
przewa¿nie zerodowane przez wody roztopowe l¹dolodu
zlodowacenia ba³tyckiego i przykryte cienk¹ warstw¹ pias-
ków sandrowych.

Próbki osadów dennych pobrano z lokalnych g³êbocz-
ków za pomoc¹ czerpaków Ekmana i Kajaka. Oznaczono
w nich zawartoœæ wêgla organicznego i nieorganicznego,
¿elaza wolnego i amorficznego oraz kationów wymien-
nych. Ponadto wyseparowano z próbek frakcjê ilast¹ i
przygotowano preparaty orientowane. Wykonano dyfrak-
togramy frakcji ilastej wysyconej Mg+2 oraz Mg+2 + Ge
(nasyconej glikolem etylenowym), a tak¿e wysyconej K+ i
pra¿onej w temperaturze 550oC.

W sk³adzie mineralnym frakcji ilastej osadów dennych
badanych jezior zaobserwowano niewielkie zró¿nicowa-
nie. W osadach pobranych w pó³nocno-zachodniej czêœci

jeziora Go³uñ stwierdzono dominacjê smektytów, nato-
miast w próbkach pobranych z pó³nocnej czêœci jeziora
Wdzydze zaobserwowano wyraŸne nagromadzenie wermi-
kulitu i minera³ów mieszanopakietowych ze smektytami.
We frakcji ilastej osadów dennych wszystkich badanych
jezior znacz¹cy udzia³ mia³y illity i ich struktury mieszano-
pakietowe. W kilku próbkach stwierdzono niewielk¹ iloœæ
chlorytów, jednak przewa¿nie wystêpuj¹cych w interstra-
tyfikowanych strukturach z wermikulitem. Allochtoniczny
materia³ osadów dennych w kompleksie jezior Wdzydze
pochodzi³ przede wszystkim z erozji pod³o¿a zlewni przez
wiatr i wody opadowe oraz z rozmycia koryta rzek, g³ównie
Wdy. Nie wszêdzie jednak proces ten przebiega³ w jedna-
kowy sposób, co odzwierciedla przestrzenne zró¿nicowa-
nie osadów, w których dominowa³a gytia ilasto-wapienna.

Badania petroarcheologiczne i petroarchitektoniczne
romañskich koœcio³ów w Inow³odzu i ¯arnowie

Marcin Krystek1

Koœcio³y w Inow³odzu i ¯arnowie zosta³y objête poli-
dyscyplinarnym programem badañ nad pocz¹tkami
budownictwa murowanego na obszarze centralnej Polski,
którym kieruje prof. dr hab. Leszek Kajzer z Instytutu
Archeologii Uniwersytetu £ódzkiego. Do zespo³u
badawczego nale¿¹ m.in. archeolodzy i architekci z Regio-
nalnego Oœrodka Badañ i Dokumentacji Zabytków w
£odzi. Celem petrologicznego kierunku badañ by³o znale-
zienie odpowiedzi na najczêœciej stawiane pytania
dotycz¹ce: identyfikacji, aplikacji i proweniencji zastoso-

wanych w budowlach surowców skalnych. Materia³ pobie-
rano z murów oraz detali architektonicznych (czêsto
pochodzi³ on z próbek pozyskanych podczas wczeœniej-
szych prac archeologicznych). Z próbek pobranych z
inow³odzkiego koœcio³a wykonano 23 p³ytki cienkie, nato-
miast z ¿arnowieckiego 47. Czêœæ odkrytych p³ytek cien-
kich oraz pozosta³ych od³upków poddano badaniom z
wykorzystaniem elektronowego mikroskopu skaningowe-
go w Pracowni Badañ Materia³owych Wydzia³u Fizyki i
Informatyki Stosowanej Uniwersytetu £ódzkiego.
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Ryc. 1. Koœció³ romañski (prze³om XI i XII w.) p.w. œw. Idziego w Inow³odzu k. Tomaszowa Mazowieckiego. U podnó¿a œwi¹tyni znajduj¹ siê
niewielkie, zaroœniête ³omiki piaskowca. Fot. M. Krystek



Inow³ódz. Mury œwi¹tyni oraz detale konstrukcyjne
wzniesiono z arenitów o spoiwie wêglanowym oraz piasz-
czystych wapieni dolomitycznych i dolomitów wapnis-
tych. W obrazach mikroskopowych czêsto s¹ widoczne
bardzo dobrze wykszta³cone, autigeniczne romboedry
dolomitu, impregnowane wzd³u¿ linii spêkañ zwi¹zkami
¿elaza. Wszystkie ska³y charakteryzuj¹ siê znaczn¹ zawar-
toœci¹ ¿elaza (2–3%), co wp³ywa na ich rdzawe zabarwie-
nie i œwiadczy o mo¿liwoœci lokalnego wystêpowania
ankerytu. Wychodnie tych utworów znajduj¹ siê w bezpo-
œredniej okolicy budowli i nale¿¹ do kompleksu zró¿nico-
wanych litologicznie osadów bajosu i batonu, wœród

których do tej pory nie by³y
notowane wyst¹pienia dolo-
mitu. Detale architektoniczne
wykonano z arenitów kwarco-
wych o cechach zbli¿onych do
powszechnie wystêpuj¹cych
i eksploatowanych piaskow-
ców dolnojurajskich na obsza-
rze mezozoicznej os³ony Gór
Œwiêtokrzyskich. Nie mo¿na
wskazaæ ich jednoznacznej pro-
weniencji, ale nale¿y wyklu-
czyæ pochodzenie z okolic ¯ar-
nowa oraz innych historycz-
nie znanych lokalizacji, w tym
z doliny rzeki Kamiennej.

¯arnów. Mury oraz de-
tale koœcio³a wzniesiono z
ma³o petrograficznie zró¿ni-
cowanych arenitów kwarco-
wych. Pierwotna budowla
romañska zosta³a wykonana

z takich samych piaskowców, jakie póŸniej wykorzystano
w gotyckiej czêœci koœcio³a. Przemawia to za czerpaniem
surowca z jednego pok³adu lub istnieniem innych, do tej
pory nieznanych, faz przebudowy obiektu, na co wskazuje
„odwrócona kolumna” wspieraj¹ca emporê. Proweniencja
surowców nie zosta³a okreœlona, gdy¿ wszystkie wspó³czeœ-
nie eksploatowane w tym rejonie piaskowce charaktery-
zuj¹ siê ni¿szymi wskaŸnikami uziarnienia. Nie jest wyklu-
czone, ¿e ze wzglêdu na obecnoœæ w okolicy licznych
wyst¹pieñ piaskowców oraz ich lateralne zaleganie, pozy-
skiwano je p³ytko w miejscu, w którym do dziœ nie pozo-
sta³y ¿adne œlady skalnego górnictwa.
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Ryc. 2. Piaskowcowy fragment pierwotnego romañskiego
detalu architektonicznego koœcio³a p.w. œw. Idziego z mo-
tywem plecionki. Analogiczny motyw jest wykorzystany
w koœciele p.w. œw. Gereona w Krakowie na Wawelu
Ryc. 3. Dwudziestowieczna rekonstrukcja romañskiego
detalu architektonicznego (biforium, kolumna zwieñczo-
na kapitelem z motywem plecionki) z wykorzystaniem
triasowych i jurajskich piaskowców
Ryc. 4. Rekonstrukcja po³udniowej œciany koœcio³a w Ino-
w³odzu. Z pierwotnej romañskiej budowli od strony po-
³udniowej zachowa³y siê tylko dwie strefy, odznaczaj¹ce
siê silniejszym zniszczeniem powierzchni bloczków skal-
nych oraz intensywniejszym zabarwieniem. Wszystkie fot.
M. Krystek


