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XVIII. Zabytki kamienne

W funkcjonowaniu gospodarstw i pracowni rze-
mieślniczych rozwijających się w średniowieczu ka-
mień odgrywał istotną rolę. Drobne wyroby kamienne 
były nieodzownym elementem codzienności miesz-
kańców zespołów wczesnomiejskich, bez których 
trudno byłoby sobie wyobrazić prawidłowe wykonanie 
wielu prac. Przedmioty codziennego użytku wykonane 
z surowców skalnych są często niedoceniane przez ba-
daczy epoki, skupiających uwagę przede wszystkim na 
surowcach wykorzystywanych w prestiżowej architek-
turze monumentalnej, w tym głównie sakralnej (Kryza 
2009).

Zabytki kamienne odkryte podczas badań archeo-
logicznych przeprowadzonych w latach 2010–2012 na 
placu Nowy Targ we Wrocławiu składają się na bardzo 
duży i zróżnicowany pod względem surowcowym ze-
spół. Warto zwrócić uwagę, iż jest to drugi pod wzglę-
dem liczebności średniowieczny zbiór wyrobów ka-
miennych odnotowany na stanowiskach dolnośląskich, 
zajmujący swoją pozycję tuż po zbiorze z wrocławskie-
go Ostrowa Tumskiego (Kaźmierczyk 1990). Jednocze-
śnie jest to pierwszy tak ogromny zbiór pochodzący 
z nawarstwień miejskich sięgających wczesnego śre-
dniowiecza, a zwłaszcza z XIII–XV w. Umożliwi nam to 
po raz pierwszy prześledzenie dynamiki napływu po-
szczególnych grup surowcowych do średniowiecznego 
Wrocławia w okresie formowania, rozwoju i pełnego 

funkcjonowania średniowiecznego zespołu miejskiego.
Badania archeologiczne na Nowym Targu w po-

przednich swoich odsłonach pozwoliły na analizę 
zaledwie 13 przedmiotów kamiennych. Trzy z nich 
pochodzą z wykopalisk przeprowadzonych w 1941 r. 
(Lisowska 2013, nr kat. 129e). Kolejne pozyskano dzię-
ki badaniom Józefa Kaźmierczyka (1966–1970, cz. 1, s. 
42, 200; cz. 2, s. 96–97, 512), które początkowo dość 
skrótowo scharakteryzowano petrograficznie (Majero-
wicz 1970), a w ostatnich latach ponownie zweryfiko-
wano (Lisowska 2013, nr kat. 129e; Gunia 2013).

Zespół wyrobów kamiennych z Nowego Targu, 
składający się z 208 zabytków (tab. XVIII.1.1), poddano 
analizie morfometryczno-funkcjonalnej oraz surowco-
wej (zob. rozdz. XVIII.2 w tym tomie). W niniejszym 
opracowaniu skupiono się na surowcach skalnych, wy-
łączając zabytki bursztynowe i artefakty krzemienne ze 
względu na inną metodykę ich badań.

a. Kamienie do żaren rotacyjnych

Czynności związane z przygotowaniem żywności, 
w tym wypadku uzyskiwaniem mąki, znajdują odbicie 
w znaleziskach 23 kamieni żarnowych i ich fragmen-
tów (ryc. 982), odkrytych w niemal wszystkich śred-
niowiecznych fazach rozwojowych placu Nowy Targ. 
Są to fragmenty zarówno dolnych części żaren (leża-
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ki), jak i górnych (bieguny), mniej więcej w podobnych 
liczbowo proporcjach. Żaden z kamieni nie zachował 
się w formie kompletnego koła, wszystkie noszą mniej-
sze bądź większe ślady zużycia. Dotyczy to zarówno eg-
zemplarzy zachowanych w potłuczonych fragmentach, 
jak i tych o wyjątkowo startych powierzchniach i gru-
bości nieprzekraczającej 5–6 cm.

Wszystkie kamienie żarnowe zostały wykonane 
z granitu: 21 z surowca wydobywanego w północnej 
części Masywu Ślęży, a 2 z kamienia narzutowego. 
Obecność tych skał na Nowym Targu wpasowuje się 
w tendencję obserwowaną w innych wykopach badaw-
czych we Wrocławiu, w tym na Ostrowie Tumskim 
(Kaźmierczyk 1990, s. 152–159) oraz na Ołbinie (Pie-
kalski 1991, s. 33). Większość kamieni granitowych 
znanych z Ostrowa Tumskiego trafiła tam w XI i XII w., 
z kolei na Ołbin granity ślężańskie były sprowadzane 
głównie w XII w., na plac budowy opactwa benedyk-
tynów (czego potwierdzeniem są odkryte tam liczne 
okrzeski). Na plac Nowy Targ także w późniejszych 
fazach rozwoju sprowadzano przypuszczalnie gotowe 
żarna (Domański 1963; 1965; Jaworski 2008, s. 77–80; 
Lisowska 2013, s. 198–201) z rejonu Ślęży. Świadczy to 
o utrzymaniu popytu na żarna granitowe we Wrocła-
wiu także w XIII–XV w. Warto przy tym zauważyć, że 
kamienie żarnowe z Nowego Targu mają średnicę oscy-
lującą między 40 a 44 cm bądź niewiele od niej odbie-
gającą (ryc. 983), co jest standardowym wymiarem tego 
typu wyrobów we wczesnym średniowieczu (Jaworski 
2008, s. 84; Lisowska 2013, s. 97). Tak liczny zbiór żaren 
jest także świadectwem intensywnie funkcjonującego 
przetwórstwa produktów zbożowych na Nowym Tar-
gu. Pod koniec XV w. i w czasach późniejszych rolę tę 
przejmują we Wrocławiu pojedyncze młyny, w których 
były wykorzystywane kamienie większych rozmiarów, 
wykonane z piaskowców.

Kamienie do żaren nie mają śladów po mocowaniu 
na nich rączek. Układane w kadłubie, najpewniej były 
zaopatrywane w obręcz na biegunie, do której następ-
nie mocowano rączkę lub kij do ramy (Kaźmierczyk 
1990, s. 155; Lisowska 2013, ryc. 63). O takim sposobie 
działania mechanizmu świadczą w zachowanych ran-

tach biegunów lekko starte, regularne krawędzie obwo-
du kół.

Kamienie żarnowe były odkrywane w różnych, ra-
czej przypadkowych miejscach na Nowym Targu. Po-
mimo wystąpienia kilku ich skupień (np. w js. 72 na 
arze 42 oraz w js. 196 na arze 42) w warstwach dato-
wanych na XII/XIII w., nie stwierdzono tych kamie-
ni w większej liczbie lub komplecie (biegun i leżak) 
w obrębie budynku, który mógł być domem młynarza. 
Może to świadczyć, iż od XI/XII do XV w. czynności 
związane z przetwórstwem płodów rolnych odbywały 
się w miejscach raczej przypadkowych i były ukierun-
kowane na doraźne potrzeby. W przypadku kilkunastu 
fragmentów kamieni żarnowych odkrytych w js. 196 na 
arze 42, wchodzących pierwotnie w skład czterech kół, 
odkryto towarzyszące im przepalone ziarna zbóż. Same 
kamienie w kilku wypadkach noszą również ślady spa-
lenizny, w tym ślady ciemnoszarego, tłustego nalotu (nr 
inw. 5823/11). Mogły być zatem używane wtórnie jako 
obstawy palenisk bądź w kuchni podczas przygotowy-

wania posiłków.

b. Osełki

Osełki tworzą najliczniejszy pod względem funk-
cjonalnym zbiór zabytków kamiennych odkrytych na 
Nowym Targu. W nawarstwieniach wszystkich faz 
osadniczych odnotowano ich w sumie 93. Tworzą one 
różnorodny w zakresie form zbiór (ryc. 984–986), re-
prezentowany przez szeroką gamę surowców użytych 
do ich wykonania.

Wśród osełek największy zbiór tworzą egzemplarze 
masywne i ich fragmenty, które były używane doraź-
nie w gospodarstwie domowym. W tym zbiorze zjawi-
skiem zupełnie nowym, wcześniej nie obserwowanym 
na obszarze Polski południowo-zachodniej, jest wystę-
powanie osełek niemal surowych, niezużytych, jedynie 
delikatnie obtłuczonych po to, aby skałę przystosować 
do wymaganego kształtu. Osełek takich odnotowano 15 
(ryc. 985). W tym kontekście najbardziej interesujący 
jest fakt, iż wszystkie egzemplarze wykonano z łupków 
kwarcowo-serycytowych, których wychodnie znajdują 
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się w okolicach Jegłowej na Wzgórzach Strzelińskich. Są 
to skały o charakterystycznej białosrebrnej barwie, sta-
nowiące doskonały surowiec do produkcji osełek (ryc. 
984, 985). Ich właściwości znane były dużo wcześniej, 
w okresie wpływów rzymskich (Pazda, Sachanbiński 
1991) i we wczesnym średniowieczu (Jaworski 2008a). 
Również wtedy stanowiły najczęściej wykorzystywa-
ny surowiec do wyrobu osełek w na terenach obec-
nej Polsce południowo-zachodniej (Lisowska 2013, 
s. 204–209). Wpływ na to miały nie tylko cechy fizyczne 
tych skał, ale także stosunkowo łatwa dostępność ich 
źródeł, znajdujących się u podnóża Wzgórz Strzeliń-
skich. Odkrycie na placu Nowy Targ osełek o różnym 
stopniu zużycia, także tych praktycznie niewykorzy-

stywanych, może świadczyć o handlu nimi w obrębie 
placu. Jednocześnie wyroby te są najczęściej spotyka-
ne w nawarstwieniach badanych w średniowiecznym 
Wrocławiu, co znajduje odbicie m.in. w znaleziskach 
z Ostrowa Tumskiego (Kaźmierczyk 1990, s. 123 i n.; 
Gunia 2012; 2015; Lisowska 2012; 2015), ul. Więzien-
nej (Michniewicz 1999; Wiśniewski 1999), ul. Szewskiej 
(Gunia 2010; Lisowska 2010), pl. Uniwersyteckiego, ul. 
Kuźniczej, ul. Wita Stwosza (badania niepublikowane). 
Największy wzrost napływu łupków kwarcowo-serycy-
towych (ryc. 987) obserwujemy na Nowym Targu na 
przełomie XII i XIII w. i w pierwszych dekadach XIII w., 
jeszcze przed wytyczeniem placu. W późniejszym okre-
sie zainteresowanie tym surowcem wyraźnie maleje.

Ryc. 982. Wrocław, pl. Nowy Targ, 
wykop 2010–2012. Kamienie do 
żaren rotacyjnych wykonane 
z granitu biotytowego pochodzącego 
z Masywu Ślęży: a – nr inw. 2712/11; 
b – nr inw. 4537/11; c – nr inw. 
9725/11; d – nr inw. 10066/11; 
e – nr inw. 6996/11; f – nr inw. 
4764/11; g – nr inw. 4879/11; 
h – nr inw. 4764/11; i – nr inw. 
4777/11; j – nr inw. 4523/11. 
Fot. E. Lisowska

Fig. 982. Wrocław, Nowy Targ square, 
excavations 2010-2012. Rotary 
quern-stones of biotite granite from 
the Ślęża Massif: a – inv. no. 2712/11; 
b – inv. no. 4537/11; c – inv. no. 
9725/11; d – inv. no. 10066/11; 
e – inv. no. 6996/11; f – inv. no. 
4764/11; g – inv. no. 4879/11;
 h – inv. no. 4764/11; i – inv. no. 
4777/11; j – inv. no. 4523/11. 
Phot. E. Lisowska
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Ryc. 983. Wrocław, 
pl. Nowy Targ, wykop 
2010–2012. Proporcje 

średnicy i grubości kamieni 
żarnowych z pl. Nowy Targ. 

Oprac. E. Lisowska

Fig. 983. Wrocław, Nowy 
Targ square, excavations 

2010-2012. Diameter-to-
-thickness ratios of quern 

stones from the Nowy Targ 
square. Developed 

by E. Lisowska

Ryc. 984. Wrocław, 
pl. Nowy Targ, wykop 

2010–2012. Osełki 
z łupków kwarcowo-

serycytowych pochodzą-
cych z okolic Jegłowej na 
Wzgórzach Strzelińskich: 

a – nr inw. 9171/11;
 b – nr inw. 2612/11; 
c – nr inw. 10653/11; 
d – nr inw. 7654/11; 
e – nr inw. 7302/11; 
f – nr inw. 7411/11;

 g – nr inw. 9429/11; 
h – nr inw. 8666/11; 
i – nr inw. 3333/11; 
j – nr inw. 1731/11; 

k – nr inw. 1796/11. 
Fot. E. Lisowska

Fig. 984. Wrocław, Nowy 
Targ square, excavations 

2010-2012. Whetstones of 
quartz-sericite schist from 

the Jegłowa area in the 
Strzelin Hills: 

a – inv. no. 9171/11; 
b – inv. no. 2612/11; 

c – inv. no. 10653/11;
 d – inv. no. 7654/11; 
e – inv. no. 7302/11; 
f – inv. no. 7411/11; 
g – inv. no. 9429/11;

 h – inv. no. 8666/11; 
i – inv. no. 3333/11;
 j – inv. no. 1731/11;

 k – inv. no. 1796/11. 
Phot. E. Lisowska
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Ryc. 985. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Obrobione łupki kwarcowo-serycytowe, surowiec osełkowy: 
a – nr inw. 2199/11; b – nr inw. 1694/11; c – nr inw. 3068/11; d – nr inw. 9984/11; e – nr inw. 9913/11; f – nr inw. 7471/11; 

g – nr inw. 7654/11. Fot. E. Lisowska

Fig. 985. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Worked quartz-sericite schist pieces used to produce 
whetstones: a – inv. no. 2199/11; b – inv. no. 1694/11; c – inv. no. 3068/11; d – inv. no. 9984/11; e – inv. no. 9913/11;

 f – inv. no. 7471/11; g – inv. no. 7654/11. Phot. E. Lisowska
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Ryc. 986. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Osełki z różnych surowców: a – nr inw. 9717/11; b – nr inw. 3034/11; 
c – nr inw. 9801/11; d – nr inw. 4445/11; e – nr inw. 6855/11; f – nr inw. 10856/11; g – nr inw. 5099/11; h – nr inw. 6251/11;
 i – nr inw. 10838/11; j – nr inw. 7714/11; k – nr inw. 11660/11; l – nr inw. 6069/11; m – nr inw. 6832/11. Fot. E. Lisowska

Fig. 986. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Whetstones of various materials: a – inv. no. 9717/11; 
b – inv. no. 3034/11; c – inv. no. 9801/11; d – inv. no. 4445/11; e – inv. no. 6855/11; f – inv. no. 10856/11; g – inv. no. 5099/11; 
h – inv. no. 6251/11; i – inv. no. 10838/11; j – inv. no. 7714/11; k – inv. no. 11660/11; l – inv. no. 6069/11; m – inv. no. 6832/11. 

Phot. E. Lisowska
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Pozostałe osełki wykonane z surowców sudeckich 
oraz narzutowych reprezentują różne formy i stan za-
chowania. Do ciekawych wyrobów można zaliczyć eg-
zemplarze mające otwór do zawieszania oraz regularną 
prostopadłościenną bryłę (nr inw. 9717/11 i 3034/11, 
ryc. 986 a, b). Osełki te noszono jako wyposażenie oso-
biste, najczęściej mocowane łańcuszkiem bądź rzemie-
niem do pasa. Należy zwrócić także uwagę na obecność 
osełek niewielkich rozmiarów, wykonanych ze skał 
drobnoziarnistych i drobnoblastycznych (ryc. 986 c, f), 
które mogły być wykorzystywane jako kamienie pro-
bierskie (Ježek, Zavřel 2010; Ježek et al. 2010/2015). 
Kolejne ciekawe osełki to kamienie z widocznym po-
dłużnym rowkiem przebiegającym wzdłuż dłuższej osi 
narzędzia (ryc. 984 j; ryc. 986 d). Zaliczamy je do tzw. 
osełek żłobkowanych, które były wykorzystywane do 
ostrzenia drobnych przedmiotów metalowych, takich 
jak haczyki do wędek czy igły (Sundbergh, Arwidsson 
1989, s. 108–110; Resi 2008, s. 47). Z placu Nowy Targ 
znamy jedynie 2 takie egzemplarze. Grupa wyrobów 
wyróżniających się na tle pozostałych jest dość nielicz-
na i obejmuje 10 egzemplarzy.

Duża liczba osełek, które stanowią 45% wszystkich 
wyrobów kamiennych znanych z Nowego Targu, dobit-
nie świadczy o rzemieślniczo-handlowym charakterze 
tego miejsca. Tak wielkie zespoły osełek są charaktery-

styczne dla dużych centrów gospodarczych wczesnego 
i pełnego średniowiecza w IX–XIV w., co potwierdzają 
podobne znaleziska m.in. z Opola, Wolina, Szczecina 
czy Ostrowa Lednickiego (Bukowska-Gedigowa, Ge-
diga 1986; Skoczylas 1990, s. 32–62). Używane były 
w niemal każdym warsztacie, pracowni, gospodarstwie 
domowym, stanowiły również przedmiot handlu, co 
potwierdzają znaleziska z Nowego Targu.

c. Formy odlewnicze i matryce

Wyjątkowymi znaleziskami z placu Nowy Targ są 
formy odlewnicze. Dziesięć odkrytych tu zabytków 
(ryc. 988) jest największym zbiorem pochodzącym 
z badań średniowiecznego Wrocławia i największym 
znanym autorom zbiorem pozyskanym z badań śre-
dniowiecznego miasta z terenu Polski. Reprezentują 
one wyjątkowy – także na skalę ziem polskich – zespół, 
najliczniejszy jak dotąd opublikowany z warstw dato-
wanych na XIII–XIV w.

Formy odlewnicze zachowały się w różnym stanie, 
dysponujemy zarówno całymi ich bryłami, jak i jedynie 
fragmentami. Wykonano je ze skał krzemionkowych, 
wapieni i skał bardzo drobnoziarnistych. W większości 
wypadków nie udało się ustalić pochodzenia surow-
ców, z których je wykonano (jest to szczególnie trudne 

Ryc. 987. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Dynamika napływu łupków kwarcowo-serycytowych w kolejnych 
fazach rozwojowych pl. Nowy Targ. Oprac. E. Lisowska

Fig. 987. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Dynamics of quatz-sericite schist influx to the Nowy Targ square 
in the successive chronological phases. Developed by E. Lisowska
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dla skał krzemionkowych), poza jedną formą, z której 
udało się wykonać szlif petrograficzny, nie naruszając 
jej walorów ekspozycyjnych.

Formy odlewnicze służące do wyrobu różnych 
niewielkich przedmiotów metalowych (głównie cyno-
wych) mają w większości wypadków swoje odpowied-
niki w podobnych do ich negatywów ozdobach z placu 
Nowy Targ. Najstarsza z form, odkryta na granicy js. 72 
i 126 (XI–XII do XII/XIII w.), stanowi jeden z elemen-
tów dwudzielnej formy odlewniczej do wyrobu nie-
wielkich guzków, o średnicy nieprzekraczającej 3 mm 
(nr inw. 9215/11; ryc. 988 d). Guzki te mogły być wyko-
rzystywane jako zdobienie (filigran?) większych ozdób. 
Kolejne formy znalezione w obrębie js. 72 (XII/XIII 
w.) służyły do odlewania cienkich blaszek, które na-
stępnie przekuwano (nr inw. 7443/11; ryc. 988 a), oraz 
ażurowych guzów o średnicy 4 cm (nr inw. 11316/11; 
ryc. 988 e). Oba przedmioty reprezentują elementy 
form dwudzielnych łączonych ze sobą poprzez sztyfty 
w otworach znajdujących się w narożnikach.

Kolejne 2 formy odlewnicze zostały odkryte we-
wnątrz domu (ar 64, ćw. C, js. 288) pochodzącego z III 
fazy rozwojowej placu (1. poł. XIII w.). W pierwszej 
z nich, zachowanej jedynie w połowie, odlewano pier-
ścionki ze zdobioną tarczką (nr inw. 6070/11; ryc. 988 
i). Fragment drugiej świadczy, że służyła do wyrobu 
okrągłych, guzowatych aplikacji, zdobionych obwódką 
niewielkich (1,2 mm) półkul, z wzorem wijących się 
wici wewnątrz (nr inw. 6186/11; ryc. 988 b). Pozostałe 
zabytki odkryte w obrębie badanego domu – m.in. od-
pady ołowiane, żużle, pręty, osełki – wskazują, iż mamy 
do czynienia z niewielką pracownią odlewniczą.

Następne 3 zabytki pochodzą z warstw datowanych 
także na 1. poł. XIII w. Pierwszy z nich, mimo że dzięki 
obecnym na jednej powierzchni negatywom przypo-
mina formę odlewniczą, jest przykładem matrycy do 
trybowania blachy (nr inw. 3592/11; ryc. 988 h). Przed-
miot ten nie ma żadnych kanalików wlewczych, został 
wykonany na nieregularnym fragmencie skały, którego 
ścianki, poza powierzchnią pracującą, są jedynie nie-
znacznie wyrównane. Niewielka głębokość negatywów 
(dwa kwadraty oraz negatyw przypominający okno) 

pośrednio również wskazuje na taki sposób użytko-
wania narzędzia. Drugi z zabytków stanowi przykład 
formy dwuczęściowej, a zarazem dwustronnej (nr inw. 
7985/11; ryc. 988 j). Z obu stron widoczny jest taki sam 
negatyw przypominający dom. Na jednej ze stron zabyt-
ku widoczne są otwory do mocowania sztyftów, z kolei 
na drugiej już ich brak. Takie rozwiązanie może wskazy-
wać, iż forma ta mogła być użytkowana jako narzędzie 
z jednej strony do trybowania blachy, a z drugiej do od-
lewania. Być może negatyw na stronie bez otworów na 
sztyfty został nieumiejętnie wykonany i nie nadawał się 
do produkcji. Wskazówką dla takiej interpretacji może 
być bliskie umiejscowienie negatywu przy krawędzi za-
bytku, uniemożliwiające wykorzystanie formy w odlew-
nictwie. Kolejna z form, znacznie gorzej zachowana (nr 
inw. 11117/11; ryc. 988 c), ma również dwa negatywy 
– półkulisty i kolisty, niepołączone kanalikami (metal 
lano bezpośrednio). Jest ona przykładem najbardziej 
prymitywnego wykonania formy spośród zabytków 
z placu Nowy Targ.

Ostatnie 2 formy pochodzą z nawarstwień fazy VI, 
czyli z późnego średniowiecza. Pierwsza z nich (nr inw. 
359/11; ryc. 988 g) ma negatywy kółek połączonych ze 
sobą kanalikiem wlewczym tworzącym wzór przypo-
minający jodełkę. Jest to sposób dość często stosowany 
przy wyrobie drobnych kółek lub półkul (Berger 2006). 
Druga, zachowana niestety w niewielkim fragmencie 
(nr inw. 555/11; ryc. 988 f), jest przykładem formy dwu-
częściowej, która z jednej strony służyła najprawdopo-
dobniej do odlewania pierścionków, a z drugiej bliżej 
nieokreślonych, cienkich plakietek. Podobna jest do 
form znanych z obszaru Niemiec (Berger 2006).

Tak duża liczba form odlewniczych i do trybowania 
blachy potwierdza funkcjonowanie na Nowym Targu 
w całym czasie jego użytkowania w średniowieczu wy-
specjalizowanych pracowni odlewniczych i złotniczych. 
W jednym wypadku możliwe było nawet zidentyfiko-
wanie domu odlewnika (js. 288), użytkowanego w 1. 
poł. XIII w. Większość odkrytych tam zabytków to przy-
kłady przedmiotów zniszczonych i nienadających się do 
użycia, być może celowo wyrzuconych.
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Ryc. 988. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Formy odlewnicze: a – nr inw. 7443/11; b – nr inw. 6186/11; 
c – nr inw. 11117/11; d – nr inw. 9215/11; e – nr inw. 11316/11; f – nr inw. 555/11; g – nr inw. 359/11; h – nr inw. 3592/11;

 i – nr inw. 6070/11; j – nr inw. 7985/11. Fot. E. Lisowska

Fig. 988. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Casting moulds: a – inv. no. 7443/11; b – inv. no. 6186/11; 
c – inv. no. 11117/11; d – inv. no. 9215/11; e – inv. no. 11316/11; f – inv. no. 555/11; g – inv. no. 359/11; h – inv. no. 3592/11; 

i – inv. no. 6070/11; j – inv. no. 7985/11. Phot. E. Lisowska
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d. Przęśliki

Przęśliki kamienne, reprezentowane przez 21 zabyt-
ków (ryc. 989 a–f), stanowią niewielką część wszystkich 
tego typu przyborów tkackich. Przęśliki gliniane, któ-
rych jest łącznie 167, zdecydowanie dominują wśród 
ogółu tych narzędzi. Warto przy tym zwrócić uwagę na 
proporcje, jakie wystąpiły pomiędzy przęślikami glinia-
nymi a kamiennymi znanymi z badań (prowadzonych 
w latach 1972–1989) na Ostrowie Tumskim we Wroc-
ławiu (Kaźmierczyk 1990, s. 182). Tam miały się jak 4 
: 1 na korzyść glinianych, z kolei na placu Nowy Targ 
proporcje te wynoszą aż 7 : 1 na korzyść glinianych.

Wśród surowców, z których wykonano przęśliki 
kamienne, możemy wyróżnić 4 odmiany litologiczne 
skał. Na uwagę zasługuje fakt, iż niemal wszystkie są 
przedmiotami importowanymi. Dziewięć egzempla-
rzy (ryc. 989 d–f) wykonano z wapienia pochodzącego 
z pracowni opolskich (Hołubowicz 1956, s. 141; Li-
sowska, Gunia 2009). Sześć przęślików (ryc. 989 a–c) 
wykonano z łupków pirofyllitowych, których wychod-
nie znajdują się obecnie w rejonie Owrucza na Ukra-
inie. Niewielka liczba przęślików z łupku wołyńskiego 
przemawia za stopniowym spadkiem zainteresowania 
tym surowcem w XIII–XV w. w porównaniu do okresu 
wczesnopaństwowego, w którym przęśliki proweniencji 
wschodniej zdecydowanie dominują wśród przęślików 
kamiennych (Lisowska 2013, s. 137). Jeden przęślik wy-
konany z lidytu pochodzi ze złóż narzutowych. Kolej-
ne, z mułowca i łupku łyszczykowego, prawdopodobnie 
również wykonano na bazie surowców eratycznych. 
Dwa przęśliki zostały wykonane ze skał talkowych (sło-
nińca, steatytu), których wychodnie znajdują się w rejo-
nie Rowu Oslo w Norwegii. Przęśliki ze słonińca należą 
do znalezisk niezwykle rzadkich w Europie Środkowo-
-Wschodniej, czego potwierdzeniem jest m.in. fakt, że 
te z Nowego Targu są trzecim i czwartym wyrobem tego 
rodzaju znanym z obszaru ziem polskich. Rozprzestrze-
nianie się przęślików z łupków talkowych (słonińca, 
steatytu) datowane jest w Europie Środkowej i Północ-
nej na XII–XIII w. (Gabriel 1988, s. 247). Znajdowa-
ne są głównie na terenie Skandynawii oraz Niemiec.

e. Kulki do gier

Wśród badanych zabytków stwierdzono obecność 
23 kulek do gier (więcej zob. rozdz. XVII.2.c w tym to-
mie). Kulki te mają zróżnicowane średnice: od egzem-
plarzy nieprzekraczających 1 cm do masywnych kulek 
(być może używanych jako pociski broni miotającej) 
o średnicy 3–4 cm. Kulki zostały wykonane z różnych 
surowców, do wyrobu większości z nich użyto piaskow-
ców arkozowych (ryc. 989 i) pozyskiwanych w okolicach 
Nowej Rudy oraz wapieni pochodzących najprawdopo-
dobniej z okolic Opola (ryc. 989 h). Pojedyncze wykona-
no ze skał pochodzenia narzutowego, granitu i trachyba-
zaltu. Niezmiernie interesująca w tym zespole jest kulka 
ze skały krzemionkowej, która jest przykładem tzw. 
geoartefaktu (Gunia, Lisowska 2013). Tworzy ją ośród-
ka jeżowca, poddana w niewielkim stopniu działaniom 
wysokich temperatur (ryc. 989 g). Skamieniałość tę wy-
korzystywano ze względu na naturalny kulisty kształt 
i wymiary właściwe kulkom (2,5 cm średnicy) przypusz-
czalnie także do gier i zabaw, o czym mogą świadczyć 
liczne obtłuczenia i ubytki na powierzchni skały.

f. Wisior

Jedyny w zespole wyrobów z kamienia wisior wy-
konano z ciemnego łupka zieleńcowego (ryc. 990). 
Wisior ten, bardzo starannie wykonany, ma łezkowaty 
kształt o wyraźnie zaznaczonych krawędziach. Cen-
tralnie umieszczony w jego najszerszej części otwór 
ma klepsydrowaty przekrój. Z uwagi na niewiele rys, 
wygładzeń oraz innych śladów zużycia można sądzić, 
że wisior był noszony bardzo krótko lub też przezna-
czony był w jednym z kramów do sprzedaży. Masyw-
ne wisiory kamienne stosunkowo rzadko spotykane są 
w badanych inwentarzach zespołów średniowiecznych 
(Lisowska 2013, s. 150–152).

g. Detale architektoniczne

Wśród wyrobów z kamienia odkryto również 
drobne fragmenty detali architektonicznych. W nawar-
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stwieniach nowożytnych wystąpiły m.in. fragmenty 
fontanny stojącej przed 1945 r. na placu Nowy Targ. 
Elementy tej fontanny wykonano z piaskowca arkozo-
wego, którego obszary źródłowe znajdują się w rejonie 
Niecki Sudeckiej lub Niecki Północnosudeckiej. Więk-
szość pozostałych detali również wykonano z piaskow-
ców ciosowych i arkozowych pochodzących z tych 
samych źródeł. Pojedyncze zabytki wykonano z mi-
krogranitu i piaskowca gruboziarnistego pochodzenia 
narzutowego. Do fragmentów piaskowców z Nowego 
Targu należą zniszczone elementy drobnej architektury 
(okna) oraz bliżej nieokreślone części konstrukcyjne.

h. Pozostałe zabytki

Zbiór wyrobów kamiennych uzupełniają wyroby 
takie jak gładziki, podkładki, krążki kamienne oraz 

przedmioty, których przeznaczenia nie udało się roz-
poznać, głównie z uwagi na stan zachowania. Istotne 
jest także, że odnotowano kilkanaście bryłek łupków 
łyszczykowych, które mogły spełniać funkcję kolekcjo-
nersko-estetyczną, z uwagi na dużą zawartość jasnych, 
atrakcyjnych wizualnie blaszek miki i serycytu. Frag-
menty tych łupków znalazły się głównie w warstwach 
datowanych na przełom XII i XIII w. (faza II), nielicz-
nie wystąpiły w nawarstwieniach późniejszych (fazy 
III i V). Ze skał osadowych, sudeckich piaskowców 
arkozowych i ciosowych oraz narzutowych piaskow-
ców typu Daly wykonano podkładki. W tym zbiorze 
na uwagę zasługuje jedna z nich, masywna, o średnicy 
30 cm, która mogła być używana w pracowniach pro-
dukcyjnych. Ponadto zarejestrowano 3 krążki kamien-
ne, być może spełniające rolę podkładek.

Ryc. 989. Wrocław, pl. Nowy Targ, 
wykop 2010–2012. Przęśliki (a–f) 
oraz kulki do gry (g–i): a – nr 
inw. 6303/11; b – nr inw. 7585/11; 
c – nr inw. 6877/11; d – nr inw. 
2090/11; e – nr inw. 9611/11; 
f – nr inw. 3851/11; g – nr inw. 
7075/11; h – nr inw. 8413/11; 
i – nr inw. 3508/11. 
Fot. E. Lisowska

Fig. 989. Wrocław, Nowy Targ 
square, excavations 2010-2012. 
Spindle whorls (a-f) and game 
balls (g-d): a – inv. no. 6303/11; 
b – inv. no. 7585/11; c – inv. no. 
6877/11; d – inv. no. 2090/11; 
e – inv. no. 9611/11; f – inv. no. 
3851/11; g – inv. no. 7075; 
h – inv. no. 8413/11; 
i – inv. no. 3508/11. 
Phot. E. Lisowska
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***
Wyroby z surowców skalnych stanowiły niezbęd-

ne wyposażenie pracowni, w których trudniono się 
wytwarzaniem różnych dóbr. Osełki – używane w nie-
mal każdym warsztacie czy kuźni, w pracowniach no-
żownika, płatnerza czy złotnika – pełniły niewątpliwie 
najróżniejsze funkcje nieograniczające się jedynie do 
ostrzenia narzędzi metalowych (Kaźmierczyk 1990, 
s. 120 i n.). Kamienie do żaren rotacyjnych usprawnia-
ły przetwórstwo płodów rolnych, a przęśliki stanowi-
ły niezbędny element warsztatów tkackich. W dobrze 
prosperującym odlewnictwie i złotnictwie niezastą-
pione były kamienne wielodzielne formy odlewnicze 
i matryce do trybowania blachy. Jednocześnie obec-
ność przedmiotów niemal surowych, niezużytych 
(łupki kwarcowo-serycytowe), a także importowanych 
(przęśliki ze steatytu) świadczy o tętniącym na placu 
życiu handlowym, gdzie obok innych dóbr material-
nych swoje miejsce miały także wyroby z kamienia.

Ewa Lisowska

Ryc. 990. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Wisior, nr inw. 3974/11. Fot. E. Lisowska

Fig. 990. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-
2012. Pendant, inv. no. 3974/11. Phot. E. Lisowska

2. Charakterystyka petrograficzna zabytków kamiennych

Analiza petrograficzna zabytków kamiennych jest 
jedną z interdyscyplinarnych metod badań archeolo-
gicznych. Jej głównym celem jest zwykle uzyskanie do-
datkowych informacji na temat: 1) źródeł pochodzenia 
i dystrybucji surowca do produkcji kamiennych przed-
miotów zabytkowych, 2) preferencji w doborze okre-
ślonej odmiany litologicznej surowca oraz 3) sposobu 
jego obróbki i użytkowania (Skoczylas 1990). Badania 
petrograficzne zabytków kamiennych obejmują zwykle 
oznaczenia ich struktury, tekstury oraz składu mineral-
nego (Kulczycka-Leciejewiczowa et al. 1996). Na pod-
stawie tych cech petrologicznych, według kryteriów 
Międzynarodowej Unii Nauk Geologicznych (IUGS), 
można badaną skałę zaliczyć do odpowiedniej grupy sys-
tematycznej (m.in. Majerowicz, Wierzchołowski 1990).

Oznaczenia składników skałotwórczych masyw-
nych surowców skalnych zabytków polegają zwykle na 
megaskopowym określeniu ich podstawowych cech fi-

zycznych (barwa, przezroczystość, łupliwość, twardość, 
stopień ich zmian wietrzeniowych itp). W ten sposób 
można zidentyfikować w tle każdej skały minerały: 
główne, poboczne i akcesoryczne.

Jeśli analiza makroskopowa nie daje wiarygodnych 
rezultatów (np. z uwagi na niewielkie rozmiary mine-
rałów budujących skałę), dokładne zaklasyfikowanie 
odmiany litologicznej jest możliwe dopiero po wyko-
naniu badań mikroskopowych. Ujemną cechą mikro-
skopowych badań petrograficznych jest konieczność 
wykonania preparatu z niewielkiego (oddzielanego od 
calizny) fragmentu badanego zabytku.

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie krótkiej 
charakterystyki petrograficznej średniowiecznych za-
bytków kamiennych znalezionych podczas prac wyko-
paliskowych prowadzonych w latach 2010–2012 na placu 
Nowy Targ we Wrocławiu. W części końcowej opraco-
wania, obok interpretacji ilościowej odmian litologicz-
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nych skał budujących badane zabytki, zaprezentowano 
także uwagi dotyczące potencjalnych źródeł tych su-
rowców skalnych (sudeckie, importy, narzutowe i inne).

Szczegółowej analizie petrograficznej poddano 
205 zabytków kamiennych pozyskanych w trakcie prac 
wykopaliskowych prowadzonych w 2011 r., przy czym 
12 z nich zbadano metodą mikroskopową w świetle 
przechodzącym. Oznaczono cechy petrograficzne su-
rowca z różnych przedmiotów kamiennych, z których 
większość stanowiły osełki lub ich fragmenty o kształ-
tach ostrokrawędzistych lub wrzecionowatych, często 
z zagładzonymi powierzchniami roboczymi o długości 
zwykle nieprzekraczającej 10 cm. Przedmiotem analiz 
były także inne artefakty kamienne, w tym: przęśliki 
(beczułkowate, dwustożkowate lub baniaste), kulki do 
gry, płyty szlifierskie, kamienie żarnowe, formy odlew-
nicze, gładziki, drobne architektoniczne elementy ka-
mienne i inne (zob. rozdz. XVIII.1 w tym tomie).

Badania makroskopowe polegały na opisywaniu 
cech fizycznych skał, w tym: barwy i jej zmienności, 
struktury i tekstury, oraz oznaczaniu megaskopowym 
cech głównych minerałów skałotwórczych. Uzyskane 
wyniki badań makroskopowych i mikroskopowych 
porównywano z wcześniej wykonanymi i częściowo 
opublikowanymi opisami skał (surowców) ze średnio-
wiecznych zabytków kamiennych, które pozyskano 
w trakcie archeologicznych prac badawczych prowa-
dzonych we Wrocławiu w obrębie ul. Szewskiej i Wita 
Stwosza, na pl. Uniwersyteckim i na Ostrowie Tum-
skim (m.in. Gunia 2010; 2012; 2013; 2015).

Należy jednak zauważyć, że w niektórych przy-
padkach dokładne oznaczenie cech megaskopowych 
skał było trudne do wykonania z uwagi na małe roz-
miary widocznych składników mineralnych. Wów-
czas prowadzono obserwację powierzchni zabytków 
za pomocą ręcznej lupy aplanatyczno-achromatycznej 
o powiększeniu ok. 10 razy lub (w wyjątkowych wy-
padkach) stacjonarnej, stereoskopowej lupy binokular-
nej firmy Zeiss o 10–30-krotnym powiększeniu. Pod-
czas tych badań zwracano szczególną uwagę na: barwę 
skały zabytku, strukturę, teksturę oraz rodzaj i wielkość 
widocznych minerałów tła. Dzięki zastosowaniu tego 

sposobu obserwacji lupowej udało się wyznaczyć nie-
które potencjalne miejsca pochodzenia surowca.

Podczas przygotowywania preparatów do badań 
mikroskopowych z wybranych, brzeżnych części za-
bytków kamiennych wycięto piłą diamentową niewiel-
kie płytki o wymiarach ok. 20 × 20 mm i grubości ok. 
3 mm. Po zeszlifowaniu wykonano z nich preparaty pe-
trograficzne, tzw. płytki cienkie, o grubości ok. 0,2 mm, 
nakrywane i stabilizowane balsamem kanadyjskim, 
przeznaczone do badań w świetle przechodzącym.

Podczas analizy mikroskopowej (bez analizy pla-
nimetrycznej) określano: cechy ogólne, tj. strukturę, 
teksturę oraz morfologię, i własności optyczne: głów-
nych, pobocznych i akcesorycznych składników mine-
ralnych. Badania prowadzono za pomocą mikroskopu 
polaryzacyjnego Nikon 200 Pol z fotograficznym sys-
temem rejestracji danych przy użyciu aparatu Canon 
450d. Analizy te wykonano w Zakładzie Gemmologii 
i Archeometrii Instytutu Nauk Geologicznych Uniwer-
sytetu Wrocławskiego.

a. Wyniki badań petrograficznych

W trakcie badań makroskopowych zabytków ka-
miennych udało się oznaczyć cechy makroskopowe po-
nad 200 próbek skał z artefaktów. Reprezentowały one 
przeważnie skały, minerały oraz zabytki wytworzone 
przez człowieka. W pierwszej kolejności opisano skały 
magmowe, następnie skały osadowe i metamorficzne, 
a na końcu okazy minerałów i produkty pochodzenia 
antropogenicznego.

Skały magmowe

Najczęściej występują tu kwaśne skały głębinowe 
o składzie granitoidów, wśród których wyróżniono 
3 ich odmiany różniące się cechami petrograficznymi. 
Są to: granity biotytowe (grupy I i II) oraz granity alka-
liczne (alaskity) Podczas analizy cech petrograficznych 
w badanej kolekcji artefaktów odnotowano również 
obecność obojętnej skały wulkanicznej (trachybazaltu).

Charakterystyka petrograficzna zabytków kamiennych
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Granity biotytowe I i II
Granity biotytowe I są skałami barwy szarej lub 

jasnoszarej, o strukturze średniokrystalicznej, nierów-
nokrystalicznej (rzadziej równokrystalicznej) i bezład-
nej teksturze. W ich tle przeważają szare, ksenomor-
ficzne ziarna kwarcu, o zmiennej wielkości do kilku 
milimetrów, przerastające się z drobnymi tabliczka-
mi plagioklazów lub skaleni alkalicznych, najczęściej 
o subhedralnych zarysach. Miejscami w ich tle kwarco-
wo-skaleniowym tkwią pojedyncze czarne, silnie roz-
członkowane blaszki połyskującego biotytu, który cza-
sem podczas wietrzenia został zastąpiony rozsypliwym 
agregatem wietrzeniowym o złocistym zabarwieniu. 
Z tej odmiany granitu wykonywano przede wszystkim 
kamienie żarnowe.

Granity biotytowe II są nieco jaśniejsze, bar-
wy jasnoszarej (miejscami przechodzącej smużyście 
w białą), o strukturze drobnokrystalicznej i równokry-
stalicznej i teksturze bezkierunkowej. Zbudowane są 
przeważnie z tła z ciasno pozrastanymi drobnymi frag-
mentami kwarcu i skalenia, w którym tkwią drobne 
wpryśnięcia pojedynczych blaszek biotytu. Ta odmiana 
granitu była najczęściej wykorzystywana do produkcji 
drobnych detali architektonicznych.

Granit alkaliczny (alaskit)
Taką odmianę granitu stwierdzono tylko w jednym 

zabytku. Jest skałą barwy czerwonoróżowej o struktu-
rze średniokrystalicznej (miejscami oczkowej), nierów-
nokrystalicznej i teksturze bezkierunkowej. Składa się 
z licznych, prawie idiomorficznych tabliczek skaleni 
potasowych (mikroklin), które miejscami poprzetyka-
ne są pojedynczymi, blado-szaro-niebieskimi, kseno-
morficznymi ziarenkami kwarcu. Lokalnie w tym tle 
można zauważyć pojedyncze, rozczłonkowane blaszki 
łyszczyków oraz drobne, okrągławe ziarna tlenków że-
laza.

Trachybazalt
Z tej obojętnej skały wylewnej wykonano poje-

dynczy zabytek kamienny. Skała ta ma szaroczarne 
zabarwienie, strukturę porfirową, a miejscami pęche-

rzykowatą lub migdałowcową. Nie zaobserwowano tu 
jednak tekstury fluidalnej. Na powierzchni badanego 
zabytku można zauważyć jednak pojedyncze pęcherzy-
ki pogazowe, sporadycznie wypełnione kryptokrysta-
liczną substancją o jasnoszarym lub białym zabarwie-
niu (chloryt, węglany, zeolity?). Lokalnie, w partiach 
afanitowych skały, występują pojedyncze tabliczki pla-
gioklazów oraz drobne punktowe wpryśnięcia wietrze-
niowo zmienionych tlenków żelaza.

Skały osadowe

Skały osadowe reprezentowane są najczęściej 
przez zdiagenezowane skały klastyczne, a w tym: pia-
skowce arkozowe, piaskowce kwarcowe i mułow-
ce. W badanym zbiorze znajdują się również skały: 
węglanowe (wapienie), węglanowo-ilaste (margle) oraz 
krzemionkowe (lidyty i jaspis).

Piaskowce arkozowe
Występują one w wielu zabytkach, są skałami 

o szaroróżowym, różowym, jasno- lub ciemnobrązo-
wym zabarwieniu i o strukturze psamitowej, drobno- 
lub średnioziarnistej i nierównoziarnistej. Nie mają 
widocznego uwarstwienia o charakterze sedymenta-
cyjnym. W ich szkielecie ziarnowym przeważają białe 
i szare fragmenty tabliczek silnie zwietrzałych skaleni 
o wielkości do kilku milimetrów, czasem ze śladami 
zbliźniaczenia albitowego. Otaczająca je matriks o cha-
rakterze masy wypełniającej zawiera ciasno przerośnię-
te, okrągławe ziarenka kwarcu i skaleni, wśród których 
można spotkać pojedyncze, silnie postrzępione blaszki 
jasnych łyszczyków, rdzawe plamki wypełnione py-
lastą substancją żelazistą oraz sporadycznie drobne, 
ostrokrawędziste fragmenty skał wulkanoklastycznych. 
Spoiwo jest żelazisto-ilaste z nielicznymi minerałami 
akcesorycznymi oraz rzadko spotykanymi, drobnymi 
wpryśnięciami nieprzezroczystych tlenków żelaza. Ba-
dane piaskowce arkozowe mają cechy górnopermskich 
piaskowców budowlanych, obecnie eksploatowanych 
w okolicy Nowej Rudy (Niecka Śródsudecka).
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Piaskowce kwarcowe
Mają one barwę od szarożółtej do żółtobrązowej, 

ich struktura jest przeważnie psamitowa, czasem z wy-
raźnie zaznaczającym się uwarstwieniem sedymenta-
cyjnym. Często widoczne są tu naprzemiennie ułożone, 
drobne, ciemniejsze i jaśniejsze laminki o miąższości 
dochodzącej do 10 mm. W ciemniejszych warstew-
kach dość pospolite są ostrokrawędziste ziarna kwarcu 
i nieliczne fragmenty tabliczek skaleni o bardzo zróż-
nicowanej wielkości, które często są otoczone zwartym 
spoiwem krzemionkowym ze znaczną domieszką pyla-
stych i nierównomiernie rozproszonych tlenków żelaza 
i manganu.

Należy też zwrócić uwagę na fakt, że badane przed-
mioty zabytkowe wykonano z surowca o znacznym 
zróżnicowaniu wielkości i obtoczenia składników 
szkieletu ziarnowego. Są to bowiem gruboklastyczne 
tzw. piaskowce zlepieńcowate lub odmiany drobno- 
i równoziarniste, charakteryzujące się dobrym wysor-
towaniem i obtoczeniem ziarn ich szkieletu. Na po-
wierzchniach niektórych zabytków występują też liczne 
żelaziste wykwity, wskazujące na ich przebywanie przez 
dłuższy czas w wodzie. Piaskowce kwarcowe mają cechy 
typowe dla górnokredowych piaskowców „ciosowych” 
o spoiwie krzemionkowym, z których są zbudowane: 
Góry Stołowe, Rów Górnej Nysy i Pogórze Kaczawskie.

Piaskowce wapniste
Wykonano z nich 2 zabytki. Surowcem była tu sza-

rożółtawa, silnie zwietrzała skała klastyczna o struktu-
rze psamitowej, średnioziarnistej i równoziarnistej bez 
widocznego uwarstwienia. W szkielecie ziarnowym 
przeważają dość dobrze obtoczone ziarna kwarcu, 
którym sporadycznie towarzyszą zaokrąglone ziarna 
skaleni oraz pojedyncze postrzępione blaszki jasnego 
łyszczyku (muskowit, serycyt?). Na zwietrzałych po-
wierzchniach widoczne są rdzawe plamki i wpryśnięcia 
wodorotlenków żelaza (getyt, limonit?).

Piaskowiec glaukonitowy
Z tego surowca wytworzono tylko jeden zabytek. 

Opisywany piaskowiec jest szarozieloną, subtelnie la-

minowaną skałą o strukturze drobnoziarnistej i rów-
noziarnistej, z cienkimi, zielonkawymi warstewkami 
zachodzącymi na siebie lub przecinającymi się pod 
ostrym kątem. W tle jego szkieletu ziarnowego prze-
ważają drobne, dobrze obtoczone ziarna kwarcowe 
otoczone zielonkawobrązową masą żelazisto-ilastą 
z pojedynczymi wpryśnięciami płatkowego, soczysto-
zielonego glaukonitu o wielkości do 1 mm. Cechy pe-
trograficzne wskazują, że jest to prawdopodonie skała 
pochodzenia eratycznego, z obszaru pomiędzy wyspą 
Oland w Szwecji a współczesnym wybrzeżem Bałtyku 
w Estonii.

Mułowce
Surowcem wykorzystanym do produkcji 2 zabyt-

ków były mułowce o jasno-żółto-brązowej lub czer-
wonobrązowej barwie, bez zaznaczonej laminacji, lecz 
z dobrze widocznymi na powierzchni pojedynczymi, 
brunatnymi, okrągławymi plamkami tlenków żelaza. 
Skały te mają bardzo drobnoziarnistą i równoziarni-
stą strukturę, a w ich tle przeważają detrytyczne ziar-
na kwarcu otoczone żółtobrązową, pylastą substancją 
żelazisto-ilastą, z drobnołuseczkowymi przerostami 
minerałów ilastych, najprawdopodobniej z grupy illi-
tu i smektytu. Skały te prawdopodobnie pozyskano ze 
zwietrzałych głazów narzutowych.

Wapienie organogeniczne i margle
Ze skał tych wykonywano drobne przedmioty ka-

mienne lub detale architektoniczne dawnych budowli. 
Opisywane wapienie były zwykle drobnoziarniste (mi-
krytowe) w strukturze, o zmiennej barwie (od białej, 
poprzez żółtawą, do jasnobrązowej) bez uwarstwienia, 
zbrekcjowania lub wyługowania. Ich tło zbudowane 
jest z pylastej substancji węglanowej, z pojedynczymi 
kryształkami nieprzezroczystego kalcytu i pojedynczy-
mi fragmentami skorupek (?) małży lub ślimaków. Wy-
daje się, że źródłem tego surowca były górnokredowe 
skały węglanowe z okolic Opola.

Margiel, stanowiący surowiec dla jednego zabytku 
kamiennego, jest słabo zwięzłą skałą ilasto-węglanową 
o jasnobrązowym zabarwieniu, o drobnoziarnistej 
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strukturze, bez oznak warstwowania. W jego tle można 
zaobserwować dość dużą ilość powyginanych fragmen-
tów skamieniałości (igły gąbek). Margle te reprezentują 
zapewne skały podścielające horyzonty górnokredo-
wych wapieni marglistych odsłaniających się w okolicy 
Opola.

Skały krzemionkowe
Wśród zabytkowych przedmiotów wykonanych 

z tych skał przeważały artefakty wykonane z lidytów, 
a tylko w jednej próbce stwierdzono obecność jaspisu. 
Lidyty miały barwę czarną, a jaspis czekoladowobrą-
zową. Posiadały one tło o strukturze afanicznej, któ-
re często było poprzecinane pojedynczymi, cienkimi 
żyłkami wypełnionymi szarym, skrytokrystalicznym 
kwarcem lub (rzadko) białym, kryptokrystalicznym 
kalcytem. Badane skały krzemionkowe nie miały wy-
raźnie zaznaczonego uwarstwienia, a orientacja żyłek 
penetrujących ich tło była zupełnie przypadkowa. 
Z dużym prawdopodobieństwem można zatem uznać, 
że badane zabytki wykonano z materiału pochodzenia 
eratycznego, ponieważ skały o podobnych cechach 
petrograficznych często są znajdowane obok więk-
szych głazów narzutowych jako tzw. bruk morenowy.

Skały metamorficzne

Skały metamorficzne były surowcem najczęściej 
wykorzystywanym do produkcji badanych przedmio-
tów kamiennych.

Łupki kwarcowo-serycytowe
Są to zwykle skały o barwie szarej lub szarożółtej, 

o strukturze granoblastycznej lub porfiroblastycznej 
i wyraźnej foliacji (łupkowa tekstura kierunkowa). 
W ich granoblastycznym tle spotkać można liczne ne-
mato- lub diablastyczne przerosty kwarcu i drobnych 
blaszek jasnego łyszczyku (serycytu) o wyraźnie zazna-
czonej elongacji. Składają się na nią wydłużone blasty 
kwarcu wyciągnięte dłuższymi osiami w jednym kierun-
ku, przerośnięte igiełkowymi lub drobnoblaszkowymi 
agregatami serycytu, czasem „narosłego” na blastach 

kwarcu. Bardzo rzadko można spotkać pojedyncze, okrą-
gławe ziarna cyrkonu oraz wpryśnięcia tlenków żelaza. 
Ich obszarem źródłowym były prawdopodobnie górno-
dewońskie łupki kwarcowo-serycytowe znane z obszaru 
na południe od Strzelina pod nazwą warstw z Jegłowej.

Łupki kwarcowo-skaleniowe
Stanowiły one surowiec skalny służący do wykona-

nia kilkunastu przedmiotów. W grupie łupków kwar-
cowo-skaleniowych znalazły się także ich odmiany 
ze śladowymi zawartościami chlorytów lub serycytu. 
Niezależnie od składu mineralnego skały te są barwy 
szarej i mają strukturę mikrogranonematoblastyczną 
z dość dobrze zaznaczoną laminacją metamorficzną 
i kliważem spękaniowym. Przeważają tu próbki o wy-
raźnej teksturze kierunkowej (łupkowej) z wydłużony-
mi agregatami kwarcowo-skaleniowymi bądź laminka-
mi i smużkami zawierającymi drobnogranoblastyczny 
kwarc i drobnostrzępkowe chlorytowe produkty roz-
padu biotytu. Ponadto w tle często znajdują się bardzo 
drobne mikrogrudki nieprzezroczystych tlenków że-
laza. Z dużym prawdopodobieństwem można określić 
ich eratyczną proweniencję.

Łupki łyszczykowe
Są to ciemnozielone skały z wyraźnie zaznaczony-

mi płaszczyznami foliacji. Mają one zwykle strukturę 
nematogranoblastyczną lub porfiroblastyczną, a kie-
runkowość ich tekstury podkreślają naprzemiennie 
układające się pakiety dużych blaszek jasnych łyszczy-
ków oraz drobne laminy i soczewki zbudowane z bla-
stów kwarcowo-skaleniowych. Towarzyszące im tlenki 
żelaza tworzą tu zwykle brunatne lub czarne pojedyn-
cze ziarna, a miejscami chmurzaste nagromadzenia 
zbudowane z okrągławych mikroziarenek.

W badanych próbkach nie stwierdzono znaczącej 
obecności izometrycznych ziarn granatów, podobnie 
jak drobnosłupkowych kryształków andaluzytu lub 
staurolitu. Może to wskazywać na to, że badane skały 
pochodzą z ubogich w granat odmian łupków łyszczy-
kowych z kompleksu Niemczańsko-Kamienieckiego 
lub reprezentują materiał z głazów narzutowych.
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Fyllity i łupki zieleńcowe
W badanym zbiorze oznaczono również obecność 

szarych fyllitów oraz bladozielonych łupków zieleń-
cowych. Fyllity są skałami barwy jasnoszarej z poły-
skującymi, drobnymi blaszkami jasnych łyszczyków 
na powierzchniach oddzielności. Mają one zwykle 
strukturę afaniczną (kryptogranonematoblastyczną), 
a na ich przekroju poprzecznym jest widoczna subtel-
na laminacja metamorficzna. Miejscami występują też 
gniazdowe agregaty złożone z większych blaszek mu-
skowitu (serycyt?) lub pojedyncze, soczewkowe blasty 
kwarcu lub skalenia.

Łupek zieleńcowy jest barwy jasnozielonej o struk-
turze afanicznej, bez wyraźnie zaznaczonego złup-
kowania foliacji. Na powierzchni badanego zabytku 
znajdują się okrągławe (pochlorytowe?) zagłębienia 
wietrzeniowe oraz wpryśnięcia minerałów rudnych. 
Cechy petrograficzne wskazują, że oznaczane fyllity 
i zieleńce są raczej pochodzenia eratycznego.

Łupki pirofyllitowe i talkowe
Stanowiły one przeważnie surowiec do produkcji 

przęślików. Mają strukturę afaniczną i teksturę smuży-
stą, czasem z bardzo słabo zaznaczoną foliacją. Zwykle 
cechuje je mało zmienna barwa (od różowej do bu-
raczkowoczerwonej), a w ich tle rzadko można spotkać 
pojedyncze, detrytyczne ziarenka kwarcu oraz drobne 
plamki ciemnowiśniowych, rozłożonych tlenków żela-
za (hematytu).

W badanym zbiorze są też przęśliki o szarej barwie 
przypominające wyglądem łupki talkowe. Najbardziej 
prawdopodobnym miejscem pozyskiwania opisywa-
nych łupków pirofyllitowych (talkowych?) była dolina 
rzeki Owrucz, obecnie na obszarze Ukrainy. Jest to za-
tem materiał pochodzący z importu. Źródło surowca 
szarych łupków talkowych jest obecnie trudne do usta-
lenia z uwagi na małą liczbę zabytków do badań po-
równawczych.

Gnejsy (granitognejsy)
Są skałami barwy szarej, o strukturze granoblastycz-

nej (miejscami granonematoblastycznej) i wyraźnie 

zaznaczonej teksturze kierunkowej (gnejsowej), dzięki 
elongacji zespołów blastów kwarcowo-skaleniowych. 
W składzie mineralnym przeważają ksenoblasty kwar-
cu, a także fragmenty tabliczek plagioklazów i skaleni 
alkalicznych o wielkości do kilku milimetrów. Spoty-
kane są też drobnostrzępkowe lub klinowate nagroma-
dzenia blaszek jasnego muskowitu lub większe blaszki 
(schlorytyzowanego) biotytu, układające się zgodnie 
z foliacją. Minerały rudne występują tu sporadycznie 
w postaci mikrogrudek. Gnejsy te mają cechy typo-
we dla surowca pochodzącego z głazów narzutowych.

Serpentynity
Wykonano z nich 3 zabytki. Reprezentują one naj-

częściej skały o plamistym wyglądzie, o zmiennym od-
cieniu barwy zielonej, z licznymi czarnymi plamkami, 
a czasem z licznymi cienkimi żyłkami jasnozielonego 
masywnego serpentynu oraz żyłkami wypełnionymi 
tlenkami żelaza. Mają strukturę przeważnie afaniczną 
i teksturę bezkierunkową, a miejscami w ich tle wi-
doczne są też pojedyncze, izolowane skupienia kryp-
tokrystalicznych węglanów (magnezyt?) o białym 
zabarwieniu. Cechy petrograficzne wskazują, że ich 
obszarem źródłowym mogły być wychodnie masywu 
serpentynitowego Gogołów-Jordanów, znajdującego 
się na południe od Wrocławia.

Amfibolity (ortoamfibolity)
Posłużyły one za surowiec do produkcji 2 zabytko-

wych przedmiotów. Są skałami barwy czarnej, o struk-
turze grubogranonematoblastycznej, z wyraźnie zazna-
czoną foliacją. W ich tle przeważają hipidiomorficzne 
słupki hornblendy zwyczajnej układające się dłuższy-
mi osiami zgodnie z foliacją, a czasem współwystępu-
ją z nimi pojedyncze, izometryczne ziarna granatów 
o wielkości do kilku milimetrów, które czasem są dość 
silnie zwietrzałe. Opisywane amfibolity mogą pocho-
dzić z niewielkich soczewek tych skał znajdujących się 
w gnejsach z przedsudeckiej części bloku sowiogórskie-
go lub reprezentować skały pochodzenia eratycznego.
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Kwarcyty (metapiaskowce)
Wykonano z nich 2 zabytki. Opisywane metakla-

styki są przeważnie laminowanymi skałami barwy 
szarej, o strukturze granoblastycznej, miejscami por-
firoblastycznej, i wyraźnie zaznaczonej teksturze kie-
runkowej. Na ich powierzchni widać ciasno zazębiające 
się ze sobą ksenoblasty kwarcu, które lokalnie są wy-
ciągnięte soczewkowo i tworzą kilkuziarnowe agregaty. 
Agregaty te rzadko są od siebie oddzielone drobnymi 
smużkami zbudowanymi z bardzo drobnych blaszek 
jasnego łyszczyku (serycyt?) gromadzących się w prze-
strzeniach międzyziarnowych oraz wypełniających 
szersze spękania. Oznaczenia cech petrograficznych 
wskazują, że surowiec kwarcytowy (metapiaskowcowy) 
zabytków pochodził z głazów narzutowych, a miejscem 
źródłowym mogły być skały występujące współcześnie 
w południowej Szwecji (formacja Dalarna).

Minerały i produkty antropogeniczne

Kwarc
W badanym zbiorze zabytków znajduje się rów-

nież pojedynczy kryształ kwarcu (kryształu górskie-
go) o długości ok. 40 mm i średnicy (w części górnej) 
ok. 8 mm (nr inw. 10266/11). Jest to bezbarwny, prze-
zroczysty, słupkowy kryształ ograniczony na jednym 
końcu dobrze wykształconymi ściankami romboedru. 
Ma on dobrze wykształcone poziome bruzdkowanie 
słupa i zmętniałe (mleczne) nieregularne zakończenie 
w części dolnej. Przypuszczalnie był to surowiec do 
produkcji kamieni jubilerskich, np. paciorków. Z uwagi 
na charakterystyczne wykształcenie ścianek kryształu 
oraz inne cechy morfologiczne można z dużym praw-
dopodobieństwem stwierdzić, że pochodził on z kaoli-
nitowej pokrywy zwietrzelinowej górnodewońskich 
łupków kwarcowo-serycytowych odsłoniętej w okolicy 
wsi Jegłowa na południe od Strzelina.

Przepalony krzemień
Badany zabytek (nr inw.7075/11) jest fragmentem 

szaroczarnego, przeświecającego krzemienia bulaste-
go o średnicy ok. 50 mm i ma na swojej powierzchni 

dobrze wykształconą białoszarą powłokę reakcyjną 
powstałą w wyniku oddziaływania wysokiej tempera-
tury. Podczas uważnej obserwacji lupowej można do-
strzec tu systemy drobnych szczelinek dylatacyjnych 
o promienistym ułożeniu, znajdujące się zwykle wokół 
większych wrostków mineralnych. Obecność takich 
struktur wynika najczęściej z różnicy we współczyn-
niku rozszerzalności cieplnej wrostka i otaczającego 
go tła i jest pomocna do rozpoznawania kamieni jubi-
lerskich, których przezroczystość została poprawiona 
poprzez wygrzewanie. Opisywany przypadek stanowi 
dobry przykład wykorzystania wysokiej temperatury 
do zmiany pierwotnych cech fizycznych skały krze-
mionkowej.

Spiek grafitowy?
Wykorzystano go do produkcji zabytku o bliżej 

nieznanym przeznaczeniu (nr inw. 5163/11). Jest to 
krążek o średnicy ok. 50 mm i grubości ok. 15 mm, 
o srebrzystoczarnej barwie i matowym (miejscami wo-
skowym) połysku, miękki. W jego środku rozpoczęto 
wiercenie otworka o średnicy ok. 2 mm na głębokość 
ok. 3 mm. Na powierzchni krążka dobrze widoczna jest 
jego struktura brekcjowa, a tło artefaktu budują czarne, 
ciasno zespolone ze sobą, ostrokrawędziste fragmenty 
łupka grafitowego (?) o wielkości do 3 mm, tkwiące 
w kryptokrystalicznej masie wypełniającej o ciemno-
szarym zabarwieniu. Z uwagi na wysokie walory eks-
pozycyjne opisywanego zabytku tylko niewielką ilość 
proszku pozyskanego z jego powierzchni poddano 
badaniom dyfraktometrycznym, a ich wyniki przedsta-
wiono w dalszej części pracy.

Do badań mikroskopowych wybrano 12 zabytków, 
których cechy petrograficzne nie mogły być w żaden 
sposób wiarygodnie określone metodą makroskopową 
lub podczas badania lupowego. Zwykle były to zabyt-
ki źle zachowane, reprezentatywne dla wyznaczonej 
wcześniej większej grupy petrograficznej, które nie 
miały istotnej i znaczącej wartości ekspozycyjnej. Ba-
dania te wykonano w świetle przechodzącym z zasto-
sowaniem mikroskopu polaryzacyjnego Nikon Pol 200 
wyposażonego w system dokumentacji fotograficznej 
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za pomocą aparatu cyfrowego Canon 450d. Szczegó-
łowe wyniki analiz mikroskopowych surowca kamien-

nego zabytków przedstawiono w tab. XVIII.1.1 oraz na 
ryc. 991–994.

Ryc. 991. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Zabytki kamienne: a – piaskowiec średnioziarnisty, fragment elementu 
architektonicznego nr inw. 1738/11, pc. NT-1, mikrofotografia, pow. ok. 40 ×, nikole równoległe; b – piaskowiec średnioziar-
nisty, fragment elementu architektonicznego nr inw. 1738/11, pc. NT-1, mikrofotografia, pow. ok. 40 ×, nikole skrzyżowane; 
c – piaskowiec drobnoziarnisty, fragment elementu architektonicznego nr inw. 6643/11, pc. NT-2, mikrofotografia, pow. ok. 
40 ×, nikole równoległe; d – piaskowiec drobnoziarnisty, fragment elementu architektonicznego nr inw. 6643/11, pc. NT-2, 

mikrofotografia, pow. ok. 40 ×, nikole równoległe; e – granit biotytowy, fragment żarna nr inw. 6202/11, pc. NT-3, mikrofoto-
grafia, pow. ok. 40 ×, nikole równoległe; f – granit biotytowy, fragment żarna nr inw. 6202/11, pc. NT-3, mikrofotografia, pow. 

ok. 40 ×, nikole skrzyżowane. Fot. P. Gunia

Fig. 991. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Stone artefacts: a – medium-grained sandstone from 
architectonic detail fragment, inv. no. 1738/11, thin section no. NT-1, microscopic view, ca. 40 × magnification, without 
nicols; b – medium-grained sandstone from architectonic detail fragment, inv. no. 1738/11, thin section no. NT-1, mi-

croscopic view, ca. 40 × magnification, crossed nicols; c – fine-grained sandstone from architectonic detail fragment, inv. 
no. 6643/11, thin section no. NT-2, microscopic view, ca. 40 × magnification, without nicols; d – fine-grained sandstone 

from architectonic detail fragment, inv. no. 6643/11, thin section no. NT-2, microscopic view, ca. 40 × magnification, 
without nicols; e – biotite granite from millnstone fragment, inv. no. 6202/111, thin section no. NT-3, microscopic view, 

ca. 40 × magnification, without nicols; f – biotite granite from millnstone fragment, inv. no. 6202/11, thin section no. 
NT-3, microscopic view, ca. 40 × magnification, crossed nicols. Phot. P. Gunia
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Ryc. 992. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Zabytki kamienne: a – serpentynit, płytka nr inw. 5792/11, pc. NT-4, 
mikrofotografia, pow. ok. 40 ×, nikole równoległe; b – serpentynit, płytka nr inw. 5792/11, pc. NT-4, mikrofotografia, pow. ok. 

40 ×, nikole skrzyżowane; c – łupek kwarcowo-skaleniowy z serycytem, osełka nr inw. 9378/11, pc. NT-5, mikrofotografia, 
pow. ok. 40 ×, nikole równoległe; d – łupek kwarcowo-skaleniowy z serycytem, osełka nr inw. 9378/11, pc. NT-5, mikrofoto-

grafia, pow. ok. 40 ×, nikole równoległe; e – margiel, forma odlewnicza do blaszek nr. inw. 7443/11, pc. NT-6, mikrofotografia, 
pow. ok. 40 ×, nikole równoległe; f – margiel, forma odlewnicza do blaszek, nr. inw. 7443/11, pc. NT-6, mikrofotografia, pow. 

ok. 40 ×, nikole skrzyżowane.
 Fot. P. Gunia

Fig.992. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Stone artefacts: a – serpentinite plate, inv. no. 5792/11, thin 
section no. NT-4, microscopic view, ca. 40 × magnification, without nicols; b – serpentinite plate, inv. no. 5792/11, thin 
section no. NT-4, microscopic view, ca. 40 × magnification, crossed nicols; c – quartz-feldspar schist with sericite, inv. 
no. 9378/11, thin section no. NT-5, microscopic view, ca. 40 × magnification, without nicols; d – quartz-feldspar schist 
with sericite; inv. no. 9378/11, thin section no. NT-5, microscopic view, ca. 40 × magnification, without nicols; e – marl 
from architectonic detail fragment, inv. no. 7443/11, thin section no. NT-6, microscopic view, ca. 40 × magnification, 
without nicols; f – marl from architectonic detail fragment, inv. no. 7443/11, thin section no. NT-6; microscopic view, 

ca. 40 × magnification, crossed nicols. 
Phot. P. Gunia
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Ryc. 993. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Zabytki kamienne: a – wapień organogeniczny (marglisty), przęślik nr 
inw. 3519/11, pc. NT-7, mikrofotografia, pow. ok. 40 ×, nikole równoległe; b – wapień organogeniczny (marglisty), przęślik nr 

inw. 3519/11, pc. NT-7, mikrofotografia, pow. ok. 40 ×, nikole skrzyżowane; c – łupek kwarcowo-skaleniowy z serycytem, oseł-
ka nr inw. 9585/11, pc. NT-8, mikrofotografia, pow. ok. 40 ×, nikole równoległe; d – łupek kwarcowo-skaleniowy z serycytem, 
osełka nr inw. 9585/11, pc. NT-8, mikrofotografia, pow. ok. 40 ×, nikole równoległe; e – wapień organogeniczny (marglisty), 

element architektoniczny nr inw. 1612/11, pc. NT-10, mikrofotografia, pow. ok. 40 ×, nikole równoległe; f – wapień organoge-
niczny (marglisty), element architektoniczny nr inw. 1612//11, pc. NT-10, mikrofotografia, pow. ok. 40 ×, nikole skrzyżowane.

Fot. P. Gunia

Fig. 993. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012: a – marly biogenic limestone, the spindle whorl inv. no. 
3519/11, thin section no. NT-7, microscopic view, ca. 40 × magnification, without nicols; b – marly biogenic limestone, 

inv. no. 3519/11, thin section no. NT-7, microscopic view, ca. 40 × magnification, without nicols; c –  quartz-feldspar 
schist with sericite, inv. no. 9785/11, thin section no. NT-8, microscopic view, ca. 40 × magnification, without nicols; d –  
quartz-feldspar schist with sericite, whetstone, inv. no. 9785/11, thin section no. NT-8, microscopic view, ca. 40 × magnifi-
cation, without nicols; e – marly biogenic limestone from architectonic detail fragment, inv. no. 1612/11, thin section no. 
NT-10, microscopic view, ca. 40 × magnification, without nicols; f – marly biogenic limestone from architectonic detail 

fragment, inv. no. 1612/11, thin section no. NT-10, microscopic view, ca. 40 × magnification, without nicols. 
Phot. P. Gunia
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Ryc. 994. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Zabytki kamienne: a – wapień organogeniczny (marglisty), przęślik nr 
inw. 7732/11, pc. NT-11, mikrofotografia, pow. ok. 40 ×, nikole równoległe; b – wapień organogeniczny (marglisty), przęślik 
nr inw. 7732//11, pc. NT-11, mikrofotografia, pow. ok. 40 ×, nikole skrzyżowane; c – łupek kwarcowo-skaleniowy z serycy-
tem, osełka nr inw. 9469/11, pc. NT-12, mikrofotografia, pow. ok. 40 ×, nikole równoległe; d – łupek kwarcowo-skaleniowy z 
serycytem, osełka nr inw. 9469/11, pc. NT-12, mikrofotografia, pow. ok. 40 ×, nikole skrzyżowane; e – piaskowiec, osełka nr 
inw. 3261/11, pc. NT-13, mikrofotografia, pow. ok. 40 ×, nikole równoległe; f – piaskowiec, osełka nr inw. 3261/11, pc. NT-13, 

mikrofotografia, pow. ok. 40 ×, nikole skrzyżowane. 
Fot. P. Gunia

Fig. 994. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Stone artefacts: a – spindle whorl of marly biogenic limesto-
ne, inv. no. 7732/11, thin section no. NT-11, microscopic view, ca. 40 × magnification, without nicols; b – spindle whorl 
of marly biogenic limestone, inv. no. 7732/11, thin section no. NT-11, microscopic view, ca. 40 × magnification, crossed 
nicols; c – whetstone of blastomylonite (gneiss), inv no. 9469/11, thin section no. NT-12, microscopic view, ca. 40 × ma-
gnification, without nicols; d – whetstone of blastomylonite (gneiss), inv. no. 9469/11, thin section no. NT-12, microscopic 
view, ca. 40 × magnification, crossed nicols; e – sandstone from architectonic detail fragment, inv. no. 3261/11, thin section 
no. NT-13, microscopic view, ca. 40 × magnification, without nicols; f – sandstone from architectonic detail fragment, inv. 

no. 3261/11, thin section no. NT-13, microscopic view, ca. 40 × magnification, crossed nicols. 
Phot. P. Gunia
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Wyniki badań dyfraktometrycznych

W celu dokładnego określenia składu mineralnego 
3 zabytki o dużej wartości ekspozycyjnej (dwa ciem-
noszare przęśliki i czarny krążek) poddano badaniom 
rentgenograficznym. Do analiz zastosowano metodę 
rentgenowskiej proszkowej analizy dyfraktometrycznej 
na aparacie Siemens D 5005, w Pracowni Rentgenow-
skiej Zakładu Mineralogii i Petrologii Instytutu Nauk 
Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Próbki te 
analizowano z wykorzystaniem źrodła promieniowa-
nia typu Cokα (o długości fali 0,179021 nm) w zakresie 
kątów 2Č równym 4–77°, w temperaturze 27°C. Uzy-
skane wartości odległości międzypłaszczyznowych (d) 
na dyfraktogramach porównywano z wynikami znaj-
dującymi się w mineralogicznej bazie danych ICPDS.

Pierwszym z badanych kamiennych przedmiotów 
zabytkowych był ciemnoszary przęślik z dobrze wi-
docznym ornamentem rytym (nr inw. 1241/11; ryc. 
995). Na uzyskanym dyfraktogramie tej próbki można 

zidentyfikować jedynie refleksy pochodzące od talku 
o następujących odległościach międzypłaszczyzno-
wych d = 9,365, intensywność I = 100; d = 3,117, I = 
100; d = 4,697, I = 15; d = 4,555, I = 10. Na słabe upo-
rządkowanie (dyspersję) struktury tego krzemianu 
warstwowego zdaje się wskazywać nieobecność reflek-
sów w zakresie kątów 2 Θ od 35 do 75° (ryc. 995). Na tej 
podstawie można stwierdzić, że surowcem użytym do 
wyrobu tego przęślika był łupek talkowy.

Następnie zbadano rentgenograficznie jasnoszary 
przęślik (nr inw. 4721/11; ryc. 996). Dyfraktogram tego 
zabytku zawiera przeważnie piki pochodzące od talku 
(02–0570 ICPDS) oraz kwarcu 46–1045 ICPDS). Zaob-
serwowano tu również słabe refleksy o wartościach d = 
4,398, I = 20; d = 2,466, I = 15; d = 2,1233, I = 10, które 
mogą pochodzić od jednej lub wielu faz mineralnych 
(ryc. 996). Dokładne oznaczenie tych faz wymaga pozy-
skania bardziej homogenicznej próbki pozbawionej tal-
ku i kwarcu. W przypadku drugiej próbki widać, że przę-
ślik wykonano ze skały talkowej z przerostami kwarcu.

Ryc. 995. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 
2010–2012. Zabytki kamienne: a – łupek 
talkowy, przęślik nr inw. 1241/11, widok 
z góry; b – łupek talkowy, przęślik, nr inw. 
1241/11, widok z boku; c – dyfraktogram 
łupka talkowego z przęślika;
 Fot. i oprac. P. Gunia

Fig. 995. Wrocław, Nowy Targ square, 
excavations 2010-2012: a – talc-bearing s
chist, the spindle whorl inv. no. 1241/11, 
view from above;b – the spindle whorl 
inv. no. 1241/11, side view;c – X-ray 
diffraction pattern of talc-bearing schist 
from the spindle whorl. 
Phot., developed by P. Gunia
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Ryc. 996. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 
2010–2012. Zabytki kamienne: 

a – łupek talkowy, przęślik nr inw. 4721/11, 
widok z dołu; b – łupek talkowy, przęślik 

nr inw. 4721/11, widok z góry; 
c – dyfraktogram łupka talkowego 

z przęślika; Fot. i oprac. P. Gunia

Fig.996. Wrocław, Nowy Targ square, excava-
tions 2010-2012. Stone artefacts: 

a – talc-bearing schist, the spindle whorl, inv. 
no.  4721/11, view from below;  

b – talc-bearing schist, the spindle whorl, inv. 
no.  4721/11, view from above; 

c – X-ray diffraction pattern of talc-bearing 
schist. Phot., developed by P. Gunia.

Ryc. 997. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 
2010–2012. Zabytki kamienne: a – Krążek gli-

niany z grafitem, nr inw. 5163/11, widok z gory; 
b – krążek gliniany z grafitem, nr inw. 5163/11, 

widok z dołu; c – dyfraktogram glinianego 
krążka z grafitem; Fot. i oprac. P. Gunia

Fig. 997. Wrocław, Nowy Targ square, excava-
tions 2010-2012. Stone artefacts: 

 a – clay and graphite-bearing disc, inv. no. 
5163/11, view from above;  b – clay and 

graphite-bearing disc, inv. no. 5163/11, view 
from below;  c – X-ray diffraction pattern 

of clay and graphite-bearing disc. 
Phot., developed by P. Gunia
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Ostatnią badaną próbką był niewielki krążek wy-
konany z surowca przypominającego łupek grafitowy 
(nr inw. 5163/11; ryc. 997). Na dyfraktogramie tego za-
bytkowego obiektu można zauważyć tylko bardzo słabe 
refleksy pochodzące od kwarcu (46–1045 ICPDS), illi-
tu (26–0911 ICPDS) oraz grafitu (polityp 3R, 26–1079 
ICPDS). Należy zauważyć, że uzyskane refleksy o nie-
wielkiej intensywności mogą świadczyć o bardzo sil-
nym rozdrobnieniu (zmieleniu?) mało homogenicznej 
próbki i celowe wydaje się jej powtórne zbadanie z za-
stosowaniem techniki preparatu orientowanego. Zwy-
kle polega to na uprzednim nasączeniu glikolem i spra-
sowaniu badanej próbki, podobnie jak przy oznaczaniu 
dyfraktometrycznym minerałów ilastych (Bolewski, 
Żabiński 1979).

Analizując skład fazowy tego zabytku, można dojść 
do wniosku, że stanowi on mieszaninę glinki o charak-
terze zwietrzelinowym (illit) z niewielką domieszką 
grafitu (polityp 3R), wykorzystanego prawdopodobnie 
jako barwnik. Jest to raczej produkt antropogeniczny 
o bliżej nieznanym przeznaczeniu (np. kosmetyk?, ry-
sik?). Należy jednak zauważyć, że z uwagi na obecność 
dość słabych refleksów na dyfraktogramie dokładne 
oznaczenie składu mineralnego tego produktu wyma-

ga zastosowania innych metod jego analizy fazowej, np. 
spektroskopowej analizy widma ramanowskiego lub 
badań spektralnych w zakresie podczerwieni, np. me-
todą FTIR.

b. Podsumowanie

Uzyskane wyniki badań petrograficznych wska-
zują na znaczne zróżnicowanie litologiczne surowców 
skalnych wykorzystywanych do produkcji różnych 
zabytków kamiennych znalezionych podczas prac wy-
kopaliskowych prowadzonych na placu Nowy Targ we 
Wrocławiu. Najczęściej mamy do czynienia ze skałami 
pochodzącymi z Sudetów i ich przedpola, chociaż w 
badanej kolekcji znajdują się też surowce pochodzenia 
narzutowego, importy (przeważnie wapienie i łupki 
pirofyllitowe) oraz produkty intencjonalnej działalno-
ści człowieka (np. okaz minerału, spiek itp.). Ilościowe 
zestawienie poszczególnych odmian petrograficznych 
surowców (skał) zabytków kamiennych pozyskanych 
ze stanowiska archeologicznego na placu Nowy Targ 
we Wrocławiu przedstawiono w tab. XVIII.1.1 oraz na 
ryc. 998. Na ryc. 999 i 1000 zaprezentowano odmiany 
litologiczne skał oraz potencjalne źródła ich surowca.

Ryc. 998. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Skład petrograficzny zabytków kamiennych (205 okazów). 
 Oprac. P. Gunia

Fig. 998. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Petrographic composition of stone items (205 specimens). 
Developed by P. Gunia
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Ryc. 999. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012.
 Źródła pochodzenia surowca kamiennego (205 okazów). 

Oprac. P. Gunia

Fig.999. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Sources of stone raw material (205 specimens). 

Developed by P. Gunia

Ryc. 1000. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012.
 Rodzaje skał w zabytkach kamiennych (205 okazów).  

Oprac. P. Gunia

Fig. 1000. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 
2010-2012. Rock types in stone artefacts (205 specimens). 

Developed by P. Gunia

Pod względem frekwencji dominują łupki kwarco-
wo-serycytowe pochodzące z obszaru na południe od 
Strzelina, z których wykonywano zwykle osełki oraz 
inne przedmioty o wtórnie wygładzonych powierzch-
niach. Kamienne surowce budowlane to przeważnie 
tzw. piaskowce budowlane, znane m.in. z osadów dol-
nopermskich Niecki Śródsudeckiej lub Północnosudec-
kiej, a w mniejszej ilości – kredowe piaskowce ciosowe 
współcześnie znane z Gór Stołowych oraz Rowu Górnej 
Nysy. Niewielki udział mają tu również serpentynity 
pochodzące z rejonu Jordanowa na południe od Wroc-
ławia.

Skały narzutowe były tu reprezentowane przez 
różne łupki krystaliczne (w tym talkowe), amfiboli-
ty, gnejsy czy kwarcyty. Pewnego rodzaju ciekawostki 
stanowiły tu: pojedynczy słupkowy kryształ kwarcu 
(kryształu górskiego), obtłukiwana niewielka bryła 
bursztynu, krzemień wygrzewany w ognisku dla po-
prawy jego własności fizycznych czy gliniany krążek 
barwiony sproszkowanym grafitem.

Uzyskane wyniki badań wskazują wyraźnie, że ko-
relacja cech petrograficznych surowców kamiennych 
z różnych średniowiecznych stanowisk archeologicz-
nych na obszarze Wrocławia i okolic jest możliwa. 
Wymaga ona jednak zbadania jeszcze większej liczby 
próbek pozyskanych z kolejnych badanych stanowisk.

Piotr Gunia
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