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MAŁGORZATA RAKOCZYa

ŚREDNIOWIECZNA PLANSZA DO GRY  
Z OSTROWA TUMSKIEGO WE WROCŁAWIU

Abstract During the examination of various wooden turned vessels found in excavations conducted 
in Ostrów Tumski (Cathedral Insel) in Wrocław by Józef Kaźmierczyk a partially preserved plate 
was discovered. On the surface of the plate a number of intersecting lines was visible. The artifact 
was found in layer dated back to the fourth quarter of the eleventh century AD. The engraving was 
placed on the external part of the vessel. After closer scrutiny it was established that the lines cor-
respond to the pattern of Nine Men’s Morris board game, also known as The Mill Game, or Merels. 
There are, however, slight differences in comparison to the classic form of the game we know today, 
which might have been caused by careless character of the engraving, or properties of the raw mate-
rial itself. Some technological characteristics of the plate suggest that it had not been finished by its 
creator. There are two other known examples of similar artifacts in Poland, only one is from the 
Medieval period though. Nevertheless, numerous finds of Nine Men’s Morris boards in other parts 
of Europe are a sign of popularity of the game in the Middle Ages. Careless and untidy character of 
the engravings shows that this simple strategic game was popular with all the social classes of the 
period. Recycled construction material was frequently used to create the key elements of the game. 
The discovery gives a new perspective on the ways of spending free time in medieval Wrocław. The 
elements of the game might have been made of fragile materials, which have no chance to survive 
long periods of time and that is the reason why this finding is even more significant.

Keywords: board games, Nine Men’s Morris, free time, Early Middle Ages, Wrocław-Ostrów Tumski.

1. WSTĘP

Gry średniowieczne są coraz lepiej rozpoznane dzięki częstym odkryciom przed-
miotów związanych z tym zajęciem. Pionki, kości i kule do gry są także znajdowane 
na Śląsku podczas badań archeologicznych (Szczepańczyk 1986; Borkowski 1995; 
1999; 2004). Źródła pisane, a przede wszystkim ikonograficzne, pochodzą zazwyczaj 
z późnego średniowiecza. Niezwykle rzadko zachowują się pozostałości plansz do gry. 
Tym cenniejsze jest odkrycie drewnianego talerza toczonego, najprawdopodobniej 
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użytego wtórnie jako plansza do gry w młynek. Do tej pory na terenie ziem polskich 
odkryto zaledwie dwa tego typu przedmioty, tylko jeden z nich znaleziony został 
w warstwach średniowiecznych (Woźniak 1964). Analiza kontekstu znalezienia, spo-
sobu wykonania samego talerza oraz późniejszego rytu może poszerzyć naszą wiedzę 
o rozrywkach we wczesnośredniowiecznym Wrocławiu oraz o popularności prostych 
gier planszowych, takich jak młynek1.

2. MATERIAŁ I METODY

Do odkrycia omawianego zabytku doszło podczas opracowywania zbioru drew-
nianych naczyń toczonych, pochodzących z wykopalisk prowadzonych przez Józefa 
Kaźmierczyka w latach 1972–1978 oraz 1983–1989 na Ostrowie Tumskim we Wrocła-
wiu. Obecnie zabytki te znajdują się w zbiorach Instytutu Archeologii Uniwersyte-
tu Wrocławskiego. Zbadanych zostało 75 naczyń, datowanych od końca X po XIII 
wiek. Najwięcej z nich odkryto w warstwach z XI wieku. Wyznaczono kilka grup 
formalnych naczyń oraz zwrócono uwagę na zmieniającą się w czasie technologię 
ich wykonania. Wyniki tych badań zostały zamieszczone w artykule M. Rakoczy, 
E. Myśkow (2014). W pięciu przypadkach na stronie zewnętrznej naczyń zachowały 
się ryty. Cztery z nich były najprawdopodobniej znakami wytwórczymi bądź własno-
ściowymi. Największy z wymienionych rytów składał się z wielu przecinających się 
linii. Odwołując się do znanych analogii, zabytek ten możemy zinterpretować jako 
plansza do gry w młynek.

Omawiany przedmiot został odkryty podczas badań wykopu I w 1975 r. w war-
stwie G, datowanej na 4. ćw. XI wieku. Został on znaleziony pomiędzy budynkami 
1 i 4 w warstwie iłu z próchnicą o miąższości 10 cm. Nakrywała ją spalenizna, powstała 
podczas pożaru budynków. Oprócz talerza toczonego znaleziono także igłę żelazną, 
łuczywo, ułamek łódeczki z kory, fragment przedmiotu z kości, przęślik gliniany, 
szczątki rybie, kości zwierzęce i ułamki naczyń ceramicznych (Kaźmierczyk, Krama-
rek, Lasota 1977, 224). We wspomnianej warstwie nie znaleziono przedmiotów, które 
można interpretować jako pionki do gry (Jaworski 1990, tab. 9).

Naczynie to formalnie można zaliczyć do mniejszych talerzy toczonych dwustron-
nie (o średnicy do 20 cm), które pojawiają się na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu pod 
koniec XI wieku (Rakoczy, Myśkow 2014, 211). Zachowany fragment talerza obejmuje 
połowę jego dna oraz niewielką część ścianki naczynia (ryc. 1). Ma 17,5 cm długości, 
6,5 cm szerokości oraz 0,6 cm grubości. Jego powierzchnia jest lekko przepalona, 
zwłaszcza po stronie wewnętrznej, oraz zniekształcona – ścianki naczynia są prawie 
płaskie. Ślady toczenia – w postaci dookolnie wyrytych linii – są widoczne po obydwu 
stronach naczynia. Krawędź dna talerza jest lekko zarysowana i niezbyt starannie 
obrobiona, co może wskazywać, że nie zostało ono ukończone przez wytwórcę. Talerz 

1  Niniejszy artykuł jest poprawioną i uzupełnioną wersją z wystąpienia podczas XIX Śląskiego 
Sympozjum Archeologicznego z maja 2015 r. we Wrocławiu.
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wytoczono z drewna jesionu2. Surowiec ten był najczęściej wykorzystywany przez 
ówczesnych tokarzy do wyrobu naczyń (Rakoczy, Myśkow 2014, tab. 4).

3. SPOSÓB WYKONANIA PLANSZY

Omawiany ryt został wykonany na zewnętrznej stronie dna talerza i zajmuje pra-
wie całą jego zachowaną powierzchnię. Maksymalna długość największego z przy-
puszczalnych czworokątów wynosi 8 cm, a szerokość 6,2 cm. Środkowy czworokąt 
ma 5,1 cm długości i 4,3 cm szerokości, a najmniejszy 2 cm długości i 2,1 cm szerokości. 
Po stronie wewnętrznej widocznych jest kilka podłużnych nacięć, ale są one najpraw-
dopodobniej przypadkowe. Linie po stronie zewnętrznej zostały wykonane dość 
cienkim i ostrym narzędziem, najpewniej nożem. Świadczy o tym v-kształtny profil 
nacięć. Niektóre z linii są głębsze i mocniej zarysowane – zwłaszcza w części środko-
wej, a w miejscach przecinania się nacięć znacznie płytsze. Wskazuje to na zmienny 
nacisk narzędzia, którym wyryto linie. Widoczne są również płytkie nacięcia w są-
siedztwie wyraźniejszych. Można przypuszczać, że wspomniane linie były później 

2  Analizę surowcową przeprowadziła dr Elżbieta Myśkow z Instytutu Biologii Eksperymentalnej 
Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Ryc. 1. Wrocław – Ostrów Tumski: drewniany talerz toczony z wyrytą planszą do gry w młynek. Re-
konstrukcja dalszej części planszy. Fot. M. Rakoczy, rys. A. Bowsza
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poprawiane poprzez podkreślenie ich prawidłowego przebiegu głębszym nacięciem. 
Talerz, na którym wykonano opisany ryt, nie był najprawdopodobniej ukończony. 
Dlatego, jako odpad produkcyjny, mógł on zostać wtórnie wykorzystany jako plansza 
do gry. Sprzyjała temu płaska, dobrze obrobiona powierzchnia oraz surowiec łatwo 
poddający się obróbce.

Sam zarysowujący się schemat linii odbiega nieco od klasycznej, znanej także 
obecnie, formy młynka. Potwierdza to również rekonstrukcja fragmentarycznie 
zachowanego rysunku młynka. Wydaje się, że przyczyną tego może być specyfika 
miękkiego surowca, w którym został wykonany, oraz niestaranny charakter rytu. 
Prawdopodobnie autor planszy nie był zbyt biegły w wykonywaniu tego rodzaju prac. 
Wydaje się, że układ linii jest nieprzypadkowy i możemy uznać opisywany przedmiot 
za planszę do gry. Założenie to potwierdzają podobne zabytki znane z Europy.

4. HISTORIA MŁYNKA ORAZ ZNANE PRZYKŁADY PLANSZ

Młynek jest uznawany za jedną z najstarszych gier planszowych. Trudno ustalić jego 
początki. Niektórzy autorzy przywołują pochodzące z Europy i Egiptu plansze z epo-
ki brązu. Nowsze badania podają w wątpliwość ich datowanie, jak to miało miejsce 
w przypadku plansz ze świątyni Qurna w Egipcie. Ustalenie ich chronologii jest 
problematyczne, ze względu na to, że zostały one wyryte w kamieniu (Berger 2004, 
15). Pierwsze pewne plansze pochodzą z obszaru Imperium Rzymskiego. Jedną z naj-
starszych znaleziono na terenie oppidum Ensérune. Jest ona datowana na początek 
I wieku n.e. Do tej pory nie ustalono, czy Rzymianie byli pomysłodawcami samej gry 
bądź przejęli ją od kogoś (Berger 2004, 15). Nie wiemy, jaką nazwę w starożytności 
nadano grze, jednak możemy znaleźć jej opis w Sztuce kochania Owidiusza3 (III, 
361–366): „Reticuloque pilae leves fundantur aperto, Nec, nisi quam tolles, ulla mo-
venda pila est. Est genus, in totidem tenui ratione redactum, Scriptula, quot menses 
lubricus annus habet: Parva tabella capit ternos utrimque lapillos, In qua vicisse est 
continuasse suos”. Gra była również znana we wschodnim Cesarstwie. Podczas badań 
w Amorium, w Anatolii odkryto dwie płytki z wyrytymi schematami do gry w mły-
nek. Są one datowane na V-VI wiek (Harrison 1991, 228). Podobne ryty, które mogą 
być interpretowane jako plansze do gry, znalezione zostały również w Azji (Berger 
1999, 21; Bandehzadeh, Berger, Motawakel 2000, 6).

Gra w młynek stała się popularna w średniowieczu. Świadczą o tym liczne znalezi-
ska plansz, które pojawiają się od Wysp Brytyjskich aż po obszar Rusi Kijowskiej (Pela 
1999, 33; Ayes 2012, 32). Przedstawienie gry w młynek widoczne jest w manuskrypcie 
Libro de los juegos, pochodzącym z 2. poł. XIII wieku, powstałego w skryptorium 
króla kastylijskiego Alfonsa X (ryc. 2). Oprócz tekstu objaśniającego zasady wielu 
ówczesnych gier, w kodeksie znalazło się 150 ilustracji, prezentujących poszczególne 

3  Ovid, Ars armatoria, http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus
%3Atext%3A1999.02.00 68%3Atext%3DArs%3Abook%3D3, data dostępu 17.02.2016 r.
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rozgrywki. Na jednym z przedstawień ukazano popularny w tamtym czasie hazardo-
wy wariant młynka, w którym podczas gry używano kości (Pijanowski, Pijanowski 
2006, 61). Wydaje się, że dzięki stosunkowo łatwym zasadom, prostej do odwzoro-
wania planszy oraz możliwości wykorzystania wielu codziennych przedmiotów jako 
pionków, gra w młynek była popularna wśród wszystkich warstw społecznych. Od-
zwierciedla to poniekąd późniejszy opis planszy do młynka wykreślonej na wilgotnej 
ziemi, który możemy znaleźć w Śnie nocy letniej Shakespeare’a (II, 1, 99): „The nine 
men’s morris4 is fill’d up with mud” (Pijanowski, Pijanowski 2006, 60).

Do tej pory z obszaru ziem polskich znane były tylko dwie plansze do gry w mły-
nek. Pierwsza z nich została odkryta, w trakcie badań z lat 1962–1963 prowadzonych 
przez Zenona Woźniaka, na terenie grodziska Zamczysko w Podegrodziu niedaleko 
Nowego Sącza (ryc. 3). Plansza została wyryta na jednym z kamieni brukowych 
tworzącego razem z innymi spąg warstwy wczesnośredniowiecznej. Całkowite wy-
miary otoczaka: długość – 22 cm, szerokość – 18,5 cm, grubość – 4 cm. Wymiary 
trzech wyrytych czworokątów nie są regularne. Największy z nich ma 18–16,8 cm 
długości i 14,6–13,6 cm szerokości, środkowy 13–12,8 cm długości i 10,2–10 cm szero-
kości, najmniejszy 7,4 cm długości i 6,4–6 cm szerokości (Woźniak 1964, 58). Ryt jest 

4  Nine men’s morris jest obecnie najczęściej występującą nazwą młynka w języku angielskim. 
Upowszechniła się ona w XV wieku. Wcześniej używano określenia merels. Jej geneza nie jest do końca 
poznana. Przyjmuje się, że pochodzi od popularnego angielskiego tańca ludowego Morris Dance. Poja-
wiająca się w nazwie cyfra wskazuje na liczbę pionków, z którymi każdy z graczy rozpoczyna rozgrywkę 
(Robertson 1966, 321; Pijanowski, Pijanowski 2006, s. 60).

Ryc. 2. Przedstawienie planszy do gry w Libro de los juegos (za Wikipedia Commons)
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wyraźny, ale wykonany został najpewniej przez kogoś niewprawionego w obróbce 
kamienia. Świadczyć o tym mogą widoczne poprawki oraz dosyć niestaranny rysunek. 
Chronologia stanowiska, ze względu na sposób prowadzenia eksploracji warstwami 
mechanicznymi, jest trudna do ustalenia. Według ostatnich badań odwołujących 
się do analogii w materiale ceramicznym grodzisko to możemy datować na XI wiek, 
prawdopodobnie na jego 2. połowę (Poleski 2004, 317, 320). Przypuszczalna chrono-
logia planszy z Podegrodzia jest zatem podobna do zabytku wrocławskiego.

Druga plansza do młynka została odkryta podczas badań Zamku Królewskiego 
w Warszawie w 1971 r. (ryc. 4a). Znaleziono ją w warstwie gruzu pod posadzką w Wie-
ży Władysławowskiej. Planszę wyryto na czworokątnej płytce ceramicznej o bokach 
18 cm i grubości 4 cm, wykonanej z wypalonej czerwonej glinki. Ryt zajmuje prawie 
całą powierzchnię płytki. Długości boków wpisanych kwadratów wynoszą około 14, 
9 i 4 cm. Według nowszych badań, wieża zgodnie ze swoją nazwą pochodzi z czasów 
panowania Władysława IV, czyli z 1. poł. XVII wieku. Datowanie to potwierdzają 
wymiary samej płytki, są one zgodne z rozmiarami XVII-wiecznych płytek podło-
gowych (Pela 1999, 30–31).

Ryc. 3. Podegrodzie – Zamczysko: plansza do gry w zbiorach Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, 
nr inw. MNS-A/127, KW 18470. Fot. B. Czech
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Ryc. 4. Plansze do gry w młynek: a – Zamek Królewski w Warszawie (za: Pela 1999, ryc. 5); b – Libice 
(za: Princová-Justová 1999, ryc. 15.2); c – Gokstad (http://tafl.cyningstan.com/article/11/ the-gokstad-
-gaming-board, dostęp 11.11.2015); d – Nowogród Wielki (za: Pela 1999, tab. II, 6); e – Galia, Dalmacja 
(za: Pela 1999, tab. II, 1); f – Norwich (za: Ayes 2012, ryc. 7); g – Bergen (za: Øye, Samset 2012, ryc. 9); 
h – Aarchus (za: Skov 2012, ryc. 9); b-h – skale różne
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Bardzo ciekawy zabytek, niebędący planszą do gry, ale przedstawiający jej wyobra-
żenie, odkryto podczas ostatnich badań na pl. Nowy Targ we Wrocławiu. Przedmiot, 
określany mianem odznaki, znaleziono w warstwie datowanej na 2. połowę XIII wie-
ku. Na jednej stronie przedstawiono połówkę planszy do gry w tryktraka, na drugiej 
odwzorowaną w całości planszę do młynka. Na jednym z jego rogów umieszczono 
uszko (drugie prawdopodobnie znajdowało się przy końcu najbliższego, dłuższego 
boku). Odznakę wykonano z cyny, ma kształt prostokąta o wymiarach 3 × 4 cm 
(Sawicki 2014, 71, ryc. 56a). Ze względu na niewielki rozmiar zabytek ten nie mógł 
być używany jako plansza do gry, ale znalezisko to potwierdza znajomość młynka 
w XIII-wiecznym Wrocławiu.

Z innych części Europy, warto wspomnieć o fragmencie rogowej płytki znalezionej 
w czeskich Libicach, datowanej na koniec X wieku (ryc. 4b). Po układzie linii można 
przypuszczać, że jest to plansza do młynka, zachowana w ¼ części (Princová-Justo-
vá 1999, 27). Zachowana w połowie, dwustronna drewniana plansza do gry została 
odkryta w trakcie badań słynnego pochówku łodziowego z Gokstad w Norwegii 
z 2. poł. IX wieku (ryc. 4c). Oprócz młynka, na drugiej stronie wyryto planszę, służącą 
najprawdopodobniej do gry w hnefatafl, bardzo popularnej wówczas w Skandynawii 
(Pijanowski, Pijanowski 2006, 59). Wiele podobnych przykładów znamy z terenów 
Rusi. Rosyjscy badacze przyjmowali inną możliwą interpretację tych rytów. Uznawano 
je za rodzaj tablicy logarytmicznej bądź znak mądrości lub symbol wtajemniczenia ar-
chitektów. Przesłanką dla pierwszej z tych teorii był regularny wymiar poszczególnych 
boków wyrytych czworokątów, lub ich części, zgodny z używanymi wówczas na Rusi 
jednostkami długości. Okazy o nieregularnych wymiarach miały odpowiadać drugiej 
z podanych interpretacji (Woźniak 1964, 59–60). Rysunki te wykonywane na płytkach 
ceramicznych oraz kamiennych, a nawet na szyjce amfory nazywane są wawiłowami. 
Większość z nich została znaleziona podczas badań grodziska w Tamańsku. Z dru-
giej strony, przedmioty z wyrytymi ukośnymi liniami łączącymi boki figur zostały 
uznane za tablice do gry. Tego rodzaju drewnianą planszę odkryto w Nowogrodzie 
Wielkim (ryc. 4d) (Pela 1999, 33).

Z obszaru środkowej i południowej Europy znane są również inne przykłady 
plansz wykonanych na użytych wtórnie elementach konstrukcyjnych. W miejscowości 
Galia w Dalmacji znaleziono tablicę do gry wyrytą na marmurowej płycie (ryc. 4e). 
Pochodziła ona z antycznej budowli i została ponownie użyta we wczesnym średnio-
wieczu, kiedy wykonano sam ryt. Różni się on nieco od klasycznej wersji młynka, 
dzięki dodatkowym ukośnym liniom łączącym odpowiadające sobie rogi kwadratów. 
Według tamtejszych badaczy miała ona służyć do gry zbliżonej do młynka, zwanej 
po chorwacku trilja (Woźniak 1964, 60–61). Z terenu Badenii-Wirtembergii pochodzi 
kapitel kostkowy z połowy XI wieku, na którym wyryto podobny znak (Pela 1999, 
34). W klasztorze w Harsefeld w Stade, w Dolnej Saksonii, znaleziono cegłę z dość 
niedbale wyrytym schematem do gry w młynek. Datowana jest ona na XIII-XIV 
wiek (Finch 2012, 125).
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Z terenu Anglii znamy wiele średniowiecznych plansz do gry w młynek. Gra 
została tam wprowadzona prawdopodobnie przez Normanów w XI wieku (Hall 2011, 
157). Ciekawie przestawiają się zwłaszcza ryty odkryte na ławkach znajdujących się 
w krużgankach przykatedralnych szkół. Przykłady takie znane są z katedr w Norwich, 
Canterbury, Gloucester, Salisbury oraz Westminster Abbey. Ryty te uważane są za póź-
nośredniowieczne (Bell 1979, 92). Opisywane rysunki były najpewniej wykonywane 
przez uczniów, którzy grali w czasie wolnym w tę prostą grę strategiczną. Liczba 
znalezisk wskazuje na dużą popularność gry w młynka na Wyspach Brytyjskich. 
Kolejną kamienną planszę, datowaną na XV wiek, znaleziono w studni na zamku 
w Norwich (ryc. 4f) (Ayers 2012, 32).

Gra w młynek była także znana w późnośredniowiecznej Skandynawii. Potwier-
dzają to znaleziska plansz wykonanych przeważnie z drewna. Wśród wielu zabytków 
związanych z grami odkrytych podczas wykopalisk w Bergen znajduje się plansza 
do młynka (ryc. 4g). Widoczne linie zostały dosyć niestarannie wyryte na drewnia-
nej desce (Øye, Samset 2012, 501). Planszę, odkrytą w Aarhus, wykonano na klepce 
pochodzącej z łodzi użytkowanej na przełomie XII i XIII wieku (ryc. 4h). Co cieka-
we, dwie dodatkowe linie przecinające się w najmniejszym z czworokątów wskazują 
na wykorzystanie tej planszy również do gry określanej w języku angielskim jako 
three men morris. Uważana jest ona za odmianę młynka, a jej zasady przypominają 
dzisiejszą grę w kółko i krzyżyk. Podczas rozgrywki każdy z grających miał do dys-
pozycji jedynie trzy pionki (Skov 2012, 599).

Podobne ryty są również odkrywane w miejscach, które wykluczają ich zasto-
sowanie jako plansze do gry. Dotyczy to zwłaszcza rysunków wykonanych na pio-
nowych ścianach oraz skałach (Robertson 1966, 321–322; Bernard 1997, 10). Niektóre 
z nich są interpretowane jako symbol gry planszowej. Inne, jak w przypadku rytu 
ze Strasburga, składającego się z podwójnego znaku wpisanego w okrąg, uważane 
są za oznaczenia kamieniarzy. Nie można także pominąć wtórnego wykorzystania 
płyt z widocznymi rysunkami plansz. W ten sposób tłumaczy się pochodzenie rytu 
znajdującego się na tronie Karola Wielkiego w Akwizgranie. Do jego budowy użyto 
rzymskich płyt marmurowych (Berger 2004, 11). Analogiczne oznaczenia są tak-
że uważane za znaki ochronne związane z religią chrześcijańską. Znaczenie takie 
przypisano rysunkowi, który został wyryty na zewnętrznej stronie belki stropowej 
XVI-wiecznego domu w Goslarze, w Dolnej Saksonii (Berger 2004, 12, 21).

5. REZULTATY I DYSKUSJA

Analiza znanych przykładów plansz do gry w młynka z terenu Europy ukazała, 
że większość z nich została wykonana na wtórnie użytych przedmiotach, głównie ele-
mentach konstrukcyjnych, takich jak płyty kamienne bądź ceramiczne. Sporadycznie 
plansze wyryto na specjalnie przygotowanych dranicach, jak w przypadku znaleziska 
z Gokstad i Nowogrodu Wielkiego. Jednak ich często niestaranny charakter wskazuje, 
że mogły one być wykonywane doraźnie, nawet przez dzieci. Skrajnym przykładem 
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są graffiti umieszczane na ławkach w wielu przykatedralnych szkołach w Anglii. Mły-
nek, inaczej niż szachy, nie był grą elit, wymagającą przygotowania specjalnej planszy 
oraz różnokształtnych pionków, nieraz wykonanych ze szlachetnych materiałów 
i zdobionych. Liczne znaleziska, występujące zwłaszcza w północnej Europie przez 
całe średniowiecze, wskazują na popularność tej gry wśród mieszkańców ówczesnych 
miast. Sprzyjać temu mogły stosunkowo proste zasady oraz możliwość wykorzystania 
wielu prostych przedmiotów jako pionków.

Opisywana w niniejszym artykule plansza wrocławska niejako potwierdza zaryso-
wane tendencje. Charakter tego zabytku wskazuje na to, że była ona używana do gry. 
Znaleziona między budynkami, wśród innych codziennych przedmiotów, została 
tam prawdopodobnie porzucona. Potwierdza to także niestaranność rytu oraz brak 
zdobień planszy. Ciekawe jest, że do jej wykonania wykorzystano drewniany talerz 
toczony. Wytoczono go z drewna jesionu, które było wówczas powszechnie używane 
przez wrocławskich tokarzy. Pewne jego cechy technologiczne wskazują, że nie został 
on dokończony, tym samym stając się dobrym materiałem do umieszczenia na nim 
dosyć dużego rytu.

Podczas badań wykopów I-II pozyskano również inne przedmioty służące do gry. 
W warstwie F, pochodzącej z przełomu XI/XII wieku, w budynku 4. znaleziono ro-
gowy pionek (Kaźmierczyk, Kramarek, Lasota 1976, 187, ryc. 4b). Dodatkowo, w war-
stwach datowanych od początku XI po połowę XIII wieku odkryto sześć kolejnych 
pionków, wykonanych z rogu. Większość z nich została znaleziona w budynkach bądź 
w ich pobliżu. Młodsze egzemplarze wytoczono na tokarce (Jaworski 1990, s. 42–43). 
Przedmiotami czasem wiązanymi z grami są licznie odkrywane drewniane kulki oraz 
krążki. Na większość z nich natrafiono podczas eksploracji obejść i ulic. Ich funkcja 
jest trudna do ustalenia, ale wydaje się, że niektóre z nich mogły służyć do gier zręcz-
nościowych (kulki) bądź planszowych (krążki) (Borkowski 1995, 99; Świętek 1999, 113).

W klasycznej formie gry w młynek potrzebnych jest 18 pionków, po 9 dla każde-
go z uczestników gry. Podobnie jak w przypadku warcabów, używano dwóch grup 
pionków odróżniających się od siebie kolorem lub kształtem. Jak dotąd nie wydzielono 
przedmiotów, które miały być wykorzystywane jedynie podczas tej gry. Nie można 
wykluczyć, że pionki, opisywane jako służące do gry w warcaby lub piony szachowe, 
znajdowane zarówno na Ostrowie Tumskim, jak i na terenie lewobrzeżnej części 
Wrocławia, były używane do młynka (Jaworski 1990, 41–43; Borkowski 1999, 269; 
2004, 189). Z drugiej strony podkreślana wcześniej przypuszczalna powszechność gry 
wśród wielu warstw społecznych może wskazywać na wykorzystanie jako pionków 
np. wielobarwnych kamieni albo różnokształtnych pestek.

6. UWAGI KOŃCOWE

Opisana plansza do gry w młynek, odkryta podczas badań Ostrowa Tumskiego 
we Wrocławiu, jest trzecim tego typu zabytkiem z obszaru ziem polskich, a zarazem 
drugim pochodzącym ze średniowiecza. Plansza wrocławska wyróżnia się na tle in-
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nych europejskich przykładów – jest to pierwszy znany przypadek, gdy do jej wykona-
nia wykorzystano użyty wtórnie drewniany talerz toczony. Odkrycie to przynosi nowe 
informacje o kulturze mieszkańców Ostrowa Tumskiego oraz o sposobach spędzania 
wolnego czasu u schyłku XI stulecia. Trudno na podstawie jednego zabytku wyciągnąć 
jakieś pewne wnioski. Jednak kontekst znalezienia, drewno, z którego został wyto-
czony talerz, niestaranny charakter rytu oraz wtórne użycie surowca do jej wyrycia 
pozwalają wysunąć hipotezę o popularności tej gry w średniowiecznym Wrocławiu. 
Do wykonania planszy potrzebna była jakakolwiek powierzchnia, na której można 
było nakreślić linie. Prawdopodobnie często były to plansze jednorazowe, np. wyryte 
w ziemi, czego potwierdzenie znajdujemy w literaturze pięknej. Rzadko znajdowane 
są plansze wykonywane w materiale, który miał szanse przetrwać do czasów obecnych. 
Z tej perspektywy wrocławskie znalezisko jest wyjątkowe.
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