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Celem niniejszej pracy było dokonanie analizy petrogra-
icznej próbek naczyń ceramicznych pochodzących z wy-
kopalisk archeologicznych. Badaniom analitycznym, prze-
prowadzonym przez dr. Macieja Bojanowskiego, zostało 
poddanych 20 wyselekcjonowanych przez mgr Urszulę 
Kobylińską i prof. dr hab. Zbigniewa Kobylińskiego pró-
bek ceramiki (tabela 1, ryc. 1a, b), pochodzących z gro-
dzisk badanych w ramach grantu Narodowego Programu 
Rozwoju Humanistyki Katalog grodzisk Warmii i Mazur. 
Część I. Pomezania, Pogezania i Warmia, kierowanego 
przez prof. dr hab. Zbigniewa Kobylińskiego1. Grodzisko 
w Kamionce, st. 9, gm. Iława zawierało zarówno nawar-
stwienia starożytne z wczesnej epoki żelaza (kultury 
kurhanów zachodniobałtyjskich – próbka 12), jak i wcze-
snośredniowieczne z XI – połowa XIII wieku (próbki 1-7, 
14-18)2, gródek strażniczy w Mozgowie, st. 1, gm. Zalewo 
zawierał m.in. nawarstwienia z okresu przejściowego od 
wczesnego średniowiecza do średniowiecza (XIII wiek – 
próbki 8-10, 13)3, zaś stanowisko 4 w Borecznie, gm. Za-
lewo zawierało, oprócz materiałów nowożytnych, także 
ceramikę z fazy rozwiniętego średniowiecza XIV-XV wiek 
(próbki 11, 19-20)4. Próbka 12 pochodzi z naczynia wy-
konanego ręcznie, bez użycia koła garncarskiego; próbki 
11, 19 i 20 pochodzą z naczyń toczonych na kole, a pozo-
stałe próbki z naczyń obtaczanych na kole garncarskim, 
przy czym stopnień tego obtaczania i jego zasięg na po-
wierzchni naczyń jest zróżnicowany, od obtaczania tylko 
parii wylewu aż po silne obtaczanie całego naczynia do 
parii przydennej. Podstawowym pytaniem badawczym, 
na które odpowiedzi miały udzielić analizy petrograicz-
ne, było chronologiczne zróżnicowanie technologii garn-
carskich, ze szczególnym uwzględnieniem różnic między 
ceramiką z doby plemiennej z Kamionki a późniejszą ce-
ramiką z Mozgowa i Boreczna.

Metody badań
Z próbek ceramiki zabytkowej przeznaczonych do badań 
petrograicznych wykonano preparaty mikroskopowe 

1 Kobyliński 2013, w niniejszym tomie.
2 Kobyliński, Wach i Rutyna 2013, w niniejszym tomie.
3 Wysocki i Klęczar 2013, w niniejszym tomie.
4 Żurek 2013, w niniejszym tomie.

w postaci nienakrytych płytek cienkich. Obserwacje mi-
kroskopowe przeprowadzono na Wydziale Geologii Uni-
wersytetu Warszawskiego pod mikroskopem polaryza-
cyjnym NIKON Eclipse LV100POL, sprzężonym z kamerą 
pozwalającą na rejestrację cyfrową obrazów. Skany ca-
łych preparatów wykonano przy użyciu zmechanizowa-
nego stolika mikroskopowego (w świetle równoległym 
i spolaryzowanym).

Tabela 2 zawiera szczegółowe opisy petrograiczne 
analizowanych próbek. Obserwacje teksturalne prowa-
dzone były osobno dla szkieletu ziarnowego, czyli frak-
cji piaskowej i żwirowej (o średnicy zastępczej powyżej 
0,063 mm), a osobno dla matriks czyli frakcji mułowej 
i iłowej (o średnicy zastępczej poniżej 0,063 mm). Skład 
mineralny określony został wyłącznie na podstawie 
szkieletu ziarnowego z uwagi na zbyt małe rozmiary 
cząstek matriks. Użyto następujących skrótów nazw 
minerałów: Q – kwarc, Af – skaleń alkaliczny, Mikr – mi-
kroklin, Pl – plagioklaz, Bt – biotyt, Ms – muskowit, Amf 
– amibol, Hbl – hornblenda, Px – piroksen, Ep – epidot, 
MN – minerały nieprzeźroczyste. Litoklasty (fragmenty 
skał) zostały opisane poprzez wypisanie nazw składają-
cych się na nie minerałów, np. Q+Amf+Bt (okruch skały 
złożony z kwarcu, amibolu i biotytu). Przy zidentyiko-
wanych ziarnach monomineralnych podano orientacyjną 
zawartość poszczególnych minerałów w szkielecie ziar-
nowym, czyli nie uwzględniając cząstek drobniejszych 
niż frakcja piaskowa. Podano przy nich także dodatkowe 
informacje, np. o sposobie wygaszania światła czy prze-
mianach wtórnych (serycytyzacja, saussurytyzacja itp.).

Opisy petrograiczne wykonano dla każdej z próbek 
na podstawie obserwacji mikroskopowych i analiz ska-
nów. Na opis petrograiczny składało się określenie na-
stępujących cech: 

 – uziarnienie, wysortowanie, obtoczenie i kształt ziaren 
szkieletu ziarnowego;

 – charakterystyka matriks (uziarnienie, obtoczenie, bar-
wa, anizotropia);

 – charakterystyka przestrzeni porowych i ich wypełnie-
nia;

 – orientacja ww. składników;
 – skład mineralny litoklastów i ziaren monomineralnych 

szkieletu ziarnowego.

Maciej Bojanowski, Urszula Kobylińska i Zbigniew Kobyliński

Wyniki badań petrograicznych ceramiki 
z grodzisk w Kamionce, Mozgowie i Borecznie 

w powiecie iławskim
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Obserwacje teksturalne prowadzone były osobno dla 
szkieletu ziarnowego czyli frakcji piaskowej i żwirowej 
(o średnicy zastępczej powyżej 0,063 mm), a osobno dla 
matriks, czyli frakcji mułowej i iłowej (o średnicy zastęp-
czej poniżej 0,063 mm). Skład mineralny określony został 
wyłącznie na podstawie szkieletu ziarnowego z uwagi na 
zbyt małe rozmiary cząstek matriks. Określono orienta-
cyjną zawartość poszczególnych minerałów.

Na opis cech czerepu składają się: określenie stopnia 
wypału oraz występowanie wtórnych faz mineralnych, 
których powstanie przypisane zostało obróbce techno-
logicznej lub procesom diagenetycznym. Stopień wypału 
określony został na podstawie występowania anizotropii 
optycznej matriks oraz ewentualnej obecności węgla-
nów, które ulegają dysocjacji w temperaturze powyżej 
600°C. W tabeli 3 zawarto szczegółowe obserwacje cech 
technologicznych próbek ceramiki wraz z objaśnieniami 
do wyróżnionych stopni wypału. Dla każdej próbki opi-
sane zostały następujące cechy: 

 – stopień wypału;
 – obecność szamotu;
 – charakter granicy pomiędzy strefą brzeżną zabarwio-

ną a wewnętrzną niezabarwioną;
 – obecność ceglastych ziaren związanych z zabarwie-

niem ceramiki;
 – istnienie rozdziału frakcji polegającego na luce w wiel-

kości ziaren pomiędzy najgrubszymi a drobniejszymi, 
co może wskazywać na dodanie piasku w celu schu-
dzenia masy ceramicznej;

 – przewaga skaleni nad kwarcem w najgrubszej frakcji 
(w przypadku istnienia wyraźnego rozdziału frakcji), 
co może wskazywać na dodanie koncentratu skale-
niowego jako topnika;

 – obecność tłucznia, czyli piasku lub żwiru o wyraźnie 
bardziej kanciastych zarysach niż frakcje drobniejsze, 
co może wskazywać na dodanie piasku jako surowca 
schudzającego pochodzącego z roztłukiwania głazów 
narzutowych;

 – obecność innych składników jak np. szczątki drewna, 
fosforanowe szczątki kostne, minerały wtórne.

Wyniki badań
Najczęściej występującymi litoklastami są okruchy skał 
plutonicznych: granitoidów (zasobne w kwarc z dodat-
kiem skaleni, plagioklazów, łyszczyków), syenitoidów 
(zasobne w skalenie alkaliczne z dodatkiem plagiokla-
zów i kwarcu), gabroidów (zasobne w plagioklazy) oraz 
skał wulkanicznych zasobnych w krzemionkę (ryolity). 
Rzadziej występują okruchy skał metamorficznych: 
kwarcytów i gnejsów (zasobne w kwarc z dodatkiem 
łyszczyków), amibolitów (zasobne w amibole z dodat-
kiem kwarcu, skaleni alkalicznych i biotytu) oraz łupków 
łyszczykowych (zasobne w łyszczyki i kwarc). Najrza-
dziej spotykane są litoklasty skał osadowych: piaskow-
ców, skał krzemionkowych i węglanowych. Pojawiają 
się charakterystyczne dla kwaśnych skał krystalicznych 
litoklasty z przerostami granoirowymi – zorientowane 
przerosty kwarcu i skalenia potasowego. Ziarna mo-

nomineralne reprezentowane są głównie przez kwarc 
i skalenie (częściej alkaliczne niż plagioklazy). W szkie-
lecie ziarnowym wielu próbek zawartość skaleni prze-
waża (czasem znacząco) nad zawartością kwarcu. Mine-
rały maiczne reprezentowane są głównie przez biotyt 
i amibole. Zaledwie w kilku próbkach zawartość tych 
minerałów przekracza 5 procent. 

Na szczególną uwagę zasługują dość często występu-
jące ziarna wcześniej wypalonej gliny (szamotu), które 
dodawane były do masy ceramicznej jako składnik schu-
dzający. W próbkach 11 i 20 (Boreczno, ryc. 19 i 21) wy-
stępują charakterystyczne pustki, wokół których często 
występuje otoczka o czarnej barwie, która może być 
wynikiem powstania warunków niedoboru tlenu wokół 
spalanych szczątków drewna. W próbkach 13 (Mozgowo, 
ryc. 18) oraz 17 i 18 (Kamionka, ryc. 13-14) znaleziono 
także izotropowe okruchy kryptokrystalicznych fos-
foranów (kollofanu). Są one zabarwione na brunatno, 
zapewne przez zaadsorbowane utlenione tlenki lub wo-
dorotlenki żelaza. Niektóre z nich są niewątpliwie frag-
mentami kości, na co wskazuje ich kształt i włóknista 
struktura wewnętrzna.

Generalnie wysortowanie materiału w ceramice jest 
słabe, jak to ma miejsce w glinach lodowcowych. Gli-
ny charakteryzują się jednak ciągłością w wielkości zia-
ren od najdrobniejszych do najgrubszych. W badanych 

próbkach ceramiki rozdział frakcji jest natomiast często 
wyraźny. Może to być wynikiem sporządzania masy ce-
ramicznej nie z gliny lodowcowej, a z osadów ilastych 
lub ilasto-mułkowych schudzonych piaskiem. Ponadto, 
często w próbkach o wyraźnym rozdziale ziarna wśród 
najgrubszej frakcji dominują skalenie, a nie kwarc, 
np. w próbkach 12 (Kamionka, wczesna epoka żelaza, 
ryc. 2) oraz 2, 3 i 15 (Kamionka, wczesne średniowiecze, 
ryc. 4-5 i 11). Taka sytuacja wydaje się mało prawdo-
podobna w osadach polodowcowych, a przynajmniej 
rzadka. Powodem tego jest fakt, że kwarc jest najpo-
spolitszym minerałem w osadach polodowcowych oraz 
to, że ma znacząco wyższą odporność mechaniczną 
i chemiczną niż skalenie. Dlatego do schudzenia prób-
ki o wyraźnym rozdziale frakcji i przewadze skaleni nad 
kwarcem w najgrubszej frakcji najprawdopodobniej 
użyto piasku o podkoncentrowanej zawartości skaleni. 
Bardzo wyraźne jest to w próbce 12 (Kamionka, wczesna 
epoka żelaza, ryc. 2), gdzie zastosowano okruchy skały 
z charakterystyczną teksturą przerostów granoirowych 
skaleni i kwarcu, które nie występują w drobniejszym 
materiale tej próbki. Co więcej, ziarna skaleni są często 
bardzo kanciaste, podczas gdy w drobniejszej frakcji do-
minują ziarna obtoczone. Skalenie uzyskiwane były w ta-
kich przypadkach najprawdopodobniej poprzez roztłu-
kiwanie głazów narzutowych zasobnych w te minerały. 
Taka obróbka powodowała pękanie kryształów wzdłuż 
łupliwości i brak jakiegokolwiek zaokrąglenia ich naroży. 
W próbce 12 (Kamionka, wczesna epoka żelaza, ryc. 2) 
obserwować można wszystkie typowe cechy wskazujące 
na schudzenie tłuczniem skaleniowym: rozdział frakcji, 
przewagę skaleni nad kwarcem i brak obtoczenia skale-
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ni. Dlatego można z całą pewnością stwierdzić, że glina 
ta nie stanowiła surowca do wyrobu ceramiki reprezen-
towanej przez próbkę 12 (Kamionka, wczesna epoka że-
laza, ryc. 2) i jej podobne. Była nim skała ilasta schudzo-
na tłuczniem skaleniowym. Dodatek alkaliów do masy 
ceramicznej powoduje obniżenie temperatury wypału. 
Piasek skaleniowy mógł być dodawany w takim właśnie 
celu. Podobny cel mogło mieć dodawanie amiboli i ko-
ści, które także są źródłem alkaliów. Tego typu próbek 
jest jednak niewiele, więc jest to mniej prawdopodobne 
niż w przypadku skaleni, które w wielu próbkach domi-
nują nad kwarcem.

Próbki 11, 19 i 20 (Boreczno, XIV-XV wiek, ryc. 19-
21) różnią się od pozostałych, gdyż charakteryzują się 
wyjątkowo dobrym obtoczeniem i wysortowaniem 
szkieletu ziarnowego. Materiał ten składa się głównie 
z kwarcu z dodatkiem skaleni we frakcji nie przekracza-
jącej 1mm. Tak dobre obtoczenie i wysortowanie ziaren 
piasku zarówno kwarcu, jak i skaleni w glinie lodowco-
wej jest niezwykle rzadkie, choć spotykane. Niemniej 
jednak bardziej prawdopodobne jest, że surowcem dla 
tych wyrobów ceramicznych była skała ilasta schudzona 
piaskiem kwarcowo-skaleniowym pochodzenia luwial-
nego. Piaski tego typu charakteryzują się bardzo dobrym 
obtoczeniem i selekcją materiału ziarnowego. 

Matriks zajmuje zawsze większość objętości próbek. 
Najczęściej – przynajmniej w brzegowej streie – matriks 
jest zabarwione na czerwono, brunatno lub pomarań-
czowo. W strefach zabarwionych często spotyka się 
ceglasto-czerwone ziarna. Obecność tych ziaren może 
więc mieć związek z zabarwieniem czerepu. Ziarna te 
są mieszaniną mineralną minerałów ilastych i tlenków 
żelaza. Często – choć nie zawsze – zawierają także fos-
forany. Taki skład i budowa sugeruje, że mogą to być 
okruchy rud darniowych, które bardzo często zawiera-
ją fosforany nawet w znacznych ilościach. Możliwe, że 
rozdrobniona ruda darniowa była dodawana do masy 
ceramicznej w celu jej zabarwienia. Czerwona barwa 

matriks może wynikać z obecności rozproszonych bar-
dzo drobnych, niedostrzegalnych mikroskopowo ziaren 
rudy darniowej, a rozpoznawalne pod mikroskopem po-
laryzacyjnym czerwone ziarna stanowią niedokładnie 
rozdrobniony surowiec. 

W przestrzeni porowej próbki 20 (Boreczno, ryc. 21) 
występują wytrącenia minerałów wtórnych. Jest to wi-
wanit (uwodnione fosforany żelaza), anizotropowy mi-
nerał o niebiesko-zielonych barwach pleochroicznych. 
Jego umiejscowienie sugeruje, że wykrystalizował się 
najprawdopodobniej w czasie diagenezy w wyniku krą-
żenia wód gruntowych. Źródłem jonów fosforanowych 
były zapewne okruchy rud darniowych, które występują 
dość licznie w tej próbce. W czasie diagenezy fosforany 
wypłukiwane były z czerepu przez wody gruntowe, a na-
stępnie wytrącały się jako minerały wtórne w otwartej 
przestrzeni porowej.

Matriks składa się przede wszystkim z mieszanopa-
kietowych minerałów ilastych, które są z natury anizo-
tropowe optycznie. Podczas wypału w temperaturze 
pomiędzy 500 a 1000°C struktura minerałów ilastych 
ulega zniszczeniu, a produkty ich przemian są izotropo-
we optycznie. W badanych próbkach cechy optyczne 
matriks są różne i zależą głównie od temperatury wy-
pału. Niektóre próbki mogą mieć matriks niejednolite, 
częściowo izotropowe i anizotropowe. Granice pomię-
dzy strefą zabarwioną a niezabarwioną oraz pomiędzy 
strefą izotropową a anizotropową są stopniowe i mogą 
wynikać ze znacznego gradientu temperatury i/lub 
warunków redoks w obrębie naczynia w czasie wypa-
łu. Niemniej jednak w próbce 5 (Kamionka, wczesne 
średniowiecze, ryc. 7) granica ta jest raczej ostra i roz-
dziela wewnętrzną niezabarwioną izotropową część od 
zewnętrznej zabarwionej i anizotropowej części. Taka 
tekstura sugeruje, że najpierw naczynie mogło zostać 
wypalone bez dodatku barwnika, a następnie oblepio-
ne masą ceramiczną z dodatkiem barwnika i ponownie 
wypalone, ale w niższej temperaturze, dzięki czemu mi-
nerały ilaste nie uległy zniszczeniu.

Obecność i charakter różnych minerałów jest wskaź-
nikiem temperatury wypału. Próbki o izotropowym 
matriks wskazują na temperaturę przynajmniej 600°C. 
Próbka 11 (Boreczno, ryc. 19), która zawiera liczne klasty 
węglanowe, wypalana była w temperaturze poniżej tej 
wartości. 

Powyższe cechy technologiczne wskazujące na 
schudzanie, dodawanie topników i barwienie w wielu 
przypadkach nie mogły być jednoznacznie stwierdzo-
ne i pozostają pod znakiem zapytania (tabela 3). Pełna 
weryikacja użycia tych zabiegów do wytworzenia nie-
których próbek ceramiki wymaga bardziej wnikliwych 
i systematycznych badań z zastosowaniem dyfrakcji 
rentgenowskiej, analizy chemicznej, mikroskopii elek-
tronowej i mikrosondy elektronowej. 

Stwierdzona technologia produkcji ceramiki została do-
wiązana do wieku badanych stanowisk archeologicznych 
(tabela 4). Z analizy tych danych można dopatrzeć się zróż-
nicowania w stosowaniu technik schudzania i topników. 
Schudzanie szamotem stosowane było we wszystkich 
próbkach. Dodatek koncentratu skaleniowego stwierdzo-
ny został jedynie w najstarszych wyrobach ceramicznych 
z grodziska w Kamionce. Kości stwierdzone zostały także 
w ceramice z Kamionki z okresu między XI a połową XIII 
wieku. Surowiec do wyrobu najmłodszej ceramiki z Borecz-
na (XIV-XV wiek) był sporządzany z wykorzystaniem zupeł-
nie innego materiału schudzającego. Najprawdopodobniej 
do schudzania stosowany był drobny piasek luwialny za-
wierający głównie kwarc. W próbkach ceramiki z Mozgo-
wa (XIII wiek) nie stwierdzono jednoznacznie materiału 
schudzającego innego niż szamot. Można jedynie zaobser-
wować, że cechy petrograiczne są zdecydowanie bardziej 
zbliżone do ceramiki z Kamionki niż z Boreczna.
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Maciej Bojanowski, Urszula Kobylińska and Zbigniew Kobyliński

The results of petrographic examinaions of potery from strongholds at Kamionka, Mozgowo 
and Boreczno in Iława County

Summary

The aim of this work was to conduct a petrographic anal-
ysis of ceramic potery samples coming from archaeological 
excavaions. Twenty ceramic samples, selected by Urszula Ko-
bylińska and Zbigniew Kobyliński, were subject to analyical 
examinaions conducted by Maciej Bojanowski. The samples 
came from the strongholds which were excavated within the 
project The catalogue of strongholds of Warmia and Masuria. 

Part I. Pomerania, Pogesania and Warmia, in the framework 
of the Naional Program for Development of Humaniies, led 
by Zbigniew Kobyliński. The stronghold at Kamionka, site 9, 
Iława commune, was setled in the Early Iron Age, i.e. in the 
imes of the Western Balic Kurgan Culture (sample 12), and 
in the Early Medieval period during the 11th- the irst half of 
the 13th century (samples 1-7, 14-18). Material from the mote 
at Mozgowo, site 1, Zalewo commune, included deposits from 
the transiion period between the Early Medieval Period to 
Middle Ages (the 13th century – samples 8-10, 13), and at site 
4 at Boreczno, Zalewo commune, potery of the developed 
Middle Age period, i.e. the 14th-15th century (samples 11, 19-
20) was found, as well as modern material. Samples were tak-
en from the potery in the form of thin secions. Microscopic 

analyses were conducted in the Department of Geology of the 
Warsaw University, using a petrographic microscope with an 
integrated camera, for making digital records of the images. 
Ater the manufacturing technology of the potery samples 
(Table 2) was established, it was then compared to the age of 
the examined archaeological sites (Table 3). In the analysis of 
these data we can noice some difereniaion in the use of the 
temper and luxes. Grog temper was found in all of the sam-
ples. The addiion of feldspar concentrate was only discovered 
in the oldest potery from the stronghold at Kamionka. Bone 
temper was also found in potery from Kamionka from the 
period between the 11th and the half of the 13th century. 
The clay matrix for manufacturing the youngest potery from 
Boreczno (the 14th-15th century) was prepared with the use 
of a completely different kind of temper. Most probably it 
was ine-grained luvial sand, made up mainly of quartz. The 
analysis of potery samples from Mozgowo (the 13th century) 
revealed grog as the only temper that could be established . It 
can be observed, however, that the petrographic character-
isics of this fabric are much more similar to the potery from 
Kamionka than to the material from Boreczno. 
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Ryc. 1a. Analizowane próbki ceramiki ze stanowisk w Kamionce, gm. Iława oraz Mozgowie i Borecznie, gm. Zalewo (rys. D. Wach, oprac. 

W. Kobylińska-Bunsch)

Fig. 1a. Analyzed pottery samples from the sites at Kamionka, Iława commune, and Mozgowo and Boreczno, Zalewo commune (drawing by 

D. Wach, elaborated by W. Kobylińska-Bunsch)
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Ryc. 1b. Analizowane próbki ceramiki ze stanowisk w Kamionce, gm. Iława oraz Mozgowie i Borecznie, gm. Zalewo (rys. D. Wach, oprac. 

W. Kobylińska-Bunsch)

Fig. 1b. Analyzed pottery samples from the sites at Kamionka, Iława commune, and Mozgowo and Boreczno, Zalewo commune (drawing by 

D. Wach, elaborated by W. Kobylińska-Bunsch)
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Ryc. 2ab. Kamionka, st. 9, gm. Iława. Próbka 12. Mikrofotograia: A – w świetle równoległym; B – w świetle spolaryzowanym. Słabe wysorto-

wanie i zróżnicowane obtoczenie szkieletu ziarnowego składającego się z kanciastych dużych klastów przerostów granoirowych 

i skaleni oraz obtoczonych drobniejszych klastów kwarcu. Bardzo niski stopień wypału (matriks w całości anizotropowy) (fot. i oprac. 

M. Bojanowski)

Fig. 2ab. Kamionka, site 9, Iława commune. Sample 12. Microphotograph: A – in parallel light; B – in polarized light. Low graduation and vario-

us coating of rock skeleton consisting of angular, big clasts of granophyric partings and feldspars, as well as of coated minor quartz 

clasts. Very low level of calcination (anisotropic matrix in whole) (photo and elaborated by M. Bojanowski) 

A B

Ryc. 3ab. Kamionka, st. 9, gm. Iława. Próbka 1. Mikrofotograia: A – w świetle równoległym; B – w świetle spolaryzowanym. Słabe wysorto-

wanie i słabe obtoczenie szkieletu ziarnowego składającego się z klastów granitoidów, kwarcytów, kwarcu i skaleni. Średni stopień 

wypału (matriks częściowo izotropowy) (fot. i oprac. M. Bojanowski)

Fig. 3ab. Kamionka, site 9, Iława commune. Sample 1. Microphotograph: A – in parallel light; B – in polarized light. Low graduation and poor 

coating of rock skeleton consisting of clasts of granitoids, quarzites, quartz and feldspars. Mid level of calcination (partially isotropic 

matrix) (photo and elaborated by M. Bojanowski)

A B

Ryc. 4ab. Kamionka, st. 9, gm. Iława. Próbka 2. Mikrofotograia: A – w świetle równoległym; B – w świetle spolaryzowanym. Bardzo słabe wy-

sortowanie i słabe obtoczenie szkieletu ziarnowego składającego się z klastów gabroidów (zawiera plagioklaz zsaussurytyzowany 

zwrostkami epidotów), przerostów granoirowych, kwarcu, skaleni (w tym plagioklaz) i łyszczyków. Wysoki stopień wypału (matriks 

w większości izotropowy) (fot. i oprac. M. Bojanowski)

Fig. 4ab. Kamionka, site 9, Iława commune. Sample 2. Microphotograph: A – in parallel light; B – in polarized light. Vey low graduation and 

poor coating of rock skeleton consisting of clasts of gabbroids (contains plagioclase saussiritized with epidote inclusions), granophy-

ric partings and feldspars (including plagioclases), and micas. High level of calcination (anisotropic matrix in majority) (photo and 

elaborated by M. Bojanowski)

A B
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A B

Ryc. 5ab. Kamionka, st. 9, gm. Iława. Próbka 3. Mikrofotograia: A – w świetle równoległym; B – w świetle spolaryzowanym. Bardzo słabe 

wysortowanie i słabe obtoczenie szkieletu ziarnowego składającego się z klastów granitoidów, gnejsów i kwarcu. Średni stopień 

wypału (matriks częściowo izotropowy) (fot. i oprac. M. Bojanowski)

Fig. 5ab. Kamionka, site 9, Iława commune. Sample 3. Microphotograph: A – in parallel light; B – in polarized light. Vey low graduation and 

poor coating of rock skeleton consisting of clasts of granitoids, gneisses and quartz. Mid level of calcination (partially isotropic ma-

trix) (photo and elaborated by M. Bojanowski) 

A B

Ryc. 6ab. Kamionka, st. 9, gm. Iława. Próbka 4. Mikrofotograia: A – w świetle równoległym; B – w świetle spolaryzowanym. Dobre wysortowa-

nie i średnie obtoczenie szkieletu ziarnowego składającego się z klastów granitoidów, kwarcu, skaleni i łyszczyków. Wysoki stopień 

wypału (matriks izotropowy) (fot. i oprac. M. Bojanowski)

Fig. 6ab. Kamionka, site 9, Iława commune. Sample 4. Microphotograph: A – in parallel light; B – in polarized light. Good graduation and mid 

coating of rock skeleton consisting of clasts of granitoids, quartz, feldspars, and micas. High level of calcination (isotropic matrix) 

(photo and elaborated by M. Bojanowski)

Ryc. 7ab. Kamionka, st. 9, gm. Iława. Próbka 5. Mikrofotograia: A – w świetle równoległym; B – w świetle spolaryzowanym. Słabe wysortowanie 

i bardzo słabe obtoczenie szkieletu ziarnowego składającego się z klastów granitoidów, kwarcu, skaleni (w tym plagioklaz, mikroklin) 

i łyszczyków. Wysoki stopień wypału (matriks izotropowy), ale brzeg okazu anizotropowy (prawy górny róg) (fot. i oprac. M. Bojanowski)

Fig. 7ab. Kamionka, site 9, Iława commune. Sample 5. Microphotograph: A – in parallel light; B – in polarized light. Low graduation and very 

poor coating of rock skeleton consisting of clasts of granitoids, quartz, feldspars (including plagioclases and microclines), and micas. 

High level of calcination (isotropic matrix), although the edge of the sample anisotropic (upper right corner) (photo and elaborated 

by M. Bojanowski)

A B
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Ryc. 8ab. Kamionka, st. 9, gm. Iława. Próbka 6. Mikrofotograia: A – w świetle równoległym; B – w świetle spolaryzowanym. Dobre wysortowa-

nie i słabe obtoczenie szkieletu ziarnowego składającego się z klastów granitoidów, kwarcu, skaleni (w tym mikroklin) i łyszczyków. 

Niski stopień wypału (matriks w większości anizotropowy) (fot. i oprac. M. Bojanowski)

Fig. 8ab. Kamionka, site 9, Iława commune. Sample 6. Microphotograph: A – in parallel light; B – in polarized light. Low graduation and poor 

coating of rock skeleton consisting of clasts of granitoids, quartz, feldspars (including microclines), and micas. Low of calcination 

(anisotropic matrix in majority) (photo and elaborated by M. Bojanowski) 

BA

Ryc. 9ab. Kamionka, st. 9, gm. Iława. Próbka 7. Mikrofotograia: A – w świetle równoległym; B – w świetle spolaryzowanym. Średnie wysorto-

wanie i słabe obtoczenie szkieletu ziarnowego składającego się z klastów kwarcytów, kwarcu i skaleni (w tym plagioklaz, mikroklin). 

Niski stopień wypału (matriks w większości anizotropowy) (fot. i oprac. M. Bojanowski)

Fig. 9ab. Kamionka, site 9, Iława commune. Sample 7. Microphotograph: A – in parallel light; B – in polarized light. Mid graduation and poor 

coating of rock skeleton consisting of clasts of quartzites, quartz, and feldspars (including plagioclases and microclines). Low level of 

calcination (anisotropic matrix in majority) (photo and elaborated by M. Bojanowski) 

A B

A B

Ryc. 10ab. Kamionka, st. 9, gm. Iława. Próbka 14. Mikrofotograia: A – w świetle równoległym; B – w świetle spolaryzowanym. Średnie wysor-

towanie i bardzo słabe obtoczenie szkieletu ziarnowego składającego się z klastów granitoidów, kwarcu i skaleni (w tym plagioklaz 

i mikroklin). Średni stopień wypału (matriks częściowo izotropowy) (fot. i oprac. M. Bojanowski)

Fig. 10ab. Kamionka, site 9, Iława commune. Sample 14. Microphotograph: A – in parallel light; B – in polarized light. Mid graduation and very 

poor coating of rock skeleton consisting of clasts of granitoids, quartz, and feldspars (including plagioclases and microclines). Mid 

level of calcination (partially isotropic matrix) (photo and elaborated by M. Bojanowski) 
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Ryc. 11ab. Kamionka, st. 9, gm. Iława. Próbka 15. Mikrofotograia: A – w świetle równoległym; B – w świetle spolaryzowanym. Słabe wysor-

towanie i bardzo słabe obtoczenie szkieletu ziarnowego składającego się z klastów granitoidów, kwarcu i skaleni. Wysoki stopień 

wypału (matriks w większości izotropowy) (fot. i oprac. M. Bojanowski)

Fig. 11ab. Kamionka, site 9, Iława commune. Sample 15. Microphotograph: A – in parallel light; B – in polarized light. Low graduation and very 

poor coating of rock skeleton consisting of clasts of granitoids, quartz, and feldspars. High level of calcination (isotropic matrix in 

majority) (photo and elaborated by M. Bojanowski)

A B

Ryc. 12ab. Kamionka, st. 9, gm. Iława. Próbka 16. Mikrofotograia: A – w świetle równoległym; B – w świetle spolaryzowanym. Średnie wy-

sortowanie i średnie obtoczenie szkieletu ziarnowego składającego się z klastów granitoidów, kwarcu i skaleni (w tym mikroklin). 

Wysoki stopień wypału (matriks w większości izotropowy) (fot. i oprac. M. Bojanowski)

Fig. 12ab. Kamionka, site 9, Iława commune. Sample 16. Microphotograph: A – in parallel light; B – in polarized light. Mid graduation and 

mid coating of rock skeleton consisting of clasts of granitoids, quartz, and feldspars (including microclines). High level of calcination 

(isotropic matrix in majority) (photo and elaborated by M. Bojanowski)

BA

Ryc. 13ab. Kamionka, st. 9, gm. Iława. Próbka 17. Mikrofotograia: A – w świetle równoległym; B – w świetle spolaryzowanym. Dobre wysorto-

wanie i słabe obtoczenie szkieletu ziarnowego składającego się z klastów granitoidów, kwarcu, skaleni (w tym mikroklin i plagioklaz) 

i łyszczyków; klast zbudowany kryptokrystalicznych fosforanów (centrum) to prawdobodobnie kość. Bardzo niski stopień wypału 

(matriks w całości anizotropowy) (fot. i oprac. M. Bojanowski)

Fig. 13ab. Kamionka, site 9, Iława commune. Sample 17. Microphotograph: A – in parallel light; B – in polarized light. Good graduation and 

poor coating of rock skeleton consisting of clasts of granitoids, quartz, and feldspars (including plagioclases and microclines), and  

micas. Very low level of calcination (totally anisotropic matrix) (photo and elaborated by M. Bojanowski)

AB



Wyniki badań petrograicznych ceramiki z grodzisk w Kamionce, Mozgowie i Borecznie w powiecie iławskim

433Grodziska Warmii i Mazur • 1

Ryc. 14ab. Kamionka, st. 9, gm. Iława. Próbka 18. Mikrofotograia: A – w świetle równoległym; B – w świetle spolaryzowanym. Słabe wysortowanie 

i średnie obtoczenie szkieletu ziarnowego składającego się z klastów granitoidów, kwarcu, skaleni (w tym plagioklaz zsaussurytyzowany 

z wrostkami epidotów i mikroklin) i amiboli. Wysoki stopień wypału (matriks w większości izotropowy) (fot. i oprac. M. Bojanowski)

Fig. 14ab. Kamionka, site 9, Iława commune. Sample 18. Microphotograph: A – in parallel light; B – in polarized light. Low graduation and mid 

coating of rock skeleton consisting of clasts of granitoids, quartz, feldspars (including plagioclases saussiritized with epidote and mi-

crocline inclusions), and amphiboles. High level of calcination (isotropic matrix in majority) (photo and elaborated by M. Bojanowski)

A B

Ryc. 15ab. Mozgowo, st. 1, gm. Zalewo. Próbka 8. Mikrofotograia: A – w świetle równoległym; B – w świetle spolaryzowanym. Średnie wy-

sortowanie i słabe obtoczenie szkieletu ziarnowego składającego się z klastów kwarcu i skaleni (w tym plagioklaz). Wysoki stopień 

wypału (matriks w większości izotropowy) (fot. i oprac. M. Bojanowski)

Fig. 15ab. Mozgowo, site 1, Zalewo commune. Sample 8. Microphotograph: A – in parallel light; B – in polarized light. Mid graduation and 

poor coating of rock skeleton consisting of clasts of quartz and feldspars (including plagioclases). Very high level of calcination (iso-

tropic matrix in majority) (photo and elaborated by M. Bojanowski)

A B

A B

Ryc. 16ab. Mozgowo, st. 1, gm. Zalewo. Próbka 9. Mikrofotograia: A – w świetle równoległym; B – w świetle spolaryzowanym. Średnie wy-

sortowanie i średnie obtoczenie szkieletu ziarnowego składającego się z klastów granitoidów (z myrmekitem), skały krzemionkowej, 

kwarcu, skaleni (w tym plagioklaz), łyszczyków i amiboli. Wysoki stopień wypału (matriks w większości izotropowy) (fot. i oprac. 

M. Bojanowski)

Fig. 16ab. Mozgowo, site 1, Zalewo commune. Sample 9. Microphotograph: A – in parallel light; B – in polarized light. Mid graduation and 

mid coating of rock skeleton consisting of clasts of granitoids (with myrmekite), silica rocks, quartz, feldspars (including plagioclases), 

micas, and amphiboles. High level of calcination (isotropic matrix in majority) (photo and elaborated by M. Bojanowski)
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Ryc. 17ab. Mozgowo, st. 1, gm. Zalewo. Próbka 10. Mikrofotograia: A – w świetle równoległym; B – w świetle spolaryzowanym. Bardzo słabe 

wysortowanie i średnie obtoczenie szkieletu ziarnowego składającego się z klastów syenitoidów, granitoidów, kwarcu, mikroklinu 

i łyszczyków. Bardzo wysoki stopień wypału (matriks w całości izotropowy) (fot. i oprac. M. Bojanowski)

Fig. 17ab. Mozgowo, site 1, Zalewo commune. Sample 10. Microphotograph: A – in parallel light; B – in polarized light. Vey low graduation 

and mid coating of rock skeleton consisting of clasts of syenitoids, granitoids, quartz, microclines, and  micas. Very high level of 

calcination (totally isotropic matrix) (photo and elaborated by M. Bojanowski)

A B

Ryc. 18ab. Mozgowo, st. 1, gm. Zalewo. Próbka 13. Mikrofotograia: A – w świetle równoległym; B – w świetle spolaryzowanym. Dobre wy-

sortowanie i średnie obtoczenie szkieletu ziarnowego składającego się z klastów granitoidów, kwarcu, skaleni (w tym mikroklin) 

i łyszczyków. Bardzo wysoki stopień wypału (matriks w całości izotropowy) (fot. i oprac. M. Bojanowski)

Fig. 18ab. Mozgowo, site 1, Zalewo commune. Sample 13. Microphotograph: A – in parallel light; B – in polarized light. Good graduation and 

mid coating of rock skeleton consisting of clasts of granitoids, quartz, and feldspars (including microclines), and  micas. Very high 

level of calcination (totally isotropic matrix) (photo and elaborated by M. Bojanowski)

A B

A B

Ryc. 19ab. Boreczno, st. 4, gm. Zalewo. Próbka 11. Mikrofotograia: A – w świetle równoległym; B – w świetle spolaryzowanym. Bardzo dobre 

wysortowanie i dobre obtoczenie szkieletu ziarnowego składającego się z klastów kwarcytów, kwarcu i skaleni; liczne okruchy sza-

motu. Niski stopień wypału (matriks w większości anizotropowy, klasty węglanowe) (fot. i oprac. M. Bojanowski)

Fig. 19ab. Boreczno, site 4, Zalewo commune. Sample 11. Microphotograph: A – in parallel light; B – in polarized light. Very good graduation 

and good coating of rock skeleton consisting of clasts of quartzites, quartz, and feldspars; numerous rudiments of grog. Low level of 

calcination (partially anisotropic matrix, carbonate clasts) (photo and elaborated by M. Bojanowski)
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Ryc. 20ab. Boreczno, st. 4, gm. Zalewo. Próbka 19. Mikrofotograia: A – w świetle równoległym; B – w świetle spolaryzowanym. Bardzo dobre 

wysortowanie i dobre obtoczenie szkieletu ziarnowego składającego się z klastów kwarcytów, kwarcu i skaleni; liczne okruchy sza-

motu. Niski stopień wypału (matriks w większości anizotropowy) (fot. i oprac. M. Bojanowski)

Fig. 20ab. Boreczno, site 4, Zalewo commune. Sample 19. Microphotograph: A – in parallel light; B – in polarized light. Vey good graduation 

and good coating of rock skeleton consisting of clasts of quartzites, quartz, and feldspars; numerous rudiments of grog. Low level of 

calcination (anisotropic matrix in majority) (photo and elaborated by M. Bojanowski)

A B

Ryc. 21ab. Boreczno, st. 4, gm. Zalewo. Próbka 20. Mikrofotograia: A – w świetle równoległym; B – w świetle spolaryzowanym. Bardzo dobre 

wysortowanie i dobre obtoczenie szkieletu ziarnowego składającego się z klastów ryolitu (centrum), kwarcu i skaleni. Bardzo wysoki 

stopień wypału (matriks w całości izotropowy) (fot. i oprac. M. Bojanowski)

Fig. 21ab. Boreczno, site 4, Zalewo commune. Sample 20. Microphotograph: A – in parallel light; B – in polarized light. Vey good graduation 

and good coating of rock skeleton consisting of clasts of rhyolite (center), quartz, and feldspars. Very high level of calcination (totally 

isotropic matrix) (photo and elaborated by M. Bojanowski)

A B



Tabela 1. Opis makroskopowy analizowanych próbek (oprac. U. Kobylińska)

Table 1. Macroscopic description of analyzed samples (elaborated by U. Kobylińska)

Nr próbki
Stanowisko 

i chronologia

Nr jednostki 

stratygra-

ficznej

Nr inw. 

ceramiki

Forma 

naczynia

Rodzaj

 powierzchni

Barwa 

powierzchni
Opis próbki

12 Kamionka, st. 
9, wczesna 

epoka żelaza

134 71 naczynie 
zasobowe

gładka; naczynie 
ręcznie lepione

ceglasto-żółta 
z plamami 
okopcenia

fr. górnej części dużego naczynia 
workowatego o śr. wylewu 27,5 cm, 
z pogrubionym owalnym wylewem 
zdobionym wgłębieniami palcowy-
mi, o powierzchni pokrytej ukośnymi 
rysami; przełom jednobarwny

1 Kamionka, st. 
9, XI – połowa 

XIII wieku

51, obiekt 
52

35 garnek zagładzana od ze-
wnątrz; wewnątrz 
szorstka; naczynie 
słabo obtaczane 
w górnej części

brązowo-ceglas-
ta, plamista

fr. górnej części cienkościennego 
naczynia o proilu esowatym z bania-
stym brzuścem i wylewem proilowa-
nym o śr. wylewu 19 cm, zdobionego 
poniżej szyjki pasmami żłobień pozio-
mych; przełom trójbarwny, miejscami 
dwubarwny

2 Kamionka, st. 
9, XI – połowa 

XIII wieku

121 62 mały gar-
nuszek

gładka; naczynie 
słabo obtaczane 
do załomu brzu-
śca

ceglasta, z okop-
ceniem od stro-
ny wewnętrznej

fr. górnej części cienkościennego na-
czynia z wydzieloną szyjką, mocno 
baniastym brzuścem i silnie odgię-
tym na zewnątrz wylewem o śr. 11 
cm, zdobionego na przejściu między 
szyjką a brzuścem głębokimi odciska-
mi stempla; przełom trójbarwny

3 Kamionka, st. 
9, XI – połowa 

XIII wieku

121 62 naczynie 
misowate/

wazowate(?)

gładka; naczynie 
o b t a c z a n e  d o 
załomu brzuśca

brązowo-szara fr. górnej części cienkościennego niskie-
go naczynia o rozłożystych ściankach 
z wylewem lekko wychylonym na ze-
wnątrz i krawędzią ściętą ukośnie, o śr. 
wylewu 20 cm, zdobionego poniżej 
szyjki żłobieniami poziomymi na całej 
powierzchni brzuśca; przełom jedno-
barwny

4 Kamionka, st. 
9, XI – połowa 

XIII wieku

50 34 garnek zagładzana od 
strony zewnętrz-
nej  pod w yle -
wem; wewnątrz 
szorstka; naczy-
nie silnie obta-
czane do załomu 
wylewu

ceglasta fr. górnej części naczynia o silnie wy-
chylonym wylewie ze ściętym obłym 
brzegiem o śr. 18 cm, z ostrym zało-
mem brzuśca podkreślonym głębo-
kim żłobieniem, zdobionego głębo-
kimi owalnymi odciskami stempla 
w dolnej części szyjki oraz żłobienia-
mi dookolnymi na brzuścu; przełom 
trójbarwny

5 Kamionka, st. 
9, XI – połowa 

XIII wieku

121 62 garnek gładka; naczynie 
silnie obtoczone 
w partii wylewu

ceglasta fr. górnej części cienkościennego 
naczynia o ostrym załomie brzuśca 
i silnym wychyleniu wylewu o śr. 19 
cm, zdobionego poziomymi żłobkami 
dookolnymi i odciskami stempla dwo-
jakiego rodzaju; przełom trójbarwny

6 Kamionka, st. 
9, XI – połowa 

XIII wieku

100 56 garnek szorstka, bardzo 
słabo zagładzana 
pod w ylewem; 
naczynie obta-
c zane na całej 
powierzchni

ceglasta fr. górnej części dużego cienkościen-
nego naczynia o profilu esowatym 
i baniastym brzuścu z wychylonym, 
lekko proilowanym brzegiem wyle-
wu o śr. 24 cm, zdobionego głębokimi 
odciskami stemplem i pasmami szero-
kich żłobień dookolnych na brzuścu; 
przełom jednobarwny

7 Kamionka, st. 
9, XI – połowa 

XIII wieku

50 34 mały gar-
nuszek

od zewnątrz za-
gładzana; od we-
wnątrz szorstka 
z licznymi ziarna-
mi domieszki na 
powierzchni; na-
czynie silnie ob-
taczane na całej 
powierzchni

brązowo-szara 
z plamami 
okopcenia

fr. górnej części małego cienkościen-
nego naczynia z mocno wychylonym 
i pogrubionym wylewem o śr. 13 cm, 
zdobionego głębokim ornamentem 
stempla dwojakiego rodzaju i żłobka-
mi dookolnymi; przełom dwubarwny
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Nr próbki
Stanowisko 

i chronologia

Nr jednostki 

stratygra-

ficznej

Nr inw. 

ceramiki

Forma 

naczynia

Rodzaj

 powierzchni

Barwa 

powierzchni
Opis próbki

14 Kamionka, st. 
9, XI – połowa 

XIII wieku

130 68 garnuszek szorstka, zagła-
dzana pod wy-
lewem; naczynie 
obtaczane na ca-
łej powierzchni

jasnoceglasta 
z drobnymi 

okopceniami

fr. górnej części małego naczynia 
z wydzieloną szyjką i baniastym 
brzuścem, z wychylonym wylewem 
o prosto ściętej krawędzi o śr. 16 cm, 
zdobionego pasmami wąskich żło-
bień dookolnych; przełom trójbarwny

15 Kamionka, st. 
9, XI – połowa 

XIII wieku

130 68 mały gar-
nuszek

zagładzana; na-
czynie obtacza-
ne na całej po-
wierzchni

ciemnoceglasta 
z drobnymi pla-
mami okopcenia

fr. górnej części małego naczynia 
o łagodnie wychylonym wylewie 
o śr. 14 cm i silnie uwydatnionym za-
łomie brzuśca, zdobionego odciskami 
stempla dwojakiego rodzaju i głębo-
kimi żłobkami dookolnymi; przełom 
jednobarwny

16 Kamionka, st. 
9, XI – połowa 

XIII wieku

140 73 naczynie 
wazowate

zagładzana od 
zewnątrz; lekko 
szorsta od we-
wnątrz; naczynie 
silnie obtacza-
ne na całej po-
wierzchni

beżowa z sza-
rymi plamami 

okopcenia

fr. górnej części naczynia z silnie 
baniast ym br zuścem o w ysoko 
umieszczonej największej wydętości, 
z wydzieloną krótką szyjką i lekko wy-
chylonym wylewem o prosto ściętej 
krawędzi o śr. 18 cm, zdobionego wie-
lokrotną linią falistą i żłobkami pozio-
mymi na brzuścu; przełom trójbarwny

17 Kamionka, st. 
9, XI – połowa 

XIII wieku

140 73 naczynie 
z cylindry-
czną szyjką

lek ko szors tk a 
z  w y g ł a d z a n ą 
górną partią; na-
czynie silnie ob-
taczane na całej 
powierzchni

brązowo-czarna fr. górnej części naczynia z prostą, 
cylindryczną szyjką i wgłębieniem 
na pokrywę, z wylewem o śr. 14 cm, 
zdobionego drobnymi odciskami 
stemplem i wałkami plastycznymi; 
przełom jednobarwny

18 Kamionka, st. 
9, XI – połowa 

XIII wieku

123 63 naczynie 
cylindryczne

szorstka; naczy-
nie obtaczane na 
całej powierzchni

jasnoceglasto-
-kremowa 

z pojedynczymi 
czarnymi pla-

mami od strony 
zewnętrznej; 

wnętrze czarne

fr. części przydennej naczynia o pro-
stych ściankach z dnem lekko wklę-
słym o śr. 10 cm, zdobionego na całej 
zachowanej powierzchni plastyczny-
mi dookolnymi wałeczkami z głęboki-
mi rowkami pomiędzy nimi; przekrój 
dwubarwny

8 Mozgowo, st. 
1, XIII wiek

66 misa(?) zagładzana; naczy-
nie obtaczane na 
całej powierzchni

jasnoceglas-
to-żółta

fr. górnej części naczynia o rozłoży-
stych ściankach, o śr. wylewu 17 cm; 
z obłą krawędzią zewnętrzną wylewu 
i z wgłębieniem na pokrywę; z brzuś-
cem zdobionym głębokimi rowkami; 
przełom trójbarwny

9 Mozgowo, st. 
1, XIII wiek

23 29 garnek zagładzana pod 
w y l e w e m ;  o d 
wewnątrz szorst-
ka; naczynie ob-
taczane na całej 
powierzchni

jasnoceglasto-
-żółta, z okopce-
niem od strony 
wewnętrznej

fr. górnej części małego grubościen-
nego naczynia z baniastym brzuścem 
i wąskim obłym wylewem o śr. 15 cm, 
zdobionego wąskimi ukośnymi nacię-
ciami i plastycznymi poziomymi wał-
kami na brzuścu; przełom trójbarwny

10 Mozgowo, st. 
1, XIII wiek

23 70 garnek zagładzana od 
strony zewnętrz-
nej ;  wewnątr z 
szorstka; naczy-
nie silnie obta-
czane

brązowa od ze-
wnątrz, ceglasta 

od wewnątrz

fr. górnej części naczynia o esowatym 
profilu z silnie baniastym brzuścem 
i lekko wychylonym profilowanym 
wylewem o śr. 21 cm, zdobionego 
nieregularnie przebiegającymi linia-
mi żłobień dookolnych; przełom trój-
barwny, miejscami dwubarwny

13 Mozgowo, st. 
1, XIII wiek

61 garnek szorstka z ziarna-
mi domieszki na 
powierzchni; na-
czynie silnie ob-
taczane na całej 
powierzchni

ceglasta z szary-
mi plamami

fr. górnej części grubościennego 
masywnego małego naczynia z pro-
filowanym wylewem o śr. 16 cm, 
z wgłębieniem na pokrywę, zdobio-
nego bogato pojedynczą niską linią 
falistą, ukośnymi nacięciami i żłobie-
niami poziomymi dookolnym na 
całej powierzchni brzuśca; przełom 
trójbarwny
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Nr próbki
Stanowisko 

i chronologia

Nr jednostki 

stratygra-

ficznej

Nr inw. 

ceramiki

Forma 

naczynia

Rodzaj

 powierzchni

Barwa 

powierzchni
Opis próbki

11 Boreczno, st. 
4, XIV-XV wiek

65 144 dzban gładka; naczynie 
toczone

stalowo-szara fr. górnej części naczynia cienkościen-
nego, silnie baniastego, z szerokim 
pogrubionym wylewem o śr. 20 cm, 
ozdobionym żłobieniami poziomymi; 
przełom jednobarwny

19 Boreczno, st. 
4, XIV-XV wiek

146 dzban gładka; naczynie 
toczone

stalowo-szara 
z czarnym okop-

ceniem przy 
wylewie

fr. górnej części naczynia cienkościen-
nego, z silnie wychylonym szerokim 
proilowanym wylewem o śr. 15 cm; 
przełom jednobarwny

20 Boreczno, st. 
4, XIV-XV wiek

65 128 garnek gładka; naczynie 
toczone

stalowo-szara fr. górnej części naczynia grubo-
ściennego z obłym pogrubionym 
wylewem o śr. 14 cm, z baniastym 
brzuścem, zdobionego pojedyn-
czym szerokim żłobkiem na przejściu 
między szyjką a brzuścem; przełom 
jednobarwny

Tabela 2. Opisy petrograiczne próbek ceramiki (oprac. M. Bojanowski)

Table 2. Petrographic descriptions of pottery samples (elaborated by M. Bojanowski)

L.p. CECHY OPIS

1 Stanowisko Kamionka, st. 9

2 Numer próbki Próbka 12

3 Chronologia wczesna epoka żelaza

4

Te
k

st
u

ra
 (z

ia
rn

a)
fr

ak
cj

a 
>

 6
3

 μ
m

Frakcja (μm)
piasek b. gruby (7 ziaren) i gruby (26 ziaren) 10%,

piasek drobniejszy 5%

Wysortowanie słabe

Obtoczenie
piasek b. gruby i gruby: bardzo kanciaste - obtoczone

piasek drobniejszy: kanciaste - dobrze obtoczone

Kształt skalenie tabliczkowe, kwarc izometryczny, łyszczyki blaszkowe

5

Te
k

st
u

ra
 (m

at
ri

k
s)

fr
ak

cj
a 

<
 6

3
 μ

m

Barwa
makro: beżowo-pomarańczowa

mikro: jasnobrunatna

Frakcja (μm) muł 35%, ił 50%

Obtoczenie muł: słabo obtoczone – dobrze obtoczone

Kształt

6

P
rz

es
tr

ze
ń

 p
o

ro
w

a

Procentowy udział 2%

Geneza, kształt i 
wielkość

porowatość wtórna kontrakcyjna: równoległe do siebie wydłużone kierunkowo o grubości do 

0,1 mm, otaczające duże ziarna, druzowe/fenestralne (największe do 1,0 mm)

Rozmieszczenie bezładne

Wtórne
wypełnienie

brak
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L.p. CECHY OPIS

7

St
ru

k
tu

ra
Orientacja ziaren bezładna

Orientacja matriksu bezładna

Orientacja porów w miarę równoległa do spłaszczenia próbki

8

Sk
ła

d
 m

in
e

ra
ln

y Litoklasty
magmowe: przerosty granoirowe Af+Q

wcześniej wypalona glina (liczne)

Ziarna monomine-
ralne

Af zmienione 50%, Q 40%, Pl <10%, Myrmekit

Matriks

9

C
e

ch
y 

cz
e

re
p

u Stopień wypału bardzo niski: całość anizotropowa

Nowe fazy

L.p. CECHY OPIS

1 Stanowisko Kamionka, st. 9

2 Numer próbki Próbka 1

3 Chronologia XI – połowa XIII wieku

4

Te
k

st
u

ra
 (z

ia
rn

a)
fr

ak
cj

a 
>

 6
3

 μ
m

Frakcja (μm) piasek b. gruby (7 ziaren) i gruby (11 ziaren) 12,5%, piasek drobniejszy 10%

Wysortowanie słabe

Obtoczenie
piasek b. gruby i gruby: kanciaste, słabo obtoczone

piasek drobniejszy: kanciaste - obtoczone

Kształt skalenie i kwarc izometryczne, łyszczyki blaszkowe

5

Te
k

st
u

ra
 (m

at
ri

k
s)

fr
ak

cj
a 

<
 6

3
 μ

m

Barwa
makro: szaro-brunatna, fragment brzegu czarny

mikro: nieprzeźroczysta, brunatna

Frakcja (μm) muł 12,5%, ił 65%

Obtoczenie muł: słabo - dobrze obtoczone

Kształt

6

P
rz

es
tr

ze
ń

 p
o

ro
w

a

Procentowy udział 5%

Geneza, kształt i 
wielkość

porowatość wtórna kontrakcyjna: równoległe do siebie wydłużone kierunkowo o grubości 

do 0,2 mm

Rozmieszczenie

Wtórne
wypełnienie

brak

7

St
ru

k
tu

ra

Orientacja ziaren bezładna

Orientacja matriksu bezładna

Orientacja porów w miarę równoległa do spłaszczenia próbki
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8
Sk

ła
d

 m
in

e
ra

ln
y Litoklasty

magmowe: Pl+Q+Af+Bt, Af+Q

metamorf: Q+Q

Ziarna monomine-
ralne

Af zmienione (serycyt.) 45%, Q o wyg smużystym (im drobniejszy materiał, tym więcej) 40%, Pl 

(serycyt.) 10%, Bt <5%, MN, Cyrkon 

Matriks

9

C
e

ch
y 

cz
e

re
p

u Stopień wypału średni: zrównoważone proporcje pomiędzy izotropowym a anizotropowym materiałem

Nowe fazy

L.p. CECHY OPIS

1 Stanowisko Kamionka, st. 9

2 Numer próbki Próbka 2

3 Chronologia XI – połowa XIII wieku

4

Te
k

st
u

ra
 (z

ia
rn

a)
fr

a
k

cj
a 

>
 6

3
 μ

m

Frakcja (μm)
żwir (3 ziarna), piasek b. gruby (4 ziarna) i gruby (6 ziaren) 20%,
piasek drobniejszy 5%

Wysortowanie bardzo słabe

Obtoczenie
żwir i piasek gruby: bardzo kanciaste - słabo obtoczone
piasek drobniejszy: słabo obtoczone – dobrze obtoczone

Kształt skalenie i kwarc izometryczne, łyszczyki blaszkowe

5

Te
k

st
u

ra
 (m

a
tr

ik
s)

fr
a

k
cj

a 
<

 6
3

 μ
m Barwa

makro: czarna, brzegi pomarańczowe i kremowo-żółte
mikro: szaro-brunatna, brzeg jasnobrunatny

Frakcja (μm) muł 20%, ił 55%

Obtoczenie muł: obtoczone i dobrze obtoczone

Kształt skalenie i kwarc izometryczne, łyszczyki blaszkowe

6

P
rz

e
st

rz
e

ń
 p

o
ro

w
a Procentowy udział 2%

Geneza, kształt i 
wielkość

porowatość wtórna kontrakcyjna: równoległe do siebie wydłużone kierunkowo o grubości do 
0,15 mm, druzowe/fenestralne (największe do 0,5 mm)

Rozmieszczenie bezładne

Wtórne
wypełnienie

brak

7

S
tr

u
k

tu
ra

Orientacja ziaren w miarę równoległa do spłaszczenia próbki

Orientacja matriksu bezładna

Orientacja porów w miarę równoległa do spłaszczenia próbki

8

S
k

ła
d

 m
in

e
ra

ln
y Litoklasty

magmowe: Ms+Q+Bt, Ms+Q+Pl+Bt+Af, Af+Q+Pl+Bt, Q+Af+Ms+Pl
metamorf: Q+Bt, Hbl ziel.+Q+Bt+Chloryty
wcześniej wypalona glina (1 ziarno)

Ziarna 
monomineralne

Ms 40%, Q 35%, Af 10%, Mikr 5%, Pl 5%, Bt<5%, Hbl ziel., MN

Matriks

9

C
e

ch
y 

cz
e

re
p

u Stopień wypału średni: zrównoważone proporcje pomiędzy izotropowym a anizotropowym materiałem

Nowe fazy  

Maciej Bojanowski, Urszula Kobylińska i Zbigniew Kobyliński
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L.p. CECHY OPIS

1 Stanowisko Kamionka, st. 9

2 Numer próbki Próbka 3

3 Chronologia XI – połowa XIII wieku

4

Te
k

st
u

ra
 (z

ia
rn

a)
fr

ak
cj

a 
>

 6
3

 μ
m

Frakcja (μm)
żwir (2 ziarna), piasek b. gruby (2 ziarna) i gruby (7 ziaren) 20%,

piasek drobniejszy 2,5%

Wysortowanie bardzo słabe

Obtoczenie
żwir i piasek gruby: słabo obtoczone

piasek drobniejszy: słabo obtoczone i obtoczone 

Kształt skalenie i kwarc izometryczne, łyszczyki blaszkowe

5

Te
k

st
u

ra
 (m

at
ri

k
s)

fr
ak

cj
a 

<
 6

3
 μ

m Barwa
makro: szaro-brunatna, brzeg szary

mikro: szaro-brunatna, brzeg szary

Frakcja (μm) muł 5%, ił 60%

Obtoczenie muł: obtoczone i dobrze obtoczone

Kształt skalenie i kwarc izometryczne, łyszczyki blaszkowe

6

P
rz

es
tr

ze
ń

 p
o

ro
w

a Procentowy udział 2%

Geneza, kształt i 
wielkość

porowatość wtórna kontrakcyjna: równoległe do siebie wydłużone kierunkowo o grubości 

do 0,15 mm

Rozmieszczenie bezładne

Wtórne
wypełnienie

brak

7

St
ru

k
tu

ra

Orientacja ziaren bezładna

Orientacja matriksu bezładna

Orientacja porów bezładna

8

Sk
ła

d
 m

in
e

ra
ln

y

Litoklasty
magmowe: Pl zmieniony +Bt+MN+Ep, Af+Bt+Q+Pl+Ep+Amf z myrmekitem, przerosty 

granoirowe, Q+Af

wcześniej wypalona glina

Ziarna monomine-
ralne

Pl (serycyt., saussuryt.) 70%, Af (serycyt.) 15%, Q 10%, Bt<5%, Amf (Hbl brun.), Ep, Cyrkon, MN

Matriks

9

C
e

ch
y 

cz
e

re
p

u Stopień wypału wysoki: tylko smugi anizotropowe

Nowe fazy

L.p. CECHY OPIS

1 Stanowisko Kamionka, st. 9

2 Numer próbki Próbka 4

3 Chronologia XI – połowa XIII wieku

4

Te
k

st
u

ra
 (z

ia
rn

a)
fr

ak
cj

a 
>

 6
3

 μ
m

Frakcja (μm)
piasek b. gruby (1 ziarno) i gruby (19 ziaren) 5%, 
piasek drobniejszy 20%

Wysortowanie dobre

Obtoczenie
piasek b. gruby i gruby: słabo - obtoczone
piasek drobniejszy: kanciaste - obtoczone

Kształt skalenie i kwarc izometryczne, łyszczyki blaszkowe

Wyniki badań petrograicznych ceramiki z grodzisk w Kamionce, Mozgowie i Borecznie w powiecie iławskim
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L.p. CECHY OPIS

5

Te
k

st
u

ra
 (m

at
ri

k
s)

fr
ak

cj
a 

<
 6

3
 μ

m Barwa
makro: czarno-brunatna, brzeg pomarańczowy
mikro: ciemnobrunatna, brzeg brunatny

Frakcja (μm) muł 25%, ił 50%

Obtoczenie muł: kanciaste i słabo obtoczone

Kształt

6

P
rz

es
tr

ze
ń

 p
o

ro
w

a Procentowy udział 5%

Geneza, kształt i 
wielkość

porowatość wtórna kontrakcyjna: równoległe do siebie wydłużone kierunkowo (do 0,4mm), 
otaczające duże ziarna

Rozmieszczenie

Wtórne
wypełnienie

brak

7

St
ru

k
tu

ra

Orientacja ziaren bezładna

Orientacja matriksu bezładna

Orientacja porów ukośna do spłaszczenia próbki

8

Sk
ła

d
 m

in
e

ra
ln

y

Litoklasty

magmowe: Q+Pl+Af+Bt, Af+Q+Bt, 
metamorf: Amf+ Q+MN+Pl+Af+Bt, Q+Q
osadowe: arenit kwarcowy silnie zdiagenezowany
wcześniej wypalona glina

Ziarna monomine-
ralne

Q 50%, Pl (serycyt.), 30%, Mikr 5%, Af (zmienione) 5%, , Hbl ziel i brun 5%, Bt 5%, Ms, MN, 
Cyrkon

Matriks

9

C
e

ch
y 

cz
e

re
p

u

Stopień wypału wysoki: tylko brzeg anizotropowy

Nowe fazy

L.p. CECHY OPIS

1 Stanowisko Kamionka, st. 9

2 Numer próbki Próbka 5

3 Chronologia XI – połowa XIII wieku

4

Te
k

st
u

ra
 (z

ia
rn

a)
fr

ak
cj

a 
>

 6
3

 μ
m

Frakcja (μm)
żwir (1 ziarno), piasek b. gruby (8 ziaren) i gruby (21 ziaren) 20%

piasek drobniejszy 15%

Wysortowanie słabe

Obtoczenie
żwir, piasek b. gruby i gruby: bardzo kanciaste i kanciaste

piasek drobniejszy: bardzo kanciaste - słabo obtoczone

Kształt skalenie tabliczkowe, kwarc izometryczny, łyszczyki blaszkowe

5

Te
k

st
u

ra
 (m

at
ri

k
s)

fr
ak

cj
a 

<
 6

3
 μ

m Barwa
makro: czarno-brunatna, brzeg pomarańczowy

mikro: ciemnobrunatna/nieprzeźroczysta, brzeg jasnobrunatny 

Frakcja (μm) muł 15%, ił 50%

Obtoczenie muł: słabo obtoczone i obtoczone

Kształt

Maciej Bojanowski, Urszula Kobylińska i Zbigniew Kobyliński
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L.p. CECHY OPIS

6

P
rz

es
tr

ze
ń

 p
o

ro
w

a Procentowy udział 3%

Geneza, kształt i 
wielkość

porowatość wtórna kontrakcyjna: równoległe do siebie wydłużone kierunkowo o grubości 

do 0,8 mm, druzowe/fenestralne (największe do 1,5 mm)

Rozmieszczenie bezładne

Wtórne
wypełnienie

brak

7

St
ru

k
tu

ra

Orientacja ziaren bezładna

Orientacja matriksu bezładna

Orientacja porów w miarę równoległa do spłaszczenia próbki

8

Sk
ła

d
 m

in
e

ra
ln

y

Litoklasty
magmowe: Af+Bt+Q+Pl z myrmekitem, Af+Q+Amf

wcześniej wypalona glina?

Ziarna monomineralne
Q 40%, Af (zmienione) 30%, Pl (serycyt., saussuryt.) 15%, Mikr 5%, Bt 5%, Hbl ziel., MN

Matriks

9

C
e

ch
y 

cz
e

re
p

u

Stopień wypału
zróżnicowany/wysoki: wewnętrzna strefa w większości izotropowa, cienki brzeg anizotropo-

wy

Nowe fazy

L.p. CECHY OPIS

1 Stanowisko Kamionka, st. 9

2 Numer próbki Próbka 6

3 Chronologia XI – połowa XIII wieku

4

Te
k

st
u

ra
 (z

ia
rn

a)
fr

ak
cj

a 
>

 6
3

 μ
m

Frakcja (μm)
piasek b. gruby (2 ziarna) i gruby (23 ziarna) 10%, 

piasek drobniejszy 10%

Wysortowanie dobre

Obtoczenie
piasek b. gruby i gruby: bardzo kanciaste - słabo obtoczone

piasek drobniejszy: bardzo kanciaste - obtoczone

Kształt skalenie i kwarc izometryczne, łyszczyki blaszkowe

5

Te
k

st
u

ra
 (m

at
ri

k
s)

fr
ak

cj
a 

<
 6

3
 μ

m Barwa
makro: pomarańczowa

mikro: jasnobrunatna

Frakcja (μm) muł 30%, ił 50%

Obtoczenie muł: słabo obtoczone i obtoczone

Kształt

6

P
rz

es
tr

ze
ń

 p
o

ro
w

a Procentowy udział <2%

Geneza, kształt i 
wielkość

porowatość wtórna kontrakcyjna: równoległe do siebie wydłużone kierunkowo przebiegające 

o grubości do 0,1 mm, otaczające duże ziarna, druzowe/fenestralne (największe do 0,5 mm)

Rozmieszczenie porowatość druzowa/fenestralna preferencyjnie po bokach największych ziaren

Wtórne
wypełnienie

brak

Wyniki badań petrograicznych ceramiki z grodzisk w Kamionce, Mozgowie i Borecznie w powiecie iławskim
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L.p. CECHY OPIS

7

St
ru

k
tu

ra
Orientacja ziaren bezładna

Orientacja matriksu bezładna

Orientacja porów w miarę równoległa do spłaszczenia próbki

8

Sk
ła

d
 m

in
e

ra
ln

y Litoklasty
magmowe: Q+Pl+Af+Bt z myrmekitem, Mikr+Q, przerosty granoirowe

metamorf: Amf+Q+Af

wcześniej wypalona glina

Ziarna monomine-
ralne

Q 50%, Af zmieniony (pertyt) 20%, Pl (serycyt., saussuryt.) 15%, Mikr 10%, Bt <5%, Hbl brun, 

Ep, MN, 

Matriks

9

C
e

ch
y 

cz
e

re
p

u Stopień wypału niski: niewielkie partie izotropowe

Nowe fazy

L.p. CECHY OPIS

1 Stanowisko Kamionka, st. 9

2 Numer próbki Próbka 7

3 Chronologia XI – połowa XIII wieku

4

Te
k

st
u

ra
 (z

ia
rn

a)
fr

ak
cj

a 
>

 6
3

 μ
m

Frakcja (μm)
piasek b. gruby (7 ziaren) i gruby (12 ziaren) 10%, 

piasek drobniejszy 15%

Wysortowanie średniodobre

Obtoczenie
piasek b. gruby i gruby: kanciaste, słabo obtoczone

piasek drobniejszy: kanciaste - obtoczone

Kształt skalenie tabliczkowe, kwarc izometryczny, łyszczyki blaszkowe

5

Te
k

st
u

ra
 (m

at
ri

k
s)

fr
ak

cj
a 

<
 6

3
 μ

m Barwa
makro: czarno-brunatna, brzeg pomarańczowy

mikro: nieprzeźroczysta, brzeg brunatny

Frakcja (μm) muł 20%, ił 55%

Obtoczenie muł: kanciaste – obtoczone

Kształt

6

P
rz

es
tr

ze
ń

 p
o

ro
w

a Procentowy udział 2,5%

Geneza, kształt i wiel-
kość

porowatość wtórna kontrakcyjna: równoległe do siebie wydłużone kierunkowo (do 0,1 

mm), druzowe/fenestralne (największe do 1,0 mm)

Rozmieszczenie

Wtórne
wypełnienie

brak

7

St
ru

k
tu

ra

Orientacja ziaren bezładna

Orientacja matriksu bezładna

Orientacja porów w miarę równoległa do spłaszczenia próbki

8

Sk
ła

d
 m

in
e

ra
ln

y

Litoklasty
magmowe: Af+Q+Bt, Q+Af+Ms, Bt+Ms+Q, szkliwo (1 ziarno)

metamorf: Q+Q

Ziarna monomineralne Q 40%, Mikr 25%, Af (zmienione) 20%, Pl (serycyt.) 10%, Bt <5%, Ms, MN, Cyrkon

Matriks

Maciej Bojanowski, Urszula Kobylińska i Zbigniew Kobyliński
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L.p. CECHY OPIS

9

C
e

ch
y 

cz
e

re
p

u Stopień wypału niski: tylko niewielkie partie i smugi izotropowe

Nowe fazy

L.p. CECHY OPIS

1 Stanowisko Kamionka, st. 9

2 Numer próbki Próbka 14

3 Chronologia XI – połowa XIII wieku

4

Te
k

st
u

ra
 (z

ia
rn

a)
fr

ak
cj

a 
>

 6
3

 μ
m

Frakcja (μm)
piasek b. gruby (8 ziaren) i gruby (44 ziarna) 25%,

piasek drobniejszy 7,5%

Wysortowanie średniodobre

Obtoczenie
piasek b. gruby i gruby: bardzo kanciaste - słabo obtoczone

piasek drobniejszy: bardzo kanciaste - słabo obtoczone

Kształt skalenie tabliczkowe, kwarc izometryczny, łyszczyki blaszkowe

5

Te
k

st
u

ra
 (m

at
ri

k
s)

fr
ak

cj
a 

<
 6

3
 μ

m

Barwa
makro: ceglasto-czerwona

mikro: szaro-brunatna, brzeg jasnobrunatny

Frakcja (μm) muł 7,5%, ił 60%

Obtoczenie muł: kanciaste – obtoczone

Kształt

6

P
rz

es
tr

ze
ń

 p
o

ro
w

a

Procentowy udział 2%

Geneza, kształt i 
wielkość

porowatość wtórna kontrakcyjna: równoległe do siebie wydłużone kierunkowo o grubości 

do 0,05 mm, druzowe/fenestralne (największe do 1,5 mm)

Rozmieszczenie bezładne

Wtórne
wypełnienie

brak

7

St
ru

k
tu

ra

Orientacja ziaren bezładna

Orientacja matriksu bezładna

Orientacja porów w miarę równoległa do spłaszczenia próbki

8

Sk
ła

d
 m

in
e

ra
ln

y Litoklasty
magmowe: Q+Af+Bt+Ms, Pl+Q+Af+Bt z myrmekitem

metamorf: Q+Bt

Ziarna monomineralne Q 55%, Af (serycyt.) 25%, Pl (serycyt., saussuryt.) 15%, Mikr 3%, Bt, Amf, Ms, Ep

Matriks

9

C
e

ch
y 

cz
e

re
p

u Stopień wypału średni: zrównoważone proporcje pomiędzy izotropowym a anizotropowym materiałem

Nowe fazy
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L.p. CECHY OPIS

1 Stanowisko Kamionka, st. 9

2 Numer próbki Próbka 15

3 Chronologia XI – połowa XIII wieku

4

Te
k

st
u

ra
 (z

ia
rn

a)
fr

ak
cj

a 
>

 6
3

 μ
m

Frakcja (μm)
piasek b. gruby (7 ziaren) i gruby (17 ziaren) 15%,

piasek drobniejszy 5%

Wysortowanie słabe

Obtoczenie
piasek b. gruby i gruby: kanciaste i słabo obtoczone

piasek drobniejszy: kanciaste i słabo obtoczone

Kształt skalenie tabliczkowe, kwarc izometryczny, łyszczyki blaszkowe

5

Te
k

st
u

ra
 (m

at
ri

k
s)

fr
ak

cj
a 

<
 6

3
 μ

m Barwa
makro: szara, brzeg pomarańczowy

mikro: szara, jasnobrunatna 

Frakcja (μm) muł 40%, ił 40%

Obtoczenie muł: kanciaste – obtoczone

Kształt

6

P
rz

es
tr

ze
ń

 p
o

ro
w

a Procentowy udział 5%

Geneza, kształt i 
wielkość

porowatość wtórna kontrakcyjna: równoległe do siebie wydłużone kierunkowo o grubości 

do 0,1 mm, otaczające duże ziarna, druzowe/fenestralne (największe do 0,8 mm)

Rozmieszczenie porowatość druzowa/fenestralna preferencyjnie po bokach największych ziaren

Wtórne
wypełnienie

brak

7

St
ru

k
tu

ra

Orientacja ziaren bezładna

Orientacja matriksu bezładna

Orientacja porów w miarę równoległa do spłaszczenia próbki

8

Sk
ła

d
 m

in
e

ra
ln

y

Litoklasty
magmowe: Q+Af+Pl+Bt+Ms, Af+Q+Bt+Pl, Af+Af

wcześniej wypalona glina

Ziarna monomineralne Af zmienione 65%, Q 20%, Pl 10%, Bt <5%, Mikr, MN

Matriks

9

C
e

ch
y 

cz
e

re
p

u Stopień wypału wysoki: tylko niewielkie partie anizotropowe

Nowe fazy

L.p. CECHY OPIS

1 Stanowisko Kamionka, st. 9

2 Numer próbki Próbka 16

3 Chronologia XI – połowa XIII wieku

4

Te
k

st
u

ra
 (z

ia
rn

a)
fr

ak
cj

a 
>

 6
3

 μ
m

Frakcja (μm)
piasek b. gruby (2 ziarna) i gruby (12 ziaren) 7,5%,

piasek drobniejszy 5%

Wysortowanie średniodobre

Obtoczenie
piasek b. gruby i gruby: kanciaste - obtoczone

piasek drobniejszy: słabo obtoczone – dobrze obtoczone

Kształt skalenie tabliczkowe, kwarc izometryczny, łyszczyki blaszkowe

Maciej Bojanowski, Urszula Kobylińska i Zbigniew Kobyliński
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L.p. CECHY OPIS

5

Te
k

st
u

ra
 (m

at
ri

k
s)

fr
ak

cj
a 

<
 6

3
 μ

m Barwa
makro: szara, cienkie brzegi pomarańczowy i czarny

mikro: szaro-brunatna, brzeg ciemnobrunatny

Frakcja (μm) muł 40%, ił 47,5%

Obtoczenie muł: obtoczone i dobrze

Kształt

6

P
rz

es
tr

ze
ń

 p
o

ro
w

a Procentowy udział 3%

Geneza, kształt i 
wielkość

porowatość wtórna kontrakcyjna: równoległe do siebie wydłużone kierunkowo o grubości 

do 0,1 mm, otaczające duże ziarna, druzowe/fenestralne (największe do 0,6 mm) 

Rozmieszczenie porowatość druzowa/fenestralna preferencyjnie po bokach największych ziaren

Wtórne
wypełnienie

brak

7

St
ru

k
tu

ra

Orientacja ziaren w miarę równoległa do spłaszczenia próbki

Orientacja matriksu bezładna

Orientacja porów w miarę równoległa do spłaszczenia próbki

8

Sk
ła

d
 m

in
e

ra
ln

y Litoklasty
magmowe: Af+Pl+Q+Bt+MN, Mikr+Q+Pl, Q+Bt

wcześniej wypalona glina

Ziarna monomineralne
Q 60%, Af zmienione 20%, Mikr 15%, Pl (bud. pasowa) <5%, Bt, MN

wcześniej wypalona glina

Matriks

9

C
e

ch
y 

cz
e

re
p

u Stopień wypału wysoki: tylko niewielkie partie anizotropowe

Nowe fazy

L.p. CECHY OPIS

1 Stanowisko Kamionka, st. 9

2 Numer próbki Próbka 17

3 Chronologia XI – połowa XIII wieku

4

Te
k

st
u

ra
 (z

ia
rn

a)
fr

ak
cj

a 
>

 6
3

 μ
m

Frakcja (μm)
piasek gruby (16 ziaren) 5%,

piasek drobniejszy 20%

Wysortowanie dobre

Obtoczenie
piasek gruby: kanciaste i słabo obtoczone

piasek drobniejszy: kanciaste – obtoczone

Kształt skalenie tabliczkowe, kwarc izometryczny, łyszczyki blaszkowe

5

Te
k

st
u

ra
 (m

at
ri

k
s)

fr
ak

cj
a 

<
 6

3
 μ

m

Barwa
makro: czarna

mikro: szaro-brunatna

Frakcja (μm) muł 15%, ił 60%

Obtoczenie muł: słabo i obtoczone

Kształt
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L.p. CECHY OPIS

6

P
rz

es
tr

ze
ń

 p
o

ro
w

a Procentowy udział 3%

Geneza, kształt i 
wielkość

porowatość wtórna kontrakcyjna: równoległe do siebie wydłużone kierunkowo o grubości 

do 0,15 mm, druzowe/fenestralne (największe do 1,0 mm)

Rozmieszczenie bezładne

Wtórne
wypełnienie

brak

7

St
ru

k
tu

ra

Orientacja ziaren bezładna

Orientacja matriksu bezładna

Orientacja porów w miarę równoległa do spłaszczenia próbki

8

Sk
ła

d
 m

in
e

ra
ln

y

Litoklasty
magmowe: Q+Mikr+Pl, Pl+Af, Af+Q

metamorf: Amf+Q+Pl, Bt+Q+Ms

kości

Ziarna monomineralne
Q 50%, Af zmienone 20%, Pl (serycyt., saussuryt.) 20%, Mikr 5%, Amf (Hbl ziel. i brun.) 3%, 

Bt, Ms, Ep, Cyrkon

Matriks

9

C
e

ch
y 

cz
e

re
p

u Stopień wypału bardzo niski: całość anizotropowa

Nowe fazy

L.p. CECHY OPIS

1 Stanowisko Kamionka, st. 9

2 Numer próbki Próbka 18

3 Chronologia XI – połowa XIII wieku

4

Te
k

st
u

ra
 (z

ia
rn

a)
fr

ak
cj

a 
>

 6
3

 μ
m

Frakcja (μm) żwir (1 ziarno), piasek b. gruby (9 ziaren) i gruby (34 ziarna) 15%, piasek drobniejszy 15%

Wysortowanie słabe

Obtoczenie
żwir, piasek b. gruby i gruby: kanciaste - obtoczone
piasek drobniejszy: słabo obtoczone – dobrze obtoczone 

Kształt skalenie i kwarc izometryczne, łyszczyki blaszkowe

5

Te
k

st
u

ra
 (m

at
ri

k
s)

fr
ak

cj
a 

<
 6

3
 μ

m Barwa
makro: ciemnobrunatna, brzeg jasnobrunatny
mikro: nieprzeźroczysta, brzeg ciemnobrunatny

Frakcja (μm) muł 10%, ił 60%

Obtoczenie muł: obtoczone

Kształt

6

P
rz

es
tr

ze
ń

 p
o

ro
w

a Procentowy udział 10%

Geneza, kształt i 
wielkość

porowatość wtórna kontrakcyjna: równoległe do siebie wydłużone kierunkowo o grubości 
do 0,1 mm, otaczające duże ziarna, druzowe/fenestralne (największe do 1,0 mm)

Rozmieszczenie porowatość druzowa/fenestralna preferencyjnie po bokach największych ziaren

Wtórne
wypełnienie

brak

7

St
ru

k
tu

ra

Orientacja ziaren bezładna

Orientacja matriksu bezładna

Orientacja porów w miarę równoległa do spłaszczenia próbki
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L.p. CECHY OPIS

8

Sk
ła

d
 m

in
e

ra
ln

y
Litoklasty

magmowe: Q+Bt, Pl+Bt+Ep, Pl+Q+Bt+Af, Pl+Q+Amf+Px, przerosty granoirowe,
osadowe: subarkoza z glaukonitem 
wcześniej wypalona glina (1 ziarno), kość

Ziarna monomineralne Q 50%, Pl (saussuryt.) 25%, Af (zmienione) 10%, Mikr 5%, Hbl ziel. i brun. 5%, Bt 3%, Ep 2%

Matriks

9

C
e

ch
y 

cz
e

re
p

u Stopień wypału wysoki: prawie całość izotropowa

Nowe fazy

L.p. CECHY OPIS

1 Stanowisko Mozgowo, st. 1

2 Numer próbki Próbka 8

3 Chronologia XIII wiek

4

Te
k

st
u

ra
 (z

ia
rn

a)
fr

ak
cj

a 
>

 6
3

 μ
m

Frakcja (μm) piasek b. gruby (5 ziaren) i gruby (27 ziaren) 15%, piasek drobniejszy 15%

Wysortowanie średniodobre

Obtoczenie
piasek b. gruby i gruby: kanciaste - obtoczone

piasek drobniejszy: kanciaste – obtoczone

Kształt skalenie i kwarc izometryczne, łyszczyki blaszkowe

5

Te
k

st
u

ra
 (m

at
ri

k
s)

fr
ak

cj
a 

<
 6

3
 μ

m Barwa
makro: szaro-brunatna, brzeg brunatny

mikro: ciemnoszaro-brunatna, brzeg jasnoszaro-brunatny

Frakcja (μm) muł 15%, ił 55%

Obtoczenie muł: słabo obtoczone i obtoczone

Kształt skalenie tabliczkowe, kwarc izometryczny, łyszczyki blaszkowe

6

P
rz

es
tr

ze
ń

 p
o

ro
w

a Procentowy udział 7,5%

Geneza, kształt i 
wielkość

porowatość wtórna kontrakcyjna: równoległe do siebie wydłużone kierunkowo o grubości 

do 0,15 mm, otaczające duże ziarna, druzowe/fenestralne (największe do 1,0 mm)

Rozmieszczenie porowatość druzowa/fenestralna preferencyjnie po bokach największych ziaren

Wtórne
wypełnienie

brak

7

St
ru

k
tu

ra

Orientacja ziaren w miarę równoległa do spłaszczenia próbki

Orientacja matriksu Bezładna

Orientacja porów w miarę równoległa do spłaszczenia próbki

8

Sk
ła

d
 m

in
e

ra
ln

y

Litoklasty
magmowe: Q+Pl+Bt, Af+Q, Af+Pl z myrmekitem

wcześniej wypalona glina

Ziarna monomineralne
Q 65%, Pl (saussuryt., bud. pasowa) 15%, Af (pertyt) 15%, Bt 2%, Mikr 2%, Ms, Hbl brun., Ep, 

MN

Matriks

9

C
e

ch
y 

cz
e

-
re

p
u

Stopień wypału wysoki: tylko brzeg anizotropowy

Nowe fazy
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L.p. CECHY OPIS

1 Stanowisko Mozgowo, st. 1

2 Numer próbki Próbka 9

3 Chronologia XIII wiek

4

Te
k

st
u

ra
 (z

ia
rn

a)
fr

ak
cj

a 
>

 6
3

 μ
m

Frakcja (μm)
piasek b. gruby (5 ziaren) i gruby (33 ziarna) 10%, 

piasek drobniejszy 20%

Wysortowanie średniodobre

Obtoczenie
piasek b. gruby i gruby: kanciaste – dobrze obtoczone

piasek drobniejszy: kanciaste – dobrze obtoczone

Kształt skalenie tabliczkowe, kwarc izometryczny, łyszczyki blaszkowe

5

Te
k

st
u

ra
 (m

at
ri

k
s)

fr
ak

cj
a 

<
 6

3
 μ

m Barwa
makro: czarno-brunatna, brzeg pomarańczowy

mikro: nieprzeźroczysta, brzeg brunatny

Frakcja (μm) muł 15%, ił 55%

Obtoczenie muł: słabo i obtoczone

Kształt

6

P
rz

es
tr

ze
ń

 p
o

ro
w

a Procentowy udział 5%

Geneza, kształt i 
wielkość

porowatość wtórna kontrakcyjna: równoległe do siebie wydłużone kierunkowo o grubości 

do 0,25 mm, otaczające duże ziarna, druzowe/fenestralne (największe do 1,2 mm)

Rozmieszczenie porowatość druzowa/fenestralna preferencyjnie po bokach większych ziaren

Wtórne
wypełnienie

brak

7

St
ru

k
tu

ra

Orientacja ziaren bezładna

Orientacja matriksu bezładna

Orientacja porów w miarę równoległa do spłaszczenia próbki

8

Sk
ła

d
 m

in
e

ra
ln

y

Litoklasty

magmowe: Q+Pl+Af+Bt z myrmekitem, Q+Pl+Ms, Bt+Pl+Q 

metamorf: Amf+poikilitowe wrostki Q+MN+Af+Bt

osadowe: skała krzemionkowa

wcześniej wypalona glina? (1 ziarno)

Ziarna monomineralne Q 60%, Pl 20% (serycyt.), Af 10% (pertytyzacja, Mikr), Hbl ziel 5%, Bt 3%, Ms, MN, Cyrkon

Matriks

9

C
e

ch
y 

cz
e

re
p

u Stopień wypału wysoki: anizotropowe tylko niewielkie partie

Nowe fazy

L.p. CECHY OPIS

1 Stanowisko Mozgowo, st. 1

2 Numer próbki Próbka 10

3 Chronologia XIII wiek

4

Te
k

st
u

ra
 (z

ia
rn

a)
fr

ak
cj

a 
>

 6
3

 μ
m

Frakcja (μm)
żwir (2 ziarna), piasek b. gruby (1 ziarno) i gruby (26 ziaren) 15%,

piasek drobniejszy 20%

Wysortowanie bardzo słabe

Obtoczenie
żwir, piasek b. gruby i gruby: bardzo kanciaste - obtoczone

piasek drobniejszy: kanciaste - dobrze obtoczone

Kształt skalenie i kwarc izometryczne, łyszczyki blaszkowe
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L.p. CECHY OPIS

5

Te
k

st
u

ra
 (m

at
ri

k
s)

fr
ak

cj
a 

<
 6

3
 μ

m Barwa
makro: szara, brzeg kremowo-pomarańczowy

mikro: ciemnobrunatna, brzeg jasnobrunatny 

Frakcja (μm) muł 10%, ił 55%

Obtoczenie muł: słabo i obtoczone

Kształt

6

P
rz

es
tr

ze
ń

 p
o

ro
w

a Procentowy udział 2%

Geneza, kształt i 
wielkość

porowatość wtórna kontrakcyjna: równoległe do siebie wydłużone kierunkowo o grubości 

do 0,1 mm, druzowe/fenestralne (największe do 1,4 mm)

Rozmieszczenie porowatość druzowa/fenestralna preferencyjnie po bokach największych ziaren

Wtórne
wypełnienie

brak

7

St
ru

k
tu

ra

Orientacja ziaren bezładna

Orientacja matriksu bezładna

Orientacja porów w miarę równoległa do spłaszczenia próbki

8

Sk
ła

d
 m

in
e

ra
ln

y

Litoklasty
magmowe: Bt+Pl+Q, Pl+Af+Q z myrmekitem, Mikr+Q+Pl, ryolit

wcześniej wypalona glina

Ziarna monomineralne Q 50%, Mikr (pertyty) 20%, Af zmienione 15%, Pl 10%, Bt <5%, Cyrkon

Matriks

9

C
e

ch
y 

cz
e

re
-

p
u

Stopień wypału bardzo wysoki: całość izotropowa

Nowe fazy

L.p. CECHY OPIS

1 Stanowisko Mozgowo, st. 1

2 Numer próbki Próbka 13

3 Chronologia XIII wiek

4

Te
k

st
u

ra
 (z

ia
rn

a)
fr

ak
cj

a 
>

 6
3

 μ
m Frakcja (μm)

piasek b. gruby (1 ziarno) i gruby (12 ziaren) 5%

piasek drobniejszy 25%

Wysortowanie dobre

Obtoczenie
piasek b. gruby i gruby: słabo – dobrze obtoczone

piasek drobniejszy: słabo – dobrze obtoczone

Kształt skalenie i kwarc izometryczne, łyszczyki blaszkowe

5

Te
k

st
u

ra
 (m

at
ri

k
s)

fr
ak

cj
a 

<
 6

3
 μ

m Barwa
makro: szara, szaro-brunatna

mikro: szara

Frakcja (μm) muł 25%, ił 50%

Obtoczenie muł: słabo obtoczone i obtoczone

Kształt

6

P
rz

es
tr

ze
ń

 p
o

ro
w

a Procentowy udział 5%

Geneza, kształt i 
wielkość

porowatość wtórna kontrakcyjna: równoległe do siebie wydłużone kierunkowo o grubości 

do 0,15 mm, otaczające duże ziarna, druzowe/fenestralne (największe do 0,5 mm)

Rozmieszczenie porowatość druzowa/fenestralna preferencyjnie po bokach największych ziaren

Wtórne
wypełnienie

brak
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L.p. CECHY OPIS

7

St
ru

k
tu

ra Orientacja ziaren grube ziarna występują gęściej po wewnętrznej stronie próbki

Orientacja matriksu bezładna

Orientacja porów w miarę równoległa do spłaszczenia próbki

8

Sk
ła

d
 m

in
e

ra
ln

y Litoklasty
magmowe: Af+Pl+Q+Bt, ryolit 

kości?

Ziarna monomineralne Q 70%, Af zmienione 10%, Mikr 10%, Pl 5%, Bt 2%, Cyrkon

Matriks

9

C
e

ch
y 

cz
e

re
p

u Stopień wypału bardzo wysoki: całość izotropowa

Nowe fazy

L.p. CECHY OPIS

1 Stanowisko Boreczno, st. 4

2 Numer próbki Próbka 11

3 Chronologia XIV-XV wiek

4

Te
k

st
u

ra
 (z

ia
rn

a)
fr

ak
cj

a 
>

 6
3

 μ
m

Frakcja (μm) piasek gruby (9 ziaren) 2,5%, piasek drobniejszy 25%

Wysortowanie bardzo dobre

Obtoczenie
piasek gruby: obtoczone – dobrze obtoczone

piasek drobniejszy: obtoczone – dobrze obtoczone

Kształt ziarna wrzecionowate lub dyskoidalne

5

Te
k

st
u

ra
 (m

at
ri

k
s)

fr
ak

cj
a 

<
 6

3
 μ

m Barwa
makro: szaro-brunatna

mikro: ciemnobrunatna do jasnobrunatnej

Frakcja (μm) muł 10%, ił 65%

Obtoczenie muł: obtoczone – bardzo dobrze obtoczone

Kształt

6

P
rz

es
tr

ze
ń

 p
o

ro
w

a Procentowy udział 2%

Geneza, kształt i 
wielkość

porowatość wtórna kontrakcyjna: równoległe do siebie wydłużone kierunkowo o grubości 

do 0,1 mm, druzowe/fenestralne (największe do 1,5 mm) 

Rozmieszczenie bezładna

Wtórne
wypełnienie

brak

7

St
ru

k
tu

ra

Orientacja ziaren bezładna

Orientacja matriksu bezładna

Orientacja porów w miarę równoległa do spłaszczenia próbki

8

Sk
ła

d
 m

in
e

ra
ln

y Litoklasty

magmowe: Af+Af, Pl+Pl, Af+Q+Pl

metamorf: Q+Q

osadowe: wapień mikrosparytowy, arenit silnie zdiagenezowany 

glina wcześniej wypalona (liczne), pustki po drewnie?

Ziarna monomineralne
Q o wygaszaniu smużystym 70%, Af zmienione 15%, Pl (serycyt.) 10%, Mikr 3%, Ms, MN, Bt, 

Hbl brun., Cyrkon

Matriks
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L.p. CECHY OPIS

9

C
e

ch
y 

cz
e

re
p

u Stopień wypału niski: tylko smugi izotropowe, nierozłożone klasty węglanowe

Nowe fazy

L.p. CECHY OPIS

1 Stanowisko Boreczno, st. 4

2 Numer próbki Próbka 19

3 Chronologia XIV-XV w.

4

Te
k

st
u

ra
 (z

ia
rn

a)
fr

ak
cj

a 
>

 6
3

 μ
m

Frakcja (μm) piasek gruby (19 ziaren) 5%, piasek drobniejszy 15%

Wysortowanie bardzo dobre

Obtoczenie
piasek gruby: obtoczone – bardzo dobrze obtoczone

piasek drobniejszy: obtoczone – bardzo dobrze obtoczone

Kształt ziarna wrzecionowate lub dyskoidalne

5

Te
k

st
u

ra
 (m

at
ri

k
s)

fr
ak

cj
a 

<
 6

3
 μ

m Barwa
makro: pomarańczowa, brzeg szary

mikro: jasnobrunatna, brzeg szaro-brunatny

Frakcja (μm) muł 30%, ił 50%

Obtoczenie muł: obtoczone – bardzo dobrze obtoczone

Kształt

6

P
rz

es
tr

ze
ń

 p
o

ro
w

a Procentowy udział 2%

Geneza, kształt i 
wielkość

porowatość wtórna kontrakcyjna: równoległe do siebie wydłużone kierunkowo o grubości 

do 0,15 mm, druzowe/fenestralne (największe do 1,3 mm) 

Rozmieszczenie porowatość druzowa/fenestralna preferencyjnie po bokach największych ziaren

Wtórne
wypełnienie

brak

7

St
ru

k
tu

ra

Orientacja ziaren bezładna

Orientacja matriksu bezładna

Orientacja porów w miarę równoległa do spłaszczenia próbki

8

Sk
ła

d
 m

in
e

ra
ln

y

Litoklasty
magmowe: Af+Q, Pl+Af+Q, Mikr+Bt+Q, felsyt

glina wcześniej wypalona (liczne)

Ziarna monomineralne Q o wygaszaniu smużystym 60%, Af (serycyt., pertyt) 20%, Pl 10%, Mikr 10%, Ms, Bt

Matriks

9

C
e

ch
y 

cz
e

re
p

u Stopień wypału niski: tylko niewielkie partie izotropowe

Nowe fazy  

L.p. CECHY OPIS

1 Stanowisko Boreczno, st. 4

2 Numer próbki Próbka 20

3 Chronologia XIV-XV w.
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L.p. CECHY OPIS

4

Te
k

st
u

ra
 (z

ia
rn

a)
fr

ak
cj

a 
>

 6
3

 μ
m

Frakcja (μm)
piasek gruby (16 ziaren) 5%,

piasek drobniejszy 10%

Wysortowanie bardzo dobre

Obtoczenie
piasek gruby: obtoczone – bardzo dobrze obtoczone

piasek drobniejszy: obtoczone – bardzo dobrze obtoczone

Kształt ziarna wrzecionowate lub dyskoidalne

5

Te
k

st
u

ra
 (m

at
ri

k
s)

fr
ak

cj
a 

<
 6

3
 μ

m Barwa
makro: czarno-brunatna

mikro: ciemnobrunatna

Frakcja (μm) muł 20%, ił 65%

Obtoczenie muł: obtoczone – bardzo dobrze obtoczone

Kształt

6

P
rz

es
tr

ze
ń

 p
o

ro
w

a Procentowy udział 2%

Geneza, kształt i 
wielkość

porowatość wtórna kontrakcyjna: równoległe do siebie wydłużone kierunkowo o grubości 

do 0,1 mm, druzowe/fenestralne (największe do 0,7 mm) 

Rozmieszczenie porowatość druzowa/fenestralna preferencyjnie po bokach dużych ziaren

Wtórne
wypełnienie

pojedyncze kryształy wiwianitu

7

St
ru

k
tu

ra Orientacja ziaren w miarę równoległa do spłaszczenia próbki

Orientacja matriksu bezładna

Orientacja porów w miarę równoległa do spłaszczenia próbki

8

Sk
ła

d
 m

in
e

ra
ln

y

Litoklasty
magmowe: Q+Af, ryolit

metamorf: Q+Q

pustki po drewnie?

Ziarna monomineralne Q 75%, Af zmienione 15%, Pl <10%, Ms

Matriks

9

C
e

ch
y 

cz
e

re
p

u Stopień wypału bardzo wysoki: całość izotropowa

Nowe fazy wiwianit
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Tabela 3. Zestawienie cech technologicznych analizowanych próbek ceramiki (oprac. M. Bojanowski)

Table 3. Compilation of technological features of analyzed pottery samples (elaborated by M. Bojanowski)

Stopień 

wypału
Nr próbki, miejscowość, chronologia

Granica 

między 

strefami

Szamot
Ceglaste 

ziarna

Rozdział 

frakcji

Skal. > 

kwarc
Tłuczeń

Inne 

składniki

A P 12, Kamionka, st. 9, wczesna epoka żelaza stopniowa + liczne + liczne + + +

A P 1, Kamionka, st. 9, XI – połowa XIII wieku stopniowa + ? + ?

A P 2, Kamionka, st. 9, XI – połowa XIII wieku stopniowa + 1 ziarno + +

B P 3, Kamionka, st. 9, XI – połowa XIII wieku stopniowa + + + ?

A P 4, Kamionka, st. 9, XI – połowa XIII wieku stopniowa + +

P 5, Kamionka, st. 9, XI – połowa XIII wieku

ostra: 

centrum 

częściowo 

izotropowe, 

brzeg ani-

zotropowy

? + w brzegu
dolepiony 

brzeg?

A P 6, Kamionka, st. 9, XI – połowa XIII wieku stopniowa + +

A, B P 7, Kamionka, st. 9, XI – połowa XIII wieku stopniowa + +

A P 14, Kamionka, st. 9, XI – połowa XIII wieku stopniowa +

A P 15, Kamionka, st. 9, XI – połowa XIII wieku stopniowa + + + +

A P 16, Kamionka, st. 9, XI – połowa XIII wieku stopniowa +

A P 17, Kamionka, st. 9, XI – połowa XIII wieku kości

A P 18, Kamionka, st. 9, XI – połowa XIII wieku stopniowa + 1 ziarno + kość

A P 8, Mozgowo, st. 1, XIII wiek stopniowa +
wiwianit 

(1 ziarno)

B P 9, Mozgowo, st. 1, XIII wiek stopniowa ? 1 ziarno +

A P 10, Mozgowo, st. 1, XIII wiek +

A P 13, Mozgowo, st. 1, XIII wiek kości?

B, C P 11, Boreczno, st. 4, XIV-XV wiek stopniowa + liczne + 
liczne klasty 

węglanowe

A P 19, Boreczno, st. 4, XIV-XV wiek stopniowa + liczne

A P 20, Boreczno, st. 4, XIV-XV wiek stopniowa +

wiwianit, 

pustki po 

drewnie?

Bardzo niski:

Niski:

Średni:

Wysoki:

Bardzo wysoki:

Zróżnicowany:

Stopnie wypału wyróżnione na podstawie cech optycznych matriks oraz obecności węglanów:

BARDZO NISKI: 
A) całość anizotropowa
B) izotropowe tylko plamy
C) węglany, mogą być częściowo rozłożone

NISKI: 
A) tylko niewielkie partie izotropowe
B) tylko smugi izotropowe
C) węglany, mogą być częściowo rozłożone

ŚREDNI: zrównoważone proporcje pomiędzy izotropowym a anizotropowym materiałem

WYSOKI: 
A) tylko niewielkie partie anizotropowe
B) tylko smugi anizotropowe

BARDZO WYSOKI: 
A) całość izotropowa
B) tylko plamy anizotropowe

ZRÓŻNICOWANY: ostra między wewnętrzną strefą izotropową, a brzegiem anizotropowym

Wyniki badań petrograicznych ceramiki z grodzisk w Kamionce, Mozgowie i Borecznie w powiecie iławskim
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Tabela 4. Cechy technologiczne analizowanych próbek ceramiki w zestawieniu chronologicznym (oprac. M. Bojanowski) 

Table 4. Technological features of analyzed pottery samples in a chronological arrangement (elaborated by M. Bojanowski)

Stopień 

wypału

Nr próbki i nazwa stanowiska 

oraz chronologia

Dolepiany 

brzeg
Szamot

Ceglaste 

ziarna

Rozdział 

frakcji
Skal>kwarc Tłuczeń

Inne 

składniki

bardzo niski Kamionka (wczesna epoka żelaza) - + + + + +

b. niski – 1

niski – 2

średni – 3

wysoki – 6

b. wysoki – 0

Kamionka (XI – połowa XIII wieku) 0-1/12 7-8/12 9/12 3-4/12 5/12 0-2/12 kości 2/12

b. niski – 0

niski – 0

średni – 0

wysoki – 2

b. wysoki – 2

Mozgowo (XIII wiek) - 2-3/4 1/4 - - - kości 0-1/4

b. niski – 0

niski – 2

średni – 0

wysoki – 0

b. wysoki – 1

Boreczno (XIV-XV wiek) - 2/3 2/3 - - -

drewno 

0-2/3

schudzanie 

bardzo 

dobrze 

obtoczonym 

piaskiem 

kwarcowo-

-skalenio-

wym

Maciej Bojanowski, Urszula Kobylińska i Zbigniew Kobyliński
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