliczowa 1958, tab. VIII: 9, 10). Dwa kolejne zabyt-
ki reprezentują klasyczną formę łopatek o zaokrąglonej 
części pracującej, jednak ich wymiary są zbyt małe na 
wykorzystanie w codziennych pracach dorosłych. Ło-
patka o nr. inw. 1687/11 ma zaledwie 8,5 cm długości 
całkowitej, a wymiary części pracującej to 2,5 × 3 cm. 
Drugi okaz jest jeszcze mniejszy, o części pracującej 
długości 1,7 cm. Do mniej typowych okazów należą 
łopatki o jednostronnej części pracującej. Okaz o nr. 
inw. 5843/11 zachowany w całości, składa się z długie-
go trzonka zakończonego niewielką częścią pracującą, 
w tym przypadku półokrągłą. Drugą łopatkę, o nr. inw. 
1297/11, cechuje bardziej prostokątne ukształtowanie 

części pracującej. Podobne łopatki, o zbliżonych wy-
miarach, odnaleziono podczas badań wrocławskiego 
Rynku (Wysocka 2001, s. 166, ryc. 17 c–e, g).

Kolejnym interesującym okazem jest zabytek o nr. 
inw. 4036/11, w formie łopatki o prostokątnej, płaskiej 
części pracującej z zaokrąglonym zakończeniem. Pła-
ska i cienka forma przedmiotu nasuwa również moż-
liwość innego wykorzystania w zabawie. W jednym 
z boków wykonano prostokątne nacięcie. Podobne na-
cięcie zrobiono w burcie łódeczki o nr. inw. 1621/11. 
Przedmiot ten mógł pełnić funkcję wiosełka, a nacięcie 
mogło umożliwiać umocowanie go na łódce. Zabytek 
ten jest większy w porównaniu z nielicznymi jak do-
tąd znaleziskami interpretowanymi jako zabawkowe 
wiosełka, jednak zróżnicowana jest również wielkość 
samych łódeczek miniaturowych.

Ryc. 953. Wrocław, pl. Nowy Targ, 
wykop 2010–2012. Miniaturowe 

sprzęty: a, b – naczynka; 
c–j – narzędzia. Rys. I. Gomułka

Fig. 953. Wrocław, Nowy Targ 
square: a, b – miniature vessels; 

c-j – miniature tools. 
Drawing I. Gomułka
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c. Miniaturowa broń

1. Miniaturowy mieczyk drewniany. Wyodrębniona 
rękojeść zakończona dyskoidalną głowicą, większa 
część głowni utrącona. Długość zachowana zabyt-
ku wynosi 36 cm, długość sztychu 25 cm, szerokość 
3,2 cm, długość rękojeści wynosi 11 cm, szerokość 
1,5 cm. Pochodzi z js. 22/16, datowanej na początek 
XIII–XIV w. Nr inw. 5913/11 (ryc. 954 a).

2. Miniaturowy mieczyk drewniany. Wyodrębniona 
rękojeść zakończona dyskoidalną głowicą, czubek 
sztychu utrącony. Długość całkowita wynosi 39 cm, 
długość głowni 31 cm, szerokość 2,2 cm, długość rę-
kojeści wynosi 8 cm, szerokość 1,4 cm. Pochodzi z js. 
96 (wodociąg), datowanej na XIV w. Nr inw. 3535/11 
(ryc. 954 b).

3. Fragment sztychu mieczyka drewnianego. Długość 
zachowana zabytku wynosi 29 cm, szerokość 5,2 cm. 
Pochodzi z js. 307 (budynek), datowanej na XIII w. 
Nr inw. 5043/11 (ryc. 954 c).

4. Miniaturowy mieczyk drewniany. Wyodrębniona 
rękojeść zakończona dyskoidalną głowicą, czubek 
sztychu utrącony. Zabytek niesymetryczny, wyko-
nany niestarannie, widoczne ślady nadpalenia. Dłu-
gość zachowana zabytku wynosi 30,5 cm, długość 
sztychu 23,3 cm, szerokość 2,4 cm, długość rękojeści 
7,2 cm. Pochodzi z js. 22, datowanej na XIII/XIV w. 
Nr inw. 9658/11 (ryc. 954 d).

5. Rękojeść mieczyka/łopatka drewniana. Głowica za-
bytku ma formę dyskoidalną. Długość zachowana 
wynosi 10 cm, szerokość 1,5 cm. Pochodzi z js. 16, 
datowanej na 1. poł. XIII w. Nr inw. 9807/11 (ryc. 
954 e).

6. Fragment mieczyka drewnianego o dyskoidalnej 
głowicy. Długość wynosi 15 cm, szerokość 2,2 cm. 
Pochodzi z js. 7, datowanej na XIV/XV w. Nr inw. 
1109/11 (ryc. 954 f).

7. Drewniana strzałka z wyodrębnionym trójkątnym 
grocikiem. Długość zachowana wynosi 7,6 cm, sze-
rokość grotu 1,2 cm. Pochodzi z js. 19, datowanej na 
XIV w. Nr inw. 1668/11 (ryc. 954 g).

8. Ołowiany grocik włóczni o kształcie liściowatym           
z wyraźnie wyodrębnioną poprzeczką. Długość cał-
kowita wynosi 3 cm, szerokość maksymalna grotu 
0,6 cm. Pochodzi z js. 22, datowanej na XIII/XIV w. 
Nr inw. 308/11 (ryc. 954 h).

Drewniane mieczyki służyły nie tylko zabawie, ale 
i pierwszej nauce władania bronią. Wszystkie okazy              
o zachowanej rękojeści odkryte na placu Nowy Targ ce-
chuje zbliżona forma dyskoidalnej głowicy, o skośnym 
podcięciu w miejscu łączenia z trzonem rękojeści. 
W okazach o zachowanej całkowicie rękojeści długość 
jej trzonu waha się między 5 a 8 cm, co uniemożliwia-
łoby swobodne używanie tych przedmiotów przez oso-
by dorosłe. Różnice w długości rękojeści takich okazów 
można tłumaczyć wykorzystaniem ich przez różne 
grupy wiekowe, od małych dzieci po młodzież. Zabytki 
o nr. inw. 5913/11, 3535/11 oraz 9658/11 charaktery-
zują się bardzo zbliżoną formą oraz niezbyt starannym 
wykonaniem. Na okazie 3535/11 nieznacznie zazna-
czono miejsce oddzielenia rękojeści od sztychu, a sama 
forma sztychu jest lekko pofalowana. Zabytek 9658/11 
cechuje natomiast niesymetryczne ukształtowanie gło-
wicy i naturalne pofalowanie rękojeści. Stan zachowa-
nia okazów o nr. inw. 9807/11 oraz 1109/11 nie pozwa-
la na ich jednoznaczną interpretację. Należą do często 
spotykanych zabytków złożonych z okrągłej głowicy 
osadzonej na trzonie, którego część dalsza jest nieza-
chowana. Przy schematyczności budowy tego typu za-
bytków trudno określić, czy przedmiot ten służył jako 
rękojeść mieczyka, czy jako łopatka. Dotyczy to szcze-
gólnie zabytku o nr. inw. 9807/11, o lekko zwężającej 
się formie zakończenia trzonka. Przykład podobnego 
zabytku interpretowanego jako łopatka znany jest m.in. 
z badań ul. Szewskiej we Wrocławiu (Konczewska 
2010d, ryc. 175: 575).

Zabawkowe mieczyki o podobnej, dyskoidalnej 
formie głowicy znane są także m.in. z: Wrocławia – 
ul. Drewniana (Kaźmierczyk 1966–1970, cz. 1, ryc. 
47: 16) i Szewska (Konczewska 2010d, s. 254), Rynku 
Warzywnego w Szczecinie (Rulewicz 1958, tab. II), 
Rynku Głównego w Krakowie (Zaitz 2006, ryc. 57) 
czy Ostrówka w Opolu (Bukowska-Gedigowa, Gediga 
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1986, ryc. 59: 6). Wśród znalezisk z terenu ziem pol-
skich odnajdujemy również inne rodzaje głowic oraz 
okazy o bardziej szczegółowej budowie, np. z zaznaczo-
nym jelcem (Kotowicz 2008, s. 90–92). Prosta budo-
wa, formowanie krótkiego trzonu rękojeści, niewielka 
waga, a także niezbyt staranny sposób wykonania za-
bytków wrocławskich sugerują, że mogły pełnić funk-
cję zabawek dziecięcych.

Do rzadszych znalezisk należą różnego typu gro-
ciki i strzałki wykorzystywane jako elementy minia-
turowej broni. Wśród materiałów z placu Nowy Targ 
odkryto dwa przedmioty, które mogły stanowić ta-
kie elementy zabaw „wojennych”. Jednym z nich jest 
drewniana strzałka o długości 7,6 cm, z trójkątnym 
grocikiem. Wykonano ją bardzo schematycznie, naj-
więcej uwagi poświęcając szczytowi grotu i nadając 
mu szpiczaste zwieńczenie. Analogiczny zabytek po-
chodzi z badań Ostrówka w Opolu. Jedna z dwóch 

odkrytych tam miniaturowych strzałek ma podobną 
prostą formę, jedynie kształt grotu jest bardziej zbli-
żony do trójkąta; drugi odkryty tam okaz to strzałka 
o grocie z zadziorami (Bukowska-Gedigowa, Gediga 
1986, s. 132, ryc. 51: 6, 12). Znaleziska zabawkowych 
drewnianych grotów strzał znane są również m.in. ze 
stanowiska 1 w Gdańsku. Okazy te wykonano jednak 
bardziej drobiazgowo, z zaznaczeniem żeberka pośrod-
ku (Kunicka-Okuliczowa 1958, s. 112, 115). Z badań 
archeologicznych znane są również pojedyncze znale-
ziska miniaturowych łuków, m.in. okaz z Elbląga (Do-
magalska 2002) o długości jedynie 27,5 cm. Znacznie 
bardziej nietypowym znaleziskiem z Nowego Targu 
jest miniaturowy grot ołowiany o zaledwie długości 
3 cm. Nadano mu kształt liściowaty o szpiczastym za-
kończeniu, wyraźnie wyodrębniając poprzeczkę nad 
tuleją. Młodszy okaz miniaturowego grocika włócz-
ni z poprzeczką z XIV–XVI w. odkryto w Gdańsku.

Ryc. 954. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Miniaturowa broń: a–f – mieczyki; g – strzałka; h – grocik. Rys. I. Gomułka

Fig. 954. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Miniature weapons: a-f – swords; g – arrow; h – spearhead. 
Drawing I. Gomułka
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d. Łódki

Wśród odkrytych egzemplarzy wyznaczono po-
szczególne typy zgodnie z klasyfikacją Sławomira Moź-
dziocha (1993).
1. Łódka wykonana z kory, o zaokrąglonym i lekko 

ściętym dziobie i uszkodzonej części rufowej. Przy 
części dziobowej wydrążono owalne wnętrze o nie-
wielkiej powierzchni, zachowany fragment części 
rufowej pozostał niewydrążony. Dno łódki jest pła-
skie. Typ IIAb. Długość wynosi 13 cm, szerokość                         
4,5 cm, wysokość burt 1,2 cm. Pochodzi z js. 16, dato-
wanej na 1. poł. XIII w. Nr inw. 2611/11 (ryc. 955 a).

2. Łódka wykonana z drewna, kształt zabytku jest łezko-
waty, z płasko ściętą rufą i dosyć wysokimi burtami. 
Wnętrze starannie wydrążono, zgodnie z obrysem 
zewnętrznym łódki. Część rufowa jest częściowo 
uszkodzona, dno zaokrąglone. Typ II/III. Długość 
wynosi 6,5 cm, szerokość 4,7 cm, wysokość burt 1,5 
cm. Pochodzi z js. 232, datowana jest na XII/XIII w. 
Nr inw. 4376/11 (ryc. 955 b).

3. Łódka wykonana z kory. Forma jest wrzecionowata, 
o szpiczastym dziobie i lekko ściętej rufie. Wnętrze 
jest płytko i schematycznie wydrążone, dno zaokrą-
glone. Typ I. Długość wynosi 15,6 cm, szerokość 3,1 
cm, wysokość burt 1,2 cm. Pochodzi z js. 72, datowa-
nej na 2. poł. XII – początek XIII w. Nr inw. 7444/11 
(ryc. 955 c).

4. Łódka wykonana z kory. Forma przypomina kształt 
rybi, ze szpiczasto uformowaną częścią dziobową      
i silnie przewężoną częścią rufową, o zakończeniu 
w formie łopatkowatej. Wnętrze jest wydrążone na 
niewielkiej powierzchni, a dno zaokrąglone. W jed-
nej z burt widoczne jest prostokątne głębsze nacię-
cie. Typ V (?). Długość wynosi 12 cm, szerokość 2,2 
cm, wysokość burt 0,6 cm. Pochodzi z budynku (?) z 
js. 50/16, datowanej na XII/XIII w. Nr inw. 1621/11 
(ryc. 955 d).

Miniaturowe łódki z placu Nowy Targ cechuje 
duża różnorodność, typowa dla tego rodzaju zaba-
wek. Formy łódeczek wrocławskich są analogiczne do 
znalezisk pochodzących z najbogatszego zbioru łóde-

Ryc. 955. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Łódeczki. Rys. I. Gomułka

Fig. 955. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 
2010-2012. Miniature boats. Drawing I. Gomułka
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czek drewnianych na terenie Śląska, odnalezionego 
w Opolu (Moździoch 1993). Odwołując się do tego 
zespołu, możliwe jest odtworzenie formy tych łódek, 
które uległy częściowemu uszkodzeniu. Łódka o nr. 
inw. 2611/11, o utrąconej części rufowej, nawiązuje do 
typu IIAb miniaturowych łódek o zaokrąglonej rufie, 
wąskim dziobie i płaskim dnie. Poza kształtem części 
rufowej możemy również określić, iż okaz ten prze-
dzielony był tylko jedną grodzią i prawdopodobnie nie 
został dokończony – nie wydrążono drugiej komory 
wydzielonej przez gródź. Łódka o nr. inw. 4376/11 na-
leży do typu II lub III, jej rufa mogła być pierwotnie za-
kończona płasko lub okrągło. Okaz o nr. inw. 7444/11 
reprezentuje typ I, tj. łódki wrzecionowate. Łódka o nr. 
inw. 1621/11 ma bardzo nietypową formę, nieposia-
dającą bliższych analogii. Jej silnie przewężona część 
rufowa mogła być bardzo schematycznym wyobraże-
niem łódki z nawisem rufowym (typ V). Możliwe jest 
również, że powstała ona w wyniku przeróbki innego 
przedmiotu, którego pierwotna forma zdeterminowała 
kształt łódki. Ciekawym elementem tej łódki jest pro-
stokątne nacięcie znajdujące się w burcie, które mogło 
służyć osadzeniu wiosła.

Łódki wykonywane z drewna lub kory były popu-
larną zabawką na terenach nadmorskich i w ważnych 
portach rzecznych, wszędzie tam, gdzie zasoby wodne 
odgrywały istotną rolę gospodarczą i komunikacyjną. 
Interesującym zabiegiem przy wytwarzaniu tego typu 
zabawek było często spotykane zamierzenie wytwór-
ców nadania gotowemu produktowi cech właściwych 
pierwowzorowi. Dlatego też w zależności od miejsca 
odnalezienia łódeczek zachowują one w większości ce-
chy i elementy budowy łodzi morskich lub rzecznych 
(Gomułka 2010). W przypadku dwóch okazów z pla-
cu Nowy Targ możliwe było podjęcie próby określenia 
typu łodzi, na której wzorował się wytwórca wyrobu 
miniaturowego. Odnajdziemy tu model łodzi komuni-
kacyjnej (nr inw. 7444/11), który charakteryzował się 
m.in. brakiem grodzi oraz łukowato wygiętym kadłu-
bem, przystosowanym do wykorzystywania na rzekach 
o silnym prądzie. Odwołując się do klasyfikacji typolo-
gicznej dłubanek śląskich według koncepcji M. Hellmi-

cha (Ossowski 1999, s. 21–22), możemy przypuszczać, 
że łódka ta mogła być modelem dłubanki łodziowatej. 
Łódka o nr. inw. 2611/11 nawiązuje do innego z naj-
ważniejszych rodzajów łodzi rzecznych – łodzi trans-
portowej. Wzrost znaczenia tej funkcji skutkował m.in. 
spłaszczeniem dna w celu nadania łodzi większej sta-
teczności i wyporności, owalna lub prosto ścięta rufa 
natomiast zapewniała większą pojemność ładunkową. 
Łódka ta mogła być modelem dłubanki czółnowatej.

e. Koniki

Wśród glinianych figurek odkryto 15 figurek koni-
ków, 9 figurek koników z jeźdźcem, 2 figurki jeźdźców 
oraz 4 fragmenty nóg figurek.
1. Figurka konika zachowana jedynie w przedniej czę-

ści – głowa, przednie nogi i fragment korpusu. Pysk 
konia wymodelowano ,kierując go w kierunku klatki 
piersiowej i łącząc oba elementy. Wykonana ręcznie 
z gliny z domieszką drobnoziarnistego piasku. Wy-
palona na kolor ciemnobeżowy, pokryta słabo za-
chowaną ciemnobrązową polewą. Wysokość figurki 
wynosi 4,6 cm, zachowana długość 2,5 cm. Figurka 
pochodzi z js. 16, datowanej na 1. poł. XIII w. Nr inw. 
4225/11 (ryc. 956 a).

2. Fragment figurki konika z jeźdźcem i tarczą. Zacho-
wana część środkowa figurki, utrącone: głowa, ręka  
i nogi jeźdźca oraz szyja, głowa i nogi konika. Wyko-
nana ręcznie z gliny z domieszką drobnoziarniste-
go piasku. Wypalona na kolor jasnoszary, pokryta 
jasnożółtą polewą. Na korpusie zachowany jest ślad 
nóg jeźdźca z kilkoma głębokimi rytami imitujący-
mi zarys ubioru. Tarcza przytwierdzona pod lekkim 
skosem, okrągła ze szpiczastym umbem. W piersi 
konika lejkowaty otwór, o średnicy wlotu 0,7 cm. 
Wysokość figurki wynosi 4 cm, długość 5 cm. Fi-
gurka pochodzi z js. 16, datowanej na 1. poł. XIII w.      
Nr inw. 9447/11 (ryc. 956 b).

3. Fragment przedni figurki konika. Utrącony pysk, 
lewa przednia noga i cała część tylna. W przedniej 
części korpusu otwór o średnicy 0,9cm, przebiega-
jący na wylot. Wykonana ręcznie z gliny z domiesz-
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ką drobnoziarnistego piasku. Wypalona na kolor 
jasnoszary, pokryta słabo zachowaną szarożółtawą 
polewą. Wysokość figurki wynosi 6,5 cm, długość 
2,5 cm. Figurka pochodzi z js. 16, datowanej na 1. 
poł. XIII w. Nr inw. 11275/11 (ryc. 956 c).

4. Figurka konika z utrąconymi nogami i końców-
ką ogona. Wykonana ręcznie z gliny z domieszką 
drobnoziarnistego piasku i tłucznia kamiennego. 
Wypalona na kolor beżowoszary, pokryta nierówno-
miernie wypaloną polewą brązowożółtą. Od spodu 
za przednimi nogami znajduje się lejkowaty otwór 
biegnący ku piersi konika. Wysokość figurki wynosi 
3,5 cm, długość 4,2 cm. Figurka pochodzi z js. 16, 
datowanej na 1. poł. XIII w. Nr inw. 9167/11 (ryc. 
956 d).

5. Fragment figurki konika, zachowanej w przedniej 
części, z utrąconą głową i nogami. Wykonana ręcz-
nie z gliny z domieszką drobnoziarnistego piasku. 
Wypalona na kolor ciemnoszary, pokryta brunatną 
polewą. W przedniej części korpusu znajduje się 
otwór o średnicy 0,7 cm, przebiegający na wylot. 
Wysokość figurki wynosi 3 cm, długość 3,5 cm. Fi-
gurka pochodzi z js. 16, datowanej na 1. poł. XIII w. 
Nr inw. 5838/11 (ryc. 956 e).

6. Fragment figurki konika, o niezachowanej głowie 
oraz części tylnej. Wykonana ręcznie z gliny z do-
mieszką gruboziarnistego piasku i tłucznia kamien-
nego. Wypalona na kolor szary, grafitowana (?). Fi-
gurka ma masywną formę, głowa konia pierwotnie 
była osadzona na szerokiej szyi. Między przednimi 
nogami konika znajduje się niewielki otwór o śred-
nicy 0,5 cm. Na grzbiecie figurki zachowany jest 
element, który może być pozostałością po figurce 
jeźdźca lub po siodle. Słaby stan zachowana tej partii 
figurki utrudnia dokładne określenie tego elementu. 
Wysokość figurki wynosi 4,5 cm, długość 4,5 cm. Fi-
gurka pochodzi z js. 16, datowanej na 1. poł. XIII w. 
Nr inw. 10290/11 (ryc. 956 f).

7. Głowa konika o wąskiej i wyprofilowanej formie. 
Wyraźnie zaznaczone uszy i linia pyska. Wykonana 
ręcznie z gliny z domieszką drobnoziarnistego pia-
sku. Przełam figurki jest dwubarwny, o szarym środ-

ku i jasnobrązowej warstwie zewnętrznej. Figurkę 
pokryto ciemnobrązową, szklistą polewą. Wysokość 
figurki wynosi 2,4 cm, długość 3,1 cm. Figurka po-
chodzi z js. 16, datowanej na 1. poł. XIII w. Nr inw. 
4076/11 (ryc. 956 g).

8. Figurka jeźdźca z utrąconym fragmentem głowy, 
bez jednej ręki oraz dłoni drugiej ręki, skierowanej 
ku przodowi. Korpus w postaci prostej wydłużonej 
bryły, bez zaznaczenia nóg. W spodniej części wi-
doczny ślad utrącenia lub odseparowania od innej 
figurki (konika?). Wykonana ręcznie z gliny z do-
mieszką drobnoziarnistego piasku, twarz wymode-
lowana w formie. Przełam figurki jest dwubarwny,

 o szarym środku i jasnopomarańczowej warstwie ze-
wnętrznej. Figurkę pokryto ciemnobrązową, szklistą 
polewą. Wysokość figurki wynosi 5,4 cm, długość             
2,5 cm. Figurka pochodzi z js. 16, datowanej na                  
1. poł. XIII w. Nr inw. 10344/11 (ryc. 956 h).

9. Figurka konika z utrąconą tylną prawą nogą. Wyko-
nana ręcznie z gliny, wypalona na kolor jasnosza-
ry, pokryta ciemnoszarą i żółtą polewą. Od przodu            
w szyi konika znajduje się otwór o średnicy 0,5 cm. 
Wysokość figurki wynosi 6,5 cm, długość 5,3 cm. Fi-
gurka pochodzi z js. 16, datowanej na 1. poł. XIII w. 
Nr inw. 5983/11 (ryc. 956 i).

10. Figurka konika z utrąconą głową i fragmentem tyl-
nej części. Utrącone są również tylna lewa noga oraz 
zakończenia pozostałych nóg o stożkowatej formie. 
Wykonana ręcznie z gliny z domieszką drobno-
ziarnistego piasku. Wypalona na kolor jasnoszary, 
pokryta słabo zachowaną żółtozielonkawą polewą. 
Od spodu za przednimi nogami znajduje się otwór 
o średnicy 0,6 cm. Wysokość figurki wynosi 4 cm,     
a długość 4,3 cm. Figurka pochodzi z js. 16, datowa-
nej na 1. poł. XIII w. Nr inw. 6250/11 (ryc. 957 a).

11. Figurka konika z utrąconymi trzema nogami oraz 
szyją i głową. Wykonana ręcznie z gliny z domiesz-
ką drobnoziarnistego piasku. Przełam figurki jest 
dwubarwny, o szarym środku i jasnobrązowej war-
stwie zewnętrznej. Figurkę pokryto brunatną, szkli-
stą polewą. W przedniej części korpusu znajduje się 
połowicznie zachowany otwór o średnicy 0,6 cm, 
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przebiegający na wylot. Wysokość figurki wynosi 4,5 
cm, długość 3,5 cm. Figurka pochodzi z js. 351 (bu-
dynek), datowanej na XIII w. Nr inw. 5190/11 (ryc. 
957 b).

12. Figurka jeźdźca na koniu. Postać jeźdźca zacho-
wana jedynie w postaci lewej strony ciała, głowa 
została utrącona. Konik ma utrącone obie tylne 
nogi i zakończenie lewej przedniej nogi, a także 
pysk. Figurka wykonana ręcznie z gliny z domiesz-
ką średnioziarnistego piasku. Wypalona na kolor 
ciemnoszary, pokryta słabo zachowaną brunatną 
polewą. Najlepiej zachowanym fragmentem figur-
ki jeźdźca jest ugięta ręka, spoczywająca na głowie 
konia. Przedstawiono ją z zarysowaniem poszcze-
gólnych palców dłoni. Figurkę jeźdźca przymoco-
wano do wcześniej wymodelowanej figurki konika, 
co potwierdza rozklepanie na nodze konika wa-
łeczka gliny imitującego ludzką nogę. Od spodu za 
przednimi nogami konika znajduje się nieforemny 
otwór o wymiarach 0,5 × 1 cm, biegnący pod sko-
sem ku jego piersi. Wysokość figurki wynosi 5,5 
cm, długość 4 cm. Figurka pochodzi z js. 22, dato-
wanej na XIII/XIV w. Nr inw. 2022/11 (ryc. 957 c).

13. Głowa konika z łukowato wyprofilowaną szyją. Wy-
konana ręcznie z gliny z domieszką drobnoziarniste-
go piasku. Wypalona na kolor jasnoszary, pokryta 
słabo zachowaną żółtobrązową polewą. Wyraźnie 
zarysowane są uszy oraz linia pyska. Zaznaczono 
oczy w postaci dość dużych okręgów z punktem we-
wnątrz. Wysokość figurki wynosi 3,6 cm, długość                        
2,9 cm. Figurka pochodzi z js. 22, datowanej na XIII/
XIV w. Nr inw. 8654/11 (ryc. 957 d).

14. Fragment nogi figurki. Forma zakończona butem 
sugeruje, że może być to fragment figurki jeźdźca. 
Wypalona na kolor jasnoszary i pokryta brązową 
polewą. Zachowana wysokość fragmentu figurki 
wynosi 2,2 cm, szerokość 1 cm. Figurka pochodzi 
z js. 22, datowanej na XIII/XIV w. Nr inw. 3566/11 
(ryc. 957 e).

15. Figurka konika z utrąconą głową i trzema noga-
mi. Jedyna zachowana noga ma kształt stożkowaty. 
Wykonana ręcznie z gliny z domieszką średnioziar-

nistego piasku i tłucznia kamiennego. Wypalona na 
kolor jasnoszary, pokryta słabo zachowaną szarozie-
lonkawą polewą. Wysokość figurki wynosi 3,2 cm, 
długość 4 cm. Figurka pochodzi z js. 22, datowanej 
na XIII/XIV w. Nr inw. 11022/11 (ryc. 957 f).

16. Figurka konika zachowana w przedniej części,           
z utrąconą lewą nogą i końcówką pyska. Wykona-
na ręcznie z gliny z domieszką średnioziarnistego 
piasku. Wypalona na kolor jasnobrązowy, pokryta 
słabo zachowaną dwubarwną szarobrązową polewą. 
Wysokość figurki wynosi 6,1 cm, długość 2,7 cm. Fi-
gurka pochodzi z js. 22, datowanej na XIII/XIV w. 
Nr inw. 3795/11 (ryc. 957 g).

17. Fragment stożkowatej nogi figurki konika. Wypa-
lona na kolor szary, pokryta ciemnobrązową po-
lewą. Wysokość fragmentu figurki wynosi 3 cm, 
szerokość 1,3 cm. Figurka pochodzi z js. 22, dato-
wanej na XIII/XIV w. Nr inw. 9591/11 (ryc. 957 h).

18. Fragment nogi figurki. Forma zakończona butem 
sugeruje, że może być to fragment figurki jeźdźca. 
Wypalona na kolor szary i jasnobrązowy, pokryta 
ciemnożółtą polewą. Wysokość fragmentu figurki 
wynosi 3,5 cm, szerokość 1,7 cm. Figurka pochodzi 
z js. 22, datowanej na XIII/XIV w. Nr inw. 9591/11 
(ryc. 957 i).

19. Figurka jeźdźca na koniu z utrąconymi nogami ko-
nia oraz głowami konia i jeźdźca. Wykonana ręcz-
nie z gliny z domieszką drobnoziarnistego piasku i 
tłucznia kamiennego. Przełam figurki jest dwubarw-
ny, o ciemnoszarym środku i beżowej warstwie ze-
wnętrznej. Zachowany fragment figurki przedstawia 
postać jeźdźca z ręką spoczywającą na szyi konia, 
druga ręka nie jest zachowana. Postać nie ma wy-
odrębnionych nóg. Dłoń jeźdźca wykonano za po-
mocą dwóch płaskich odcisków palca. W miejscu 
przymocowania jeźdźca do korpusu konika poprzez 
rozgniecenie gliny pozostał odcisk linii papilarnych 
wytwórcy. Wysokość figurki wynosi 5,5 cm, długość 
6 cm. Figurka pochodzi z js. 19/22, datowanej na 
XIII/XIV w. Nr inw. 7268/11 (ryc. 958 a).

20. Figurka jeźdźca na koniu z utrąconą tylną lewą nogą. 
Wykonana ręcznie z gliny z domieszką drobnoziar-
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nistego piasku. Twarz wykonano w formie z zazna-
czeniem zarysu włosów. Wypalona na kolor szary, 
pokryta dobrze zachowaną szarobrązową polewą, 
z ubytkami jedynie w partii twarzy jeźdźca. Figurka 
postaci ludzkiej przedstawia uzbrojonego jeźdźca 
z okrągłą tarczą, ze szpiczastym umbem. Jego widocz-
na ręka, z zaznaczonymi palcami dłoni, wsparta jest 
na szyi konika. Z dużą dokładnością ukazano nogi 
jeźdźca, zarysowując dodatkowo buty. Za przednimi 
nogami od spodu figurki konika znajduje się stożko-
waty otwór o średnicy 0,7 cm. Wysokość figurki wy-
nosi 6,9 cm, długość 3,1 cm. Figurka pochodzi z js. 
19, datowanej na XIV w. Nr inw. 3641/11 (ryc. 958 b).

21. Figurka jeźdźca na koniu, o słabym stanie zacho-
wania – jedynie partia środkowa. Zachowana część 
figurki przedstawia fragment korpusu konia, z utrą-
conymi nogami, oraz fragment dolnej partii figur-
ki jeźdźca. Wykonana ręcznie z gliny z domieszką 
średnioziarnistego piasku. Wypalona na kolor szary, 
pokryta żółtobrązową polewą, miejscowo z licznymi 
pęcherzykami. Figurka jeźdźca nosi ślady odrębnego 
wypału w postaci dwubarwnego przełamu, z ciem-
niejszą warstwą wewnętrzną. Widoczne jest również 
odspojenie gliny w miejscu przylepienia figurki do 
korpusu konia. Jedyny zachowany element figurki 
to zarys stroju jeźdźca w postaci pionowych żłobień. 
W przedniej partii figurki widoczna jest pozostałość 
po otworze o średnicy 0,5 cm. Wysokość figurki wy-
nosi 3 cm, długość 3,5 cm. Figurka pochodzi z js. 19, 
datowanej na XIV w. Nr inw. 2931/11 (ryc. 958 c).

22. Korpus figurki wykonanej ręcznie z gliny, wypalo-
nej na kolor szary, pokrytej brązową polewą. Figurka 
przedstawia jeźdźca i fragment korpusu konika. Po-
stać wyobrażono ze skrzyżowanymi rękoma, pomię-
dzy którymi zarysowano okręg z centralnym punk-
tem wewnątrz. Od spodu między przednimi nogami 
figurki znajduje się lejkowaty otwór o średnicy wlotu 
0,7 cm, biegnący pionowo. Wysokość figurki wynosi 
3,3 cm, długość 3,3 cm. Figurka pochodzi z js. 19, da-
towanej na XIV w. Nr inw. 2903/11 (ryc. 958 d).

23. Figurka jeźdźca na koniu, z utrąconymi końcówka-
mi i jedną całą nogą konia, pozbawiona głów jeźdź-

ca i konia. Wykonana ręcznie z gliny z domieszką 
średnioziarnistego piasku i tłucznia kamiennego. 
Wypalona na kolor szary, pokryta słabo zachowa-
ną beżową polewą z żółtymi i brązowymi plama-
mi. Od spodu za przednimi nogami znajduje się 
lejkowaty otwór biegnący ukośnie ku piersi konika. 
Rytymi prostymi liniami zaznaczono strój jeźdźca, 
dłonie oraz wysokie siodło. Figurkę jeźdźca ukaza-
no jedynie do pasa, przymocowując ją do korpusu 
konia przez rozgniecenie na jego szyi wałeczków 
gliny, przedstawiających ręce. Wysokość figurki wy-
nosi 5 cm, długość 6 cm. Figurka pochodzi z js. 18, 
datowanej na XIV w. Nr inw. 9242/11 (ryc. 958 e).

24. Figurka jeźdźca na koniu, z utrąconymi nogami 
oraz głowami konia i jeźdźca. Wykonana ręcznie 
z gliny z domieszką drobnoziarnistego piasku. Wy-
palona na kolor szary, grafitowana. Figurka jeźdźca 
pozbawiona jest prawej ręki, a na lewej ręce oparto 
tarczę, o słabym stanie zachowania. Jedna zachowa-
na noga zakończona jest wyobrażeniem buta. Od 
spodu za przednimi nogami figurki konika znajduje 
się lejkowaty otwór o średnicy wlotu 1 cm, biegną-
cy przez całą długość korpusu figurki, wykonany na 
wylot, w miejscu styku szyi konia z figurką jeźdźca. 
Wysokość figurki wynosi 7,5 cm, długość 7,5 cm. Fi-
gurka pochodzi z js. 7, datowanej na XIV/XV w. Nr 
inw. 102/10 (ryc. 958 f).

25. Fragment figurki konika zachowany w partii tylnej. 
Wykonana ręcznie z gliny z domieszką drobnoziar-
nistego piasku. Wypalona na kolor szary, pokryta 
szarą polewą. Zachowane elementy figurki to jedna 
stożkowata noga oraz ogon. Wysokość figurki wyno-
si 3 cm, długość 3 cm. Figurka pochodzi z js. 7, da-
towanej na XIV/XV w. Nr inw. 8855/11 (ryc. 958 g).

26. Figurka konika z utrąconą głową, ogonem i przednią 
prawą nogą. Wykonana ręcznie z gliny z domieszką 
średnioziarnistego piasku i tłucznia kamiennego. 
Wypalona na kolor beżowy, pokryta niewielkimi 
plamkami jasnożółtej polewy. Od spodu za przed-
nimi nogami figurki konika znajduje się lejkowaty 
otwór o średnicy wlotu 0,5 cm, biegnący przez całą 
długość korpusu figurki, wykonany na wylot w szyi 
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konia. Wysokość figurki wynosi 5,4 cm, długość 5,6 
cm. Figurka pochodzi z js. 7, datowanej na XIV/XV 
w. Nr inw. 414/10 (ryc. 958 h).

27. Figurka jeźdźca z utrąconymi rękoma i dolną par-
tią. Wykonana ręcznie z gliny z domieszką drob-
noziarnistego piasku. Twarz wykonano w formie, 
co widoczne jest w zarysie elementów twarzy i mi-
siurki. Wypalona na kolor ceglasty, pokryta dobrze 
zachowaną ciemnobrązową, szklistą polewą. Wyso-
kość figurki wynosi 6,5 cm, długość 3 cm. Figurka 
pochodzi z js. 7, datowanej na XIV/XV w. Nr inw. 
8847/11 (ryc. 958 i).

28. Figurka jeźdźca na koniu, zachowana w postaci 
masywnego korpusu konia i zarysu nóg jeźdźca. 
Wykonana ręcznie z gliny z domieszką gruboziar-
nistego piasku. Wypalona na kolor ciemnoszary, 
pokryta nierównomiernie wypaloną, ciemną, żółto-
szarą polewą. Zachowany fragment figurki jeźdźca 
przedstawia jedynie nogi zdobione pionowymi za-
głębieniami przechodzącymi na jego korpus, imi-
tującymi odzienie. Wysokość figurki wynosi 4,2 
cm, długość 5,9 cm. Figurka pochodzi z js. 7, da-
towanej na XIV/XV w. Nr inw. 62/10 (ryc. 959 a).

29. Figurka konika z utrąconą głową, nogami i tylną 
częścią korpusu. Wykonana ręcznie z gliny, wypa-
lona na kolor szary, pokryta brązową polewą. Od 
spodu między przednimi nogami figurki znajduje 
się lejkowaty otwór o średnicy wlotu 0,6 cm, bie-
gnący skośnie. Wysokość fragmentu wynosi 5,1 cm, 
długość 3,2 cm. Figurka pochodzi z js. 7, datowanej 
na XIV/XV w. Nr inw. 11411/11 (ryc. 959 b).

30. Fragment nogi figurki. Forma zakończona butem 
sugeruje, że może być to fragment figurki jeźdźca. 
Wypalona na kolor ciemnoszary. Zachowana wyso-
kość fragmentu figurki wynosi 4,2 cm, szerokość 1,8 
cm. Figurka pochodzi z js. 7, datowanej na XIV/XV 
w. Nr inw. 343/10 (ryc. 959 c).

Znaleziska figurek koników z placu Nowy Targ 
cechuje duża różnorodność, jednak można wyróżnić 
wśród nich kilka grup zabytków o podobnej stylisty-
ce. Należy do nich m.in. konik o nr. inw. 4225/11 z 1. 
poł. XIII w., wymodelowany w charakterystycznej po-

zie z pyskiem skierowanym ku klatce piersiowej. Ana-
logiczne koniki cechuje najczęściej dodatkowo łuko-
wate uformowanie partii szyjnej, tak jak u kolejnych 
odnalezionych tu okazów o nr. inw. 4076/11 i 8654/11, 
a także innego śląskiego okazu pochodzącego z Opa-
wy, ul. Drubeží (Měchurová 2012, s. 347, ryc. 22). Tak 
ukształtowane figurki koników są spotykane na całym 
obszarze ich występowania (Niemcy, Austria, Czechy, 
Morawy), co możemy wiązać zapewne z wzorowaniem 
się na naturalnych pozach przyjmowanych przez konie.

Atrybutem figurek koników z jeźdźcem są różnego 
typu uzbrojenia i oporządzenia. Do najczęściej ukazy-
wanych należą tarcze i siodła. Figurka o nr. inw. 9447/11 
prezentuje najpowszechniej występujący wśród figurek 
typ tarczy – okrągłej ze szpiczastym umbem. Wyróżnia 
się jedynie niesymetrycznym, nieco skośnym przymo-
cowaniem tarczy do korpusu figurki. Kolejna figurka 
zaopatrzona w ten typ tarczy to okaz o nr. inw. 3641/11. 
Zabytki bardzo zbliżone do niej formą, również wypo-
sażone w ten typ broni ochronnej, pochodzą ze Strze-
gomia oraz z ul. Więziennej we Wrocławiu. Wszystkie 
cechuje nie tylko podobna forma konia oraz jeźdźca, ale 
i takie elementy jak: szczegółowe wymodelowanie dło-
ni opartej na szyi konia, zaznaczenie butów i krótkich 
włosów jeźdźców (fragment niezachowany w przypad-
ku figurki z ul. Więziennej, która ma utrąconą głowę), 
dzierżona w ręce kolista tarcza z wyraźnie wystającym 
szpiczastym umbem. Dodatkowo okazy z placu Nowy 
Targ oraz z ul. Więziennej są zaopatrzone w stożkowate 
otwory umieszczone od spodu konika. Wszystkie fi-
gurki pochodzą z XIII–XIV w. Podobieństwo figurek 
z Nowego Targu oraz okazów ze Strzegomia i ul. Wię-
ziennej Wrocławiu sugeruje, iż mogły być one wykona-
ne przez jednego wytwórcę. Inną formę tarczy zaobser-
wować możemy na okazie o nr. inw. 102/10. Jej zarys 
jest bardziej owalny i jest wsparta na całej długości ręki 
jeźdźca. Niestety ten fragment figurki jest słabo zacho-
wany, co utrudnia dokładną identyfikację pierwotnej 
formy tarczy.

Inną najczęściej ukazywaną formą uzbrojenia było 
siodło. Okaz o nr. inw. 9242/11 prezentuje siodło wy-
sokie, które dawało możliwość bardziej stabilnego 

XVII. Gry i zabawy



1005

osadzenia jeźdźca, szczególnie podczas przyjmowania 
ciosu. Ukazano je w postaci tylnego łęku, poprzez wy-
ciągnięcie kawałka gliny z tylnej części figurki. Jest to 
forma siodła często spotykana wśród figurek, jednak 
sam ich modelunek jest zróżnicowany, co widać m.in. 
w przypadku konika ze Stonawy (Měchurová 1994, 
s. 622–623) czy Raciborza (Schmidt 1934, s. 283, ryc. 4).

Do wyjątkowych znalezisk należy figurka o nr. 
inw. 2903/11. Zabytek ten cechuje wykonanie typowe 
dla figurek koników, jak pokrycie polewą i usytuowa-
nie lejkowatego otworu od spodu pomiędzy przednimi 
nogami figurki. Niespotykana jest jednak sama forma 
postaci, którą wyobrażono ze skrzyżowanymi rękoma, 
pomiędzy którymi zarysowano okręg z centralnym 
punktem wewnątrz. Niewidoczne są również w tym 
przypadku ślady łączenia obu figurek, co wskazuje, że 
zabytek mógł powstać w całości z jednego kawałka gli-
ny. Taki sposób wykonania cechuje figurki centaurów, 
licznie odnajdywane na terenie Niemiec (Hoffmann 
1996, s. 169), ale znane także z terenu Śląska, jednak 
w wyobrażeniach tego typu nie zarysowywano rąk 
ludzkich. Najbliższe analogie do omawianego zabytku 
odnaleźć możemy wśród szczególnej grupy figurek na-
leżących do tzw. Lanzenpferdchen (Felgenhauer 1974, 
s. 43), czyli z otworem wykonanym z przodu figurki, 
jednak nie jak w większości przypadków w korpusie 
konika, ale w piersi jeźdźca. Otwory te są interpreto-
wane jako miejsce osadzenia elementu wyobrażającego 
kopię. Takie figurki jeźdźców modelowano z rękoma 
podwiniętymi w kierunku otworu w piersi, imitując 
trzymanie kopii (Weinlich 1993, s. 72–73). Być może 
nietypowe ułożenie rąk zabytku wrocławskiego wywo-
dzi się z tego wzoru, jednak częściowy stan zachowania 
figurki nie pozwala na dokładne określenie jej formy 
i wymaga dalszych poszukiwań analogii wśród tego 
typu zabytków.

Wiele z odkrytych figurek zaopatrzono w otwory 
usytuowane w różnych partiach figurek. Dawały one 
wiele możliwości zabawy figurkami, ale też stanowi-
ły ułatwienie procesu produkcji, dzięki możliwości 
osadzenia figurki na kijku oraz ograniczeniu pękania 
w trakcie wypału. Wśród omawianych okazów naj-

częstsze są zabytki o lejkowatym otworze umieszczo-
nym od spodu (nr inw. 9167/11, 10290/11, 6250/11, 
3641/11, 9242/11, 102/10). Trzy koniki zaopatrzono 
w lejkowaty otwór w piersi (nr inw. 9447/11, 5983/11, 
2931/11). Do szczególnych okazów należy zaliczyć fi-
gurki o nr. inw. 102/10 oraz 414/10, gdyż wykonany 
w nich otwór przebiega skośnie od spodu na wylot, tuż 
za szyją konia. Kolejną formą jest otwór wykonywany 
na wylot z boku korpusu, jak w przypadku okazów o nr. 
inw. 5190/11, 11275/11 i 5838/11. W figurce o nr. inw. 
11275/11 otwór boczny przesunięto na partię szyjną, 
analogiczny okaz odnaleziono m.in. w Opawie (Mě-
churová 2009, s. 178, ryc. 12). Okazy te nawiązują swym 
zarysem bezpośrednio do typu koników z otworem 
z boku na wylot, niewielkim siodłem i o nieco krótszych 
nogach, znanych m.in. z Brandis i Leisnig (Hoffmann 
1996, s. 174). Inny typ figurki z otworem z boku na wy-
lot reprezentuje okaz o nr. inw. 5838/11. Mimo słabego 
stanu zachowania widoczny jest pierwotny zarys figur-
ki, do którego analogie możemy odnaleźć wśród koni-
ków z ul. Więziennej we Wrocławiu (Borkowski 1999, 
s. 190–191) oraz z klasztoru dominikanów w Opawie 
(Měchurová 2009, s. 178, ryc. 12). Najbardziej charakte-
rystyczne jest tu uformowanie długich nóg, wyciągnię-
tych w szerokim kącie ku przodowi i tyłowi, a głowa 
konika jest niewielkich rozmiarów. Analogiczne okazy 
pochodzą z Brna, Uherské Hradiště, Pirny czy Lipska 
(Měchurová 2009, s. 176; 2012, s. 343; Hoffmann 1996, 
s. 174). Znaleziska figurek z tak usytuowanym otworem 
skoncentrowane są na obszarze między Saksonią, Mo-
rawami a Śląskiem, co może świadczyć o ich lokalnym 
charakterze (Gomułka 2015, s. 270–271).

Do znalezisk związanych z tym typem zabawki za-
licza się również figurki jeźdźców. Ich cechy charakte-
rystyczne w przypadku samodzielnej, oddzielnie na-
kładanej figurki to: łukowate rozszerzenie nóg służące 
objęciu korpusu konia i wyciągnięcie ręki lub rąk ku 
przodowi w celu wsparcia na szyi konika. Okazy, któ-
re formowano w celu przytwierdzenia jeźdźca do gór-
nej powierzchni korpusu konia, wyróżnia sama forma 
przymocowania. Widoczna jest ona w przypadku za-
bytków o nr. inw. 10344/11 oraz 8847/11, o poziomo 
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odłamanej części spodniej, która powstała poprzez 
uformowanie jeźdźca tylko do pasa i przytwierdzenie 
bezpośrednio do grzbietu konia. Obie figurki cechu-
je uformowanie głowy jeźdźca poprzez wykonanie 
twarzy w formie ceramicznej i wyobrażenie kaptura/
misiurki z wystającą spod niego wyraźnie zaznaczoną 
linią włosów. Prawdopodobnie figurki te mogły być 
wykonane w podobnej formie, jednak świadczyłoby 
to o bardzo długotrwałym przetrwaniu tego wzoru 
(1. poł. XIII–XIV/XV w.). Środkowoeuropejskie zna-
leziska poświadczają stosowanie tej formy na obszarze 
o szerokim zasięgu w XIV w., m.in. w Görlitz (Hof-
fmann 1996, s. 176, ryc. 37), Rostocku (Mulsow 2012, 
s. 264, ryc. 6) czy Brnie (Měchurová 2009, s. 181, ryc. 
19). Popularność tego motywu potwierdza stosowanie 
analogicznego modelunku twarzy, wykonanego w for-
mie ceramicznej, również w przypadku figurek dewo-
cyjnych. Są to przedstawienia postaci w płaszczu z kap-
turem, trzymające w rękach kulisty przedmiot, znane 
m.in. z Lipska (Nikolaistrasse) oraz Ehrenfriedersdorf 
(zamek Greifenstein), pochodzące również z XIV w. 
(Hoffmann 1996, s. 182). Wykonano je podobnie do 
figurek koników: zaopatrzono w stożkowate otwory od 
spodu, a powierzchnię pokryto brązową glazurą. Na 
ich dewocyjny charakter może naprowadzać właśnie 
ta kulista forma, która stanowi atrybut m.in. figurek 
kobiecych z Dzierżoniowa (Borkowski 1998, s. 56–57).

Kolejne przykłady połączenia oddzielnie formo-
wanych figurek jeźdźca i konia obserwujemy na okazie 
o nr. inw. 7268/11. Miejsce łączenia jest tu wyraźnie wi-
doczne w postaci rys oraz śladów przygniatania gliny 
palcem i pozostawionych w ten sposób linii papilar-
nych. Na okazie o nr. inw. 2931/11 natomiast widoczne 
jest odspojenie gliny w miejscu przylepienia figurki do 
korpusu konia. Dodatkowym potwierdzeniem odręb-
nego wypału tych figurek jest różnica w wypale obu 
elementów: wypał konika jest jednobarwny, a w przy-
padku jeźdźca zaobserwowano przełam dwubarwny. 
Innym sposobem przymocowania figurki było silne 
rozgniecenie wałeczków gliny wyobrażających nogi po 
bokach torsu konika, co powodowało ich słabe zazna-
czenie, jak w przypadku okazu o nr. inw. 2022/11.

W ramach badań odnaleziono również 4 frag-
menty nóg figurek glinianych. Jedna z nich ma stoż-
kowatą formę, typową dla figurek koników (nr inw. 
9591/11), a pozostałe przedstawiają nogę w bucie 
o lekko spłaszczonej podeszwie, której płaszczyzna 
sugeruje ustawienie nogi pod mniej lub bardziej wy-
raźnym skosem. Wszystkie zabytki pochodzą z nawar-
stwień, w których zadokumentowano figurki koników. 
Figurki o nr. inw. 9591/11 oraz 3566/11 pochodzą z js. 
22, a zabytek o nr. inw. 343/10 z js. 7. Trudno jedno-
znacznie określić ich funkcje ze względu na znikomy 
stan zachowania. Osobno modelowane nogi postaci 
w pozycji stojącej spotykane są wśród figurek dewo-
cyjnych, np. Dzieciątka Jezus, jednak stopy formowano 
wówczas na podstawce (Borkowski 2004). Proporcje 
buta w zachowanych okazach w stosunku do szacowa-
nej wielkości pierwotnej figurek sugerują, że nogi nie 
stanowiły odpowiedniej podpory dla figurki, dodatko-
wo ich niestabilna forma wskazuje, że pozostałości te 
nie należą do figurek stojących. Sam modelunek nogi 
zakończonej butem spotykany jest w przypadku figurek 
jeźdźców przymocowanych na stałe do koników (nr inw. 
102/10, 3641/11). Wykorzystywano również figurki od-
dzielnie nakładane, które jednak zwykle są odnajdywa-
ne z utrąconymi zakończeniami nóg. Forma oraz nachy-
lenie pod skosem fragmentów nóg odkrytych na placu 
Nowy Targ daje podstawy, by domniemać, iż mogą być 
to elementy figurek oddzielnie nakładanych jeźdźców.

W trakcie badań pozyskano 30 figurek koników, 
jeźdźców glinianych i ich fragmentów. Wiele z nich 
cechuje staranność wykonania i dosyć duża szczegóło-
wość. Jednak na części okazów możemy dostrzec nie-
dostatki, np. w postaci nierównomiernego pokrycia 
glazurą. W niektórych figurkach widoczne były dwu-
barwne przełamy, o szarym wnętrzu i brązowej war-
stwie zewnętrznej. Mogło być to efektem niedokładnego 
uszczelnienia pieca w końcowej fazie wypału redukcyj-
nego (Krzywiec 1952, s. 135) lub niższej temperatury 
wypału. Defekty te możemy wiązać z brakami umiejęt-
ności wytwórców, być może wzorujących się na wyro-
bach niemieckich, w których zastosowano techniki nie-
znane jeszcze powszechnie na ziemiach polskich (m.in. 
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Ryc. 956. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 
2010–2012. Figurki koników. Rys. I. Gomułka

Fig. 956. Wrocław, Nowy Targ square, 
excavations 2010-2012. Horse figurines. 
Drawing I. Gomułka

Ryc. 957. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Figurki koników. Rys. I. Gomułka

Fig. 957. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Horse figurines. Drawing I. Gomułka

Miniatury przedmiotów codziennego użytku

pokrywanie glazurą już od połowy XIII w.). Zapoży-
czono również stosowanie form, które w centrach nie-
mieckich pozwoliły na rozwój specjalizacji wytwórczej 
i masową produkcję. Odnajdywane na terenie Śląska 
wyroby wykonane za pomocą formy wskazują, że uży-

wano jej zwykle jedynie do ukształtowania twarzy jeźdź-
ca. Figurki koników i jeźdźców odkryte na placu Nowy 
Targ potwierdzają prężny rozwój produkcji lokalnej, 
jednak nie poświadczają istnienia w tym okresie wyspe-
cjalizowanej wytwórczości masowej na tym obszarze. 
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Ryc. 958. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Figurki koników. Rys. I. Gomułka

Fig. 958. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Horse figurines. Drawing I. Gomułka

XVII. Gry i zabawy



1009

Ryc. 959. Wrocław, pl. Nowy 
Targ, wykop 2010–2012. 
Figurki koników. 
Rys. I. Gomułka

Fig. 959. Wrocław, Nowy Targ 
square, excavations 2010-2012. 
Horse figurines. 
Drawing I. Gomułka

Na całym obszarze występowania figurek glinia-
nych koników widoczne są pewne wspólne tendencje 
artystyczne i powtarzające się elementy plastyczne. Ze 
względu na szeroki zasięg rozprzestrzeniania się ich 
wzorów, a także ich naśladownictwa w innych wyro-
bach kultury materialnej przedmioty te należy uznać 
za cieszące się dużą popularnością (Gomułka 2015). 
Przykładem naśladownictwa są dwa zabytki odkryte 
w nawarstwieniach placu Nowy Targ. Są to fragmen-
ty prawdopodobnie naczyń ceramicznych, jednak stan 
zachowania utrudnia określenie pierwotnej formy 
przedmiotów. Funkcję akwamanili pełnił najpewniej 
zabytek o formie konia o nr. inw. 3612/11 (ryc. 959 f). 
Korpus wykonano na kole, całość wypalono na kolor 
jasnoszary i pokryto ciemnożółtą polewą. Tylna część 
zabytku została utrącona. Wyraźnie zaznaczono oczy, 

a we fragmencie po utrąconym pysku widoczny jest 
otwór po wylewie. Z boku głowy konia zachował się 
fragment dłoni jeźdźca z zaznaczonymi palcami. Wraz 
z tym zabytkiem znaleziono kolejny niewielki frag-
ment o tym samym numerze inwentarzowym (ryc. 
959 e). Fragment ten wyobraża z dużą dokładnością 
dłoń, wyraźnie zarysowując palce, opartą o wypu-
kłą powierzchnię. Pokryty jest glazurą z obu stron, co 
świadczy o tym, że nie jest to pozostałość figurki koni-
ka, jednak sama forma jest analogiczna do wyobrażeń 
dłoni wspartych o szyję końską w tego typu figurkach. 
Oba zabytki pochodzą z nawarstwień datowanych na 
XIII/XIV w., z js. 22, w której zadokumentowano licz-
ne figurki glinianych koników. Interesującym okazem 
jest fragment przedmiotu glinianego o nr. inw. 9793/11 
(ryc. 959 d) z elementem w postaci jeźdźca na koniu, 
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wymodelowanym tylko w przedniej części. Figurka 
zwierzęcia zachowała się jedynie we fragmencie kor-
pusu i szyi. Tylna część figurki przylega do obłego 
fragmentu naczynia (?) z niewielkim otworem. Zaby-
tek pokryto ciemnożółtą polewą. Figurka jeźdźca wy-
obraża postać w kapturze z zarysem włosów, z twarzą 
wykonaną w formie. Jedna ręka figurki jest uniesiona, 
druga spoczywa na szyi konia. Na ramieniu postaci 
wyobrażono dłoń innej postaci (?). Figurka pochodzi 
z zasypu js. 47 i jest szeroko datowana na okres XV–
XVIII w. Wymienione zabytki nawiązują do elementów 
charakterystycznych dla glinianych figurek koników, 
a ponadto wykorzystują te same zabiegi technologicz-
ne, jak pokrywanie polewą czy użycie formy ceramicz-
nej do wykonania twarzy jeźdźca.

f. Kółka

Zespół kółeczek wykonanych z drewna i kory po-
zyskanych w ramach badań placu Nowy Targ liczy ok. 
20 zabytków. Zbiór ten poddano selekcji, w której po-
służono się wyznacznikami określonymi na podstawie 
analizy znalezisk elementów wózeczków drewnianych 
z obszaru obecnych ziem polskich. Z całego zespołu 
zabytków z placu Nowy Targ wyznaczono 3 kółeczka, 
które mogły stanowić element składowy zabawek dzie-
cięcych.
1. Kółko drewniane okrągłe, zachowane w połowie. 

Średnica kółka wynosi 6,8 cm, a średnica otworu 1 
cm. Pochodzi z js. 22, datowanej na XIII/XIV w. Nr 
inw. 3869/11 (ryc. 960 a).

2. Kółko z kory okrągłe o niewielkich uszkodzeniach ze-
wnętrznych powierzchni bocznych. Średnica kółka 
wynosi 6 cm, a średnica otworu 1,6 cm. Pochodzi z js. 
19, datowanej na XIV w. Nr inw. 364/11 (ryc. 960 b).

3. Kółko z kory owalne. Średnica kółka wynosi 5,5 cm, 
a średnica otworu 1 cm. Pochodzi z js. 19, datowanej 
na XIV w. Nr inw. 9209/11 (ryc. 960 c).

Drewniane kółka w ikonografii są przedstawiane 
jako elementy wózków dla dzieci i transportowych (te o 
większych średnicach) lub części składowe chodzików 
i wózeczków zabawkowych (mniejsze). Wykonanie kó-

łek z kory, surowca mało odpornego na obciążenia, su-
geruje ich przeznaczenie do zabawy, ewentualnie jako 
pławików rybackich. Dane archeologiczne przynoszą 
jeszcze jedną interpretację. Do średniowiecznych nale-
ży zaliczyć zabawki, jak dotąd nieznane z terenu ziem 
polskich, w postaci figurek zwierząt (przede wszystkim 
koni) osadzanych na platformach na kółkach, którymi 
poruszano poprzez pociąganie za sznurek. W literatu-
rze wymienia się także inne możliwości interpretacji 
kółeczek z otworem, wiążąc je z warsztatami tkacki-
mi lub przypisując im funkcję pokrywek pojemników 
z gliny lub drewna (Rulewicz 1958, s. 316–317) bądź 
rybackich pływaków.

Za formę zabawkową możemy uznać jedynie te za-
bytki, które stanowiły element małych wózeczków do 
samodzielnej zabawy lub przewożenia zabawek oraz 
wspomnianych zabawek na platformach. Materiał po-
równawczy z terenu obecnych ziem polskich, którym 
dysponujemy, ogranicza się do elementów wózków 
o niewielkich wymiarach. Na podstawie dotychczaso-
wych znalezisk tego typu podjęto próbę wyznaczenia 
kryteriów selekcji kółek drewnianych. Jak dotąd pod-
czas badań archeologicznych odkryto tylko jeden do-
brze zachowany wózek zabawkowy czterokołowy, jeden 
dwukołowy oraz kilka osi. W Opolu znaleziono w pełni 
zachowany wózek czterokołowy o całkowitej długości 
27 cm, z czego długość części przeznaczonej do siedze-
nia wynosi tylko 19 cm. Tak mały rozmiar wózka oraz 
jego prosta forma umożliwiają przypisanie mu funkcji 
zabawki. Szerokość przedniej osi wynosi 11 cm, a tyl-
nej 15 cm, średnica zakończeń osi natomiast mierzy 
ok. 0,5 cm. Razem z wózkiem znaleziono trzy kółka: 
dwa wykonane z kory, o takiej samej okrągłej formie 
i średnicy ok. 5 cm, oraz jedno wykonane z drewna, 
o kształcie bardziej owalnym. Kontekst odnalezienia 
wózka (Hołubowicz 1959, s. 127, ryc. 9, 10) sugeruje, 
że wszystkie te kółeczka były elementami składowymi 
tego samego przedmiotu. Należy brać więc pod uwa-
gę, że kółka przynależne do jednego wózka nie musiały 
być identyczne. Średnica otworu w kółeczkach mierzy 
kilka milimetrów więcej niż średnica zakończeń osi – 
0,7–0,9 cm – co umożliwiało ruch kółek. Wózeczek 
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Ryc. 960. Wrocław, pl. Nowy 
Targ, wykop 2010–2012. 
Miniaturowe sprzęty:
a–c – kółeczka wózków; 
d–f – skarbonki. 
Rys. I. Gomułka

Fig. 960. Wrocław, Nowy Targ 
square, excavations 2010-2012. 
Miniture utensils:
a-c – cart wheels;
d-f – penny banks. 
Drawing I. Gomułka

dwukołowy odnaleziony na terenie grodziska w Nakle 
jest jeszcze mniejszy, gdyż długość poprzeczki służą-
cej do siedzenia wynosi zaledwie 8,5 cm. Niestety nie 
zachowały się w tym przypadku zakończenia osi. Dys-
ponujemy jednak zachowanymi wymiarami kółeczek 
z kory, których średnica wynosi 8,7 oraz 8,9 cm, a śred-
nica otworów – 1,8 oraz 1,9 cm.

Do istotnych znalezisk w tej kategorii należą rów-
nież osie wózeczków pozyskane w ramach badań sta-
nowiska 1 w Gdańsku. Obie noszą ślady użytkowania 
w postaci wytarcia końców pod wpływem obrotu kółek 
(Kunicka-Okuliczowa 1958, s. 128, tab. X: 1, 3). Od-
kryte tu okazy należące do dwóch odrębnych wózków 
o konstrukcji analogicznej do zabytku opolskiego mie-
rzą 22 i 14,5 cm szerokości. Mniejsza oś mogła nale-
żeć więc do wózka o bardzo zbliżonych wymiarach do 
okazu z Opola, drugi z nich musiał być nieco większy, 
jednak nadal można go zaliczyć do wózeczków wyko-
rzystywanych w zabawie przez dzieci. Średnica zakoń-
czeń osi wyniosła 0,6 cm u okazu mniejszego i 1,2 cm 
u okazu większego.

Kolejną kategorią zabytków przynoszących istotne 
informacje do interpretacji wrocławskich odkryć są 
same znaleziska kółek drewnianych. Dotąd odnalezio-
no tylko kilka okazów, które można z dużym prawdo-

podobieństwem wiązać z wózeczkami. Kółko z zacho-
wanym fragmentem osi odkryto w Gdańsku podczas 
badań Wyspy Spichrzów (Kasprzak 2010, s. 158, ryc. 
10: 1596). Średnica tego kółka wynosi 8 cm, a średnica 
ośki 2 cm. Kolejny okaz pochodzi z badań stanowiska 
4 w Wolinie. Znaleziono tam starannie wykonane kół-
ko, ozdobione po obu stronach dekoracyjnym wyżło-
bieniem wzdłuż krawędzi. Średnica zabytku wynosi 
7,2 cm, a otworu 1 cm (Rulewicz 1958, s. 311, tab. 
VIII: 7). Kolejny okaz odkryto na Rynku Warzywnym 
w Szczecinie, gdzie znaleziono kółko ze staranie obro-
bionym otworem o brzegach ściętych do wewnątrz, 
co – zmniejszając płaszczyznę styku osi ze ściankami 
otworu – mogło ułatwiać poruszanie się kółka. Śred-
nica zabytku wynosi 10,5 cm, a otworu 2 cm (Rulewicz 
1958, s. 309, tab. III: 9). Ze względu na większą rucho-
mość tego kółka oraz jego wielkość istnieje również 
możliwość, iż mogło być one wykorzystywane jako 
element chodzika. Zgodnie z opisem Jędrzeja Kitowi-
cza w XVIII w. chodziki zaopatrywano w bardziej ru-
chome kółka: „wsadzano go [dziecko] w wózek okrągły 
(…), mający u spodu cztery kółka, na wszystkie strony 
obrotne” (Kitowicz 1985, s. 55). Być może już w okresie 
średniowiecza starano się doprowadzić do większej ru-
chomości kółeczek.
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Biorąc pod uwagę, że średnice otworu kółek mu-
siały mieć ok. 2 mm więcej niż zakończenia osi, by 
możliwy był obrót kółka, na podstawie analizy wy-
mienionych zabytków możemy przyjąć, że średnica ta 
nie mogła być mniejsza niż 0,7 cm, a jej maksymalna 
wielkość dochodziła co najmniej do 2,2 cm. Średnica 
zewnętrzna kółek od wózeczków wahała się natomiast 
w granicach średnio 5–9 cm.

Wśród niewielkich kółek drewnianych pozyska-
nych w trakcie badań placu Nowy Targ wyróżniono 
kilkanaście okazów, których średnica mieści się w prze-
dziale 3,4–5 cm, a średnica ich otworów wynosi 0,2–0,6 
cm, co – jak wykazała wcześniejsza analiza – stanowi 
przestrzeń zbyt małą, by ulokować w niej zakończenie 
osi wózeczka. Wyselekcjonowano również 8 zabytków, 
których parametry są zgodne z przyjętymi założenia-
mi. Wśród nich wyznaczono kolejne cechy poddane 
analizie, sugerujące inne przeznaczenie kółek niż ele-
ment wózeczków dziecięcych: nierównomierna i po-
strzępiona powierzchnia ścianek otworu, brak śladów 
zagładzenia wewnątrz otworu, znaczna różnica w śred-
nicy wlotów otworu z obu stron, silnie nierównomier-
na powierzchnia boczna kółek. Ogółem selekcja kółek 
z drewna i kory pozyskanych z materiałów z badań pla-
cu Nowy Targ pozwoliła na wydzielenie z zespołu ok. 20 
okazów jedynie 3, które mogły stanowić element skła-
dowy zabawkowych wózeczków dziecięcych. Średnica 
tych kółek wynosi 5,5–6,8 cm, a ich otworów – 1–1,6 
cm; prawdopodobnie nie stanowiły one elementów 
składowych jednego wyrobu. Dwa z nich wykonano z 
kory. Na jedynym okazie drewnianym widoczne są śla-
dy starannego opracowania powierzchni zewnętrznej 
kółka, mającej kontakt z podłożem, a na powierzchni 
ścianek otworu widoczne są śladowe opalenia.

g. Skarbonki

1. Fragment figurki świnki lub dzika zachowanej              
w części tylnej, z zaznaczonym ogonem. Wykona-
na z gliny wypalonej na kolor szary i pokryta brą-
zową glazurą. Wymiary zachowanego fragmentu: 
wysokość 4 cm, szerokość 6 cm. Odkryta przy kon-

strukcji plecionkowej (płot?). Pochodzi z js. 42, da-
towanej na XIII/XIV w. Nr inw. 4051/11 (ryc. 960 d).

2. Fragment figurki świnki lub dzika zachowanej w czę-
ści przedniej. Wykonana z gliny wypalonej na kolor 
szary i pokryta brązową glazurą. Zachowana część 
twarzowa z długim i wąskim ryjem oraz stożkowa-
tymi guzami imitującymi oczy. Wymiary zachowa-
nego fragmentu: wysokość 2,5 cm, długość 3,5 cm. 
Pochodzi z js. 7, datowanej na XIV/XV w. Nr inw. 
2958/11 (ryc. 960 f).

3. Skarbonka gliniana o formie beczułkowatej z półko-
listym zwieńczeniem i płaskim dnem. Wykonana na 
kole z gliny wypalonej na kolor szary. Zachowana     
w połowie wraz z jedną stroną otworu do wrzuca-
nia monet. Wysokość 5,4 cm, szerokość zachowana 
7,2 cm. Zarejestrowana na hałdzie. Nr inw. 10909/11 
(ryc. 960 e).

Skarbonek używano już w starożytnym Rzymie, 
nie tylko jako pojemników do gromadzenia monet;       
w sferze religijnej były stosowane do zbierania datków 
i składane wraz z darami grobowymi (Partyka 1996). 
Najstarsze formy średniowieczne były znacznie uprosz-
czone, miały kształt jajowaty lub beczułkowaty, z wy-
odrębnionym płaskim dnem. Liczne przykłady takich 
najprostszych skarbonek odkryto we Wrocławiu przy 
ul. św. Mikołaja (Borkowski 2004a, s. 269). Znalezio-
no tu osiem skarbonek o typowej formie zwieńczonej 
niewielkim uchwytem na szczycie. Ten rodzaj skar-
bonek znany jest już z czasów rzymskich (Śliwa 2003, 
s. 16). Jednocześnie występowały jeszcze prostsze for-
my tego typu skarbonek: sklepione stożkowato oraz 
pozbawione elementu zwieńczającego, o półkolistym 
szczycie. Taką najprostszą formą charakteryzuje się 
jedna ze skarbonek z placu Nowy Targ, o formie pół-
kolistej z płaskim dnem. Analogiczna skarbonka, da-
towana na XV w., została odnaleziona podczas badań 
ul. Piekarskiej w Płocku (ryc. 961) (Gomułka 2012).

Zabytki określone jako elementy figurki świnki lub 
dzika mogą być fragmentami skarbonki albo gwizd-
ka. Stan zachowania obydwu zabytków nie pozwala 
na dokładniejsze określenie ich funkcji. We fragmen-
cie przednim jednego z nich uformowano charaktery-
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stycznie wydłużony pysk, lekko podniesiony na końcu, 
z wyodrębnieniem otworu gębowego, i zaznaczono 
stożkowate guzy imitujące oczy. Ten element jest dość 
nietypowy, gdyż zwykle oczy wyobrażano za pomocą 
rytych kółek. We fragmencie tylnym drugiej figurki 
zarysowano ogon oraz szczecinę na grzbiecie. Naj-
bliższy materiał porównawczy został odkryty podczas 
badań we Wrocławiu na pl. Dominikańskim, a także 
na ul. Więziennej 10 (Borkowski 1999, s. 192). Okaz 
z ul. Więziennej zachował się w partii przedniej, jednak 
z częściowo zachowanym w boku śladem podłużnego 
otworu na monety. Pokryty jest glazurą zdobioną zie-
lonymi plamami i wypalony na kolor pomarańczowy. 
Zabytek ten pochodzi z XVIII w. Znacznie więcej in-
formacji dostarczają nam okazy odkryte w ramach ba-
dań na pl. Dominikańskim (Zaułek Koci), wydobyte z 
wypełniska fosy o szerokim datowaniu. Odkryto tam 
siedem okazów, z których tylko jeden jest na tyle źle 
zachowany, że nie można określić jego funkcji. Spośród 
pozostałych sześciu okazów tylko jeden wykorzysty-
wano jako skarbonkę. Otwór na monety umieszczono 
w boku, jego długość wynosi 3,9 cm. W lewym boku 
umieszczono dodatkowo niewielki okrągły otwór (Wi-
śniewski 1993a, s. 343, ryc. 8 e). Mógł on służyć lepszej 
słyszalności dźwięku monet podczas sprawdzania za-
wartości przez dzieci (Rabiega 1949, s. 117). Jednak nie-
zachowane zakończenie ogona nasuwa przypuszczenie, 

że może być to pozostałość po otworze melodycznym. 
Jednoczesne zastosowanie obu funkcji potwierdza zna-
lezisko gwizdka-skarbonki o formie koguta, datowane 
na XVII w. (Bitter 2012, s. 87). Podobna skarbonka 
z XVII–XVIII w. została odkryta w ramach badań Elblą-
ga (Marcinkowski 2010, s. 59). Znaleziono ją w trzech 
częściach, a przebieg linii pęknięć świadczy o celowym 
rozbiciu w celu wydostania monet. Długość otworu na 
monety wynosi 3,4 cm. Figurki świnek bądź dzików 
pełniące funkcje zarazem skarbonek i gwizdków cha-
rakteryzują pewne cechy wspólne (zaznaczenie szczeci-
ny na grzbiecie, wydłużony pysk i zaznaczone nozdrza, 
podniesione uszy, wyraźnie zarysowany ogon), w tym 
technologiczne (m.in. pokrywanie polewą). Dlatego 
też nie można wykluczyć, iż zabytki odkryte w ramach 
badań placu Nowy Targ pełniły funkcję gwizdków 
bądź funkcję podwójną: gwizdków i skarbonek. Na 
podstawie tego typu znalezisk z pl. Dominikańskiego 
we Wrocławiu można stwierdzić, że ustnik montowa-
no w tylnej części figurki, zwykle z lewej strony. Poza 
otworem wylotowym na stronie wierzchniej wykony-
wano podłużny wykrój przyustny. Otwory melodyczne 
umieszczano w różnych sekwencjach: pojedynczy od 
spodu w centralnej części, dwa w tylnej części. W jed-
nym z zabytków ustnik umieszczono przed ogonem, 
a dwa otwory melodyczne z boku.

Ryc. 961. Skarbonka gliniana, nr inw. W16/2012, XV w., 
Płock, ul. Piekarska. Za: Gomułka 2012. 

Fig. 961. Ceramic penny banks, inv. no. W16/2012, 15th 
century, Płock, Piekarska Street, After: Gomułka 2012. 

Miniatury przedmiotów codziennego użytku
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2. Zabawki wpływające na rozwój ruchowy i manualny dziecka

a. Bąki

Wśród zabytków drewnianych z badań placu 
Nowy Targ znajdują się niewielkich rozmiarów okazy 
o stożkowatej formie i nieokreślonej funkcji. Szczegó-
łowa analiza ich formy pozwoliła na wydzielenie w tym 
zbiorze 5 zabytków, którym przypisano funkcję bąków 
do zabawy.
1. Bąk z płasko ściętą powierzchnią górną, w której 

znajduje się niewielki otwór, o średnicy 4 mm. Zarys 
górnej partii bąka ma formę owalu o średnicach 5,7 
i 5,2 cm, wysokość bąka wynosi 4,5 cm. Partia dolna 
w postaci zwężającej się stopki jest nieznacznie prze-
chylona na bok, zakończona elementem metalowym. 
Powierzchnia boczna w górnej partii zdobiona jest 
dookolnym rytem. Bąk pochodzi z js. 16, datowa-
nej na 1. poł. XIII w. Nr inw. 4409/11 (ryc. 962 a).

2. Bąk o powierzchni górnej zakończonej wypukło. Za-
chowany w połowie, o wysokości 4,5 cm i średnicy 
ok. 5,2 cm. Partia dolna o formie lejkowatej jest wy-
raźnie oddzielona, zwieńczona słabo zachowanym 
elementem metalowym. Część górna podzielona jest 
na dwie półkoliste płaszczyzny pojedynczym rytem 
dookolnym. Widoczne otarcia powierzchni części 
górnej. Bąk pochodzi z js. 16/22, datowanej na 1. poł. 
XIII – początek XIV w. Nr inw. 5624/11 (ryc. 962 b).

3. Bąk zwieńczony płasko, z zaznaczonym na szczycie 
niewielkim schodkiem. Forma stożkowato zwężają-
ca się ku dołowi. Fragment partii dolnej uległ znisz-
czeniu. W partii górnej zaznaczono okrągły zagłę-
biony otwór o średnicy 6 mm. Średnica bąka wynosi 
4,8 cm, wysokość 5,5 cm. Bąk pochodzi z js. 22, da-
towanej na XIII/XIV w. Nr inw. 3800/11 (ryc. 962 c).

4. Bąk z wyodrębnioną niewielką walcowatą szyjką na 
powierzchni górnej, o średnicy 1,5 cm. Zarys górnej 
partii bąka ma formę owalu o średnicach 5,5 i 6,5 
cm, wysokość bąka wynosi 3,1 cm. Zabytek częścio-
wo zniszczony, brak niewielkiego fragmentu o zary-
sie trójkątnym w partii bocznej. Forma symetrycznie 
zwężająca się ku dołowi, ze schodkowym zaznacze-

niem powierzchni dolnej i wyraźnym oddzieleniem 
partii górnej. Bąk pochodzi z js. 19, datowanej na 
XIV w. Nr inw. 9131/11 (ryc. 962 d).

5. Bąk z wyraźnie wyodrębnioną walcowatą szyjką                 
w partii górnej, o średnicy 3,5 cm, z wypukłym ele-
mentem w części centralnej. Zabytek zachowany       
w połowie, o średnicy pierwotnej ok. 4,6 cm i wyso-
kości 3,1 cm. Partia dolna łagodnie zwężająca się. Po-
wierzchnia boczna zdobiona trzema dookolnymi ry-
tami, o charakterze ozdobnym. Bąk pochodzi z js. 7, 
datowanej na XIV/XV w. Nr inw. 1432/11 (ryc. 962 e).

W ramach badań odkryto 5 okazów bąków drew-
nianych o różnorodnej konstrukcji i sposobach wpra-
wiania w ruch. Bąki, nazywane dawniej także „cyga”, 
„kręglica”, „wartołka”, „warchoła” (Gołębiewski 1831), 
były popularną zabawką w okresie średniowiecza. Po-
twierdzają to znaleziska pochodzące głównie z więk-
szych ośrodków miejskich, jak Gdańsk, Szczecin, Ko-
łobrzeg, Wolin, Elbląg, Opole, Poznań, ale także i liczne 
przykłady ikonografii prezentującej dzieci w trakcie za-
bawy. Porównując zabytki wrocławskie z materiałami 
z wymienionych ośrodków, widzimy nawiązywanie ich 
form do podstawowych znanych typów. Różnice po-
między poszczególnymi typami dotyczyły elementów 
konstrukcyjnych, powiązanych z konkretnymi sposo-
bami zabawy. Taka zabawka zachęcała dzieci do zaba-
wy wymagającej dużej zręczności, pozytywnie wpły-
wając na ich umiejętności manualne i rozwój ruchowy. 
Okazy wrocławskie zapewniały wszystkie znane możli-
wości zabawy bąkami. Bąki o otworze w górnej części 
(nr inw. 3800/11) wprawiano w ruch za pomocą kijka 
lub patyka. Obracanie bąkiem było możliwe również 
dzięki owijaniu wokół wyodrębnionej szyjki sznurka, 
za który pociągano zdecydowanym ruchem (nr inw. 
1432/11). Bąki pozbawione takich dodatkowych ele-
mentów poruszano za pomocą bacika, wykonanego  
z kawałków sznurka przywiązanych do kijka. Dwa oka-
zy zaopatrzono dodatkowo w dolnej części w element 
metalowy, który pełnił funkcję igły ułatwiającej obrót 
bąka (nr inw. 4409/11, 5624/11). Na okazie o nr. inw. 
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9131/11 widoczne jest w partii dolnej niewielkie, dość 
zniszczone zagłębienie, w którym również mógł być 
osadzony element metalowy. Na większości bąków wi-
doczne są proste elementy zdobnicze, a także ślady in-
tensywnego użytkowania w postaci otarć, wyszczerbień 
bądź ubytków.

Na okoliczności powstawania tego typu zabawek 
może naprowadzać bąk o nr. inw. 4409/11 (ryc. 962 
a). Jego forma nasuwa przypuszczenie, że przedmio-
ty te mogły powstawać z odpadów poprodukcyjnych 
obróbki tokarskiej: czopów podtrzymujących wyrób                
w tokarce, które w końcowym etapie odcinano. W tej 
samej warstwie co wspomniany bąk znaleziono bo-
wiem bardzo podobny zabytek (ryc. 962 f), lecz jego 
funkcję wiązać można właśnie z produkcją tokarską. 
Czopy te mogły mieć pewne elementy wspólne z bąka-
mi, m.in. stożkowatą formę powstającą poprzez obrót 
na tokarce i płaską powierzchnię górną z dość płytkim 
otworem powstającym w wyniku styku z elementem 
mocującym czop. Oba wspomniane zabytki mają wi-

docznie zbliżoną formę i wymiary, jednak w okazie in-
terpretowanym jako bąk dolna stożkowata partia jest 
znacznie bardziej wyodrębniona i osadzono w niej igłę. 
W górnej partii powierzchni bocznej zabytków wi-
doczne jest ryt dookolny powstały przy obrocie tokarki, 
jednak w przypadku domniemanego bąka element ten 
uwypuklono i dodatkowo powtórzono. W powierzchni 
górnej obu zabytków znajduje się położony centralnie 
otwór, lecz w przypadku bąka jest on zbyt płytki, by 
osadzić w nim element umożliwiający obrót, co wska-
zuje na ślad po mocowaniu w tokarce. Może to tłuma-
czyć występowanie w niektórych bąkach niewielkich 
zagłębień na szczycie, które nie stanowiły elementu 
konstrukcyjnego zabawki. Wśród materiałów z placu 
Nowy Targ datowanych na ten sam okres co znaleziska 
bąków wyróżniono również inne zabytki drewniane  
o stożkowatej formie, które mogły stanowić odpady 
produkcji tokarskiej; na niektórych widoczne były bar-
dzo wyraźne ślady po tokarce ( m.in. przedmiot drew-
niany o nr. inw. 4369/11).

Ryc. 962. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Bąki. Rys. I. Gomułka

Fig. 962. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Spinning tops. Drawing I. Gomułka
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b. Piłki

1. Piłka wykonana z naprzemiennie przekładanych rze-
mieni skórzanych różnej szerokości z dwóch gatun-
ków skóry, lekko spłaszczona. Średnica piłki wynosi 
4,5 cm. Pochodzi z js. 47, datowanej na XV–XVIII w. 
Nr inw. 10260/11 (ryc. 963 a).

2. Piłka wykonana z naprzemiennie przekładanych 
rzemieni skórzanych o słabym stanie zachowania. 
Pochodzi z js. 22, datowanej na XIII/XIV w. Nr inw. 
3527/11.

W trakcie badań odkryto 2 piłeczki skórzane na-
leżące do tego samego typu, wyplatane z rzemieni. 
W pełni zachowana skórzana piłka została zwinięta 
z rzemieni skór dwóch gatunków zwierząt. Kłębek we-
wnętrzny wykonano ze skóry małego przeżuwacza, 
a w zewnętrznej partii przeważa rzemień ze skóry by-
dlęcej. Zabytek pochodzi z warstwy zasypowej i jest 
datowany na szeroki okres XV–XVIII w. Analogiczny 
okaz, jednak w złym stanie zachowania, odnaleziono 
w starszych nawarstwieniach, z XIII/XIV w. Piłka ta zo-
stała wykonana ze zwiniętych odpadów przybrzeżnych 
skóry nabijanej, należącej do dorosłej owcy lub kozy. 
W otworach włosowych widoczne są resztki sierści. 
Być może piłka ta powstała z odpadów po produkcji 
pasów, które pleciono z cienkich rzemieni, a potem na-
bijano metalem (Turnau 1983, s. 84) lub po produkcji 
rzemiennych uprzęży (Turnau 1983, s. 26). Analiza ga-
tunkowa skór, których użyto do wyplecenia piłeczek, 
w połączeniu z prostą metodą ich wykonywania, po-
zwala przypuszczać, że – tak jak inne zabawki – wy-
twarzano je z odpadów poprodukcyjnych powstałych 
podczas wytwarzania innych wyrobów.

Piłeczkom tym nadano uniwersalną formę, do któ-
rej analogie możemy odnaleźć już w X w. Tak wczesny 
okaz w postaci kłębka zwiniętych rzemieni został zna-
leziony na anglosaskim stanowisku Coppergate, wraz 
z licznymi znaleziskami piłek zszywanych ze specjal-
nie wykrojonych fragmentów skór (Mould et al. 2004, 
s. 3405). Piłki stanowiły w średniowieczu bardzo po-
pularny element gier, jednak niewiele z nich zachowało 
się do dziś. Najbliższe do okazów z placu Nowy Targ 

analogie w postaci późnośredniowiecznych piłek wy-
konanych ze splecionych rzemieni odnaleziono w By-
tomiu (Tomczak 2005, s. 122) oraz Kołobrzegu.

Częściej odnajdywaną formą w średniowiecznej 
Europie są okazy zbudowane z osobnych elementów 
zszywanych ze sobą. W Elblągu w warstwie datowanej 
na XV w. odkryto skórzaną piłeczkę zszytą z dwóch 
połówek, wraz z drewnianym kijem do odmiany ho-
keja lub golfa (Stempin 2012, s. 95). Znalezisko to jest 
poświadczeniem wspólnego wykorzystywania piłek 
i kijów. Piłka stanowiła atrybut wielu rodzajów gier, 
również w towarzystwie innych elementów, takich jak 
kije, młotki, paletki. Najstarszy okaz piłki o podobnej 
konstrukcji odkryto w Gdańsku, pochodzi z XIII/XIV 
w. W Kołobrzegu odkryto kolejny typ piłki, wykona-
ny z owalnego fragmentu skóry pierwotnie ściąganego 
rzemieniem przewleczonym przez dookolne otworki 
o soczewkowatym kształcie; piłka ta jest datowana na 
XIV w. (Wywrot-Wyszkowska et al. 2010, s. 22, ryc. 7: 
2). Przytoczone przykłady potwierdzają, że skórzane 
piłki, zarówno te zszywane z elementów okrągłych, jak 
i splatane z rzemieni, używane były na terenie obec-
nych ziem polskich co najmniej od XIII/XIV w. Śre-
dniowieczne piłki wypełniano zwykle filcem, mchem, 
kawałkami materiałów i skór.

Piłka dawała duże możliwości zabawy nie tylko 
dzieciom, ale i dorosłym. Philippe Ariès podaje, że naj-
bardziej akceptowaną i popularną wśród wszystkich 
klas społecznych grą była piłka ręczna (Ariès 1995, 
s. 102). Znamy jednak liczne przykłady uprawiania pił-
ki nożnej, gier przypominających tenisa, rugby czy ho-
keja. Zabawy te nie miały najczęściej ściśle określonych 
zasad ani liczby zawodników, która najczęściej zależała 
od rodzaju spotkania (np. gra pomiędzy przedstawicie-
lami dwóch miejscowości). Rzadko wytyczano teren 
gry, a jeśli nawet to robiono, to jego wymiary i kształt 
były zmienne. Piłka była wykorzystywana również jako 
element zabaw tanecznych (Endrei 1988, s. 97–103). 
Pomimo skąpego materiału zabytkowego możemy mó-
wić o dużej popularności gier z wykorzystaniem piłki, 
dzięki przekazom zachowanym w źródłach pisanych. 
Wspominają one o istnieniu w średniowieczu cechów 
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zajmujących się wyrobem piłek. W 1292 r. w Paryżu 
funkcjonowało już 13 producentów piłek działających 
w ramach gildii. Mieli jednak tak dużą konkurencję ze 
strony producentów spoza gildii, że ubiegali się o za-

dośćuczynienie. Zaowocowało to ogłoszeniem w XV w. 
szczegółowych wytycznych dotyczących wyglądu piłek, 
sposobu ich wykonania, a nawet wagi (Endrei 1988, 
s. 98).

Ryc. 963. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Zabawki: a – piłka; b–e, l–u – kulki drewniane; f–k – kulki wykonane 
z innych surowców. Rys. I. Gomułka

Fig. 963. Wrocław, Nowy Targ  square , excavations 2010-2012. Toys: a – ball; b-e, l-u – wooden balls; f-k – balls of other 
materials. Drawing I. Gomułka

Zabawki wpływające na rozwój ruchowy i manualny dziecka
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c. Kulki

W ramach badań odkryto ok. 20 zabytków drew-
nianych o formie kulistej (tab. XVII.1, XVII.2). Do rzad-
kości jednak należą wśród niech okazy o symetrycznie 
okrągłym kształcie. Poza uszkodzeniami powstałymi 
w trakcie używania kul, m.in. podczas zabaw, duża część 
odkształceń jest wynikiem procesów, którym podlega-
ły, zalegając w glebie. Stopień odkształceń i uszkodzeń 
sugeruje, że użyto do ich wykonania zbyt miękkich ga-
tunków drewna. Wśród uszkodzeń powierzchni zabyt-
ków, poza punktowymi ubytkami, widoczne są również 
niewielkie spłaszczenia, zwykle tworzące płaską pod-
stawę niewielkiej średnicy. Część takich śladów wynika 
ze sposobu użytkowania, lecz niektóre powstały zapew-
ne intencjonalnie, o czym świadczą ślady użycia noża 
(nr inw. 3021/11, 6006/11). Zabieg taki mógł mieć na 
celu nadanie stabilności kulce, aby można było ją usta-
wić nieruchomo na podłożu.

Wśród kulistych zabytków drewnianych wydzie-
lono okazy: o powierzchni opracowanej w sposób nie-
zmierzający do nadania formy najbardziej zbliżonej do 
kuli; nieforemne; okazy o odbiegającej od pozostałych 
formie w przekroju podłużnym owalnej, z widocznymi 
wzdłuż tego przekroju trójkątnymi w przekroju ubytka-
mi (nr inw. 2606/11, 10919/11), co może być efektem 
wykorzystania w innym niż gry i zabawy celu, np. jako 
elementy szelek do wyciągania sieci rybackich. Wśród 
pozostałych kul wydzielono okazy mniejsze, o średnicy 
3,3–5 cm, oraz większe, o średnicy 6–8 cm (tab. XVII.1). 
Kule większe są rzadziej spotykane, w omawianym ze-
spole wyróżniono 4 takie zabytki. Za ich przeznacze-
niem do zabawy może przemawiać brak otworów i in-
nych śladów sugerujących, że mogły stanowić element 
innego przedmiotu, tak jak w przypadku kulki z placu 
Nowy Targ z zachowaną pozostałością pręta metalowe-
go (nr inw. 11636/11).

Powszechne i łatwe do wykonania kule dawały nie-
ograniczone możliwości zabawy. Na obrazach Pietera 
Bruegla Starszego możemy odnaleźć różnorodne zaba-
wy kulkami: rzucanie do kulek ułożonych w piramidki, 
celowanie do dołków, odbijanie kulek o ścianę tak, aby 

spadając, trafiły w kulki leżące na ziemi (Zabawy dzie-
cięce, 1560 r.) czy też celowanie kulami do narysowa-
nego na ziemi okręgu, w celu wybicia poza jego obręb 
kul przeciwnika (Targ w Hoboken, 1559 r.). Zamienni-
kami kulek w zabawach były piłki, ale również orzechy 
włoskie lub laskowe. Poza samodzielnymi grami kule 
wykorzystywano także w grach takich jak kręgle z uży-
ciem drewnianych pionów lub członów palcowych czy 
grach podobnych do dzisiejszych: boule, golfa, hokeja 
(Endrei 1988, s. 137–138). Gra kulkami była popularna 
nie tylko wśród dzieci. Hugo von Trimberg pod koniec 
XIII w. opisał scenę zabawy dorosłych kulkami dziecię-
cymi: „biegną podnieceni po rzucie za kulką, myślami 
każąc jej trafić w cel” (Buchholz 1990, s. 56).

Kule drewniane wykorzystywane w grach i zaba-
wach dominują we wczesnym średniowieczu. Okazy 
z placu Nowy Targ w większości pochodzą z okresu 
XI–1. poł. XIII w. Ponowny wzrost popularności takich 
kulek na terenie obecnych ziem polskich odnotowuje-
my dopiero w XV w., co można wiązać z upowszech-
nieniem się w tym okresie różnego typu kijów do gry. 
Coraz częściej używano wówczas również skórzanych 
piłek, które w wielu grach stosowano zamiennie z kula-
mi drewnianymi. Poszerzenie asortymentu surowców 
powszechnie wykorzystywanych od XIII w. wpłynęło 
na wzrost popularności zabawek glinianych, w tym 
i kulek. Wiele z nich mogło jednak pełnić zupełnie inne 
funkcje niż zabawa – np. pocisków do broni palnej lub 
miotającej (Borkowski et al. 1993, s. 312; Olczak 1999, 
s. 30). Kulki gliniane odnajdywane są w bardzo licz-
nych zespołach datowanych od XV w., co potwierdza 
ich znacząco wzrastającą popularność. Kulki ceramicz-
ne prawdopodobnie wykorzystywano m.in. do gry 
w tzw. murmelki czy też marmurki. Gra ta była wyjąt-
kowo popularna w średniowieczu, o czym świadczą 
liczne rozporządzenia rad miasta, które jej zakazywały. 
Podobnie jak w przypadku gier hazardowych łamanie 
zakazów nie omijało nawet duchowieństwa. Podczas 
wykopalisk w klasztorze cysterek w Lubece znalezio-
no w studni 44 częściowo polewane ceramiczne kulki 
(Gläser 2000, s. 141).
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Kulki gliniane pozyskane w trakcie badań placu 
Nowy Targ w większości pochodzą z nawarstwień póź-
nośredniowiecznych (tab. XVII.2; ryc. 963 b–u). Ich 
rozmiary są typowe dla murmelek, o średnicach 1,3–
2,3 cm. Niemal wszystkie okazy noszą wyraźne ślady 
użytkowania w postaci otarć, rys i obtłuczeń. Spośród 
5 odkrytych okazów glinianych 3 charakteryzuje gład-
ko opracowana powierzchnia. Kolejne 2 cechuje mniej 
staranne wykonanie, chropowata powierzchnia, a kul-
ka o nr. inw. 1360/11 ma wyraźnie nieforemny kształt. 
Różnice w wyglądzie kulek wynikały zapewne z dużej 
popularności tego rodzaju akcesoriów zabaw oraz ła-
twości ich wykonania, niezależnie od stopnia umiejęt-
ności wytwórcy.

Interesującym znaleziskiem jest kulka o nr. inw. 
3961/11, o jednolitej barwie, gładkiej powierzchni 
i charakterystycznych dwóch płytkich zagłębionych 
punktach zlokalizowanych obok siebie. Kulka ta po-
wstała jako narośl na liściu drzewa, zwana galasem 
lub galasówką. Podobne przykłady zanotowano m.in. 
podczas badań fosy miejskiej na pl. Dominikańskim we 
Wrocławiu. Odnajdywanie na stanowiskach archeolo-
gicznych galasówek wraz z innymi kulkami i znalezi-
skami innego rodzaju zabawek dziecięcych sugeruje 
możliwość zwyczaju wykorzystywania tych natural-
nych kuleczek w ramach zabaw.

Podczas badań placu Nowy Targ odkryto rów-
nież 14 kulek wykonanych z kamienia (zob. też rozdz. 
XVIII.1.e w tym tomie). Do produkcji kulek kamien-
nych wykorzystywano grudki surowca, które najpierw 
obtłukiwano do jak najmniejszych rozmiarów. Następ-
nie powierzchnie wyrównywano za pomocą dłutowa-
nia i szlifu. Zbędne warstwy surowca usuwano w celu 
nadania odpowiedniego kształtu bryle. Do obróbki 
używano osełek, dłutek, a do ścierania kamienia szlifier-
skiego (Kaźmierczyk 1990, s. 198). W odkrytym zbio-
rze przeważają okazy wykonane z piaskowca. Zwykle 
takie kuleczki tworzono również z wapienia, granitu, 
kwarcytu lub łupku (Borkowski 1995, s. 99). Podobne 
znaleziska znane są m.in. z badań Ostrowa Tumskie-
go we Wrocławiu, gdzie odkryto 16 kulek kamiennych, 
również wykonanych w większości z piaskowca. Osiem 

z tych okazów wyróżnia się starannym opracowaniem 
i wypolerowaniem powierzchni, różnorodnymi barwa-
mi, prawdopodobnie były dodatkowo malowane. Ze 
względu na zróżnicowanie kolorystyczne oraz wysoką 
jakość obróbki przypisuje się im funkcję kulek do gry 
(Kaźmierczyk 1990, s. 196). Podobne znaleziska staran-
nie wykonanych średniowiecznych kamiennych kulek 
pochodzą m.in. z Niemczy. Powierzchnię jednej z nich 
ozdobiono nawet różnokolorowymi kręgami (Kaź-
mierczyk 1972, s. 66).

d. Łyżwy i płozy sanek

1. Łyżwa wykonana z kości śródstopia konia. Typ I od-
miana 1, z otworami przy końcach i wyodrębnionym 
noskiem. Wyraźnie spłaszczona spodnia strona. Sze-
rokość wynosi 3,5 cm, a długość 23 cm. Pochodzi       
z js. 16, datowanej na 1. poł. XIII w. Nr inw. 7871/11 
(ryc. 964 a).

2. Łyżwa wykonana z kości śródręcza konia. Typ I od-
miana 3, bez noska i otworów. Przy jednej z nasad 
widoczne ślady gryzienia przez zwierzę. Na spodniej 
stronie widoczne karby powstające podczas gładze-
nia ostrym narzędziem podstawy. Szerokość wynosi 
3,5 cm, a długość 19,2 cm. Pochodzi z js. 16, datowa-
nej na 1. poł. XIII w. Nr inw. 10944/11 (ryc. 964 b).

3. Płoza sań wykonana z kości śródstopia konia. Nieza-
chowana jedna z nasad, przy drugiej nasadzie okrą-
gły otwór o średnicy 2,3 cm na wylot, część dolna 
spłaszczona. Szerokość wynosi 3 cm, a długość 19,5 
cm. Pochodzi z js. 16, datowanej na 1. poł. XIII w. Nr 
inw. 9978/11 (ryc. 964 c).

4. Płoza sań wykonana z kości promieniowej konia. Za-
chowana tylko jedna z nasad z kwadratowym otwo-
rem o boku 2,5 cm, część dolna spłaszczona. Szero-
kość wynosi 4 cm, a długość 16,5 cm. Pochodzi z js. 
19, datowanej na 1. poł. XIV w. Nr inw. 3321/11 (ryc. 
964 d).

Spośród 10 egzemplarzy łyżew odkrytych podczas 
badań placu Nowy Targ wiele służyło zapewne przede 
wszystkim do poruszania się po ubitym śniegu lub lo-
dzie. Większość okazów pochodzi z XII–XIII w., sta-
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nowiąc wyrób typowy dla wczesnych faz średniowiecza 
(Ulbricht 1984, s. 40; Jaworski 1993, s. 13). Dwa okazy 
z tego zespołu ze względu na mniejszą długość całko-
witą mogą być rozpatrywane jako przedmioty używane 
przez dzieci. W celu określenia rozmiarów takich ły-
żew należy wziąć pod uwagę zabytki o długości ana-
logicznej do wielkości stopy dziecięcej, którą określo-
no na podstawie znalezisk obuwia średniowiecznego 
(długość stopy poniżej 21,5 cm, dla łyżew + ok. 2 cm 
długości noska). Jest to wyznacznik orientacyjny, gdyż 
długość łyżwy nie była przystosowywana do rozmiaru 
stopy, lecz wynikała z naturalnych wymiarów kości. 
Możemy na tej podstawie wnioskować, że najdłuższe 
łyżwy, wykonane z kości promieniowej konia, służyły 
wyłącznie dorosłym.

Łyżwy znalezione na placu Nowy Targ wykonano     
z kości śródstopia oraz śródręcza konia. Jeden z okazów 
(nr inw. 10944/11) nie był przytwierdzany do butów, 
a na jego spodniej stronie widoczne są karby powstałe 
w wyniku gładzenia nożem, brak jednak śladów zagła-
dzenia tej powierzchni powstających podczas użytko-
wania. Podczas badań Ostrowa Tumskiego we Wrocła-
wiu odkryto łyżwy z podobnymi karbami i dodatkowo 
o częściowo zagładzonej powierzchni dolnej, co mogło 
nadawać większą stabilność i stanowić ułatwienie dla 
początkujących łyżwiarzy (Jaworski 1993). Zabytek 
o nr. inw. 10944/11 nie był użytkowany, dodatkowo 
nie jest zachowany jego dalszy koniec, który nosi ślady 
gryzienia. Druga łyżwa (nr inw. 7871/11) przymocowy-
wana była do buta za pomocą rzemieni przewlekanych 
przez nawiercone przy końcach otwory. Otwór przedni 
przewiercono w poprzek uformowanego noska, a tylny 
ukośnie od szczytu nasady do tylnej ścianki. Taką for-
mę mocowania łyżew potwierdza nie tylko ikonografia, 
ale i znaleziska z Wolina i Gniezna, gdzie odkryto łyżwy 
zachowane razem z rzemykami (Jaworski 1990, s. 86). 
Spodnia powierzchnia łyżwy o nr. inw. 7871/11 nosi ślady 
długotrwałego użytkowania w postaci szlifu biegnącego 
na całej długości z licznymi rysami i pęknięciem mniej 
więcej w połowie długości kości. Długość szlifu wyzna-
czająca miejsce największego nacisku stopy wynosi 19,5 
cm, co możemy przypisać wielkości stopy dziecięcej.

Wykorzystywanie różnych kości i zróżnicowane 
docelowe funkcje łyżew były przyczyną ich różnorod-
ności. Łyżwy nieprzymocowywane pozwalały jedynie 
na ślizganie się po lodzie, mocowane natomiast umoż-
liwiały bieganie i chodzenie po śniegu (Jaworski 1990, 
s. 86). Pomoc w poruszaniu się po lodzie stanowiły 
zaostrzone kije, którymi odpychano się od podłoża 
(Olaus Magnus,  Historia de gentibus septentrionalis). 
Pomiędzy XIII a XV w. wprowadzono w Europie pło-
zy metalowe (Blaževičius 2011, s. 93). Przedstawienia 
ikonograficzne sugerują, że otwory służące przewle-
czeniu sznurków lub rzemieni sytuowano nie tylko 
na końcach, ale i w środkowej partii łyżew (Hieronim 
Bosch, Kuszenie św. Antoniego, 1490–1500; Pieter Bru-
egel Starszy, Łyżwiarze przed bramą św. Jerzego, ok. 
1553 r.). W większą liczbę otworów zaopatrzono m.in. 
łyżwę znalezioną podczas badań Ostrowa Tumskiego 
we Wrocławiu: trzy pary otworów w przedniej części 
i jeden otwór w tylnej (Jaworski 1993, ryc. XXXVIIa, 
nr inw. 292/60).

Popularną formą rozrywki na lodzie była rów-
nież jazda na sankach lub, jak ukazuje ikonografia, 
na różnych wtórnie użytych przedmiotach, wykorzy-
stywanych jako ich zamienniki. W ramach badań ar-
cheologicznych pozyskano jak dotąd tylko dwa takie 
zabytki zachowane prawie w całości, obydwa wykonane 
z drewna. Jako płozy sanek interpretuje się także przed-
mioty kościane o formie zbliżonej do łyżew, mające 
w górnej partii wycięte najczęściej dwa lub trzy otwory, 
które służyły do montowania drewnianej konstrukcji 
siedziska.

Do najczęstszych znalezisk z tej grupy zabytków 
należą płozy wykonane z kości promieniowej konia lub 
bydła. Przedstawienia ikonograficzne ukazują również 
wykorzystywane w tym celu kości żuchwy (ryc. 965). 
Wśród dwóch okazów odkrytych w ramach badań 
placu Nowy Targ jedną płozę wykonano z kości pro-
mieniowej (nr inw. 3321/11), a drugą z kości śródstopia 
konia (nr inw. 9978/11). Okaz z kości promieniowej 
wykonano niezbyt starannie, pozostawiając fragment 
naturalnie przyrośniętej kości łokciowej, nieznacznie 
tylko spłaszczonej z wierzchu. W zachowanej nasadzie 
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Ryc. 964. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Zabawki: a, b – łyżwy; c, d – elementy sanek. Rys. I. Gomułka

Fig. 964. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012: a,b – skates; c,d – sledge elements. Drawing I. Gomułka

wykonano dosyć niestarannie kwadratowy otwór, który 
przebija tylko ściankę górną, w dolnej partii widoczne 
jest starcie powierzchni przy nasadzie kości. W więk-
szym stopniu zachowana jest płoza z kości śródstopia, 
pozbawiona jednej z nasad. Starannie wykonany okrą-
gły otwór ma formę lejkowatą, zwężającą się ku tylnej 
ściance kości, przebitej na wylot. Na całej powierzchni 
dolnej widoczny jest szeroki szlif, powstały w wyniku 
równomiernego nacisku na całej długości kości pod-
czas długotrwałego użytkowania.

Jedną z podstawowych funkcji sań był przewóz 
osób, używano ich również do transportu przedmio-
tów, m.in. tych o dużym ciężarze, czego przykładem 

może być fragment miniatury z Żywotu św. Dionizego 
(1317, fol. 4v), gdzie ukazano transport beczki na sa-
niach ciągniętych przez mężczyzn i chłopców. Sanki 
wprawiano w ruch przez ciągnięcie za sznur (Golf book, 
1520–1530, styczeń – fol. 18v, grudzień – fol. 29v) lub, 
podobnie do łyżew, odpychając się zaostrzonymi kij-
kami (ryc. 965). Były one również narzędziem zabaw 
zimowych bardzo popularnych nie tylko wśród dzie-
ci, ale i dorosłych. Ikonografia ukazuje, że poza jazdą 
na łyżwach i sankach do ulubionych zabaw na lodzie 
należały kręcenie bąkami oraz gra kulami za pomocą 
zagiętych kijów, przypominająca dzisiejszy hokej.
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e. Kości do gry

Częstym przedmiotem średniowiecznych zabaw 
stawały się odpadki kuchenne po rozbiorze tuszy zwie-
rzęcej, w postaci wybranych części kości. Dużą popu-
larnością cieszyły się kości śródstopia, służące do gry 
przypominającej kręgle (tab. XVII.3, ryc. 966, 967). 
Kości te ustawiano w szereg i rzucano w nie kulami. 
Często ich obróbka ograniczała się jedynie do wywier-
cenia otworu, dodatkowo wypełniano ołowiem ko-
morę kości w celu zwiększenia ciężaru kostki. Otwory 
wycinano nożem lub wiercono świdrem, najczęściej 
w grzbietowej stronie kości lub w jej podstawie. Ze 
względu na powszechną dostępność surowca wykorzy-
stywano go na różnorakie sposoby. Kości służyły jako 
proste amulety, używano ich we wróżbiarstwie, a także 
w ramach codziennych zajęć, jako narzędzi pomoc-
nych przy porcjowaniu mięsa i ściąganiu skóry ze zwie-
rzęcia, jako gładzików w produkcji ceramiki, ciężarków 
do wędek, instrumentów (takich jak grzechotki czy 
gwizdki) lub też jako elementów gier zręcznościowych 
(Schütte 1982, s. 201; Ulbricht 1984, s. 63; Norska-Gul-
kowa 1985, s. 252–254; Rębkowski 1996, s. 338–339; 
1998, s. 280; Borkowski 1999, s. 198; Jastrzębski 1999, 
s. 95; Čechura, Vyšohlíd 2008, s. 738; Konczewska 
2011b, s. 86–89; Stempin 2012, s. 17).

Wypełnienie ołowiem jamy szpikowej kości mogło 
mieć różne przyczyny. Uzasadnione jest w przypadku 
ciężarków do wędek, jednak wówczas nie powinny 
być wypełnione wszystkie otwory, by móc zamonto-
wać ciężarek. Taka funkcja została przypisana okazo-
wi z Kołobrzegu, którego tylko część z siedmiu otwo-
rów wypełniono ołowiem (Rębkowski 1998, s. 280). 
Z ul. Szewskiej we Wrocławiu natomiast pochodzi okaz 
zawierający cztery otwory, wszystkie zalane ołowiem 
(Konczewska 2010d, s. 246). Tak przygotowana kość 
mogła mieć zastosowanie w zabawie.

Paliczkom używanym w charakterze kręgli trzeba 
było nadać kształt zdolny utrzymać je w pozycji pio-
nowej. Nie wszystkie one naturalnie zachowują taką 
pozycję; paliczki z przednich kończyn są stabilniejsze, 
wykazując mniejsze tendencje do przechylania (Kon-
czewska 2011b, s. 85). Aby nadać „kręglom” wymaganą 
w zabawie stabilność, stosowano spłaszczanie podsta-
wy nasady bliższej oraz obciążanie ołowiem (ryc. 968). 
Na kilku okazach z placu Nowy Targ widoczne są ślady 
obtłuczeń krawędzi nasady bliższej (nr inw. 1533/11, 
6446/11). Z innych stanowisk znane są liczne przykła-
dy płaskiego ścinania nasady bliższej, tak jak na okazie 
zaopatrzonym w cztery otwory (Konczewska 2011b, nr 
kat. 39, 40). Podobny cel mógł mieć zabieg płaskiego 
uformowania ołowiu wylanego z komory kości, two-

Ryc. 965. Pieter Bruegel Starszy, Łyżwia-
rze przed bramą św. Jerzego 

(fragment), ok. 1553 r., Antwerpia 
(www.the-athenaeum.org)

Fig. 965. Pieter Bruegel the Elder, Skating 
before the St. George's Gate (fragment), 

Antwerp, ca. 1553. 
Source: www.the-athenaeum.org
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rzącego podstawę jednego z pionów odkrytych na pla-
cu Nowy Targ (nr inw. 10241/11).

Do zabiegów stabilizacji członów palcowych wy-
korzystywanych w grze można zaliczyć również użycie 
drewnianych kołeczków, które pozwalały na płytkie 
umocowanie przedmiotu w ziemi. Informacji takich 
dostarczyły znaleziska archeologiczne, m.in. dwa czło-
ny palcowe kości bydła odkryte we Wrocławiu u zbie-
gu ul. Szewskiej i pl. Uniwersyteckiego, w których 
w otwór w nasadzie bliższej włożono fragment dre-
wienka (Konczewska 2010d, s. 247). Pozostałości zła-
manego drewnianego klina zidentyfikowano również 
w jednym z otworów okazu z ul. Ratuszowej w Koło-
brzegu (Rębkowski 1996, s. 339), a także w zabytku 
z Rynku Staromiejskiego w Stargardzie (Romanowicz 
2013, ryc. 15.2). O popularności tego zabiegu świad-
czy m.in. zespół siedmiu takich okazów znalezionych 
wraz z kośćmi wypełnionymi ołowiem podczas badań 
w mieście Vordingborg w Danii (Meldgaard, Jensen 
2012, s. 517–518). Zabawa w kręgle zobrazowana na 
ikonografii ukazuje, że w celu utrzymania pionowej 
pozycji kostek opierano je również, ustawione w jed-
nym rzędzie, o ścianę (Pieter Bruegel Starszy, Zabawy 
dziecięce, 1560 r.). Do takich „kręgli” rzucano członem 
palcowym, kulami wykonanymi z różnych surowców 
lub kijkami, co ukazano m.in. na miniaturze z XIV w. 
(Endrei 1988, ryc. 108). W późnym średniowieczu za-
stępowano opisywane kręgle odpowiednikami drew-
nianymi (manuskrypt Livre des enfants, Rouen, 1500, 
fol. 156). Człony palcowe stosowano również w innych 
formach zabawy. W grze w pierścień lub koło gracze 
rzucali kostką w obręb okręgu, w celu wybicia z niego 
kostek przeciwnika. Kolejna gra polegała na podrzu-
ceniu pięciu kostek tak, aby spadły na wierzch dłoni, 
traciło się zaś te, które spadły na ziemię. Kostek uży-
wano również podobnie do kostek sześciennych, tak 
jak astragali, gdzie każdej stronie była przypisana kon-
kretna wartość (Zawadzka-Antosik 2003, s. 331–332).

Pojedyncze okazy członów palcowych charaktery-
zuje bogate zdobnictwo w postaci nawierconych punk-
tów czy też rytych linii. Tego typu zabytki znane są m.in. 
z Gliwic (Konczewska 2011b, nr kat. 1, ryc. 72 a), gdzie na 

zabytku nawiercono 17 otworów, a także z Wrocławia na 
dwóch znaleziskach z ul. Wierzbowej 3, z których jeden 
ozdobiono również 17, a drugi 13 punktami (Jastrzębski 
2004, s. 250, tab. 2). Ciekawy wzór zdobniczy wykona-
no na kostce z Tallinna (Russow 2012, s. 429, Abb. 8: 8). 
Połączono tu motyw rytych linii i nawiercanych punk-
tów: w centralnej części partii grzbietowej kości liniami 
zaznaczono kwadrat wraz z przekątnymi, a punkty na-
niesiono w centrum czterech kątów utworzonych przez 
przecinające się przekątne oraz dookoła kwadratu (ryc. 
969). Zwykle jednak zdobnictwo kości miało bardziej 
chaotyczny charakter, jak w przypadku trzech znalezisk 
z Pragi, na których punkty tworzą krzyżujące się linie, 
a nawet domniemane schematyczne rysunki (Čechura, 
Vyšohlíd 2008, ryc. 12). W większości takich zabytków 
brak otworów, co wskazuje, że ozdobna forma nie wiąza-
ła się z pełnieniem funkcji amuletów. Zdobienie mogło 
być wykorzystywane do oznakowania własności w grze, 
analogicznie do oznaczania klasycznych pionów do gier 
tablicowych (zob. rozdz. XVII.3 w tym tomie).

W wielu większych zespołach omawianych kostek 
można zaobserwować ślady celowego szlifowania po-
wierzchni wewnętrznej kości lub samych jej wyrost-
ków czy też przycinania ich nożem. Wśród zabytków 
z placu Nowy Targ na pięciu okazach widoczne są ślady 
celowego starcia wyrostków powierzchni wewnętrznej 
(nr inw. 822/11, 1533/11, 6446/11, 8453/11, 11808/12), 
a w przypadku dwóch zabytków płasko zeszlifowano 
całą powierzchnię (nr inw. 2100/11, 7820/11). Trudno 
jednak określić, czy ślady starcia powstały podczas wy-
konywania przedmiotu do gry, czy też kość wykorzysta-
no w tym celu wtórnie. Ślady takie mogły powstawać, 
gdy kostkek używano np. jako gładzików w produkcji 
ceramiki czy też jako najprostszych narzędzi pomoc-
niczych w innych rzemiosłach o charakterze przydo-
mowym. Dwa zabytki o spłaszczonych wyrostkach 
noszą widoczne ślady użycia noża, co sugeruje celowy 
zabieg związany zapewne z zabawową funkcją kostek 
(nr inw. 6446/11, 11808/11). Oba te okazy wypełniono 
ołowiem, wlanym przez otwór w nasadzie bliższej. Za-
bytki o płaskiej powierzchni wewnętrznej zaopatrzo-
no w więcej otworów: okaz o nr. inw. 2100/11 ma dwa 
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otwory na powierzchni wewnętrznej, a pomiędzy nimi 
nawiercony pojedynczy punkt, oraz jeden otwór od 
spodu; okaz o nr. inw. 7820/11 ma jeden otwór na stro-
nie wewnętrznej i jeden od spodu, dodatkowo wypeł-
niony ołowiem. Również w zespole 42 kostek odkry-
tych w Gliwicach zadokumentowano dziewięć okazów 
o płasko ściętej powierzchni wewnętrznej (Konczew-
ska 2011, nr kat. 3, 4, 15, 23, 24, 27, 31, 33, 42) Tylko 
w jednym z tych zabytków wykonano otwór, usytuowany 
w nasadzie bliższej i wypełniony ołowiem. Podobny 
okaz, lecz z trzema otworami wypełnionymi ołowiem, 
znany jest z badań ul. Szewskiej we Wrocławiu (Kon-
czewska 2010d, ryc. 169: 166). Nawiercanie otworów 
i wypełnianie ołowiem możemy interpretować w więk-
szości wypadków jako zabiegi stosowane przy wytwa-
rzaniu elementów gier. Podobnie można traktować 
towarzyszące im celowe spłaszczenie wyrostków bądź 
całej powierzchni wewnętrznej.

Dostrzegalne jest podobieństwo funkcjonalne wy-
robów z kości członów palcowych oraz kości skoko-
wych, astragali. Kości skokowe wykorzystywano po-
wszechnie w starożytnej Grecji i Rzymie jako amule-
ty, narzędzia pracy przydomowej oraz przedmioty do 
gry. W zabawach astragalami rzucano nimi do okręgu, 
podrzucano je i łapano na dłoń, rzucano nimi również 
podobnie jak późniejszymi kostkami sześciennymi                                                 
i odczytywano różnie punktowane sekwencje wy-
rzutów. Każda płaszczyzna była inaczej punktowana, 
a oznaczano je poprzez szlifowanie lub ścieranie wy-
branych ścianek (Stempin 2012, s. 18–19). Prawdopo-
dobne jest, że z taką samą funkcją mamy do czynienia 
w przypadku członów palcowych o płasko ścinanej 
bądź szlifowanej powierzchni wewnętrznych kostek. 
Znane są również okazy astragali z otworem central-
nym wypełnionym ołowiem (Kostrzewski 1949, s. 456; 
Kavánová 1995, tab. XXVI: 3, 4; XXVII: 7). Jednocze-
sne wypełnienie kostki ołowiem i oznaczenie ścianek za 
pomocą otworów i punktów lub ich szlifowania mogły 
być związane z przeznaczeniem jednego przedmiotu do 
różnych zabaw. Prawdopodobne jest ponadto, że popu-
larne we wczesnym średniowieczu kości skokowe zastę-
powano z czasem kośćmi palcowymi, co podkreśla póź-

nośredniowieczna przewaga liczby członów palcowych 
nad znikomą liczbą astragali, typowych dla wczesnego 
średniowiecza.

Człony palcowe w funkcji instrumentów muzycz-
nych są interpretowane najczęściej jako gwizdki, czego 
przykładem jest jedno z odkryć gliwickich (Konczew-
ska 2011b, nr kat. 17). Taką jego interpretację sugeru-
ją skośnie ścięta nasada dalsza, uformowana w ustnik, 
i otwór na powierzchni zewnętrznej. To zastosowanie 
zostało potwierdzone eksperymentalnie. Kolejnym za-
bytkiem, któremu można przypisać funkcję gwizdka, 
jest wczesnośredniowieczny okaz odkryty w Witkowie 
na stanowisku 6 (Malinowski 1998, s. 7). Cechuje go 
typowy dla aerofonów podłużny otwór, niespotykany 
jednak w przypadku innych wyrobów z członów palców 
bydła. Otwór ten łączy się kanałem z dwoma okrągły-
mi otworami ułożonymi na jednej linii, z boku wyko-
nano również nietypowe dla kości do gry nawiercenie, 
które może być niedokończonym otworem pełniącym 
funkcję otworu bocznego, stosowanego w aerofonach. 
Funkcję gwizdków przypisuje się tego typu zabytkom 
już dla okazów datowanych na schyłek starożytności, 
czego przykładem jest zabytek z osady zlokalizowanej 
na Muchoborze Wielkim we Wrocławiu (Malinowski 
1996, s. 19, ryc. 6. 1).

Funkcję grzechotki przypisuje się zabytkom, w któ-
rych komora kości nie została całkowicie wypełniona 
ołowiem. Przykładem śladowego wypełnienia kości 
ołowiem, którego obecność potwierdziły zdjęcia ren-
tgenowskie, są zabytki odkryte w Szlezwiku (Ulbricht 
1984, tab. 47.5–8). Jeden z okazów odkrytych na placu 
Nowy Targ charakteryzuje się tylko częściowym wy-
pełnieniem komory ołowiem. Grudka ołowiu wydaje 
wprawdzie grzechoczący odgłos, poruszając się we-
wnątrz komory, jednak nie jest to zapewne efekt inten-
cjonalny, gdyż grudka ulega blokowaniu; być może jest 
to wyrób nieudany za względu na zbyt duży rozmiar 
grudki.

Człony palcowe, jako wyjątkowo łatwo dostępny 
surowiec, wykorzystywano na wiele różnych sposo-
bów i tylko niektóre okazy pozwalają na przypisanie 
im konkretnych funkcji. Należy brać pod uwagę, że 
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wiele z nich mogło przyjąć funkcję elementów gier 
wtórnie, gdy przestały służyć jako proste narzędzia. 
Zróżnicowanie zdobień, lokalizacji i liczby otworów, a 
także rodzaju i stopnia wypełnienia ołowiem świadczy 

o różnorodności zastosowań w grach, być może nawet 
o wykorzystywaniu jednego przedmiotu w kilku rodza-
jach gier.

Ryc. 966. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Kości do gry. Rys. I. Gomułka

Fig. 966. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Dice. Drawing I. Gomułka

Zabawki wpływające na rozwój ruchowy i manualny dziecka



1026

Ryc. 967. Wrocław, 
pl. Nowy Targ, wykop 

2010–2012. Kości do gry. 
Rys. I. Gomułka

Fig. 967. Wrocław, Nowy 
Targ square, excavations 

2010-2012. Dice. 
Drawing I. Gomułka

Ryc. 968. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Różne przykłady stopnia wypełnienia komory kostki ołowiem.
 Fot. I. Gomułka

Fig. 968. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Examples of dice loaded with various quantities of lead. 
Phot. I. Gomułka
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a. Kostki sześcienne

Na placu Nowy Targ odkryto 22 egzemplarze ko-
stek sześciennych (tab. XVII.4). Wszystkie poza jed-
nym wykonano z kości śródręcza lub śródstopia bydła, 
a kostka o boku długości 1,2 cm mogła zostać wyko-
nana z kości długiej. Wymiary zabytków mieszczą się 
w przedziale 0,7–1,2 cm (tab. 4, ryc. 970).

Większość kostek została oznakowana zgodnie 
z systemem siódemkowym, którego założeniem jest 
umieszczenie oczek w taki sposób, by ich suma na prze-
ciwległych ściankach zawsze wynosiła 7. Na podstawie 
tych okazów zadokumentowano aż sześć różnych sche-
matów oznaczania ścianek. Wszystkie kostki można 
podzielić na dwie podstawowe grupy, które odróżnia 
zastosowanie zamiany miejscami jednej pary ścianek 
(np. wartości 6 i 1). W obrębie tych grup kolejne nie-
zgodności występują w wyniku stosowania różnych 
wariantów obrotu oznakowania o wartościach 2 oraz 
3. W zestawieniu z zespołem kostek śląskich odnale-
zionych wcześniej na terenie Śląska (Borkowski 1995, 
s. 101) powtórzyły się cztery systemy znakowania i wy-
stąpiły kolejne dwa. W badanych zespołach największa 
liczba kostek oznakowanych według identycznego sys-
temu wyniosła osiem egzemplarzy, jednak różnią się 
one średnicą oczek, dodatkowo na jednej z nich oczka 
wykonano innym narzędziem. Na podstawie badania 
okazów kostek sześciennych – 22 z placu Nowy Targ 
oraz 19 z terenu Śląska – możemy wnioskować, że me-

tody znakowania ścianek były określone jedynie co do 
sumy oczek na przeciwległych ściankach, a w kwestii 
pozycji poszczególnych wartości panowała wśród wy-
twórców dość duża dowolność.

Oczka na kostkach sześciennych można podzielić 
na wykonane oznaczeniem punktowym pojedynczym 
oraz na współśrodkowe z centralnym punktem wpi-
sanym w okręg. W badanym zespole wyróżniono trzy 
sposoby wykonywania oczek. Najczęstszym i najprost-
szym było oznaczenie punktowe, wykonywane wier-
tłem. Oczka współśrodkowe wykonywano zapewne za 
pomocą cyrkla rogowniczego, który pozostawiał ślad 
w postaci punktu obwiedzionego rowkiem (ryc. 971 
b). Analogiczne zdobienie pojawia się na wielu innych 
zabytkach wykonanych z rogu i kości, np. na grzebie-
niach, okładzinach, a także pionach do gier, m.in. tryk-
traka oraz szachów. W badanym zespole znalazły się 
dwa egzemplarze o takim sposobie znakowania ścia-
nek (nr inw. 3086/11, 6449/11). Punkt środkowy oczek 
w obu przypadkach jest o wiele mniejszych rozmia-
rów niż w większości pozostałych okazów, co mogło 
być efektem zastosowania niewielkiego nacisku cyrkla 
i dość płytkiego zdobienia. W zespole tym wstępuje 
również drugi sposób znakowania oczkami współśrod-
kowymi, zaobserwowany na pięciu egzemplarzach (nr 
inw. 9367/11, 5857/11, 4960/11, 4021/11, 4212/11). Ta 
forma zdobienia mogła być zarezerwowana głównie 
dla kostek sześciennych, gdyż rzadziej wykorzystywa-
no ją do zdobienia innego typu wyrobów. Oczka wy-

Ryc. 969. Kość palca o złożonym zdobieniu z Tallinna. Za: Russow 2012, s. 429, Abb. 8: 8

Fig. 969. Elaborately decorated phalanx from Tallinn, After: Russow 2012, s. 429, Abb. 8: 8

3. Elementy gier
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konywano prawdopodobnie za pomocą wierteł, jednak 
o innych zakończeniach niż używane do wykonywania 
najprostszych oczek pojedynczych (ryc. 972). W po-
równaniu z pierwszym typem oczek współśrodkowych 
brak w ich wypadku wewnętrznej płaszczyzny wypu-
kłej, która powstawała pomiędzy punktem centralnym 
a dookolnym rowkiem. Oczka drugiego typu cechu-
je płasko zagłębiona cała powierzchnia wewnętrzna, 

w której punkt centralny otrzymywał znacznie większą 
średnicę niż w przypadku typu pierwszego (ryc. 971 
a). Ten motyw zdobniczy oraz wykorzystane narzędzie 
podlegały dalszym przemianom, których przykładem 
może być kostka odnaleziona podczas badań wieży 
w Witkowie – jej oczka są zdobione dodatkowym we-
wnętrznym okręgiem zlokalizowanym bliżej zagłębio-
nego punktu centralnego (Michalak 2010, s. 172, ryc. 7).

Ryc. 970. Wrocław, 
pl. Nowy Targ, wykop 

2010–2012. Kostki 
sześcienne. 

Rys. I. Gomułka

Fig. 970. Wrocław, Nowy 
Targ square, excavations 
2010-2012. Cubical dice. 

Drawing I. Gomułka

XVII. Gry i zabawy



1029

Funkcjonował w tym okresie również drugi system 
znakowania ścianek, w którym oznaczenia na przeciw-
ległych ściankach dawały wartości 11 : 7 : 3 (6-5 : 4-3 
: 2-1). W zespole odkrytym na placu Nowy Targ wy-
stąpiła zaledwie jedna taka kostka (nr inw. 3086/11), 
a z terenu Śląska znane są trzy okazy tego typu, w tym 
jeden o takim samym jak w egzemplarzu nowotarskim 
systemie układu oczek (Borkowski 1995, s. 100–101). 
Kostkę z placu Nowy Targ wyróżnia wyjątkowa staran-
ność wykonania. Zdobiona jest oczkami współśrodko-
wymi wykonanymi cyrklem. Okaz ten cechuje ponadto 
forma wyraźnie prostopadłościenna zamiast sześcien-
nej. Interesującym elementem jest oznaczenie ścianek 
prostokątnych najwyższymi i średnimi wartościami, 
a zbliżonych do kwadratu, naprzeciwległych ścianek – 
jednym i dwoma oczkami. Mogło to umożliwiać ma-
nipulowanie wynikiem wyrzutu kostką poprzez rzut 
wprawiający kostkę w obrót jedynie w linii prostokąt-
nych ścianek. Z analogicznym zabiegiem spotykamy się 

w przypadku kostki z Elbląga, na której również dwie 
ścianki o kształcie innym od pozostałych oznaczono 
najniższymi wartościami (Adamczyk 2009, s. 171, ryc. 
5). Z okresu średniowiecza znane są również inne przy-
padki fałszerstw kostek sześciennych.

Sześcienne kostki do gry wytwarzano zarówno 
w ramach tzw. przemysłu domowego, jak i w warsz-
tatach. Niektóre źródła wskazują nawet specjalizacje 
w produkcji elementów gier, takie jak kostkarze, sza-
chownicy czy warcabnicy (Čechura, Vyšohlíd 2008, 
s. 725). Do produkcji kości do gry wykorzystywano 
elementy kości długich i metapodiów ssaków, a także 
poroża jeleniowatych. Używano w tym celu fragmen-
tów kości tworzących jej trzon oraz obudowujących 
nasady, ze względu na konieczność zastosowania zbitej 
tkanki kostnej. Powstające podczas obróbki odłupane 
fragmenty istoty zbitej kości przybierały formę sztabek 
zwężających się przy końcach (ryc. 973). Wynika to 
z naturalnie zmniejszającej się ku nasadom grubości 
istoty zbitej. Produkcję rozpoczynano od zmiękczenia 
surowca, następnie struganiem nadawano mu kształt 
prostokątny w przekroju. Powierzchnie ścianek pod-
dawano szlifowaniu, po czym za pomocą piły dzielo-
no je na formy sześcienne (Borkowski, Gierczak 1995, 
s. 223–227). Etapy wytwarzania kostek sześciennych 
przedstawiono na ilustracji pochodzącej z Księgi o grach 
w szachy, kości i tabula, powstałej z inspiracji króla Ka-
stylii i Leónu Alfonsa X Mądrego w XIII w. (Stempin 
2012, il. 25). Ostatnim etapem pracy było szlifowanie 
i znakowanie oczkami ścianek. Nie zawsze jednak zna-
kowanie ścianek było ostatnim elementem produkcji, 
co potwierdzają sztabki odnalezione m.in. we Wrocła-
wiu (Wiśniewski 1993, s. 325), Lubece oraz Neubran-
denburgu, o ściankach oznakowanych jeszcze przed 
podziałem na formy sześcienne. Zabieg ten stanowił 
zapewne ułatwienie produkcyjne, dyktowane trud-
nością znakowania kostek o niewielkich rozmiarach. 
Znaczono cztery ścianki sztabki, a pozostałe ścianki 
kostek – po ich oddzieleniu od sztabki (Jaworski 2002, 
s. 231). Z wykorzystaniem tej metody może być zwią-
zany drugi z opisanych systemów znakowania kostek, 
który zastosowano w wyrobach z Neubrandenburga. 

Ryc. 971. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Kostki 
sześcienne: a – 9367/11; b – 6449/11. Fot. I. Gomułka

Fig. 971. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 
2010-2012. Cubical dice: a – inv. no. 9367/11; 

b – inv. no. 6449/11. Phot. I. Gomułka

a b

Ryc. 972. Przykłady podstawowych typów narzędzi 
stosowanych do znakowania oczek na kostkach 

sześciennych.  Za: Čechura, Vyšohlíd 2008, s. 725

Fig. 972. Basic tool types used to mark pips on cubical dice. 
After: Čechura, Vyšohlíd 2008, p. 725
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Dzięki zamianie oczek można było wykorzystać kolejne 
ułatwienie, polegające na oznakowaniu ścianek sztabki 
najwyższymi wartościami, a po podziale na sześcienne 
kostki zostawało wykonanie dwóch najprostszych ozna-
czeń o niskiej wartości (Romanowicz 2013). Sporadycz-
nie odnajdywane są również kostki z innych surowców: 
kamienne, bursztynowe czy z kości słoniowej (Rulewicz 
1961; Borkowski 1997). Z badań w Czersku pochodzi 
natomiast kostka oraz dwa półfabrykaty wykonane 
z wapienia. Wśród znalezisk czeskich występują rów-
nież kostki gliniane, z piaskowca, a nawet okaz z żelaza 
(Čechura, Vyšohlíd 2008, s. 731).

Większość kostek sześciennych odkrytych we Wroc-
ławiu datowana jest na XIII–XIV w. (Kaźmierczyk 1966–
1970, cz. 1, s. 122–123; cz. 2, ryc. 131 f; ryc. 136 m, n; 
ryc. 138 m; Jaworski 1995, s. 151–152; Borkowski 1995, 
s. 100–102; 1999, s. 187, 198, 200–201; Borkowski, Gier-
czak 1995; Konczewska 2010d). Ślady pracowni ro-
gowniczych funkcjonujących we Wrocławiu odkryto 
w obrębie Rynku (Jastrzębski 1999) oraz ul. Igielnej 
(Jaworski 1995; 2002). Bogaty zespół pozostałości 
poprodukcyjnych kości do gry odkryto również przy 
ul. Sukiennice (Wiśniewski 1993, ryc. 4, 27) oraz ul. 
Więziennej 10/11 i Biskupiej (Borkowski, Gierczak 
1995, s. 223–227).

Grę kostkami sześciennymi uważa się za najpopu-
larniejszą w tym okresie, prawdopodobnie ze względu 

na to, że używano ich nie tylko w klasycznej grze w ko-
ści. Posługiwano się nimi również jako elementem skła-
dowym innych gier, takich jak szachy, warcaby, młynek 
czy gry hazardowe, w których o ruchu na szachownicy 
decydował właśnie rzut kostką. Poza grą, będącą for-
mą rozrywki, kości używano również jako narzędzia 
w przepowiedniach i wróżbach, gdzie do każdej wy-
rzuconej wartości przypisana była określona symbolika 
(Drabina 1998, s. 152–153). Źródła pisane potwierdzają 
funkcję kości jako ważnego elementu rozrywki doro-
słych, o czym wzmianki odnajdujemy m.in. u Długosza 
(Długosz 2009, ks. XI, sub anno 1430), ale przynoszą też 
liczne dowody hazardowego charakteru tego typu gier. 
O skali emocji, jakie musiały wywoływać gry, świad-
czą opisy odbywających się w ich trakcie kłótni, m.in. 
w kronice Wincentego Kadłubka (Kadłubek 1992, 
s. 191), a także przedstawienia na kaflach kłótni nad plan-
szami do gier z udziałem kostek znane z terenu Czech 
(Ławrynowicz, Nowakowski 2009, ryc. 33–35; Smoláko-
vá 2011, s. 578). Symbolika hazardowa kości pojawia się 
również na przedstawieniach ikonograficznych, m.in. 
Walka karnawału z postem Pietera Bruegla Starszego, 
Piekło z tryptyku Ogród rozkoszy ziemskich Hieronima 
Boscha czy Jan Kapistran pali karty i warcabnice Hansa 
Leonharda Schäufeleina. Znaczącym przedstawieniem 
jest również scena Kuszenia Chrystusa zobrazowana na 
kaflu z XV w. pochodzącym z Gniezna (ryc. 974).

Ryc. 973. Wytwarzanie kostek do gry. Za: Čechura, Vyšohlíd 2008, s. 724, ryc. 1

Fig. 973. Dice manufacturing. After: Čechura, Vyšohlíd 2008, p. 724, Fig. 1
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b. Pionki do gry

Pionki szachowe

1. Pionek szachowy z ołowiu (95%). Pion o okrągłej 
podstawie i stożkowatym zarysie, z zaokrąglonym 
szczytem. Zwieńczony pojedynczym elementem 
wystającym do boku, o zaokrąglonym zarysie. Wy-
sokość wynosi 3 cm, średnica podstawy 1,5 cm. 
Waga zabytku wynosi 58,024 g. Pochodzi z js. 100 
(studnia), datowanej na XII–1. poł. XIII w. Nr inw. 
2531/11 (ryc. 975 a).

2. Pionek szachowy wykonany z drewna w kształcie li-
tery M. Podstawa pionka jest prostokątna. Zdobiony 
jest 3 pionowymi żłobieniami w centralnej części,      
z których środkowe jest wyraźnie głębsze. Nad pod-
stawą pionu w partiach bocznych widoczne są wy-
tarcia powierzchni powstałe w wyniku użytkowania. 
Szerokość wynosi 3 cm, a wysokość 4 cm. Pocho-

dzi z js. 7, datowanej na XIV/XV w. Nr inw. 1250/11 
(ryc. 975 b).

3. Pionek szachowy wykonany z drewna, zakończony 
półkoliście. Podstawa pionka jest okrągła. Ścianki 
pionowo ścięto, a wierzchołek podkreślono elemen-
tem falistym. Szerokość wynosi 3,5 cm, a wysokość 
4,5 cm. Pochodzi z js. 7, datowanej na XIV/XV w. 
Nr inw. 1249/11 (ryc. 975 c).

Pionki do innych gier tablicowych

Pionki kościane piramidalne

1. Pionek do gry wykonany z metapodiów bydlęcych. 
Ma formę piramidki, zdobionej otworem na wierz-
chołku i 4 otworami współśrodkowymi na ścian-
kach. Długość boku podstawy wynosi 2,4 cm, a wy-
sokość 0,7 cm. Pochodzi z js. 16, datowanej na 1. poł. 
XIII w. Nr inw. 9449/11 (ryc. 975 d).

2. Pionek do gry wykonany z metapodiów bydlęcych. 
Ma formę piramidki, zdobionej na wierzchołku 
otworem. Wymiary podstawy to 2,5 × 2,3 cm, a wy-
sokość wynosi 0,5 cm. Pochodzi z js. 22, datowanej 
na XIII/XIV w. Nr inw. 5648/11 (ryc. 975 e).

3. Pionek do gry wykonany z metapodiów bydlęcych. 
Ma formę piramidki, zdobionej w centralnej części 
współśrodkowymi okręgami. Długość boku pod-
stawy wynosi 2,4 cm, a wysokość 0,7 cm. Pochodzi 
z js. 19, datowanej na XIV w. Nr inw. 3028/11 (ryc. 
975 f).

4. Pionek do gry wykonany z metapodiów bydlę-
cych. Ma formę piramidki, zdobionej 4 otworami 
współśrodkowymi, nieregularnie rozłożonymi na 
ściankach. Długość boku podstawy wynosi 2,2 cm, 
a wysokość 0,8 cm. Pochodzi z js. 19, datowanej na 
XIV w. Nr inw. 3084/11 (ryc. 975 g).

5. Pionek do gry wykonany z metapodiów bydlęcych. 
Ma formę piramidki, zdobionej w centralnej czę-
ści krzyżykiem, którego ramiona zakończone są 
punktami. Długość boku podstawy wynosi 2,1 cm, 
a wysokość 0,5 cm. Pochodzi z js. 19, datowanej na 
XIV w. Nr inw. 2898/11 (ryc. 975 h).

Ryc. 974. Kafel z przedstawieniem kuszenia Chrystusa, 
Gniezno, stan. 22, lata 60.–70. XV w., nr inw. 1993/2; AW/80. 

Za: Janiak 2003, il. 150

Fig. 974. Tile with Temptation of Christ scene, Gniezno,
 site 22, 1460s/1470s, inv. no. 1993/2; AW/80. 

After: Janiak 2003, Fig. 150
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6. Pionek do gry wykonany z metapodiów bydlęcych. 
Ma formę piramidki, zdobionej w centralnej części 4 
współśrodkowymi okręgami. Wymiary podstawy to 
2,1 × 2,3 cm, a wysokość wynosi 0,6 cm. Pochodzi z js. 7, 
datowanej na XIV/XV w. Nr inw. 1252/11 (ryc. 975 i).

Krążki z kości i poroża

1. Pionek do gry wykonany z poroża jelenia. Ma for-
mę okrągłą, zdobiony jest motywem składającym 
się z otworu w części centralnej, otoczonego przez 
nieregularnie ułożone 4 podwójne otwory wpisane 
w 2 koła. Średnica wynosi 4 cm, a wysokość 1,3 cm. 
Pochodzi z js. 22, datowanej na XIII/XIV w. Nr inw. 
755/11 (ryc. 976 a).

2. Pionek do gry wykonany z poroża jelenia. Ma formę 
okrągłą, zdobiony jest 3 podwójnymi okręgami uło-
żonymi na planie trójkąta. Średnica wynosi 3,2 cm,  
a wysokość 1 cm. Pochodzi z js. 22, datowanej na 
XIII/XIV w. Nr inw. 11043/11 (ryc. 976 b).

3. Pionek do gry wykonany z poroża jelenia. Ma formę 
okrągłą, zdobiony jest centralnym niewielkim otwo-
rem otoczonym 2 okręgami stanowiącymi środek 
sześciopłatkowego kwiatka wpisanego w koło. Śred-
nica wynosi 4,1 cm, a wysokość 0,9 cm. Pochodzi 
z js. 22, datowanej na XIII/XIV w. Nr inw. 3586/11 
(ryc. 976 c).

4. Pionek do gry wykonany z poroża jelenia. Ma formę 
okrągłą, o płaskiej stronie spodniej i spłaszczonej 
górnej oraz brzegach zaokrąglonych od strony gór-
nej. Średnica wynosi 3,1 cm, a wysokość 1,3 cm. Po-
chodzi z js. 19/22, datowanej na XIII/XIV w. Nr inw. 
4726/11 (ryc. 976 d).

5. Pionek do gry wykonany z kości. Ma formę okrągłą, 
zdobiony centralnym głęboko nawierconym otwo-
rem, otoczonym przez 2 okręgi i kolejne 8 podwój-
nych okręgów wpisanych w 2 okręgi. Średnica wy-
nosi 3,4 cm, a wysokość 0,8 cm. Pochodzi z js. 19, 
datowanej na XIV w. Nr inw. 9208/11 (ryc. 976 e).

Ryc. 975. Wrocław, pl. Nowy Targ, 
wykop 2010–2012. Piony do gry.

 Rys. I. Gomułka

Fig. 975. Wrocław, Nowy Targ square, 
excavations 2010-2012. Game pawns. 

Drawing I. Gomułka
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Krążki drewniane

1. Pionek okrągły płaski, wykonany z drewna. Zdobio-
ny na jednej płaszczyźnie ośmioramienną gwiazdą   
z przecinających się prostych linii wpisaną w trady-
cyjną gwiazdę. Średnica wynosi 5,5 cm, a wysokość 
1,5 cm. Pochodzi z js. 22, datowanej na XIII/XIV w. 
Nr inw. 3486/11 (ryc. 976 f).

2. Pionek okrągły wykonany z drewna. Powierzchnia 
górna zdobiona ośmioramienną gwiazdą z przecina-
jących się linii zakończonych trójkątami, wpisanych 
w okręgi. Średnica wynosi 3,7 cm, a wysokość 1,3 
cm. Pochodzi z js. 7, datowanej na XIV/XV w. Nr 
inw. 315/10 (ryc. 976 g).

3. Pionek okrągły wykonany z drewna. Powierzchnia 
górna zdobiona lilią. Średnica wynosi 3 cm, a wyso-
kość 0,8 cm. Pochodzi z js. 7, datowanej na XIV/XV 
w. Nr inw. 37/11 (ryc. 976 h).

4. Krążek drewniany wykonany z drewna. Powierzch-
nia górna zdobiona słabo zaznaczonym okręgiem 
wykonanym za pomocą cyrkla. Na stronie spodniej 
widoczne liczne obicia powierzchni. Średnica wyno-
si 4,5 cm, a wysokość 1 cm. Pochodzi z js. 19/22, da-
towanej na XIII/XIV w. Nr inw. 923/11 (ryc. 976 i).

Krążki ceramiczne

1. Pionek wykonany z brzuśca naczynia wypalonego 
na kolor szary. Forma nieregularnie owalna o obtłu-
czonych brzegach. Na powierzchni górnej widoczne 
zdobienie rowkami, powierzchnia dolna lekko wklę-
sła. Szerokość wynosi 4 cm, a wysokość 0,7 cm. Po-
chodzi z js. 72, datowanej na 2. poł. XII – początek 
XIII w. Nr inw. 11407/11 (ryc. 976 j).

2. Pionek ceramiczny o formie płaskiego krążka z otwo-
rem w centralnej partii. Część dolna jest płaska, nie-
opracowana, brzegi części górnej podwyższono, tak 

Ryc. 976. Wrocław, pl. Nowy 
Targ, wykop 2010–2012. 
Piony do gry. 
Rys. I. Gomułka

Fig. 976. Wrocław, 
Nowy Targ square, 
excavations 2010-2012.
 Game pawns. Drawing
 I. Gomułka

Elementy gier



1034

samo jak brzeg wewnętrznego okręgu. Część gór-
na uległa silnym obiciom. Średnica krążka wynosi    
4,6 cm, otworu 0,5 cm, a wysokość 0,8 cm. Pocho-
dzi z js. 716, datowanej na 1. poł. XIII w. Nr inw. 
11418/11 (ryc. 976 k).

Do popularnych gier typu tabula były potrzebne 
plansze tablicowe oraz różne piony. Wśród podstawo-
wych rodzajów plansz można wymienić te przezna-
czone do gry w alquerque, młynek, tryktraka i back-
gammona oraz szachownicę. Wszystkie rodzaje plansz 
wykorzystywano do rozmaitych wersji wymienionych 
gier. Wśród nich jedynie szachy wymagały zróżnico-
wania pionów w obrębie kompletu przeznaczonego dla 
jednego gracza.

W materiałach z placu Nowy Targ wyróżniono trzy 
piony w stylu arabskim, którym można przypisać funk-
cję elementów szachowych. Najciekawszym okazem 
jest zabytek wykonany z ołowiu, pochodzący z XII–1. 
poł. XIII w. (nr inw. 2531/11). Forma figurki jest typo-
wa dla przedstawienia figury rycerza konnego. Cechą 
charakterystyczną tej figury jest wieńczący ją zaokrą-
glony element pojedynczy, w przeciwieństwie do ele-
mentu podwójnego, symbolizującego figurę biskupa, 
czyli gońca. Element ten w przypadku figury rycerza 
konnego symbolizował koński łeb lub jeźdźca (Stem-
pin 2010, s. 44). Kolejnym z pionów szachowych jest 
okaz wykonany z drewna, wyobrażający figurę wieży, 
wówczas określanej jako wóz bojowy (nr inw. 1250/11). 
Cechą charakterystyczną jest prostokątna podstawa 
i zarys przypominający literę M, gdzie wcięcie w cen-
tralnej części symbolizuje wnętrze rydwanu (Stempin 
2012, s. 85). Analogiczny, XIII-wieczny zabytek znany 
jest z Ostrowa Tumskiego we Wrocławiu. Oba okazy 
zdobione są trzema równoległymi liniami rytymi prze-
biegającymi pionowo przez środek pionów. Trzeci okaz 
znaleziony na placu Nowy Targ pełnił zapewne funkcję 
pionka. Zwieńczono go elementem zdobniczym w po-
staci falistej obwódki (nr inw. 1249/11). Okazy pionów 
o formie zaokrąglonej w górnej partii miały wyobrażać 
piechotę. Szachy stanowiły ważny składnik świata śre-
dniowiecznego nie tylko jako narzędzie rozrywki, ale 
i jako element kanonu zachowań dworskich, forma edu-

kacji, w szczególności dzieci należących do wyższych 
warstw społecznych, a także narzędzie hazardu (Stem-
pin 2010; 2012; Bubczyk 2003; 2009; Giżycki 1960).

Źródła ikonograficzne dostarczają wielu obrazów 
gry w tabula z najczęściej dość schematycznie przed-
stawionymi pionami. Na szachownicach wyobrażano 
komplety bierek szachowych o formie abstrakcyjnej 
oraz okrągłe piony do gier warcabowych. Pionki sza-
chowe ukazywane są także jako element gier typu 
młynek i alquerque. Piony okrągłe przedstawiono na 
ilustracjach gier wymagających plansz do tryktraka 
i backgammona. Wszystkim typom plansz na ikono-
grafii towarzyszą również kości. Do rzadkości należą 
przedstawienia kwadratowych pionów piramidalnych, 
co może wynikać z ilustrowania form pionów najbar-
dziej typowych dla danej gry. Pojedyncze przedsta-
wienia ikonograficzne ukazują schematycznie piony 
o formie nieregularnej, możemy więc założyć dość 
dużą dowolność doboru pionów, będącą konsekwencją 
ogromnej popularności gier typu tabula. Interesująca 
jest również kwestia znaków na pionach piramidal-
nych, odbiegających od typowych zdobniczych moty-
wów na pionach okrągłych i przypominających raczej 
oznaczenia kostek sześciennych. Znane dotąd okazy 
znakowano zwykle oczkami o wartościach od 1 do 6. 
Podstawowe motywy zdobnicze są powtarzalne, szcze-
gólnie oznaczenia jednym oczkiem (na szczycie) czy 
czterema (po jednym na każdej ze stron piramidki). 
Również wśród mniej typowego znakowania odnajdu-
jemy dalsze analogie, jak w przypadku okazu o nr. inw. 
2898/11, zdobionego krzyżykiem, którego ramiona 
zakończone są czterema punktami, i podobnie zdobio-
nego okazu z Pragi (Čechura, Vyšohlíd 2008, s. 735). 
Do pojedynczych znalezisk należą oznaczone dziewię-
cioma oczkami, jak okaz z Wrocławia (Buśko 2004a, 
s. 41, ryc. 12), Budapesztu (Endrei 1988, s. 77, ryc. 47) 
czy Pragi (Čechura, Vyšohlíd 2008, ryc. 10 o). Niektó-
re wprost nawiązują do kształtu i oznaczeń kostki sze-
ściennej wyobrażonej w centralnej partii, tak jak okaz 
odkryty na terenie Wilna (ryc. 977) (Blaževičius 2011, 
s. 137, ryc. 169, 170). Nawiązujący do tej formy pion 
odnaleziono również w ramach badań grodu i zamku 
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piastowskiego w Opolu, ma on formę regularnie pira-
midalną z oznaczeniem o wartości 3 wyobrażonym na 
jego spłaszczonym szczycie.

ku w jednym komplecie. Rzadziej otwory w pionach 
lokowano centralnie, jak w przypadku okazu pocho-
dzącego z Ostrowa Tumskiego we Wrocławiu (Stem-
pin 2012, s. 59, ryc. 46). Zdecydowanie częściej otwór 
centralny wykonywano w pionach okrągłych (Ulbricht 
1984, ryc. 39, 40). Cechy te pozwalają przypuszczać, że 
piony piramidalne mogły mieć uniwersalny charakter 
i służyć jako zamienniki pionów okrągłych, jak rów-
nież w grach, w których dodatkowym elementem była 
kostka sześcienna, choć forma gry za ich pomocą jest 
dziś trudna do określenia. Jako łatwo przenośne i wie-
lofunkcyjne piony mogły wraz z wykonanymi naprędce 
planszami towarzyszyć grom, którym oddawano się 
w wolnych chwilach.

Duże zapotrzebowanie na zestawy do gier potwier-
dza również używanie w tym okresie pionów o nie-
starannym wykonaniu, tworzonych z różnorodnych 
surowców. Wśród materiałów z placu Nowy Targ wy-
różniono pion wykonany z brzuśca naczynia, w którym 
w wyniku używania doszło do dookolnego obtłuczenia 
boków (nr inw. 11407/11). Podobne okazy wykonane 
z brzuśców naczyń znane są z Wrocławia z ul. Wię-
ziennej, skąd pochodzi pion ze zdobieniem typowym 
dla naczyń ceramicznych, w postaci pojedynczego 
poziomego żłobka (Borkowski 1999, s. 189, ryc. 1/7), 
oraz z ul. Igielnej, z widocznymi śladami szlifowania w 
celu nadania mu okrągłego kształtu i licznymi obtłu-
czeniami (Borkowski 1995a, s. 315). Tego typu piony, 
nieforemne i bez dodatkowego celowego zdobienia, 
często wykonywane z odpadków, znane są z całego 
terenu Europy. Tworzono je z odłamków nie tylko na-
czyń, ale też dachówek czy płytek kamiennych (Thier 
2012, s. 295; Blaževičius 2011, s. 131; Westholm 2012, 
s. 487; Hjermind 2012, s. 556). Kolejnym znaleziskiem 
uproszczonego piona ceramicznego z placu Nowy Targ 
jest zachowany w połowie krążek z otworem w central-
nej części (nr inw. 11418/11). Pion i otwór wykonane są 
dość niestarannie, a prawie cała powierzchnia zabytku 
uległa licznym obtłuczeniom. Część dolna, lekko wklę-
sła, nie została przez wytwórcę w ogóle opracowana. 
Do bardzo schematycznych pionów należy również 
okaz drewniany (nr inw. 923/11) w postaci lekko nie-

Ryc. 977. Pionek piramidalny, Wilno, XV–XVI w. 
Za: Blaževičius 2011, s. 137, ryc. 170

Fig. 977. Pyramid-shaped game pawn, Vilnius, 15th-16th 
century. After: Blaževičius 2011, p. 137, Fig. 170

Elementy te sugerują uniwersalny charakter pio-
nów, na który naprowadza także sama specyfika po-
wszechności tabula. Licznie potwierdzają to znaleziska 
plansz do gier, które ryto na poczekaniu we wszystkich 
dostępnych miejscach. Takie wyryte na szybko i zwykle 
dość niestarannie plansze znane są już od wczesnego 
średniowiecza, czego przykładem może być znalezisko 
w Podegrodziu, koło Nowego Sącza, gdzie ozdobiono 
w ten sposób otoczak kamienny będący częścią bru-
ku, wydatowany na X–XII w. (Woźniak 1969, s. 263). 
Z czasem plansze ryto we właściwie wszelkich moż-
liwych miejscach, m.in. na ścianach (np. XV-wieczny 
rysunek na ścianie kościoła w Świerzawie na Dolnym 
Śląsku), płytach posadzkowych (np. XVII-wieczny 
rysunek na płycie z Zamku Królewskiego w Warsza-
wie) czy innych elementach budowlanych, jak ce-
gły, dachówki, dranice (przykłady znane m.in. z Rusi 
z IX–XII w.). Plansze do tabula pojawiają się również 
na przydrożnych kamieniach i na przedmiotach użytku 
codziennego, m.in. naczyniach i przedmiotach drew-
nianych (Pela 1999; Romanowicz 2013). Interesującym 
przykładem są plansze wyryte na dnie i pokrywie be-
czek z XIV/XV w., odkryte w Wilnie (Blaževičius 2011, 
s. 126). Na kwestię przeznaczenia pionów piramidal-
nych nowe światło rzucają znaleziska z Gdańska: w ich 
narożnikach wykonano na wylot po jednym niewiel-
kim otworku niewpisującym się w motyw zdobniczy. 
Element ten mógł służyć do przenoszenia ich na sznur-
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foremnego płaskiego krążka z bardzo schematycznym 
zdobieniem wykonanym cyrklem, ograniczającym się 
do zarysowania pojedynczego okręgu.

W zdobnictwie pionów do gier tablicowych wi-
doczne są pewne tendencje do podziału wyrobów na 
dwie grupy. Piony piramidalne znakowano zazwyczaj 
za pomocą oczek współśrodkowych, często wyznacza-
jąc powierzchnię zdobienia kwadratowym obramowa-
niem wzdłuż boków. W przypadku okazów okrągłych 
również stosowano zdobienie w postaci takich oczek, 
jednak w ich liczbie – w przeciwieństwie do piramidek 
– widoczna jest dość duża dowolność i ich charak-
ter jest typowo ozdobny. Zwykle w pionach kolistych 
wykorzystywano dodatkowo motyw okręgów, jednak 
nie stanowią one jedynie obramowania, lecz element 
zdobienia, rozchodząc się koncentrycznie od centrum 
piona, które często podkreślano punktem lub zagłębie-
niem. Częstym elementem zdobień jest motyw gwiaz-
dy w różnych formach, często jedynie nawiązujący do 
jej ogólnego zarysu, jak na okrągłym pionie z poroża 
z Kruszwicy (Stempin 2012, s. 59–60). Odwołaniem do 
tego motywu jest również powtarzające się zdobienie 
w postaci sześciolistnego kwiatu, czego przykładem 
w materiałach z placu Nowy Targ jest okrągły pion 
o nr. inw. 3586/11. Analogiczne zdobienie znane jest 
m.in. z okazu z Ostrówka w Opolu (Jamka 1949, s. 33), 
z Mikulčic (Kavánová 1995, s. 196, ryc. 36/3) czy też 
Szlezwiku (Ulbricht 1984, ryc. 39/7). Popularność mo-
tywu gwiazdy potwierdza stosowanie go na zabytkach 
z kości, poroża i drewna, jak na nowotarskich okazach 
o nr. inw. 315/10 i 3486/11. Ze stanowisk słowiańskich 
znane są również piony z kości i poroża zdobione kom-
binacjami oczek i łuków oraz rozetą (Kavánová 1995, 
s. 196–197, ryc. 36/6, 7, 9–12).

Poza wymienionymi prostymi i powtarzalnymi 
motywami zdobniczymi na wszystkich typach pionów 
do gier tabula występuje również znakowanie bardziej 
złożone i indywidualne. Na żetonach kolistych wystę-
pują najbardziej misterne zdobienia, zapewne ze wzglę-
du na największą powierzchnię zdobniczą. Do wyjąt-
kowych zabytków zalicza się okaz z kości słoniowej 
odkryty w Czersku, ze zdobieniem w postaci stylizo-

wanego ptaka otoczonego bordiurą roślinną (Stempin 
2012, s. 48), czy kościany pion z Ostrowa Tumskiego we 
Wrocławiu z wyobrażeniem hydry (Wachowski 2013, 
ryc. 43). Najcenniejsze okazy wykonywano na mister-
nie zdobionym surowcu o wysokiej wartości, jak pion 
z bursztynu z wizerunkiem syreny, znaleziony w Szwe-
cji (Staaf 2012, s. 453, ryc. 8). Do okazów o wyjątkowym 
zdobieniu należy zaliczyć pion z poroża znakowany 
dwustronnie: na jednej stronie motywem mężczyzny 
strzelającego z łuku, a na drugiej sceną zwierzęcą (Kavá-
nová 1995, s. 198–199, ryc. 36/13). Wykorzystywanym 
motywem był również wizerunek rycerza (Wrocław, 
pl. Wolności, Stempin 2012, s. 59–60), a nawet rycerza 
na koniu, na okazie z Wilna (Blaževičius 2011, s. 135, 
ryc. 166). Wśród piramidek nieliczne zabytki o niety-
powym zdobieniu charakteryzują się dużą koncentra-
cją oczek tworzących motyw zdobniczy. Stosowanie 
innych technik zdobniczych na pionach z drewna po-
wodowało ograniczenie stosowanych ornamentów do 
prostych i koncentrycznych rytych linii. Wśród oka-
zów drewnianych z placu Nowy Targ odkryto jednak 
jeden żeton o bardziej złożonym zdobieniu, w posta-
ci lilii heraldycznej, będącej symbolem Marii Panny 
i Trójcy Świętej (Wachowski 2013, s. 124). Zastoso-
wanie tego symbolu w pionach do gry powtarza się 
m.in. na znalezisku drewnianej bierki szachowej z Hull 
w Anglii (Evans 2012, s. 44, ryc. 4/4).

Elementy jednego kompletu pionów do gier tabula 
nie musiały być identycznie ozdobione, co potwierdza 
unikatowe znalezisko prawie kompletnego zestawu do 
szachów z Sandomierza. Komplet ów podzielono na 
zestawy dla dwóch graczy poprzez zastosowanie głę-
bokiego i wyraźnego zdobienia na jednym z zestawów 
oraz analogicznej, lecz płytszej ornamentacji na dru-
gim. Zdobienie poszczególnych figur w obrębie każde-
go zestawu różni się liczbą oczek czy układem rytych 
linii, lecz zostało wykonane tymi samymi narzędziami. 
Możliwe jest więc, że w obrębie jednego zestawu wy-
stępowały piony tego samego kształtu i o podobnych 
wymiarach, lecz różniące się liczbą oczek, co tłumaczy-
łoby tak duże zróżnicowanie motywów zdobniczych. 
Okazy o zdobieniu indywidualnym mogły natomiast 
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stanowić piony o wyższej wartości w grze, bądź ich 
zdobienie mogło być związane z oznaczeniem przyna-
leżności do właściciela.

Tak bogaty zespół znalezisk elementów gier odna-
leziony na placu Nowy Targ potwierdza bardzo dużą 
popularność tego typu rozrywek w okresie średniowie-
cza. Wśród przedstawionych zabytków znajdują się za-
równo okazy o dużej staranności wykonania i zapewne 
większej wartości, jak i piony, które można było wy-
tworzyć w pośpiechu z odpadków. Powszechność tego 
typu gier musiała być na tyle duża, że ich uprawianie 
nie wiązało się z wymogami dotyczącymi miejsca gry. 
Stanowiły rozrywkę w domach, karczmach, ale i na 
placach czy targach, wszędzie tam, gdzie można było 
znaleźć wolną chwilę na oddanie się przyjemnościom. 
Wiąże się to ściśle z zauważalną nierozdzielnością 
w okresie średniowiecza czasu pracy i czasu wolnego. 
Zapewne do dużego zapotrzebowania na gry dosto-
sowywano formę ich elementów, stosując różnorakie 

udogodnienia, jak używanie pionów uniwersalnych, 
pionów uproszczonych czy też pionów, które można 
było nosić w zestawie, przewiązane sznurkiem. Po-
twierdzają to również znaleziska schematycznych ry-
sunków plansz, rytych w wielu dogodnych miejscach 
i na przedmiotach codziennego użytku. Interesującym 
zagadnieniem jest samo zdobienie elementów gier. 
W przypadku pionów duża różnorodność zdobnictwa, 
form oraz wykorzystywanych surowców sugeruje, że 
elementy te zapewne w dużej części wytwarzano na 
własny użytek. Dotyczy to również znalezisk kostek 
sześciennych – duże zróżnicowanie układów oczek 
i narzędzi wykorzystywanych do produkcji sugerują 
wytwórstwo o charakterze indywidualnym. Odnale-
zione zabytki o złożonym zdobieniu, okaz ołowianego 
pionka szachowego czy misternie wykonana kostka 
sześcienna mogąca służyć do fałszowania wyników 
świadczą o tym, jak ważne miejsce w życiu codzien-
nym okresu średniowiecza zajmowały gry.

4. Instrumenty

a. Grzechotki

1. Grzechotka gliniana butelkowata o baniastym brzu-
ścu, z lekko spłaszczonym dnem i smukłą szyjką,        
z niewielkim otworem wewnątrz o średnicy 7 mm. 
Wysokość grzechotki wynosi 5 cm, średnica 4 cm. 
Pokryta jest polewą barwy brązowej, wypalona na 
kolor jasnoszary, wewnątrz znajduje się dobrze sły-
szalna kulka. Pochodzi z js. 72, datowanej na 2. poł. 
XII – początek XIII w. Nr inw. 3405/11/A (ryc. 978 a).

2. Grzechotka gliniana o kształcie jajowatym, ze stoż-
kowatym uformowaniem partii dolnej. Wypalo-
na na kolor jasnoszary, pokryta dobrze zachowaną 
ciemnooliwkową polewą, wewnątrz słabo słyszalny 
kamyk. Wysokość 4 cm, średnica 3,5 cm, średnica 
otworu 4 mm. Pochodzi z js. 72, datowanej na 2. poł. 
XII – początek XIII w. Nr inw. 11649/11 (ryc. 978 b).

3. Grzechotka gliniana o kształcie jajowatym, wypalona 
na kolor jasnobeżowy. Powierzchnia wypalona nie-
równomiernie, z widocznymi pojedynczymi plam-

kami żółtej polewy, nałożonymi prawdopodobnie 
przypadkowo. Na powierzchni widoczne są nieregu-
larne rysy, powstałe zapewne w trakcie użytkowania. 
Wewnątrz słabo słyszalna kulka. Wysokość 4,9 cm, 
średnica 3,3 cm, średnica otworu 4 mm. Pochodzi         
z js. 72, datowanej na 2. poł. XII – początek XIII w. 
Nr inw. 9524/11 (ryc. 978 c).

4. Grzechotka o formie kulistej, wypał szary, ciemno-
szara szklista polewa z plamami żółtobrązowymi, 
wewnątrz kulka gliniana. Powierzchnia jest poro-
wata, przepalona, z boku widoczny ubytek w postaci 
wgłębienia. Średnica 3,3 cm, średnica otworu 4 mm. 
Pochodzi z js. 412 (budynek), datowanej na XII–XIII 
w. Nr inw. 11757/11 (ryc. 978 d).

5. Grzechotka o formie baniastego naczynka bez wyod-
rębnionej szyjki, na powierzchni widoczne dookolne 
żłobki, wyodrębnione, lekko wklęsłe dno. W miej-
scu szyjki i dna znajdują się niewielkie otworki. Wy-
palona na kolor pomarańczowy, powierzchnia ze-
wnętrzna pokryta brązową polewą o średnim stanie 
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zachowania, z szarymi przebarwieniami. Wewnątrz 
znajduje się kulka. Wysokość 3,1 cm, średnica dna 
2,3 cm, średnica wylewu 4,3 mm. Pochodzi z js. 552 
(rów lub rynsztok), datowanej na XII–XIV w. Nr 
inw. 11693/11 (ryc. 978 e).

6. Grzechotka o formie baniastego naczynka bez wyod-
rębnionej szyjki, kształt nieregularny, na całości wi-
doczne łączenia taśm, wyraźnie wyodrębnione dno. 
W miejscu szyjki i dna znajdują się niewielkie otwor-
ki. Wypalona na kolor pomarańczowy, powierzchnia 
zewnętrzna szara, wewnątrz znajduje się kulka. Wy-
sokość 3,1 cm, średnica dna 2,3 cm, średnica wylewu 
4,3 mm. Pochodzi z js. 552 (rów lub rynsztok), dato-
wanej na XII–XIV w. Nr inw. 11692/11 (ryc. 978 f).

7. Grzechotka o formie baniastego naczynka bez wyod-
rębnionej szyjki, o lekko wklęsłym dnie. W miejscu 
szyjki i dna znajdują się niewielkie otworki. Wypalo-
na na kolor pomarańczowy, powierzchnia zewnętrz-
na pokryta szarosrebrną polewą, słabo widoczne 
żłobienia poniżej załomu brzuśca, wewnątrz kulka. 
Wysokość 3,3 cm, średnica dna 2,5 cm, średnica 
brzuśca 4,5 cm, średnica otworu 7 mm. Pochodzi      
z js. 552 (rów lub rynsztok), datowanej na XII–XIV 
w. Nr inw. 11687/11 (ryc. 978 g).

8. Grzechotka gliniana butelkowata zachowana w czę-
ści górnej, ze smukłą szyjką i szerokim wylewem 
oraz niewielkim otworem wewnątrz o średnicy                            
0,5 cm. Wysokość zachowana grzechotki wynosi 3,7 
cm, średnica 4 cm. Wypalona na kolor jasnoszary, po-
kryta polewą barwy brązowej. Pochodzi z js. 16, dato-
wanej na 1. poł. XIII w. Nr inw. 7776/11 (ryc. 978 h).

9. Grzechotka gliniana butelkowata zachowana w czę-
ści górnej, w postaci smukłej szyjki z szerokim wy-
lewem z podkreślonym brzegiem oraz niewielkim 
otworem wewnątrz o średnicy 0,8 cm. Wysokość 
zachowana grzechotki wynosi 2 cm, średnica 2,9 
cm. Wykonana starannie, pokryta polewą barwy 
brązowej z obu stron, wypalona na kolor kremowy, 
cienkościenna. Pochodzi z js. 22/11, datowanej na 
XIII–XIV w. Nr inw. 5582/11 (ryc. 978 i).

10. Grzechotka gliniana butelkowata zachowana                 
w części górnej, w postaci smukłej szyjki z szerokim 

nieforemnym wylewem oraz niewielkim otworem 
wewnątrz o średnicy 0,8 cm. Wysokość zachowana 
grzechotki wynosi 2,4 cm, średnica 2,6 cm. Pokryta 
polewą barwy brązowej z zewnątrz i wewnątrz wyle-
wu, wypalona na kolor szary. Pochodzi z js. 16, dato-
wanej na 1. poł. XIII w. Nr inw. 10385/11 (ryc. 978 j).

11. Grzechotka gliniana butelkowata w postaci smu-
kłej szyjki ze słabo zachowanym wylewem oraz 
niewielkim otworem wewnątrz o średnicy 0,7 cm. 
Wewnątrz wylewu widoczny nadmiar gliny w po-
staci wypustki, nierówna powierzchnia korpusu 
grzechotki. Widoczna niestaranność lub pośpiech                                       
w wykonaniu. Wysokość zachowana grzechotki wy-
nosi 4,1 cm, średnica wylewu 3,9 cm. Pokryta pole-
wą barwy szarożółtawej z zewnątrz i wewnątrz, wy-
palona na kolor szary. Pochodzi z js. 43, datowanej 
na XIII/XIV w. Nr inw. 6016/11 (ryc. 978 k).

12. Grzechotka gliniana butelkowata zachowana w czę-
ści górnej, w postaci smukłej szyjki z szerokim wyle-
wem oraz niewielkim otworem wewnątrz o średnicy 
0,7 cm. Wysokość zachowana grzechotki wynosi  3,4 
cm, średnica wylewu 2,6 cm. Pokryta polewą barwy 
szarożółtawej z zewnątrz i częściowo wewnątrz szyj-
ki, wypalona na kolor szary. Pochodzi z js. 16, dato-
wanej na 1. poł. XIII w. Nr inw. 4106/11 (ryc. 978 l).

13. Grzechotka gliniana butelkowata zachowana w czę-
ści górnej, w postaci słabo zachowanej smukłej szyjki 
z szerokim wylewem pierwotnie uformowanym kwa-
dratowo oraz niewielkim otworem wewnątrz o śred-
nicy 0,7 cm. Ścianki szyjki zostały z czterech stron 
półkoliście zagniecione do wewnątrz. Wysokość za-
chowana grzechotki wynosi 3,4 cm, średnica wylewu 
2,2 cm. Pokryta jest polewą barwy żółtej z zewnątrz 
i od wewnątrz, wypalona na kolor szary. Pochodzi           
z js. 16, datowanej na 1. poł. XIII w. Nr inw. 11096/11 
(ryc. 978 ł).

14. Grzechotka (?) gliniana kulista, zachowana w posta-
ci fragmentu brzuśca. Wypalona na kolor jasnoszary, 
pokryta dobrze zachowaną szklistą brązową polewą, 
cienkościenna. Wymiary fragmentu to 3,1 × 3,2 cm. 
Pochodzi z js. 16, datowanej na 1. poł. XIII w. Nr inw. 
2283/11 (ryc. 978 m).
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Grzechotki pochodzące z badań placu Nowy Targ 
reprezentują klasyczne formy: jajowate, okrągłe oraz 
zbliżone do naczynek. Wśród znalezisk nie zadoku-
mentowano grzechotek, którym można przypisać 
funkcję obrzędową. Wśród form wzorowanych na na-
czyniach można wyróżnić dwa podstawowe typy: okazy 
o nr. inw. 11687/11, 11692/11, 11693/11 uformowano 
jako baniaste przysadziste naczynka z wyodrębnionym 
dnem, pozbawione szyjki i wylewu. Zostały wypalone 
na kolor pomarańczowy i pokryte szarą lub brązową 
polewą. Na powierzchni wszystkich okazów widoczne 
są ślady łączenia taśm. Drugi typ reprezentują formy 
butelkowate, których brzuśce są silnie zaokrąglone, ze 
słabo zaznaczonym lub kulistym dnem. Elementem 
charakterystycznym tego typu grzechotek jest smukła 
szyjka zakończona mocno rozszerzonym wylewem, 
w której znajduje się niewielki otwór o średnicy 0,5–
0,8 cm. Wypalono je na kolor jasnoszary i pokryto ja-
snobrązową lub żółtawą polewą. We wszystkich tych 
grzechotkach widoczny jest od wewnątrz ślad skręce-
nia gliny powstały podczas modelowania wąskiej szyj-
ki. Niektóre okazy wykonano niestarannie, z nierówną 
powierzchnią korpusu czy też nieforemnym zakończe-
niem szyjki. Analogiczne grzechotki z terenu obecnych 
ziem polskich znane są z pojedynczych okazów; jeden 
z nich odkryto w Elblągu, w nawarstwieniach datowa-
nych na 1. poł. XV w. Grzechotkę tę pokryto brązowo-
-zieloną polewą, brzusiec ozdobiono trzema pojedyn-
czymi żłobkami (Nawrolska 2012a, s. 314). Podobne 
znaleziska znane są z terenu Niemiec i Danii. Wczesny 
okaz takiej grzechotki odkryto już w nawarstwieniach 
z X/XI w. w Hamburgu. Interesującymi jej elementami 
są: wtórnie zatkany otwór w partii górnej i dodatkowy 
otwór w dolnej części (Först 2012, ryc. 7.1). Być może 
okaz ten został wtórnie użyty w innym niż instrument 
celu. Zdobiony jest różowymi pasmami farby, zaliczono 
go do ceramiki typu Pingsdorf. Z tego samego okresu 
pochodzi również fragment drugiej grzechotki zalicza-
nej do ceramiki typu Pingsdorf. Jest to jednak odmien-
ny typ grzechotki, zakończony półkolistym uchwytem. 
Zachowana jest tylko w części górnej, z otworem na 
wylot w centrum uchwytu. Pierwotnie korpus grze-

chotki był kulisty, wykonany z białej gliny, pokryto go 
cienkim, błyszczącym metalicznym czarno-brązowym 
szkliwem (Först 2012, s. 138, ryc. 7.2, 3). Grzechotki 
butelkowate znane są również z Danii. Występują tu od 
XII w., większość z nich również wykonano z gliny wy-
palonej na biało i pokrytej brązowym lub zielonkawym 
szkliwem. Interesującym aspektem jest powszechne 
wykorzystywanie w ich produkcji metalicznej szklistej 
glazury, techniki szkliwienia, która była wówczas nie-
znana w innych częściach północno-zachodniej Euro-
py. W literaturze takim grzechotkom przypisywana jest 
również funkcja symbolicznych pojemników, używa-
nych podczas pielgrzymek (Søvsø 2012, s. 532).

Rozróżnienie funkcji grzechotek średniowiecz-
nych opiera się przede wszystkim na analizie ich form 
i sposobu produkcji, gdyż wszystkie znane typy od-
najdywane są w kontekście zarówno obrzędowym, jak 
i świeckim. Okazy pełniące funkcję apotropeiczną wy-
różniają się starannym wykonaniem, pokryciem wie-
lobarwną polewą i złożonym zdobieniem (najczęściej 
w formie tzw. drzewa życia). Zaliczane do tej grupy 
grzechotki-pisanki nawiązują do symbolu o silnych 
właściwościach magicznych, jakim było jajko. Uwa-
ża się dodatkowo, że takie grzechotki mają wschod-
nią proweniencję (Hilczerówna 1951, s. 14). Okazy 
z Nowego Targu o formie jajowatej (nr inw. 11649/11, 
9524/11) zdają się nawiązywać do form pisanek. Szcze-
gólnie widoczne jest to na okazie o nr. inw. 11649/11, 
który starannie pokryto grubą warstwą szkliwa. Porów-
nanie grzechotek średniowiecznych znalezionych na 
terenie obecnych ziem polskich ukazuje, że z pewno-
ścią w okresie tym współistniały ich funkcje obrzędowe 
i świeckie. Z czasem grzechotki coraz liczniej występo-
wały na terenie osad i przestawały być przedmiotami 
o znaczeniu wyłącznie apotropeicznym. Okazy wy-
korzystywane w ramach obrzędów czy praktyk ma-
gicznych tworzyły dosyć jednorodną grupę w ramach 
dwóch podstawowych typów (grzechotki pisanki 
i grzechotki guzkowate). Z podobną częstotliwością 
występowały zarówno na cmentarzyskach, jak i na 
osadach. Zdecydowana większość datowana jest do 
XIII w.
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Równocześnie używano grzechotek, które można 
zaliczyć do drugiej grupy, charakteryzującej się więk-
szym zróżnicowaniem: są w niej okazy pokryte jedno-
barwnym szkliwem, zdobione prostym ornamentem 
analogicznym do zdobień na naczyniach ceramicz-
nych, a także egzemplarze nieszkliwione. Większość 
z odkrytych w trakcie badań okazów jest niestarannie 
pokryta szkliwem. Wśród takich grzechotek wydzieli-
łam trzy podstawowe typy:

– okazy nawiązujące w uproszczonej formie do grze-
chotek o przeznaczeniu obrzędowym (nr inw. 
11649/11, 9524/11);

– okazy wzorowane na naczyniach codziennych 
(nr inw. 3405/11/A, 7776/11, 5582/11, 10385/11, 
6016/11, 4106/11, 11096/11);

– najprostsze formy zgeometryzowane (nr inw. 
2283/11, 11757/11).

Znaleziska zaliczane do tej grupy w zdecydowanej 
większości występują na osadach. Częstotliwość ich 
występowania utrzymuje się na zbliżonym poziomie 
przez cały okres średniowiecza, co potwierdza ich po-
zaobrzędową funkcję, na którą nie miał wpływu roz-
wój chrześcijaństwa. Ich funkcję możemy określić jako 
świecką, jednak trudno zawęzić ją do roli instrumentu 
albo zabawki. Należy brać pod uwagę to, że ich funkcja 
mogła być zmienna w zależności od potrzeb.

Ryc. 978. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Grzechotki. Rys. I. Gomułka

Fig. 978. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Rattles. Drawing I. Gomułka
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b. Aerofony

Wśród instrumentów odkrytych w ramach badań 
placu Nowy Targ wyróżnić możemy 2 okazy zaliczane 
do aerofonów wargowych – piszczałkę oraz fujarkę – 
w których źródłem dźwięku jest drgający słup powie-
trza (Chodkowski 2006). Pozostałe 2 okazy w postaci 
hetek zaliczamy do aerofonów wirujących. Takie kości 
śródstopia lub śródręcza z przewierconym otworem 
lub otworami interpretowane są również jako forma 
guzików do spinania szat.
1. Piszczałka wykonana z kości śródstopia owcy lub 

kozy. Przekrój kości jest prostokątny. W płaszczyź-
nie górnej wykonano 4 otwory, z których 3 nie do-
kończono. Szerokość wynosi 1 cm, a długość 10,4 
cm. Pochodzi z js. 16, datowanej na 1. poł. XIII w. 
Nr inw. 10019/11 (ryc. 979 a).

2. Fujarka wykonana z drewna, o przekroju owalnym. 
W płaszczyźnie górnej zachowane 8 otworów, jeden 
koniec zabytku niezachowany. Przy ustniku wyko-
nano przewężenie. Odległości między otworami nie 
są jednakowe. Szerokość wynosi 1,8 cm, a długość 
zachowana 14,7 cm. Pochodzi z js. 16, datowanej na 
1. poł. XIII w. Nr inw. 1768/11 (ryc. 979 b).

3. Hetka wykonana z kości III śródstopia świni. W cen- 
tralnej części wykonano jeden otwór. Szerokość 
wynosi 1,2 cm, a długość 6,5 cm. Pochodzi z js. 16, 
datowanej na 1. poł. XIII w. Nr inw. 10214/11 (ryc. 
979 c).

4. Hetka wykonana z kości IV śródstopia świni. W cen-
tralnej części wykonano jeden otwór, jeden z koń-
ców jest zniszczony. Szerokość wynosi 1,3 cm, a dłu-
gość 6,5 cm. Pochodzi z js. 16, datowanej na 1. poł. 
XIII w. Nr inw. 9637/11 (ryc. 979 d).

Różne instrumenty zaliczane do grupy aerofonów 
piszczałkowych, m.in. gwizdki, piszczałki, świstawki, 
są znane już od epoki kamienia (Wieczorowski 1939, 
s. 352). Kadłubek wspomina o piszczałkach, które 
wykonywano „z bagiennej trzciny”. Wzmianki o nich 
pojawiają się również u Kosmasa czy Galla Anonima 
(Żołądź-Strzelczyk 2002, s. 181). Służyły nie tylko jako 
typowe instrumenty; ważną funkcję pełniły podczas 

wypasania bydła (wykorzystywane do nadawania sy-
gnałów) czy, jako wabiki, w trakcie połowu dzikich 
zwierząt, przede wszystkim ptaków (Rulewicz 1958, 
s. 325–326). Wykonywano je najczęściej z kości pta-
sich, głównie gęsich, oraz kości owcy lub kozy.

Ryc. 979. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Instrumenty muzyczne: a – piszczałka; b – fujarka; 

c, d – hetki; e–g – drumle; h–j – dzwoneczki; k – element 
instrumentu strunowego. Rys. I. Gomułka

Fig. 979. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 
2010-2012. Musical instruments: a – bone flute; b – wooden 

flute; c,d – buzz bones; e-g – jew’s harps; h-j – bells; 
k – element of bow string instrument. Drawing I. Gomułka
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Piszczałkę odkrytą podczas badań placu Nowy 
Targ wykonano z kości śródstopia owcy lub kozy, lecz 
nie ukończono. Wlot piszczałki prosto ścięto, wstępnie 
zaznaczono miejsca przewiercenia 3 otworów melo-
dycznych na stronie wierzchniej i wykonano okrągły 
otwór wargowy. Taki układ otworów spotykany jest od 
XI w., a w późnym średniowieczu staje się dominujący. 
Zabytek ten potwierdza spostrzeżenia, że wykonanie 
otworów piszczałek rozpoczynano od otworu war-
gowego. Na instrumencie z takim rozmieszczeniem 
otworów grano z użyciem jednej ręki. Znane piszczał-
ki średniowieczne pozwoliły na dokonanie obserwa-
cji dotyczących odległości pomiędzy otworami melo-
dycznymi, która zwykle była stała i wynosiła ok. 2,5 
cm (Popławska 1998, s. 153–154). W przypadku eg-
zemplarza z placu Nowy Targ zachowano stałą odle-
głość między otworami, lecz jest ona zmniejszona do 
1,2 cm. Być może wytwórca podjął próbę wykonania 
instrumentu z nietypowego rodzaju kości i nie ukoń-
czył wyrobu ze względu na zbyt małą przestrzeń na 
rozmieszczenie otworów.

Fujarki pojawiają się u Słowian prawdopodobnie 
w X i XI w. (Rulewicz 1958, s. 325). Pośród aerofonów 
piszczałkowych wyróżnia je przede wszystkim większa 
liczba wydrążonych otworów. Najczęściej wykonywa-
no je z drewna, zwykle bzu czarnego. Do ciekawych 
zabytków należy fujarka z placu Nowy Targ, mimo 
niezachowania się jednego z jej końców. Zachowało 
się 6 okrągłych otworów melodycznych, o średnicy 0,7 
cm, oraz jeden podłużny otwór wargowy, umieszczony 
między ustnikiem i 2 okrągłymi otworami melodycz-
nymi. Wszystkie otwory wykrawane są jednostronnie. 
Nietypowe umiejscowienie otworu wargowego, nie 
bezpośrednio przy wlocie instrumentu, zadokumento-
wano także na fujarce z podgrodzia w Szczecinie, gdzie 
zlokalizowany jest on w centralnej części, a przy wlocie 
instrumentu także znajduje się otwór okrągły (Rule-
wicz 1963, ryc. I, 1). We wrocławskiej fujarce wyraźnie 
wymodelowano ustnik w postaci płaskiego lejka. Ze 
względu na uszkodzenie drugiego końca instrumentu 
jego pierwotna forma nie jest w pełni czytelna. Zakoń-
czenie to ma postać podobną do połowicznie zacho-

wanego otworu wargowego, lecz umiejscowienie go 
w tym miejscu nie miałoby zastosowania. Dodatkowo 
zwiększałoby to znacznie pierwotną długość instru-
mentu, który w obecnym stanie zachowania mierzy 15 
cm, co stanowi średnio górną granicę długości fujarek 
średniowiecznych. Zakończenie to miało więc zapew-
ne pierwotnie formę końca wlotowego, zbliżoną do in-
nych znanych z badań okazów, których koniec ścinano 
płasko nożem (Rulewicz 1963, ryc. II, 5, 7). Możemy 
więc założyć, że obecna długość instrumentu uległa 
niewielkiemu ubytkowi, a liczba otworów odpowiada 
wersji pierwotnej. Nietypowa forma omawianej fujar-
ki oraz jej podobieństwo do wspomnianego okazu ze 
Szczecina mogą wskazywać na podobieństwo ich funk-
cji. Okaz szczeciński interpretuje się jako prototyp in-
strumentu fletowego.

Przykładem instrumentu zaliczanego do aerofonów 
wirujących są hetki. Te proste instrumenty określane 
są inaczej jako „wirujące krążki”. Wokół takich kostek 
okręcano sznurek, by wprowadzić je w ruch poprzez 
napinanie sznurka obiema rękami. Kostka kręci się 
przy tym, wydając cichy dźwięk furkotania. Takie za-
stosowanie, jako brzęczącej zabawki, potwierdza także 
etnografia (Moszyński 1967, t. 2, cz. 1, s. 351). Bardzo 
częste znaleziska tego typu zabytków wraz z łatwością 
ich wykonania oraz dużą dostępnością surowca suge-
rują, że przedmioty te musiały mieć więcej zastosowań. 
Inne interpretacje kości z przewierconym otworem to: 
guziki, szczególnie okazy o ściętych nasadach kości (Ja-
worski 1990, s. 80) czy też z 2 otworami lub zdobione 
(Malinowski 1993, s. 6–10), a także elementy amuletów 
lub naszyjników dekoracyjnych i magicznych (Nor-
ska-Gulkowa 1985, s. 247) czy forma wabika na ptaki 
na polowaniach (Blaževičius 2011, s. 90). Stosowanie 
hetek do spinania odzieży potwierdza odnalezienie 
w Opolu fragmentu tkaniny z hetką datowanej na XII 
w. (Kowalska 2011, s. 74). Elementy, które mogą świad-
czyć o wykorzystywaniu kostek jako instrumentów, to 
wygładzone wnętrze otworu w wyniku wirowania na 
sznurku (tym samym zabytki z postrzępioną tkanką 
kostną przy krawędziach otworów nie mogły służyć 
jako instrumenty), a także poprawki miejsca wykona-
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nia otworu, mające zapobiec jego ukośnemu przebie-
gowi (Jaworski 1993).

Dwa okazy hetek znalezione podczas badań placu 
Nowy Targ wykonano z kości śródstopia świni, naj-
popularniejszego surowca do wyrobu owych przed-
miotów. W obu przypadkach otwory wycięto nożem, 
a na kości o nr. inw. 10214/11 uprzednio przygotowano 
miejsce wycięcia otworu przez obustronne spłaszczenie 
powierzchni nożem. Oba zabytki noszą ślady użytko-
wania w postaci ubytków, bardzo licznych w przy-
padku okazu o nr. inw. 9637/11. Ścianki otworów są 
zagładzone, a liczne ślady poprzecznych nacięć nożem 
i spłaszczenie powierzchni, w której wykonano otwory 
egzemplarza o nr. inw. 10214/11, sugerują, że przed-
mioty te mogły być wykorzystywane jako instrumenty. 
Interpretację tę podpiera także bardzo mała liczebność 
tego typu przedmiotów na omawianym stanowisku, 
w przeciwieństwie do zespołów znanych ze stanowisk 
takich jak gród w Opolu, gdzie odkryto 144 hetki, pod-

grodzie w Gdańsku – 52 (Malinowski 1993, s. 5) czy też 
Wrocław Ostrów Tumski – ponad 80 (Jaworski 1993).

c. Drumle

1. Drumla żelazna o kolistej ramie i zwężających się 
ramionach, w przekroju romboidalnych. Pośrodku 
szczytu ramy znajduje się wgłębienie pozostałe po 
niezachowanym języczku. Długość wynosi 8 cm, 
największa szerokość ramy 2,3 cm. Pochodzi z js. 
470 (jama gospodarcza), datowanej na XIII/XIV w. 
Nr inw. 8254/11 (ryc. 979 e).

2. Drumla żelazna o półkolistej ramie, której szczyt nie 
jest wyraźnie wyodrębniony od zwężających się ra-
mion o przekroju romboidalnym. Pośrodku szczytu 
ramy zachowany jest centymetrowy fragment ję-
zyczka. Długość wynosi 8 cm, największa szerokość 
ramy 2 cm. Pochodzi z js. 22, datowanej na XIII/XIV 
w. Nr inw. 3982/11 (ryc. 979 f).

3. Drumla żelazna o kolistej ramie i zwężających się 
dosyć wąskich ramionach, w przekroju romboidal-
nych, z jedną niezachowaną końcówką. Języczek za-
chowany jest w połowie długości, tj. 2,6 cm. Długość 

wynosi 7 cm, największa szerokość ramy 2,2 cm. 
Pochodzi z js. 1/2–7, które są szeroko datowane na 
okres od przełomu XIV i XV w. po nowożytność. Nr 
inw. 7209/11 (ryc. 979 g).

Trzy okazy drumli pozyskane w trakcie badań na-
leżą do dosyć rzadkich znalezisk na terenie ziem pol-
skich. Tylko w jednej z nich częściowo zachował się 
języczek, pozbawiony jednak spustu. Okazy o nr. inw. 
8254/11 i 3982/11, datowane na XIII/XIV w., należą 
do jednych z najstarszych przykładów tego typu in-
strumentów w Polsce. Pozostałe znaleziska drumli 
z terenu Śląska znane są z zamku Ogrodzieniec oraz 
z Wrocławia z ul. Szewskiej (XIV/XV w.) i z Rynku 
(Buśko 2004a, s. 42, ryc. 13; Wachowski 2010e, s. 257). 
Porównanie datowania znalezisk z innych rejonów 
Polski potwierdza, że największą popularnością instru-
ment ten cieszył się od XIV do XVI w. Drumle różniły 
się przede wszystkim kształtem kabłąka, który przybie-
rał formy owalne, półkoliste, koliste czy też zbliżone do 
trójkąta, oraz długością ramion. Dźwięk instrumentu 
wydobywano poprzez jednoczesne poruszanie palcem 
sprężynki i dmuchanie w instrument przyłożony do 
ust. Dźwięk zmieniał się w zależności od stopnia zaci-
śnięcia ust (Trawicka 2010, s. 105–106).

Do Europy instrument ten dotarł prawdopodobnie 
z Azji. Najprostsze formy drumli wykonywano z bam-
busa lub trzciny. W mediewistyce uważa się je za instru-
ment ludu, dzieci i żebraków. Jednak Gjermund Kol-
ltveit przedstawił nowe dane na temat znaczenia tego 
instrumentu w pracy doktorskiej Jew’s Harps in Europe-
an Archaeology. Na podstawie analizy ok. 800 zabytków 
znalezionych na terenie całej Europy dowodzi, że były 
one instrumentem powszechnym w Europie od XIII w. 
W okresie największej popularności miało miejsce kil-
ka etapów masowej produkcji drumli. Zachowany na 
niektórych okazach europejskich znak wybity puncą na 
szczycie kabłąka sugeruje, że powstawały one warszta-
tach cechowych (Wachowski 2010e, s. 257).

Kolltveit na podstawie analizowanego materiału 
zaobserwował, że znaczna część znalezisk pochodzi 
z zamków i klasztorów, co wiąże się ze zmianą funkcji 
tego instrumentu na przestrzeni wieków. Opracował 
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on również klasyfikację chronologiczną drumli. Okazy 
najstarsze cechowała rama o dość wąskiej w porówna-
niu do rozstawu ramion formie, pozbawiona łukowa-
tego uformowania. Z czasem rama przyjmowała formę 
coraz bardziej zbliżoną do łuku, a ramiona uległy skró-
ceniu (Kolltviet 2000, s. 390). Ukształtowanie okazów 
odkrytych na placu Nowy Targ – kolista rama o szero-
kości niewiele większej niż rozstaw ramion – potwier-
dza ich wczesną proweniencję.

d. Dzwoneczki gliniane

1. Dzwonek gliniany (protokamionka) pozbawiony 
serca, które mocowano za pomocą otworu w bocz-
nej części partii górnej. Glina wypalona na kolor ja-
snoszary. Zwieńczony płaskim uchwytem na planie 
koła, korpus o formie kielichowatej. Powierzchnia 
dzwonka zdobiona jest malowanymi ukośnymi pa-
sami koloru pomarańczowego. Wysokość dzwonka 
4,5 cm, średnica uchwytu 1,6 cm, średnica otworu 
0,5 cm, największa średnica korpusu 6 cm. Pochodzi 
z js. 22/16, datowanej na 1. poł. XIII/XIV w. Nr inw. 
5841/11 (ryc. 979 h).

2. Fragment dzwonka glinianego (protokamionka) po-
zbawiony serca, które mocowano za pomocą otworu 
w bocznej części partii górnej. Glina wypalona na 
kolor jasnoszary. Zachowany w partii górnej, zwień-
czony płaskim uchwytem na planie koła. Zachowana 
wysokość dzwonka 4 cm, średnica uchwytu 2,1 cm, 
średnica otworu 0,5 cm. Pochodzi z js. 22, datowanej 
na XIII/XIV w. Nr inw. 8484/11 (ryc. 979 i).

3. Fragment dzwonka glinianego (protokamionka) po-
zbawiony serca, które mocowano za pomocą otworu 
w bocznej części partii górnej. Glina wypalona na 
kolor jasnoszary. Zachowany w partii górnej, zwień-
czony płaskim uchwytem na planie koła. Powierzch-
nia dzwonka zdobiona malowanymi poziomymi 
pasami koloru czerwonego. Zachowana wysokość 
dzwonka 2,5 cm, średnica uchwytu 2 cm, średnica 
otworu 0,4 cm. Pochodzi z js. 22, datowanej na XIII/
XIV w. Nr inw. 9570/11 (ryc. 979 j).

W okresie średniowiecza dzwonki oraz zawiesz-
ki dzwoneczkowate stanowiły powszechne narzędzie 
ostrzegawcze, element ozdobny i instrumentalny. Nie 
tylko pełnowymiarowe dzwony, ale i niewielkich roz-
miarów dzwonki były jednym z ważniejszych instru-
mentów w kościele. Podwieszane na ramie, tworzy-
ły rząd instrumentów, na których grano za pomocą 
młoteczka podczas liturgii (miniatura z antyfonarza 
z Ranworth z XV w., wyobrażenia na kapitelu katedry 
św. Łazarza w Autun). Noszono je jako fragment na-
szyjnika lub jako ozdobę na przegubie ręki, na łydce, 
kabłączkach, pasach. Używały ich dzieci oraz dorośli 
(Malinowski 1993a, s. 101). Również rząd koński ozda-
biano dzwonkami (Sawicki 2014, s. 24–25). Elementem 
ostrzegawczym stawały się, gdy zawieszano je przy sa-
kiewkach przypiętych do paska, jako formę ochrony 
pieniędzy. Pełniły funkcję sygnalizacyjną w pasterstwie 
(przykład na miniaturze z Biblii Krzyżowców z XIII w., 
fol. 25v), a także, zamiennie z grzechotkami, jako sy-
gnalizacja osób chorych na trąd (Clay 1909, s. 68–69) 
czy jedna z form oznaczenia prostytutek (Karpiński 
2010) i żebraków (Geschwinde, Rieger 2008, s. 256). 
Używano ich również w tańcu do wyznaczania rytmu. 
Taki dzwoneczek przypięty do rękawa dziecka widocz-
ny jest na obrazie Taniec chłopski Pietera Bruegla Star-
szego. Towarzyszyły one zapewne również innym za-
bawom dziecięcym, np. jako element kostiumu. Okazy 
wykonane ze stopu cyny i ołowiu pielgrzymi naszywali 
na swoich czapkach (Trawicka, Ceynowa 2013, s. 38). 
Ikonografia ukazuje dzwonki również jako elementy 
czepców błaznów (ryc. 980).

Formy dzwonków były dość zróżnicowane: paster-
skie miały kształt trapezowaty i duże rozmiary, okazy 
pełniące funkcje ozdobne miały formę kulistą lub bar-
dziej płaską, czworokątną. Dzwoneczki o formie stoż-
kowatej, otwartej dołem należą do rzadszych znalezisk. 
Niektóre z nich pełniły zapewne funkcje ozdobne, bio-
rąc od uwagę znaleziska z Bąkowa oraz Raciąża zawie-
szone uszkami na kabłączkach skroniowych. Cechują 
je jednak bardzo niewielkie rozmiary. Odnaleziono 
również trzy większe okazy o tej formie, dwa zdobione 
inskrypcjami w Gniewie oraz okaz ze srebra zdobiony 
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motywem roślinnym i inskrypcją we Wrocławiu. Przy-
pisuje się im funkcję dzwonków pątniczych (Malinow-
ski 1993a).

Okazy odkryte na placu Nowy Targ wyróżniają 
się nietypowym surowcem, rzadko wykorzystywanym 
w produkcji dzwonków w tym okresie. Ich forma zbli-
żona jest do wspomnianego srebrnego okazu z Wrocła-
wia, lecz są wyraźnie większe. Analogiczne jest moco-
wanie serca dzwonka, w bocznej części pod uchwytem, 
zamiast w centrum szczytu. Dzwonki z placu Nowy 
Targ stanowiły zapewne wyrób importowany, będą-
cy tańszym odpowiednikiem okazów podobnych do 
dzwonka pątniczego z Wrocławia. Wszystkie odkryte 
podczas badań dzwonki pochodzą z jednej warstwy 

i zbliżonej głębokości, co wskazuje na ich jednoczaso-
we użytkowanie, jednak znaleziono je w różnych miej-
scach placu. Łączy je podobieństwo nie tylko formy 
i rozmiaru, ale i masy garncarskiej oraz zdobienia 
w postaci malowanych pasów pomarańczowo-czerwo-
nych, zbliżonego do zdobnictwa ceramiki typu Pings-
dorf. Zabytki te mogą pochodzić z tego samego warsz-
tatu garncarskiego, tym bardziej że w obrębie tej samej 
warstwy i głębokości znaleziono również fragment 
ceramicznego naczynka miniaturowego wykonanego 
z podobnej masy garncarskiej i również ozdobionego 
pasami, choć nałożonymi pionowo (nr inw. 779/11). 
W związku z brakiem bliższych analogii funkcja glinia-
nych dzwoneczków jest obecnie trudna do określenia.

Ryc. 980. Różne zastosowania dzwonków jako elementów stroju. Za: Geschwinde, Rieger 2008, ryc. 15

Fig. 980. Different applications of bells as dress accessories. After: Geschwinde, Rieger 2008, Fig. 15
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e. Element instrumentu strunowego

1. Drewniany kołeczek instrumentu strunowego. Trzo-
nek o przekroju okrągłym przechodzi w trapezowaty 
uchwyt. Długość wynosi 3,9 cm, szerokość uchwytu           
1 cm, a średnica trzonka 0,6 cm. Pochodzi z js. 16, da-
towanej na 1. poł. XIII w. Nr inw. 4738/11 (ryc. 979 k).

Niewielki przedmiot drewniany określono jako ko-
łeczek wczesnośredniowiecznego instrumentu struno-

wego. Jego wymiary pokrywają się z rozmiarami takich 
elementów w dobrze zachowanym instrumencie stru-
nowym odkrytym na Ostrówku w Opolu (Malinowski 
1996, s. 23). Uchwyt kołeczka ma formę trapezowatą 
ze ścienionymi szerszymi powierzchniami, co ułatwia 
trzymanie i operowanie niewielkim elementem. Podob-
ny okaz odnaleziono również w ramach badań Ostrowa 
Tumskiego we Wrocławiu (Malinowski 1996, ryc. 6.3).

5. Podsumowanie

W nawarstwieniach wczesnośredniowiecznych wy-
stąpiły nieliczne okazy przedmiotów gier i zabaw (ryc. 
981; zob. też wykres XVII.1). Wśród zabawek odkryto 
kulki drewniane i kości do gry z członów palcowych, 
które dużą popularnością cieszyły się szczególnie w 
XII w., oraz miniaturowe łódki. Na 1. poł. XIII w. da-
towane są także znaleziska związane z zabawami na lo-
dzie. Użytkownikom tego terenu nieobce były również 
rozrywki z użyciem gier tablicowych i instrumentów 
w postaci grzechotek, których znaleziska zanotowa-
no w nawarstwieniach datowanych do XIII/XIV w. 
Zadokumentowano tu pojedyncze zabytki poświad-
czające korzystanie z różnorodnych rozrywek, które 
stały się popularne szczególnie w późnym średniowie-
czu. Świadczy to o niewielkiej zmienności form zabaw 
dzieci i dorosłych, a także o rozwoju rzemiosła, który 
pozwolił na zwiększenie liczby wytwarzanych tu przed-

miotów – nie tylko niezbędnych w codziennych obo-
wiązkach, ale i takich, które urozmaicały czas wolny.

Od 1. poł. XIII w. do końca XV w. dominującą za-
bawką na tym obszarze były figurki koników. Na sta-
łym poziomie utrzymywała się popularność kulek gli-
nianych i kamiennych, które wyparły okazy drewniane 
oraz bąki. Wyraźny rozwój hazardu, użytkowania gier 
tablicowych i kości sześciennych na placu Nowy Targ 
przypada na okres XIII/XIV w. W późniejszym czasie 
widać spadek zainteresowania grą kostkami sześcien-
nymi na rzecz gier planszowych. W późnym średnio-
wieczu dochodzi tu również do zdecydowanego po-
szerzenia asortymentu instrumentów muzycznych, 
o piszczałki, fujarki, hetki, dzwoneczki, drumle, być 
może nawet o instrumenty strunowe.

Odkryte podczas badań zabytki sugerują, że naj-
bardziej popularną rozrywką na placu Nowy Targ były 

Ryc. 981. Popularność 
przedmiotów gier i zabaw 

w poszczególnych okresach 
funkcjonowania 

pl. Nowy Targ we Wrocławiu. 
Oprac. I. Gomułka

Fig. 981. Popularity of toys and 
game accessories recorded at the 
Nowy Targ square in Wrocław in 

different chronological periods. 
Developed by I. Gomułka
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gry planszowe i z użyciem kości sześciennych, w tym 
hazardowe (42 zabytki). Mieszkańcy również chętnie 
umilali sobie czas grą na różnego rodzaju instrumen-
tach, o czym świadczą ich liczebność i zróżnicowanie 
(25 zabytków, wśród których wyróżniono 7 rodzajów 
instrumentów). Wśród zabawek dziecięcych zdecydo-
wanie przeważają figurki koników i jeźdźców (30 za-
bytków), na co zapewne miał wpływ handlowy charak-
ter placu, sprzyjający łatwiejszej wymianie technologii 
i wzorów, ta zaś sprzyjała prężnemu rozwojowi pro-
dukcji takich figurek na Śląsku. W dalszej kolejności 
największą popularnością cieszyły się zabawki ruchowe 
w postaci kulek z różnych surowców, a także używa-
nych do gry członów palcowych. O ich powszechno-
ści decydowały: uniwersalny charakter takich zabawek 
(którym nie były przypisane ani wiek, ani płeć osoby 
bawiącej się, co licznie potwierdza ikonografia z tego 
okresu), prostota wykonania i duża dostępność surow-
ca. Zdecydowanie mniejsza liczebność, przy bardzo 
dużym zróżnicowaniu, cechuje natomiast zabawki two-
rzone jako miniaturowe odpowiedniki przedmiotów 
używanych przez dorosłych w codziennym życiu. Poza 
szczególną grupą wyrobów, jakimi są gliniane figurki 
koników, wyróżniono tu zaledwie 28 zabytków tego 
typu w aż 10 różnych kategoriach. Dane te wynikają za-
pewne z charakteru tego rodzaju przedmiotów zabawy, 
które możemy określić jako zabawki spersonalizowane.

Analiza rozmieszczenia omawianych zabytków na 
placu Nowy Targ (mapy XVII.1–4) wykazała, że do 1. 
poł. XIII w., tj. w czasie przed wytyczeniem placu, za-
bytki te miały charakter rozproszony, a jednocześnie 
okres ten charakteryzuje największa liczebność znale-
zisk tego typu. Miało to zapewne związek z intensyw-
nym wówczas rozwojem rzemiosł i nowych możliwości 
technologicznych. Liczba zabytków w nawarstwieniach 
późnośredniowiecznych zdeterminowana jest dodat-
kowo wprowadzeniem obowiązku sprzątania placu 
oraz zniszczeniami powojennymi. Od momentu wy-
tyczenia placu w latach 60. XIII w. zauważalna jest 
koncentracja znalezisk po stronie zachodniej, czyli na 
tyłach placu względem głównego traktu komunikacyj-
nego. Taka lokalizacja miejsc zabawy na obszarze mniej 

wykorzystywanym nie dziwi, jeśli weźmemy pod uwa-
gę ówczesne niewielkie znaczenie użytkowe zabawek. 
Większość znalezisk tego typu odkryto w nawarstwie-
niach użytkowych placu. Na 175 pozyskanych w trakcie 
badań zabytków jedynie 19 odnaleziono w obiektach, 
z czego najliczniej w zabudowaniach mieszkalnych. 
W sześciu budynkach (js. 18, 50, 307, 370, 412, 541) od-
notowano łącznie 8 przedmiotów zabaw i gier, w tym 
2 figurki koników, 2 kule drewniane, łódkę, mieczyk, 
grzechotkę i kość do gry z członu palcowego. Jedna 
kulka drewniana została znaleziona w półziemiance, 
a jedna w jamie o nieokreślonej funkcji. Kość do gry 
z członu palcowego zadokumentowano w obiekcie 
interpretowanym jako wędzarnia. W obiekcie o nie-
określonej funkcji (js. 232) odnaleziono natomiast łó-
deczkę. W nawarstwieniach związanych z konstrukcją 
plecionkową interpretowaną jako płot znaleziono frag-
ment skarbonki, a w wodociągu – drewniany mieczyk. 
W obiektach znaleziono także pojedyncze instrumen-
ty: w jamie gospodarczej drumlę, a w jednym rynsz-
toku aż 3 grzechotki. Do ciekawszych znalezisk należy 
ołowiany pion szachowy pozyskany ze studni. Nie od-
kryto żadnych śladów świadczących o funkcjonowaniu 
na tym obszarze odrębnej produkcji zabawek czy in-
nych przedmiotów związanych z rozrywką.

Dotychczasowe badania sugerują, że dobór zaba-
wek dziecięcych w okresie średniowiecza nie był przy-
padkowy. Na większości stanowisk, gdzie odnaleziono 
całe zespoły zabawek, należą one do trzech najistotniej-
szych grup wpływających na prawidłowy rozwój dziec-
ka. Są to przedmioty, które pozwalają naśladować doro-
słych w ich codziennych zajęciach, zabawki wpływające 
na rozwój ruchowy i manualny dziecka oraz proste in-
strumenty pozwalające na czynny udział w życiu do-
rosłych, także w chwilach wolnych od nauki poprzez 
zabawę. W początkowych fazach użytkowania omawia-
nego obszaru dominują zabawki ruchowe, z których 
większość była bardzo prosta do wykonania i dostępna 
dla wszystkich. Od 1. poł. XIII w. wraz z intensywnym 
rozwojem rzemiosła powstawało coraz więcej zabawek 
ułatwiających dzieciom naukę czynności, które musiały 
opanować w ramach przygotowania do dorosłego życia. 

Podsumowanie
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Duże znaczenie placu Nowy Targ wiązało się zapewne 
również z zamożnością jego użytkowników. Świadczy 
o tym przede wszystkim znacząca liczba  przedmiotów 
gier i zabaw, które przy takiej różnorodności możemy 
traktować jako zbytek w ówczesnych czasach. Dodatko-
wo w omawianym zespole zadokumentowano importy, 
jak nietypowe znaleziska glinianych dzwoneczków, czy 
wyroby o charakterze luksusowym, jak cynowa mi-
seczka, wczesnośredniowieczny ołowiany pion szacho-
wy czy wykonany z dużą precyzją ołowiany grocik. Na 
podstawie omawianych znalezisk rysuje się obraz placu 
jako miejsca, które poza jego podstawowym przezna-
czeniem stawało się miejscem zabaw i rozrywek całej 
społeczności: biedniejszych i zamożniejszych, od dzieci 
po dorosłych, którzy oddawali się grom tablicowym, 
ale i zapewne bawili się zabawkami przypisywanymi 
dzieciom, jak ukazuje średniowieczna ikonografia, go-
nili za piłką czy celowali kulkami do „kręgli”.

Izabela Gomułka
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