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Próbki drewna i węgli drzewnych do badań dendro-
logicznych pochodziły z grodzisk badanych w ramach 
realizacji projektu Narodowego Programu rozwoju 
Humanistyki Katalog grodzisk Warmii i Mazur. Część 
1: Pomezania, Pogezania i Warmia, kierowanego przez 
prof. dr. hab. Zbigniewa Kobylińskiego w latach 2012-
20161. W sumie przebadano 85 prób z 13 stanowisk 
(tab. 6). Pod względem chronologicznym ten zespół 
podzielić można na trzy fazy: wczesną epokę żelaza, 
okres wczesnego średniowiecza i okres późnego śre-
dniowiecza2.

Analizowany materiał możemy podzielić na trzy kate-
gorie:
• elementy wałów drewniano-ziemnych grodzisk;
• relikty budynków mieszkalnych;
• inne konstrukcje.

Elementy wałów drewniano-ziemnych 
grodzisk

Próbki drewna i węgli drzewnych pobrano z wałów gro-
dzisk wczesnośredniowiecznych w Kamionce, st. 9, gm. 
Iława, Janikach Wielkich, st. 2, gm. Zalewo i Zajączkach, 
st. 1, gm. Ostróda oraz grodzisk późnośredniowiecz-
nych w Zimnochach, st. 2, gm. Godkowo i Suszu, st. 1, 
gm. Susz.

W obrębie badanych drewniano-ziemnych wałów gro-
dów wyróżniono dwa podstawowe elementy konstruk-
cyjne, z których pobrano próbki:
• wały drewniano-ziemne;
• zwieńczenia wału/palisady. 

1  Por. Kobyliński 2013, 2016.
2  Za informacje dotyczące kontekstu stratygraicznego i datowania 
próbek dziękuję prof. dr. hab. Zbigniewowi Kobylińskiemu oraz dr. 
rafałowi Soleckiemu, dr. Jackowi Wysockiemu, dr Katarzynie Zeman-
-Wiśniewskiej, dr Magdalenie Żurek, mgr. Kamilowi rabiedze, mgr 
Magdalenie rutynie z Instytutu Archeologii UKSW oraz dariuszowi 
Wachowi z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN. 

Wały drewniano-ziemne

Konstrukcje drewniane, które można próbować interpre-
tować jako relikty wałów, zarejestrowano w Zajączkach, 
st. 13 i Kamionce, st. 9 z okresu wczesnego średniowie-
cza oraz w Suszu, st. 1 i Zimnochach, st. 2 z okresu póź-
nego średniowiecza. Próbki do analizy dendrologicznej 
pobrano zarówno z przepalonych, jak i nielicznych nie-
zwęglonych elementów konstrukcyjnych. Z obserwacji 
średnicy przyrostów rocznych obserwowanych na prze-
kroju poprzecznym węgli drzewnych wynika, że w zasa-
dzie wszystkie próbki pobrano z dużych elementów kon-
strukcyjnych wykonanych z pnia lub konarów. W żadnej 
z badanych próbek węgli drzewnych nie zarejestrowano 
obecności drewna gałęziowego.

W sumie oznaczono pod względem użytego surowca 
kilkadziesiąt belek. W przypadku próbek węgli drzewnych 
pobranych z pogorzeliska wału trudno jednoznacznie 
określić z ilu elementów/belek one pochodzą, dlatego 
też warto wyniki analizować całościowo. Na czterech 
stanowiskach w wałach grodzisk odnotowano wyłącz-
nie drewno dębowe, a tylko w jednym (w Kamionce, st. 
9) pojawiła się domieszka sosny i grabu (tab. 1). Wyniki 
uzyskane z terenu Warmii i Mazur doskonale wpisują się 
w dotychczasowe badania nad specyiką doboru surow-
ca przy wznoszeniu dobrze rozpoznanych wałów gro-
dzisk wczesnośredniowiecznych z innych rejonów Polski, 
zwłaszcza z Wielkopolski.

dobrą analogię dla analizowanych materiałów mogą 
stanowić wyniki badań wałów podgrodzia kruszwickiego. 
Wykazały one, że podstawowym surowcem do wznoszenia 
wałów było drewno dębowe - 80% oznaczeń. Inne gatun-
ki stanowiły domieszkę; i tak: sosna - 8,5%, jesion - 7,7%, 
wiąz - 0,6%, grab - 0,6%, olsza - 0,6%, topola - 0,6%, topola 
osika - 0,6%, świerk - 0,6%. Prześledzono także poziomy 
zalegania konstrukcji wykonanych z poszczególnych ga-

3  Próbki z grodziska w Zajączkach, st. 1 pobrano ze spalonych kon-
strukcji wału (próbki 18, 19) i bramy (24, 45, 50) oraz drewnianej 
nawierzchni chodnika grodziska ułożonego w korytarzu bramnym 
grodziska (63).
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tunków drewna w obrębie wału. Okazało się, iż w dębo-
wym szkielecie konstrukcyjnym zaobserwowano elementy 
wykonane z drewna grabowego, olchowego, wiązowego, 
świerkowego i topolowego, występujące w pewnym tylko 
pasie poziomów konstrukcyjnych. Elementy sosnowe za-
obserwowano w warstwach zalegających nad podwalina-
mi wału, a jesionowe w pariach środkowych. domieszki 
te nie wystąpiły w górnej części wału. Niewielkie domieszki 
innych rodzajów drewna być może związane były z napra-
wami wału lub też drewna o gorszej wartości używano po-
mocniczo w mniej newralgicznych częściach wałów. Mogło 
to być spowodowane kurczącą się dostępnością lepszego 
drewna, a w przypadku napraw również ich doraźnością4.

O skali domieszek informują także wyniki analiz den-
drologicznych z grodu poznańskiego. W trakcie badań 
wału na Ostrowie tumskim w Poznaniu przy ul. ks. Igna-
cego Posadzego 5 próby pobrano ze wszystkich elemen-
tów konstrukcyjnych, tj. rusztów i stosów, belek z kon-
strukcji skrzyń oraz pali stabilizujących konstrukcję, tzw. 
pilotów. Oznaczono w sumie 1388 próbek dębowych i 1 
jesionową pochodzących z elementów konstrukcyjnych 
oraz jedną gałąź brzozową i 5 olchowych, które najpraw-
dopodobniej dostały się tam przypadkowo5. W innym 
miejscu tego grodu, w ogrodzie arcybiskupim w Pozna-
niu odsłonięto relikty wału podgrodzia wzniesionego 
w technikach rusztowej (dolne parie) i przekładkowej 
(górne partie), który wykonano, jak zaznaczono, z po-

4  dzieduszycki 1976: 37, tab. 2.
5  Stępnik 2013: 273-274, przyp. 2-16.

śledniejszych gatunków nieokorowanego drewna, takich 
jak sosna, olcha i brzoza6. Natomiast w trakcie badań 
prowadzonych w południowej części ogrodu arcybisku-
piego zaobserwowano, że odsłonięty tam wał wykonano 
z drewna dębowego i brzozowego, a rzadziej sosnowe-
go7. Zwraca tutaj uwagę stosunkowo częsta domieszka 
innych poza dębiną rodzajów drewna.

Podobne wyniki uzyskano na innych stanowiskach wielko-
polskich. W daleszynie, gm. Gostyń obok dominującego dębu 
odnotowano również sosnę8. W Bonikowie, gm. Kościan do-
minowało drewno dębowe, ale odnotowano także domiesz-
kę innych rodzajów; w wale starszym była to brzoza, jesion 
i buk, a w młodszym: sosna, olsza i brzoza9. W Siemowie, 
gm. Gostyń zaobserwowano prócz elementów dębowych 
i sosnowych także gałązki brzozowe zapewne związane z ele-
mentami fundamentowymi (faszyny)10. W Ujściu wyróżniono 
tylko dębinę11, natomiast w Spławiu, gm. Śmigiel także jesion, 
sosnę, olchę a nawet jodłę12. W Bruszczewie, gm. Śmigiel 
prócz dominującego dębu wyróżniono także sosnę i olchę13. 

6  Nowak 1974: 77.
7  Perzyńska 1974: 148.
8  Hilczerówna 1960:19-67, 1967: 48.
9  Hołowińska 1956: 52; Hilczerówna 1967: 47, tab. I, ponadto pełne 
wyniki analiz dendrologicznych z Bonikowa udostępniła mi Pani prof. 
Zoia Kurnatowska.
10  Wyniki analiz dendrologicznych z Siemowa życzliwie udostępniła 
mi Pani prof. Zoia Kurnatowska. 
11  Leciejewicz 1961: 80-82.
12  Makowiecki et al. 2016: 58.
13  Brzostowicz 2002: 197-198; Stępnik 1995.

Tabela 1. Elementy konstrukcyjne wałów grodzisk
Table 1. Elements of construction of ramparts of the strongholds

Wały drewniano-ziemne
Rodzaje drewna

sosna
Pinus sp.

dąb
Quercus sp.

grab
Carpinus sp.

Wczesne średniowiecze
Kamionka, st. 9 - pogorzelisko wału

Nr inw. P/2012/3 - węgle drzewne z pnia
Nr inw. P/2012/4 - węgle drzewne z pnia
Nr inw. P/2012/5 - węgle drzewne z pnia
Nr inw. P/2012/6 - węgle drzewne z pnia

Nr inw. P/2012/35 - węgle drzewne z pnia
Nr inw. P/2012/37 - węgle drzewne z pnia

-
3 fragm.

-
-

5 fragm.
-

17 fragm.
32 fragm.
33 fragm.
9 fragm.

-
3 fragm.

-
-
-
-
-

21 fragm.
Zajączki, st. 1 - pogorzelisko wału i bramy

Nr inw. 18 - węgle drzewne z pnia - wał
Nr inw. 19 - węgle drzewne z pnia - wał

Nr inw. 24 - węgle drzewne z pnia - brama
Nr inw. 45 - węgle drzewne z pnia – brama
Nr inw. 50 - węgle drzewne z pnia - brama

Nr inw. 63 - węgle drzewne z pnia – chodnik

-
-
-
-
-
-

10 fragm.
12 fragm.
4 fragm.

12 fragm.
35 fragm.
14 fragm.

-
-
-
-
-
-

Późne średniowiecze
Susz, st. 1 - element konstrukcyjny wału

Nr inw. P/2013/27 drewno z pnia - 1 próba -
Zimnochy, st. 2 - pogorzelisko wału
Nr inw. 14 - węgle drzewne z pnia
Nr inw. 32 - węgle drzewne z pnia
Nr inw. 48 - węgle drzewne z pnia
Nr inw. 51 - węgle drzewne z pnia

-
-
-
-

7 fragm.
3 fragm.
8 fragm.
4 fragm.

-
-
-
-
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W Międzyrzeczu występował głównie dąb, ale odnotowano 
także sosnę14, natomiast w Gnieźnie15 i Ostrowie Lednickim16 

wyróżniono tylko drewno dębowe. Niewielkie domieszki in-
nych niż dąb rodzajów drewna zarejestrowano także Śremie17, 
Poniecu18 i Jankowie, gm. Pobiedziska19

tak jednoznaczny wybór dębiny nie był przypadkowy 
i wynikał z właściwości tego drewna. Wydaje się, że dla 
budowniczych grodów najistotniejszym czynnikiem była 
trwałość, czyli odporność na niszczące działanie czynni-
ków naturalnych powodujących rozkład drewna (por. tab. 
2)20. Nie mniej istotna była jego twardość i odporność 
na działanie czynników mechanicznych. Ponadto brak 
żywicy w drewnie dębowym, tak charakterystycznej dla 
większości gatunków iglastych, zwiększał do pewnego 
stopnia jego odporność na ogień, co jak wskazują relikty 
pogorzelisk było jedną ze skuteczniejszych metod zdo-
bywania grodów. dąb jako drzewo powszechnie wystę-
pujące w lasach mieszanych strefy umiarkowanej, a przy 
tym niezwykle trwałe, zarówno w środowisku o stałej, jak 
i zmiennej wilgotności, doskonale spełniał oczekiwania 
budowniczych grodów. O drewnie dębowym tak pisano 
w poradnikach dla zarządców lasów: „dąb jako matery-

14  Kurnatowski i Nalepa 1961: 98-99.
15  Żurowski 1957: 194; Mikołajczyk 1972: 58, 105. 
16  Jedną próbę węgli drzewnych, pobraną z wału grodziska, zawie-
rającą 92 ułamki dębowe otrzymałem od mgr Jacka Wrzesińskiego.
17  Prócz dominującego dębu autorzy wymieniają również brzozę 
(dzieduszycki i Fogel 1979: 42-43).
18  Prócz dominującego dębu autorka wymienia także sosnę, olchę, 
brzozę i wiąz (Zamelska 1995: 69).
19  Prócz dominującego dębu autor wymienia także sosnę, olchę, 
brzozę, jesion i buk (Mamzer 1973: 143-174).
20  Na pierwszy plan wysuwają się tutaj czynniki atmosferyczne, tj. 
opady, zmiany temperatury i wilgotności powietrza. Są one przyczyną 
powstawania takich negatywnych zjawisk, jak kurczenie i pęcznienie 
drewna. Ich następstwem są pęknięcia umożliwiające wnikanie powie-
trza, wody, zarodników grzybów, owadów i bakterii, co przyspiesza pro-
cesy rozkładu i naturalnego starzenia się drewna (Krzysik 1978: 290).

ał do budowli podwodnych lub na trwalsze statki, jest 
drewnem jednem z najlepszych”21. 

Zwieńczenia wału/palisady

Z dwóch grodzisk: grodziska z okresu wczesnego średnio-
wiecza w Janikach Wielkich, st. 2 i grodziska z czasów 
późnego średniowiecza w Suszu, st. 1 pobrano próbki 
z elementów uzupełniających, takich jak zwieńczenia 
wałów czy palisady na szczycie wału. Na stanowisku w Ja-
nikach Wielkich na koronie wału zarejestrowano spaloną 
brzozową belkę oraz liczne węgle bukowe pochodzące ze 
spalonej konstrukcji. Natomiast na stanowisku w Suszu 
odsłonięto pal palisady wzniesionej na szczycie wału gro-
du krzyżackiego w jego pierwszej fazie użytkowej, który 
wykonano z sosny. trwałość brzozy i buku w warunkach 
zmiennych, narażonych na wilgoć i przesuszanie jest wy-
jątkowo niska i zapewne już po kilku latach elementy te 
wymagały wymiany. trwałość sosny jest znacznie wyż-
sza, jednakże obecność w jej drewnie żywicy powoduje, 
że jest ona znacznie bardziej narażona na spalenie niż 
inne rodzaje drewna (por. tab. 2). W przypadku obu sta-
nowisk zwraca uwagę brak drewna dębowego, tak cha-
rakterystycznego dla budowli obronnych. Wydaje się, że 
elementy konstrukcyjne zwieńczenia wałów, jako że były 
najbardziej narażone na zniszczenie, zarówno w wyniku 
działalności człowieka, jak i warunków atmosferycznych, 
najczęściej podlegały naprawie. Z drugiej strony elemen-
ty te najłatwiej też było wymienić. Najprawdopodobniej 
takie doraźne naprawy wykonywano w przypadku po-
jawienia się zagrożenia, stąd też w mniejszym stopniu 
przejmowano się trwałością czy wytrzymałością poszcze-
gólnych rodzajów drewna i wykorzystywano surowiec 
najłatwiej dostępny w danej chwili.

21  Berdau 1890: 151; podobnie Nowicki 1913: 149.

Rodzaj drewna
Trwałość drewna 

w warunkach niezmiennie wilgotnych
Trwałość drewna

na wolnym powietrzu
sosna
świerk
jodła

modrzew
dąb
wiąz

jesion
buk
klon

brzoza
olcha

topola osika
wierzba

500
70

60
600

700*
1000

10

10

10

10

800
10

20

80
50
45
90

120
100

20
10

10

5
5
3

5

Tabela 2. Trwałość drewna w latach (według Milewskiego 1965)
Table 2. Durability of wood in years (according to Milewski 1965)

* Wydaje się, zarówno na podstawie znalezisk tzw. czarnych dębów na stanowiskach archeologicznych, jak i w naturalnych war-
stwach zasypanych starorzeczy, że trwałość tego drewna jest mocno niedoszacowana i w sprzyjających warunkach zalegania 
drewno dębowe bez większej utraty swoich właściwości wytrzyma nawet kilka tysięcy lat (Kokociński i Surmiński 1995: 39).
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Relikty budynków mieszkalnych

Elementy fundamentowe  
budynków mieszkalnych

Na stanowisku osadniczym w m. Łodygowo, st. 3, gm. 
Kisielice22 pobrano próbkę z reliktów spalonej ściany, 
najprawdopodobniej z belki podwalinowej, tzw. przy-
ciesi wczesnośredniowiecznego budynku. Element ten 
był dębowy, a w próbce oznaczono 5 fragmentów węgli 
drzewnych.

także na terenie grodziska w Strużynie, st. 21, gm. 
Morąg pobrano próbkę spalonej belki, będącej prawdo-
podobnie pozostałością dolnej parii ściany wczesnośre-
dniowiecznego budynku.

W trakcie badań archeologicznych zabudowy miesz-
kalnej najczęściej odkrywane są konstrukcje spągowe 
budynków, zazwyczaj elementy fundamentowe oraz 
ewentualnie dolne parie ścian. Elementy fundamento-
we, tj. podwaliny miały za zadanie przejmowanie ciężaru 
ścian i przekazywanie go na grunt. domy budowane bez 
podwalin na piaszczystych lub podmokłych, grząskich 
gruntach miały tendencję do osiadania i zapadały się 
nieraz głęboko w przeciągu krótkiego czasu23. Stąd też 
powszechne było podkładanie pniaków, bali lub kamieni 
pod naroża, tj. węgły domów lub wzdłuż ścian budowli. 
Czasami odnotowano obecność podkładów wyrównują-
cych teren, bądź zabezpieczających naroża przed szybkim 
gniciem24. Na bardziej stabilnym gruncie podwalinę sta-
nowiła pierwsza dolna belka ściany, zwana inaczej przy-
ciesią. Najczęściej była ona szersza od samej ściany i nie 
przewiązana z nią25. Element ten pełnił bardzo ważną 

22  Stanowisko to – domniemane grodzisko na cyplu nad jeziorem 
Łodygowo – po badaniach wykopaliskowych okazało się stanowiskiem 
osadniczym (Kobyliński et al. 2016), być może związanym z przeprawą 
mostową na wyspę na jeziorze, na której znajdowało się grodzisko, 
oznaczone jako Łodygowo, st. 1 (Pydyn 2016).
23  domy wybudowane na miękkim gruncie bez podwalin mogły za-
paść się po okna w ciągu już około 50 lat (Stelmachowska 1960: 20).
24  Barnycz-Gupieniec 1974: 19
25  Barnycz-Gupieniec 1974: 23

rolę w budynku, a dobór odpowiedniego surowca miał 
szczególne znaczenie. Przy braku bardziej rozbudowa-
nego fundamentowania, belka ta bezpośrednio stykała 
się z podłożem, narażona więc była na bardzo nieko-
rzystne i zmienne warunki. Oddziaływały na nią zarówno 
wilgoć pochodząca z podłoża, czy deszczów, jak i wiatry 
oraz słońce powodujące szybkie wysychanie. W efekcie 
pojawiało się regularnie pęcznienie, jak i kurczenie się 
drewna. Zmiany objętości drewna powodowały spękania 
powierzchni umożliwiające wnikanie powietrza, wody, 
zarodników grzybów, owadów i bakterii, co przyspiesza-
ło procesy rozkładu i naturalnego starzenia się drewna26. 
dodatkowo procesy destrukcyjne stymulowało zamarza-
nie zimą wody zawartej w drewnie. dobór odpowiednie-
go drewna na podwaliny miało więc kluczowe znaczenie 
dla trwałości i stabilności całego budynku. Konstrukcje 
te są bardzo ważnym elementem, gdyż przejmują i roz-
prowadzają ciężar całego budynku na podłoże, a także 
zapobiegają osiadaniu i pękaniu ścian. Materiały do bu-
dowy fundamentów muszą mieć więc dużą wytrzymałość 
na ściskanie i powinny być odporne na wilgoć i zmienne 
warunki atmosferyczne27. Z tych też powodów ten ele-
ment konstrukcyjny najczęściej wyrabiano z drewna dę-
bowego, które charakteryzuje się największą trwałością 
w warunkach zmiennych. rzadziej natomiast stosowano 
iglaste drewno żywiczne, np. sosnę. Obecność żywicy 
bowiem zwiększała trwałość drewna, które mimo to jed-
nak pod tym względem ustępowało dębinie. Inne rodzaje 
drewna cechujące się niższą trwałością w zasadzie nie 
były stosowane, a ich ewentualna obecność może wiele 
powiedzieć na temat jakości całego budynku i kondycji 
społecznej właścicieli.

Źródła etnograficzne podają, że podwaliny robiono 
z kloców i pali dębowych28. Prócz dębiny źródła te spo-
radycznie wspominają o wykorzystywaniu w tym celu 
drewna modrzewiowego, sosnowego i wiązowego29.

26  Krzysik 1978: 290
27  Konrad, racięcki i Skórski 1955: 144.
28  Pietkiewicz 1928: 161.
29  Mieczyński 1861: 494, 495, 719.

Zwieńczenia wału/palisady
Rodzaje drewna

sosna
Pinus sp.

buk
Fagus sp.

brzoza
Betula sp.

Wczesne średniowiecze
Janiki Wielkie, st. 2, konstrukcje na szczycie wału

Nr inw. P/2013/1 - węgle drzewne
Nr inw. P/2013/2 - węgle drzewne

-
-

-
37 fragm.

3 fragm.
-

Późne średniowiecze
Susz, st. 1, pal z palisady

Nr inw. P/2013/29 – drewno 1 próba - -

Tabela 3. Elementy uzupełniające w obrębie wałów grodzisk
Table 3. Additional elements in ramparts of the strongholds
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Budynki wznoszone  
w technice szkieletowej

Na terenie grodziska w truplu, st. 1, gm. Kisielice od-
słonięto relikty zawalonej ściany budynku późnośre-
dniowiecznego wykonanego w konstrukcji szachulco-
wej z dużą ilością polepy. Spalony budynek mieszkalny 
wzniesiony w tej konstrukcji odkryto również na terenie 
grodziska w durągu, st. 1, gm. Ostróda, przy czym w tym 
przypadku próbki pobrano z pogorzeliska piwniczki30.

Przy wznoszeniu odkrytych budynków wykorzystywa-
no jedynie drewno dębowe i sosnowe31. Zrobiono z nich 
zarówno większe elementy konstrukcyjne, jak i wykonane 
z gałęzi wypełnienie przestrzeni międzysłupowych.

Ściany wzniesione w technice szkieletowej przypomi-
nają nieregularną kratę z poziomych, ukośnych, a nawet 
krzywych ciesi (tzw. rygli), umocowanych za pomocą 
czopów i gniazd, między pionowymi słupami. Konstruk-
cje tego typu składały się z następujących elementów: 
podwalin, słupów, rygli, zastrzałów i oczepu. Podwalinę, 

30  Informacje uzyskane od dr. Jacka Wysockiego.
31  Odnotowano jedynie niewielką domieszkę w postaci 3 fragmen-
tów węgli oznaczonych jako olcha/grab. Oba rodzaje drewna posiada-
ją pozornie szerokie promienie drzewne, co niekiedy sprawia problem 
z ich rozróżnieniem, szczególnie w przypadku małych ułamków węgli 
drzewnych pochodzących z drewna gałęziowego.

która stanowiła dolne ograniczenie ściany, podobnie jak 
i w innych typach budowli, wykonywano zwykle z drewna 
twardego i wytrzymałego, najczęściej z dębiny. Zazwyczaj 
spoczywała ona całą swoją długością na fundamencie, 
na który przenosiła ciężar ściany. Na podwalinie moco-
wano następnie słupy, a ich rozstaw uzależniony był od 
wymiarów okiennych i drzwiowych. Słupom towarzyszyły 
zazwyczaj zastrzały, czyli elementy ukośne, które zapew-
niały budynkowi stateczność. Umieszczano je z reguły 
w skrajnych polach szkieletu. do poziomego odgranicze-
nia otworów okiennych i drzwiowych oraz pól bezotwo-
rowych służyły rygle. Ostatnim elementem był oczep, 
ograniczający ścianę od góry i służący dla oparcia belek 
stropowych lub następnej kondygnacji budynku32. Wolne 
przestrzenie między ryglami wypełniano słomą zmiesza-
ną z gliną, deseczkami, plecionką obrzucaną gliną, w póź-
niejszych czasach także cegłą. W tym ostatnim wypadku 
ścianę taką nazywano murem pruskim.  

Najstarsze domy w Gdańsku wzniesione w tej technice 
pojawiły się w połowie XIII wieku, wraz z osadnikami z Lu-
beki33. Nieco młodsze budowle odsłonięto w Elblągu34, 

32  Pogorzelski i Urban 1952: 182-192.
33  Barnycz-Gupieniec 1974: 123, 1993: 181-182; Zbierski 1975: 
64-65, 1978: 108-109.
34  Nawrolscy 1986: 611-612, 622.

Konstrukcje fundamentowe budynków
Rodzaje drewna

sosna
Pinus sp.

dąb
Quercus sp.

grab
Carpinus sp.

Wczesne średniowiecze
Strużyna, st. 21 – relikt budynku

Nr inw. 11 – drewno z pnia
Nr inw. 15 – węgle drzewne z pnia
Nr inw. 18 – węgle drzewne z pnia

-
-
-

1 fragm.
2 fragm.

12 fragm.

-
-
-

Tabela 4. Konstrukcje fundamentowe budynków z grodzisk badanych w ramach projektu
Tabela 4. Foundation constructions of buildings of the strongholds studied under the project

Tabela 5. Drewniane elementy budynków wzniesionych w technice szkieletowej
Table 5. Wooden elements of the timber-framed buildings

Budynki szkieletowe
Rodzaje drewna

Sosna
Pinus sp.

dąb
Quercus sp.

olcha lub grab

Późne średniowiecze
Durąg, st. 1, budynek mieszkalny

Nr inw. 31 - węgle drzewne z pnia - piwniczka
Nr inw. 32 - węgle drzewne z pnia - piwniczka

Nr inw. 38 - węgle drzewne, grube gałęzie -ściana
Nr inw. 41 - węgle drzewne z pnia - piwniczka
Nr inw. 44 - węgle drzewne z pnia – piwniczka

-
-

12 fragm.
-
-

60 fragm.
24 fragm.

-
42 fragm.
17 fragm.

-
-
-
-
-
-

Trupel, st. 4 - zwalona ściana budynku
Nr inw. P/2013/5 - węgle drzewne 

Nr inw. P/2013/16 - węgle drzewne z pnia
Nr inw. P/2013/17 - węgle grube gałęzie

Nr inw. P/2013/19 - węgle drzewne z pnia
Nr inw. P/2013/20 - węgle drzewne z pnia
Nr inw. P/2013/23 - węgle drzewne z pnia

4 fragm. z pnia
2 fragm.

16 fragm.
-
-
2

-
-
-

3 fragm.
9 fragm.

-

3 fragm.
-
-
-
-
-
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Fromborku35 i w Płocku36. Podobne konstrukcje odkryte 
na Śląsku we Wrocławiu, Opolu, Legnicy i in. pochodzą 
z drugiej połowy XIII i ewentualnie XIV w.37 Przyjąć jednak 
możemy, że technika ta stała się powszechna, w pierw-
szej kolejności w miastach, dopiero w XIV-XV w.38 W do-
mach o konstrukcji szkieletowej obróbka drewna była 
skomplikowana i wymagała dużych umiejętności cie-
sielskich. W systemie tym można było stosować mate-
riał znacznie krótszy, w szczególności na rygle i zastrzały. 
Zazwyczaj wszystkie elementy miały jednakową grubość 
oraz całkowite wykończenie. Wznoszenie domu w kon-
strukcji szkieletowej wymagało uprzedniego określenia 
wymiarów oraz precyzyjnego wykończenia miejsc połą-
czeń ciesielskich, tj. pazów i wpustów.

Materiał do wznoszenia domów o konstrukcji szkiele-
towej charakteryzował się wysoką jakością; w skład jego 
wchodziła dębina lub sosna, na ogół bezsękata. Elementy 
konstrukcyjne poddawano starannej obróbce ciesielskiej, 
w stopniu nie spotykanym wcześniej w budownictwie 
tradycyjnym. Cechy te korzystnie wyróżniają spośród in-
nych budynki ramowo-słupowe, tym bardziej, że na gór-
nej ramie można było wygodnie wznosić następne piętro 
domu, co szczególnie istotne znaczenie miało w budow-
nictwie miejskim39. Kolejną zaletą było znacznie mniejsze 
zużycie drewna, niezbędnego do wzniesienia budynku, 
jego wyższa trwałość oraz większe bezpieczeństwo pod 
względem pożarowym.

Pewną analogię może stanowić znany z Poznania z uli-
cy Żydowskiej dom wzniesiony w technice szkieletowej, 
wydatowano go na drugą poł. XIV w. Budynek ten został 
spalony, udało się uchwycić jedynie jego dolne partie 
i częściowo zidentyikować poszczególne elementy. Słu-
py pionowe wykonano z sosny (3 próby), a także z dębu 
(2 próby); belki podwalinowe były dębowe (2 próby). 
W przypadku rygli, które uległy spaleniu uzyskano in-
formacje bardziej ogólne. Przebadano węgle drzewne, 
które jak się wydaje mogły być pozostałościami kon-
strukcji drewnianych ścian, czyli właśnie rygli, słupów 
i zastrzałów. Wyniki przedstawiają się następująco: so-
sna - 20 fragmentów, dąb - 33 i wiąz 2 fragmenty40. także 
w Kruszwicy w warstwach datowanych na początek XVI 
wieku odsłonięto pozostałości domu wzniesionego w tej 
technice. Zachowane fragmenty słupów ścian wykonane 
zostały z drewna dębowego41. te stosunkowo nieliczne 
przykłady korespondują z wynikami otrzymanymi na sta-
nowiskach w truplu i durągu.

Pomimo, że danych archeologicznych mówiących o ro-
dzaju użytego surowca jest stosunkowo niewiele, istnieje 
jeszcze jedna przesłanka, w oparciu o którą można się 
spodziewać w tego typu konstrukcjach dobrego jakościo-

35  Ziemlińska-Odojowa i Kruppé 1972: 244.
36  Gąssowski 1986: 172.
37  Kaźmierczyk 1969: 195.
38  Barnycz-Gupieniec 1993: 182.
39  Kaźmierczyk 1969: 196.
40  Stępnik 1999: 113.
41  Cota 1955: 94-95; dzieduszycki 1976: 42.

wo budulca. Otóż rozpowszechnienie się budownictwa 
szkieletowego wiązać można z osadnictwem niemieckim 
na naszych ziemiach, a w Niemczech charakter zabudo-
wy, jakość i rodzaj użytego drewna ściśle regulowały pra-
wa miejskie. Miało to na celu ujednolicenie zabudowy 
miejskiej, a także podniesienie jej jakości i trwałości42. 
Najprawdopodobniej tradycje te, razem z konstrukcją, 
zostały przeniesione na polski grunt wraz z przybywają-
cymi osadnikami niemieckimi.

Źródła dziewiętnastowieczne w sposób następujący 
charakteryzują surowiec budowlany, wykorzystywany 
w konstrukcjach szkieletowych. „podwaliny najlepsze dę-
bowe, modrzewiowe, sosnowe lub wiązowe, muszą być 
proste [...]. Słupy i rygle bywają w ścianach dębowe, wią-
zowe i iglaste; nie są zbyt długie mogą być przeto wyrobio-
ne z drzewa mniej prostego i gałęzistego [...]. Na murłaty 
albo płatwy, na których krokwy wspierają się, i na pod-
waliny słupów stolcowych, na których spoczywa wiązanie 
dachu używa się drewno dębowe lub iglaste proste [...]. 
W budynku o konstrukcji szkieletowej belki służące za pod-
stawę dla ścian, zwane podwalinami, kładą się w położenie 
poziome, a na nich wspierają się dopiero belki pionowe. 
Podwaliny robią się z drzewa sosnowego lub liściaste-
go [...]. Środkowe belki, są to belki służące za podstawę 
pierwszego i drugiego piętra; dają dębowe lub sosnowe; 
grubość ich stosuje się do grubości ścian. do podstaw kro-
kiewnych stojących belki podporne obciosują czworobocz-
nie. Przysposabiają je zwykle z gatunków iglastych”43.

Budownictwo wziemne

Na st. 2 w Lipowcu (Lichtajnach), gm. Ostróda zarejestro-
wano relikty budownictwa wziemnego. Zgodnie z inter-
pretacją realizatorów badań wykopaliskowych, odkryto 
tam zniszczone przez nowożytne niwelacje terenu blisko 
siebie ustawione chaty. Prawdopodobnie ich zewnętrz-
ne ściany tworzyły jednocześnie linię obronną grodu z 
wczesnej fazy kolonizacji krzyżackiej. Wyróżniono trzy 
chaty półziemiankowe o ścianach wykonanych według 
badaczki w konstrukcji palisadowej44, uszczelnianej do-
datkowo gliną. W tego typu obiektach o zagłębionej 
powierzchni użytkowej konstrukcje dachu osadzano na 
elementach nośnych, które zarazem licowały wewnętrz-
ne ściany wziemne półziemianki. Zazwyczaj wnętrze tego 
typu budowli szaluje się poziomymi belkami/dranicami 
lub plecionką, które dodatkowo wzmacnia się słupami. 
Stopień wykańczania wewnętrznych ścian półziemianek 
w dużym stopniu zależał od warunków glebowych. Kon-
strukcje szalujące bardziej rozbudowane były na terenach 
piaszczystych, a na terenach gliniastych już w znacznie 
mniejszym stopniu45.

42  Willerding 1996: 24; Sander-Berke 1996: 189-203.
43  Mieczyński 1861: 494-495, 719-720.
44  Informacja uzyskana od dr Magdaleny Żurek.
45  Kaźmierczyk 1969: 170.
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W trakcie badań archeologicznych w Lichtajnach po-
brano 34 próbki do analiz dendrologicznych. Pochodziły 
one wyłącznie z dużych elementów konstrukcyjnych – be-
lek. Wyróżniono kilka obiektów archeologicznych: chata 
1 (ob. 14 i ob. 30), chata 2 (ob. 15 i ob. 39), chata 3 (ob. 
103) oraz obiekty o nieokreślonej funkcji (3, 47, jednost-
ka stratygraiczna 20 i 34). W analizowanym materiale 
zwraca uwagę całkowity brak elementów konstrukcyj-
nych wykonanych z drewna iglastego. Zidentyikowano 
wyłącznie elementy z drewna liściastego, o zróżnicowa-
nych właściwościach izycznych i mechanicznych. Odno-
towano zarówno gatunki o dużej trwałości w środowisku 
o zmiennej wilgotności, takie jak dąb i wiąz, ale również 
o niskiej, takie jak jesion, klon, brzoza czy olcha. W prze-
ważającej większości próbki pobrano z pionowych ele-
mentów konstrukcyjnych. tylko jedną próbę nr 33 z chaty 
1 interpretuje się jako poziomy element konstrukcyjny 
(dąb), jedną - nr 29 łączy się z konstrukcją dachu (brzo-
za), a jedną nr 67 z elementem wyposażenia chaty (lipa). 
W przypadku chaty 1: 4 elementy pionowe wykonano 
z dębu, 4 z jesionu, 3 z brzozy i 1 z wiązu. Półziemianka 
ta cechuje się zróżnicowanym doborem surowcowym. 
W przypadku chaty 2 wyróżniono 3 taksony: dąb - 5 
próbek, jesion – 6 próbek, klon – 1 próbka. Zwraca tutaj 
jednak uwagę, że jesion odnotowano jedynie w ob. 39, 
natomiast dąb występował wyłącznie w chacie nr 1 (ob. 
14 i 30) i nr 2 (ob. 15 i 39). W chacie 3 zarejestrowano 
jedynie dwie spalone belki dębowe.

drewno najlepiej zachowuje się w środowisku o stałej 
podwyższonej wilgotności. Budownictwo wziemne nato-
miast, co jest w pełni zrozumiałe, unikało właśnie takich 
terenów. Głównie z tej przyczyny posiadamy niewiele 
informacji o składzie gatunkowym surowca wykorzysty-
wanego w budownictwie ziemiankowym i półziemian-
kowym. W naszej streie klimatycznej drewno na tere-
nach suchych ulega stosunkowo szybkiemu rozkładowi, 
dlatego też stanowisko w Lichtajnach wydaje się pod 
tym względem wyjątkowe. także zastosowana technika 
szalowania ścian półziemianek nie należy do typowych. 
Budynki wznoszone w konstrukcji palisadowej należą do 
mało popularnych. Ich budowa była stosunkowo skompli-
kowana, a nie wnosiła dodatkowych wygód w porówna-
niu z bardziej popularnymi konstrukcjami plecionkowo-
-słupowymi. Ściany w budynkach palisadowych składały 
się zazwyczaj z grubych słupów, rzadziej ich połowizn, 
rozmieszczonych w odstępach 1-2 m, a przestrzenie 
miedzysłupowe wypełniano pionowo ustawionymi, za-
chodzącymi na siebie dranicami (elementy przypomina-
jące deski). Szerokość dranic mogła dochodzić do 40 cm, 
a średnica słupów do 35 cm. Przyjmuje się, że długość 
słupów mieściła się w przedziale 3,5–5 m. Wbijano je na 
głębokość 1,5 m w ziemię, co miało za zadanie ustabili-
zowanie całej konstrukcji. 

Uważa się, że technikę palisadową zapożyczono ze 
Skandynawii i następnie rozprzestrzeniła się ona via 

Pomorze na resztę kraju na drodze kontaktów handlo-

wych ze Skandynawią, z zakonem krzyżackim oraz jeń-
cami z tych terenów46. ten typ konstrukcji można uznać 
za marginalny ale ze względu na jego pochodzenie nie-
zwykle interesujący. Połączenie zaś techniki palisadowej 
z budownictwem wziemnym wydaje się tym bardziej 
wyjątkowe.

Specyika doboru surowca przy tego typu konstruk-
cjach jest słabo rozpoznana. Budynek wzniesiony w tech-
nice palisadowej, tyle że naziemny, datowany na XI w. od-
kryto na podgrodziu w Kruszwicy, jego ściany zbudowano 
z pionowych, sosnowych dranic47. Natomiast we Wrocła-
wiu elementy konstrukcyjne wykonywano z gatunków 
liściastych: dębu i brzozy, a wystąpiły one w poziomach 
datowanych na XI i XIII w.48 

Pod względem użytego surowca, konstrukcje z Lichtajn 
zbliżone są do materiałów śląskich. W obu przypadkach 
zastosowano wyłącznie drewno liściaste. Niepokój może 
budzić jednakże stan zachowania odkrytych konstrukcji, 
które były w znacznym stopniu zniszczone przez nowożyt-
ne niwelacje. Autorka badań w zestawieniu drewnianych 
elementów konstrukcyjnych identyikuje belki pionowe 
oraz belki poziome, nie wymienia natomiast tak charak-
terystycznego i podstawowego elementu konstrukcyj-
nego ścian wzniesionych w technice palisadowej, jakim 
powinny być dranice. Wydaje się więc, że do funkcji od-
krytych obiektów i konstrukcji oraz zastosowanej techniki 
należy podchodzić z pewną ostrożnością. 

Relikty innych konstrukcji

Konstrukcja skrzyniowa  
umacniająca brzeg

W Borecznie, st. 4, gm. Zalewo w trakcie badania rezy-
dencji rycerskiej, w jednym z sondaży zlokalizowanym 
w sąsiedztwie niewielkiego cieku wodnego i terenów 
podmokłych odkryto konstrukcje drewniane przypomi-
nające skrzynie. Wstępne ustalenia oparte na analizie ce-
ramiki pozwalają datować znalezisko na XV w49. Pobrano 
dwie próby. Pierwsza zawierała 3 fragmenty drewna dę-
bowego z pnia, a druga zawierała 13 fragmentów dębo-
wych pochodzących również dużych elementów. Odkryta 
w sondażu konstrukcja przypomina skrzynie ław grodów. 
Funkcją ław było dodatkowe wzmocnienie od strony ze-
wnętrznej wału drewniano-ziemnego. Wydaje się, że 
w przypadku Boreczna, zadaniem odsłoniętej konstrukcji 
skrzyniowej mogło być umocnienie brzegu. Konstrukcje 
skrzyniowe cechują się nieskomplikowaną budową, a tak-
że podobnym rodzajem użytego drewna i przypominają 
właśnie ławy grodów. typowa ława zbudowana była za-
zwyczaj z łańcucha izbic drewnianych wypełnionych ka-

46  Koźmierczyk 1969: 194-195.
47  dzieduszycki 1976: 42.
48  Kaźmierczyk 1969: 194.
49  Informacje uzyskane od dr Magdaleny Żurek.
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mieniami, ale również ziemią, piaskiem, gałęziami drzew 
rosnących w pobliżu, a także roślinnością wodną, korą, 
zrzynkami i wiórami czyli w zasadzie wszystkim tym, co 
było w zasięgu ręki. Całość często posadowiona była na 
plecionce, faszynie bądź ruszcie, które zapobiegały zapa-
daniu konstrukcji przy mniej stabilnym gruncie. Zazwyczaj 
izbica posiadała kształt zbliżony do prostokąta o zróżnico-
wanych, ale zbliżonych do siebie wymiarach, np. 2,0 x 2,5 
m. W przypadku Boreczna, ze względu na niewielki za-
kres sondażu nie udało się poznać wymiarów konstrukcji.

Podsumowanie

Celem niniejszego opracowania było rozpoznanie specy-
iki doboru surowca drzewnego przy wznoszeniu różnego 
rodzaju budowli średniowiecznych z terenu województwa 
warmińsko-mazurskiego. Analizowane próby pochodziły 
z trzech kategorii budowli: elementów wałów drewnia-
no-ziemnych grodzisk, reliktów budynków mieszkalnych 
oraz umocnień brzegowych. Odmienne typy konstrukcji, 
różna funkcja oraz do pewnego stopnia także warunki 
zalegania pozwalały na rozpoznanie wiedzy ówczesnych 
budowniczych z zakresu właściwości izycznych drewna 
i umiejętności ich optymalnego wykorzystywania. Pew-
nym mankamentem jest stosunkowo mała liczba prób 
ograniczająca możliwości interpretacyjne. także brak bli-
skich analogii utrudnia analizę. Województwo warmiń-
sko-mazurskie należy do stosunkowo słabo rozpoznanych 
pod tym względem, dlatego też prezentowane wyniki 
wydają się o tyle cenne, że rozpoczynają dyskusję na te-
mat wiedzy o drewnie, specyice wyboru poszczególnych 
rodzajów w zależności od typu konstrukcji, jej funkcji czy 
chronologii. Porównanie z wynikami podobnych analiz 
stwarza możliwość wychwycenia stałych prawidłowości 
oraz ewentualnych regionalizmów.

Ze względu na stosunkowo małą liczbę prób przed-
stawiane wyniki należy traktować jako sugesie, będą-
ce dopiero wstępem do szerszych badań. Jednakże już 
na tym etapie badań rysują się pewne prawidłowości. 
W przypadku wałów drewniano-ziemnych grodzisk zwra-
cają uwagę następujące zbieżności, jak się wydaje cha-
rakterystyczne dla tego typu konstrukcji, bez względu na 
lokalizację oraz chronologię. W oparciu o dotychczasowe 
badania można stwierdzić, że charakterystyczną cechą 
składu surowca użytego w budownictwie grodowym za-

równo rejonu Warmii i Mazur, jak i innych rejonów Polski 
było wykorzystywanie przy wznoszeniu wałów grodów 
prawie wyłącznie drewna dębowego. tak jednoznaczny 
wybór dębiny nie był przypadkowy i wynikał z właściwo-
ści tego drewna. Wydaje się, że dla budowniczych gro-
dów najistotniejszym czynnikiem była jego nieprzeciętnie 
wysoka trwałość, zarówno w stałych, jak i zmiennych wa-
runkach wilgotności. Nie mniej istotna była jego twar-
dość i odporność na działanie czynników mechanicznych. 
W naszej streie klimatycznej brak jest porównywalnego 
rodzaju drewna, mającego równie wysokie właściwości 
fizyczne i mechaniczne, a równocześnie będącego na 
tyle popularnym w lasach aby dostarczyć tysięcy me-
trów sześciennych drewna niezbędnego do wzniesienia 
wałów grodzisk. drewno dębowe, szczególnie w przypad-
ku budowy fortyikacji nie miało konkurencji. Jak wska-
zują wyniki dotychczasowych badań, przy wyborze nie 
kierowano się ani wybraną techniką, ani też chronologią 
stanowiska, a sporadycznie pojawiające się inne rodzaje 
drewna stanowiły z reguły jedynie niewielką domieszkę.

Na tym tle kontrastują wyniki analiz dendrologicznych 
elementów uzupełniających wały grodzisk, takich jak 
zwieńczenia czy palisady na szczycie wału. W przypad-
ku analizowanego materiału zwraca uwagę brak drew-
na dębowego, tak charakterystycznego dla konstrukcji 
obronnych i wykorzystywanie drewna o znacznie niższych 
właściwościach izycznych. Wydaje się, że elementy kon-
strukcyjne zwieńczenia wałów, jako że były najbardziej 
narażone na zniszczenie, zarówno w wyniku działalności 
człowieka, jak i warunków atmosferycznych, najczęściej 
podlegały naprawie czy wymianie. Wykorzystywanie 
gorszego surowca, tak kontrastującego z samymi wała-
mi, wskazywać może na pewną doraźność napraw, po-
wodowaną być może zagrożeniem, lub wręcz przeciwnie 
obniżeniem rangi grodu. 

Na elementy fundamentowe budynków mieszkalnych 
tj. podwaliny, najczęściej wybierano dębinę. Odpowiedni 
i świadomy dobór surowca na ten element konstrukcyjny 
miał kluczowe znaczenie dla trwałości i stabilności całego 
budynku. Podwaliny przejmują i rozprowadzają ciężar ca-
łego budynku na podłoże, a także zapobiegają osiadaniu 
i pękaniu ścian. Materiały do budowy fundamentów mu-
szą mieć więc dużą wytrzymałość na ściskanie i powinny 
być odporne na wilgoć i zmienne warunki atmosferyczne, 
a najlepiej te trudne warunki spełnia właśnie zarejestro-
wana w analizowanym materiale dębina.

Elementy fundamentowe

Rodzaje drewna

sosna
Pinus sp.

dąb
Quercus sp.

olcha
Alnus sp.

Boreczno, st. 1 - elementy konstrukcyjne skrzyń umacniających brzeg
Nr inw. 19 - drewno z pnia
Nr inw. 22 - drewno z pnia

-
-

3 próbki
13 próbek

-
-

Tabela 6. Drewniane konstrukcje umocnień brzegowych
Table 6. Wooden revetments of the shorelines
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Kolejna grupa próbek pochodziła z reliktów zabudo-
wy szkieletowej, tzw. budynków szachulcowych. Przy ich 
wznoszeniu wykorzystywano jedynie drewno dębowe 
i sosnowe. Zrobiono z nich zarówno większe elementy 
konstrukcyjne, jak i wykonane z gałęzi wypełnienie prze-
strzeni międzysłupowych. Wyniki te wpisują się w do-
tychczasowe ustalenia z innych rejonów Polski, gdzie 
najczęściej wykorzystywano właśnie wysokiej jakości, 
w pełni obrobiony surowiec dębowy i sosnowy. 

Próby do analizy dendrologicznej pobrano także 
z reliktów innych budowli, m.in. umocnień brzegowych 
podmokłej doliny strumienia. Odkryta konstrukcja przy-
pomina skrzynie ław grodów i to ze względu na formę, 
jak i zastosowany surowiec. Próby na badanych stanowi-
skach pobrano także z elementów o nieustalonej jedno-
znacznie funkcji przez co możliwości interpretacyjne były 
mocno ograniczone.

Tabela 7. Wyniki analiz dendrologicznych próbek węgli drzewnych i drewna z grodzisk badanych w ramach projektu Katalog 

grodzisk Warmii i Mazur. Część 1: Pomezania, Pogezania i Warmia
Table 7. Results of the dendrological analyses of charcoal and wood samples from the strongholds excavated under the pro-
ject Catalogue of strongholds of warmia and Masuria. Part 1: Pomesania, Pogesania and Warmia

Boreczno, st. 4, gm. Zalewo, pow. iławski
Lp. Nr inw. Lokalizacja Wyniki uwagi

1 19 Wykop J 01,  
jedn. strat. 1

3 próby drewna, dąb  
Quercus sp. z pnia Rezydencja rycerska.

Skrzynia umacniająca brzeg.
Datowanie: XV w.2 22 Wykop J 01,  

jedn. strat. 1
13 prób drewna 

dąb Quercus sp. z pnia

durąg, st. 1, gm. Ostróda, pow. ostródzki
Lp. Nr inw. Lokalizacja Wyniki Uwagi

1 31
Wykop 2, jedn. 

strat. 27
60 fragm. dąb Quercus sp. 

– z pnia Spalone drewno; zawalone elementy  
spalonej konstrukcji piwniczki.

Datowanie: XIV/XV w.2 32 Wykop 2, jedn. 
strat. 27

24 fragm. dąb Quercus sp. 
– z pnia

3 38 Wykop 2, jedn. 
strat. 35

12 fragm. sosna Pinus sp. – 
gruba gałąź

Fragmenty dwóch drewnianych belek w otoczeniu pryzm kamieni 
21 i 36; fragment zniszczonej, drewnianej konstrukcji.

4 41 Wykop 2, jedn. 
strat. 24

42 fragm. dąb Quercus sp. 
– z pnia

Ziemia z kawałkami zwęglonego drewna i polepy; miąższość  
do 45 cm; jeden z zasypów piwnicy z wkopu 68.

Datowanie: XIV/XV w.

5 44 Wykop 2, jedn. strat. 
42=27

17 fragm. dąb Quercus sp. 
– z pnia

Spalone drewno; zawalone elementy spalonej konstrukcji piw-
niczki.

Datowanie: XIV/XV w.

Grabin, st. 1, gm. Ostróda, pow. ostródzki
Lp. Nr inw. lokalizacja Wyniki Uwagi

1 14 Wykop 1, jedn. 
strat. 20

3 fragm. węgli drzewnych, 
sosna Pinus sp.

Próbki pochodzą z warstwy niwelacyjnej wiązanej z tworzeniem 
majdanu grodu krzyżackiego. Zapewne była wynikiem zniszczenia 
starszych konstrukcji pruskich lub wypalania drzew porastających 

cypel, na którym planowana była budowa grodu.
Datowanie: XIII w.

2 23 Wykop 3, jedn. 
strat. 32

1 fragm. dąb Quercus sp.
1 fragm. jesion Fraxinus sp.
1 fragm. brzoza Betula sp.
1 fragm. liściaste rozpierz-

chło-naczyniowe

Próbki pochodzą z pogorzeliska zsypanego do zawalonej piwnicy. 
Pogorzelisko powstało w wyniku zniszczenia grodu krzyżackiego.

Datowanie: XIV/XV w.

3 24 Wykop 3, jedn. 
strat. 38 5 fragm. olcha Alnus sp.
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Janiki Wielkie, st. 2,  gm. Zalewo, pow. iławski
Lp. Nr inw. lokalizacja Wyniki Uwagi

1 P/2013/1 Wykop 1, jedn. 
strat. 22

3 fragm. węgli drzewnych, 
brzoza Betula sp.

z pnia

Grodzisko dwufazowe: z wczesnej epoki żelaza i wczesnego 
średniowiecza.

Fragment spalonej belki (na szczycie wału)

2 P/2013/2 Wykop 1, jedn. 
strat. 42

37 fragm. węgli drzewnych, 
buk Fagus sp.

z pnia

Bierwiona ewentualnego ramienia konstrukcji (spalonej). Na 
szczycie wału.

Kamionka, st. 9, gm. Iława, pow. iławski
Lp. Nr inw. lokalizacja Wyniki Uwagi

1 P/2012/1 Wykop 1, jedn. 
strat. 18

3 fragm. węgli drzewnych,  
sosna Pinus sp.

Duże elem i gałęzie
27 fragm. węgli drzewnych 
olsza Alnus sp. – konary i 

gałęzie
9 fragm. węgli drzewnych 

liściaste rozpierzchło-naczy-
niowe – konary i gałęzie

Grodzisko dwufazowe: z wczesnej epoki żelaza i wczesnego 
średniowiecza.

Skupisko węgli. Częściowo rozpoznane bierwiona liściaste mierzy-
ły około 6 cm  grubości i około 14 cm  długości.

2 P/2012/2 Wykop 3, jedn. 
strat. 27

1 fragm. zwęglonej kory 
liściastej

W fosie.

3 P/2012/3 Wykop 1, jedn. 
strat. 42

17 fragm. węgli drzewnych 
dąb Quercus sp. – z pnia

Prawdopodobnie drewniana rampa, z jednej strony oparta o 
skłon wału, z drugiej wsparta na palach na krawędzi pierwszego 

poziomu komunikacyjnego – klepiska. Elementy konstrukcji wału.

4 P/2012/4 Wykop 1, jedn. 
strat. 35

32 fragm. węgli drzewnych 
dąb Quercus sp. – z pnia

3 fragm. węgli drzewnych 
sosna Pinus sp. – z pnia

L-kształtne bierwiona wewnątrz wału; w odległości 2/3 wału 
patrząc od wewnątrz grodziska. Elementy konstrukcji wału.

5 P/2012/5 Wykop 1, jedn. 
strat. 42

33 fragm. węgli drzewnych 
dąb Quercus sp. – z pnia Prawdopodobnie drewniana rampa, z jednej strony oparta o 

skłon wału, z drugiej wsparta na palach na krawędzi pierwszego 
poziomu komunikacyjnego – klepiska. Elementy konstrukcji wału.6 P/2012/6 Wykop 1, jedn. 

strat. 42
9 fragm. węgli drzewnych 
dąb Quercus sp. – z pnia

7 P/2012/20 Wykop 1, jedn. 
strat.100

8 fragm. węgli drzewnych 
sosna Pinus sp. – z pnia

Wypełnisko obiektu 104, przy ścianie N wykopu. W zagłębieniu 
przywałowym.

8 P/2012/21 Wykop 2, jedn. 
strat. 47

1 fragm. węgli drzewnych 
sosna Pinus sp. – z pnia

Warstwa węgli drzewnych w narożniku wykopu. Na majdanie 
grodziska.

9 P/2012/22 Wykop 2, jedn. 
strat. 47

14 fragm. węgli drzewnych 
sosna Pinus sp. – gałęzie

1 fragm. węgli drzewnych 
brzoza Betula sp. – gałęzie
3 fragm. węgli drzewnych 

liściaste rozpierzchło-naczy-
niowe – gałęzie

10 P/2012/23 Wykop 2, jedn. 
strat. 47

12 fragm. węgli drzewnych 
sosna Pinus sp. – z pnia

11 P/2012/25 Wykop 2, jedn. 
strat. 47

2 fragm. węgli drzewnych 
sosna Pinus sp. – z pnia

12 P/2012/35 Wykop 1, jedn. 
strat.121

5 fragm. węgli drzewnych 
sosna Pinus sp. – z pnia Poziom użytkowy, w zagłębieniu przywałowym. 

13 P/2012/37 Wykop 1, jedn. 
strat.128

6 fragm. węgli drzewnych 
sosna Pinus sp. – z pnia

3 fragm. węgli drzewnych 
dąb Quercus sp. – z pnia

Spalona deska? w proilu N ściany wykopu. W N części zagłębienia 
przywałowego.

14 P/2012/40 wyk.1, jedn. strat. 
134

7 fragm. węgli drzewnych 
sosna Pinus sp. – z pnia

Piaszczysta, jednorodna warstwa ze spalenizną. Nasyp wału z 
wczesnej epoki żelaza.

15 P/2012/50 Wykop 1, jedn. 
strat. 42

12 fragm. węgli drzewnych 
dąb Quercus sp. –  z pnia

Prawdopodobnie drewniana rampa, z jednej strony oparta o 
skłon wału, z drugiej wsparta na palach na krawędzi pierwszego 

poziomu komunikacyjnego – klepiska. Elementy konstrukcji wału.
16 P/2012/51 Wykop 1, jedn. 

strat. 42
12 fragm. węgli drzewnych 
dąb Quercus sp. –  z pnia

17 P/2012/52 Wykop 1, jedn. 
strat. 42

24 fragm. węgli drzewnych 
dąb Quercus sp. –  z pnia
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Lp. Nr inw. lokalizacja Wyniki Uwagi

18 P/2012/53 Wykop 1, jedn. 
strat. 42

10 fragm. węgli drzewnych 
sosna Pinus sp. – z pnia

10 fragm. węgli drzewnych 
jesion Fraxiunus sp. – z pnia 

i gałęzie
Prawdopodobnie drewniana rampa, z jednej strony oparta o 

skłon wału, z drugiej wsparta na palach na krawędzi pierwszego 
poziomu komunikacyjnego – klepiska. Elementy konstrukcji wału.19 P/2012/54 Wykop 1, jedn. 

strat. 42
11 fragm. węgli drzewnych 
dąb Quercus sp. –  z pnia

20 P/2012/55 Wykop 1, jedn. 
strat. 42

8 fragm. nadpalonego drew-
na sosna Pinus sp. – z pnia

21 P/2012/70 Wykop 1, jedn. strat. 
153

2 fragm. węgli drzewnych 
sosna Pinus sp. – grube 

gałęzie ok. ø 10 cm

Słup (obiekt 329) podtrzymujący drewnianą rampę.

22 P/2012/71 Wykop 1, jedn. strat. 
153

18 fragm. węgli drzewnych 
sosna Pinus sp. – grube 
gałęzie ok. ø 10-12 cm

4 fragm. węgli drzewnych 
jesion Fraxinus sp. – grube 

gałęzie ok. ø 8-10 cm

Lipowiec, st. 2 (Lichtajny), gm. Ostróda, pow. ostródzki
Lp. Nr inw. Lokalizacja Wyniki Uwagi

1 18 ob. 014, wykop B, belka pionowa 10 jesion Fraxinus sp.

Chata nr 1, półziemianka, owalny wkop, 
ściany o konstrukcji palisadowej, wyprawione 

gliną, belki pionowe? 
Chronologia: XIII w.

2 20 ob. 014, wykop B, belka pionowa 26 dąb Quercus sp.
3 22 ob. 030, wykop B, belka pionowa 3 wiąz Ulmus sp.
4 27 ob. 014, wykop B, belka pionowa nr 20 jesion Fraxinus sp.
5 38 ob. 014, wykop B, belka pionowa nr 88 brzoza Betula sp.
6 39 ob. 014, wykop B, belka pionowa nr 89 dąb Quercus sp.
7 40 ob. 015, wykop B, belka pionowa nr 87 dąb Quercus sp.
8 41 ob. 014, wykop B, belka pozioma nr 33 dąb Quercus sp.

9 43 ob. 014, wykop B, belka nr 29 
fragment konstrukcji dachu? 

brzoza Betula sp.

10 45 ob. 014, wykop B, belka pionowa nr 52 jesion Fraxinus sp.

11 50 ob. 014, wykop B, belka nr 67 
fragment wyposażenia? 

lipa Tilia sp.

12 52 ob. 014, wykop B, belka pionowa nr 90 brzoza Betula sp.

13 56 ob. 014, wykop B, belka pionowa nr 116 dąb Quercus sp.

14 62 ob. 014, wykop B, belka pionowa nr 134 brzoza Betula sp.
15 71 ob. 014, wykop B, belka nr 41 jesion Fraxinus sp.

16 23 ob. 030, wykop B, belka pionowa 4 dąb Quercus sp.

Chata nr 2, półziemianka, owalny wkop, 
ściany o konstrukcji palisadowej, wyprawione 

gliną, 
belki pionowe? 

Chronologia: XIII w.

16 31 ob. 015, wykop B, belka pionowa nr 11 dąb Quercus sp.

18 34 jedn. strat. 039, wykop C, belka pionowa nr 1 dąb Quercus sp

19 37 ob. 015, wykop B, belka pionowa nr 1 dąb Quercus sp.

20 42 ob. 015, wykop B, belka pionowa nr 1 dąb Quercus sp.

21 65 ob. 039, wykop C, belka pionowa nr 29 jesion Fraxinus sp.
22 68 ob. 039, wykop C, belka pionowa nr 30 jesion Fraxinus sp.
23 69 ob. 039, wykop C, belka pionowa nr 20 jesion Fraxinus sp.
24 72 ob. 039, wykop C, belka pionowa nr 31 jesion Fraxinus sp.
25 73 ob. 039, wykop C, belka pionowa nr 31 jesion Fraxinus sp.
26 74 ob. 039, wykop C, belka pionowa nr 23 klon Acer sp.

27 75 ob. 039, wykop C, belka pionowa nr 30 jesion Fraxinus sp.

28 104 Wykop D, warstwa W.106
(fragment spalonej belki) dąb Quercus sp. 

Chata nr 3, półziemianka, owalny wkop.
Chronologia: XIII w.

29 106 Wykop D, warstwa W.106
(fragment spalonej belki) dąb Quercus sp. 
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Lp. Nr inw. Lokalizacja Wyniki Uwagi

30 53 ob. 3, jedn. strat. 13, wykop 1, fragm. spalonej 
belki bez numeru 

dąb Quercus sp. (15 
ułamków węgli) Fragment niezindentyikowany

31 82 jedn. strat. 20, wykop 1, fragm. spalonej belki 
bez numeru

dąb Quercus sp. 
(4 ułamki węgli)

32 26 Ob. 47 wykop A, belka olcha Alnus sp.
Fragment niezidentyikowanej

konstrukcji obok chaty nr 133 29 jedn. strat. 034 , wykop A, belka nr 1 jesion Fraxinus sp.

34 60 ob. 047, wykop A, belka nr 3 brzoza Betula sp.

Łodygowo, st. 3, gm. Kisielice, pow. iławski
Lp. Nr inw. lokalizacja Wyniki Uwagi

1 21 Wykop 2, jedn. 
strat. 72

5 fragm.węgli drzewnych, 
dąb Quercus sp. 

z pnia

Prawdopodobnie relikt zniszczonej ściany 
lub belki podwalinowej budynku.

Datowanie: średniowiecze

Strużyna, st. 21, gm. Morąg, pow. ostródzki
Lp. Nr inw. lokalizacja Wyniki Uwagi

1 11
Wykop 1, jedn. 

strat. 16

1 próba drewna, dąb  
Quercus sp. Grodzisko dwufazowe: z wczesnej epoki żelaza i wczesnego 

średniowiecza.
Fragment belki. Prawdopodobnie pozostałość zniszczonej ściany 

budynku. 2 15 Wykop 1, jedn. 
strat. 45

2 fragm. węgli drzewnych, 
dąb Quercus sp.

3 18 Wykop 1, jedn. 
strat. 54

12 fragm. węgli drzewnych, 
dąb Quercus sp.

Susz, st. 1, gm. Susz, pow. iławski
Lp. Nr inw. lokalizacja Wyniki Uwagi

1 P/2013/27 Wykop 4, jedn. 
strat. 49

1 próba drewna, dąb Quer-
cus sp. 
z pnia

Relikt szalunku lub poziomy element konstrukcyjny wału grodu 
krzyżackiego z jego drugiej fazy użytkowej. Element ten ułożony 

był równolegle do linii kamiennego muru, tuż przy krawędzi wko-
pu budowlanego, pod tenże kamienny mur.

Datowanie: XIV w.

2 P/2013/29 Wykop 4, obiekt 72, 
jedn. strat. 73

1 próba drewna 
sosna Pinus sp.

z pnia

Relikt pionowo wkopanego pala średnicy około 42 cm i zachowa-
nej długości około 70 cm. Pal jest pozostałością zapewne palisady 
wzniesionej szczycie wału grodu krzyżackiego, w jego pierwszej 

fazie użytkowej.
Datowanie: XIII w.

trupel, st. 1, gm. Kisielice, pow. iławski
Lp. Nr inw. lokalizacja Wyniki Uwagi

1 P/2013/5 Wykop 1, jedn. 
strat. 4

4 fragm. węgli drzewnych, sosna 
Pinus sp.

z pnia

3 fragm. olcha/grab

Relikty zawalonej ściany wykonanej zapewne w konstrukcji 
szachulcowej (drewno oblepione dużą ilością polepy). 

Datowanie: średniowiecze.
2 P/2013/16 Wykop 2, jedn. 

strat. 20

2 fragm. węgli drzewnych, sosna 
Pinus sp.

z pnia

3 P/2013/17 Wykop 1, jedn. 
strat. 22

16 fragm. węgli drzewnych, sosna 
Pinus sp.

grube gałęzie

4 P/2013/19 Wykop 1, jedn. 
strat. 36

3 fragm. węgli drzewnych, dąb 
Quercus sp.

z pnia

5 P/2013/20 Wykop 1, jedn. 
strat. 22

9 fragm. węgli drzewnych, dąb 
Quercus sp.

z pnia

Relikty zawalonej ściany wykonanej zapewne w konstrukcji 
szachulcowej (drewno oblepione dużą ilością polepy). 

Datowanie: średniowiecze.
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Lp. Nr inw. lokalizacja Wyniki Uwagi

6 P/2013/23 Wykop 1, jedn. 
strat. 29

2 fragm. węgli drzewnych, sosna 
Pinus sp.

z pnia

Relikty zawalonej ściany wykonanej zapewne w konstrukcji 
szachulcowej (drewno oblepione dużą ilością polepy). 

Wieprz, st. 20, gm. Zalewo, pow. iławski
Lp. Nr inw. lokalizacja Wyniki Uwagi

1 P/2013/3 Wykop 1, jedn. 
strat. 14

12 fragm. węgli drzewnych, sosna 
Pinus sp.

z pnia

Grodzisko z wczesnej epoki żelaza.
Próbki pochodzą z wypełniska wąskiego, płytkiego rowu, 

równoległego do linii fos, położonego za ostatnią fosą 
licząc od majdanu. W obiekcie tym natraiono na dużą ilość 

spalenizny i liczne fragmenty ceramiki.

2 P/2013/5 Wykop 1, jedn. 
strat. 5

5 fragm. węgli drzewnych, sosna 
Pinus sp.

z pnia

Grodzisko z wczesnej epoki żelaza.
Próbki pochodzą z otoczenia pierwszej fosy licząc od maj-
danu grodziska. Znajdowały się luźno w obrębie sedymen-

tu, na styku z warstwą 54.

Zajączki, st. 1, gm. Ostróda, pow. ostródzki
Lp. Nr inw. lokalizacja Wyniki Uwagi

1 18 Wykop 1, jedn. strat. 
30./2

10 fragm. dąb Quercus sp. 
– z pnia

Elementy konstrukcyjne wału grodziska.

2 19 Wykop 1, jedn. strat. 
30./3

12 fragm. dąb Quercus sp. 
– z pnia

3 24 Wykop 1, jedn. strat. 
30./8

4 fragm. dąb Quercus sp. – z 
pnia

4 45 Wykop 1, jedn. strat. 
86/1

12 fragm. dąb Quercus sp. 
– z pnia

5 50 Wykop 1, jedn. 
strat. 79

35 fragm. dąb Quercus sp. 
– z pnia

6 63 Wykop 1, jedn. 
strat.124

14 fragm. dąb Quercus sp. 
– z pnia Elementy konstrukcyjne chodnika w bramie grodziska.

Zimnochy, st. 2, gm. Godkowo, pow. elbląski
Lp. Nr inw. lokalizacja Wyniki Uwagi

1 14 Wykop 1, jedn. 
strat. 9

7 fragm. węgli drzewnych, 
dąb Quercus sp. – z pnia lub 

konaru

Próbki pochodzą z warstwy związanej z funkcjonowaniem maj-
danu grodu. Pogorzelisko powstało w wyniku zniszczenia grodu 

krzyżackiego.
Datowanie: XIII/XIV w.

2 32 jedn. strat. 19
3 fragm. węgli drzewnych, 

dąb Quercus sp. – z pnia lub 
konaru

Próbki pochodzą z północnego stoku wału grodziska. Pogorzelisko 
powstało w wyniku zniszczenia grodu krzyżackiego i zawalenia 

konstrukcji drewnianych, które spłynęły w kierunku fosy.
Datowanie: XIII/XIV w.

3 48 jedn. strat. 25 8 fragm. węgli drzewnych, 
dąb Quercus sp. – z pnia

Próbki pochodzą z pogorzeliska po zniszczonej konstrukcji drew-
nianej związanej z funkcjonowaniem wapiennika we wczesnym 
okresie krzyżackim. Pogorzelisko znajdowało się na poziomie 

wkopu pod wapiennik, w jego najbliższym otoczeniu, na północ-
nym stoku wału grodziska.

Datowanie: XIII w.

4 51 jedn. strat. 25 4 fragm. dąb Quercus sp. –  
z pnia
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tomasz Stępnik

Dendrological analysis of samples of wood and charcoal from the strongholds  
in the western part of the Warmian-Masurian Province

Summary

the aim of this study was to idenify the speciic nature of the 
selecion of wood raw material in the construcion of Prehistor-
ic and Medieval strongholds in the western part of the Warmi-
an-Masurian Province in the north-eastern Poland, which were 
excavated under the Naional Programme for development of 
Humaniies project Catalogue of strongholds of Warmia and 
Masuria. Part 1: Pomesania, Pogesania and Warmia, directed 
by Professor Zbigniew Kobyliński in 2012-2016. the analysed 
samples of charcoal and wood came from 13 archaeological 
sites: the Early Iron Age stronghold at Wieprz, site 20, commu-
nity of Zalewo; the Early Medieval strongholds at Janiki Wielkie, 
site 2, community of Zalewo, Kamionka, site 9, community of 
Iława, Strużyna, site 21, community of Morąg and Zajączki, site 
1, community of Ostróda, and Late Medieval strongholds at 
Boreczno, site 4, community of Zalewo, durąg, site 1, commu-
nity of Ostróda, Grabin, site 1, community of Ostróda, Lipowiec, 
site 2 (Lichtajny), community of Ostróda, Susz, site 1, commu-
nity of Susz, trupel, site 1, community of Kisielice and Zimno-
chy, site 2, community of Godkowo. In addiion a sample from 

setlement Early Medieval site at Łodygowo, site 3, community 
of Kisielice, was also analysed. the samples were obtained 
from three categories of structures: the elements of ramparts 
of wooden and earthen strongholds, relics of residenial build-
ings and revetments. diferent types of structures, diverse func-
ions and to some extent the condiions of deposiion made it 
possible to recognise the knowledge that the builders of these 
foriicaions had about the physical properies of wood and 
their skills in the opimal use of wood. One drawback is the 
relaively small number of samples, which limits the possibili-
ies of interpretaion. the lack of close analogies also makes 
the analysis diicult. Warmia and Masuria are relaively poorly 
researched in this respect. therefore, the presented results 
seem to be so much more valuable as they iniiate a discus-
sion on the knowledge of the wood and on the speciics of the 
choice of paricular types depending on the type of structure, 
its funcion and chronology. Comparison with results of similar 
studies makes it possible to determine underlying regulariies 
and any regionalisms.
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due to the relaively small number of samples analysed, the 
presented results should be considered as suggesions, that are 
only preludes to broader research. However, already at this 
stage of the study some regulariies can be concluded. In case 
of the wooden and earth rampart construcions, regardless of 
locaion and chronology, some convergences can be noiced. 
Based on previous studies it can be stated that the charac-
terisic feature of the composiion of the material used in the 
construcion of ramparts of strongholds both in the region of 
Warmia and Masuria, as well as in other regions of Poland, was 
the almost exclusively use of oak. this clear choice of the oak 
was not accidental but relected the properies of this speciic 
kind of wood. It seems that for the builders of the strongholds, 
the most important factor was the unusually high durability of 
oak, both in stable as well as in variable condiions of humidity. 
No less important was the hardness of this wood and its resist-
ance to mechanical deformaions. In our climate zone, there 
is no comparable type of wood, having such high physical and 
mechanical properies, and at the same ime being so popular 
in the forests to provide thousands of cubic meters of imber 
needed to erect ramparts of the enclosed setlements. As the 
results of previous studies show, other types of wood were usu-
ally only as a small admixture. 

Against this background, the results of the dendrological 
analyses of addiional elements of the ramparts, such as inials 
and palisades at the top of the ramparts stand in contrast, be-
cause of the general lack of the oak and the use of wood with 
signiicantly worse physical properies. It seems that these ele-
ments, as they were the most vulnerable to destrucion, both 

as a result of human activity, and weather conditions, were 
coninually subject to repair or replacement. the use of inferior 
raw material may indicate hasty repairs, caused perhaps by a 
threat, or by a reducion in the importance of the stronghold.

In case of the residenial buildings in the strongholds, their 
foundaions were most oten built also of oak. Adequate and 
conscious choice of raw material for this construcion element 
was crucial for the stability and durability of the building. the 
foundaions acquire and distribute the weight of the building 
to the ground and prevents setling and cracking of walls. Ma-
terials for the construcion of the foundaions must therefore 
have a high compressive strength and should be resistant to 
moisture and to changing weather condiions, and oak is the 
opimal wood to use in these diicult condiions,

Another group of samples came from the relics of the 
so-called half-imbered buildings. Only the wood of oak and 
pine was used in their construcion. Both the main structural 
elements, as well as the fill of the space between the posts 
were made of these sorts of wood. these results fit in with 
observaions done in other regions of Poland, where the most 
frequently used was high quality, fully processed wood of oak 
and pine.

Samples for dendrological analysis were obtained also from 
the relics of other structures, including revetments of marshy 
stream valley. the discovered features also pertain to the boxes 
of the strongholds’ ramparts, both in respect to their forms and 
to the material used.

 

translated by Zbigniew Kobyliński
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