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O nowej grupie kolekcjonerskiej agatów z P³óczek Górnych (Dolny Œl¹sk)
Jan Rzyme³ka1
On a new group of collector’s agate from P³óczki Górne (Lower Silesia, Poland). Prz. Geol., 70: 598–601.
A b s t r a c t. In Lower Silesia, south-western Poland near Lwówek Œl¹ski, in the vicinity of P³óczki Górne, there are
agate deposits in Permian trachyandesite (melaphyre). They are intensely multicoloured, transparent and show
numerous morphological structures. A new collector’s group has been distinguished among them: small quartz
agates with “quartz suns” (cold quartz suns). These agates account for 5 to 10% of the population of agate from
P³óczki. Cold suns grow from small marginal spherulites. They have structures of radial colourless quartz crystals,
and show the phenomenon of irisation or rainbowing. Their sharp pyramidal ends, covered with milky chalcedony,
form the so-called “dog teeth” or crystal vaults. This proposal of a new collector’s agate group is a useful instrument for the ordering of a large collection.
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Agat jest wielobarwn¹ odmian¹ chalcedonu o budowie – opisali Gawêda i Rzyme³ka (1992). Wystêpowanie bituwstêgowej (ryc. 1). Wstêgi te powstaj¹ w wyniku interfe- minów, a tym samym zwi¹zków organicznych w agatach
rencji promieni œwiat³a na granicy wzrostu chalcedono- opisano póŸniej w wielu pracach (m.in. Dumañska-S³owik
wych warstewek sk³adaj¹cych siê ze sferulitów i krystalitów. i in., 2008), które cieszy³y siê sporym zainteresowaniem.
Wczeœniej nazywano je s³ojami, nawi¹zuj¹c do pierœcieni
Celem artyku³u jest zaprezentowanie grupy kolekcjoLieseganga, jednak te powstaj¹ w zupe³nie inny sposób. Na nerskiej s³oneczka kwarcowe, wydzielonej ze zbioru agapowierzchni wypolerowanego zg³adu agatowego mo¿na tów z P³óczek Górnych na Dolnym Œl¹sku.
zazwyczaj wyró¿niæ strefê centraln¹ i oddzielon¹ od niej
Z£O¯E AGATÓW
kolorow¹ obwódk¹ (czêsto bia³¹, czerwon¹ lub ³ososiow¹)
W P£ÓCZKACH GÓRNYCH
strefê brze¿n¹. Strefa brze¿na najczêœciej nie jest wyraŸnie
wstêgowana, ma natomiast ledwie dostrzegaln¹ go³ym
W Górach Kaczawskich na Dolnym Œl¹sku, na polach
okiem mikrostrukturê, np. trzewiow¹. Wi¹zki wstêg i kuliste pigmenty nadaj¹ce barwê dobrze widaæ w powiêksze- wsi P³óczki Górne k. Lwówka Œl¹skiego, w zwietrzelinie
niu ponad 40-krotnym (ryc. 2). Proces wzrostu agatów jest wychodni permskich ska³ wulkanicznych (g³ównie andecykliczny, a wêdrówka pigmentów nastêpuje w póŸniej- zytów) wystêpuj¹ przepiêkne agaty (ryc. 1). Wype³niaj¹
szych etapach ich genezy (ryc. 3). Pasowa budowa aga- one pustki po pêcherzach gazu, powsta³e w lawie tzw.
tów jest fenomenem przyrodniczym, a próby wyhodo- drugiego poziomu wulkanicznego synklinorium pó³nocnowania ich w laboratorium spe³z³y na niczym
(Landmesser, 1987).
Wiêkszoœæ kolekcjonerów agatów od lat zastanawia siê nad tym, jak nale¿y porz¹dkowaæ
swoje zbiory i dzieliæ je na grupy. W³aœciwego
podzia³u nowo zebranych okazów dokonuj¹ po
przeciêciu bu³, wyszlifowaniu i wypolerowaniu
ich powierzchni. Nie jest to proste zadanie.
Wydzielenie odrêbnej grupy kolekcjonerskiej
agatów polega na obejrzeniu wypolerowanej
powierzchni okazów z danej kolekcji i porównaniu barwy oraz kszta³tu rysunków na zg³adach.
Jeœli w ca³ej kolekcji mo¿na wydzieliæ kilkadziesi¹t podobnych do siebie okazów, które wyró¿niaj¹ siê z ca³ego zbioru, to jesteœmy blisko
utworzenia nowej grupy kolekcjonerskiej. Trzeba wtedy okreœliæ cechy okazów wzorcowych,
które utworz¹ grupê kolekcjonersk¹, tzn. cechy
g³ówne, pierwszorzêdowe, a tak¿e cechy poboczne, czyli drugorzêdowe, które mog¹ przekszta³ciæ Ryc. 1. Agat monocentryczny, wielobarwny, P³óczki Górne. coll. J. Rzym.
tê podstawow¹ grupê w szeroko rozumiany zbiór (7,5 ´ 5,6 ´ 1,1 cm). Wszystkie fot. (z wyj¹tkiem ryc. 7) J. Rzyme³ka
kolekcjonerski. Pierwsz¹ grupê kolekcjonersk¹ Fig. 1. Monocentric, multicolour agate, P³óczki Górne. coll. J. Rzym.
agatów z Dolnego Œl¹ska – tzw. agaty bitumiczne (7.5 ´ 5.6 ´ 1.1 cm). All photos (exept fig. 7) by J. Rzyme³ka
1
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Ryc. 2. Kolorowe, agatowe wstêgi w powiêkszeniu 50-krotnym,
P³óczki Górne, coll. J. Rzym.
Fig. 2. Colourful agate ribbons at 50 magnification, P³óczki Górne,
coll. J. Rzym.

sudeckiego (¯elaŸniewicz i in., 2011). Kolekcjonerzy minera³ów i kamieni ozdobnych przez ponad 50 lat penetrowali
wychodnie zwietrzelin tych ska³, poszukuj¹c bu³ agatowych, które po przeciêciu i wypolerowaniu poka¿¹ atrakcyjny rysunek o intensywnych barwach. W okolicach wsi
P³óczki kolekcjonerskie okazy agatów, o œrednicy od kilku
do kilkunastu centymetrów, pozyskiwano zwykle z niewielkich zag³êbieñ na polach lub ze skarpy wzniesienia
Lipieñ. Znajdowano je te¿ na powierzchni ziemi, wœród
korzeni drzew i krzewów. Poszukiwania piêknych, du¿ych
agatów by³y tak intensywne, ¿e ju¿ pod koniec lat 80. XX w.
na gruzowiskach wokó³ wczeœniejszych wykopów mo¿na
by³o znaleŸæ jedynie du¿o mniejsze, s³abo zabarwione lub
bezbarwne agaty lub tzw. jaspisoidy. Obecnie obszar pozyskiwania agatów nie jest ju¿ dostêpny, w zwi¹zku z tym
wydzielanie na obszarze z³o¿a P³óczki Górne (a w³aœciwie
tego, co po nim zosta³o) stref pozyskiwania agatów o okreœlonych cechach makroskopowych sta³o siê niemo¿liwe.

dañskiego i in. (2012), Praszkiera i in. (2011) oraz Zenzy
(2005). Zdjêcia zamieszczone w tych publikacjach ukazuj¹
oryginalne piêkno i ró¿norodnoœæ rysunków na zg³adzonych powierzchniach agatów.
Najbardziej interesuj¹c¹ grup¹ agatów z P³óczek s¹
okazy o œrednicy kilkunastu centymetrów, pozyskane z wyrobisk o g³êbokoœci ok. 2 do 5 m. Maj¹ one wyraŸne, ró¿nobarwne warstewki i strukturê zazwyczaj monocentryczn¹
(ryc. 1) lub pseudostalaktytow¹. Powierzchnia bu³ takich
agatów jest zielona i szklista. S¹ nazywane agatami szlachetnymi, topowymi lub muzealnymi.
Uwa¿na obserwacja wiêkszej liczby agatów z P³óczek
prowadzi do wniosku, ¿e cechuj¹ siê one du¿¹ ró¿norodnoœci¹ barw i form rysunków na powierzchni zg³adów,
a tak¿e sporym podobieñstwem do agatów z innych lokalizacji. Agaty z okolic P³óczek Górnych s¹ najczêœciej politypowe, co oznacza, ¿e na wypolerowanej powierzchni
jednego okazu mo¿na wyró¿niæ kilka obszarów o odmiennej strukturze, ze sferulitami brze¿nymi albo strukturami
sp¹gowymi i stropowymi, które s¹ w nich doœæ powszechne (Rzyme³ka, 1985, 1990). Warto dodaæ, ¿e dotychczas
w okolicy P³óczek nie znaleziono agatów ze strukturami
liniowymi (Rzyme³ka, 1990) ani te¿ ze strukturami symetrycznymi, typowymi dla agatów z Nowego Koœcio³a, jak
np. komory przypominaj¹ce w przekroju greck¹ literê
omega (ryc. 4).
Na stanowisku w P³óczkach mo¿na te¿ znaleŸæ mniejsze okazy agatów z promieniœcie u³o¿onymi kryszta³ami
kwarcu, prawie bezbarwne, które nie maj¹ typowego wstêgowania, równoleg³ego do granic pustki).

KOLEKCJE I ODMIANY
AGATÓW Z P£ÓCZEK
Na rynku krajowym agaty z P³óczek Górnych s¹ najchêtniej poszukiwanymi kamieniami jubilerskimi. Na tle
innych agatów wyró¿nia je piêkno detali rysunku na zg³adzonych powierzchniach, ró¿norodnoœæ, kontrast, g³êbia
i czystoœæ barw t³a. S¹ one rozpoznawane przez kolekcjonerów minera³ów na ca³ym œwiecie i stanowi¹ cenne uzupe³nienie zbiorów muzeów geologicznych. Ich pozycjê
mo¿na porównaæ np. z okazami ze stanowisk: Ojo Laguna
w Meksyku czy Lake Superior i Fairburn w Stanach Zjednoczonych.
Doœæ spor¹, historyczn¹ kolekcjê agatów dolnoœl¹skich
z ró¿nych lokalizacji mo¿na obejrzeæ w Muzeum Mineralogicznym Uniwersytetu Wroc³awskiego. Agaty z P³óczek
posiadaj¹ w swoich zbiorach równie¿ prywatne muzea agatów w D¹browie Tarnowskiej i w Rudnie pod Krakowem.
Jednak najcenniejsze okazy, pozyskane z P³óczek w ostatnich latach XX w., s¹ rozproszone w prywatnych kolekcjach mineralogicznych.
Niedawno wydano dwa wielkoformatowe albumy
zdjêæ agatów z P³óczek (Molenda, Rzyme³ka, 2020, 2021),
a wczeœniej ukaza³y siê albumy dolnoœl¹skich agatów Bog-

Ryc. 3. Kolorowe wstêgi agatowe, P³óczki Górne, coll. J. Rzym.
Fig. 3. Colourful agate ribbons, P³óczki Górne, coll. J. Rzym.
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riami podzia³u s¹ cechy strukturalno-teksturalne obszaru
zajmuj¹cego najwiêksz¹ powierzchniê zg³adu.
KOLEKCJONERSKA GRUPA AGATÓW
Z P£ÓCZEK GÓRNYCH

Ryc. 4. Agat z Nowego Koœcio³a z rysunkiem w kszta³cie litery
omega, coll. J. Rzym. (16 ´ 5,5 ´ 4,9 cm)
Fig. 4. Agate from Nowy Koœció³ (New Church) with an omega-shaped drawing, coll. J. Rzym. (16 ´ 5.5 ´ 4.9 cm)

Po obejrzeniu ponad tysi¹ca okazów agatów z P³óczek
Górnych, w tym z w³asnej kolekcji i 785 zdjêæ prezentowanych w albumach: Bogdañski i in. (2012), Praszkier i in.
(2011), Molenda i Rzyme³ka (2020, 2021), wyró¿niono
wœród nich grupê kolekcjonersk¹ z charakterystycznymi
zespo³ami promieniœcie u³o¿onych makrokryszta³ów kwarcu
i nadano jej nazwê „s³oneczka kwarcowe” (ryc. 6 i 7 – patrz
str. 609). Do grupy tej zaliczono niewielkie agaty z P³óczek
Górnych, przewa¿nie o wymiarach 7 ´ 3 cm, w których na
wypolerowanych powierzchniach zg³adów ok. 40% zajmuj¹ promieniste skupiska kryszta³ów kwarcu. J¹dra skupisk kwarcu, czyli tzw. s³oneczek kwarcowych, s¹
zakotwiczone w charakterystycznej, cienkiej strefie brzegowej (szerokoœci 2–4 mm). Agaty te nie maj¹ typowego
wstêgowania, które odwzorowuje obrys bu³y.
S³upy kryszta³ów kwarcu s¹ zwieñczone ostro zakoñczonymi piramidami i pokryte bia³ym chalcedonem. Kolekcjonerzy nazywaj¹ je „psimi zêbami”. S¹ to du¿e „psie
zêby”, widoczne go³ym okiem, w przeciwieñstwie do
ma³ych „psich zêbów”, koñcz¹cych fazê krystalizacji
kwarcowej. Agaty nale¿¹ce do tej grupy charakteryzuj¹ siê
zimnymi barwami, szarobia³ymi lub niebieskawymi, i s¹
przeœwiecaj¹ce.
Promienie œwiat³a za³amuj¹ siê na œcianach kryszta³ów
kwarcu, co powoduje ich iryzacjê. Czasem pod powierzchni¹ zg³adu mo¿na zaobserwowaæ czaszê zakoñczeñ s¹siednich skupisk kryszta³ów kwarcu, wygl¹daj¹c¹ jak
kryszta³owe sklepienie gotyckiej œwi¹tyni (ryc. 8). Jeœli na
zg³adzie agatu dominuje jedno skupisko kryszta³ów kwarcu, to taki okaz jest nazywany soliterem (ryc. 9). Równolegle do œcian kryszta³ów kwarcu uk³adaj¹ siê bia³e polewy
chalcedonowe. Tworz¹ one struktury wstêgowe. Mechanizm powstawania w agatach naprzemianleg³ych warstewek chalcedonu i kwarcu nie zosta³ wyjaœniony, mo¿na
jednak przypuszczaæ, ¿e wype³nianie ma³ych pustek w
lawie by³o wielofazowe. Najwczeœniej nastêpowa³a faza

Ryc. 5. Pstry jaspisoid wype³niaj¹cy pustkê w lawie, P³óczki Górne, coll. J. Rzym. (5,3 ´ 4,4 ´ 2,7 cm)
Fig. 5. Freaked jasperoid (jasper), lava void filler, P³óczki Górne,
coll. J. Rzym. (5.3 ´ 4.4 ´ 2.7 cm)

Odrêbn¹ kolekcjonersk¹ grupê ska³ krzemionkowych
z P³óczek Górnych stanowi¹ jaspisy i tzw. jaspisoagaty lub
jaspisoidy (ryc. 5). Wype³niaj¹ one pustki w dawnej lawie,
ale nie maj¹ cech agatów i nawet po wypolerowaniu budz¹
umiarkowane zainteresowanie kolekcjonerów. Jaspisoidy
sk³adaj¹ siê g³ównie z minera³ów ilastych, zmieszanych
z tlenkami i wodorotlenkami metali (np. Fe), które s¹ przepojone kryptokrystalicznym chalcedonem (Molenda, Rzyme³ka, 2021). Wiele okazów nosi zarówno cechy agatów,
jak i jaspisów. Zdarzaj¹ siê wœród nich takie, które mo¿na
przydzieliæ do kilku grup kolekcjonerskich. Wtedy kryte600

Ryc. 8. Agat z kryszta³ami kwarcu tworz¹cymi formê sklepienia,
P³óczki Górne, coll. J. Rym. (2,4 ´ 1,6 ´ 2,1 cm)
Fig. 8. Agate with quartz crystals forming a vault shape, P³óczki
Górne, coll. J. Rym. (2.4 ´ 1.6 ´ 2.1 cm)
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Ryc. 9. Soliter – agat z jednym s³oneczkiem kwarcowym, P³óczki Górne, coll. J. Rzym. (4,2 ´ 1,7 ´ 1,4 cm)
Fig. 9. Soliter – agate with one quartz sun, P³óczki Górne, coll. J. Rzym. (4.2 ´ 1.7 ´ 1.4 cm)

krystalizacji kwarcu, który rós³ promieniœcie wokó³ brze¿nego sferulitu. Prawdopodobnie w czasie ostatniej fazy
tworzenia siê agatu, glazury i pigmenty uleg³y erozji wodnej, trwaj¹cej miliony lat.
Agaty nale¿¹ce do grupy zimnych s³oneczek kwarcowych wystêpuj¹ w okolicach P³óczek Górnych w przypowierzchniowej warstwie zwietrzeliny andezytów, na
wiêkszym obszarze ni¿ tzw. agaty szlachetne. Zewnêtrzne
powierzchnie bu³ agatów tego typu s¹ chropowate i odzwierciedlaj¹ kszta³t pustek pogazowych. Zazwyczaj s¹
one pozbawione szklistej, bladozielonej polewy zewnêtrznej (seladonitowej) i maj¹ kszta³t bochenka lub rzadziej
kulisty. Agaty nale¿¹ce do tej grupy maj¹ atrakcyjn¹ budowê i w polskich kolekcjach agatów, a tak¿e w albumach
zdjêæ (Bogdañski i in., 2009; Praszkier i in., 2011; Molenda, Rzyme³ka 2020, 2021) stanowi¹ od 5 do 10%
okazów z P³óczek Górnych. Zdarza siê, ¿e j¹dra promieniœcie u³o¿onych kryszta³ów kwarcu s¹ blado ³ososiowe lub
fioletowe (ryc. 10 – patrz str. 610).
Blisko spokrewnione z zimnymi s³oneczkami kwarcowymi s¹ agaty z rdzawo-¿ó³tymi szczotkami kwarcowymi,
które mog¹ stanowiæ odrêbn¹, ciekaw¹ grupê kolekcjonersk¹ (ryc. 11 – patrz str. 610).
PODSUMOWANIE
Kolekcjonerstwo agatów prê¿nie rozwija siê na ca³ym
œwiecie. Dowodem tego s¹ tysi¹ce stron internetowych,
prywatnych profili facebookowych i grup dyskusyjnych,
utworzonych w ostatnich latach, gdzie zbieracze i kolekcjonerzy agatów pokazuj¹ swoje zbiory, w tym œwie¿o
przeciête próbki, i oczekuj¹ potwierdzenia ich walorów
estetycznych. Niestety, w komentarzach do tych informacji
bardzo rzadko padaj¹ pytania: gdzie jest sp¹g czy strop
okazu, co to za struktura, jak i kiedy powsta³ ten okaz, dlaczego ma tak¹ barwê, który jego element jest starszy, a który m³odszy?

Wydzielanie kolekcjonerskich grup agatów na podstawie ich podobieñstw strukturalno-teksturalnych oraz
nastêpstwa i nasycenia barw mo¿e byæ przydatnym instrumentem do porz¹dkowania licznego zbioru okazów z jednej lokalizacji. Budowanie kolekcji agatów w podziale na
grupy kolekcjonerskie pozwala zachowaæ w kolekcjach
okazy, które nie s¹ naj³adniejsze i najbardziej po¿¹dane, ale
mog¹ s³u¿yæ jako wskaŸniki ró¿norodnoœci z³o¿a.
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O nowej grupie kolekcjonerskiej agatów z Płóczek Górnych (Dolny Śląsk) – patrz str. 598
On a new group of collector’s agate from Płóczki Górne (Lower Silesia, Poland) – see p. 598

Ryc. 6. Agat z Płóczek Górnych – typowy przedstawiciel grupy kolekcjonerskiej słoneczka kwarcowe, coll. J. Rzym. (3,3 × 2,3 × 1,2 cm)
Fig. 6. Agate from Płóczki Górne – typical representative of the group of collector’s agate quartz suns, coll. J. Rzym. (3.3 × 2.3 × 1.2 cm)

Ryc. 7. Agat z Płóczek Górnych – kryształy kwarcu (otoczone białą warstewką chalcedonu) wyrastają z centrów sferulitów brzeżnych,
reprezentant grupy kolekcjonerskiej słoneczka kwarcowe, coll. R. Goździk (4,4 × 2,5 × 1,7 cm). Fot. Z. Ruta
Fig. 7. Agate from Płóczki Górne – quartz crystals (surrounded by a white layer of chalcedony) grow from the centres of marginal
spherulites, representative of the collection group of quartz sunflowers (4.4 × 2.5 × 1.7 cm), coll. R. Goździk. Photo by Z. Ruta
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Ryc. 10. Agat z Płóczek Górnych z łososiowym jądrem promieniście ułożonych kryształów kwarcu, coll. J. Rzym. (3,5 × 2,3 × 0,5 cm)
Fig. 10. Agate from Płóczki Górne with a salmon nucleus of radially arranged quartz crystals, coll. J. Rzym. (3.5 × 2.3 × 0.5 cm)

Ryc. 11. Agat z Płóczek Górnych z rdzawo-żółtą szczotką kwarcową, coll. J. Rzym. (3,4 × 2,6 × 1,4 cm)
Fig. 11. Agate from Płóczki Górne with a rusty yellow quartz brush, coll. J. Rzym. (3.4 × 2.6 × 1.4 cm)
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