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PROWENIENCJA SUROWCA RZEèB I KOLUMN ZE STRZELNA
Z KOLEKCJI MUZEUM NARODOWEGO W POZNANIU

W ÂWIETLE BADA¡ PETROGRAFICZNYCH

Podobieƒstwa stylizacyjne romaƒskich zabytków 
ze Strzelna z zabytkami wroc∏awskimi sà przed-

miotem dyskusji ju˝ od XIX w. W 1866 r. Józef
¸epkowski1, porównujàc tablice erekcyjne ze Strzel-
na z podobnym stylizacyjnie tympanonem erekcyj-
nym osadzonym wtórnie w koÊciele N.M.P. na Pias-
ku we Wroc∏awiu, wyrazi∏ opini´, ˝e „tablica wro-
c∏awska z tego˝ kamienia, tego˝ samego kszta∏tu co
strzelneƒska, tego˝ samego co tamta charakteru”.
Stwierdzi∏ on, ˝e zabytki te sà nie tylko sobie wspó∏-
czesne, ale nawet „ jedna je r´ka kowa∏a”. 

W∏adys∏aw ¸uszczkiewicz2 zwraca∏ uwag´ z ko-
lei na podobieƒstwo zespo∏u rzeêb strzelneƒskich 
z portalem o∏biƒskim we Wroc∏awiu: „ Dróbne na po-
zór szczegó∏y, jak np. obramowanie szat, szematyzm
przedstawienia ob∏oków, powtarzajà si´ zarówno na
rzeêbach w Strzelnie jak we Wroc∏awiu, i tak ozdoba,
jakà ma Piotr u r´kawa (...) odpowiada (..) pere∏ko-
waniu gzygzaków kolumn portalu Ê. Magdaleny”, da-
lej autor stwierdzi∏, ˝e rzeêby te „przypominajà naj-
wi´cej rzeêby saskiej szko∏y, jakie sà w bazylikach 
w Gröningen i Halberstadzie”. 
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1. Strzelno. Fragment trzonu ko-
lumny z anio∏em z koÊcio∏a Âw.
Trójcy (dep. 564). Zdj´cie udo-
st´pnione przez Muzeum Naro-
dowe w Poznaniu.
1. Strzelno. Fragment of the shaft
of a column with an angel from
the church of the Holy Trinity
(dep. 564). Photo by courtesy of
Muzeum Narodowe in Poznaƒ.
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2. Strzelno. Fragment trzonu kolumny z koÊcio∏a Âw. Trójcy 
w Strzelnie (dep. 64). Zdj´cie udost´pnione przez Muzeum Naro-
dowe w Poznaniu.
2. Strzelno. Fragment of a column shaft from the church of the
Holy Trinity in Strzelno (deposit 64). Photo by courtesy of
Muzeum Narodowe in Poznaƒ.

Odnoszàc si´ do tych, sformu∏owanych jeszcze 
w XIX w. sàdów, Zygmunt Âwiechowski3 wyrazi∏
poglàd odmienny. Uzna∏, ˝e rzeczywiÊcie „wybitne
reliefy oÊrodka wroc∏awskiego mog∏y odegraç rol´
modelu, zw∏aszcza jeÊli weêmiemy pod uwag´ dom-
niemane wi´zy rodowe pomi´dzy najwi´kszym fun-
datorem wroc∏awskim Piotrem W∏ostowicem a fun-
datorem koÊcio∏a norbertanek w Strzelnie – Piotrem
Wszeborowiczem i jego spadkobiercami”. I dodawa∏:
„OczywiÊcie chodzi tu o model kompozycji ikono-
graficznej, a nie o pokrewieƒstwo stylu, nie mówiàc
o wspólnocie warsztatu, co zak∏adali badacze z ubieg-
∏ego stulecia, a tak˝e wielu spoÊród ich nast´pców”. 

Komunikat przedstawia wyniki badaƒ petrogra-
ficznych pi´ciu romaƒskich zabytków kamiennych ze
Strzelna, znajdujàcych si´ w Muzeum Narodowym 
w Poznaniu, zleconych w celu doboru odpowiednich
metod w pracach konserwatorskich. Jak zwykle, przy
tego rodzaju badaniach, szczególnà uwag´ poÊwi´co-
no problemowi okreÊlenia proweniencji badanego
surowca.

Przedmiot badaƒ
Do badaƒ zosta∏y wytypowane nast´pujàce zabytki:
q prostopad∏oÊcienny fragment trzonu kolumny o wy-

miarach 50 x 24 cm (dep. 64), pochodzàcy z ponor-
bertaƒskiego koÊcio∏a Âw. Trójcy w Strzelnie, po-
kryty wicià ornamentalnà (il. 2);

q fragment trzonu kolumny z anio∏em 28 x 28 x 28 cm
(dep. 564) z koÊcio∏a Âw. Trójcy (il. 1); 

q g∏owa Chrystusa tympanonu fundacyjnego z rotun-
dy Êw. Prokopa (P. 19), zniszczonego w czasie po-
˝aru w 1945 r. (il. 3);

q g∏owa posàgu o wymiarach 22 x 20 x 21(dep. 563),
odkopana w trakcie prac archeologicznych przed
rotundà Êw. Prokopa w roku 1950 (il. 4);

q g∏owica kolumny 40 x 36 x 20 cm (dep. 65) z ko-
Êcio∏a Âw. Trójcy, z liÊçmi akantu w naro˝ach oraz
fragmentem baranka (il. 5).

Petrografia zabytków
Fragment trzonu kolumny (dep. 64)4

Wykonany zosta∏ ze s∏abo zwi´z∏ego, drobnoziarni-
stego piaskowca kwarcowego o odcieniu jasno˝ó∏-
tym, miejscami jasnoszarozielonym (il. 6). Na po-
wierzchni zewn´trznej jest on pokryty jasnobràzowà

3. Strzelno. G∏owa Chrystusa z tympanonu fundacyjnego z rotundy
Êw. Prokopa (P. 19). Zdj´cie udost´pnione przez Muzeum Na-
rodowe w Poznaniu.
3. Strzelno. Head of Christ from the foundation tympanum in the
rotunda of St. Prokop (P. 19). Photo by courtesy of Muzeum
Narodowe in Poznaƒ.
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Drobiny py∏u kwarcowego, które pe∏ni∏y funkcj´

masy wype∏niajàcej, uleg∏y rekrystalizacji i obecnie

widoczne sà w postaci drobnej, amebowatej mozaiki

kwarcowej. Pojawiajà si´ one w przestrzeniach 

mi´dzyziarnowych jedynie okazjonalnie (il. 9). 

W obszarach preparatu o s∏abszym stopniu lityfikacji

obserwujemy kontakty punktowe, wówczas prze-

strzenie pomi´dzy ziarnami sà puste. 

W obszarach intensywnej diagenezy kontakty po-
mi´dzy ziarnami sà proste i wkl´s∏o-wypuk∏e, nie-
kiedy zaz´biajàce si´ (il. 8) W strefach najbardziej
zaawansowanej diagenezy granice pomi´dzy nimi
zosta∏y zatarte, wówczas kwarce przylegajà do siebie
w formie mozaiki, co jest efektem wype∏nienia krze-
mionkà przestrzeni porowych. 

patynà. W obserwacjach mikroskopowych stwierdza-
my, ˝e jest to piaskowiec kwarcowy (petr. arenit
kwarcowy). Udzia∏ ziaren kwarcu przekracza w nim
95%, pozosta∏ych kilka procent stanowià zwietrza∏e
skalenie (il. 7). Ziarna kwarcu, na ogó∏ monokrysta-
licznego, wygaszajà Êwiat∏o zarówno w sposób pro-
sty, jak i falisty. Surowiec charakteryzuje zmienny
stopieƒ lityfikacji, odzwierciedlony zmiennym charak-
terem kontaktów mi´dzyziarnowych. 

4. Strzelno. G∏owa posàgu odkrytego przed rotundà Êw. Prokopa
(dep. 563). Zdj´cie udost´pnione przez Muzeum Narodowe 
w Poznaniu.
4. Strzelno. Head of a sculpture discovered in front of the rotunda
of St. Prokop (dep. 563). Photo by courtesy of Muzeum Narodowe
in Poznaƒ.

5. Strzelno. G∏owica kolumny z koÊcio∏a Âw. Trójcy (dep. 65).
Zdj´cie udost´pnione przez Muzeum Narodowe w Poznaniu.
5. Strzelno. Column capital from the church of the Holy Trinity
(dep. 65). Photo by courtesy of Muzeum Narodowe in Poznaƒ.

6. Obraz makroskopowy próbki trzonu kolumny (dep. 64).
6. Macroscopic image of a sample of a column shaft (dep. 64).

7. Obraz mikroskopowy próbki trzonu kolumny uzyskany przy
skrzy˝owanych nikolach (dep. 64).
7. Microscopic image of a sample of a column shaft. Image obtain-
ed in transmitted light, with crossed nicols (dep. 64).
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Dominujàca jest frakcja Êredniopiaszczysta
(0,25-0,5 mm) stanowiàca 53% udzia∏u w masie ska-
∏y (tab. 1). Kwarce, w wi´kszoÊci monomineralne,
majà zmienny stopieƒ obtoczenia, na ogó∏ wykazujà
proste wygaszanie Êwiat∏a, choç cz´sto obserwowane
jest tak˝e wygaszanie faliste. Niektóre z nich sà oto-
czone obwódkami regeneracyjnymi, których obecnoÊç
ma niejednokrotnie genez´ pierwotnà, tzn. zwiàzanà
z okresem sprzed depozycji osadu.  

Powierzchni´ zabytku pokrywa bardzo cienka
pow∏oka w´glanów, które stanowià pozosta∏oÊç za-
prawy wapiennej lub sà efektem podj´tych w prze-
sz∏oÊci prac konserwatorskich (il. 10) W´glowodany
wnikajà w przestrzenie mi´dzyziarnowe na g∏´bo-
koÊç nie wi´kszà ni˝ 3 mm. 

G∏owa Chrystusa (P. 19) – fragment tympanonu
Fragment ten zosta∏ wykonany z szarego, s∏abo zwi´-
z∏ego piaskowca kwarcowego (il. 13). Jest to arenit
kwarcowy zbudowany niemal wy∏àcznie z ziaren
kwarcu (udzia∏ skaleni nie przekracza kilku procent).
Dominujàca jest frakcja drobnego piasku 0,125-
0,25 mm stanowiàca ok. 55%, ziarna o Êrednicy 0,25-
1,00 mm wyst´pujà w iloÊci ok. 40%. Jest to osad
dobrze wysortowany (wartoÊç σ = 0,52). Surowiec
charakteryzuje brak masy wype∏niajàcej oraz zmien-
ny stopieƒ lityfikacji odzwierciedlony zmiennà

8. Obraz mikroskopowy fragmentu trzonu kolumny (dep. 64), stre-
fa intensywnej diagenezy, obraz uzyskany przy skrzy˝owanych
nikolach.
8. Microscopic image of a sample of a column shaft (dep. 64),
sphere of intensive diagenesis. Image obtained in transmitted light,
with crossed nicols.

9. Obraz mikroskopowy fragmentu trzonu kolumny (dep. 64),
widoczna lokalnie pojawiajàca si´ pomi´dzy ziarnami kwarcowa
masa wype∏niajàca. Obraz uzyskany w Êwietle przechodzàcym przy
skrzy˝owanych nikolach.
9. Microscopic image of a sample of a column shaft (dep. 64),
locally visible silty matrix  between quartz grains. Image obtained
in transmitted light, with crossed nicols.

10. Obraz mikroskopowy próbki trzonu kolumny (dep. 64), patyna
w´glanowa na powierzchni zabytku. Obraz uzyskany w Êwietle
przechodzàcym przy skrzy˝owanych nikolach.
10. Microscopic image of a sample of a column shaft (dep. 64),
carbonate patina on the surface of the monument. Image obtained in
transmitted light, with crossed nicols.

Fragment trzonu kolumny z anio∏em (dep. 564)
Kolumna zosta∏a wykonana z mocno zwi´z∏ego drob-
noziarnistego piaskowca kwarcowego o barwie bia∏ej
z odcieniem jasnoró˝owym (il. 11). Na powierzchni
zwietrza∏ej jest on przebarwiony na kolor szarobrà-
zowy.

Jest to piaskowiec kwarcowy (petr. arenit kwar-
cowy), zbudowany niemal wy∏àcznie z ziaren kwar-
cu, w ró˝nym stopniu obtoczonych, cz´Êciej wyga-
szajàcych Êwiat∏o prosto (il. 12). Powsta∏ on w wy-
niku diagenezy osadu dobrze i bardzo dobrze wysor-
towanego (std. = 0,68), w którym dominujàca jest fra-
kcja 0,125-0,25 mm (tab. 1). W obszarach mocno zli-
tyfikowanych kwarce budujà zwarty szkielet ziar-
nowy, kontakty mi´dzy nimi majà charakter prosty 
i wkl´s∏o-wypuk∏y, cz´sto granice zosta∏y zatarte,
cz´Êç z nich ma kwarcowe obwódki regeneracyjne 
o takiej samej orientacji optycznej jak obrastane
przez nie ziarna. Nieobserwowana jest obecnoÊç ma-
sy wype∏niajàcej, która prawdopodobnie uleg∏a re-
krystalizacji, czego nast´pstwem jest zbli˝ony do
heksagonalnego, mozaikowy uk∏ad kwarców. 

W obszarach preparatu reprezentujàcych miejsca
o mniejszej lityfikacji przestrzenie porowe sà puste.
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porowatoÊcià. Kwarce, na ogó∏ monomineralne, 
o zmiennym stopniu obtoczenia zazwyczaj prosto
wygaszajà Êwiat∏o (il. 14).

W strefach intensywnej lityfikacji obserwujemy
kontakty p∏askie i wkl´s∏o-wypuk∏e, podczas gdy 
w strefach o zwi´kszonej porowatoÊci przewa˝ajà kon-
takty punktowe. Kwarce wykazujà zmienny stopieƒ
obtoczenia (il. 15).

W partii przypowierzchniowej powierzchnie zia-
ren zamykajàcych sobà przestrzenie porowe sà obro-
Êni´te drobnokrystalicznymi w´glanami, a nawet miej-
scami ca∏kowicie je zape∏niajà. Ich obecnoÊç mo˝e
byç wynikiem migracji wody lub wczeÊniej podj´-
tych prac konserwatorskich (il. 16).

11. Obraz makroskopowy fragmentu próbki trzonu kolumny 
z anio∏em (dep. 564).
11. Macrosocpic image of a fragment of a sample of the column
with an angel (dep. 564).

G∏owa posàgu (dep. 563)
Zabytek zosta∏ wykonany z bardzo zwi´z∏ego pias-
kowca o barwie ciemnoczerwonej, majàcego ostre
kraw´dzie prze∏amu (il. 17).

Piaskowiec budujà ziarna kwarcu, mniej liczne
skalenie, nieliczne ska∏y krzemionkowe i ∏yszczyki.
Kwarc wyst´puje zarówno w formie monokrystalicz-
nej, jak i tworzy ziarna polikrystaliczne, które sà nie-
jednokotnie mozaikowo zaz´bione. Kryszta∏y te wy-
gaszajà Êwiat∏o prosto, jak te˝ faliÊcie. Skalenie, na
ogó∏ zwietrza∏e, cz´sto sà monokrystaliczne, wÊród
kryszta∏ów zbliêniaczonych dominujàcymi sà zrosty
kratkowe typowe dla mikroklinu.

12. Obraz mikroskopowy fragmentu próbki trzonu kolumny z anio-
∏em (dep. 564) uzyskany w Êwietle przechodzàcym przy skrzy-
˝owanych nikolach.
12. Microscopic image of a fragment of a sample of the column
with an angel (dep. 564), obtained in transmitted light, with crossed
nicols.

13. Obraz makroskopowy fragmentu próbki kamiennej g∏owy
Chrystusa (P. 19).
13. Macroscopic image of a fragment of a sample of the stone head
of Christ (P. 19).

14 Obraz mikroskopowy próbki kamiennej g∏owy Chrystusa 
(P. 19) uzyskany w Êwietle przechodzàcym przy skrzy˝owanych
nikolach.
14. Microscopic image of a sample of the stone head of Christ 
(P. 19), obtained in transmitted light, with crossed nicols.
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Ziarna tworzà na ogó∏ luêny szkielet, co odzwier-
ciedla przewaga punktowych kontaktów pomi´dzy
nimi. Miejscami ska∏a ma wi´kszy stopieƒ upakowa-
nia ziaren, obserwujemy wówczas przewag´ kontak-
tów prostych, niekiedy wkl´s∏o-wypuk∏ych. Ziarna
szkieletu zosta∏y spojone cementem w´glanowym
wykszta∏conym w formie sparytu, cz´sto przebarwio-
nego hematytem. Zwiàzki ˝elaza w wielu miejscach
stanowià podstawowy rodzaj spoiwa. Cz´Êç porów
zape∏niajà tak˝e szare, wachlarzowo wygaszajàce
Êwiat∏o, autogeniczne minera∏y ilaste, ich udzia∏ w ca-
∏ej masie ska∏y stanowi kilka procent (il. 18).

Kwarce sà na ogó∏ pozbawione oznak obtoczenia.
Surowiec mo˝na okreÊliç jako arenit subarkozowy.

G∏owica kolumny (dep. 65)
Wykonana zosta∏a z masywnego piaskowca barwy
brunatnoczerwonej, obecnie zwietrza∏ego. Piaskowiec
zbudowany jest z szarych ziaren kwarcu, którym 
towarzyszà liczne bia∏e plamki minera∏ów ilastych.
Ziarna te sà zespolone czerwonà masà spoiwa ˝ela-
zistego (il. 19).

Badania mikroskopowe ujawniajà, ˝e szkielet
ziarnowy tego piaskowca stanowià przede wszystkim
ziarna kwarcu mono- i polikrystalicznego, kilka pro-
cent (5-10%) zwietrza∏ych, cz´Êciowo skaolinityzo-
wanych skaleni, a tak˝e pojedyncze blaszki musko-
witu. Ziarna te sà otoczone bàdê brunatnymi obwód-
kami zwiàzków ˝elaza, bàdê drobnymi ∏useczkami
minera∏ów ilastych, cz´sto przebarwionymi na kolor
brunatny. Ska∏´ charakteryzuje nierównomierne
upakowanie ziaren, w miejscach o g´stym upako-
waniu obserwujemy obecnoÊç kontaktów prostych 
i wkl´s∏o-wypuk∏ych, dominujàce jest wówczas spo-
iwo krzemionkowe. W strefach o mniejszej kom-
pakcji, w których przewa˝ajà kontakty punktowe, 
przestrzenie porowe zosta∏y zape∏nione sparytowym 
kalcytem przerastajàcym niejednokrotnie zwietrza∏e
skalenie (il. 20).

Kalcyt cz´sto wspó∏wyst´puje z wachlarzowo roz-
wini´tymi minera∏ami ilastymi, charakteryzujàcymi
si´ szarobia∏ymi barwami interferencyjnymi (il. 21).
Funkcj´ masy wype∏niajàcej, której udzia∏ nie prze-
kracza kilku procent, pe∏nià g∏ównie drobniejsze ziar-
na kwarcu. 

Surowiec charakteryzuje ma∏a porowatoÊç, mo˝-
na go okreÊliç jako arenit subarkozowy.

Nadwarciaƒska lub dolnoÊlàska
proweniencja bia∏ych piaskowców
kwarcowych
WÊród przebadanych zabytków stwierdzamy dwa ro-
dzaje piaskowca: bia∏y piaskowiec kwarcowy oraz
czerwony piaskowiec subarkozowy. 

Tradycyjnie proweniencja bia∏ych piaskowców
kwarcowych, z których wykonano wiele detali archi-
tektonicznych i rzeêb na terenie Wielkopolski i Ku-
jaw, przypisywana jest nieczynnym kamienio∏omom
piaskowców trzeciorz´dowych w nadwarciaƒskim
Brzeênie (wschodnie przedmieÊcie Konina)5. Hipoteza
ta zosta∏a sformu∏owana w 1891 r. przez W∏adys∏a-
wa ¸uszczkiewicza6, który pisa∏: „w naszych granito-
wych Êcianach koÊcio∏ów wielkopolskich XII wieku,
spotkaliÊmy si´ nieraz z rzeêbami i szczegó∏ami or-
namentacyi, których materia∏em jest piaskowiec nie-
zwykle twardy... Szczególnà stanowi∏y pod tym wzgl´-
dem dla nas zagadk´: p∏askorzeêby erekcyjne w Strzel-
nie na Kujawach, rzeêby tympanonu w Tumie ¸´czyc-
kim, jak skoro w najszerszej okolicy tych miejsc ka-
mienia takiego nie ma. (...) zdaje mi si´, ˝e co do rzeêb
strzelnieƒskich wyjaÊniajà nam to pomniki Êrednio-
wiecznej architektury okolic Konina nadwarteƒskiego”.

15. Próbka kamiennej g∏owy Chrystusa (P. 19), strefa intensywnej dia-
genezy. Obraz uzyskany w Êwietle przechodzàcym przy skrzy˝owanych
nikolach.
15. Sample of the stone head of Christ (P. 19), zone of intensive diagene-
sis. Image obtained in transmitted light, with crossed nicols.

16. Próbka kamiennej g∏owy Chrystusa (P. 19), strefa przypo-
wierzchniowa. Obraz przedstawia w´glany obrastajàce powierzch-
nie ziaren szkieletu ziarnowego piaskowca. Obraz uzyskany 
w Êwietle przechodzàcym przy skrzy˝owanych nikolach.
16. Sample of the stone head of Christ (P. 19), zone next to the sur-
face. The image shows the sandstone frameworks grains surround-
ed by fine carbonates. Image obtained in transmitted light, with
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Dalej czytamy: „W dowodach naszych7 wa˝nà gra rol´
kamienio∏om wsi Brzeêna pod Koninem. Szlachetny
materia∏ tu wydobywany rozchodzi∏ si´ na okolic´
drogà wodnà, w´drowa∏ jeszcze w ostatnim wieku
Wartà do opactwa w Làdzie i dalej w tym kierunku.
Co do drogi wodnej w kierunku Strzelna zacytujemy
s∏owa kompetentnego autora (Surowiecki) »obszerne,
∏àczàc si´ jeziora Gos∏awskie, Pàtnowskie, Miko-
rzyƒskie i Âlesiƒskie po∏àczone sà kana∏em Morzy-
s∏awskim z Wartà i stanowià lini´ komunikacyjnà
dziÊ z powodu zanieczyszczenia kana∏u zdolnà tylko
do sp∏ywu drzewa i lekkich statków, ∏àczàc jezioro
Âlesinskie z ¸uszczewskim za pomocà pog∏´bienia 
istniejàcego wàwozu (…). Tym sposobem ∏àczy∏aby
si´ Warta z Gop∏em a przez Noteç i kana∏ bydgoski 
z Wis∏à«. W XII wieku przypuszczaç mo˝na by∏o
drog´ wodnà zbli˝ajàcà Strzelno z Koninem lub wsià
Brzeêna”8.

W rozwa˝aniach nad proweniencjà bia∏ego pias-
kowca nale˝y wziàç jednak pod uwag´ innà mo˝li-
woÊç, a mianowicie ˝e sà to piaskowce wieku póêno-
kredowego, importowane z obszaru Sudetów (niecka
pó∏nocnosudecka – okolice Z∏otoryi, Lwówka Âlàs-
kiego, Boles∏awca lub niecka Êródsudecka – na
po∏udnie od K∏odzka kamienio∏omy po∏o˝one pomi´-
dzy Polanicà, Radkowem i Krzeszowicami).

Nale˝y podkreÊliç, ˝e niezale˝nie od zastosowa-
nej metody badawczej trudno jest w sposób jedno-
znaczny stwierdziç proweniencj´ tych piaskowców.

17. Obraz makroskopowy próbki g∏owy m´skiej (dep. 563).
17. Macroscopic image of a sample of a male head (dep. 563).

18. Obraz mikroskopowy próbki g∏owy m´skiej (dep. 563)
uzyskany w Êwietle przechodzàcym przy skrzy˝owanych nikolach.
18. Microscopic image of a sample of a male head (dep. 563)
obtained in transmitted light, with crossed nicols.

19. Obraz makroskopowy próbki g∏owicy kolumny (dep. 65).
19. Macroscopic image of a sample of a column capital (dep. 65).

20. Obraz mikroskopowy próbki g∏owicy kolumny (dep. 65)
uzyskany w Êwietle przechodzàcym przy skrzy˝owanych nikolach.
Widoczne sà kryszta∏y spoiwa w´glanowego wype∏niajàcego cz´Êç
przestrzeni pomi´dzy bia∏o-szarymi ziarnami kwarcu.
20. Microscopic image of a sample of a column capital (dep. 65)
obtained in transmitted light, with crossed nicols. Visible crystals
of the carbonate binding filling part of the space between the white-
and-grey quartz grains.
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Nr

Êrednica (Ê)

dep. 64 dep. 564 P. 19 Brzeêno 1 Brzeêno 2 Czaple 1 Czaple 2 ˚erkowice Wartowice

5,0-4,0 (%) 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 15,1 3,2 2,0 4,8

4,0-3,0 (%) 3,4 16,4 6,3 12,0 17,2 21,0 16,3 15,6 16,8

3,0- 2,0 (%) 33,3 55,6 53,9 64,5 59,7 35,9 31,8 56,6 69,2

2,0- 1,0 (%) 53,5 23,2 38,9 22,9 21,9 24,7 42,9 25,8 9,1

1,0- 0,0 (%) 9,7 0,5 0,9 0,5 1,1 3,3 5,7 0,0 0,0

Mediana 1,8 2,4 2,2 2,4 2,4 2,6 2,0 2,3 2,5

Ârednia 1,8 2,5 2,2 2,4 2,4 2,7 2,2 2,4 2,7

Odchylenie  
standardowe

0,64 0,71 0,53 0,56 0,64 1,08 0,87 0,63 0,63

SkoÊnoÊç 0,04 1,04 0,43 0,25 0,43 0,22 0,57 0,84 1,17

Tabela 1. Parametry uziarnienia9 badanych zabytków, dwóch próbek piaskowców z Brzeêna 
oraz podobnych im piaskowców pobranych w kamienio∏omach Czaple, ˚erkowice i Wartowice 

z obszaru niecki pó∏nocnosudeckiej

Do g∏ównych cech petrograficznych ka˝dej ska∏y
okruchowej nale˝à: jej sk∏ad mineralny i frakcja, mi-
neralny sk∏ad spoiwa, udzia∏ i sk∏ad masy wype∏nia-
jàcej (tzn. ziaren znacznie drobniejszych zawartych
pomi´dzy ziarnami wi´kszymi), wysortowanie (tzn.
zmiennoÊç Êrednicy ziaren) i dojrza∏oÊç mineralna,
rozumiana jako proporcja udzia∏u minera∏ów odpor-
nych na wietrzenie w stosunku do minera∏ów nieod-
pornych. 

Porównujàc petrografi´ piaskowców z Brzeêna
(il. 22) z podobnymi im makroskopowo piaskowcami
sudeckimi mo˝na stwierdziç, ˝e wi´kszoÊç wspomnia-
nych cech jest w obu przypadkach podobna. Zarówno
wÊród trzeciorz´dowych piaskowców nadwarciaƒ-
skich, jak i górnokredowych piaskowców sudeckich
dominujàcy jest kwarc mono- i polikrystaliczny, od-
porny na wietrzenie, w terminologii petrograficznej
mówimy wówczas o rodzaju surowca dojrza∏ego pod
wzgl´dem sk∏adu mineralnego. Tak˝e frakcja ziaren
oraz zmiennoÊç ich uziarnienia sà podobne (tab. 1).

21. Obraz mikroskopowy próbki g∏owicy kolumny (dep. 65) uzys-
kany w Êwietle przechodzàcym przy skrzy˝owanych nikolach.
Widoczne sà kryszta∏y szarych wachlarzy kaolinitu.
21. Microscopic image of a sample of a column capital (dep. 65)
obtained in transmitted light, with crossed nicols. Visible crystals of
grey kaolinite fans.

22. Przyk∏ad próbki piaskowca z Brzeêna. Obraz uzyskany 
po mikroskopem w Êwietle przechodzàcym przy skrzy˝owanych
nikolach.
22. Example of a sample of sandstone from Brzeêno. Microscopic
image obtained in transmitted light, with crossed Nicols.
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Nale˝y równie˝ podkreÊliç fakt, ˝e dotychczas
nie ustalono, z jakiego obszaru zosta∏y naniesione pia-
ski, które od trzeciorz´du pokrywajà obszar Wielko-
polski i Kujaw. Sudety sà przyjmowane za jeden 
z mo˝liwych obszarów pochodzenia tych piasków.

Sudeckie, górnokredowe piaskowce kwarcowe,
(tzw. piaskowce ciosowe) barwy ˝ó∏tej, kremowej 
i bia∏ej sà drobno- lub Êrednioziarniste, niekiedy zle-
pieƒcowate i bardzo dobrze wysortowane, wykazujà
zmienny stopieƒ zwi´z∏oÊci. Na ogó∏ zawierajà one
kilkuprocentowà zawartoÊç skaolinizowanych skale-
ni, które widoczne sà w postaci mlecznobia∏ych rów-
nomiernie rozproszonych drobin. Ich cechà charak-
terystycznà jest skàpa obecnoÊç spoiwa krzemionko-
wego. Przestrzenie pomi´dzy ziarnami sà cz´sto za-
pe∏nione mieszaninà krzemionkowo-ilastej masy wy-
pe∏niajàcej, której ca∏kowity udzia∏ nie przekracza
zazwyczaj kilku procent10.

Podobnie nadwarciaƒskie piaskowce z Brzeêna
wykazujà zmienne zabarwienie oraz zmienny stopieƒ
zwi´z∏oÊci. Na ogó∏ sà równie˝ dobrze wysortowane
i dojrza∏e pod wzgl´dem sk∏adu mineralnego, ponie-
wa˝ sk∏adajà si´ niemal wy∏àcznie z ziaren kwarcu.
Ich cechà charakterystycznà jest zmienny udzia∏
spoiwa krzemionkowego, partie ska∏y zwi´z∏ej
charakteryzuje znaczny udzia∏ krzemionki, która strà-
cajàc si´ na powierzchni kwarców, zape∏ni∏a prze-
strzenie mi´dzyziarnowe. W badaniach mikroskopo-
wych obserwujemy wówczas charakterystyczne,
szeÊcioboczne kontakty mi´dzyziarnowe. Piaskowce
mniej zwi´z∏e, rozsypliwe, charakteryzuje przewaga
punktowych kontaktów mi´dzyziarnowych i niemal
ca∏kowity brak spoiwa krzemionkowego. 

Podstawowà cechà piaskowców z Brzeêna jest
bardzo ma∏y udzia∏ minera∏ów tworzàcych tzw. mas´
wype∏niajàcà, które uleg∏y rekrystalizacji bàdê nigdy
nie by∏y obecne w przestrzeniach mi´dzyziarnowych.

Przebadane zabytki ze Strzelna majà wiele cech,
które potwierdzajà hipotez´ o ich zwiàzku z piaskow-
cami znad Warty. Jako szczególnie istotnà cech´ pe-
trograficznà nale˝y uznaç niemal monomineralny,
kwarcowy sk∏ad szkieletu ziarnowego, praktyczny
brak ilastej masy wype∏niajàcej, brak autogenicznych
minera∏ów ilastych oraz lokalnie znaczny udzia∏ spo-
iwa krzemionkowego, które obrastajàc poszczególne
ziarna, a nast´pnie ulegajàc rekrystalizacji, da∏o wi-
doczny miejscami efekt szeÊciobocznych, mozaiko-
wych kontaktów mi´dzyziarnowych. 

DolnoÊlàska proweniencja piaskowców
czerwonych
Dotychczas nie zwrócono uwagi na odmienny cha-
rakter petrograficzny piaskowców barwy brunatno-
czerwonej, tym samym nie zastanawiano si´ nad ich
pochodzeniem. WÊród przebadanych zabytków dwa
zosta∏y wykonane z tego surowca: g∏owica kolumny
z koÊcio∏a norbertanek oraz odkopana g∏owa posàgu.

Sk∏ad mineralny szkieletu ziarnowego piaskow-
ców w tych zabytkach, a przede wszystkim ich charak-
terystyczna barwa oraz obecnoÊç spoiwa kalcytowo-
ilastego, upodabniajà je do piaskowców wieku perm-
skiego (czerwony spàgowiec) lub triasowego (pstry
piaskowiec). Niezale˝nie od rzeczywistego wieku
tych ska∏ nale˝y podkreÊliç, ˝e niewàtpliwie nie wy-
st´pujà one na ni˝u Polski, a najbli˝sze ich wychod-
nie znajdujà si´ na obszarze Sudetów. 

W trakcie badaƒ nad petrografià zabytków ze
Strzelna szczególnà uwag´ zwrócono na petrogra-
ficzne podobieƒstwo tego surowca do piaskowca,
który zosta∏ wykorzystany w portalu opactwa o∏biƒ-
skiego, wmurowanym w po∏udniowà naw´ koÊcio∏a
Êw. Marii Magdaleny we Wroc∏awiu. Zosta∏ on wyko-
nany z piaskowca wykazujàcego zmienne czerwono-
kremowe zabarwienie (il. 23).

23. Wroc∏aw. Fragment portalu z O∏bina, kilkakrotnie nasàczany
fluorokrzemianami, impregnowany ˝ywicà epoksydowà w 1968 r.,
podlega dalszej destrukcji11. Fot. J. Michniewicz.
23. Wroc∏aw. Fragment of a portal from O∏bin, upon several occasions
saturated with fluorosilicates, impregnated with epoxide resin in
1968, and subjected to further destruction11. Photo: J. Michniewicz.
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24. Wleƒ. Niedokoƒczona misa wykuta w górnokredowym pias-
kowcu kwarcowym na wschodnim zboczu góry Gniazdo w Górach
Kaczawskich. Fot. J. Michniewicz.
24. Wleƒ. Unfinished basin hewn in Upper Cretaceous quartz sand-
stone on the eastern slope of Mt. Gniazdo in the Kaczawskie Mts.
Photo: J. Michniewicz.

Powiàzanie obu zabytków by∏o mo˝liwe dzi´ki
wczeÊniejszym badaniom autora nad procesami nisz-
czenia p∏yt epitafijnych z koÊcio∏a Êw. Marii Magda-
leny we Wroc∏awiu12. Wykona∏em wówczas kweren-
d´ ekspertyz petrograficznych zabytków wroc∏aw-
skich, które by∏y przeznaczone do zabiegów konser-
wacji. WÊród nich, w archiwum Miejskiego Konser-
watora Zabytków, znajduje si´ ekspertyza dotyczàca
piaskowca portalu o∏biƒskiego, wykonana przez Al-
freda Majerowicza13. Majerowicz zbada∏ petrografi´
archiwolty I, wewn´trznej, od wschodu oraz archi-
wolty II, zewn´trznej, wschodniej. Autor podaje, ˝e
jest to szaro-czerwony piaskowiec arkozowy o spoi-
wie wapnisto-krzemionkowym, w którym kalcyt sta-
nowi ok. 15% obj´toÊci ska∏y. W ekspertyzie jest
wzmianka o chalcedonie w postaci krótkich w∏ókien
u∏o˝onych promieniÊcie. Wydaje si´ wielce prawdo-
podobne, ˝e autor uzna∏ za chalcedon autogeniczne
kryszta∏ki kaolinitu, którego cechy optyczne sà bar-
dzo zbli˝one do cech chalcedonu. Majerowicz suge-
rowa∏, ˝e surowiec ten pochodzi z okolic Radkowa.

Zbli˝ona konkluzja zawarta jest tak˝e na koƒcu do-
k∏adnego opisu portalu o∏biƒskiego w przedwojennej
pracy zbiorowej pod redakcjà dr. L. von Burgemeistra,

pe∏niàcego wówczas funkcj´ konserwatora zabytków
na Dolnym Âlàsku. Zawarte tam opisy epitafiów i por-
tali wroc∏awskich na ogó∏ uwzgl´dniajà wymiary 
i rodzaj zastosowanego kamienia, nie podajà jednak
skàd go dostarczono. Wyjàtek stanowi stwierdzenie
autora dotyczàce w∏aÊnie portalu o∏biƒskiego:
„piaskowiec pochodzi prawdopodobnie z rejonu
K∏odzka”14.

Przedstawiona przez Alfreda Majerowicza petro-
grafia piaskowca z portalu o∏biƒskiego we Wroc∏a-
wiu idealnie odpowiada petrografii czerwonych pias-
kowców ze Strzelna. Podobieƒstwa tego nie mo˝na
uznaç za przypadkowe, gdy˝ wspomniany surowiec
nie jest powszechnie dost´pny, szczególnie na ni˝u
Polski. Rzeêbiarz móg∏ wykorzystaç surowiec o po-
dobnej barwie, lecz nie by∏ w stanie dostrzec formy
wykszta∏cenia mikroskopowej wielkoÊci w´glanów
oraz kaolinitów zawartych pomi´dzy ziarnami kwarcu.

Nale˝y zatem wnioskowaç, ˝e piaskowiec zosta∏
sprowadzony do Strzelna – w formie nieobrobionej
lub wykoƒczonego dzie∏a – prawdopodobnie przez
ten sam zespó∏ kamieniarzy, który wykona∏ portal
opactwa w O∏binie. Za tym, ˝e badane rzeêby mog∏y
byç wykute w kamienio∏omie jeszcze przed trans-
portem do Strzelna lub Wroc∏awia, przemawia cz´ste
wyst´powanie w dolnoÊlàskich kamienio∏omach
jedynie cz´Êciowo wykutych rzeêb i detali architek-
tonicznych. Za przyk∏ad mogà pos∏u˝yç XVI-wiecz-
ne p∏askorzeêby w Jerzmanicach lub cz´Êciowo wy-
kute zarysy detali architektonicznych na stokach góry
Gniazdo w okolicach Wlenia (il. 24)15. 

Chocia˝ do tej pory nie wiadomo, jakà funkcj´ 
zdobniczà w Strzelnie pe∏ni∏y zabytki wykute w czer-
wonym piaskowcu w okresie ich tworzenia, to
w Êwietle wyników badaƒ petrograficznych musia∏y
istnieç zwiàzki warsztatowe pomi´dzy Strzelnem 
a Wroc∏awiem.

Autor pragnie podkreÊliç, ˝e koncepcja ewentu-
alnego zwiàzku rzeêb strzelneƒskich z oÊrodkiem
wroc∏awskim, formu∏owana przez historyków sztuki,
nie by∏a mu znana w trakcie prowadzonych badaƒ.
Dopiero stwierdzenie podobieƒstwa badanego surow-
ca do piaskowca portalu o∏biƒskiego we Wroc∏awiu
przyczyni∏o si´ do nieco g∏´bszych studiów nad tym
tematem.

W podsumowaniu nale˝y stwierdziç, ˝e:
q czerwone piaskowce subarkozowe sà tym samym

surowcem, z którego wykonano kolumny archiwol-
ty portalu o∏biƒskiego we Wroc∏awiu. Ich cecha-
mi charakterystycznymi sà: obecnoÊç barwiàcego
na kolor czerwony spoiwa ˝elazisto-w´glanowo-
ilastego, w którym w´glany wyst´pujà w formie
sparytu; nieco zwi´kszony udzia∏ skaleni; obecnoÊç
wachlarzowo rozwini´tych, autogenicznych bla-
szek kaolinitu; 

q najbli˝sze wychodnie tego surowca znane sà z ob-
szaru sudeckiego;

q istnia∏ zwiàzek warsztatu rzemieÊlniczego stosujà-
cego ten kamieƒ z oÊrodkiem dolnoÊlàskim;
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Przypisy

Dr Jacek Michniewicz jest adiunktem w Zak∏adzie Geo-
logii Dynamicznej UAM w Poznaniu. Specjalizuje si´ 
w badaniach petrograficzno-geochemicznych ceramiki,
zapraw budowlanych oraz surowców skalnych. Od 1996 r.
we wspó∏pracy z francuskà Szko∏à Biblijnà i Archeolo-
gicznà w Jerozolimie prowadzi badania nad proweniencjà
i technologià ceramiki z Qumran (w tym s∏ynnych dzba-
nów s∏u˝àcych do przechowywania zwojów) oraz Jerycha.
Obecnie we wspó∏pracy z archeologami izraelskimi reali-
zuje projekt badawczy dotyczàcy odtworzenia prowenien-
cji amfor z pa∏aców Heroda Wielkiego w Jerycho, Masa-
dzie, Cezarei oraz Kypros. JednoczeÊnie prowadzi bada-
nia nad chronologià i technologià zapraw budowlanych
Wielkiej i Ma∏ej Wagi oraz Kramów Bogatych na rynku 
w Krakowie, które zosta∏y ostatnio odkopane podczas prac
archeologicznych.

q bia∏e piaskowce pod wzgl´dem petrograficznym sà
podobne do trzeciorz´dowych piaskowców znad
Warty, których eksploatacja znana jest z okolic 
Konina, Brzeêna. Podobieƒstwo to polega na
monomineralnym, kwarcowym sk∏adzie szkieletu
ziarnowego, braku ilastej masy wype∏niajàcej oraz
zmiennym udziale spoiwa krzemionkowego od-
zwierciedlonym zmiennà porowatoÊcià surowca.
Jednak˝e w przeciwieƒstwie do piaskowców czer-
wonych, które z pewnoÊcià nie wyst´pujà na ni˝u
Polski, w przypadku piaskowców bia∏ych nie
mo˝na wykluczyç ich sudeckiego pochodzenia.
Wydaje si´, ˝e odpowiedê na to pytanie mogà
przynieÊç jedynie badania izotopowe spoiw tych
piaskowców.
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The article discusses the outcome of petrographic
studies relating to five Romanesque stone monu-

ments from Strzelno, featured at the National
Museum in Poznaƒ. The research encompassed:
q a perpendicular fragment of a column shaft  50 x 

24 cm (dep. 64), originating from the post-
Premonstratensian church of the Holy Trinity in
Strzelno, covered with an ornamental tendril;

q a fragment of the shaft of a column with an angel
28 x 28 x 28 cm (dep. 564) from the church of the
Holy Trinity;

q the head of Christ from the foundation tympanum
in the rotunda of St. Prokop, damaged in a fire from
1945 (P. 19);

q the head of a statue 22 x 20 x 21 cm (dep. 563),
unearthed in the course of archaeological excava-
tions in front of the rotunda of St. Prokop in 1950;

q a column capital  40 x 36 x 20 cm (dep. 65) from
the church of the Holy Trinity, with acanthus leafs
in the corners and a fragment of a lamb.

The examined monuments disclosed the presence
of two types of sandstone: white quartzose sandstone,
used for making the shaft of the column covered with
an ornamental tendril, the shaft of a column with an
angle, and the head of Christ, as well as subarkose
sandstone used for the head of the statue and the 
column with acanthus leafs.

It is difficult to propose an unambiguous origin 
of the white sandstone which could have been mined
in the Warta river valley, e. g. near Konin-Brzeêno
(Tertiary sandstone), or in the Sudety Mts. in the

regions of Z∏otoryja, Lwówek Âlàski, and Bole-
s∏awiec, as well as  in K∏odzko – between Polanica,
Radków and Krzeszowice (Cretaceous sandstone).

The mineral composition of the red sandstones,
their colour, and the presence of a calcite-clayey
cement indicate a resemblance to the Permian period
(Rotliegend) or Triassic sandstone (Buntsandstein)
which do not occur in the Polish lowlands, and whose
nearest outcroppings are located in the Sudety Mts.
Particular attention is drawn to the petrographic 
similarity of this raw material to the sandstone in the
portal of the abbey in O∏bin, inserted into the south-
ern nave of the church of St. Mary Magdalene in
Wroc∏aw. 

The establishment of a connection between those
monuments was rendered possible by a petrographic
expert study of the abbey portal sandstone conducted
by  Alfred Majerowicz in 1963.  The description con-
tained therein corresponds to the petrography of the
red sandstones from Strzelno. This similarity cannot
be regarded as accidental since the raw material in
question is not universally available. A sculptor could
have used a similarly coloured raw material but he
was unable to perceive the forms of the microscopic
kaolinite crystals and the carbonates between the
quartz grains. Consequently, we may conclude that
the sandstone was brought over to Strzelno (in a raw
form or as a completed work) probably by the same
stone-cutters who made the portal for O∏bin Abbey. 

ORIGIN OF THE RAW MATERIAL OF THE SCULPTURES AND COLUMNS FROM STRZELNO 
IN THE COLLECTIONS OF THE NATIONAL MUSEUM IN POZNA¡ 

IN THE LIGHT OF PETROGRAPHIC RESEARCH




