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Relikty zabudowy osiedla obronnego w Biskupinie w świetle
interpretacji przedwojennej dokumentacji rysunkowej
i fotograficznej oraz produktów fotogrametrycznych
The remains of the Biskupin fortified settlement in the light of
interpretation of the pre-war drawing and photographic documentation
and photogrammetric products

I. ZAGADNIENIA WSTĘPNE
Trywialne są już informacje, że badania w Biskupinie w latach 1934–1939 prowadzone były
z ramienia Instytutu Prehistorycznego Uniwersytetu Poznańskiego i Działu Przedhistorycznego
Muzeum Wielkopolskiego, a kierowali nimi Józef
Kostrzewski oraz jego zastępca Zdzisław Rajewski.
W trakcie badań odsłonięto północną i północno-wschodnią oraz południowo-zachodnią część stanowiska o powierzchni nieco ponad 1 ha. Istotne
jest, że kierownictwo Ekspedycji Wykopaliskowej
dołożyło starań, aby w kilkuletnich odstępach publikować prace poświęcone wynikom badań. Idea
ta bardzo szybko została urzeczywistniona (Kostrzewski et al. 1936; Kostrzewski (red.) 1938; Kostrzewski (red.) 1950). Przez dziesięciolecia zawarte
w nich artykuły (Kostrzewski 1936, 1938, Rajewski 1950b, Żurowski 1950) były fundamentem wiedzy o Biskupinie, uzupełnianym o kolejne publikacje, w których autorzy raczej skupiali się na przykładach potwierdzających wcześniejsze koncepcje.
Zawarte w nich poglądy dotyczą rozplanowania
i kształtowania wewnętrznej przestrzeni w starszej
i młodszej fazie osiedla obronnego, a także rozwiązań konstrukcyjnych jednostkowych obiektów.
Prezentowane wyniki badań, zgodne z ówczesną

praktyką badawczą, były konfrontowane z tradycyjnym budownictwem ludowym. W opracowaniach tych autorzy skupiali się zwykle na wybranych obiektach, których budowa czymś się wyróżniała w aspekcie tendencji zmian w osiedlach
z poszczególnych faz czy ilości zużytego drewna
i uogólniali ustalenia, rozszerzając je na całą zabudowę. Zauważalna jest w narracji o Biskupinie tendencja do wyciągania wniosków ogólnych na podstawie charakterystyki jednostkowych obiektów.
Nie zawsze też autorzy pierwszych publikacji byli
skłonni przybliżyć metody analityczne, które towarzyszyły formułowaniu ich koncepcji. W powyższych pracach ustalenia badaczy bazują często
na niepełnej dokumentacji, w szczególności rysunkowej.
Publikacje te, wskazujące na zharmonizowany
i logiczny sposób organizacji przestrzennej, stanowiły podstawę do dalszych, syntetyzujących opracowań (Niesiołowska-Wędzka 1974; Grossman
2006).
W konsekwencji dotychczasowych ustaleń Biskupin kojarzony jest dziś z monolitem szeregowo ustawionych budowli o konstrukcji sumikowo-łątkowej, które trwały przez dziesięciolecia w niezmienionym kształcie. W rezultacie utrwalania się niekwestionowanych poglądów pewne oczywistości
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nie budzą już żadnych zastrzeżeń ani dyskusji. Przykładem może być przebiegająca ukośnie ponad rumowiskami starszej zabudowy rzędu II ulica-łącznik, która nie przeszkadza w wyrażeniu opinii, że
w młodszej fazie mieszkańcy kontynuowali tradycyjną zabudowę rzędową (np. Rajewski 1950b,
s. 274, ryc. 1). Potwierdzeniem przywiązania do
koncepcji regularnej zabudowy mieszkalnej jest
też interpretacja reliktów przedstawiona w postaci planu stanowiska ze schematem organizacji
przestrzeni (Kostrzewski 1950, dołączony do publikacji plan stanowiska i rycina ukazująca schemat zabudowy). Na planie tym ukazano m.in. dwa
budynki w zabudowie rzędowej na wschodnim
odcinku rzędu VIII, gdzie rozmieszczenie słupów
w ograniczonej przestrzeni wyklucza istnienie budynków szeregowych. W dotychczasowych publikacjach poświęconych Biskupinowi nie przeprowadzono analiz bazujących na kompletnych źródłach, takich jak dokumentacja rysunkowa i fotograficzna, co przyczyniło się do utrwalania
w dotychczasowej narracji o Biskupinie niezweryfikowanych koncepcji. Zapewne wiązało się to
z ograniczeniami technologicznymi pracy z danymi i złożonością struktur osiedla obronnego.
Ostatnio pojawiły się nowe możliwości w zakresie
integracji i wykorzystania dostępnej obecnie dokumentacji. Początkowo zaowocowały one powstaniem zwektoryzowanego planu stanowiska (Kopiasz 2015). Natomiast inwentaryzacja i kwerenda
kolekcji fotografii ujawniły (w tym tomie: W. Rączkowski; J. Kopiasz, A. Drzewicz, A. Grochulska,
K. Piotrowska), jak wielki i niewykorzystany drzemie w nich potencjał.
Kolekcje fotografii wraz ze zintegrowanym planem stanowiska stanowiły punkt wyjścia do podjęcia prób reinterpretacji dotychczas obowiązujących ustaleń. W trakcie identyfikacji złożonych
struktur stało się oczywiste, że przeprowadzona
analiza reliktów zabudowy nie może być podporządkowana wcześniejszym ustaleniom dotyczącym konstrukcji obiektów budowlanych.
Projekty związane z digitalizacją dokumentacji
rysunkowej (Kopiasz 2015) oraz fotograficznej
(w tym tomie: J. Kopiasz, A. Drzewicz, A. Grochulska, K. Piotrowska), a także stworzenie zintegrowanej bazy danych (w tym tomie: H. Bujno, J. Pluto-Kossakowska, J. Kopiasz) o zidentyfikowanych

reliktach konstrukcyjnych osiedla w Biskupinie
otworzyły możliwości ponownego, krytycznego
spojrzenia z jednej strony na dane, a z drugiej na
istniejące już w literaturze i utrwalone w świadomości wielu badaczy interpretacje.
Celem tego tekstu jest zatem wnikliwa analiza
dokumentacji rysunkowej i fotograficznej prowadząca do interpretacji chronologiczno-funkcjonalnej struktur, a także zagospodarowania przestrzeni. W części poświęconej zabudowie mieszkalno-gospodarczej uwaga zostanie zwrócona na zastosowane systemy konstrukcyjne poszczególnych
budynków, a także ukazane zostaną zachodzące
w nich zmiany, które spowodowane były modernizacjami. Zabudowa rzędowa starszej fazy zostanie
również zinterpretowana w kontekście mniej lub
bardziej zintegrowanego z sobą konglomeratu pojedynczych budowli. Dokonana zostanie również
interpretacja i reinterpretacja pozostałych struktur
(szlaki komunikacyjne, wały, falochrony) lub ich
elementów.
Proces interpretacji reliktów dotyczy głównie
zindywidualizowanych obiektów, jakimi są budynki. Niezbędnym narzędziem umożliwiającym
analizę był zwektoryzowany plan stanowiska
(ryc. 1), który w trakcie dokonywania interpretacji
funkcjonalno-chronologicznej podlegał modyfikacjom. Obiektom rysunkowym, będącym obrysem
elementu budynku lub szlaku komunikacyjnego,
przydzielano stosowną warstwę wektorową, różniącą się barwą od innych. Na podstawie tego
planu stworzono model danych wektorowych na
potrzeby bazy danych GIS (w tym tomie: H. Bujno, J. Pluto-Kossakowska, J. Kopiasz).
Pozostałym źródłem informacji o reliktach zabudowy osiedla były zeskanowane fotografie
z Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie (PMA) i Muzeum Archeologicznego w Biskupinie (MAB). Posłużyły one do wygenerowania
modeli przestrzennych, wizualizacji przestrzennych i ortofotomap (w tym tomie: D. Zawieska,
J. Markiewicz, A. Tobiasz, J. Tazbir; też: Zawieska
et al. 2017). Sposób ich szczegółowego wykorzystania został już omówiony (w tym tomie: J. Kopiasz,
A. Drzewicz, A. Grochulska, K. Piotrowska).
Fotografie i powstałe dzięki nim produkty wykorzystywano w różnym zakresie. Zintegrowane
z planem wektorowym ortofotomapy są najbar-
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dziej wszechstronnym źródłem informacji o całych strukturach lub elementach pojedynczych
obiektów. Rekompensują brak dokumentacji rysunkowej w skali 1:10, która zaginęła w czasie
ostatniej wojny (Rajewski 1950a, s. 4; Kopiasz
2015, s. 85, 87). Ortofotomapa, podobnie jak zdjęcia lotnicze, dostarcza informacji o zasięgu struktur ciągłych (wały, ulice, rzędy zabudowy) i pozwala dostrzec ich zmienność na dużej przestrzeni. Z drugiej strony umożliwia dokonywanie ocen
pojedynczych elementów budowli (np. łątki, ściana z pionowo wbitych dranic). Nie może być jednak traktowana jako jedyne fotograficzne źródło
informacji o reliktach. Fotografie lotnicze i ortofotomapy w warunkach środowiskowych Biskupina (wysoki poziom wód Jeziora Biskupińskiego) prawie zawsze dostarczają informacji o potencjalnej wysokości leżących nad sobą struktur
z różnych faz, takich jak podłogi budynków, ulice. Ocenę taką umożliwiają zdjęcia lotnicze ukazujące częściowo przykryte wodą relikty. Aby
uwiarygodnić przypuszczenia powstałe w trakcie
analizy zdjęć lotniczych i ortofotomap, należy
konfrontować je ze zdjęciami ukośnymi lub modelami 3D, ewentualnie wizualizacjami. Zdjęcia
ukośne, szczególnie wykonane pod małym kątem, posłużyły do wielu analiz odcinków obiektów widocznych tylko z niewielkiej odległości.
Dzięki nim można było dokonać wielu obserwacji układów stratyfikacyjnych, a także dotyczących stosowania pewnych rozwiązań konstrukcyjnych, np. używania belek podwalinowych
pod sumikami.
Z dzisiejszej perspektywy mankamentem dokumentacji rysunkowej z Biskupina z okresu przedwojennego jest brak naniesionych punktów niwelacyjnych lub ich zbyt mała sieć (Kopiasz 2015,
s. 68, 69). Dlatego duży nacisk położono na odtworzenie lokalizacji elementów obiektów w pionie na
podstawie technologii fotogrametrycznych. W tym
celu opracowano metodykę tworzenia modeli przestrzennych na podstawie fotografii z Biskupina.
Powstałe modele służyły analizie pojedynczych
budynków wraz z ich otoczeniem. Na ich podstawie dokonywano pomiarów w pionie.
W trakcie analiz konstrukcyjno-chronologicznych posługiwano się również wizualizacjami
przestrzennymi wygenerowanymi w technologii

Shape from Shadow (SFS). Pozwalają one zidentyfikować istotne szczegóły świadczące o funkcji elementów budowli (np. pazy w łątkach, otwory
w belkach podwalinowych służące do osadzenia
w nich łątek, soch).
Tak przygotowane dane z istniejącej dokumentacji rysunkowej i fotograficznej pozwalają na
ocenę i interpretację obiektów zarówno w szerszym kontekście (ortofotomapa zintegrowana
z planem, zdjęcia lotnicze), jak i z bliskiej perspektywy (przede wszystkim zdjęcia ukośne, modele przestrzenne i wizualizacje). Proces poznawczy opierający się na obserwacjach „od ogółu do
szczegółu” i „od szczegółu do ogółu” pozwala
zidentyfikować poszczególne struktury, odróżnić
obiekty starsze od młodszych, lepiej zrozumieć
funkcjonowanie ich jako całości większych elementów (np. zabudowy rzędowej) oraz dostrzec
w nich ślady zachodzących zmian.
Analiza reliktów osiedla ma charakter konstrukcyjno-chronologiczny i wykorzystuje schemat klas i atrybutów bazy danych GIS. W trakcie
analizy drewnianych reliktów zabudowy mieszkalno-gospodarczej (w oparciu o zdjęcia ukośne,
lotnicze i dokumentację rysunkową) stwierdzono
trzy fazy zabudowy. W fazie starszej i młodszej
wznoszono budynki pomiędzy ulicami poprzecznymi a wewnętrzną ulicą okrężną. Na podstawie
pośrednich danych1 możemy przypuszczać, że
obiekty z fazy starszej i młodszej otoczone były
wałem. Trzecią, najmłodszą fazę, reprezentuje co
najmniej kilka budynków w zabudowie rozproszonej, nieuwzględniającej sieci szlaków komunikacyjnych z fazy starszej i młodszej. Nie dysponujemy danymi, by ocenić, czy odkryte budynki
z fazy najmłodszej z północno-wschodniej części
stanowiska funkcjonowały jako obiekty zabudowy osiedla obronnego.

1

Z okresu przedwojennego nie zachowała się dokumentacja
przekrojów (Rajewski 1950a s. 4; za wyjątkiem szkicu przekroju z południowej części stanowiska – informacja Michała Kary z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Poznaniu). Szczególnie istotne znaczenie dla określenia chronologii względnej
zapewne miała dokumentacja profili usytuowanych poprzecznie w stosunku do falochronu, wałów oraz uwzględniająca
przyległe do nich (od strony wnętrza osiedla) obszary nad
wewnętrzną ulicą okrężną i reliktami budynków z fazy młodszej (VI/9/M) i starszej (VI/10/S) (Paulo 1938, ryc. 1).
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Głównymi elementami struktur budownictwa
drewnianego osiedla obronnego dwóch pierwszych faz były szlaki komunikacyjne, budynki oraz
wały wraz z falochronem (ryc. 1). Zaproponowane
rozwiązanie jest wyrazem przyjętych założeń
w odniesieniu do procesów kształtowania przestrzeni osiedla obronnego, którymi były:
1. Wytyczenie i budowa zewnętrznych oraz wewnętrznych szlaków komunikacyjnych. Ich lokalizacja była czynnikiem decydującym o rozmieszczeniu wewnętrznej zabudowy (przede wszystkim
w fazie starszej). W mniejszym stopniu lokalizacja
wału zdeterminowana była położeniem wewnętrznej i zewnętrznej ulicy okrężnej w starszej
fazie zabudowy (ze względu na odległość między
zewnętrzną i wewnętrzną ulicą okrężną a wałem).
2. Stopniowe wznoszenie budynków (przede
wszystkim w fazie starszej) dostosowane do wytyczonych szlaków wewnętrznych (wewnętrzna ulica okrężna, ulice poprzeczne).
3. Budowa wałów i falochronów.

II. ANALIZA RELIKTÓW
ZABUDOWY OSIEDLA
OBRONNEGO
Analizowany obszar osiedla obejmuje północną
i północno-wschodnią część stanowiska badanego
w latach 1934–1939 (ryc. 1) za wyjątkiem odcinków w centralnej, południowo-zachodniej i południowej części, które były badane w latach
w 1938–1939 (ary: 152–158, 221, 222, 235–238,
253, 254). Obszar ten został ponownie przebadany
w latach 1947–1948, gdyż w czasie II wojny światowej zaginęła część dokumentacji rysunkowej
(plany, profile) i fotografii. Po raz drugi odkryte
ślady drewnianej zabudowy ponownie narysowano i sfotografowano (Rajewski 1950a, s. 5, 9;
Grossman 2006, s. 94; Kopiasz 2015, s. 87). Zadokumentowane wówczas relikty, jak można wnioskować z ocalałej dokumentacji fotograficznej
(ryc. 2), uległy w ciągu dziesięciolecia znacznej
destrukcji (Kopiasz 2015, ryc. 29). Powstałe po wojnie plany dokumentują znacznie słabiej zachowane
relikty w porównaniu do stanu z okresu przedwojennego. Ich lokalizacja została wpisana w nieprecyzyjną odtworzoną siatkę arową (Kopiasz 2015,
s. 72, ryc. 29). Trudności interpretacyjne, których

nie jesteśmy w stanie rozwiązać na podstawie analizy dokumentacji z fragmentu centralnej i południowo-zachodniej części stanowiska, mogłyby
prowadzić do wyciągania nieuzasadnionych wniosków.

II.1. Szlaki komunikacyjne
W kontekście analizowanej części stanowiska
szlaki komunikacyjne, potocznie nazywane ulicami, „pomostem” (Kostrzewski 1950, dołączony
do publikacji plan stanowiska i rycina ukazująca
schemat zabudowy), to konstrukcje ułożone albo
bezpośrednio na gruncie, albo na dodatkowych
elementach (ryc. 3) lub strukturach zapewniających im stabilność, zabezpieczających je przed
zapadaniem się w podłożu. Pojedyncze elementy
bądź struktury, na których położona była zasadnicza konstrukcja ulicy, mogły być również stosowane w celu podniesienia poziomu nawierzchni.
Konstrukcję ulic tworzyły legary, na których
układano w poprzek elementy nawierzchni ulicy
(ryc. 4), wykonane z odcinków (zapewne łupanych) bierwion, dranic, a w młodszej fazie zabudowy (poziom nr 2, 3) również z żerdzi.
Zamiast nieprecyzyjnego terminu „pomost” 2
(Rajewski 1950b, s. 247, ryc. 9) na określenie zewnętrznego szlaku komunikacyjnego w północno-wschodniej części stanowiska, będę posługiwał
się określeniem „zewnętrzna ulica okrężna”.
Szlaki komunikacyjne zostały wyróżnione na
podstawie kryterium lokalizacji, które ma ścisły
związek z ich funkcją. Były nimi szlaki (ulice) zewnętrzne i wewnętrzne. Zarówno w przestrzeni
wewnętrznej, jak i na zewnątrz wału tworzyły
one przypuszczalnie sieć obiektów konstrukcyjnie
2

Wg definicji Słownika Języka Polskiego „pomost” (w znaczeniu budowli hydrotechnicznej) to „platforma oparta
na podporach, wychodząca z brzegu na jezioro lub rzekę”
lub „platforma oparta na podporach lub podwieszona,
umożliwiająca przejście ponad czymś na drugą stronę (Internet: http://sjp.pwn.pl/slowniki/pomost.html; [dostęp:
09.03.2017]). Obiekt ten w analizowanej przestrzeni stanowiska nie był wsparty na podporach. Nie można zgodzić się
z opinią, według której na wschodnim odcinku „pomost”
zaczopowany był na słupach. Słupy, o których wspomina
autor, są przez niego datowane na wczesne średniowiecze
(Rajewski 1950b, s. 247, ryc. 9). Rycina, na którą powołuje
się Zdzisław Rajewski, dokumentuje m.in. legary leżące bezpośrednio na faszynie.
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A
B

Ryc. 2. Biskupin, stanowisko 4. Dwa zdjęcia dokumentujące od strony południowo-wschodniej relikty na arach
153–156. A – z roku 1939: widoczne dwa poziomy ulicy poprzecznej nr 8 wraz z przyległymi budynkami
(Archiwum Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie – PMA); B – z drugiej połowy lat 40. XX w.:
fragmentarycznie zachowane odcinki starszej ulicy poprzecznej nr 8 i łątki budynków
(Archiwum Muzeum Archeologicznego w Biskupinie – MAB)
Fig. 2. Biskupin, site 4. Two photographs documenting, from the south-east, features situated on ares 153–156.
A – from 1939: documenting two levels of transverse road no. 8 with adjacent buildings
(Archive of the State Archaeological Museum in Warsaw – PMA); B – from the second half of the 1940s:
partly preserved fragments of the older transverse road no. 8 and the uprights of buildings
(Archive of the Archaeological Museum in Biskupin – MAB)
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Ryc. 3. Biskupin, stanowisko 4.
Fragment wewnętrznej ulicy
okrężnej na arze 20. Na zdjęciu
widoczne jest poprzecznie
położone bierwiono, na którym
oparty jest legar ulicy
(Archiwum PMA)
Fig. 3. Biskupin, site 4.
Fragment of inner ring road on
are 20. The photograph shows
a log lying crosswise, on which
rests the beam of the street
(PMA Archive)

Ryc. 4. Biskupin, stanowisko 4. Nawierzchnia północnego odcinka wewnętrznej ulicy okrężnej (Archiwum PMA)
Fig. 4. Biskupin, site 4. Surface of northern section of inner ring road (PMA Archive)
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A
B
C1

C2
B
A

C3
C3
C4
C4
C5
C5

Ryc. 5. Północno-wschodnia część stanowiska 4 w Biskupinie. A – zewnętrzna ulica okrężna, B – wewnętrzna
ulica okrężna, C – ulice poprzeczne: C1 – nr 1, C2 – nr 2, C3 – nr 3, C4 – nr 4, C5 – nr 5 (oprac. J. Kopiasz)
Fig. 5. North-east part of site 4 in Biskupin. A – outer ring road, B – inner ring road, C – transverse streets:
C1 – no. 1, C2 – no. 2, C3 – no. 3, C4 – no. 4, C5 – no. 5 (J. Kopiasz)
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i funkcjonalnie tożsamych. Jedynym zewnętrznym szlakiem komunikacyjnym zidentyfikowanym w analizowanej przestrzeni jest zewnętrzna
ulica okrężna. W opracowaniu będę uwzględniał
dotychczasową, ale zmodyfikowaną terminologię używaną w odniesieniu do wewnętrznych
szlaków komunikacyjnych (ulica okrężna – wewnętrzna ulica okrężna, ulice poprzeczne, ryc. 5)
(Kostrzewski 1950, dołączony do publikacji plan
stanowiska i rycina ukazująca schemat zabudowy). Nieuwzględniony przez autorów odcinek ulicy poprowadzony ponad rumowiskami budynków z fazy starszej w rzędzie I to tzw. łącznik
(ryc. 6), którego nazwa ma, w odróżnieniu od
nazw pozostałych ulic, konotacje funkcjonalne,
a nie topograficzne. Poszczególne poziomy ulic,

w miarę możliwości interpretacyjnych, określane
są w ujęciu stratyfikacyjnym, tzn. „poziom nr 1”,
„poziom nr 2” etc. Pod względem chronologicznym poziom nr 1 ulic wewnętrznych odpowiada
fazie starszej zabudowy mieszkalnej (mieszkalno-gospodarczej). Poziom nr 2 i 3 należy utożsamiać
z zabudową z fazy młodszej. Nie zidentyfikowano
szlaków komunikacyjnych z najmłodszej fazy zabudowy.

II.1.1. Zewnętrzna ulica okrężna
W niniejszym opracowaniu poddano analizie
północno-wschodni odcinek zewnętrznej ulicy
okrężnej, którego granicę wyznacza na północy ar
10 (ryc. 1, 5–7, 9), a na wschodzie ar 123, gdzie
kończył się wykop archeologiczny z okresu przed-

RI
B
RII
A
C
RIII
D
Ryc. 6. Północna część stanowiska 4 w Biskupinie. A – fragment ulicy (tzw. łącznik) pomiędzy ulicą poprzeczną
nr 1 a północno-zachodnim fragmentem wewnętrznej ulicy okrężnej; B – wewnętrzna ulica okrężna;
C, D – ulice poprzeczne nr 1, 2; RI, RII, RIII – numery rzędów zabudowy (oprac. J. Kopiasz)
Fig. 6. Northern part of site 4 in Biskupin. A – fragment of street (so-called connector) between transverse
street no. 1 and the north-west part of the inner ring road; B – inner ring road; C, D – transverse streets 1, 2;
RI, RII, RIII – building row numbers (J. Kopiasz)
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wojennego (ryc. 10, 11). Ulica położona była równolegle do wału we wschodniej i północno-wschodniej części stanowiska (ryc. 5–9). Prawdopodobnie
ulica ta łączyła się z odcinkiem południowym i południowo-wschodnim oraz południowo-zachodnim, który łukiem otaczał osiedle od południa
(ryc. 1). Na południowym-zachodzie, na arze 166
ulica ta zapewne łączyła się z wewnętrznymi szlakami komunikacyjnymi (Kostrzewski 1950, dołączony do publikacji plan stanowiska i rycina ukazująca schemat zabudowy).
Na pewnych odcinkach zachowały się dwa poziomy ulicy: starszy (poziom nr 1) i leżący nad nim
młodszy (poziom nr 2) (ryc. 7, 9, 12). W miejscach,
gdzie fragmenty ulicy nie zachowały się wystarczająco dobrze, trudno określić, z jakiego poziomu

one pochodzą. Niełatwo odnieść się do chronologii ulicy zewnętrznej okrężnej (obu poziomów) na
północnym wschodzie i zachodzie względem innych struktur. Jedynie fragmenty falochronu położone na powierzchni ulicy okrężnej na arach 11,
22, 110, 123 mogą świadczyć o tym, że przestała
być użytkowana w okresie rozbudowy falochronu.
Trudno stwierdzić, kiedy nastąpiła ta rozbudowa.
Być może wówczas, gdy podniósł się poziom wody
w Jeziorze Biskupińskim.
Na północy stanowiska, na arze 10 widoczne są
zarysy ulicy poziomu nr 1 w postaci kilku dranic
lub bierwion o długości około 2,0 m, które od strony jeziora opierają się na legarze o średnicy około
0,25 m (ryc. 7, 9). Legar po przeciwnej stronie został zapewne przysłonięty falochronem.

D
C3
A1

C2
C1
B

A2

Ryc. 7. Biskupin, stanowisko 4. Widok od strony południowo-wschodniej na północno-wschodnią część osiedla
obronnego. A1, A2 – zewnętrzna ulica okrężna, poziom nr 1 (A1), poziom nr 2 (A2); B – falochron, C1 – najstarszy
wał W1, C2 – starszy wał W2, C3 – najmłodszy wał W3, D – wewnętrzna ulica okrężna (oprac. J. Kopiasz)
Fig. 7. Biskupin, site 4. View from the south-east onto the north-east part of the fortified settlement.
A1, A2 – outer ring road, level no. 1 (A1), level no. 2 (A2); B – breakwater, C1, – oldest rampart W1,
C2 – older rampart W2, C3 – youngest rampart W3, D – inner ring road (J. Kopiasz)
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Zewnętrzna ulica okrężna, poziom nr 2, najlepiej zachowała się na arach: 11, 22 (ryc. 5, 6, 9, 12),
i 69 (ryc. 10, 11, 13) (dranice oparte na legarach).
Na arze 22 szczątki tej ulicy przykryte były zwartymi grupami bierwion, tworzącymi pierwotnie
zewnętrzne rzędy falochronu. Na arach 33, 44
(ryc. 5, 9) relikty tej konstrukcji tworzyły ciąg bezładnie rozmieszczonych elementów, co zapewne
było skutkiem destrukcyjnego oddziaływania
wód jeziora i kry (chociaż położony jest od strony
zawietrznej – biorąc pod uwagę przeważający

kierunek przemieszczania się mas powietrza).
Trudno powiedzieć, czy dalej na południe od ara
69 (ary: 82, 96, 110, 123) (ryc. 8, 10, 11) natrafiono na pozostałe fragmenty zewnętrznej ulicy
okrężnej. Stan zachowania reliktów, a także wysoki poziom wody w okresie prowadzenia wykopalisk (na zdjęciach widoczne są konstrukcje
częściowo przykryte wodą; ryc. 8, 10) utrudniają pogłębioną analizę. Natomiast na podstawie
dokumentacji rysunkowej można przypuszczać,
że na arach 110, 123 odkryto struktury, które

A2

A1

B
D
C3

C2

C1

Ryc. 8. Biskupin, stanowisko 4. Widok od strony północnej na północno-wschodnią i wschodnią część
stanowiska. A1 – zachowany fragment zewnętrznej ulicy okrężnej na arze 69; A2 – fragmentarycznie zachowany
odcinek zewnętrznej ulicy okrężnej na arach 110, 123; B – falochron, C – wały: C1 – najstarszy wał W1,
C2 – starszy wał W2, C3 – młodszy wał W3, D – wewnętrzna ulica okrężna, poziom nr 1 (oprac. J. Kopiasz)
Fig. 8. Biskupin, site 4. View from north onto the north-east and east part of the site. A1 – preserved fragment
of outer ring road on are 69; A2 – fragmentarily preserved section of outer ring road on ares 110, 123;
B – breakwater, C – ramparts: C1 – oldest rampart W1, C2 – older rampart W2, C3 – younger rampart W3,
D – inner ring road, level 1 (J. Kopiasz)
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Ryc. 9. Plan północno-wschodniej części stanowiska 4 w Biskupinie. A – zniszczony odcinek zewnętrznej ulicy
okrężnej; A1, A2 – poszczególne poziomy zewnętrznej ulicy okrężnej: poziom nr 1 (A1), poziom nr 2 (A2);
B1 – najstarszy wał W1, B2 – starszy wał W2, B3 – młodszy wał W3 (rys. J. Kopiasz)
Fig. 9. Plan of north-east part of site 4 in Biskupin. A – destroyed section of outer ring road; A1, A2 – levels
of outer ring road: level 1 (A1), level 2 (A2); B1 – oldest rampart W1, B2 – older rampart W2,
B3 – younger rampart W3 (drawn by J. Kopiasz)
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Ryc. 10. Plan wschodniej i północno-wschodniej
części stanowiska 4 w Biskupinie ze zintegrowaną
ortofomapą. A – fragmenty lepiej zachowanych
pozostałości zewnętrznej ulicy okrężnej. Linie krzywe
oznaczają przypuszczalny zasięg zewnętrznej ulicy
okrężnej (oprac. J. Kopiasz, J. Tazbir, J. Markiewicz,
D. Zawieska)
Fig. 10. Plan of east and north-east part of site 4
in Biskupin with integrated orthophotomap.
A – fragments of better preserved remains of outer
ring road. Curved lines indicate probable extent
of outer ring road (J. Kopiasz, J. Tazbir, J. Markiewicz,
D. Zawieska)
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Ryc. 11. Plan wschodniej i północno-wschodniej
części stanowiska 4 w Biskupinie. A – fragmenty lepiej
zachowanych pozostałości zewnętrznej ulicy okrężnej.
Linie krzywe oznaczają przypuszczalny zasięg
zewnętrznej ulicy okrężnej (rys. J. Kopiasz)
Fig. 11. Plan of east and north-east part of site 4
in Biskupin. A – fragments of better preserved remains
of outer ring road. Curved lines indicate probable
extent of outer ring road (drawn by J. Kopiasz)
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Ryc. 12. Biskupin, stanowisko 4. Widok od
południowego wschodu na legary i pozostałości
nawierzchni zewnętrznej ulicy okrężnej na arze 11
i 22. A – poziom nr 1, B – poziom nr 2
(oprac. J. Kopiasz)
Fig. 12. Biskupin, site 4. View from the south-east
onto beams and remains of outer ring road surface
on ares 11 and 22. A – level 1, B – level 2 (J. Kopiasz)

mogą świadczyć o istnieniu zewnętrznej ulicy
okrężnej. Konstrukcje ulicy na tych dwóch arach
zostały naruszone w trakcie wznoszenia falochronu (ryc. 10, 11).
Pod względem konstrukcyjnym zewnętrzna ulica okrężna (zarówno poziom nr 1, jak i nr 2) stanowiła analogiczną strukturę jak ulice odkryte

Ryc. 13. Biskupin, stanowisko 4. Widok od strony
północnej na zewnętrzną ulicę okrężną na arach 56,
69. A – nawierzchnia ulicy, B – faszyna wzmacniająca
nadbrzeże, C – elementy stabilizujące podłoże ulicy,
D – kołki wczesnośredniowieczne (oprac. J. Kopiasz)
Fig. 13. Biskupin, site 4. View from the north onto
outer ring road on ares 56, 69. A – street surface,
B – fascines reinforcing the shoreline, C – elements
stabilizing the road foundations, D – early medieval
pegs (J. Kopiasz)

wewnątrz osiedla. Dolną częścią konstrukcji ulicy
były legary, ułożone zgodnie z jej przebiegiem. Ich
średnica przeważnie nie przekraczała około 0,20 m.
Na legarach opierały się poprzecznie ułożone dranice i bierwiona (zapewne łupane) tworzące jej nawierzchnię. Szerokość zewnętrznej ulicy okrężnej
wynosiła około 3,0 m.
W pobliżu zewnętrznej ulicy okrężnej od strony
jeziora i pod legarami stwierdzono obecność faszyny (na arach: 11, 22, 44, 56) zapobiegającej erozji
strefy przybrzeżnej. Wykonano ją z gałęzi i konarów (?) o średnicy dochodzącej do około 0,1 m
(ryc. 13, 14). Ułożone były przeważnie prostopadle
do brzegu. Podobne umocnienia (tzw. brzegoskłony płaskie) stosuje się współcześnie w ramach zabezpieczania brzegów rzek (Jędryka 2007, s. 56,
fot. 1). Prawdopodobnie na całym odcinku zewnętrznej ulicy okrężnej jej podłoże wzmocniono
faszyną.
Pomiędzy legarami ulicy a faszyną stosowano
elementy, które mogły podpierać legary od dołu.
Z taką sytuacją mamy do czynienia we wschodniej części arów: 44, 56, 69 (ryc. 13, 14), gdzie
prawdopodobnie podłoże zalegało niżej niż na
obszarach, na których zabezpieczeń nie stwierdzono lub wykonywano je w ograniczonym stopniu (na arach 12, 22, 33). Na podstawie numerycznej mapy pokrycia terenu (NMPT) wschodniej i północno-wschodniej części stanowiska

Ryc. 14. Biskupin,
stanowisko 4. Widok od strony
północno-wschodniej na
elementy przypuszczalnego
podłoża, na którym pierwotnie
były oparte legary zewnętrznej
ulicy okrężnej na arach 44, 56
(Archiwum PMA)
Fig. 14. Biskupin, site 4. View
from the north-east onto
elements of the probable
foundations on which the
beams of the outer ring road
initially rested, on ares 44, 56
(PMA Archive)
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Ryc. 15. Biskupin, stanowisko 4. Numeryczny Model Pokrycia Terenu (NMPT) wschodniej i północno-wschodniej części stanowiska z naniesioną siatką arową. Elipsami zaznaczono strefy, gdzie zlokalizowano
odcinki reliktów zewnętrznej ulicy okrężnej (oprac. J. Tazbir, J. Markiewicz, D. Zawieska, J. Kopiasz)
Fig. 15. Biskupin, site 4. Digital Surface Model (DSM) of the east and north-east part of the site with are grid.
Elipses mark the areas where remains of the outer ring road were located (J. Tazbir, J. Markiewicz,
D. Zawieska, J. Kopiasz)
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nietrudno stwierdzić, że obszar, na którym wzniesiono zewnętrzną ulicę okrężną, charakteryzuje się
porównywalną wysokością (ryc. 15). W związku
z nieznaczną deniwelacją terenu, na którym wzniesiono ten obiekt, nie zaistniała konieczność budowania pomostu (w znaczeniu konstrukcji hydrotechnicznej).

II.1.2. Wewnętrzne szlaki komunikacyjne
Wewnętrzne szlaki komunikacyjne tworzyły
sieć połączeń, których główną arterią w obu fazach zabudowy mieszkalnej była wewnętrzna ulica
okrężna (ryc. 16) (w niniejszym opracowaniu: od
arów 121, 122 na południowym wschodzie po ar
60 na północnym zachodzie), która łączyła ulice
poprzeczne: na wschodzie nr 1–6, na zachodzie
nr 1, 2. Na północnym docinku prowadziła ona do
budynków rzędu I.
Ulice poprzeczne zostały wytyczone wzdłuż osi
przebiegającej na linii południowy zachód–północny wschód.
Wewnętrzne szlaki komunikacyjne uległy
w młodszej fazie zabudowy mieszkalnej modyfikacji na niektórych odcinkach, czego najbardziej czytelnym przykładem było powstanie na zgliszczach
budynków ze starszej fazy następujących nowych
odcinków:
– tzw. łącznika w obrębie rzędu II, łączącego
ulicę poprzeczną nr 1 z północno-zachodnim odcinkiem wewnętrznej ulicy okrężnej (ryc. 6, 16);
– „zjazdów” z ulicy poprzecznej nr 1 w kierunku południowym (ryc. 16, 27).
W fazie młodszej istniały prawdopodobnie inne, krótkie szlaki komunikacyjne poprowadzone
przez obszary niezabudowane, pomiędzy ulicami
poprzecznymi. Poza funkcją komunikacyjną ulice
tworzyły wraz z nawierzchnią wewnątrz budynków strukturę porównywalną do platformy, która
zapewniała większą stabilność wszystkich opartych na nich konstrukcji, a w szczególności ścian
budynków.
II.1.2.1. Wewnętrzna ulica okrężna
Na podstawie dostępnej dokumentacji można
stwierdzić, że na przeważającym odcinku badań,
we wschodniej części analizowanego obszaru odkryto wyłącznie najstarszy poziom (nr 1) ulicy
okrężnej (ryc. 1, 16). Natomiast na odcinku pół-

nocnym i północno-zachodnim natrafiono na co
najmniej dwa poziomy (ryc. 16–20, 23, 25).
Poziom nr 1
Poziom nr 1 wewnętrznej ulicy okrężnej należy utożsamiać, podobnie jak ulice poprzeczne
poziomu nr 1, ze starszą fazą zabudowy mieszkalnej. Świadczy o tym lokalizacja ścian szczytowych niektórych budynków. Ściana szczytowa
zachodnia budynku III/1/S na arze 47 (ryc. 1, 20)
z fazy starszej, ze względu na bliskie położenie
ulicy okrężnej i jej półkolisty przebieg, została
wzniesiona skośnie w stosunku do ściany północnej i frontowej (południowej). W związku z tym
przyziemie budynku miało kształt trapezowaty
(ryc. 20).
Poziom nr 1 ulicy okrężnej zachował się, jak
można przypuszczać, na całym analizowanym odcinku (ryc. 1, 8, 9, 16, 18–20, 25). W niektórych
miejscach ulica została zasłonięta nawierzchnią
młodszej ulicy poziomu nr 2 i być może na krótkich odcinkach również ulicą poziomu nr 3.
W północno-wschodniej części osiedla jej nawierzchnia została naruszona w trakcie wznoszenia budowli słupowej (budynku sumikowo-łątkowego?) z najmłodszej fazy zabudowy (ryc. 21). Natomiast w południowo-wschodnim i wschodnim
odcinku analizowanego obszaru (ary 68, 95, 109,
122) została przysypana rozsypiskiem wału młodszego W3 (ryc. 1, 16, 37). Na obszarze tym trudno
odróżnić elementy tego wału od ewentualnych
fragmentów wewnętrznej ulicy okrężnej z fazy
młodszej (poziom nr 2).
W miejscach, w których relikty osady zachowały się najlepiej, czyli na północnym wschodzie,
szerokość wewnętrznej ulicy okrężnej wynosiła
od około 2,70 do 3,30 m. Do budowy tego obiektu wykorzystywano również wtórnie użyte elementy. W jednym przypadku nawierzchnia ulicy
oparta była na sumiku (ryc. 22). Natomiast na
arach 35, 36, 47, w miejscu, gdzie nie zachowała
się nawierzchnia ulicy, widoczne są liczne podkładki zabezpieczające ją przed grzęźnięciem
(ryc. 1, 16, 19).
Na odcinku północno-wschodnim dostrzegalne są przypuszczalnie ślady naprawy ulicy polegające na ułożeniu w miejscu zniszczonym nowych
legarów i nawierzchni (ryc. 17, 22). Nie można
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Ryc. 16. Biskupin, stanowisko 4. Fotomontaż powstały jako kompilacja zdjęć lotniczych, ukazująca obszar
badań północnej, północno-wschodniej i wschodniej części osiedla obronnego. A – wewnętrzna ulica okrężna,
B–H ulice poprzeczne nr 1–7, I – tzw. zjazd z ulicy poprzecznej nr 1, J – tzw. łącznik, RI–RVIII – rzędy zabudowy
nr I–VIII (oprac. J. Kopiasz)
Fig. 16. Biskupin, site 4. Photomontage created out of a compilation of aerial photographs showing the excavated
area of the north, north-east and east part of the fortified settlement. A – inner ring road, B–H transverse streets
nos. 1–7, I – so-called exit from transverse street no. 1, J – so-called connector, RI–RVIII – rows of buildings nos
I–VIII (J. Kopiasz)
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Ryc. 17. Północno-wschodnia część stanowiska 4 w Biskupinie. A – poziom nr 1 wewnętrznej ulicy okrężnej,
B – ślady naprawy (?) wewnętrznej ulicy okrężnej w poziomie nr 1 na arze 31, C – poziom nr 2 wewnętrznej
ulicy okrężnej (oprac. J. Kopiasz)
Fig. 17. North-east part of site 4 in Biskupin. A – level 1 of inner ring road, B – signs of repair (?) of the inner ring
road at level 1 on are 31, C – level 2 of inner ring road (J. Kopiasz)
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wykluczyć, że wzniesiono kolejny, wyższy poziom
ulicy (poziom nr 2?).
Poziom nr 2
Poziom nr 2 wewnętrznej ulicy okrężnej należy
utożsamiać z fazą młodszą zabudowy. Ulica ta na
odcinku poza rzędem I została wytyczona bliżej
wnętrza osiedla, co spowodowane było wzniesieniem młodszego wału W3 po wewnętrznej stronie
wału starszego W2 (ryc. 1, 16, 18–20). Ułożenie
młodszej ulicy wewnętrznej (poziom nr 2) bliżej
wnętrza osiedla wymusiło wznoszenie budynków
fazy młodszej, położonych na skraju rzędów, również bliżej wnętrza osiedla w porównaniu z budynkami starszymi (ryc. 20).
Relikty ulicy poziomu nr 2 zachowały się znacznie słabiej niż elementy ulicy z poziomu nr 1
(ryc. 17, 18–20, 23). Pozostałości zostały uchwycone głównie w północnej i północno-wschodniej

A

części stanowiska (ary 25–29, 35, 36, 47, 60). Na
obszarach wzdłuż wału młodszego W3, na arach
20, 21, 42, 43 i dalej na południe do ara 109
(wschodnia i północno-wschodnia część osiedla
obronnego) bardzo trudno wyodrębnić struktury
ulicy okrężnej powyżej poziomu nr 1, gdyż w wielu miejscach odkryto rozsypiska wału W3, które
często komplikują interpretację funkcjonalno-chronologiczną reliktów. Fragment odcinka ulicy
poziomu nr 2 odsłonięto na arze 81.
Do budowy ulicy z poziomu nr 2 używano
bierwion o mniejszych przekrojach. Legarami
były bierwiona o średnicach nieznacznie przekraczających 0,10 m. Podobnych wymiarów były
odcinki bierwion lub żerdzi, które posłużyły do
moszczenia nawierzchni dróg. Do wyjątkowych
znalezisk należy wtórnie użyta łątka, wykorzystana jako legar ulicy w północno-zachodniej części
stanowiska (ryc. 24).

B

Ryc. 18. Północna i północno-zachodnia część stanowiska 4 w Biskupinie. A – odcinek wewnętrznej ulicy
okrężnej – poziom nr 1; B – odcinek wewnętrznej ulicy okrężnej – poziom 2 (oprac. J. Kopiasz)
Fig. 18. North and north-east part of site 4 in Biskupin. A – section of inner ring road – of level 1;
B – section of inner ring road – level 2 (J. Kopiasz)
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Ryc. 19. Biskupin,
stanowisko 4. Plan arów 35
i 36. A1, A2 – wewnętrzna
ulica okrężna w północno-zachodniej części
stanowiska – poziom nr 1
(A1) i nr 2 (A2); B1 – wał
młodszy W3, B2 – wał
starszy W2; C – falochron,
RII – drugi rząd zabudowy
(oprac. J. Kopiasz)
Fig. 19. Biskupin, site 4.
Plan of ares 35 and 36.
A1, A2 – inner
ring road, and in the
north-west part of the site
– level 1 (A1) and 2 (A2);
B1 – younger rampart W3,
B2 – older rampart W2;
C – breakwater, RII – second
row of buildings (J. Kopiasz)
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Poziom nr 3
Jak się wydaje, poziom 3 zachował się jedynie
w postaci legarów na arze 27, czyli w północno-wschodniej części stanowiska (ryc. 1, 23).

II.1.2.2. Ulice poprzeczne
Ulica poprzeczna nr 1
Ulica poprzeczna nr 1 miała długość około
79 m. Zapewniała dostęp do budynków rzędu II,
które zlokalizowane były przy jej północnej krawędzi (ryc. 1, 16, 25–28). Jej stan zachowania jest
zróżnicowany. Zdjęcia wykonane z balonu, na których widać zachodnią część tego obiektu, doku-

mentują relikty w znacznym stopniu rozkładu.
Natomiast plany w skali 1:10 dokumentują lepiej
zachowane relikty (ryc. 27). Na wschodnim krańcu tego obiektu zachował się tylko poziom nr 1
(ryc. 26). W części centralnej odkryto poziom nr 2,
a na zachodzie legary poziomu nr 3 (ryc. 27).
Poziom nr 1
Ulica poziomu nr 2 w zachodniej i częściowo
centralnej części została zasłonięta nawierzchnią
ulicy poziomu nr 2. Ulica poprzeczna poziomu
nr 1 miała przeciętną szerokość około 3 m. Nawierzchnia zachowała się tylko częściowo (przede

G1

G2
G2

G3

E
F
D
B

B

A
C

Ryc. 20. Północno-zachodnia część stanowiska 4 w Biskupinie. Widok od północnego zachodu na ary: 47–49,
60–62. A – poziom nr 1 wewnętrznej ulicy okrężnej, B – poziom nr 2 wewnętrznej ulicy okrężnej, C – fragment
wału młodszego W3, D – ściana szczytowa zachodnia budynku III/1/S z fazy starszej, E – ściana szczytowa
budynku III/1/M z fazy młodszej, F – poziom nr 2 ulicy poprzecznej nr 1, w głębi po lewej stronie legar poziomu
nr 3; G1, G2, G3 – ulica poprzeczna nr 2: poziom nr 1, nr 2, nr 3 (oprac. J. Kopiasz)
Fig. 20. North-west part of site 4 in Biskupin. View from the north-west on ares 47–49, 60–62.
A – level 1 of inner ring road, B – level 2 of inner ring road, C – fragment of younger rampart W3,
D – west end wall of building III/1/S from older phase, E – west end wall of building III/1/M from younger phase,
F – level 2 of transverse street no. 1, at the back, on the left we see a beam from level 3; G1, G2, G3 – transverse
street no. 2: levels 1, 2, 3 (J. Kopiasz)

206

Relikty zabudowy osiedla obronnego w Biskupinie w świetle interpretacji przedwojennej dokumentacji rysunkowej…

wszystkim na zachodzie) (ryc. 1, 6, 16, 17, 26, 27).
Krawędzie ulicy po obu stronach kończyły się w linii zewnętrznych ścian budynków starszej fazy.
Ulica była zabezpieczana przed zapadaniem się
poprzez stosowanie bierwion poprzecznie układanych pod legarami (ryc. 26).
Poziom nr 2
Ulica poziomu nr 2 zachowała się znacznie słabiej niż poziomu nr 1. Więcej jej reliktów odkryto
na zachodzie, w obrębie arów 47–49 (ryc. 20, 27).
Mniej czytelne fragmenty ulicy poziomu nr 2 odsłonięto w centralnym odcinku (ryc. 6, 16, 27, 28).
Na arach 29, 38–40 została ona wytyczona około 1,0–1,5 m na północ w stosunku do poziomu
nr 1, co wynikało z lokalizacji ścian frontowych
budynków rzędu II z fazy młodszej. Ulica częściowo zasłaniała relikty południowych fragmentów
budynków z fazy starszej. Na arach 38 i 39 tworzy-

ła ona rozgałęzienie i jej odnoga (tzw. łącznik) przebiegała w kierunku północno-zachodnim (na rumowiskach budynków starszej fazy) (ryc. 1, 16, 27,
28). Drugi odcinek położony był nad zachodnim
fragmentem starszej ulicy poprzecznej nr 1. Na
arach 49 i 50 ulica miała kształt półkolistego zjazdu w stronę budynku III/3/M z młodszej fazy
(ryc. 1, 16, 25, 27). Prawdopodobnie na zachód od
niego wcześniej położony był inny półkolisty odcinek ulicy skierowanej w stronę budynku III/2/M-1.
W miejscu łączenia się z ulicą okrężną na arze 47
i 48 przypuszczalnie istniał szeroki zjazd prowadzący częściowo ponad pozostałościami budynku
III/1/S. Ulica prawdopodobnie tylko na zachodzie
wypełniała szczelnie przestrzeń pomiędzy współczesnymi jej budynkami (około 4,0 m). Niewykluczone, że w centralnej części ulicy istniało prostopadłe odgałęzienie (na arze 39, 51), ułatwiające
dojście do ulicy poprzecznej nr 2 (ryc. 27, 28).

Ryc. 21. Biskupin, stanowisko 4. Model przestrzenny odcinka wewnętrznej ulicy okrężnej (poziom nr 1)
w północno-wschodniej części stanowiska na arach 20, 30, 31. Powyżej powierzchni poziomu nr 1
przypuszczalnie legary ulicy okrężnej z poziomu nr 2. Słupy wbite w nawierzchnię ulicy pochodzą z najmłodszej
fazy zabudowy na stanowisku. Widok od południowego zachodu (oprac. A. Tobiasz, J. Markiewicz, D. Zawieska)
Fig. 21. Biskupin, site 4. Spatial model of section of inner ring road (level 1) in the north-east part of the site,
ares 20, 30, 31. Above the surface of level 1, probably the beams of ring road level 2. The posts driven into the
surface of the road come from the youngest phase of building at the site. View from the south-west
(A. Tobiasz, J. Markiewicz, D. Zawieska)

207

Jarosław Kopiasz

Ryc. 22. Biskupin,
stanowisko 4. Fragment
naprawianego odcinka poziomu
nr 1 wewnętrznej ulicy okrężnej
na arze 31. Sumik użyty jako
legar (Archiwum PMA)
Fig. 22. Biskupin, site 4. – Inner
ring road: fragment of repaired
section of level 1, are 31.
Horizontal log used as beam
(PMA Archive)

Ryc. 23. Biskupin,
stanowisko 4. Widok od
wschodu na poziom nr 1 i nr 2
wewnętrznej ulicy okrężnej na
odcinku północnym
(Archiwum PMA)
Fig. 23. Biskupin, site 4. View
from the east onto level 1 and 2
of inner ring road, north
section (PMA Archive)
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Legary użyte do konstrukcji ulicy poziomu nr 2
były zróżnicowane pod względem poprzecznych
rozmiarów. Na odcinku pomiędzy tzw. łącznikiem
a półkolistym „zjazdem” nawierzchnia ulicy opierała się na bierwionach o średnicy około 0,15 m. Na
pozostałych odcinkach posługiwano się żerdziami
o kilkucentymetrowych średnicach (ryc. 27, 28).
Poziom nr 3
Niewielkie fragmenty legarów poziomu nr 3 odkryto na arach 48 i 49 (zachodni odcinek ulicy),
niedaleko miejsca, w którym ulica nr 1 łączyła się
z wewnętrzną ulicą okrężną (ryc. 27).
Ulica poprzeczna nr 2
Jej długość wynosiła około 80 m. Umożliwiała
dostęp do budynków usytuowanych w rzędzie III,
leżących przy północnej krawędzi ulicy (ryc. 1, 5,
6, 16, 20, 25, 29, 30). W znacznym stopniu została
ona zniszczona w jej centralnej części w trakcie
eksploracji torfu (ary 51, 52) (ryc. 1, 27, 28). Niemal
na całej długości zachowały się co najmniej dwa
poziomy. Natomiast na zachodzie, w pobliżu miejsca łączenia się z wewnętrzną ulicą okrężną natrafiono na legary poziomu nr 3 (ryc. 20, 25, 27).
Poziom nr 1
Nawierzchnia i konstrukcja poziomu nr 1
w znacznym stopniu zasłonięta była młodszymi
reliktami ulicy poziomu nr 2 i 3 (ryc. 20, 25, 27,
30), co w szczególności można zaobserwować na

zachodzie. Jej szerokość w niektórych miejscach
dochodziła do 3,20 m. Jak się wydaje, ulica poziomu nr 1 wypełniała całą przestrzeń pomiędzy
ścianami frontowymi budynków z fazy starszej
rzędu III a ścianami północnymi rzędu IV. Nawierzchnia wykonana z dranic i bierwion (łupanych?) opierała się na legarach o średnicy dochodzącej do 0,25 m. Miejscami pod legarami spoczywały drewniane elementy mające zapewne stabilizować konstrukcję.
Poziom nr 2
Najbardziej zwartą strukturę ulicy poziomu nr 2
stwierdzono na jej wschodnim odcinku (ryc. 1, 29,
56). Natomiast na zachodzie jej śladami były legary i pojedyncze bierwiona stanowiące pozostałość
po nawierzchni (ryc. 1, 6, 20, 25, 27, 28). W stosunku do lokalizacji ulicy poziomu nr 1 obiekt ten
na odcinku wschodnim i na pograniczu odcinka
centralnego i zachodniego przesunięty był o około
0,70–1,0 m na północ, co miało związek z usytuowaniem ścian frontowych budynków z młodszej
fazy. Ściany frontowe budynków młodszych rzędu III również były położone nieco na północ
w stosunku do ścian frontowych budowli z fazy
starszej. Na pozostałym odcinku lokalizacja ulicy
poziomu nr 2 była analogiczna jak ulicy z fazy
starszej (poziom nr 1) (ryc. 1, 16, 25, 27, 56). Szerokość ulicy dochodziła do 3,0 m. Ulica ta miejscami wypełniała całą przestrzeń między budynkami
obu rzędów (na zachodzie). Nawierzchnia ulicy

Ryc. 24. Północno-zachodnia
część stanowiska 4 w Biskupinie.
Wtórnie użyta łątka jako legar
wewnętrznej ulicy okrężnej
– poziom nr 2 (Archiwum PMA)
Fig. 24. North-west part of
site 4 in Biskupin. Recycled
upright used as beam for the
younger inner ring road
– level 2 (PMA Archive)
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RII

A

B

RIII

B1
III/3/M

C
RIV

Ryc. 25. Widok północno-zachodniej części stanowiska 4 w Biskupinie. A – wewnętrzna ulica okrężna, poziom
nr 1, 2; B – ulica poprzeczna nr 1, poziom nr 1, 2, 3; B1 – „zjazd” z ulicy poprzecznej nr 1 – poziom nr 2;
C – ulica poprzeczna nr 2, poziom nr 1, 2, 3; RII, RIII, RIV – rzędy zabudowy: II, III, IV.
Symbolem oznaczono numer budynku (oprac. J. Kopiasz)
Fig. 25. View of the north-west part of site 4 in Biskupin. A – inner ring road, level 1, 2; B – tranverse street
no. 1, level 1, 2, 3; B1 – “exit” of transverse street 1 – level 2; C – transverse street no. 2, level 1, 2, 3;
RII, RIII, RIV – rows of buildings II, III, IV. Symbol denotes building number (J. Kopiasz)
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złożona z odcinków bierwion i drążków spoczywała na legarach-żerdziach (rzadziej bierwionach
o średnicy około 0,15 m), niekiedy układanych
parami obok siebie.
Poziom nr 3
Niezbyt liczne elementy poziomu nr 3 można
zidentyfikować na arze 60, w pobliżu miejsca,
w którym ulica poprzeczna nr 3 łączyła się z odcinkiem ulicy okrężnej (ryc. 20).

(ryc. 16, 29, 31). Jej stan zachowania był zróżnicowany. Przebadano jej wschodni i centralny odcinek
o łącznej długości około 52 m. Wyodrębniono poziomy nr 1 i 2. Bardziej szczegółową analizę utrudnia częściowy brak dokumentacji w skali 1:10. Nie
wszystkie struktury w ramach poszczególnych poziomów można wyodrębnić na podstawie materiałów ilustracyjnych, w szczególności na podstawie
zdjęć lotniczych. Na całym przebadanym odcinku
oba poziomy ulic zachowały się dość dobrze.

Ulica poprzeczna nr 3
Ulica nr 3 nie została zbadana w całości (ryc. 1,
16). Umożliwiała dojście do budynków rzędu IV,
które usytuowane były od strony północnej

Poziom nr 1
Na wschodnim odcinku ulica została zasłonięta
nawierzchnią poziomu nr 2 (ryc. 29). Poza tym obszarem konstrukcja ta pozostawiła dość czytelne

Ryc. 26. Biskupin, stanowisko 4. A – wschodnia część ulicy poprzecznej nr 1, poziom nr 1; B – fragment
wewnętrznej ulicy okrężnej, poziom nr 1. U góry zdjęcia budynek rzędu II (II/6/S); poniżej budynki rzędu III
(starsze: III/7/S, III/8/S, młodsze: III/7/M, III/8/M). Budynki 1/N, 2/N z najmłodszej fazy osadnictwa
(oprac. J. Kopiasz)
Fig. 26. Biskupin, site 4. A – Eastern part of transverse street no. 1, level 1; B – fragment of inner transverse
street, level 1. A the top a building in row II (II/6/S); below are buildings of row III (older: III/7/S, III/8/S,
younger: III/7/M, III/8/M). Buildings 1/N, 2/N from the youngest settlement phase (J. Kopiasz)
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Ryc. 27. Plan północno-zachodniej części
stanowiska 4 w Biskupinie.
Zachodnia i centralna część
ulicy poprzecznej nr 1.
A – poziom nr 1, B – poziom
nr 2, B1 – zjazd z ulicy
poprzecznej poziomu nr 2
w kierunku budynku III/3/M
w rzędzie III;
B2 – odgałęzienie ulicy
poprzecznej nr 1 poziomu
nr 2 (tzw. łącznik);
B3 – prawdopodobnie
prostopadłe odgałęzienie
w kierunku ulicy poprzecznej
nr 2, C – poziom nr 3;
D – ulica poprzeczna nr 2
(rys. J. Kopiasz)
Fig. 27. Plan of north-west
part of site 4 in Biskupin.
Western and central part
of transverse street no. 1.
A – level 1, B – level 2,
B1 – “exit” from transverse
street of level 2 in the
direction of building III/3/M
in row III; B2 – branch
of transverse street no. 1 of
level 2 (so-called connector);
B3 – probably a right-angle
branching off towards
transverse street no. 2,
C – level 3; D – transverse
street no. 2 (draw by
J. Kopiasz)
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ślady (ryc. 31–33) (zasłaniały ją tylko legary i pojedyncze elementy nawierzchni ulicy poziomu nr 2),
choć nie wszędzie zachowała się jej nawierzchnia
(ryc. 31–33). Poziom nr 1 o szerokości nieprzekraczającej 3,0 m przypuszczalnie nie wypełniał całej
przestrzeni pomiędzy ścianami frontowymi budynków rzędu IV z fazy starszej i ścianami północnymi budynków z rzędu V. Na wschodzie szerokość tego obiektu była znacznie mniejsza (około
2,5 m).

tym na odcinku około 7,0 m ulica poziomu nr 2
zmieniła kierunek na południowo-wschodni, tworząc tzw. skrót.
Do budowy ulicy wykorzystywano legary
o znacznie mniejszych przekrojach niż w przypadku konstrukcji ulicy poziomu nr 1. Często układano je parami blisko siebie (ryc. 32, 33). Nawierzchnię ulicy wyścielano (podobnie jak w przypadku
poziomu nr 1) bierwionami (łupanymi?). Szerokość ulicy nie przekraczała 3,0 m.

Poziom nr 2
Zarówno poziom nr 1, jak i poziom nr 2 mają
zbliżoną względem siebie lokalizację, za wyjątkiem
okolicy miejsca, w którym ulica poziomu nr 2 łączyła się z ulicą okrężną na arze 67 i 68. W miejscu

Ulica poprzeczna nr 4
Zachował się tylko najstarszy, pochodzący ze
starszej fazy zabudowy odcinek poziomu nr 1. Ulica nr 4 nie została przebadana w całości (ryc. 1, 16,
31, 34, 36–38). W linii prostej odsłonięty odcinek

A3

B2
B1

A4

A2

RII

RIII

A1

Ryc. 28. Biskupin, stanowisko 4. Widok od wschodu na centralną część zabudowy rzędu II i III (RII, RIII) oraz
ulice poprzeczne nr 1 i 2. A1, A2 – ulica poprzeczna nr 1, poziom nr 1 (A1), poziom nr 2 (A2); A3 – tzw. łącznik
(odgałęzienie poziomu nr 2), nad którym spoczywają pozostałości budynku II/4/M z fazy młodszej;
A4 – przypuszczalne odgałęzienie poziomu nr 2 łączące ulicę poprzeczną nr 1 i 2; B1, B2 – ulica poprzeczna nr 2,
poziom nr 1, 2 (legar). Po lewej stronie obszar zniszczony (oprac. J. Kopiasz)
Fig. 28. Biskupin, site 4. View from the east onto central part of built up area in rows II and III (RII, RIII)
and transverse streets nos. 1 and 2. A1, A2 – transverse street no. 1, level 1 (A1), level 2 (A2); A3 – so-called
connector (branching of level 2) under remains of building II/4/M from younger phase; A4 – probably branching
of level 2 joining transverse streets nos. 1 and 2; B1, B2 – transverse street no. 2, level 1, 2 (beam).
On the left a destroyed area (J. Kopiasz)
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miał długość około 53,5 m. Umożliwiała ona dojście do budynków rzędu V, które usytuowane były
po jej północnej stronie (ryc. 16, 29, 31). Pełną analizę tego obiektu utrudnia częściowy brak planów
w skali 1:10.
Poziom nr 1
Stan zachowania ulicy poziomu nr 1 był zróżnicowany. Niemal na całym odcinku zlokalizowano
jej pozostałości (ryc. 1, 16, 31, 34, 35–38). Jedynie
w zachodniej części analizowanego obszaru natrafiono wyłącznie na legary, niekiedy z fragmentami
nawierzchni (ary 90 i 91). Na wschodzie odsłonięto odcinek ulicy wraz z nawierzchnią (ryc. 34). Uli-

ca nie na całym odcinku była wytyczona w linii
prostej. Na arze 78 jej skraj sięgał półkolem na północ, a na arze 80 na południe. Na tych dwóch
arach (centrum i wschodnia część analizowanego
obszaru) nawierzchnia częściowo podtrzymywała
konstrukcję ścian budynków (sumiki). Na całym
odcinku szerokość ulicy wynosiła ponad 3,20 m.
Wydaje się, że całą przestrzeń między budynkami
starszej fazy obu rzędów zajmowała nawierzchnia
ulicy poziomu nr 1.
Ulica poprzeczna nr 5
Ulica nr 5 nie została przebadana w całości
w okresie przedwojennym (ryc. 1, 16, 31, 34). W linii

RIII
A2
A1

RIV
C

B1

B2

B2

B1
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Ryc. 29. Biskupin, stanowisko 4. Widok na wschodnie odcinki ulic poprzecznych nr 2 (A1, A2) i nr 3 (B1, B2).
A1 – poziom nr 1, A2 – poziom nr 2, B1 – poziom nr 1, B2 – poziom nr 2; C – wewnętrzna ulica okrężna;
RIII, RIV, RV – rzędy zabudowy III, IV, V (oprac. J. Kopiasz)
Fig. 29. Biskupin, site 4. View onto eastern sections of transverse street no. 2 (A1, A2) and no. 3 (B1, B2)
A1 – level 1, A2 – level 2, B1 – level 1, B2 – level 2; C – inner ring road; RIII, RIV, RV – rows of buildings
III, IV, V (J. Kopiasz)
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prostej odsłonięty odcinek miał długość około
52,50 m. Umożliwiała ona dostęp do budynków
rzędu VI, które usytuowane były po jej północnej
stronie. Problematyczna wydaje się analiza tej
struktury, gdyż ocalała dokumentacja to prawie
wyłącznie plany w skali 1:100 i zdjęcia lotnicze dokumentujące ten obiekt po dłuższym okresie wystawienia na działanie niszczących czynników
(ryc. 36, 37). Zdjęcia ukośne dokumentują wyłącznie obszar centralnej części ulicy, na arze 104
(ryc. 39). Wyodrębniono dwa poziomy ulicy. Jedynie poziom nr 1 zachował się w kilku większych
odcinkach pomiędzy granicą wykopu na zachodzie (ar 104) a wewnętrzną ulicą okrężną.

Poziom nr 1
W analizowanej przestrzeni zachowały się trzy
dłuższe odcinki ulicy (ryc. 1, 36–38). Pierwotnie
nawierzchnia ulicy zajmowała przypuszczalnie całą przestrzeń pomiędzy ścianami budynków rzędów VI i VII. Przeciętna jej szerokość wynosiła
około 3,0 m. W niektórych miejscach nawierzchnię wykorzystywano zapewne jako podparcie sumików w ścianach budynków z fazy starszej (np. na
arze 107). Niekiedy używano podkładek z drewnianych przedmiotów wzmacniających lub stabilizujących jej konstrukcję.

RIII

A2
A1

A1
A2

A2

RIV

Ryc. 30. Biskupin, stanowisko 4. Zachodni odcinek ulicy poprzecznej nr 2. A1, A2 – poziom nr 1 (A1), nr 2 (A2);
RIII, RIV – rzędy zabudowy III, IV (oprac. J. Kopiasz)
Fig. 30. Biskupin, site 4. Western section of transverse street no. 2. A1, A2 – level 1 (A1), 2 (A2); RIII, RIV
– rows of buildings III, IV (J. Kopiasz)
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RIV
A

A

RV
B

B

RVI

C
C
Ryc. 31. Biskupin, stanowisko 4. Ortofotomapa dokumentująca środkową część ulic poprzecznych:
A – nr 3, B – nr 4, C – nr 5; RIV, RV, RVI – rzędy zabudowy IV, V, VI (oprac. J. Tazbir, J. Markiewicz,
D. Zawieska, J. Kopiasz)
Fig. 31. Biskupin, site 4. Orthophotomap documenting middle part of transverse streets: A – no. 3, B – no. 4,
C – no. 5; RIV, RV, RVI – rows of buildings IV, V, VI (J. Tazbir, J. Markiewicz, D. Zawieska, J. Kopiasz)
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Poziom nr 2
Jak się wydaje, zachowały się jedynie legary ulicy poziomu nr 2 na arze 104, leżące nad nawierzchnią poziomu nr 1 (ryc. 39).
Ulica poprzeczna nr 6
Ulica nr 6 nie została przebadana w całości
w okresie przedwojennym (ryc. 1, 16, 36–38). W linii prostej odsłonięty wówczas odcinek miał długość co najmniej 48 m. Ulica poprzeczna nr 6
umożliwiała dojście do budynków rzędu VII, których wejścia usytuowane były wzdłuż północnego
brzegu ulicy. Problematyczna wydaje się być analiza tej struktury, gdyż ocalałe zdjęcia (głównie
lotnicze) dokumentują ten obiekt po dłuższym
okresie wystawienia na działanie niszczących
czynników (ryc. 36, 37). Natomiast na zdjęciach
ukośnych widoczne są fragmenty tylko centralnej
części ulicy, na arze 117 (ryc. 40).
Na niemal całym odcinku zachował się jedynie
poziom nr 1 ulicy. Na zachodzie, w obrębie ara
117 odsłonięto co najmniej dwa poziomy ulicy
nr 6 (ryc. 40).

Poziom nr 1
Ulica nr 6 poziomu nr 1 na odcinku wschodnim zmieniała nieco oś, wzdłuż której wytyczono
jej przebieg w pozostałej, centralnej części. Na
odcinku około 15 m na wschód od miejsca łączenia się z wewnętrzną ulicą okrężną na arach 109,
122 skierowana była na południowy wschód. Takie wytyczenie ulicy spowodowało, że odcinek
wschodni obszaru rzędu VIII, który od południa
przylegał do niej, był znacznie węższy (w fazie starszej) od innych terenów położonych pomiędzy ulicami poprzecznymi. Ulica miała szerokość dochodzącą do około 3,15 m. Na arach 118 i 119 wypełniała cały obszar pomiędzy ścianami budynków
obu rzędów. Na arze 117 ulica tworzyła po stronie
północnej łuk (częściowo znajdowała się w obrębie
przedsionka budynku) (ryc. 36, 41).
Poziom nr 2
Elementy ulicy poprzecznej nr 6 poziomu nr 2
odkryte zostały przypuszczalnie tylko na arze
117 i w profilu wykopu (ryc. 36, 40, 41). Trudno
cokolwiek o niej powiedzieć, gdyż obie struktury

A1
A2

RV

RIV
A1

A2
A1

Ryc. 32. Biskupin, stanowisko 4. Widok od wschodu na centralną część ulicy poprzecznej nr 3:
A1 – poziom nr 1, A2 – poziom nr 2; RIV, RV – rzędy zabudowy IV, V (oprac. J. Kopiasz)
Fig. 32. Biskupin, site 4. View from the east onto central part of transverse street no. 3: A1 – level 1,
A2 – level 2; RIV, RV – rows of buldings IV, V (J. Kopiasz)
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odsłonięte po dwóch stronach ara 117 wykazują
wiele różnic. Hipotetyczne relikty poziomu nr 2
ulicy widoczne w profilu (w zachodniej części ara
117) zlokalizowane były bardziej na północ (w stosunku do ulicy poziomu nr 1) niż odcinek poziomu
nr 2 leżący na wschodzie ara 117, którego lokalizacja jest zgodna z przebiegiem ulicy poziomu nr 1
(ryc. 40, 41).
Poziom nr 3
Przypuszczalne fragmenty ulicy poziomu nr 3
można rozpoznać w profilu wykopu. Tworzyły ją
jeden legar i poprzecznie położone na nim trzy
bierwiona (?). Nie można jednak wykluczyć, że były to elementy innej konstrukcji.

II.1.2.3. Łącznik
Na arach 27, 38, 39 usytuowana była ulica łącząca środkowy odcinek ulicy poprzecznej nr 1
poziomu nr 2 i północno-zachodni odcinek wewnętrznej ulicy okrężnej (poziom nr 2) (ryc. 1, 6,
16, 27, 28, 56). Jej zarys tworzyły pary równolegle
ułożonych legarów. Od dołu podparto je poprzecznymi bierwionami i żerdziami. Bierwiona pod legarami zapewne pozwalały podnieść poziom ulicy
ponad wystające zgliszcza budynków z fazy starszej: II/3/S i II/4/S. Długość ulicy na przebadanym
odcinku linii w prostej wynosiła około 15 m. Ulica funkcjonowała do czasu wzniesienia na jej pozostałościach dwóch budynków – II/4/M i II/5/M
z fazy młodszej.

III. ZABUDOWA MIESZKALNO-GOSPODARCZA
Zabudowa mieszkalno-gospodarcza początkowo
była ściśle zharmonizowana z przyjętym schematem wewnętrznego rozplanowania (starsza faza zabudowy). Schemat ten, tworzony w oparciu o system ulic wewnętrznych, uległ modyfikacji w młodszej fazie zabudowy. Śladami ostatniej fazy zabudowy są pozostałości wolnostojących budynków
(w zabudowie rozproszonej), które odkryto w północno-wschodniej i wschodniej części analizowanego obszaru.
W opracowaniu uwzględniono przestrzeń, na
której odsłonięto pozostałości zabudowy mieszkalno-gospodarczej w obrębie ośmiu rzędów (ryc. 1).
Numeracja budynków wzniesionych w rzędach uwzględnia specyficzne dla bazy danych
atrybuty obiektów, w tym przypadku budynków
(w tym tomie H. Bujno, J. Pluto-Kossakowska,
J. Kopiasz). Jest ona skorelowana zarówno z ich
lokalizacją (rzędy zabudowy), jak i chronologią.
Cyfra rzymska oznacza numer rzędu, cyfra arabska numer budynku (w kolejności od zachodu po
wschód), litery „S” lub „M” wskazują na fazę
starszą lub młodszą. Natomiast skrót „e.m.”
(etap młodszy) oznacza budowle, które zostały
poddane przebudowie. W młodszej fazie wyodrębniono obiekty młodsze, które wzniesiono na
miejscu wcześniejszych budynków z tej samej
fazy. Takie obiekty oznaczono dodatkowym

Ryc. 33. Biskupin,
stanowisko 4. Model
przestrzenny odcinka
ulicy poprzecznej nr 3
(oprac. A. Tobiasz,
J. Markiewicz,
D. Zawieska)
Fig. 33. Biskupin, site 4.
Spatial model of section
of transverse street no. 3
(A. Tobiasz J. Markiewicz,
D. Zawieska)
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Ryc. 34. Biskupin, stanowisko 4.
Widok od wschodu na wschodni
odcinek ulicy poprzecznej nr 4,
poziom 1 (A). RV, RVI – rzędy
zabudowy V, VI
(Archiwum PMA)

A

RV

Fig. 34. Biskupin, site 4. View
from the east onto eastern
section of transverse street no. 4,
level 1 (A). RV, RVI – rows of
buldings V, VI (PMA Archive)

RVI

symbolem odnoszącym się do chronologii budowli („M-1” lub „M-2”)3.

III.1. Rząd I
Rząd I zabudowy mieszkalnej tworzyły najbardziej na północ wysunięte budynki, których pozostałości zlokalizowano pomiędzy północnym
odcinkiem wewnętrznej ulicy okrężnej a reliktami wału (ary: 16–19, 26–28) (ryc. 1, 6, 16, 18,
42–44, 48, 127). Obszar ten został niemal całkowicie przebadany w okresie przedwojennym. Nie
zbadano jedynie odcinka o szerokości około 3 m
we wschodniej części ara 16 i 26 (zachodni fragment rzędu I). Odsłonięte budowle pochodzą
z dwóch faz zabudowy, starszej i młodszej (tabela
1). Najlepiej zachowane przyziemia budynków datowane są na fazę starszą. Są wśród nich pozostałości trzech budynków wzniesione w zabudowie
szeregowej: I/1/S–I/3/S (ryc. 18, 43, 44). Ponad
przyziemiami budynków starszych znajdowały
się słabo zachowane ślady konstrukcji z młodszej
fazy zabudowy, których najbardziej czytelnymi
elementami były łątki. Pozostałe relikty, takie jak
grupy bierwion, nie tworzyły czytelnych struktur
3

Numer budowli „III/2/M-1” oznacza, że budynek wzniesiono w rzędzie III, położony był na wschód od obiektu
III/1/M, pochodzi z młodszej fazy osiedla, a na jego pozostałościach zbudowano, również w fazie młodszej, inny budynek (III/2/M-2).

(ryc. 45). O charakterze zabudowy w fazie młodszej świadczą również dwa paleniska wzniesione
na warstwie o miąższości około 0,35–0,40 m,
która rozdzielała konstrukcje i obiekty z obu faz
(ryc. 43–46).
Obszar zabudowy w fazie starszej miał długość
około 27 m (mierząc wzdłuż ścian północnych).
Od strony południowej (ścian frontowych) długość zabudowanej przestrzeni wynosiła 25 m. Konstrukcja sumikowo-łątkowa budynków z fazy
starszej umożliwiała wznoszenie zintegrowanych
ze sobą budynków szeregowych. Zastosowano
wspólne ściany szczytowe, których elementami były łątki scalające ściany podłużne sąsiadujących
budynków (ściany północne, południowe, wewnętrzne południowe). Wszystkie budynki z fazy
starszej były ze sobą co najmniej częściowo zintegrowane konstrukcyjnie (za wyjątkiem odcinka
ściany północnej budynku I/2/S). Prawdopodobnie
południowe (frontowe) ściany wszystkich budynków rzędu I (podobnie jak ściany wewnętrzne południowe) były z sobą zintegrowane. W budynkach fazy starszej zastosowano następujące systemy konstrukcyjne ścian nośnych:
– ściany sumikowo-łątkowe (dominujące);
– ściany sumikowo-łątkowe osadzone na belkach podwalinowych (front budynku I/3/S);
– ściany łączone na zrąb, oparte na belkach
podwalinowych (narożnik południowo-wschodni
budynku I/3/S).
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Ryc. 35. Biskupin, stanowisko 4.
Widok od południowego
zachodu na fragment ulicy
poprzecznej nr 4 na arze 90
(Archiwum PMA)
Fig. 35. Biskupin, site 4. View
from the south-west onto
fragment of transverse street
no. 4 on are 90 (PMA Archive)

Dwa budynki z fazy starszej zostały przebudowane (I/2/S, I/3/S). Stan zachowania reliktów budynków z fazy młodszej uniemożliwia pełne zrekonstruowanie ich systemu konstrukcyjnego
i kształtu przyziemia. Czytelne ślady ścian frontowych i wewnętrznych południowych dwóch budynków (I/2/M, I/3/M) zachowały się w postaci
łątek tworzących logiczne układy przestrzenne
(ryc. 47, 48). W trakcie eksploracji natrafiono również na dwa kamienne paleniska budynków I/1/M
i I/2/M. Jedno z nich (w budynku I/1/M) położone
było niemal dokładnie nad paleniskiem w izbie budynku I/1/S z fazy starszej (ryc. 46). Najsłabiej zachowały się relikty budynku I/1/M. Poza łątką narożnika południowo-wschodniego i sumika w ścianie frontowej odkryto palenisko, które można zin-

terpretować jako jeden z nielicznych reliktów
przyziemia tej budowli. Rekonstrukcję ustroju konstrukcyjnego niektórych ścian budynków z fazy
młodszej możemy oprzeć głównie na podstawie
pozostałości ścian frontowych i wewnętrznych południowych.
Budynki z fazy młodszej rzędu I nie tworzyły
zwartej zabudowy. Położony na wschodzie budynek I/3/M był przypuszczalnie oddalony o około
3 m od najbliższego budynku I/2/M (ryc. 48). Usytuowanie ścian frontowych i wewnętrznych południowych z fazy młodszej względem analogicznych ścian budynków z fazy starszej wskazuje na
duże podobieństwo w ich lokalizacji, a także
umiejscowienie wejść (z ulicy i z przedsionka do
izby).

Ryc. 36. Biskupin, stanowisko 4. Plan fragmentu stanowiska ze zintegrowanymi ortofotomapami
dokumentujący centralną i wschodnią część zabudowy rzędów V–VIII. Centralna i wschodnia część ulic
poprzecznych nr 3–6 (A–D) oraz czterech rzędów zabudowy V–VIII (RV–RVIII). Kolory linii oznaczają: linia
zielona – relikty ulic wewnętrznych (głównie poprzecznych), poziom nr 1; linia czarna – relikty ulicy
wewnętrznej, poziom nr 2; linie jasnoniebieskie – drewniane relikty wg planu w skali 1:100; linie pomarańczowe
– relikty drewniane. Pozostałymi liniami zaznaczono relikty zabudowy mieszkalno-gospodarczej z trzech faz
zbudowy (oprac. A. Tazbir, J. Markiewicz, D. Zawieska, J. Kopiasz)
Fig. 36. Biskupin, site 4. Plan of fragment of site with integrated orthophotomaps documenting central and
eastern part of rows V–VIII. Central and eastern part of transverse streets nos. 3–6 (A–D) and four rows of
buildings V–VIII (RV–RVIII). Colours of lines indicate: green – remains of inner streets (mainly transverse),
level 1; black – remains of inner street, level 2; light blue – wooden remains according to plan on scale of 1:100;
orange – wooden remains. The other lines mark remains of houses and outbuildings from three phases of the
settlement (A. Tazbir, J. Markiewicz, D. Zawieska, J. Kopiasz)
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Ryc. 37. Biskupin, stanowisko 4. Ortofotomapa północno-wschodniej i wschodniej części stanowiska.
A, B, C – ulice poprzeczne nr 4, 5, 6, D – wewnętrzna ulica okrężna, RV–RVIII – rzędy zabudowy V–VIII
(oprac. J. Tazbir, J. Markiewicz, D. Zawieska, J. Kopiasz)
Fig. 37. Biskupin, site 4. Orthophotomap of north-east and east part of site. A, B, C – transverse streets
nos. 4, 5, 6, D – inner ring road, RV–RVIII – rows of buildings V–VIII
(J. Tazbir, J. Markiewicz, D. Zawieska, J. Kopiasz)
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Ryc. 38. Biskupin, stanowisko 4. Ortofotomapa centralnej części rzędów zabudowy VI–VIII (RVI–RVIII),
A, B, C – ulice poprzeczne nr 4, 5, 6 (oprac. J. Tazbir, J. Markiewicz, D. Zawieska, J. Kopiasz)
Fig. 38. Biskupin, site 4. Orthophotomap of central part of rows of buldings VI–VIII (RVI–RVIII),
A, B, C – transverse streets nos. 4, 5, 6 (J. Tazbir, J. Markiewicz, D. Zawieska, J. Kopiasz)

223

Jarosław Kopiasz

Ryc. 39. Biskupin, stanowisko 4. Widok
od południowego zachodu na fragment
centralnego odcinka ulicy poprzecznej
nr 5 na arze 104. Widoczna nawierzchnia
ulicy starszej (poziom nr 1), a na niej
legary ulicy poziomu nr 2
(Archiwum PMA)
Fig. 39. Biskupin, site 4. View from the
south-west onto fragment of central
section of transverse street no. 5 on
are 104. Surface of older street (level 1)
is visible and on top are the beams
of street from level 2 (PMA Archive)

III.1.1. Faza starsza
Budynek I/1/S („dom” 1)
Lokalizacja: ary 16, 17, 26, 27
Analiza reliktów budynku
Budowla została wzniesiona przypuszczalnie na
planie trapezu4. Obiekt ten przebadano częściowo
(ryc. 42–44, 47–49, 127). Nie eksplorowano obszaru wzdłuż granicy arów 16, 17, 26, 27, w którym
najprawdopodobniej spoczywały pozostałości centralnej i zachodniej części przyziemia. Odkryto
znikomą liczbę czytelnych reliktów konstrukcyjnych. Wśród nich było pięć łątek:
– jedna łątka w ścianie wewnętrznej południowej;
4 Wymiary budynków, powierzchnie zabudowy i inne dane
zostały umieszczone w tabeli 1. Pomiarów dokonywano pomiędzy osiami elementów ścian (łątki, sumiki). Jedynie szerokość wejść została ustalona na podstawie odległości między
skrajnymi, najbliższymi powierzchniami łątek.

– trzy łątki (w tym łątka-socha) w ścianie szczytowej wschodniej, wspólnej dla budynków I/1/S
i I/2/S;
– jedna prawdopodobna łątka w narożniku północno-zachodnim.
W ścianie szczytowej wschodniej i wewnętrznej
południowej odkryto również sumiki.
Niewiele można powiedzieć o zasięgu i konstrukcji ściany frontowej, gdyż jej relikty mogły być
zasłonięte nawierzchnią wewnętrznej ulicy okrężnej (poziom nr 2) lub usunięto je w trakcie jej budowy. Konstrukcja budynku stabilizowana była za
pomocą przetyczek w łątkach (ryc. 47, 48).
We wschodniej części izby i w przedsionku zachowała się podłoga, której nawierzchnię tworzyły
dopasowane do siebie bierwiona (ryc. 42–44).
We wschodniej części izby, na prawo od wejścia
zlokalizowano kamienne palenisko o szerokości
około 1,65 m (ryc. 44, 46–48).
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Ryc. 40. Biskupin, stanowisko 4. Widok
na trzy (?) poziomy ulicy poprzecznej nr 6
na arze 117. A – poziom nr 1, B – poziom
nr 2, C – poziom nr 3. (oprac. J. Kopiasz)
Fig. 40. Biskupin, site 4. View of three (?)
levels of transverse street no. 6 on are 117.
A – level 1, B – level 2, C – level 3
(J. Kopiasz)

C
B

A

System konstrukcyjny budynku
Sumikowo-łątkowy. Budowla była częściowo
zintegrowana z sąsiadującym od wschodu budynkiem I/2/S (wspólne dwie łątki, w tym łątka-socha;
oddylatowana łątka w narożniku północno-zachodnim budynku I/2/S).

Budynek I/2/S („dom” 2)
Lokalizacja: ary 17, 18, 27, 28
Analiza reliktów zabudowy
Budowla została wzniesiona na planie zbliżonym do prostokąta (ryc. 42–45, 47–51, 127). Zachowały się niemal wszystkie elementy konstrukcyjne (dwanaście łątek oraz sumiki w większości ścian)5 trzech ścian zewnętrznych i ściany
5

Najlepiej zachowane pozostałości przyziemia odkryto
w południowo -wschodnim narożniku izby. Na podstawie
modelu przestrzennego (ryc. 50) dokonano pomiarów, które
wykazały, że łątka śródścienna izby (narożnik południowo-

wewnętrznej południowej. Jedynymi wyraźnymi
elementami konstrukcyjnymi ściany południowej
były:
– łątka śródścienna wschodnia, która wyznaczała lokalizację wejścia do budynku (ryc. 44, 47, 48);
– łątka w narożniku południowo-wschodnim6.
Śladami, które wskazują na stosowanie łątek
i rozmieszczenie ich w ścianie frontowej, były pojedyncze słupki odkryte w narożniku południowo-zachodnim budynku i około 2,60 m na północny wschód od niego. Grupy wbijanych w podłoże kołków na obwodzie łątek były jednym z elementów stabilizowania konstrukcji budynku.

-wschodni) zachowała się do wysokości 0,70 m, mierząc od
powierzchni jej odsłonięcia.
6 W dokumentacji w skali 1:10 nie zaznaczono łątki w narożniku południowo-wschodnim. Element ten widoczny jest na
ortofotomapie i zdjęciu lotniczym (ryc. 44, 47).
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Nr rzędu/Ar
/ Row
number/Are

I

I

I

I

I

I

I

I

II

II

II

Lp.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

S

S

S

M

M

M

S

S

S

S

S

Faza zabudowy
(S – faza starsza;
M – faza młodsza;
M-1 – starszy budynek
fazy młodszej;
M-2 – młodszy
budynek fazy
młodszej; N – faza
najmłodsza) / Building
phases (S – older
phase; M – younger
phase; M-1 – older
building of younger
phase; M-2 – younger
building of younger
phase; N – youngest
phase)

II/3/S

II/2/S

II/1/S

I/3/M

I/2/M

I/1/M

I/3/S (e.m.)

I/3/S

I/2/S (e.m.)

I/2/S

I/1/S

Numer budynku /
Number of
buildings

–

–

–

–

–

–

10,00

10,00

8,75

8,75

9,10?

N

–

–

–

–

6,70

–

8,80?

8,60

8,25

8,25

–

S

–

–

–

–

–

–

8,50

8,40

9,30

9,30

–

W

8,75

–

–

–

–

–

8,25?

8,00

8,40

8,40

9,30

E

Wymiary ścian zewnętrznych [m] (w osiach ścian)
/ Measurements of outer walls [m]
(in axes of walls)

–

–

–

2,0

–

–

2,30?

–

2,70?

2,70?

–

Zewnętrzne /
Outer

1,90

–

–

1,60

1,70

–

1,70

1,80

2,10

2,10

–

Wewnętrzne /
Inner

Szerokość wejść /
Width of entrances

Table 1. List of basic data about buildings

Tabela 1. Zestawienie podstawowych danych o budynkach

–

–

–

–

–

–

78,80?

77,00

75,90

75,90

–

Powierzchnia
zabudowy [m2]
(w osiach ścian)
/ Area of
building [m2]
(along axes of
walls)

SŁ

SŁ

SŁ

SŁ

ŁZ?; SŁ

SŁ

SŁ

SŁ; SŁP; ZP

SŁ

SŁ

SŁ

Konstukcja ścian (D – odcinek
ściany zbudowany z pionowych
dranic między łątkami;
SŁ – sumikowo-łątkowa;
SŁP – ściana sumikowo-łątkowa osadzona na belce
podwalinowej; ZŁ – ściana
o konstrukcji „zastępczej
łątki”; Z – zrębowa; ZP – ściana
zrębowa osadzona na belce
podwalinowej / Construction
of walls (D – section of wall
with vertical slats between
uprights; SŁ – uprights with
horizontal logs; SŁP – wall
built of uprights and
horizontal logs on ground
beam; ZŁ – wall built of
”replacement upright”;
Z – interlocking log;
ZP – interlocking log on
ground beam

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

III

III

III

III

III

III

III

III

III

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

S

S

S

S

S

S

S

S

S

M

M

M

M

M

M

M

M

S

S

S

S

S

III/6/S

III//5/S

III/4/S (e.m.)

III/4/S

III/3/S (e.m.)

III/3/S

III/2/S

III/1/S (e.m.)

III/1/S

II/8/M

II/7/M

II/6/M

II/5/M

II/4/M

II/3/M

II/2/M

II/1/M

II/6/S

II/5/S (e.m.)

II/5/S

II/4/S (e.m.)

II/4/S

9,30

9,00

9,60

9,85

7,35

–

–

7,85

7,85

2,75

5,50

7,25?

4,60

–

–

5,45?

2,85

9,30

8,90

8,90

9,10

9,10

9,00?

8,75?

9,10?

9,10?

7,55?

8,80?

10,50

9,30

9,80

–

5,80?

6,65

4,30

–

–

4,90

3,35

8,80

8,60

8,60

8,90

8,90

8,70?

8,70

8,70?

9,10?

8,60

–

–

8,30

8,40

–

7,35?

7,40

6,90

–

7,85

5,80?

2,90

8,60

9,05

9,05

8,75

8,75

8,65?

8,70?

8,70

8,70

8,55?

9,10?

–

8,70

8,70

–

7,60

7,35?

7,40?

6,90

–

7,85

2,80

8,40

8,55

8,55

9,05

9,05

–

–

–

–

–

–

–

2,40?

–

–

1,70

–

–

2,00?

–

–

–

2,85

–

–

3,15?

3,15?

–

2,15

–

–

1,45

1,85

–

2,10?

2,60

–

1,30

–

–

1,75?

–

1,60

–

2,20

1,90

1,85

–

81,20?

76,10?

84,10?

85,20?

–

–

–

75,80

76,80

–

43,00?

51,25?

31,30?

–

–

32,00?

9,20

78,60

77,20?

77,20?

83,70

81,90

SŁ

SŁ

SŁ

SŁ

SŁ

SŁ

SŁ; SŁP

SŁ; SŁP; Z

SŁ; SŁP

ŁZ

ŁZ; SŁ

ŁZ; SŁ

ŁZ

ŁZ; SŁ

ŁZ; SŁ

ŁZ; SŁ

SŁ?; Z?

SŁ

SŁ

SŁ

SŁ

SŁ

Nr rzędu/Ar
/ Row
number/Are

III

III

III

III

III

III

III

III

III

III

III

IV

Lp.

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

S

M

M

M

M

M

M

M-2

M-1

M

S

S

Faza zabudowy
(S – faza starsza;
M – faza młodsza;
M-1 – starszy budynek
fazy młodszej;
M-2 – młodszy
budynek fazy
młodszej; N – faza
najmłodsza) / Building
phases (S – older
phase; M – younger
phase; M-1 – older
building of younger
phase; M-2 – younger
building of younger
phase; N – youngest
phase)

IV/1/S

III/8/M

III/7/M

III/6/M

III/5/M

III/4/M

III/3/M

III/2/M-2

III/2/M-1

III/1/M

III/8/S

III/7/S

Numer budynku /
Number of
buildings

–

6,00?

7,45

2,30

6,45?

6,70

2,20

4,25?

2,60?

7,15?

7,00

8,90

N

–

6,80

8,30

2,10

–

6,25?

2,45

3,85

2,50?

7,00

7,30?

9,30?

S

–

7,10

7,20

3,75

–

5,65

3,10

7,70

3,00?

7,55

8,40?

8,65?

W

–

7,60

7,00

3,65

–

6,45?

3,15

7,10?

2,35

7,55

8,10?

8,55

E

Wymiary ścian zewnętrznych [m] (w osiach ścian)
/ Measurements of outer walls [m]
(in axes of walls)

–

1,80

1,90?

–

–

–

–

–

–

2,00?

–

–

Zewnętrzne /
Outer

–

1,50

1,50

–

–

–

–

–

–

–

1,85

2,10

Wewnętrzne /
Inner

Szerokość wejść /
Width of entrances

–

49,00

40,10

8,10

–

38,80?

7,25

29,00?

6,70?

54,95

–

77,15?

Powierzchnia
zabudowy [m2]
(w osiach ścian)
/ Area of
building [m2]
(along axes of
walls)

SŁ

ŁZ; SŁ

ŁZ; SŁ; SŁP

Z

SŁ

SŁ

Z

ŁZ; SŁ; SŁP

Z

SŁ

SŁ

SŁ

Konstukcja ścian (D – odcinek
ściany zbudowany z pionowych
dranic między łątkami;
SŁ – sumikowo-łątkowa;
SŁP – ściana sumikowo-łątkowa osadzona na belce
podwalinowej; ZŁ – ściana
o konstrukcji „zastępczej
łątki”; Z – zrębowa; ZP – ściana
zrębowa osadzona na belce
podwalinowej / Construction
of walls (D – section of wall
with vertical slats between
uprights; SŁ – uprights with
horizontal logs; SŁP – wall
built of uprights and
horizontal logs on ground
beam; ZŁ – wall built of
”replacement upright”;
Z – interlocking log;
ZP – interlocking log on
ground beam

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

V

V

V

V

V

V

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

S

S

S

S

S

S

M

M

M

M

M-2

M-1

M

M

S

S

S

S

S

S

S

S

S

V/9/S

V/8/S

V/7/S

V/6/S

V/5/S

V/4/S

IV/7/M

IV/6/M

IV/5/M

IV/4/M

IV/3/M-2

IV/3/M-1

IV/2/M

IV/1/M

IV/9/S (e.m.)

IV/9/S

IV/8/S

IV/7/S

IV/6/S

IV/5/S

IV/4/S

IV/3/S

IV/2/S

9,40?

9,00

9,30

8,40

9,55

–

–

–

8,00

–

4,10?

2,70

–

–

8,25?

8,25?

9,95?

8,90?

–

8,00?

9,10

9,85?

8,45

8,85

8,55

9,25

9,00?

9,55

–

–

4,80

–

–

–

–

–

–

8,60

8,85

9,60?

9,10

8,75

7,75

–

–

–

9,00

9,10

8,50

9,15

8,35

–

–

–

–

–

–

–

–

–

9,15?

9,15?

9,35

–

–

8,50

–

–

–

9,00

8,95

8,85

8,50

9,10

8,55

–

–

8,40?

–

–

–

–

–

8,40

8,40

9,15?

9,45

–

8,30?

8,50

–

–

2,85?

2,65?/3,10?

–

2,85?

3,10?

3,00?

–

–

–

–

–

–

–

–

2,60

2,60

2,15

–

2,50

2,10

–

–

–

2,20

1,60?

1,65

1,70

–

2,60?

–

1,40?

1,40?

–

–

–

–

–

2,20?

2,00?

1,80?

–

2,05

1,90

–

–

–

82,50?

77,30

79,60

78,20

83,70

–

–

–

–

–

–

–

–

–

75,20?

75,20?

88,15?

82,70?

–

–

64,70?

–

–

SŁ

SŁ

SŁ

SŁ

SŁ

SŁ

ŁZ?; SŁ

ŁZ; SŁ?

ŁZ?; SŁ

ŁZ; SŁ?

ŁZ; SŁ

ŁZ; SŁ

SŁ

ŁZ; SŁ

SŁ

SŁ

SŁ

SŁ

SŁ

D; SŁ

D; SŁ

SŁ

SŁ

Nr rzędu/Ar
/ Row
number/Are

V

V

V

VI

VI

VI

VI

VI

VI

VI

VI

VI

VI

Lp.

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

M

M

M

M

S

S

S

S

S

S

M

M

M

Faza zabudowy
(S – faza starsza;
M – faza młodsza;
M-1 – starszy budynek
fazy młodszej;
M-2 – młodszy
budynek fazy
młodszej; N – faza
najmłodsza) / Building
phases (S – older
phase; M – younger
phase; M-1 – older
building of younger
phase; M-2 – younger
building of younger
phase; N – youngest
phase)

VI/9/M

VI/8/M

VI/7/M

VI/6/M

VI/10/S (e.m.)

VI/10/S

VI/9/S

VI/8/S

VI/7/S

VI/6/S

V/8/M

V/7/M

V/6/M

Numer budynku /
Number of
buildings

7,25?

–

6,95?

5,50

9,35

9,25

9,15

10,05

9,10

9,55

6,55?

–

–

N

7,20?

–

7,15?

–

8,95

8,95

8,60

9,90

8,05

10,10

6,20?

2,70?

–

S

7,10?

6,10

7,50?

–

8,95

8,95

8,85

8,40

8,90

8,70

6,0?

–

8,45?

W

7,40?

–

6,95

6,60

9,00

9,20

8,95

8,85

8,40

8,90

6,0?

–

–

E

Wymiary ścian zewnętrznych [m] (w osiach ścian)
/ Measurements of outer walls [m]
(in axes of walls)

2,15?

–

2,25?

–

2,60?

2,60?

2,60

–

–

–

1,70

–

–

Zewnętrzne /
Outer

–

–

2,25?

1,60?

1,90

1,90

2,10

–

–

–

–

–

–

Wewnętrzne /
Inner

Szerokość wejść /
Width of entrances

52,60?

–

52,00?

–

82,00

82,00

78,75

85,40

77,30

85,55

38,70

–

–

Powierzchnia
zabudowy [m2]
(w osiach ścian)
/ Area of
building [m2]
(along axes of
walls)

ŁZ

ŁZ

ŁZ; SŁ

ŁZ; SŁ?

SŁ

SŁ

SŁ

SŁ

SŁ

SŁ

ŁZ

SŁ

ŁZ?; SŁ

Konstukcja ścian (D – odcinek
ściany zbudowany z pionowych
dranic między łątkami;
SŁ – sumikowo-łątkowa;
SŁP – ściana sumikowo-łątkowa osadzona na belce
podwalinowej; ZŁ – ściana
o konstrukcji „zastępczej
łątki”; Z – zrębowa; ZP – ściana
zrębowa osadzona na belce
podwalinowej / Construction
of walls (D – section of wall
with vertical slats between
uprights; SŁ – uprights with
horizontal logs; SŁP – wall
built of uprights and
horizontal logs on ground
beam; ZŁ – wall built of
”replacement upright”;
Z – interlocking log;
ZP – interlocking log on
ground beam

VII

VII

VII

VII

VII

VII

VII

VII

VII

VII

VII

VIII

VIII

VIII

VIII

VIII

VIII

Ar 40

Ar 42

Ar 42

Ar 42, 54

Ar 93

Ar 105

Ar 120, 121

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

N

N

N

N

N

N

N

M/N?

M

S

S

S

S

M

M

M

M

M

S

S

S

S

S

S

7/N

6/N

5/N

4/N

3/N

2/N

1/N

VIII/5/M

VIII/4/M

VIII/8/S

VIII/7/S

VIII/6/S

VIII/5/S

VII/11/M

VII/10/M

VII/9/M

VII/8/M

VII/7/M

VII/10/S

VII/9/S

VII/8/S

VII/7/S

VII/6/S

VII/5/S

3,30

4,55?

3,90

3,75

–

4,30

4,85

2,90

–

–

8,45

12,20

–

–

–

–

3,00?

7,80?

9,85?

9,75?

9,50?

9,50?

10,10

–

3,20

4,70

3,80

4,10

3,45

4,30

5,05?

3,05

–

–

–

–

–

7,60?

–

–

–

8,70

8,75

9,50

9,15

9,05

10,15

–

2,30

2,80

2,70

3,00

2,30

2,55

2,40

2,75

–

–

–

7,80

–

7,20

–

8,70?

5,15?

7,50?

9,55

8,80

8,60

8,20

8,30

–

2,50

2,50

2,55

2,85

–

2,65

2,40?

2,75

–

–

–

7,80

–

–

–

–

7,70

9,30?

9,55

8,75

8,60

8,45

8,00

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2,00?

–

–

–

–

–

2,55

2,40?

2,35

–

2,00

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1,55

2,00?

2,15

–

2,00

1,90

–

7,85

11,90?

10,10

11,30

–

11,00

12,00?

8,25

–

–

–

–

–

–

–

–

–

64,80?

88,85?

90,10?

78,45?

78,55?

85,90

–

SŁ

SŁ

SŁ

SŁ

SŁ

SŁ

SŁ

SŁ

ŁZ?; SŁ

SŁ

SŁ

SŁ

SŁ

ŁZ; SŁ

ŁZ; SŁ

SŁ

SŁ

SŁ

D; SŁ

SŁ

SŁ

SŁ

SŁ

SŁ

Jarosław Kopiasz

Ryc. 41. Biskupin, stanowisko 4. Widok od strony północno-wschodniej na ar 117. Po lewej stronie na
pierwszym planie poziom nr 1 i nr 2 ulicy poprzecznej nr 6. W profilu przypuszczalnie trzy poziomy ulicy
poprzecznej nr 6 (Archiwum PMA)
Fig. 41. Biskupin, site 4. View from the north-east onto are 117. On the left, in the foreground level 1 and 2
of transverse street no. 6. In the profile probably three levels of transverse street no. 6 (PMA Archive)

Łątka w narożniku północno-zachodnim
z tkwiącym w niej sumikiem ściany północnej
znajdowała się obok łątki, która scala ścianę szczytową zachodnią ze ścianą północną budynku I/1/S.
Może to świadczyć o modernizacji odcinka ściany
północnej budynku I/2/S, w wyniku której łątka
znajdująca się po stronie wschodniej byłaby dostawiona do istniejącej ściany szczytowej. Sumiki
ściany szczytowej wschodniej na odcinku pomiędzy łątką-sochą a łątką śródścienną południową
położone były na belce podwalinowej umieszczonej podłużnie w osi ściany (ryc. 45). Podobny element umiejscowiony był na południowym odcinku tej ściany (ryc. 44, 47). Stosowanie belek podwalinowych zapobiegało grzęźnięciu sumików
w gruncie.
Wewnętrznymi elementami konstrukcyjnymi
była belka podwalinowa i ściana wewnętrzna

południowa. Belka podwalinowa o wymiarach
6,60 × 0,32 m spoczywała 2,40 m na północny
wschód od osi ściany szczytowej zachodniej. Położona była równolegle do niej. W połowie jej długości wydrążony był w przybliżeniu prostokątny
otwór o wymiarach 0,25 × 0,09 m. Lokalizacja
otworu w podwalinie względem obu łątek-soch
w ścianach szczytowych jednoznacznie wskazuje
na to, że ów otwór służył do osadzenia w nim dolnej części sochy wewnętrznej. Na obu krańcach
belka była oddylatowana od ściany północnej
i wewnętrznej południowej. Potencjalnie mogła
ona pełnić funkcję podłoża dla wewnętrznej przegrody oddzielającej izbę od tzw. komory. O istnieniu wydzielonego od izby miejsca pomiędzy ścianą szczytową zachodnią a podwaliną (także
w znaczeniu funkcjonalnym, a nie tylko konstrukcyjnym) świadczy pośrednio zasięg podłogi, której
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Ryc. 42. Północna część stanowiska 4 w Biskupinie. A – rząd I zabudowy,
B – wewnętrzna ulica okrężna, C – wał młodszy W3, D – wał starszy W2 (oprac. J. Kopiasz)
Fig. 42. Northern part of site 4 in Biskupin. A – row I of buildings, B – inner ring road, C – younger
rampart W3, D – older rampart W2 (J. Kopiasz)

nawierzchnie tworzyły dopasowane do siebie bierwiona (w izbie i w przedsionku). Nie stwierdzono
analogicznej podłogi po zachodniej stronie belki
podwalinowej.
Konstrukcja budynku była stabilizowana za pomocą:
– belek podwalinowych pod odcinkami ściany
szczytowej wschodniej oraz belki z zamocowaną
w niej sochą;
– podkładek pod sumikami (ściana wewnętrzna południowa, północna);
– przetyczek w łątkach.
Eksploracja archeologiczna nie objęła warstw
znajdujących się pod paleniskiem budynku I/2/M
z fazy młodszej (na prawo od wejścia do izby w budynku starszym). Należy przypuszczać, że pod nim
znajdowało się analogiczne palenisko z fazy starszej.
Budynek został przebudowany.

System konstrukcyjny budynku
Sumikowo-łątkowy. Budowla była częściowo
zintegrowana z sąsiadującym od zachodu budynkiem I/1/S (wspólne dwie łątki, w tym łątka-socha;
oddylatowana łątka w narożniku północno-zachodnim). Budowla była zintegrowana konstrukcyjnie z sąsiadującym od wschodu budynkiem
I/3/S.

Etap młodszy budynku I/2/S – budynek
I/2/S (e.m.)
Przebudowa polegała na wymianie belki podwalinowej7, w której zamocowana była socha wewnętrzna. Belka podwalinowa została zastąpiona podobnym elementem konstrukcyjnym o wymiarach

7 Element ten widoczny jest tylko na jednej fotografii (ryc. 51).
Nie został on uwzględniony w dokumentacji w skali 1:10.
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Ryc. 43. Biskupin, stanowisko 4. Widok od strony południowo-zachodniej na przyziemia budynków rzędu I.
A – wschodnia część budynku I/1/S, B, C – budynki I/2/S, I/3/S; D – wewnętrzna ulica okrężna (Archiwum PMA)
Fig. 43. Biskupin, site 4. View from the south-west onto the ground area of buildings in row I. A – east part
of building I/1/S, B, C – buildings I/2/S, I/3/S; D – inner ring road (PMA Archive)

Ryc. 44. Biskupin, stanowisko 4. Ortofotomapa dokumentująca przyziemia budynków rzędu I: I/1/S, I/2/S, I/3/S
oraz nieliczne pozostałości budynków: I/1/M, I/2/M, I/3/M z fazy młodszej (oprac. J. Tazbir,
J. Markiewicz, D. Zawieska)
Fig. 44. Biskupin, site 4. Orthophotomap documenting ground area of buildings in row I: I/1/S, I/2/S, I/3/S
and the few remains of buildings: I/1/M, I/2/M, I/3/M from the younger phase
(J. Tazbir, J. Markiewicz, D. Zawieska)
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Ryc. 45. Biskupin, stanowisko 4. Widok od północnego zachodu na relikty zabudowy rzędu I (wschodnia
część ara 17, ar 18 i 19). A – relikty młodszej fazy zabudowy; B, C – podłogi budynków z fazy starszej: I/2/S (B),
I/3/S (C); pomiędzy nimi wspólna ściana szczytowa, w której sumik oparty jest na belce podwalinowej (D)
(oprac. J. Kopiasz)
Fig. 45. Biskupin, site 4. View from the south-west onto remains of buildings in row I (east part of are 17, are 18
and 19). A – remains of younger building phase, B – remains of older phase, B, C – floor of buildings from older
phase: I/2/S (B), I/3/S (C); between them is a shared end wall in which the horizontal log rests on the ground
beam (D) (J. Kopiasz)

około 3,53 × 0,40 m. Prawdopodobnie element ten
pierwotnie był dłuższy (ryc. 51).
System konstrukcyjny budynku
Analogiczny jak w przypadku budynku I/2/S.

Budynek I/3/S („dom” 3)
Lokalizacja: ary 18, 19, 28
Analiza reliktów budynku
Budowla została wzniesiona na planie trapezu
(ryc. 43, 44, 48, 52, 53, 127). Jej zarys tworzyły
łątki i sumiki ścian zewnętrznych oraz dwie belki
podwalinowe – ściany frontowej południowej
i przyległego odcinka ściany szczytowej wschodniej, tworzące oparcie dla ścian wzniesionych
w niejednolitym systemie sumikowo-łątkowym/
zrębowym (ryc. 52, 54). Zachowały się niemal
wszystkie elementy pierwotnego ustroju konstrukcyjnego (jedenaście łątek). We wnętrzu odkryto

również relikty ściany wewnętrznej południowej
(dwie łątki śródścienne wraz z sumikami). Najlepiej zachowane konstrukcje budynku to ściany
szczytowe i łątki ściany wewnętrznej południowej.
Sumiki ściany szczytowej zachodniej na odcinku
pomiędzy łątką-sochą a łątką śródścienną południową położone były na belce podwalinowej posadowionej podłużnie w osi ściany (ryc. 45). Analogiczny element umieszczony był na południowym odcinku tej ściany (ryc. 44, 50).
W trakcie wznoszenia ściany szczytowej wschodniej zastosowano prawdopodobnie skomplikowaną konstrukcję. Nie odkryto w niej łątki-sochy.
Jedyna zachowana prostokątna łątka-socha ściany
wschodniej (wraz z sumikami) została osadzona
później, w trakcie przebudowy budynku. Prawdopodobnie na odcinku ściany wschodniej pomiędzy
łątką w narożniku północno-wschodnim a łątką
śródścienną południową, której pozostałością był

235

Jarosław Kopiasz

Ryc. 46. Biskupin, stanowisko 4.
Palenisko budynku I/1/M z fazy
młodszej leżące na warstwie
oddzielającej je od paleniska
budynku I/1/S z fazy starszej
(Archiwum PMA)
Fig. 46. Biskupin, site 4. Hearth
of building I/1/M from younger
phase lying on layer separating
it from hearth of building I/1/S
from older phase (PMA Archive)

długi na 5,0 m sumik (?), zastosowano półsochę
(ryc. 48, 127). Na pozostałym odcinku tej ściany
wykorzystano zapewne konstrukcję niejednolitą.
Jej podłożem była belka podwalinowa (lub sumik)
o średnicy 0,17 m8, która była połączona w narożniku południowo-wschodnim na zrąb z belką podwalinową ściany frontowej. Zapewne sumiki południowego odcinka ściany szczytowej, które na
północy zespolone były z łątką śródścienną południową, po przeciwnej stronie, w narożniku południowo-wschodnim, musiały być złączone ze ścianą południową na zrąb (ryc. 44, 52, 54).
Podłożem ściany frontowej była belka podwalinowa o wymiarach 8,70 × 0,25 m (ryc. 44, 47, 48,
52, 53, 55). Element ten na zachodzie stykał się
z łątką narożnika południowo-zachodniego, co
może świadczyć o tym, że stanowił podbudowę, na
której osadzono pierwotnie ścianę sumikowo-łątkową.
8 Nie jest znany sposób łączenia się belki podwalinowej z łątką śródścienną południową w ścianie wschodniej.

W odległości około 2,30 m na północny wschód
od osi zachodniej łątki-sochy odkryto położoną
równolegle do ściany szczytowej belkę podwalinową. Element ten o wymiarach 7,15 × 0,22 m spoczywał pod sumikami ściany północnej (stanowiąc jednocześnie dla nich oparcie). Na południu
graniczył z zachodnim odcinkiem ściany wewnętrznej południowej. Prawie w połowie jej długości wydrążony był w niej prostokątny otwór
o wymiarach 0,23 × 0,10 m, w którym pierwotnie
osadzono wewnętrzną sochę. Wskazuje na to
umiejscowienie tego otworu w podwalinie, które
znajdowało się przypuszczalnie w osi obu podpór
kalenicy. Potencjalnie belka podwalinowa mogła
pełnić funkcję podstawy wewnętrznej przegrody
oddzielającej izbę od tzw. komory. O istnieniu wydzielonego od izby miejsca pomiędzy ścianą szczytową zachodnią a belką podwaliną (także w znaczeniu funkcjonalnym, a nie tylko konstrukcyjnym) świadczy pośrednio zasięg podłogi ułożonej
z dopasowanych do siebie bierwion. Podłogę odsłonięto w izbie, natomiast nie było jej po zachod-
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Ryc. 47. Biskupin, stanowisko 4. Analiza ustroju konstrukcyjnego budynków z fazy starszej: I/1/S (A1), I/2/S
(A2), 1/3/S (A3) i młodszej: I/1/M (B1), I/2/M (B2), 1/3/M (B3). Kolor czerwony oznacza fazę starszą zabudowy;
kolor niebieski – etap młodszy budynku starszego (przebudowa); kolor zielony – młodszą fazę zabudowy.
Kółka oznaczają okrągłe w przekroju łątki; prostokąty – prostokątne w przekroju łątki, w tym łątki-sochy
w ścianach szczytowych; mniejsze prostokąty oznaczają otwory do osadzenia wewnętrznej sochy w belkach
podwalinowych (oprac. J. Kopiasz)
Fig. 47. Biskupin, site 4. Analysis of the construction system of buildings from older phase: I/1/S (A1), I/2/S (A2),
1/3/S (A3) and younger: I/1/M (B1), I/2/M (B2), 1/3/M (B3). Red marks the older phase of buildings; blue marks
the younger stage of an older building (alterations); green – younger phase of buildings. Circles mark round
uprights; rectangles – rectangular uprights, including forked uprights in the end walls; smaller rectangles mark
openings for embedding the inside forked upright in the ground beams (J. Kopiasz)

niej stronie belki podwalinowej. W przedsionku
natrafiono na fragment podłogi między wejściami. Podłożem podłogi była faszyna, której fragmenty w postaci kratownicowych struktur odkryto w przedsionku. Pomiędzy izbą a przedsionkiem
znajdował się wysoki próg (ryc. 55).
Konstrukcja budynku była stabilizowana za pomocą:
– belek podwalinowych pod odcinkami ściany
szczytowej zachodniej i wschodniej oraz belką
z zamocowaną w niej sochą;

– podkładek pod sumikami (ściana wewnętrzna południowa, północna);
– przetyczek w łątkach.
Na prawo od wejścia do izby usytuowane było
kamienne palenisko o wymiarach 2,20 × 2,0 m.
Budynek został gruntownie przebudowany.
System konstrukcyjny budynku
Niejednolity:
– sumikowo-łątkowy (dominujący; ściana frontowa oparta na belce podwalinowej);
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Ryc. 48. Biskupin, stanowisko 4. Rząd I zabudowy. Symbole oznaczają numery budynków (rys. J. Kopiasz)
Fig. 48. Biskupin, site 4. Row I of buildings. Symbols denote building numbers (drawn by J. Kopiasz)
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– zrębowy (w narożniku południowo-zachodnim; ściany w narożniku oparte na belce podwalinowej).
Budowla była prawdopodobnie zintegrowana
konstrukcyjnie z sąsiadującym od zachodu budynkiem I/2/S.

Etap młodszy budynku I/3/S – budynek
I/3/S (e.m.)
Analiza reliktów zabudowy
Przebudowa budynku objęła niemal cały ustrój
konstrukcyjny za wyjątkiem ściany szczytowej
zachodniej i wschodniego odcinka ściany północnej. Mniej można powiedzieć o tym, w jakim zakresie modernizacja objęła narożnik południowo-wschodni budynku i ścianę frontową. Posadowiono również nową belkę podwalinową wspierającą sochę wewnętrzną (ryc. 44, 47, 48, 51–53).
W wyniku przebudowy zarys budynku i jego
wielkość uległy zmianie (tabela 1). Najbardziej
czytelne ślady przebudowy można zauważyć we
wschodniej części obiektu. Południowo-wschodni narożnik izby został zlokalizowany 0,25 m na
południowy wschód od narożnika budynku I/3/S.
Prawdopodobnie nie zachowały się relikty narożnika południowo-wschodniego budynku z etapu
młodszego. Przebudowa ściany północnej polegała na ustawieniu dwóch nowych łątek śródściennych na wschód i południe od analogicznych łątek budynku 1/3/S. Ściana frontowa również mogła zostać wzniesiona w nieznacznym oddaleniu
od pierwotnego położenia, o czym świadczą przylegające (od strony południowej) do belki podwalinowej ściany frontowej budynku 1/3/S dwa (?)
słupy (łątki śródścienne ściany frontowej?). W narożniku południowo-zachodnim przypuszczalnie
ustawiono nową łątkę scalającą ścianę południową (ryc. 47). Wraz z przesunięciem ściany szczytowej wschodniej nastąpiła zmiana lokalizacji
ściany wewnętrznej południowej, która została
wzniesiona na południowy wschód w stosunku
do położenia tej przegrody w okresie poprzedzającym modernizację (ryc. 48, 52).
Wewnętrzną podporą dachu była zapewne socha oparta na belce podwalinowej. Wskazuje na to
obecność elementu (o wymiarach 0,85 × 0,20 m)
przypominającego odcinek podwaliny. W elemencie
tym wydrążono prostokątny otwór (0,20 × 0,11 m).

Fragment pierwotnej belki podwalinowej znaleziono na podłodze, nad starszą belką podwalinową (ryc. 52, 53). Lokalizacja otworu w tym elemencie względem obu łątek-soch potwierdza przypuszczenie, że była to podpora sochy.
System konstrukcyjny budynku
Sumikowo-łątkowy. Budowla była co najmniej
częściowo zintegrowana konstrukcyjnie z sąsiadującym od zachodu budynkiem I/2/S (wspólne co
najmniej trzy łątki, w tym łątka-socha; oddylatowana łątka w narożniku południowo-zachodnim?).

III.1.2. Faza młodsza
Budynek I/1/M
Lokalizacja: ary 16, 17, 26, 27
Analiza reliktów budynku
Budowla została przypuszczalnie wzniesiona na
planie prostokąta (ryc. 44, 47, 48, 127). Odkryto
dwa elementy konstrukcyjne – łątkę narożnika południowo-wschodniego i łątkę-sochę w ścianie
szczytowej zachodniej (ryc. 48). Część reliktów budynku mogła znajdować się na obszarze, gdzie nie
prowadzono badań, we wschodniej części ara 16
i 17.
Łątka narożna południowo-wschodnia wraz
z przylegającym do niej sumikiem o długości około 2,5 m stanowiła pozostałość wschodniego odcinka ściany frontowej (ryc. 44, 47, 51). Zachodni
kraniec sumika może wskazywać na przybliżoną
lokalizację wejścia do budynku. Łątka-socha stanowiła element ściany zachodniej. Lokalizacja
ściany szczytowej wschodniej prawdopodobnie
pokrywała się z przebiegiem analogicznej ściany
budynku I/1/S z fazy starszej. Jej jedynym zidentyfikowanym elementem był prawdopodobnie sumik. Przypuszczalnie budowla ta miała wspólną
ścianę szczytową z sąsiadującym od wschodu budynkiem I/2/M.
Odległość między ścianami szczytowymi wynosiła około 7,0 m. Można przyjąć, że długość ściany
frontowej była nieznacznie mniejsza, a północnej
trochę większa niż 7,0 m.
Kamienne palenisko o średnicy około 1,30 m,
odkryte w południowej części ara 17, przypuszczalnie znajdowało się we wschodniej części izby
(ryc. 43, 46–48).
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System konstrukcyjny budynku
Sumikowo-łątkowy.

Budynek I/2/M
Lokalizacja: ary 17, 18, 27, 28
Analiza reliktów budynku
Budowla została wzniesiona przypuszczalnie na
planie trapezu (ryc. 48, 127). Najlepiej zachowały
się pozostałości ściany frontowej (południowej)
budynku: cztery łątki, w tym dwie narożne. Łątka
w narożniku, południowo-zachodnim, była wspólnym elementem konstrukcyjnym obu budynków
(I/1/M i I/2/M) (ryc. 43, 44, 47–50). Pomiędzy łątkami spoczywały sumiki. Dwie łątki śródścienne
nie były połączone sumikami, gdyż między nimi
usytuowano wejście do budynku. Być może umiejscowienie ściany wschodniej wyznaczały dwa położone blisko siebie słupy, które odkryto na północ
od łątki narożnika południowo -wschodniego.
Pierwotnie mogły one wspierać z dwóch stron sumiki południowego odcinka ściany wschodniej
(ryc. 47, 48, 51). Słupy te mogą wskazywać na stosowanie konstrukcji „zastępczej łątki”. Elementem
wspólnej z budynkiem I/1/M ściany szczytowej
zachodniej, oprócz łątki w narożniku południo-

Ryc. 49. Biskupin, stanowisko 4. Na fotografii widok
od południowego zachodu na relikty rzędu I: na
pierwszym planie wschodnia część budynku I/S/1,
dalej I/2/S i część przyziemia budynku I/3/S. Poniżej
fotografii model przestrzenny wschodniej części
budynku I/1/S i zachodniej części budynku I/S/2.
Budynek I/1/S: A – izba, B – przedsionek, C – ściana
szczytowa wschodnia (wspólna z budynkiem I/2/S),
D1 – palenisko budynku I/1/S, D2 – palenisko
budynku I/1/M. Budynek I/2/S: E – wydzielona od
izby przestrzeń, F – izba; G – przedsionek (oprac.
A. Tobiasz, J. Markiewicz, D. Zawieska, J. Kopiasz)
Fig. 49. Biskupin, site 4. Photo: view from the southwest onto the ground floors of buildings from the
older phase in row I. In the foreground, the east part
of building I/S/1, then I/2/S and part of ground area of
building I/3/S. Below: spatial model of east part
of ground floor of building I/1/S and west side of
building I/2/S. Building I/1/S: A – main room,
B – vestibule, C – east end wall (shared with building
I/2/S), D1 – hearth of building I/1/S, D2 – hearth of
building I/1/M. Building I/2/S: E – a space separated
from main room, F – main room; G – vestibule
(A. Tobiasz, J. Markiewicz, D. Zawieska, J. Kopiasz)

wo-zachodnim, był sumik zlokalizowany w osi
analogicznej (wspólnej) ściany budynków I/1/S
i I/2/S z fazy starszej.
Innym potencjalnym elementem konstrukcyjnym (ściany wewnętrznej południowej?) był słup
zlokalizowany około 2,5 m na północ od ściany
frontowej (ryc. 48).
Kamienne palenisko o wymiarach 2,10 × 1,70 m,
odkryte w pobliżu granicy arów 17 i 18, mogło
znajdować się w izbie budynku. Biorąc pod uwagę
położenie względem siebie paleniska budynku
i narożnika południowo-wschodniego budowli,
należy przypuszczać, że ściana wschodnia łączyła
się ze ścianą frontową pod kątem rozwartym.
W przypadku gdyby ściana wschodnia łączyła się
ze ścianą frontową pod kątem prostym, wówczas
palenisko leżałoby częściowo poza budynkiem
(ryc. 48).
System konstrukcyjny budynku
Niejednolity (?):
– sumikowo-łątkowy (ściana frontowa, zachodnia?);
– system „zastępczej łątki” (odcinek ściany
wschodniej?).

Budynek I/3/M
Lokalizacja: ary 18, 19, 28, 29
Analiza reliktów budynku
Budowla została przypuszczalnie wzniesiona na
planie prostokąta (ryc. 48, 52, 127). Fragment zarysu przyziemia budynku kształtowały:
– dwie pary łątek śródściennych ściany wewnętrznej południowej i frontowej;
– dwie (?) sochy: socha lub łątka-socha w ścianie
szczytowej zachodniej i socha wewnętrzna;
– łątka śródścienna zachodnia ściany północnej (?).
Pomiędzy parami łątek usytuowane były wejścia do budynku i do izby. Jedna łątka stabilizowana była podkładkami, na których mogła pierwotnie opierać się przetyczka. Domniemana socha
wewnętrzna oddalona była o około 2,0 m na północny wschód od sochy (łątki-sochy?) zachodniej.
Budynek był zapewne obiektem wolnostojącym.
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Ryc. 50. Biskupin, stanowisko 4. Na fotografii widok od południowego zachodu na przyziemia budynków z fazy
starszej w rzędzie I. Na pierwszym planie budynek I/2/S, dalej I/3/S. Poniżej fotografii model przestrzenny izby
budynku I/2/S. Budynek I/2/S: A – wydzielona od izby przestrzeń, B – izba, C – przedsionek, D – belka
podwalinowa z otworem do osadzenia sochy wewnętrznej, E1 – ściana wewnętrzna południowa, E2 – ściana
szczytowa wschodnia (wspólna z budynkiem I/3/S), E3 – łątka śródścienna wschodnia ściany północnej,
F – palenisko budynku z fazy młodszej (I/2/M), G – wejście do izby (z przedsionka). Budynek I/3/S:
H – wydzielona od izby przestrzeń, I – izba (oprac. A. Tobiasz, J. Markiewicz, D. Zawieska, J. Kopiasz)
Fig. 50. Biskupin, site 4. In the photo there is a view from the south-west onto the ground areas of buildings from
the older phase in row I. In the foreground, building I/2/S, then I/3/S. Below: spatial model of main room in building
I/2/S. Building I/2/S: A – a space separated from main room, B – main room, C – vestibule, D – ground beam with
hole for embedding interior forked upright, E1 – inner south wall, E2 – east end wall (shared with building I/3/S),
E3 – east intermediate upright of north wall, F – hearth of building from younger phase (I/2/M), G – entrance to
main room (from vestibule). Building I/3/S: H – a space separated from main room, I – main room
(A. Tobiasz, J. Markiewicz, D. Zawieska, J. Kopiasz)
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III.2. Rząd II
Rząd II zlokalizowany był pomiędzy północnym odcinkiem wewnętrznej ulicy okrężnej a ulicą poprzeczną nr 1 (ryc. 1, 6, 16, 18, 23, 25, 56,
127). Obszar ten przebadano niemal całkowicie
podczas kilku sezonów badawczych przed II wojną
światową. Pozostawiono wówczas nieprzebadany
pas o szerokości około 2,5–3,0 m we wschodniej
części ara 37 (zachodni odcinek rzędu II). Ponadto
nie eksplorowano nawarstwień poniżej ściśle dopasowanych do siebie bierwion i dranic podłóg
budynków z młodszej fazy zabudowy, które zasłaniały starsze struktury. Z tego powodu dysponujemy ograniczonymi danymi do rekonstrukcji zabudowy z fazy starszej na obszarach, na których zachowały się dość dobrze obiekty młodsze (na arach
27, 28, 36–39).
Najlepiej zachowane relikty zabudowy odkryto
w zachodniej (ryc. 57, 65, 66) i centralnej części
analizowanego obszaru, gdzie stwierdzono dwa
wyraźne poziomy pozostałości budynków (ryc. 58,
63). Nieco słabszy stan zachowania pozostałości
budowli można zaobserwować na wschodnim
skraju rzędu II (ryc. 59, 63).
W trakcie analizy reliktów zabudowy wyodrębniono sześć budynków z fazy starszej: II/1/S–
–II/6/S. Trudno stwierdzić, czy budynki te tworzyły zwarty blok zabudowy szeregowej w zachodnim
odcinku rzędu II, gdyż w znacznym stopniu ich
przyziemia zostały przykryte podłogami budynków młodszych. Długość obszaru zabudowanego
w starszej fazie (mierząc wzdłuż ścian północnych)
wynosiła około 49,80 m. Za wyjątkiem odcinka
zachodniego, gdzie nie odsłonięto w całości przyziemi budynków z fazy starszej, na pozostałym
obszarze natrafiono na wyraźne pozostałości budynków sumikowo-łątkowych, które potencjalnie
mogłyby być ze sobą zintegrowane konstrukcyjnie
(poprzez stosowanie wspólnych ścian szczytowych). Budynki II/3/S–II/6/S z centralnej i wschodniej części rzędu II, tworzące zabudowę szeregową,
były od siebie częściowo oddylatowane. W budynkach tych tylko łątki-sochy były wspólnymi elementami konstrukcyjnymi sąsiadujących z sobą
budynków. Wzdłuż ścian szczytowych ustawione
zostały łątki sąsiedniego budynku, które nie tworzyły ściany szczytowej, ale w zdecydowanej więk-

szości łączyły one tylko sumiki ścian podłużnych
(północnych, południowych i wewnętrznych południowych). W budynkach istniała możliwość
wznoszenia odcinków ścian szczytowych pomiędzy łątkami w narożnikach południowych a skrajnymi łątkami w ścianach wewnętrznych południowych. Dwa budynki z fazy starszej zostały
przebudowane (II/4/S, II/5/S).
W młodszej fazie wzniesiono w rzędzie II co najmniej osiem budynków: II/1/M–II/8/M. Długość
obszaru zabudowanego w fazie młodszej wynosiła
co najmniej 43,0 m (mierząc wzdłuż ścian południowych). W porównaniu do obiektów z fazy
starszej obiekty młodsze odznaczały się znacznie
większym zróżnicowaniem pod względem zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych (tabela 1).
Różnią się także mniejszą powierzchnią zabudowy.
Przeważnie obiekty te wznoszono w niejednolitym
systemie konstrukcyjnym: „zastępczej łątki” i sumikowo-łątkowym. Łątki w budowlach z młodszej
fazy używano do wznoszenia ścian frontowych
i wewnętrznych południowych. Zazwyczaj obiekty te powielały schemat rozplanowania wnętrz
obowiązujący w fazie starszej (przedsionek od strony południowej, izba oddzielona od przedsionka
wewnętrzną ścianą południową).
Prawdopodobnie wszystkie obiekty z fazy młodszej wzniesiono w zabudowie szeregowej. Wskazuje na to wykorzystywanie wspólnych ścian szczytowych9. Charakterystyczną cechą budowli młodszych było przestrzeganie rygorów dotyczących
lokalizacji ścian frontowych i północnych, które
zostały wzniesione wzdłuż wspólnej dla wszystkich obiektów osi. Ściany frontowe młodszych budowli zostały wzniesione około 1,30 m na północ
w stosunku do analogicznych ścian budynków
starszych.

III.2.1. Faza starsza
Budynek II/1/S
Lokalizacja: ar 36
Analiza reliktów budynku
Budowla została wzniesiona przypuszczalnie na
planie trapezu (ryc. 19, 27, 56, 57, 65, 127). Obiekt
9 Ewentualnie

ścian bocznych (ściany wschodnie, zachodnie),
które mogły nie być ścianami szczytowymi.
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Ryc. 51. Biskupin, stanowisko 4. Po lewej stronie wschodni fragment budynku I/1/S, w centrum budynek I/2/S,
po prawej stronie zachodnia część budynku I/3/S. A, B, C – belki podwalinowe z otworami do osadzenia sochy
wewnętrznej: A – w budynku I/2/S, B – w budynku I/2/S (e.m.), C – w budynku I/3/S (oprac. J. Kopiasz)
Fig. 51. Biskupin, site 4. On the left, the east fragment of building I/1/S, in the middle, building I/2/S, on the
right, the west part of building I/3/S; A, B, C – ground beams with openings for mounting interior forked
uprights: A – in building I/2/S, B – in building I/2/S (e.m.), C – in building I/3/S (J. Kopiasz)

ten nie pozostawił czytelnych śladów. Część z nich
mogła znajdować się pod pozostałościami budynku II/2/M i nawierzchnią młodszej wewnętrznej
ulicy okrężnej (poziom nr 2). Zarys budynku tworzyły wyłącznie dwie lub trzy łątki ściany północnej oraz dwie (?) łątki-sochy (ryc. 27, 56, 65). Ściana zachodnia była krótsza od wschodniej, a obie
łączyła skośnie usytuowana względem nich ściana
północno-zachodnia (północna). Zachodnia łątka-socha o okrągłym przekroju miała wyżłobiony
paz od strony południowo-zachodniej, co wskazuje na możliwość istnienia dobudowanego (?) do
głównej bryły budynku pomieszczenia. Nie jest
pewna lokalizacja narożnika północno-wschodniego, gdyż odkryto dwie łątki w odległości około
0,5 m od siebie. Każda z nich potencjalnie mogłaby
być łątką narożną. Prawdopodobnie była nią łątka
o przekroju okrągłym, która przypuszczalnie scalała wspólną z sąsiadującym od wschodu budyn-

kiem II/2/S ścianę szczytową i ściany północne
obu budynków. Trudno ocenić rolę prostokątnej
łątki odkrytej w jej pobliżu. Zarówno wschodnia
łątka-socha, jak i łątka narożnika północno-zachodniego, były stabilizowane za pomocą par
bierwion (?), na których pierwotnie mogły opierać
się przetyczki w łątkach.
System konstrukcyjny budynku
Sumikowo-łątkowy. Budowla była co najmniej
częściowo zintegrowana konstrukcyjnie z sąsiadującym od wschodu z budynkiem II/2/S (wspólna
łątka-socha i być może łątka narożna).

Budynek II/2/S
Lokalizacja: ary 26, 36, 37
Analiza reliktów budynku
Budowla została wzniesiona na planie zbliżonym
do prostokąta lub trapezu (ryc. 27, 56, 57, 65, 127).
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Ryc. 52. Biskupin, stanowisko 4. Po lewej stronie wschodni fragment przyziemia budynku I/2/S (A1)
i pojedyncze elementy budynku I/2/M (B1); w pozostałej części przyziemie budynku I/3/S (A2) i pojedyncze
elementy budynku I/3/M (B2). Dużymi prostokątami oznaczono łątki śródścienne prostokątne, w tym łątki-sochy ścian szczytowych (linia przerywana – elementy niezachowane w momencie wykonywania zdjęcia); małe
prostokąty oznaczają otwory do osadzenia soch wewnętrznych w belkach podwalinowych; kółkami oznaczono
łątki narożne i śródścienne; linia pozioma – belka podwalinowa; linia pionowa – sumik (?) o długości 5,0 m.
Kolor czerwony – elementy z fazy starszej; kolor niebieski – elementy wzniesione w trakcie przebudowy
(etap młodszy); kolor jasnozielony – elementy z fazy młodszej (budynek I/3/M) (oprac. J. Kopiasz)
Fig. 52. Biskupin, site 4. On the left, the east fragment of the ground floor of building I/2/S (A1) and single
elements of building I/2/M (B1); in the remaining part of the photograph: the ground floor of building I/3/S (A2)
and single elements of building I/3/M (B2). Large rectangles mark rectangular intermediate uprights, including
forked uprights of end walls (dotted line – elements not preserved at the moment of taking the picture); small
rectangles mark openings for embedding interior forked uprights in ground beams; circles indicate corner and
intermediate uprights; horizontal line – ground beam; vertical line – a 5,0 m horizontal log (?). Red color
– elements from the older phase; blue colour – elements erected during the reconstruction (younger stage);
light green – elements from younger phase younger (building I/3/M) (J. Kopiasz)

Znaczna część potencjalnych reliktów (ściany i podłogi) spoczywała przypuszczalnie pod podłogą
budynku II/3/M. Północny skraj przyziemia zasłaniała też nawierzchnia młodszej wewnętrznej ulicy okrężnej (poziom nr 2). Zarys budynku i jego
wewnętrznego podziału wyznaczało pięć łątek
(w tym łątka-socha), które stanowiły konstrukcję:
– ściany szczytowej zachodniej i północnej (łątka w narożniku północno-zachodnim, łątka śródścienna ściany północnej i łątka-socha, wspólna
dla budynków II/1/S i II/2/S) (ryc. 60);

– ściany wewnętrznej południowej (dwie łątki
śródścienne).
W pobliżu miejsca łączenia się ścian północnej
i zachodniej stwierdzono obecność dwóch łątek
(ryc. 27, 56). Wydaje się, że tylko łątka o okrągłym przekroju mogła scalać ściany północne obu
budynków (II/1/S i II/2/S) wraz ze wspólną ścianą szczytową. Elementem ściany północnej była
też łątka śródścienna położona w odległości
około 3,70 m na północny wschód od osi łątki
w narożniku północno-zachodnim. W elemencie
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tym tkwił sumik. Lokalizacja tej ściany na dalszym (północno-wschodnim) odcinku nie jest
znana.

Fragment ściany pomiędzy wejściem do izby
a ścianą zachodnią tworzyły dwie łątki śródścienne, z których jedna, zachodnia, mająca również
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paz od strony północnej, pierwotnie mogła scalać
sumiki ściany wewnętrznej zachodniej (ryc. 61).
Łątka ta położona była w odległości około 1,80–
–1,95 m na północny wschód od osi ściany szczytowej zachodniej i taka była też przypuszczalnie
szerokość tzw. komory, czyli pomieszczenia oddzielonego od izby wewnętrzną ścianą zachodnią.
Wejście do izby sygnalizuje położona 1,10 m na
północny wschód od osi sąsiedniej łątki w ścianie
wewnętrznej południowej prostokątna łątka śródścienna.
Budowla była stabilizowana za pomocą przetyczek w łątkach (ryc. 60, 61).
W centrum izby odkryto niewielki fragment
podłogi złożony prawdopodobnie z dranic (?)
i bierwion. Dwie dranice podłogi w przedsionku
to zapewne pozostałość tzw. chodnika położonego między wejściami (do budynku i z przedsionka
do izby).
System konstrukcyjny budynku
Sumikowo-łątkowy. Budowla była co najmniej
częściowo zintegrowana konstrukcyjnie z sąsiadującym od zachodu z budynkiem II/1/S (wspólna
łątka-socha i być może łątka narożna).

Ryc. 53. Biskupin, stanowisko 4. Na fotografii widok
od południa na relikty budynku I/3/S i I/3/S (e.m.).
Poniżej fotografii model przestrzenny reliktów
budynku I/3/S. A – izba, B – przedsionek,
C – wydzielona od izby przestrzeń, D1, D2 – ściany
szczytowe wschodnie: D1 – starsza, D2 – młodsza
(młodszy etap budynku); E1, E2 – ściany wewnętrzne
południowe: E1 – starsza, E2 – młodsza (młodszy etap
budynku); F1, F2 – belki podwalinowe sochy
wewnętrznej: F1 – starsza, F2 – młodsza (młodszy
etap budynku) (oprac. A. Tobiasz, J. Markiewicz,
D. Zawieska, J. Kopiasz)
Fig. 53. Biskupin, site 4. In photograph: view from the
south onto remains of building I/3/S and I/3/S (e.m.).
Below: spatial model of building remains of building
I/3/S. A – main room, B – vestibule, C – a space
separated from main room, D1, D2 – eastern end
walls: D1 – older, D2 – younger (younger stage of
building); E1, E2 – interior south walls: E1 – older,
E2 – younger (younger stage of building); F1, F2
– ground beams of interior forked upright; F1 – older,
F2 – younger (younger stage of building) (A. Tobiasz,
J. Markiewicz, D. Zawieska, J. Kopiasz)

Budynek II/3/S („dom” 4)
Lokalizacja: ar 27, 38
Analiza reliktów budynku
Prawdopodobnie budowla ta została wzniesiona
na planie zbliżonym do prostokątnego (ryc. 56, 58,
127). Badania wykopaliskowe nie objęły zachodniego fragmentu przyziemia obiektu w zachodniej
części ara 37. Jego relikty zostały częściowo zasłonięte młodszymi strukturami:
– fragmentami ulicy, tzw. łącznika;
– leżącymi powyżej tzw. łącznika reliktami
dwóch młodszych budynków (II/4/M, II/5M). Niektóre elementy ściany północnej i południowej
przypuszczalnie zostały rozebrane w trakcie budowy młodszej ulicy poprzecznej nr 1 (poziom nr 2)
i wewnętrznej okrężnej (poziom nr 2) (ryc. 62).
Zarys budynku tworzyły:
– dwie łątki w narożniku północno-wschodnim
(jedna dostawiona do łątki narożnej północno-zachodniej budynku II/4/S) i południowo-wschodnim (wspólna dla obu budynków);
– łątka śródścienna wschodnia ściany północnej;
– łątka-socha (wspólna dla obu budynków:
II/3/S i II/4/S);
– łątka śródścienna zachodnia w ścianie frontowej (ryc. 62);
– trzy łątki ściany wewnętrznej południowej
(w tym dwie śródścienne i jedna dostawiona do
łątki śródściennej południowej w ścianie zachodniej budynku II/4/S).
W niektórych odcinkach ścian między łątkami tkwiły sumiki. Budowlę najprawdopodobniej
wzniesiono po zbudowaniu sąsiadującego od
wschodu budynku II/4/S, o czym świadczy obecność w narożnikach izby łątek prostokątnych,
ustawionych obok łątek ściany szczytowej zachodniej sąsiedniego budynku II/4/S10. Ściana zachodnia budynku II/4/S stała się wspólną ścianą
szczytową obu budynków. Dwie pozostałe łątki
w ścianie szczytowej zachodniej budynku II/4/S
– łątka-socha i łątka narożnika południowo-zachodniego, zostały zintegrowane konstrukcyjnie
10

Położone na skraju ścian podłużnych prostokątne łątki nie
były przystosowane do łączenia ich ze ścianą szczytową. Stosowanie takich łątek na krańcach ścian podłużnych miało
uzasadnienie tylko w przypadku istnienia oddzielnej ściany
szczytowej sąsiedniego budynku.
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Ryc. 54. Biskupin,
stanowisko 4. Narożnik
południowo-wschodni
budynku I/3/S. Widok od
południowego zachodu
(Archiwum PMA)
Fig. 54. Biskupin, site 4.
South-east corner
of building I/3/S. View
from the south-west
(PMA Archive)

z budynkiem II/3/S poprzez wykorzystanie ich
do oparcia ślemienia i budowy ściany frontowej.
Łątka ta stała się jednocześnie narożnikiem południowo-wschodnim budynku II/3/S. Narożna
łątka południowo-wschodnia (wspólna dla
ścian budynków II/3/S i II/4/S) z wydrążonym
pazem od strony zachodniej wskazuje na zastosowanie konstrukcji sumikowo-łątkowej w tej
ścianie. Jedyny słup, który można prawdopodobnie uznać za łątkę śródścienną, był oddalony 6,70 m na południowy zachód od łątki narożnej. Gdyby uznać ten element za łątkę śródścienną zachodnią ściany frontowej, to uwzględniając, że wejścia do budynków z fazy starszej
umieszczano przeważnie symetryczne względem
siebie, wejście do budynku musiałoby mieć szerokość 3,90 m.
Konstrukcja budynku była stabilizowana za pomocą następujących zabezpieczeń:
– przetyczek w łątkach;
– kołków wbijanych w podłoże na obwodzie
łątek;
– podkładek umieszczanych pod sumikami (podobną funkcję pełnił fragment nawierzchni wewnętrznej ulicy okrężnej).
W budynku zachowała się drewniana podłoga
we wszystkich pomieszczeniach, tzn. w przedsionku i izbie. Wykonano ją prawdopodobnie z bierwion i dranic. Szczególnie starannie dopasowano

do siebie elementy nawierzchni podłogi w przedsionku.
W centrum izby, nieco na prawo od wejścia natrafiono na kamienne palenisko o wymiarach
2,10 × 1,60 m. Nad nim spoczywała warstwa kamieni świadcząca, być może, o podniesieniu poziomu użytkowego w budynku (lub tylko w izbie)
i dostosowaniu do niego paleniska.
System konstrukcyjny budynku
Sumikowo-łątkowy. Budowla była częściowo
zintegrowana z sąsiadującym od wschodu budynkiem II/4/S (wschodnia ściana szczytowa od strony
budynku II/4/S; wspólna łątka-socha i łątka narożna południowa w ścianie szczytowej; oddylatowane dwie łątki ściany północnej i wewnętrznej południowej).

Budynek II/4/S („dom” 5)
Lokalizacja: ary 27, 28, 39
Analiza reliktów budynku
Budowla została wzniesiona na planie zbliżonym do prostokąta (ryc. 56, 58, 66, 127). Znaczną
część przyziemia zasłaniała podłoga izby i przedsionka budynku II/6/M oraz nawierzchnia młodszej ulicy poprzecznej nr 1 (poziom nr 2) i tzw.
łącznika. Zarys budynku wyznaczały łątki, rzadziej sumiki. Zidentyfikowano niemal wszystkie
elementy konstrukcyjne budowli (dwanaście łątek,
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Ryc. 55. Biskupin, stanowisko 4. Widok od strony południowej w kierunku obu wejść w budynku I/3/S. Na
pierwszym planie fragment wewnętrznej ulicy okrężnej, za nią belka podwalinowa ściany frontowej; między
przedsionkiem a izbą cześć przebudowanej ściany wewnętrznej południowej (Archiwum PMA)
Fig. 55. Biskupin, site 4. View from the south in the direction of both entrances in building I/3/S. In the
foreground can be seen a fragment of the inner ring road, behind it is part of the ground beam of the front wall;
between the vestibule and main room are fragments of the altered interior south wall (PMA Archive)

w tym dwie łątki-sochy oraz socha wewnętrzna).
Nie zachowały się (nie zostały odkryte) dwie łątki
śródścienne wschodniej ściany frontowej i wewnętrznej południowej. Na pierwotną lokalizację
niezachowanych łątek wskazywały zakończenia
sumików w tych ścianach.
Łątki narożnika północno-zachodniego i północno-wschodniego nie łączyły się ze ścianami
północnymi przyległych budynków II/3/S i II/5/S.
Scalały one obie ściany szczytowe ze ścianą północną budynku II/4/S. Być może oddylatowana od
konstrukcji budynku II/5/S była też łątka w narożniku południowo-wschodnim. Łątka w narożniku
południowo-zachodnim integrowała sumiki ścian
frontowych budynku II/3/S i II/4/S ze ścianą szczytową zachodnią.

W odległości około 2,60 m na północny
wschód od osi łątki-sochy zachodniej odkryto
relikty wewnętrznej sochy. Nie wiadomo, czy budynek miał jeszcze jedną wewnętrzną przegrodę
(ścianę wewnętrzną zachodnią, której elementem
mogła być socha wewnętrzna), równoległą do
ściany szczytowej zachodniej. Wyjaśnienie tej
kwestii jest utrudnione ze względu na zaleganie
rumowiska wspólnej ściany szczytowej oddzielającej wnętrza dwóch budynków z fazy młodszej
(II/5/M i II/6/M) nad miejscem, gdzie potencjalnie mogły spoczywać jej pozostałości. Na możliwość istnienia wewnętrznej ściany zachodniej
wskazuje bierwiono (sumik?) położone pomiędzy
sochą wewnętrzną a ścianą wewnętrzna południową.
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II/1/S
II/2/S

II/1/S
II/3/M
II/2/M

II/1/M

Ryc. 57. Biskupin, stanowisko 4. Fragment ortofotomapy dokumentującej zachodni odcinek rzędu II.
Symbole oznaczają numery budynków. Relikty starszych budynków spoczywają częściowo pod wodą
(oprac. J. Tazbir, J. Markiewicz, D. Zawieska, J. Kopiasz)
Fig. 57. Biskupin, site 4. Fragment of orthophotomap documenting west section of row II. Symbols denote
the numbers of the buildings. The remains of the older buildings are partly submerged
(J. Tazbir, J. Markiewicz, D. Zawieska, J. Kopiasz)
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Konstrukcja budynku była stabilizowania za pomocą:
– podkładek, na których opierały się sumiki w ścianie północnej;
– przetyczek w łątkach;
– palików wbijanych w podłoże na obwodzie
łątek.
W izbie i w przedsionku natrafiono na kratownicowe struktury (faszynę) z odpowiednio ułożonych żerdzi. Jej funkcją było izolowanie podłogi
oraz stabilizacja podłoża. Nie wiadomo, czy fragment podłogi z dranic, który odkryto pomiędzy
łątką-sochą a ścianą zachodnią, należy utożsamiać z tym budynkiem, czy obiektem młodszym
(II/5/M). W izbie, na prawo od wejścia odkryto
kamienne palenisko o wymiarach 2,20 × 1,75 m.
Budynek został przebudowany.
System konstrukcyjny budynku
Sumikowo-łątkowy. Budowla była częściowo
zintegrowana z sąsiadującym od zachodu budynkiem II/3/S (zachodnia ściana szczytowa od strony
budynku II/4/S; wspólna łątka-socha i łątka w narożniku południowo-zachodnim; oddylatowana
ściana północna i wewnętrzna południowa budynku II/3/S). Budowla była częściowo zintegrowana z sąsiadującym od wschodu budynkiem II/5/S
(wspólna łątka-socha, łątka narożna południowo-wschodnia (?); oddylatowana ściana północna
budynku II/5/S).

Etap młodszy budynku II/4/S – budynek
II/4/S (e.m.)
Przebudowa budynku polegała na zastąpieniu
ściany północnej nową konstrukcją. Zostały ustawione dwie nowe łątki śródścienne, które położone były w odległości do 0,40 m na północny zachód i północny wschód od osi analogicznych
łątek budynku II/4/S. Wykorzystano dwie łątki
narożne budynku II/4/S, które nie podlegały wymianie na nowe. W wyniku przebudowy ściana
północna uzyskała w rzucie poziomym wieloboczny kształt. Powierzchnia budynku uległa zwiększeniu (tabela 1).
System konstrukcyjny budynku
Analogiczny jak w przypadku budynku II/4/S.

Budynek II/5/S („dom” 6)
Lokalizacja: ary 28, 29, 39, 40
Analiza reliktów budynku
Budowla została wzniesiona na planie prostokąta. Jej przyziemie przykrywała podłoga i elementy
ścian budynków II/7/M i II/8/M z fazy młodszej
oraz fragmenty młodszej ulicy poprzecznej nr 1
(poziom nr 2) (ryc. 56, 58, 59, 63, 66, 127). Zarys
budynku i wewnętrznego rozplanowania wyznaczały łątki, rzadziej sumiki wszystkich ścian zewnętrznych i wewnętrznej ściany południowej
(dwanaście łątek). Przypuszczalnie zachowały się
niemal wszystkie elementy konstrukcyjne budynku. Nie odkryto dwóch łątek śródściennych ściany
frontowej (południowej), które mogły być usunięte w trakcie budowy młodszej ulicy poprzecznej
nr 1. Nie wiadomo, czy w narożniku północno-wschodnim tkwiła jedna łątka stabilizowana wbitymi w jej pobliżu słupami, czy były to łątki.
Wszystkie łątki budynku II/5/S przy obu ścianach szczytowych budowli sąsiednich (II/4/S i II/6),
za wyjątkiem obu łątek-soch i być może wspólnej
(dla budynków II/4/S i II/5/S) łątki w narożniku
południowo-zachodnim, były prawdopodobnie
dostawione do nich. Budynek II/5/S nie miał ścian
szczytowych zespolonych z pozostałymi ścianami tego obiektu (północną, wewnętrzną południową i fragmentem (?) ściany frontowej). Istniała możliwość wybudowania odcinka ściany
szczytowej między łątkami w narożnikach południowo-wschodnich – budynku i izby.
Na północny wschód od ściany szczytowej
wschodniej budynku II/4/S, równolegle do niej
położona była belka podwalinowa o wymiarach
6,55 × 0,30 m. Element ten znajdował się w odległości około 2,50 m na północny wschód od osi tej
ściany. Niemal w połowie długości podwaliny wydrążony był prostokątny otwór o wymiarach
0,30 × 0,12 m. Belka podwalinowa służyła do osadzenia w niej sochy wewnętrznej, na co wskazuje
położenie otworu, który umiejscowiony był w osi
obu łątek-soch. Potencjalnie element ten mógł
wraz z sochą wewnętrzną spełniać funkcję oparcia
przegrody oddzielającej tzw. komorę od izby (wówczas socha wewnętrzna byłaby wewnętrzną łątką-sochą).
Wejście do izby umiejscowione było nieco asymetrycznie względem osi budynku (inaczej niż
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w większości budynków z fazy starszej). Wschodni
odcinek ściany wewnętrznej południowej był
o około 0,50 m dłuższy od zachodniego.
Konstrukcja budynku była stabilizowana za pomocą:
– przetyczek w łątkach;
– palików wbijanych w podłoże na obwodzie
łątek;
– podkładek, które umieszczano pod sumikami
w ścianie północnej;
– belki podwalinowej.
We wschodniej części izby natrafiono na zwartą
kratownicową strukturę (faszynę) złożoną z żerdzi.
Jej rolą było zapewne izolowanie podłogi, a także
stabilizacja podłoża.
Budynek został przebudowany.
System konstrukcyjny budynku
Sumikowo-łątkowy. Budowla była częściowo
zintegrowana z sąsiadującym od zachodu budynkiem II/4/S (zachodnia ściana szczytowa od strony
budynku II/4/S; wspólna łątka-socha i łątka w narożniku południowo-zachodnim (?); oddylatowane dwie łątki ściany północnej i wewnętrznej południowej). Budowla była częściowo zintegrowana
z sąsiadującym od wschodu budynkiem II/6/S
(wschodnia ściana szczytowa od strony budynku
II/6/S; wspólna łątka-socha i łątka w narożniku
północno-wschodnim (?); oddylatowana ściana
wewnętrzna południowa i frontowa).

Etap młodszy budynku II/5/S – budynek
II/5/S (e.m.)
W trakcie przebudowy wzniesiono nowy odcinek ściany wewnętrznej południowej. Świadczą
o tym dwie pary blisko siebie położonych łątek
śródściennych. Łątki śródścienne nowej ściany zostały ustawione nieco na północny wschód w sto-

Ryc. 58. Biskupin, stanowisko 4. Ortofotomapa
dokumentująca centralną część rzędów II–V (RII–RV)
(oprac. J. Tazbir, J. Markiewicz, D. Zawieska)
Fig. 58. Biskupin, site 4. Orthophotomap
documenting the central part of the rows of buildings
II–V (RII–RV) (J. Tazbir, J. Markiewicz, D. Zawieska)

sunku do starszych (o około 0,20 m w przypadku
łątki śródściennej wschodniej). W wyniku przebudowy wejście do izby zostało nieznacznie poszerzone (tabela 1).
System konstrukcyjny budynku
Analogiczny jak w przypadku budynku II/5/S.

Budynek II/6/S („dom” 7)
Lokalizacja: ary 29, 30, 40
Analiza reliktów budynku
Budowla została wzniesiona na planie zbliżonym do prostokąta (ryc. 56, 58, 59, 63, 127). Pełen
zarys budynku kształtowały prawie wyłącznie łątki, rzadziej sumiki. Zachowały się wszystkie elementy konstrukcyjne ścian zewnętrznych i wewnętrznej południowej, w tym dwie łątki-sochy
(czternaście łątek). Zunifikowany schemat rozmieszczenia łątek pozwalał na używanie sumików
o standaryzowanej długości wynoszącej około
2,90 m. Sumikami tej długości posługiwano się
w trakcie wznoszenia ściany północnej, odcinków
ściany szczytowej wschodniej i wewnętrznej południowej.
W odległości 2,50 m na północny wschód od osi
łątki-sochy w ścianie szczytowej zachodniej odkryto sochę wewnętrzną.
Konstrukcja budynku była stabilizowana za pomocą:
– podkładek umieszczanych pod sumikami;
– wtórnie użytych łątek, kołków wbijanych
w podłoże na obwodzie łątek (ryc. 64);
– przetyczek w łątkach.
W północno-zachodniej części budynku i w pobliżu sochy wewnętrznej odsłonięto fragmenty
podłogi ułożonej z bierwion. W izbie, na prawo od
wejścia zlokalizowano niewielkie skupisko kamieni (0,90 × 0,80 m), które mogło być pozostałością
paleniska.
System konstrukcyjny budynku
Budowla była częściowo oddylatowana od sąsiadującego od zachodu budynku II/5/S (zachodnia
ściana szczytowa od strony budynku II/6/S, wspólna łątka-socha i łątka w narożniku północno-zachodnim (?); oddylatowana ściana wewnętrzna
południowa oraz frontowa budynku II/5/S).
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II/5/S

II/6/S

II/7/M
II/8/M

Ryc. 59. Zdjęcie lotnicze dokumentujące północno-wschodnią część stanowiska 4 w Biskupinie. Symbole
oznaczają numery budynków wschodniego odcinka rzędu II (oprac. J. Kopiasz)
Fig. 59. Aerial photograph documenting the north-east part of site 4 in Biskupin. Symbols denote the numbers
of buildings in the east section of row II (J. Kopiasz)

III.2.2. Faza młodsza
Budynek II/1/M
Lokalizacja: ary 36, 37, 48
Analiza reliktów budynku
Budowla została wzniesiona na planie trapezu
(ryc. 25, 27, 42, 56, 57, 65, 127). Jej zarys tworzyły pozostałości ścian, które w narożniku północno-zachodnim krzyżowały się, co może wskazywać na zastosowanie konstrukcji zrębowej lub
tzw. „zastępczej łątki” (pod warunkiem istnienia
podpór ściany). Być może ściana południowa była
zespolona z analogiczną ścianą budynku II/2/M.
Może o tym świadczyć wspólny dla obu budowli
element ściany frontowej – bierwiono położone
między południowo-zachodnim narożnikiem budynku II/1/M a wejściem do sąsiadującego od
wschodu obiektu II/2/M.

W pobliżu trzech narożników budynku ustawione były od strony zewnętrznej trzy słupy. Trudno rozstrzygnąć, czy stanowiły one elementy konstrukcyjne budynku II/1/S. Mogły one pierwotnie
wspierać więźbę dachową oraz stabilizować ściany.
Budynek spełniał zapewne funkcję dobudówki sąsiedniego budynku II/2/M. Wejście do budynku
II/1/M mogło prowadzić od strony przedsionka
obiektu II/2/M.
System konstrukcyjny budynku
– zrębowy (?);
– system „zastępczej łątki” (?).
Budowla była co najmniej częściowo zintegrowana konstrukcyjnie z sąsiadującym od wschodu
budynkiem II/2/M.
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Ryc. 60. Biskupin,
stanowisko 4. Łątka-socha
w ścianie zachodniej budynku
II/2/S. Widok od strony
wschodniej (Archiwum PMA)
Fig. 60. Biskupin, site 4. Forked
upright in west wall of building
II/2/S. View from the east
(PMA Archive)

Budynek II/2/M
Lokalizacja: ary 36, 37
Analiza reliktów budynku
Budowla została wzniesiona na planie trapezu
lub pięcioboku (ryc. 19, 25, 27, 42, 56, 57, 65, 76,
127). Ściana zachodnia była krótsza od wschodniej, a oba północne narożniki łączyła skośnie
położona (w stosunku do ściany wschodniej i zachodniej) ściana północno-zachodnia (północna). Zarys budowli tworzyły przede wszystkim
bierwiona będące prawdopodobnie pozostałościami ścian o niejednolitym systemie konstrukcyjnym. Większość ścian, jak się wydaje, powstała
w oparciu o system „zastępczej łątki”. Wskazuje na
to obecność słupów, palików podpierających niektóre ściany zewnętrzne: frontową (południową)
i część ściany wschodniej. W systemie sumikowo-łątkowym wzniesiono odcinek południowy ściany wschodniej i ściany wewnętrznej południowej.
Jedynymi śladami ściany wewnętrznej południowej były dwie łątki śródścienne. Pozostały odcinek
ściany wschodniej został wzniesiony w systemie
„zastępczej łątki”. Ściana ta przypuszczalnie była
wspólną ścianą budynków II/2/M i II/3/M. Nie
można jednoznacznie stwierdzić, w jaki sposób
ściana wewnętrzna południowa została scalona ze
ścianą wschodnią i zachodnią. Niełatwo jest okreś-

lić rodzaj konstrukcji pozostałych ścian zewnętrznych – zachodniej i północno-zachodniej.
Prawdopodobnie ściana frontowa była zintegrowana z analogiczną ścianą budynku II/1/M. Może
o tym świadczyć wspólny dla obu budowli element, którym było bierwiono położone między
południowo-zachodnim narożnikiem budynku
II/1/M a wejściem do budynku II/2/M. Sąsiadujący
od zachodu obiekt mógł pełnić funkcję przybudówki, do której wejście prowadziło od przedsionka budynku II/2/M.
Być może sochą wewnętrzną był jeden z dwóch
słupów, który odkryto niemal w połowie odległości pomiędzy ścianą wschodnią a zachodnią. W izbie
i w przedsionku pomiędzy wejściami odkryto niewielkie fragmenty podłogi wykonanej zapewne
z dranic (ryc. 65). Podłoga została odizolowana od
podłoża faszyną przypominającą strukturę kratownicową. Faszyna zwiększała również stabilność
podłoża.
System konstrukcyjny budynku
Niejednolity:
– system „zastępczej łątki” (dominujący?);
– system sumikowo-łątkowy (odcinek południowy ściany wschodniej i fragment (?) ściany
wewnętrznej południowej).
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Budowla była przypuszczalnie częściowo zintegrowana konstrukcyjnie z sąsiadującym od zachodu budynkiem II/1/M.

Budynek II/3/M
Lokalizacja: ary 26, 36, 37
Analiza reliktów budynku
Budowla powstała na planie trapezu lub pięcioboku (ściana północno-zachodnia mogła mieć
kształt rozwartokątny) (ryc. 42, 57, 65, 127). Zarys
przyziemia budynku kształtowały nieliczne słupy
i sumiki, które trudno odróżnić od fragmentów
podłogi w izbie i przedsionku. Nie można dokładnie zlokalizować ściany szczytowej wschodniej. Jej
południowy fragment znajdował się przypuszczalnie poza obszarem badań (na granicy arów 37
i 38).
Ścianę północną (północno-zachodnią) zlokalizowano na podstawie dwóch grup słupów
(ryc. 65) podpierających sumiki. Ściana zachodnia
na dłuższym odcinku wzniesiona była w systemie
„zastępczej łątki”, na co wskazują sumiki i grupa
wspierających je słupów. Południowy odcinek tej
ściany (w przedsionku) zbudowano natomiast
w systemie sumikowo-łątkowym. Ściana zachodnia prawdopodobnie była wspólną przegrodą od-

dzielającą wnętrza obu sąsiadujących z sobą budowli (II/2/M i II/3/M).
Pozostałościami ściany frontowej (południowej)
były przypuszczalnie grupy słupków, które mogą
również wskazywać na lokalizację wejścia do budynku. Być może pozostałością ściany wewnętrznej południowej była prostokątna łątka śródścienna (zachodnia?). Została ona posadowiona w odległości około 2,0 m na północny zachód od ściany
frontowej i około 3,40 m na północny wschód od
ściany zachodniej. Wejście do budynku od strony
młodszej ulicy poprzecznej nr 1 (poziom nr 2
i nr 3) usytuowane było zapewne w miejscu, gdzie
natrafiono na tzw. chodnik ułożony z dopasowanych do siebie dwóch dranic. Zakładając, że oba
wejścia (do budynku i izby) były umiejscowione
symetrycznie względem siebie, można wywnioskować, że jedyna zachowana łątka pochodzi z zachodniego odcinka ściany wewnętrznej.
Niemal w całej izbie zachowała się podłoga zbudowana z bierwion. Prawdopodobnie od dołu izolowana była faszyną. W kilku miejscach odsłonięto warstwę gliny nad kilkucentymetrową warstwą
torfu (?). Można przypuszczać, że w trakcie funkcjonowania tego obiektu podnoszono poziom podłogi przynajmniej dwukrotnie.

Ryc. 61. Biskupin,
stanowisko 4. Łątka
śródścienna zachodnia
w ścianie wewnętrznej
południowej budynku II/2/S,
przystosowana również do
łączenia sumików ściany
wewnętrznej zachodniej. Widok
od południa (Archiwum PMA)
Fig. 61. Biskupin, site 4.
Intermediate west upright in
interior south wall of building
II/2/S, adapted also for joining
horizontal logs of the interior
west wall. View from the south
(PMA Archive)
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System konstrukcyjny budynku
Niejednolity:
– system „zastępczej łątki” (dominujący);
– system sumikowo-łątkowy (południowy odcinek ściany zachodniej, zachodni odcinek ściany
wewnętrznej południowej).

Budynek II/4/M
Lokalizacja: ary 27, 38
Analiza reliktów budynku
Budowla została wzniesiona przypuszczalnie
na planie prostokąta. Obiekt nie został przebadany w całości (ryc. 56, 58, 66, 127). Północno-zachodni fragment przyziemia znalazł się poza obszarem badań (we wschodniej części ara 37). Zarys budowli tworzyły prostopadłe struktury złożone z sumików, które były pozostałością co
najmniej trzech ścian zewnętrznych oraz ściany
wewnętrznej południowej. Niepewna jest lokalizacja ściany zewnętrznej zachodniej. Odkryty
fragment przegrody zachodniej (na granicy ara 37
i 38) mógł być bowiem wewnętrzną ścianą zachodnią.
Położenie par kołków podtrzymujących z dwóch
stron sumiki niemal wszystkich ścian wskazuje
na powszechne stosowanie systemu tzw. „zastępczej łątki”. Tylko w ograniczonym stopniu
system ten uzupełniano konstrukcją sumikowo-łątkową. Odkryto przypuszczalnie tylko jedną
łątkę – śródścienną wschodnią, która tworzyła
konstrukcję ściany wewnętrznej południowej.
W ścianie wschodniej, będącej wspólną przegrodą
oddzielającą wnętrza budynków II/4/M i II/5/M,
zachowała się prawdopodobna socha wspierająca
ślemię.
O położeniu wejścia do budynku od strony
młodszej ulicy poprzecznej nr 1 świadczy tzw.
chodnik, który tworzyły dopasowane do siebie
dranice (?) (ryc. 62). Oba wejścia (do budynku i do
izby) prawdopodobnie umieszczone były między
ścianą (wewnętrzną?) zachodnią a:
– łątką śródścienną wschodnią w ścianie wewnętrznej południowej (wejście do izby);
– słupami „zastępczej łątki” w ścianie frontowej (w pobliżu tzw. chodnika).
W budynku, w pobliżu wejścia do izby zlokalizowano fragmenty podłogi, której nawierzchnię
ułożono z odcinków bierwion i z dranic (?).

System konstrukcyjny budynku
Niejednolity:
– system „zastępczej łątki” (dominujący);
– system sumikowo-łątkowy (odcinek ściany
wewnętrznej południowej).

Budynek II/5/M
Lokalizacja: ary 27, 48
Analiza reliktów budynku
Budowla została wzniesiona na planie wydłużonego wzdłuż linii północny zachód–południowy
wschód prostokąta (ryc. 56, 58, 66, 127). Jedynymi
elementami konstrukcji były relikty ściany zachodniej i wschodniej. Obie przegrody wzniesiono
w systemie „zastępczej łątki”. Oddzielały one wnętrza sąsiadujących budynków: II/4/M i II/5/M – na
zachodzie oraz II/5/M i II/6/M – na wschodzie. Pozostałe struktury budynku nie pozostawiły czytelnych śladów. Na północy, w pobliżu narożnika
północno-wschodniego odkryto prawdopodobnie
sumik, którego położenie wskazuje na to, że mógł
on stanowić element ściany północnej. Na południu znaleziono przypuszczalnie sumik zachodniego odcinka ściany wewnętrznej południowej.
W miejscu łączenia się sumików w ścianie wschodniej i zachodniej (w przybliżeniu w połowie ich
długości w izbie budynku) odkryto słupy. Niektóre
z nich mogły pełnić funkcję soch. Nie można wykluczyć, że wspierały one również kalenice budynków sąsiednich – II/4/M i II/6/M.
Nie wiadomo, czy odkryte dranice tworzące nawierzchnię podłogi, usytuowane prostopadle do
ściany wschodniej, pochodzą z okresu funkcjonowania budynku z fazy starszej (II/4/S), czy młodszej (II/5/M).
System konstrukcyjny budynku
System „zastępczej łątki”.

Budynek II/6/M
Lokalizacja: ary 27, 28, 38, 39
Analiza reliktów budynku
Budowla została wzniesiona na planie zbliżonym do prostokąta. Głównymi elementami, które
kształtowały jej zarys, były sumiki oraz słupy będące pozostałością ścian o konstrukcji „zastępczej
łątki” oraz elementy systemu sumikowo-łątkowego
(ryc. 56, 58, 63, 66, 127). Zachowały się mniej lub
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bardziej wyraźne relikty trzech ścian zewnętrznych: zachodniej (wspólnej z budynkiem II/5/M),
frontowej i wschodniej. Nie odkryto natomiast jednoznacznych śladów ściany północnej i przyległego odcinka ściany wschodniej. Na wschodzie istniała przypuszczalnie wspólna ściana szczytowa
oddzielająca wnętrza budynków II/6/M i II/7/M. Jej
najbardziej wyraźnym elementem był narożnik południowo-wschodni budynku, który wzniesiono
w systemie sumikowo-łątkowym. Na odcinku
środkowym i północnym ściana ta miała konstrukcję „zastępczej łątki”.
Wnętrze budynku przedzielone zostało wewnętrzną ścianą południową i (przypuszczalnie)
wewnętrzną ścianą zachodnią. Elementami ściany
wewnętrznej zachodniej mogły być sumiki (?) leżące pomiędzy zachodnim odcinkiem ściany wewnętrznej południowej a sochą wewnętrzną i na
północny zachód od niej (ryc. 66). Nie można jednak wykluczyć możliwości, że były to legary, na
których opierała się nawierzchnia podłogi w wydzielonej od izby przestrzeni (podest?).
Jak się wydaje, ścianę zachodnią, północną
i być może wschodnią (za wyjątkiem narożnika

południowo-wschodniego) wzniesiono w systemie
„zastępczej łątki”. Ścianę frontową ze szczytową
wschodnią scalała łątka narożna. Wschodnie odcinki ściany frontowej i wewnętrznej południowej
także wzniesiono w systemie sumikowo-łątkowym, o czym świadczy obecność pojedynczych
łątek śródściennych.
Ślemię wspierały pierwotnie trzy podpory:
– dwie sochy w ścianach szczytowych, z których jedna zachowała się w ścianie zachodniej,
a druga przypuszczalnie była ustawiona tuż za
ścianą wschodnią;
– socha wewnętrzna, ustawiona w odległości
około 1,80–1,90 m na północny wschód od osi
ściany zachodniej.
Trudno wytypować elementy pierwotnie pełniące funkcję sochy wewnętrznej i zachodniej,
gdyż zostało odkrytych kilka słupów potencjalnie
spełniających kryteria podpór kalenicy. Nie wykluczone, że obecność kilku słupów (soch) świadczy o przebudowie dachu.
W przedsionku i w północno-wschodniej części
izby odsłonięto fragmenty podłogi. Ułożono ją
z dopasowanych do siebie żerdzi i bierwion, które
przypuszczalnie spoczywały na kratownicowych
strukturach (faszynie). W wejściu do izby odkryto
długą i stosunkowo szeroką dranicę, będącą, być
może, fragmentem „chodnika”.
System konstrukcyjny budynku
Niejednolity:
– system „zastępczej łątki” (dominujący);
– system sumikowo-łątkowy (odcinki ściany
wewnętrznej południowej i frontowej).

Ryc. 62. Biskupin, stanowisko 4. Na fotografii widok
od północnego zachodu na przedsionek budynku
II/3/S i „chodnik” prowadzący do budynku II/4/M
oraz fragment ulicy poprzecznej nr 1. Poniżej model
przestrzenny obiektów widocznych na zdjęciu.
A – sumik ściany frontowej budynku II/3/S, B – łątka
śródścienna zachodnia (?) ściany frontowej budynku
II/3/S, C – „chodnik”, D – ulica poprzeczna nr 1
(oprac. A. Tobiasz, J. Markiewicz,
D. Zawieska, J. Kopiasz)
Fig. 62. Biskupin, site 4. Photograph shows view from
the north-west onto vestibule of building II/3/S and
“pavement” leading to building II/4/M and fragment
of transverse street no. 1. Below: spatial model of
features visible in the photograph. A – horizontal log
from front wall of building II/3/S, B – west
intermediate upright (?) of front wall of building
II/3/S, C – “pavement”, D – transverse street no. 1
(A. Tobiasz, J. Markiewicz, D. Zawieska, J. Kopiasz)

Budynek II/7/M
Lokalizacja: ary 28, 29, 39
Analiza reliktów budynku
Budowla została wzniesiona na planie zbliżonym do prostokąta (ryc. 56, 58, 59, 63, 66, 127). Jej
zarys, a także wewnętrzny podział tworzyły prawie wyłącznie sumiki, różnej średnicy słupy oraz
cztery łątki ścian zewnętrznych i dwóch (?) przegród wewnętrznych: ściany południowej i zachodniej (?). Elementy te wskazują na niejednolity system konstrukcyjny ścian: „zastępczej łątki” i sumikowo-łątkowy. Najbardziej czytelnymi strukturami były relikty ścian: północnej, wschodniej
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(wspólnej z budynkiem II/8/M) oraz wewnętrznej
południowej.
Na zachodzie istniała przypuszczalnie wspólna
ściana szczytowa odgradzająca wnętrze budynku
II/7/M od sąsiadującego od zachodu budynku
II/6/M. Prawdopodobnie przegroda ta wzniesiona
została w niejednolitym systemie konstrukcyjnym.
W centralnym i północnym odcinku konstrukcja
ściany wykazywała cechy systemu „zastępczej łątki”. Na południowym odcinku ścianę zachodnią
zbudowano w systemie sumikowo-łątkowym.
Ścianę północną i wschodnią wzniesiono, stosując system „zastępczej łątki”. W miejscu łączenia
się sumików w ścianie wschodniej i zachodniej
(w przybliżeniu w połowie ich długości w izbie)
odkryto grupy słupów. Zapewne część z nich
mogła pełnić funkcję soch.
Pozostałościami ściany frontowej były dwie
łątki:

– w narożniku południowo-zachodnim (integrowała odcinek ściany szczytowej zachodniej ze
ścianami frontowymi budynków II/6/M i II/7/M);
– śródścienna zachodnia (jej położenie wskazuje na lokalizację wejścia do budynku).
Szkielet konstrukcyjny ściany wewnętrznej południowej tworzyły dwie łątki śródścienne. Przegrodę tę połączono ze ścianami szczytowymi przy
użyciu systemu „zastępczej łątki”.
Pozostałością ściany wewnętrznej zachodniej (?) mógł być co najmniej jeden z dwóch elementów (sumików?) położonych nieznacznie skośnie w stosunku do osi ściany szczytowej zachodniej, w odległości do 1,90 m na północny wschód
od niej. Przy końcach obu tych elementów, mniej
więcej w połowie długości izby, odkryto grupę
słupków. Mogły one spajać sumiki ściany wewnętrznej zachodniej. Nie można wykluczyć innej
możliwości. Elementy te pełniły, być może, funk-

II/6/M

II/7/M
II/5/S

II/8/M
II/6/S

Ryc. 63. Biskupin, stanowisko 4. Widok od północnego wschodu na wschodnią i centralną część reliktów
budynków rzędu II z fazy starszej i młodszej. Symbole oznaczają numery budynków (oprac. J. Kopiasz)
Fig. 63. Biskupin, site 4. View from north-east onto the east and central part of building remains of row II from
older and younger phase. Symbols denote the numbers of buildings (J. Kopiasz)
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cję legarów, na których pierwotnie opierały się
bierwiona, dranice tworzące nawierzchnię podłogi. W pobliżu ściany szczytowej zachodniej odkryto także dwie–trzy warstwy bierwion, które również mogły być użyte w celu oparcia na nich nawierzchni podłogi.
System konstrukcyjny budynku
Niejednolity:
– system „zastępczej łątki” (dominujący);
– system sumikowo-łątkowy (odcinki ściany
wewnętrznej południowej, frontowej i szczytowej
zachodniej).

Odkryto prawdopodobnie przyziemie zachodniego fragmentu budowli. Jedynymi wyraźnymi
śladami budowli były odcinki trzech ścian
(ryc. 56, 58, 59, 63, 66, 127). Pozostałe ściany
(wschodnia, wschodni odcinek ściany północnej,
ściana frontowa i wewnętrzna południowa (?))
nie zachowały się. Odsłonięta część przyziemia
miała wymiary: 6,30 × 2,70 m. Ściana zachodnia
pełniła funkcję wspólnej (z budynkiem II/7/M)
przegrody oddzielającej wnętrza obu obiektów.
Dwie grupy słupów i kołków odkryte niemal
w połowie długości ściany zachodniej i wschodniej świadczą o zastosowaniu konstrukcji „zastępczej łątki”.

Budynek II/8/M
Lokalizacja: ary 29, 40
Analiza reliktów budynku

System konstrukcyjny budynku
System „zastępczej łątki”.

Ryc. 64. Biskupin,
stanowisko 4. Widok
od północnego zachodu na
łątkę-sochę wraz z sumikiem
w ścianie szczytowej
wschodniej budynku II/6/S.
Obok wtórnie użyta łątka, słup
i przetyczka stabilizujące
konstrukcję ściany
(Archiwum PMA)
Fig. 64. Biskupin, site 4. View
from the north-west onto a wall
upright serving as ridge bearing
post with horizontal log in the
east end wall of building II/6/S.
Next to it is a reused upright,
post and pin stabilizing the wall
structure (PMA Archive)
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Ryc. 65. Biskupin, stanowisko 4. Plan dokumentujący zachodni fragment rzędu II wraz z przyległą częścią
wewnętrznej ulicy okrężnej i ulicy poprzecznej nr 1. Symbole oznaczają numery budynków (rys. J. Kopiasz)
Fig. 65. Biskupin, site 4. Plan documenting the western fragment of row II together with the adjacent part of the
inner ring road and transverse street no. 1. Symbols denote the numbers of the buildings (drawn by J. Kopiasz)
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III.3. Rząd III
Rząd III zlokalizowany był pomiędzy ulicami
poprzecznymi 1 i 2 oraz odcinkami ulicy wewnętrznej okrężnej na arach 47, 60 – na zachodzie
i 31, 42 – na wschodzie. Obszar ten przebadano
niemal całkowicie podczas kilku sezonów badawczych przed II wojną światową (ryc. 1, 16, 25, 56,
58). Nie eksplorowano nawarstwień poniżej ściśle
do siebie przylegających reliktów budynków
z młodszej fazy zabudowy, które zasłaniały starsze
struktury. Z tego powodu dysponujemy ograniczonymi możliwościami analizy reliktów pochodzących z fazy starszej na zachodnim i wschodnim
skraju rzędu II, gdzie zachowały się dość dobrze
budowle młodsze. W wyniku eksploracji torfu doszło do zniszczenia fragmentów pozostałości budowli na arach 40, 51, 52 (centralna część rzędu)
(ryc. 70, 72).
Odsłonięte budowle pochodzą z dwóch faz zabudowy. Znacznie lepiej zachowały się przyziemia budynków z fazy starszej niż młodszej. W rzędzie III
wzniesiono osiem budynków w fazie starszej:
III/1/S–III/8/S. W linii prostej długość obszaru zabudowanego w fazie starszej wynosiła 71,40 m
wzdłuż ścian północnych i około 73, 20 m od strony ścian frontowych. Obiekty te wzniesiono w systemie sumikowo-łątkowym (tabela 1). W dwóch
budynkach odcinki ścian sumikowo-łątkowych
osadzono na belkach podwalinowych (I/1/S, I/2/S).
Narożnik jednego przebudowanego obiektu wzniesiono na zrąb (I/1/S e.m.). Najbardziej czytelne zarysy budynków z fazy starszej tworzyły relikty ścian
północnych i szczytowych. Fragmenty ścian frontowych (południowych) zostały prawdopodobnie zasłonięte nawierzchnią młodszej ulicy poprzecznej
nr 2 lub mogły być usunięte (w szczególności łątki)
w trakcie wznoszenia młodszych budowli.
Przypuszczalnie zwarty blok zabudowy formowały budynki III/3/S–III/7/S. W fazie starszej zabudowa rzędu III nie tworzyła jednak na całym obszarze zintegrowanego bloku zabudowy szeregowej. Stwierdzono, że sąsiadujące z sobą budynki
III/2/S i III/3/S oraz III/7/S i III/8/S nie były scalone
wspólnymi ścianami szczytowymi, lecz wzniesiono między nimi dwie oddzielne ściany szczytowe
odgradzające wnętrza sąsiadujących z sobą budynków. Co najmniej trzy budynki z fazy starszej zo-

stały poddane przebudowie (III/1/S, III/3/S,
III/4/S). W wyniku modernizacji budynku III/3/S
powstała wąska, niezabudowana przestrzeń (około
2,0 m) pomiędzy ścianą szczytową tego obiektu
a budynkiem III/2/S.
W fazie młodszej wzniesiono dziewięć budynków: III/1/M, III/2/M-1, III/2/M-2, III/3/M–III/8/M.
Stwierdzono istnienie budowli młodszej (III/2/M-2)
wzniesionej w miejscu, w którym wcześniej istniał
starszy budynek III/2/M-1 z fazy młodszej (ryc. 30,
68, 70). W zachodnim, wschodnim oraz przypuszczalnie w centralnym odcinku rzędu III, gdzie odsłonięto mniej lub bardziej czytelne relikty sześciu
budynków, istniały trzy kompleksy zwartej, szeregowej zabudowy. Pomiędzy nimi odkryto pozostałości trzech wolnostojących budynków (III/2/M-1,
III/3/M, III/6/M). Na bardziej „rozproszoną” zabudowę wskazuje też odgałęzienie (dwa odgałęzienia)
młodszej ulicy poprzecznej nr 1 (ar 49), które
umożliwiało dostęp do dwóch budynków (III/2/M-1
i III/3/M) (ryc. 25, 30). Większa część obiektów
z fazy młodszej miała wejścia usytuowane od strony południowej (od ulicy poprzecznej nr 2). W niektórych budynkach (III/1/M-1 oraz III/3/M) wejścia mogły być usytuowane od strony północnej.
Budynki młodsze charakteryzowały się znacznym zróżnicowaniem pod względem powierzchni
zabudowy, kształtu przyziemia oraz rodzaju konstrukcji ścian. Zastosowano następujące systemy
konstrukcyjne ścian nośnych:
– ściany sumikowo-łątkowe (dominujące; w tym
ściany sumikowo-łątkowe oparte na belkach podwalinowych);
– ściany zrębowe;
– ściany systemu „zastępczej łątki”.

III.3.1. Faza starsza
Budynek III/1/S
Lokalizacja: ary 47 48, 60, 61
Analiza reliktów budynku
Budowla powstała na planie zbliżonym do trapezu (narożnik północno-zachodni i zachodnia
łątka-socha położone były na wschód w stosunku do osi pozostałych łątek ściany szczytowej
zachodniej) (ryc. 25, 56, 67–69, 127).
Znaczna część przyziemia budynku III/1/S,
a zwłaszcza jej południowa część, została zasłonięta
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reliktami młodszej budowli III/1/M. Bardziej czytelne są struktury zachodniej części budynku
(w obrębie arów 47 i 60), co związane jest z odmienną lokalizacją zachodniej ściany szczytowej
budynku III/1/M z młodszej fazy w porównaniu
z analogiczną ścianą budowli III/1/S. Najbardziej
wyraziste struktury budynku położone były wzdłuż
ściany szczytowej zachodniej i północnej. Odkryto także relikty ściany wewnętrznej południowej.
Zarys obiektu i wewnętrznego rozplanowania wyznaczały przede wszystkim łątki, rzadziej sumiki.
Oprócz czterech łątek narożnych zachowały się
następujące łątki śródścienne:
– łątka zachodnia w ścianie północnej;
– łątka wschodnia w ścianie południowej;
– łątka południowa i łątka-socha w ścianie zachodniej;
– dwie łątki ściany wewnętrznej południowej.
W południowym odcinku ściany zachodniej odkryto belkę podwalinową, w której posadowiono
łątkę narożnika południowo-zachodniego (ryc. 68,
69). Przebieg ściany północnej wyznaczały dwie
łątki narożne (północno-zachodnia i północno-wschodnia) oraz zachodnia łątka śródścienna. Nie
wiadomo, czy przylegająca od północy do łątki
w narożniku północno-zachodnim inna łątka
świadczy o przebudowie budynku, czy była wtórnie użytym elementem stabilizującym konstrukcję. Łątkę narożnika południowo-zachodniego osadzono w belce podwalinowej. Element ten, o wymiarach 2,5 × 0,25–0,45 m, stanowił podłoże południowego odcinka ściany szczytowej zachodniej
(ryc. 68, 69).
Izba budynku została oddzielona od przedsionka wewnętrzną ścianą południową, której pozostałościami (oprócz łątki śródściennej południowej w ścianie zachodniej) były dwie łątki śródścienne i sumiki.
Zostały odkryte dwie podpory kalenicy. Na zachodzie była nią łątka-socha w ścianie szczytowej.

Ryc. 66. Biskupin, stanowisko 4. Plan dokumentujący
centralną część rzędu II na arach 27–29, 38–40.
Symbole oznaczają numery budynków (rys. J. Kopiasz)
Fig. 66. Biskupin, site 4. Plan docomenting the central
part of row II on ares 27–29, 38–40. Symbols denote
the numbers of the buildings (drawn by J. Kopiasz)

Wewnętrzną sochą był prawdopodobnie prostokątny w przekroju słup, zlokalizowany w odległości około 2,30 m na północny wschód od osi zachodniej łątki-sochy.
W budynku zastosowano wiele rozwiązań stabilizujących konstrukcję (a w szczególności umożliwiających rozłożenie obciążeń na większą powierzchnię podłoża):
– łątka w narożniku północno-zachodnim podparta była przetyczką wspartą na słupie i podkładkach;
– łątka śródścienna południowa w ścianie zachodniej zabezpieczona była przetyczką opartą na
dwóch bierwionach (?) o długości około 2,75 m, na
których opierały się również sumiki;
– część łątek zabezpieczano poprzez stosowanie
przetyczek i kołków wbijanych na ich obwodzie
w podłoże.
W zachodniej części budynku stwierdzono
obecność wielu różnych elementów (odcinków
bierwion, żerdzi), na których opierała się pierwotnie nawierzchnia podłogi. Trudno zidentyfikować
elementy podłogi budynku III/1/S w pozostałej
części budynku, gdyż tworzą one strukturę złożoną z kilku warstw. Część z nich mogła pochodzić
z budynku III/1/M. Zidentyfikowane fragmenty
nawierzchni podłogi tworzyły zwartą strukturę
złożoną z dranic i bierwion.
Budynek został przebudowany.
System konstrukcyjny budynku
Sumikowo-łątkowy (południowy odcinek ściany szczytowej zachodniej, w tym łątka narożnika
południowo-zachodniego, osadzone na belce podwalinowej). Budowla była co najmniej częściowo
zintegrowana konstrukcyjnie z sąsiadującym od
wschodu budynkiem III/2/S (wspólne łątki w narożniku północno-wschodnim i południowo-wschodnim).

Etap młodszy budynku III/1/S – budynek
III/1/S (e.m.)
Lokalizacja: ary 47, 48, 60, 61
Analiza reliktów zabudowy
Przebudowa ustroju konstrukcyjnego, która objęła południowo-zachodnią i południową część
budynku, polegała na:
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– wzniesieniu w miejscu ściany frontowej (lub
tylko jej zachodniego odcinka) ściany opartej na
belce podwalinowej;
– wzniesieniu południowego odcinka ściany
szczytowej zachodniej (około 0,5 m na wschód
od osi położonego na północy odcinka ściany za-

chodniej, który nie uległ przebudowie) na belce
podwalinowej zespolonej na zrąb z belką podwalinową ściany frontowej;
– wzniesieniu w miejscu ściany wewnętrznej
południowej nowej przegrody (być może tylko zachodniego odcinka).
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Południowy odcinek ściany szczytowej zachodniej opierał się na belce podwalinowej (analogicznie jak w budynku III/1/S) wykonanej z pnia o wymiarach 2,40 × 0,20–0,40 m (ryc. 67–69, 127). Na
krańcu południowym element ten złączony był
na zrąb z poprzeczną belką podwalinową o wymiarach 6,60 (?) × 0,21 m, która stanowiła oparcie zachodniej i centralnej części ściany frontowej.
W belce podwalinowej ściany frontowej, mniej
więcej w połowie jej długości, tkwił fragment zachodniej łątki śródściennej. Element ten wyznaczał lokalizację wejścia do budynku. Przypuszczalnie na wschodnim krańcu belki podwalinowej
tkwiła analogicznie połączona z nią wschodnia
łątka śródścienna. W narożniku południowo-zachodnim na obu belkach podwalinowych wzniesiono ścianę o konstrukcji zrębowej. Nieznany jest
sposób zintegrowania południowego odcinka (zrębowej) ściany szczytowej zachodniej ze ścianą wewnętrzną popołudniową.
Przebudowa wpłynęła na kształt ściany szczytowej zachodniej, gdyż powstał uskok w miejscu,
w którym ściana wewnętrzna łączyła się z łątką
śródścienną południową i południowym odcinkiem ściany zachodniej.

Ryc. 68. Biskupin, stanowisko 4. Na fotografii
i modelu przestrzennym widok od północnego
zachodu na relikty wewnętrznej ulicy okrężnej
i poprzecznej nr 1 oraz 2, a także przyziemia czterech
budynków z fazy starszej i młodszej. A – ściana
wschodnia budynku III/1/S, B – ściana wschodnia
budynku III/1/M, C – przedsionek budynku III/2/M-2;
D1, D2 – wewnętrzna ulica okrężna: D1 – starsza
(poziom nr 1), D2 – młodsza (poziom nr 2);
E, F – ulica poprzeczna nr 1 i 2, G – budynek
III/2/M-1 (oprac. A. Tobiasz, J. Markiewicz,
D. Zawieska, J. Kopiasz)
Fig. 68. Biskupin, site 4. Photograph and spatial
model: view from the north-west onto the remains
of the inner ring road and transverse streets nos. 1
and 2, as well as ground floors of four buildings from
both the older and younger phases. A – west wall of
building III/1/S, B – west wall of building III/1/M,
C – vestibule of building III/2/M-2; D1, D2 – inner
ring road: D1 – older (level 1), D2 – younger (level 2);
E, F – transverse street no. 1 and 2, G – building
III/2/M-1 (A. Tobiasz, J. Markiewicz,
D. Zawieska, J. Kopiasz)

O przebudowie ściany wewnętrznej południowej świadczy obecność dwóch zachodnich łątek
śródściennych. Łątka przebudowanej ściany wewnętrznej została posadowiona (podobnie jak południowy odcinek ściany zachodniej) około 0,50 m
na północny wschód od osi analogicznej starszej
łątki śródściennej zachodniej.
System konstrukcyjny budynku
Niejednolity:
– sumikowo-łątkowy (dominujący; część ściany
frontowej osadzona na belce podwalinowej);
– zrębowy (w narożniku południowo-zachodnim; ściany łączące się w narożniku oparte na
dwóch belkach podwalinowych).
Budowla była co najmniej częściowo zintegrowana konstrukcyjnie z sąsiadującym od wschodu
budynkiem III/2/S (wspólne łątki w narożniku północno-wschodnim i południowo-zachodnim).

Budynek III/2/S
Lokalizacja: ary 48, 49, 61, 62
Analiza reliktów zabudowy
Budowla została wzniesiona przypuszczalnie na
planie prostokąta (ryc. 67, 70). Rozpoznanie struktur budynku częściowo uniemożliwiają relikty
młodszych budynków (w szczególności przyziemie
budowli III/2/M-2; (ryc. 76). Jedynymi śladami
konstrukcyjnymi budynku były:
– belka podwalinowa ściany frontowej (południowej);
– dwie (?) łątki narożne (południowo-wschodnia i południowo-zachodnia);
– dwie łątki narożne w ścianie północnej (północno-zachodnia i północno-wschodnia);
– zachodnia łątka śródścienna ściany wewnętrznej południowej.
Belka podwalinowa (o długości 10,50 m i szerokości dochodzącej do 0,20 m) na zachodnim krańcu przylegała do łątki narożnej. Została dostosowana do stabilizowania łątki w narożniku południowo-wschodnim. W prostokątnym wycięciu (rodzaj
wrębu) tkwił przechylony słup, który prawdopodobnie pełnił funkcję łątki narożnika południowo-wschodniego. Przypuszczalnie w belce podwalinowej zamocowano co najmniej dwie łątki śródścienne, między którymi istniało wejście do budynku. Na lokalizację ściany szczytowej wschodniej
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i wschodniego odcinka ściany wewnętrznej południowej wskazuje grupa kołków położonych około
1,80–2,0 m na północny zachód od narożnika południowo-wschodniego, które przypuszczalnie stabilizowały łątkę śródścienną południową.
Łątka ściany wewnętrznej południowej ustawiona
była w odległości około 3,6 m na północny wschód
osi od ściany szczytowej zachodniej. Po jej wschodniej stronie znajdowało się zapewne wejście do izby.
System konstrukcyjny budynku
Sumikowo-łątkowy (ściana frontowa, za wyjątkiem łątek narożnych, osadzona na belce podwalinowej). Budowla była co najmniej częściowo
zintegrowana konstrukcyjnie z sąsiadującym od
zachodu budynkiem III/1/S (wspólne łątki w narożniku północno-zachodnim i południowo-zachodnim). Budowla była oddylatowana od sąsiadującego od wschodu budynku III/3/S.

Budynek III/3/S („dom” 8)
Lokalizacja: ary 38, 49 i 50
Analiza reliktów zabudowy
Budowla została wzniesiona przypuszczalnie na
planie prostokąta (ryc. 27, 67, 70, 127). Interpretację pozostałości budynku zakłócały leżące ponad
północno-zachodnią częścią przyziemia relikty
młodszej ulicy poprzecznej nr 1 (poziom nr 2) i jej
odgałęzienia. W trakcie wznoszenia tych szlaków
komunikacyjnych zapewne usunięto niektóre elementy budynku III/3/S. Wschodnia część przyziemia (na arze 50) została częściowo przykryta reliktami młodszego obiektu (III/4/M).
Nie można określić dokładnej lokalizacji ścian
zewnętrznych budynku z powodu braku dwóch
narożnych łątek (na północnym zachodzie i południowym wschodzie). Zrekonstruowany zarys budynku ma charakter hipotetyczny. Odtworzenie
ustroju konstrukcyjnego budowli oraz kształtu
przyziemia opierało się na zidentyfikowaniu następujących elementów konstrukcyjnych:
– łątki (?) narożnika południowo-zachodniego
w ścianie frontowej (przechylony słup odkryty
w osi ściany zachodniej, pomiędzy legarami starszej i młodszej ulicy poprzecznej nr 1);
– jednego ze słupów (łątek?) narożnika północno-wschodniego (odkryto kilka blisko siebie położonych potencjalnych łątek);

– łątki śródściennej południowej w ścianie szczytowej zachodniej;
– łątki-sochy i łątki śródściennej południowej
w ścianie szczytowej wschodniej (wspólnej z budynkiem III/4/S);
– dwóch łątek śródściennych ściany wewnętrznej południowej.
Stwierdzono obecność elementów stabilizujących konstrukcję budynku, którymi były:
– przetyczki w łątkach i kołki wbijane na obwodzie łątek w podłoże;
– podkładki umieszczane pod sumikami.
W izbie i w przedsionku budynku odkryto kratownicowe struktury i równoległe pasma wiązek
żerdzi (faszynę). Ich rolą było zapewne izolowanie
podłogi i stabilizacja podłoża.
Budowla została przebudowana.
System konstrukcyjny budynku
Sumikowo-łątkowy. Budowla była oddylatowana od sąsiadującego od zachodu budynku III/2/S.
Budowla była co najmniej częściowo zintegrowana
konstrukcyjnie z sąsiadującym od wschodu budynkiem III/4/S (wspólne dwie łątki – w narożniku północno-wschodnim i śródścienna południowa oraz
łątka-socha).

Etap młodszy budynku III/3/S – budynek
III/3/S (e.m.)
Lokalizacja: ary 38, 49 i 50
Analiza reliktów zabudowy
Przebudowa elementów nośnych budynku polegała na wzniesieniu nowej ściany szczytowej zachodniej (ryc. 27, 67, 70, 127), której relikty zlokalizowano około 1,20 m na północny wschód od osi
analogicznej ściany budynku III/3/S. Pozostałościami tej konstrukcji były trzy łątki:
– łątka w narożniku północno-zachodnim;
– łątka-socha zachodnia;
– łątka śródścienna południowa.
Przebudowa ściany zachodniej na całym jej odcinku pociągnęła za sobą przebudowę złączonych
z nią innych ścian: północnej, wewnętrznej południowej i frontowej. Do budowy ściany północnej
użyto tylko jednej łątki śródściennej, którą ustawiono niemal w połowie jej długości. Przebudowie
uległ prawdopodobnie też narożnik północno-wschodni. Nowa łątka w tym miejscu była posa-
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dowiona na południowy wschód w stosunku do
położenia łątki budynku III/3/S. Przebudowa ściany północnej pociągnęła za sobą modernizację
przyległej części sąsiedniego budynku III/4/S (narożnika północno-zachodniego).
Łątki śródścienne ściany wewnętrznej południowej zostały ustawione na północny wschód
w stosunku do analogicznych łątek budynku
III/3/S. Skróceniu uległ zachodni odcinek tej ściany. W wyniku zmiany lokalizacji łątek śródściennych wejście do izby położone było asymetrycznie
względem jego osi (inaczej niż w większości budynków z fazy starszej).

System konstrukcyjny budynku
Analogiczny jak w przypadku budynku III/3/S.

Budynek III/4/S („dom” 9)
Lokalizacja: ary 38, 39, 50, 51
Analiza reliktów zabudowy
Budowla została wzniesiona przypuszczalnie na
planie zbliżonym do trapezu (ryc. 27, 58, 70, 127).
Odkryto niemal kompletnie zachowany zespół
elementów konstrukcyjnych (dziesięć łątek, w tym
dwie łąteki-sochy) ścian zewnętrznych. Zachowały się również sumiki ściany północnej i obu
ścian szczytowych. Nie odkryto łątki narożnika

C
A1

B1

B2

A2

Ryc. 69. Biskupin, stanowisko 4. Widok od południowego zachodu na zachodnią część przyziemia budynku
III/1/S, III/1/S (e.m.), III/1/M. Budynek III/1/S: A1 – ściana zachodnia, A2 – narożnik południowo-zachodni
wzniesiony na belce podwalinowej, w której osadzono łątkę narożną. Budynek III/1/S (e.m.): B1 – belka
podwalinowa południowego odcinka ściany zachodniej złączona na zrąb z belką podwalinową ściany
frontowej (B2); C – ściana zachodnia budynku III/1/M (oprac. J. Kopiasz)
Fig. 69. Biskupin, site 4. View from the south-west onto the west part of ground area of building III/1/S,
III/1/S (e.m.) and III/1/M. Building III/1/S: A1 – west wall, A2 – south west corner built on ground beam into
which a corner upright was mounted. Building III/1/S (e.m.): B1 – ground beam of south section of west wall
joined with ground beam of front wall (B2); C – west wall of building III/1/M (J. Kopiasz)
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południowo-zachodniego i łątki śródściennej zachodniej w ścianie frontowej (południowej). Na
położenie zachodniego odcinka ściany frontowej
wskazywał sumik leżący w osi dwóch łątek: śródściennej wschodniej i łątki w narożniku południowo-wschodnim. Reliktami ściany wewnętrznej
południowej były łątki śródścienne południowe
w ścianach szczytowych oraz sumik zachodniego
odcinka ściany wewnętrznej południowej, którego
wschodni kraniec wskazywał na pierwotną lokalizację zachodniej łątki śródściennej. Przypuszczalnie wewnętrzna socha została usunięta w trakcie
wznoszenia wspólnej ściany szczytowej budynków
III/4/M i III/5/M z fazy młodszej.
Niektóre łątki były stabilizowane za pomocą
kołków, które wbijano w podłoże na ich obwodzie.
W zachodniej i północnej części budynku natrafiono na zwartą strukturę (faszynę), którą tworzyły równoległe wiązki żerdzi i bierwion. Struktura
ta izolowała podłogę i stabilizowała podłoże.
Budynek został przebudowany.
System konstrukcyjny budynku
Sumikowo-łątkowy. Budowla była co najmniej
częściowo zintegrowana konstrukcyjnie z sąsiadującym od zachodu budynkiem III/4/S (wspólne
dwie łątki – w narożniku północno-zachodnim
i łątka śródścienna południowa oraz łątka-socha). Budowla była częściowo zintegrowana konstrukcyjnie z sąsiadującym od wschodu budynkiem III/5/S (wspólne trzy łątki, w tym łątka-socha; oddylatowana łątka śródścienna południowa od ściany wewnętrznej południowej budynku
III/5/S).

Budynek III/4/S (e.m.)
Lokalizacja: ary 38, 39, 50, 51
Analiza reliktów zabudowy
Modernizacja budynku polegała na przebudowie odcinków ścian łączących się w narożniku
północno-zachodnim (ryc. 70). W wyniku przebudowy została ustawiona nowa łątka, około 0,40 m
na południowy wschód od osi łątki narożnika
wspólnej ściany szczytowej budynków III/3/S
i III/4/S.
System konstrukcyjny budynku
Analogiczny jak w przypadku budynku III/4/S.

Budynek III/5/S („dom” 10)
Lokalizacja: ary 39, 40, 51, 52
Analiza reliktów zabudowy
Budowla została wzniesiona przypuszczalnie na
planie zbliżonym do prostokąta (ryc. 56, 58, 127).
Kształt przyziemia budynku można odtworzyć na
podstawie położenia łątek trzech ścian zewnętrznych oraz sumików ściany szczytowej wschodniej.
Południowa część przyziemia została niemal całkowicie zniszczona w trakcie wydobywania torfu.
Za wyjątkiem przypuszczalnie trzech łątek w ścianie frontowej (południowej) zachowały się wszystkie elementy konstrukcyjne ścian zewnętrznych
i ściany wewnętrznej południowej (jedenaście łątek, w tym dwie łątki-sochy). Przypuszczalną lokalizację ściany frontowej wyznaczała jedynie łątka
w narożniku południowo-zachodnim. Przy łątce
śródściennej południowej ściany szczytowej zachodniej ustawiona była łątka ściany wewnętrznej
południowej.
Konstrukcja budynku była stabilizowana poprzez stosowanie następujących zabezpieczeń:
– umieszczanie w łątkach przetyczek;
– palików wbijanych w podłoże na obwodzie
łątek;
– umieszczanie podkładek (kłody, pnie drzew?)
pod sumikami (ściana północna, wewnętrzna południowa i wschodnia).
We wschodniej i centralnej części budynku natrafiono na kratownicową strukturę (faszynę), którą
tworzyły wiązki żerdzi. Pełniła ona funkcję izolującą podłogę od podłoża oraz stabilizującą grunt
(ryc. 71, 72). W warstwie tej odkryto pozostałości
drzwi wahadłowych o szerokości około 1,60 m. Innym wtórnie użytym elementem odkrytym wśród
reliktów budynku była prostokątna łątka o długości
3,90 m i przeciętnej szerokości 0,40 m (ryc. 71). Na
całym odcinku łątki, w obu jej węższych bokach,
wydrążone były pazy. Element ten zapewne został
wtórnie użyty jako część nawierzchni podłogi
w izbie. W centralnej części izby odkryto warstwę
gliny (?), być może będącą śladem paleniska.
System konstrukcyjny budynku
Sumikowo-łątkowy. Budowla była częściowo
zintegrowana konstrukcyjnie z sąsiadującym od
zachodu budynkiem III/4/S (wspólne trzy łątki,
w tym łątka-socha, oddylatowana łątka ściany we-
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wnętrznej południowej). Budowla była co najmniej
częściowo zintegrowana konstrukcyjnie z sąsiadującym od wschodu budynkiem III/6/S (wspólne
trzy łątki, w tym łątka-socha).

Budynek III/6/S („dom” 11)
Lokalizacja: ary 40, 41, 52, 53
Analiza reliktów zabudowy
Budowla została wzniesiona prawdopodobnie
na planie prostokąta (ryc. 56, 58, 127). Zarys przyziemia i wewnętrznego rozplanowania budowli
kształtowały łątki, rzadziej sumiki ściany północnej, obu ścian szczytowych i wschodniego odcinka ściany wewnętrznej południowej (ryc. 72).

Nie odkryto śladów konstrukcji ściany frontowej
i zachodniego odcinka ściany wewnętrznej południowej, których pozostałości zostały przypuszczalnie zniszczone w trakcie eksploracji torfu.
Rozpoznanie wszystkich struktur konstrukcyjnych
komplikowały relikty pochodzące z młodszej i najmłodszej fazy zabudowy. Południowo-wschodnią,
wschodnią i północną część przyziemia budynku
zasłaniała nawierzchnia młodszej ulicy poprzecznej nr 2 (poziom nr 2) i przyziemie budynku III/6/M
(ryc. 72). Odcinek ściany północnej zakrywały elementy użyte do stabilizowania łątki budynku 1/N.
Zidentyfikowano następujące elementy konstrukcyjne ścian budynku:

Ryc. 70. Biskupin, stanowisko 4. Plan dokumentujący środkowy odcinek rzędu III (RIII). Symbole oznaczają
numery budynków (rys. J. Kopiasz)
Fig. 70. Biskupin, site 4. Plan docomenting middle section of row III (RIII). Symbols denote building numbers
(drawn by J. Kopiasz)
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– dwie łątki w narożniku północno-zachodnim
i północno-wschodnim;
– łątkę śródścienną zachodnią w ścianie północnej;
– trzy łątki śródścienne w obu ścianach szczytowych (w tym dwie łątki-sochy);
– łątkę śródścienną wschodnią w ścianie wewnętrznej południowej.
W pobliżu łątki narożnika północno-zachodniego, po jego wschodniej stronie odkryto słup,
który był częściowo zasłonięty sumikiem ściany
północnej. Nie można rozstrzygnąć, czy słup ten
umieszczono w celu stabilizowania łątki narożnej, czy pełnił funkcję łątki narożnej, którą później zastąpiono inną łątką. Lokalizację obu ścian
szczytowych można zrekonstruować na podstawie położenia łątek narożnych na północy, obu

łątek-soch i łątki śródściennej południowej w ścianie zachodniej.
Wewnętrzną podporą kalenicy była socha, którą
stabilizował fragment wtórnie użytej łątki o wymiarach 1,15 × 0,45 m. Element ten spoczywał na
krótkich odcinkach bierwion (ryc. 73). W łątce tej
wydrążony był otwór (0,25 × 0,15 m) dopasowany
do wymiarów poprzecznych sochy, której dolny
fragment tkwił w podłożu. Socha wewnętrzna
umieszczona była w odległości około 2,50 m na
północny wschód od osi łątki-sochy zachodniej.
Konstrukcja budynku była stabilizowana za pomocą przetyczki w łątce (zachodnia łątka-socha)
i kołków wbijanych podłoże na obwodzie łątek.
We wschodniej i centralnej części izby odkryto
kratownicowe struktury wykonane z żerdzi (faszynę). Ułożono ją w celu stabilizowania podłoża

Ryc. 71. Biskupin, stanowisko 4. Widok od strony północno-zachodniej na relikty budynku III/5/S i fragment
ulicy poprzecznej nr 1 (u dołu). Za łątką ściany północnej (po prawej stronie zdjęcia) widoczna wtórnie użyta
łątka leżąca w izbie budynku. Po lewej stronie zdjęcia łątka-socha wraz z sumikami ściany wschodniej
(Archiwum PMA)
Fig. 71. Biskupin, site 4. View from the north-west onto the remains of building III/5/S and fragment of
transverse street no. 1 (below). Behind the upright of the north wall (on the right of photo) can be seen
a recycled upright lying in the main room of the building. On the left: a wall forked upright together with the
horizontal logs of the east wall (PMA Archive)
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i izolowanie podłogi. W centralno-wschodniej części budynku natrafiono również na warstwę gliny
o średnicy około 1,60 m, na której spoczywały kamienie tworzące wyraźne skupisko o wymiarach
1,30 × 1,0 m (ryc. 72). Warstwy gliny, które spoczywały nad faszyną, odkryto w innych częściach izby. Można domniemywać, iż glina posłużyła do
pokrycia warstw faszyny w celu uzyskania uszczelnionej powierzchni (użytkowej?). Natomiast skupisko kamieni było zapewne paleniskiem wzniesionym na warstwie gliny.
System konstrukcyjny budynku
Sumikowo-łątkowy. Budowla była co najmniej
częściowo zintegrowana konstrukcyjnie z obydwoma sąsiadującym budynkami: od zachodu z budynkiem III/5/S (wspólne trzy łątki, w tym łątka-

-socha), od wschodu z budynkiem III/7/S (wspólne
dwie łątki, w tym łątka-socha).

Budynek III/7/S („dom” 12)
Lokalizacja: ary 41, 53
Analiza reliktów zabudowy
Budowla została wzniesiona na planie zbliżonym do prostokąta (ryc. 26, 56, 127). Rozpoznanie
wszystkich struktur przyziemia utrudniały relikty
młodszego budynku III/7/M, które zasłoniły starsze elementy w zachodniej i centralnej części budynku (ryc. 26, 56, 74, 75). Pozostałości ściany
południowej mogły być rozebrane w trakcie budowy młodszej ulicy poprzecznej nr 2 lub zostały
zasłonięte jej nawierzchnią.
Zarys budynku i wewnętrznego rozplanowania
wyznaczały następujące elementy konstrukcyjne:

III/5/S
III/6/S

III/6/M
III/6/S

Ryc. 72. Biskupin, stanowisko 4. Widok od strony wschodniej na relikty budynków w centralnej części rzędu III.
Symbole oznaczają numery budynków (oprac. J. Kopiasz)
Fig. 72. Biskupin, site 4. View from the east onto the remains of buildings in the central part of row III.
Symbols denote the numbers of the buildings (J. Kopiasz)
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– cztery łątki ściany północnej (w tym dwie narożne);
– łątka-socha w ścianie szczytowej zachodniej;
– dwie łątki śródścienne (w tym łątka-socha)
ściany szczytowej wschodniej;
– łątka śródścienna zachodnia ściany frontowej
(południowej);
– dwie łątki śródścienne ściany wewnętrznej
południowej.
Reliktami ściany wewnętrznej południowej były trzy łątki (dwie śródścienne i jedna w ścianie
wschodniej) oraz sumik na odcinku zachodnim,
który może wskazywać na lokalizację niezachowanej łątki w ścianie zachodniej. Wejście do izby
usytuowane było asymetrycznie względem osi
budynku.
Pozostałością konstrukcji, w której przypuszczalnie zamocowano wewnętrzną sochę, była belka

podwalinowa (6,95 × 0,25 m) położona równolegle
do ściany szczytowej zachodniej, w odległości około 2,20 m na północny wschód od osi łątki-sochy
zachodniej. Element ten mógł być też podporą potencjalnej ściany wewnętrznej zachodniej, który
wraz z sochą tworzyłby jej konstrukcyjny szkielet.
Pomiędzy belką podwalinową a ścianą zachodnią
spoczywały elementy tworzące prawdopodobnie
podest. Przypuszczalny podest tworzyły równoległe do belki podwalinowej i ściany zachodniej bierwiona pełniące być może funkcję legarów. Od dołu elementy te podparto podkładkami.
Konstrukcja budynku była stabilizowana za pomocą podkładek umieszczanych pod sumikami.
Elementem stabilizującym konstrukcję była też
belka podwalinowa. Jej południowa część znajdowała się pod dolnym sumikiem ściany wewnętrznej południowej, co dodatkowo zwiększało stabil-

Ryc. 73. Biskupin, stanowisko 4. Widok od północnego wschodu na wewnętrzną sochę budynku III/6/S, którą
stabilizowano za pomocą wtórnie użytej łątki z wydrążonym otworem (Archiwum PMA)
Fig. 73. Biskupin, site 4. View from north-east onto an interior forked upright of building III/6/S, which was
stabilized using a recycled upright with bored hole (PMA Archive)
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ność tej przegrody. Na obwodzie łątek wbijano
w podłoże kołki.
W izbie i w przedsionku odkryto fragmenty
podłogi, której nawierzchnię tworzyły częściowo
dopasowane do siebie dranice i bierwiona. Nie zostały eksplorowane nawarstwienia znajdujące się
wokół paleniska budynku III/7/M z młodszej fazy.
Można jedynie przypuszczać, że poniżej tych nawarstwień spoczywały relikty paleniska starszego.
System konstrukcyjny budynku
Sumikowo-łątkowy. Budowla była co najmniej
częściowo zintegrowana konstrukcyjnie z sąsiadującym od zachodu budynkiem III/6/S (wspólne
dwie łątki, w tym łątka-socha). Budowla była oddylatowana od sąsiadującego od wschodu budynku III/8/S.

Budynek III/8/S („dom” 13)
Lokalizacja: ary 41, 42
Analiza reliktów zabudowy

Budowla została wzniesiona na planie zbliżonym do rombu (ryc. 26, 56, 127). Jedynymi śladami przyziemia były niemal wyłącznie łątki, tworzące pierwotnie szkielet konstrukcyjny trzech ścian
zewnętrznych: obu ścian szczytowych, północnej
oraz wewnętrznej południowej. Wiele elementów
budynku (w szczególności w centralnej i południowej części) mogło zostać usuniętych w trakcie wznoszenia młodszych obiektów: III/8/M, 2/N i 3/N.
W trakcie analizy zidentyfikowano następujące
elementy ustroju konstrukcyjnego:
– dwie łątki narożnika północno-zachodniego
i północno-wschodniego;
– cztery łątki śródścienne (w tym dwie łątki-sochy) w obu ścianach szczytowych;
– dwie łątki śródścienne ściany wewnętrznej
południowej.
Przypuszczalnie funkcję wewnętrznej sochy
pełnił słup, który zlokalizowano około 2,0 m na
północny wschód od osi łątki-sochy zachodniej.
Element ten położony był niemal dokładnie w osi

Ryc. 74. Biskupin, stanowisko 4. Wizualizacja przestrzenna reliktów dwóch budynków: z fazy starszej (III/7/S)
i młodszej (III/7/M). Po prawej stronie zachodni fragment budynku III/8/M. Widok od strony południowej
(oprac. A. Tobiasz, J. Markiewicz, D. Zawieska)
Fig. 74. Biskupin, site 4. Spatial visualization of the remains of two buildings: from older phase (III/7/S)
and younger (III/7/M) on the right, west fragment of building III/8/M. View from the south
(A. Tobiasz, J. Markiewicz, D. Zawieska)
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obu zewnętrznych podpór kalenicy, co uwiarygodnia przypuszczenie, że pełnił funkcję sochy.
Z powodu słabego stanu zachowania reliktów
przyziemia nie jest znana lokalizacja ściany fron-

towej i północnej na odcinku pomiędzy narożnymi łątkami. Nie można wykluczyć możliwości, że
centralny odcinek ściany północnej zlokalizowany był w pobliżu starszej ulicy poprzecznej nr 1

C

A

C
A
B
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(poziom nr 1), której południowy skraj położony
był około 1,0 m na północ od łątki w narożniku
północno-wschodnim. Trudno cokolwiek powiedzieć o lokalizacji ściany frontowej, gdyż nie zachowały się żadne czytelne ślady tej konstrukcji.
Na przybliżoną lokalizację wejścia do budynku
wskazuje dranica o wymiarach 2,20 × 0,30 m położona około 1,30 m na południowy zachód od
łątek śródściennych ściany wewnętrznej południowej. Mogła być ona elementem niezachowanego
w całości „chodnika” położonego między obydwoma wejściami (do budynku i do izby).
Konstrukcja budynku była stabilizowana za pomocą przetyczek umieszczanych w łątkach. Przypuszczalnie pod sumikami ściany północnej
umieszczano podkładki, które zapobiegały grzęźnięciu w podłożu.
System konstrukcyjny budynku
Sumikowo-łątkowy. Budowla była oddylatowana od sąsiadującego od wschodu budynku III/7/S.

III.3.2. Faza młodsza
Budynek III/1/M
Lokalizacja: ary 47, 48, 60, 61
Analiza reliktów budynku
Budowla została wzniesiona na planie prostokąta (ryc. 30, 56, 67–69, 76, 127). Zarys przyziemia
wyznaczały łątki i sumiki ścian zewnętrznych. Zachowała się większość elementów ścian nośnych
budynku:
– dwie łątki w narożniku północno-zachodnim
i południowo-wschodnim;
– dwie łątki śródścienne w ścianie północnej;

Ryc. 75. Biskupin, stanowisko 4. Na fotografii
i modelu przestrzennym widok od południowego
wschodu na relikty budynku III/7/M (A, C), III/7/S (B)
A – palenisko, C – wydzielona od izby zachodnia
część budynku, B – podłoga budynku III/7/S (oprac.
A. Tobiasz, J. Markiewicz, D. Zawieska, J. Kopiasz)
Fig. 75. Biskupin, site 4. Photograph and spatial
model: view from the south-east onto the remains
of building III/7/M (A, C), III/7/S (B) A – hearth,
C – west part of building separated from main room,
B – floor of building III/7/S (A. Tobiasz, J. Markiewicz,
D. Zawieska, J. Kopiasz)

– cztery łątki śródścienne (w tym dwie łątki-sochy) w obu ścianach szczytowych (zachodniej
i wschodniej);
– łątka śródścienna wschodnia w ścianie frontowej (południowej).
Nie odkryto łątek w narożniku północno-wschodnim, południowo-zachodnim oraz dwóch
łątek śródściennych w ścianie wewnętrznej południowej i łątki śródściennej zachodniej w ścianie
frontowej. Nie można wykluczyć możliwości, że
zamiast niektórych łątek stosowano alternatywne
rozwiązanie konstrukcyjne, którym mógł być system „zastępczej łątki” (w narożniku północno-wschodnim, w ścianie wewnętrznej południowej,
frontowej). Trudno stwierdzić, który z dwóch blisko obok siebie położonych słupów w ścianie zachodniej pełnił funkcję łątki-sochy. Być może jeden
z nich został użyty w celu stabilizowania łątki-sochy albo oba słupy w różnym okresie pełniły tę
funkcję. Pozostałościami ściany wewnętrznej południowej, oprócz łątek śródściennych południowych w ścianach szczytowych, były sumiki, których krańce przy wejściu do izby mogły wskazywać
na położenie niezachowanych łątek śródściennych.
Konstrukcja budynku była stabilizowana za pomocą przetyczek w łątkach (w ścianie północnej).
Sumiki w południowym odcinku ściany zachodniej oparto na bierwionach, którymi wyścielono
nawierzchnię podłogi w przedsionku. W narożniku północno-wschodnim odkryto kamienie, na
których przypuszczalnie oparto łątkę narożną.
W przedsionku zachowały się fragmenty podłogi wykonane ze ściśle przylegających do siebie bierwion. W północno-zachodniej części izby nawierzchnia podłogi spoczywa na legarach. Trudno
zidentyfikować elementy podłogi w pozostałej
części budynku, gdyż ułożone zostały w kilku warstwach. Część z tych elementów mogła pochodzić
z budynku I/3/S.
Nie wiadomo, czy odkryta warstwa gliny (?)
w północnej części budynku była pozostałością
fragmentu podłogi, czy glinianego paleniska
(ryc. 76).
System konstrukcyjny budynku
Sumikowo-łątkowy. Budowla była oddylatowana od sąsiadującego od wschodu budynku
III/2/M-2.
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Ryc. 76. Zdjęcie lotnicze północno-zachodniej części
stanowiska 4 w Biskupinie. RII–RIV – zachodnia
część rzędów II–IV. Symbolami oznaczono numery
budynków (oprac. J. Kopiasz)
Fig. 76. Aerial photo of north-west part of site 4
in Biskupin. RII–RIV – west part of rows II–IV.
Symbols denote the numbers of the buildings
(J. Kopiasz)

Budynek III/2/M-1
Lokalizacja: ary 48, 49
Analiza reliktów budynku
Budowla została wzniesiona na planie trapezu
(ryc. 56, 67, 68, 76, 127). Jej zarys tworzył prawdopodobnie pojedynczy, dolny wieniec konstrukcji
zrębowej. Nie zachowała się zachodnia belka wieńcowa, która mogła zostać naruszona podczas
wznoszenia ściany wschodniej budynku III/2/M-2.
Długości belek użytych do budowy wieńca wynosiły: 2,80 m (w ścianie północnej i południowej),
nie mniej niż 3,40 m (w ścianie wschodniej). Do
budynku wiodła od północy odnoga młodszej ulicy poprzecznej nr 1 (poziom nr 2), co może dowodzić, że wejście do niego umiejscowione było
w ścianie północnej.
System konstrukcyjny budynku
Zrębowy.

Budynek III/2/M-2
Lokalizacja: ary 48, 61
Analiza reliktów budynku
Budowla została wzniesiona na planie zbliżonym do trapezu (ryc. 27, 56, 67, 68, 70, 76, 127).
Zarys przyziemia wyznaczały pozostałości ścian
zewnętrznych. Pod sumikami wschodniej ściany
spoczywały relikty starszego budynku III/2/M-1
z młodszej fazy zabudowy. Obiekt ten dłuższą osią
położony był na linii północny zachód–południowy wschód. Ściany szczytowe znajdowały się po
stronie północnej (północno-zachodniej) i południowej (południowo-wschodniej).
Pozostałości konstrukcji świadczą o zastosowaniu niejednolitego systemu konstrukcyjnego: sumi-

kowo-łątkowego i „zastępczej łątki”. Ściany
przedsionka budynku, usytuowanego od strony
południowej, zostały wzniesione przy użyciu systemu sumikowo-łątkowego, o czym świadczy
obecność co najmniej dwóch łątek. Nie można
wykluczyć możliwości, że ściany w narożniku południowo-zachodnim i północno-wschodnim
przedsionka zostały połączono ze sobą za pomocą „zastępczej łątki”. W połowie długości dolnego sumika (pełniącego funkcję belki podwalinowej) ściany szczytowej południowej stwierdzono
obecność otworu o wymiarach 0,22 × 0,06 m,
który przypuszczalnie służył do osadzenia w nim
łątki-sochy. Pozostałe odcinki ściany zachodniej
i wschodniej oraz ściana północna zostały wzniesione w systemie „zastępczej łątki”, o czym świadczy krzyżowanie się sumików w narożnikach
i obecność słupów, kołków stabilizujących ściany.
Ściana północna przypuszczalnie była stabilizowana pryzmami kamieni, które odkryto po jej
zewnętrznej stronie.
Wnętrze budynku przedzielała przypuszczalnie
druga, równoległa do ściany północnej przegroda.
Usytuowana była w odległości około 2,80 m na
północ od ściany wewnętrznej południowej. O jej
obecności może świadczyć fragment poprzecznej
konstrukcji (w pobliżu ściany zachodniej) złożonej
z fragmentów bierwion (sumików?) i słupków, które pierwotnie podtrzymywały ścianę z obu jej
stron. Relikty te dowodzą, że wzniesiono ją w systemie „zastępczej łątki”.
Podporami kalenicy była łątka-socha w ścianie
południowej, a na północy przypuszczalnie zewnętrzna socha, która również stabilizowała (od
zewnątrz) ścianę północną. Prawdopodobnie sochą wewnętrzną był słup zlokalizowany w odległości około 1,60 m na południe od ściany północnej. Drugą wewnetrzną podporą kalenicy mogła
być półsocha oparta na ścianie wewnętrznej południowej.
W północnej części budynku odsłonięto fragmenty podłogi, której nawierzchnię tworzyły dopasowane do siebie bierwiona, przypuszczalnie
oparte na legarach. W zachodniej części obiektu
zlokalizowano warstwę faszyny, która izolowała
podłogę i stabilizowała podłoże budynku.
Nie można jednoznacznie stwierdzić, czy odkryta warstwa gliny w północnej i środkowej części
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Ryc. 77. Biskupin, stanowisko 4. Widok od południowego wschodu na przyziemie budynku III/3/M
(Archiwum PMA)
Fig. 77. Biskupin, site 4. View from the south-east onto the ground area of building III/3/M (PMA Archive)

obiektu pokrywała pierwotnie nawierzchnię drewnianej podłogi.
W centralno-wschodniej części przyziemia budynku odkryto kilka grup kamieni, które przypuszczalnie mogą świadczyć o istnieniu w budynku kamiennego paleniska.
System konstrukcyjny budynku
Niejednolity:
– system „zastępczej łątki” (dominujący);
– sumikowo-łątkowy (południowa część obiektu; łątka-socha południowa oparta na belce podwalinowej).
Budowla była oddylatowana od sąsiadującego
od zachodu budynku III/1/M.

Budynek III/3/M
Lokalizacja: ar 49
Analiza reliktów budynku
Budowla została wzniesiona na planie prostokąta (ryc. 27, 56, 67, 70, 76, 77, 127). Zarys jej przy-

ziemia tworzyły co najmniej dwa wieńce konstrukcji zrębowej, które wykonano z nieokorowanych
odcinków bierwion (w tym z brzozy).
Długość zachowanych bierwion (belek wieńca)
wynosiła około 3,10 m w ścianie północnej i południowej oraz nie więcej niż 3,90 m w pozostałych
ścianach.
Do budynku wiodła od północy odnoga młodszej ulicy poprzecznej nr 1 (poziom nr 2), co może
dowodzić, że wejście do niego umiejscowione było
w ścianie północnej.
System konstrukcyjny budynku
Zrębowy.

Budynek III/4/M
Lokalizacja: ary 38, 49 i 50
Analiza reliktów budynku
Budowla została wzniesiona na planie prostokąta (ryc. 27, 56, 58, 70, 127). Jej zarys tworzyły łątki
czterech ścian. Odkryto trzy łątki w narożniku
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północno-zachodnim, południowo-zachodnim
i północno-wschodnim, a także dwie łątki śródścienne w ścianie północnej i wschodniej (łątka
śródścienna południowa). W ścianie szczytowej
zachodniej i wschodniej (wspólnej z budynkiem
III/5/M) umieszczone były dwie łątki-sochy.
W przyziemiu budynku odkryto trzy pary bierwion o długości dochodzącej do 3,50 m, które
stabilizowały konstrukcję budynku. Rozmieszczone były równolegle do ściany północnej, między
ścianą zachodnią a środkową częścią budowli. Na
nich mogły opierać się sumiki oraz przetyczki
umieszczane w poprzek łątek. Podobne zabezpieczenie, ale złożone z trzech znacznie krótszych
bierwion, stabilizowało łątkę-sochę w ścianie
wschodniej. Odkryto również podkładki (na których mogły opierać się przetyczki?) oraz słupy
i kołki wbijane w podłoże na obwodzie łątek
w ścianie wschodniej.
O pierwotnej lokalizacji łątki śródściennej
w ścianie południowej i sochy wewnętrznej
świadczą dwie pary równoległych bierwion, które
były podporami łątek ściany zachodniej i łątki
śródściennej w ścianie północnej. Przypuszczalnie elementy te pierwotnie stabilizowały również
niezachowaną sochę wewnętrzną i łątkę śródścienną w ścianie frontowej (południowej). O istnieniu sochy wewnętrznej świadczy też obecność
trzech palików, które mogły ją stabilizować. Paliki odkryto pomiędzy środkową parą bierwion,
w pobliżu ich wschodniego krańca. Na podstawie
tych przesłanek można sądzić, że socha wewnętrzna została umieszczona w odległości około
2,5 m na północny wschód od łątki-sochy zachodniej.
Istnieje hipotetyczna możliwość istnienia ściany
wewnętrznej południowej. Na jej istnienie może
wskazywać południowa łątka śródścienna w ścianie wschodniej.
System konstrukcyjny budynku
Sumikowo-łątkowy. Budowla była zintegrowana konstrukcyjnie z sąsiadującym od wschodu budynkiem III/5/M.

Budynek III/5/M
Lokalizacja: ary 38, 39, 50 i 51
Analiza reliktów budynku

Budowla została wzniesiona prawdopodobnie na
planie prostokąta (ryc. 27, 56, 58, 70, 127). Nieliczne ślady elementów konstrukcyjnych wskazują jedynie na ewentualność istnienia budynku. Kształt
przyziemia obiektu można zrekonstruować na podstawie trzech łątek (w tym jednej łątki-sochy) ściany szczytowej zachodniej (wspólnej z budynkiem
III/4/M) oraz łątki śródściennej w ścianie północnej i łątki-sochy w ścianie szczytowej wschodniej. Obie łątki, w ścianie północnej i łątka-socha
w ścianie wschodniej, położone były w osiach analogicznych elementów konstrukcyjnych sąsiedniego budynku III/4/M, co może świadczyć o dążeniu
do unifikacji i integracji konstrukcyjno-architektonicznej obu budynków.
Łątka-socha w ścianie zachodniej była stabilizowana za pomocą trzech odcinków bierwion. Przypuszczalnie stanowiły one też oparcie przetyczki
i sumików. Innymi zabezpieczeniami stabilizującymi konstrukcję były słupy i kołki wbijane w podłoże na obwodzie łątek w ścianie zachodniej i łątki
w ścianie północnej.
System konstrukcyjny budynku
Sumikowo-łątkowy. Budowla była zintegrowana konstrukcyjnie z sąsiadującym od zachodu budynkiem III/4/M.

Budynek III/6/M
Lokalizacja: ary 40 i 52
Analiza reliktów budynku
Budowla została wzniesiona na planie wydłużonego na linii północny wschód–południowy
zachód prostokąta (ryc. 56, 58, 72, 78, 127). Zachował się dolny wieniec konstrukcji zrębowej,
złożonej z czterech bierwion (belek wieńcowych):
dwóch o długości dochodzącej do 2,90 m, na których ułożono równolegle dwa bierwiona o długości około 5,80 m. Dolny wieniec budynku oparty
był na poprzecznie położonych (w stosunku do
osi budynku) żerdziach. Bierwiono, będące elementem ściany wschodniej, mogło być wtórnie
użyte. Wskazuje na to wydrążony w nim prostokątny otwór (0,14 × 0,07 m) w pobliżu narożnika
północno-wschodniego. Nie można wykluczyć
możliwości, że otwór służył do zamocowania
w nim łątki narożnej. Obiekt ten mógł być przedzielony wewnętrzną, poprzeczną przegrodą,
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Ryc. 78. Biskupin, stanowisko 4. Model przestrzenny budynku III/6/M. Widok od strony południowo-wschodniej (oprac. A. Tobiasz, J. Markiewicz, D. Zawieska)
Fig. 78. Biskupin, site 4. Spatial model of building III/6/M. View from the south-east
(A. Tobiasz, J. Markiewicz, D. Zawieska)

której pozostałością był przypuszczalnie drewniany element spoczywający nad wieńcem, mniej
więcej w połowie odległości pomiędzy ścianą
północną a południową.
System konstrukcyjny budynku
Zrębowy.

Budynek III/7/M
Lokalizacja: ary 41, 43
Analiza reliktów budynku
Budowla została wzniesiona na planie trapezu
(ryc. 26, 56, 74, 75, 127). Zarys przyziemia i wewnętrznego rozplanowania tworzyły łątki i sumiki

ścian zewnętrznych oraz ściany wewnętrznej południowej, a także dwie belki podwalinowe w ścianie frontowej. Zachowały się następujące łątki:
– cztery łątki narożne;
– dwie łątki śródścienne południowe w ścianie
szczytowej wschodniej i zachodniej;
– dwie łątki śródścienne ściany wewnętrznej południowej.
Przypuszczalnie nie zachowały się obie łątki-sochy (lub sochy) w ścianach szczytowych oraz jedna (?) łątka śródścienna w ścianie północnej. Można przypuszczać, że w ścianie północnej pomiędzy
łątkami narożnymi posadowiono jedną łątkę śródścienną. Na położenie tej łątki, około 4,30 m na
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Ryc. 79. Biskupin,
stanowisko 4. Próg w wejściu
do izby budynku III/7/M.
Widok od południa
(Archiwum PMA)
Fig. 79. Biskupin, site 4. Door
sill at entrance to main room in
building III/7/M. View from the
south (PMA Archive)

wschód od narożnika północno-zachodniego,
wskazuje wschodni kraniec sumika ściany północnej. W podobny sposób można ustalić położenie
łątki-sochy lub sochy w ścianie zachodniej, gdzie
zakończenia sumików sygnalizują potencjalne położenie tego elementu (około 2,50 m na południowy wschód od łątki w narożniku północno-zachodnim). Na usytuowanie łątki-sochy lub sochy w ścianie wschodniej wskazuje grupa kołków, z których
część pierwotnie stabilizowała ten element.
Reliktami ściany frontowej (południowej) były dwie belki podwalinowe, w których wydrążono prostokątne otwory o wymiarach 0,25 × 0,07 m
i 0,17 × 0,05 m. Otwory te służyły do osadzenia
w nich dwóch łątek śródściennych. Belki o wymiarach 4,10 × 0,18 m i 3,60 × 0,16 m położone były
współliniowo pomiędzy łątkami narożnymi. Ze
względu na znaczną odległość między obiema
śródściennymi łątkami, które pierwotnie osadzono w otworach w belkach podwalinowych (około
3,20 m), wydaje się, że wejście do budynku usytuowane było pomiędzy łątką śródścienną zachodnią a położonym około 2,15 m na wschód od niej
słupem. Być może ściana frontowa na odcinku pomiędzy łątką śródścienną wschodnią a słupem
ustawionym obok belki podwalinowej wzniesiona
została przy użyciu dwóch systemów konstrukcyjnych: sumikowo-łątkowego i „zastępczej łątki”.

Łątka narożnika południowo-wschodniego (o prostokątnym przekroju) była prawdopodobnie przystosowana tylko do scalania sumików w ścianie
szczytowej wschodniej, a nie frontowej. Trudno
ustalić, w jaki sposób łączone były w tym narożniku sumiki ściany frontowej.
W odległości 2,25 m na północny wschód od
osi ściany zachodniej umieszczona była okrągła
w przekroju socha. Wzdłuż ściany zachodniej
i w odległości około 2,0 m na wschód od niej odkryto fragmenty bierwion i pary równoległych
bierwion (o długości dochodzącej do 5,20 m), które mogły pełnić funkcję legarów. Na niżej położonych bierwionach (legarach?) spoczywały poprzecznie ułożone odcinki krótszych bierwion.
Prawdopodobnie elementy te były pozostałością
podestu. Nie można wykluczyć możliwości, że na
odcinku południowo-wschodnim część tego podestu odgrodzona była od izby lekką przegrodą. Jej
szkieletem konstrukcyjnym mogła być wewnętrzna
socha (na północy) i słupki przy ścianie wewnętrznej południowej (w pobliżu łątki śródściennej).
Konstrukcja budynku była stabilizowana za pomocą:
– palików wbijanych w podłoże na obwodzie
łątek;
– przetyczek w łątkach;
– podkładek umieszczonych pod sumikami.
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W izbie i we wschodniej części przedsionka odkryto regularnie rozmieszczone żerdzie i bierwiona, które stanowiły zapewne podłoże niezachowanej podłogi. W wejściu do izby odkryto drewniany
próg (ryc. 79).
W izbie, na prawo od wejścia odkryto kamienne
palenisko o wymiarach 1,20 × 1,30 m.
System konstrukcyjny budynku
Niejednolity:
– sumikowo-łątkowy (dominujący; łątki śródścienne ściany frontowej oparte na dwóch belkach
podwalinowych);
– system „zastępczej łątki” (odcinek ściany
frontowej).
Budowla była oddylatowana od sąsiadującego
od wschodu budynku III/8/S.

Budynek III/8/M („dom” 13)
Lokalizacja: ary 41, 42
Analiza reliktów budynku
Budowla została wzniesiona na planie zbliżonym do trapezu. Jej zarys kształtowały przede
wszystkim sumiki i łątki, a także skupiska słupków
odkryte w miejscach łączenia się ścian (ryc. 26, 56,
80, 127). Obecność tych elementów świadczy
o stosowaniu niejednolitego systemu konstrukcyjnego – sumikowo-łątkowego i „zastępczej łątki”.
Odkryto sześć łątek śródściennych:
– jedną łątkę w ścianie północnej;
– dwie łątki w ścianie frontowej (południowej);
– jedna łątkę-sochę (ściana szczytowa wschodnia);
– dwie łątki w ścianie wewnętrznej południowej.
W ścianie wschodniej odsłonięto dwa słupy posadowione obok siebie, z których jeden mógł pełnić funkcję łątki-sochy (lub obie pełniły tę funkcję
w różnych okresach). Nie odkryto czytelnych śladów sochy (lub łątki-sochy) w ścianie zachodniej.
Przypuszczalnie nie zachowała się też wewnętrzna
socha. Natomiast w odległości około 1,75 m na
północny wschód od osi ściany szczytowej zachodniej natrafiono na kilka słupków, które pierwotnie mogłyby stabilizować sochę wewnętrzną.
W odległości około 1,70 m na północny wschód
od ściany szczytowej, pomiędzy ścianą wewnętrzną południową a ścianą północną odkryto dwa

bierwiona (sumiki?), które mogły być pozostałością ściany wewnętrznej zachodniej. Świadczy
o tym obecność słupów (pierwotnie podtrzymujących ścianę?) przy obu przegrodach, z którymi
ściana wewnętrzna zachodnia łączyła się. W części
centralnej przegroda ta mogła być wspierana słupami, które stabilizowały przypuszczalnie sochę
wewnętrzną. Nie można wykluczyć możliwości, że
bierwiona te pełniły funkcję legarów, na których
pierwotnie oparto nawierzchnię podłogi.
Konstrukcja budynku była stabilizowana za pomocą:
– przetyczek umieszczanych w łątkach;
– słupów, klinów, wtórnie użytych łątek (?)
wbijanych w podłoże na obwodzie łątek;
– podkładek umieszczanych pod sumikami.
We wschodniej i centralnej części budynku odkryto kratownicową strukturę (faszynę), którą
tworzyły głównie brzozowe żerdzie. Konstrukcja
ta zapewne stanowiła warstwę izolującą podłogę,
a także stabilizowała grunt i konstrukcję ścian,
które się na nich opierały (ryc. 80).
System konstrukcyjny budynku
Niejednolity:
– sumikowo-łątkowy (stosowane tylko łątki
śródścienne);
– system „zastępczej łątki” (w miejscu łączenia
się ścian).
Budowla była oddylatowana od sąsiadującego
od zachodu budynku III/7/M.

III.4. Rząd IV
Budynki rzędu IV zlokalizowane były pomiędzy
ulicami poprzecznymi nr 2 i nr 3 oraz odcinkami
ulicy okrężnej na arach 60 (na zachodzie) i 55, 68
(na wschodzie). Nie cały obszar zabudowy rzędu IV odsłonięto w całości (ryc. 1, 16, 25, 30, 67,
127). Na jego zachodnim skraju odsłonięto jedynie
relikty północnych ścian budynków (ryc. 30, 31,
76). W wyniku eksploracji torfu doszło do zniszczenia fragmentów pozostałości budowli na arach
51, 52, 62–64, w środkowej części rzędu IV (ryc. 32,
56, 67). W całości zostały odsłonięte przyziemia
budowli położone w centralnym (ryc. 31, 67, 81)
i wschodnim odcinku rzędu IV (ryc. 67, 86). Obszar ten został przebadany w okresie przedwojen-
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Ryc. 80. Biskupin,
stanowisko 4. Narożnik
północno-wschodni budynku
III/8/M. Widok od północnego
wschodu (Archiwum PMA)
Fig. 80. Biskupin, site 4.
North-east corner of building
III/8/M. View from the
north-east (PMA Archive)

nym. Brak odpowiedniej dokumentacji rysunkowej i fotograficznej oraz niewielki zakres badań
w obszarze zabudowy na zachodnim odcinku (na
arach 60–62) nie pozwalają na bardziej precyzyjne
analizy reliktów. Ze względu na brak części dokumentacji rysunkowej w skali 1:10 rekonstrukcje
ustroju konstrukcyjnego i zarys przyziemia obiektów zlokalizowanych na arach 66, 67, 76 przeprowadzono na podstawie ortofotomapy zintegrowanej ze zwektoryzowaną dokumentacją rysunkową
(ryc. 89, 127).
Odsłonięte budowle pochodzą z dwóch faz zabudowy, starszej i młodszej (tabela 1). Znacznie
lepiej zachowały się relikty budowli starszych,
których czytelne struktury odsłonięto w centralnej i wschodniej części rzędu IV. Pozostałości obiektów z fazy młodszej odkryto w zachodnim i centralnym odcinku rzędu IV. Wyodrębniono relikty dziewięciu budynków z fazy starszej:
IV/1/S–IV/9/S. Obiekty te, za wyjątkiem budyn-

ków IV/2/S i IV/3/S, miedzy którymi przypuszczalnie istniała niezabudowana przestrzeń o szerokości około 2,0 m, prawdopodobnie tworzyły
zwarty blok zabudowy szeregowej. Obszar zabudowany na przebadanym obszarze miał długość
około 80,5 m (mierząc wzdłuż ścian północnych).
Wszystkie obiekty z fazy starszej wzniesiono w systemie sumikowo-łątkowym. Ten rodzaj konstrukcji umożliwiał zbudowanie zintegrowanych konstrukcyjnie obiektów, których elementami scalającymi mogłyby być wspólne ściany szczytowe. Budynki IV/4/S–IV/6/S, usytuowane w centralnej
części rzędu IV, nie tworzyły całkowicie zintegrowanego bloku zabudowy szeregowej, gdyż przypuszczalnie11 tylko łątki-sochy były wspólnymi
11 Ze względu na znaczny stopień zniszczenia reliktów ścian
północnych budynków IV/5/S–IV/7/S nie można odnieść się
do kwestii rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych w północnych odcinkach ścian szczytowych, oddzielających wnętrza tych obiektów.
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V/4/S

IV/5/S

IV/6/S

RIV

A

IV/6/M
B

IV/5/M

V/5/S

V/6/S

RV
Ryc. 81. Biskupin, stanowisko 4. Zdjęcie lotnicze dokumentujące środkową część reliktów zabudowy rzędu IV
i V (RIV, RV). Symbolami oznaczono numery budynków. A – ściana wschodnia budynku IV/4/S,
B – ściana wschodnia budynku IV/5/M (oprac. J. Kopiasz)
Fig. 81. Biskupin, site 4. Aerial photograph documenting building remains in rows IV and V (RIV, RV).
Symbols denote the numbers of the buildings. A – east wall of building IV/4/S, B – east wall
of building IV/5/M (J. Kopiasz)

elementami konstrukcyjnymi tych obiektów.
Wzdłuż ścian szczytowych ustawione były niepołączone ze sobą sumikami łątki sąsiedniego budynku, które nie tworzyły ściany szczytowej, ale
w zdecydowanej większości łączyły one tylko sumiki ścian podłużnych: północnych (w co najmniej dwóch budynkach), frontowych i wewnętrznych południowych. W budynkach tych istniała
potencjalna możliwość wznoszenia odcinków
ścian szczytowych pomiędzy łątkami w narożnikach południowych a skrajnymi łątkami w ścianach wewnętrznych południowych. Natomiast
w budynkach IV/6/S–IV/7/S wzniesiono całkowicie
oddylatowane od siebie cztery ściany szczytowe.
Można przypuszczać, że budynki IV/8/S i IV/9/S
tworzyły zintegrowaną konstrukcyjnie zabudowę

szeregową. Jeden budynek z fazy starszej został
przebudowany (IV/9/S). Nie można wykluczyć możliwości, że modernizacji poddano również inne
obiekty (budynek V/7/S?).
Pewne obserwacje mogą prowadzić do wniosku,
że obszar, który został objęty zabudową w starszej
fazie, nie był wcześniej wytyczony według powtarzalnych modułów. Mogą o tym świadczyć relikty
budynku IV/5/S, który został wzniesiony pomiędzy dwoma, przypuszczalnie wcześniej wzniesionymi obiektami12. Odległość między nimi pozwalała
na wzniesienie budynku o znacznie krótszej ścianie frontowej (południowej) (7,75 m) i północnej
12 Świadczą

o tym, przypuszczalnie dostawione do ścian szczytowych obu sąsiadujących budynków, łątki budynku IV/5/S.
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w porównaniu z innymi budynkami z fazy starszej
(tabela 1).
Odkryto relikty siedmiu budynków z fazy
młodszej: IV/1/M, IV/2/M, IV/3/M-1, IV/3/M-2,
IV/4/M–IV/6/M. Większość z nich została wzniesiona w zachodniej części rzędu IV. Budynek
IV/3/M-2 zbudowano w miejscu, w którym wcześniej istniał starszy budynek IV/3/M-1 z fazy
młodszej (ryc. 76).
Stan zachowania reliktów budowli z fazy młodszej często uniemożliwia wyciąganie wniosków
dotyczących zastosowanych rodzajów konstrukcji. Najczęściej obiekty z fazy młodszej wznoszono w niejednolitym systemie konstrukcyjnym
– sumikowo-łątkowym i „zastępczej łątki”. Zidentyfikowano również fragmenty trzech budynków o konstrukcji sumikowo-łątkowej (tabela 1).
Pod względem (potencjalnej) powierzchni zabudowy i kształtu przyziemia budynki z fazy młodszej znacznie różnią się od obiektów starszych
(tabela 1). W zachodnim odcinku rzędu IV odkryto co najmniej dwa obiekty (IV/3/M-1, IV/3/M-2)
wzniesione na planie wydłużonego na linii północny zachód–południowy wschód prostokąta (?).
Co najmniej dwa budynki pod względem kształtu
przyziemia i wewnętrznego rozplanowania (przedsionek i izba) nawiązywały do obiektów z fazy starszej (IV/5/M, IV/7/M).
Przypuszczalnie budowle z fazy młodszej nie
tworzyły zwartej zabudowy. W odcinku zachodnim, gdzie stan zachowania reliktów umożliwiał
wyciąganie wniosków na temat rodzaju zabudowy, ściany sąsiadujących budynków ustawione
były w odległości od 0,4 m do około 1,6 m. Na
pozostałym obszarze natrafiono na słabo zachowane relikty prawdopodobnie wolnostojących budynków.

Faza starsza
Budynek IV/1/S
Lokalizacja: ar 60
Analiza reliktów budynku
Odsłonięto pozostałości północnej części budynku, którego relikty na arach 72 i 73 nie były
przebadane (ryc. 67, 127). Jego przyziemie zostało
zasłonięte ścianami i podłogą młodszego obiektu
(budynek IV/1/M). Prawdopodobnie jedynymi ele-

mentami konstrukcyjnymi, które można łączyć
z tą budowlą były dwie łątki: śródścienna w ścianie północnej i w narożniku północno-wschodnim. Zachowały się również sumiki ściany północnej. Narożna łątka północno-wschodnia scalała
ściany północne budynków IV/1/S i IV/2/S (oraz
wspólną ścianę szczytową?), który sąsiadował od
wschodu. Na podstawie hipotetycznej lokalizacji
odcinka ulicy okrężnej przy zachodnim skraju rzędu IV można przypuszczać, że długość ściany północnej wynosiła około 8,50–9,0 m.
System konstrukcyjny ścian
Sumikowo-łątkowy. Budowla była co najmniej
częściowo zintegrowana konstrukcyjnie z sąsiadującym od wschodu budynkiem IV/2/S (wspólna
łątka w narożniku północno-wschodnim).

Budynek IV/2/S („dom” 51)
Lokalizacja: ary 60, 61
Analiza reliktów budynku
Odsłonięto pozostałości północnej części budynku, którego relikty na arach 73 i 74 nie były
przebadane (ryc. 67, 76, 127). Obiekt ten częściowo został zasłonięty reliktami budynków młodszych: IV/1/M, IV/2/M, IV/3/M-2. Jego zarys
tworzyły cztery łątki ściany północnej (w tym
dwie łątki narożne) i sumik ściany szczytowej
wschodniej. W odległości około 2,40–2,70 m na
północny wschód od ściany szczytowej zachodniej odkryto dwa bierwiona (?). Położone były
równolegle do ściany zachodniej. Przypuszczalnie pełniły one funkcję legarów, na których pierwotnie umieszczono nawierzchnię podłogi z poprzecznie ułożonych bierwion. W izbie odsłonięto również fragment podłogi lub faszyny wykonanej z wiązek żerdzi, które mogły tworzyć dwie
warstwy.
System konstrukcyjny budynku
Sumikowo-łątkowy. Budowla była co najmniej
częściowo zintegrowana konstrukcyjnie z sąsiadującym od zachodu budynkiem IV/1/S (wspólna łątka w narożniku północno-zachodnim).
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Lokalizacja: ary 60, 61
Analiza reliktów budynku
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Odsłonięto pozostałości północnej części budynku, którego relikty na arach 74 i 75 nie były
przebadane (ryc. 67, 127). Jego zarys tworzyły trzy
łątki ściany północnej i jedna prawdopodobna łątka-socha w ścianie szczytowej wschodniej. Dwie
łątki ustawione były w obu narożnikach (północno-wschodnim i północno-zachodnim). Pomiędzy
nimi zlokalizowano jedną łątkę śródścienną. Łątka
narożnika północno-wschodniego stanowiła jednocześnie narożnik sąsiedniego budynku IV/4/S.
Przeciwległa, północno-zachodnia łątka narożna
posadowiona była w odległości 2,0 m od osi ściany
szczytowej wschodniej sąsiedniego budynku
IV/2/S. Odkryto również sochę wewnętrzną, która
położona była w przybliżeniu 2,60 m na północny
wschód od hipotetycznej osi ściany szczytowej zachodniej (zakładając, że łączyła się ona ze ścianą
północną pod kątem prostym).
System konstrukcyjny budynku
Sumikowo-łątkowy. Budowla była co najmniej
częściowo konstrukcyjnie zintegrowana z sąsiadującym od wschodu budynkiem IV/4/S (wspólna
łątka narożna i łątka-socha?).

Budynek IV/4/S („dom” 14)
Lokalizacja: ary 62, 63
Analiza reliktów budynku
Budowla została wzniesiona przypuszczalnie na
planie zbliżonym do prostokąta. Odsłonięto większą część przyziemia budynku (ryc. 58, 67, 81,
127). Jego relikty położone na arze 75 nie były
przebadane. Obiekt został częściowo zasłonięty
pozostałościami młodszej budowli IV/4/M. Na
północnym wschodzie przyziemie budynku zostało zniszczone w wyniku eksploracji torfu. Jedynie

Ryc. 82. Biskupin, stanowisko 4. Na fotografii
i modelu przestrzennym widok od strony wschodniej
na ścianę wykonaną z pionowo wbitych dranic.
A – przedsionek budynku IV/5/S, B – przedsionek
budynku IV/4/S (oprac. A. Tobiasz, J. Markiewicz,
D. Zawieska)
Fig. 82. Biskupin, site 4. Photograph and spatial
model: view from the east onto wall made from slats
driven in vertically. A – vestibule of building IV/5/S,
B – vestibule of building IV/4/S (A. Tobiasz,
J. Markiewicz, D. Zawieska)

jego wschodnia część zachowała się w stopniu
umożliwiającym rozpoznanie ustroju konstrukcyjnego. Zarys przyziemia budynku można odtworzyć na podstawie położenia łątek w narożniku
północno-zachodnim, północno-wschodnim i południowo-wschodnim. Jedyną ścianą zewnętrzną,
w której zachowały się wszystkie łątki, była ściana
szczytowa wschodnia (ryc. 81). Na odcinku południowym ściany wschodniej, pomiędzy łątką narożną a łątką śródścienną południową natrafiono
na pozostałość ściany zbudowanej z pionowo wbitych dranic o grubości dochodzącej do 0,10 m
(ryc. 82). Położenie ściany północnej można określić na podstawie dwóch łątek narożnych i dwóch (?)
sumików zlokalizowanych pomiędzy nimi. Rekonstrukcja lokalizacji ściany szczytowej zachodniej
opierała się na niepewnych przesłankach. Poza łątką w narożniku północno-zachodnim na jej usytuowanie wskazywały relikty prawdopodobnej łątki-sochy. Nie wiadomo, czy reliktami ściany frontowej (południowej) były dwie łątki śródścienne13,
które znajdowały się w odległości około 3,50 m,
a druga 6,50 m na południowy zachód od narożnika południowo-wschodniego. Ze względu na ich
położenie względem innych struktur budynku
można je uznać za elementy ściany frontowej.
Pozostałością ściany wewnętrznej południowej
była wschodnia łątka śródścienna wraz z sumikiem, który łączył się z łątką śródścienną w ścianie
wschodniej.
Zastosowano elementy stabilizujące konstrukcję
budynku w postaci:
– przetyczek w łątkach;
– palików wbijanych w podłoże na obwodzie
łątek;
– pryzmy kamieni podpierających wschodnią
łątkę-sochę (ryc. 81).
W izbie natrafiono na fragmenty faszyny. Strukturę tę tworzyły równoległe wiązki żerdzi. Faszyna izolowała podłogę i stabilizowała podłoże.
Trudno jest jednoznacznie stwierdzić, czy gliniane
palenisko (?) zlokalizowane w centralnej części izby, pochodzi z budynku fazy starszej, czy młodszej (IV/5/M).
13

Elementy te zostały zlokalizowane na podstawie ortofotomapy zintegrowanej z planem wektorowym. Jedna z łątek,
niewidoczna na ortofotomapie, została zadokumentowana na
planie w skali 1:100.
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System konstrukcyjny budynku
Sumikowo-łątkowy (w odcinku południowym
ściany wschodniej przegroda zbudowana z pionowo wbitych dranic). Budowla była co najmniej częściowo konstrukcyjnie zintegrowana z sąsiadującym od zachodu budynkiem IV/3/S (wspólna łątka
narożna i łątka-socha?). Budowla była częściowo
oddylatowana od sąsiadującego od wschodu budynku IV/5/S (wschodnia ściana szczytowa od strony budynku IV/4/S; oddylatowane trzy łątki ścian
podłużnych budynku IV/5/S; wspólna łątka-socha).

Budynek IV/5/S („dom” 15)
Lokalizacja: ary 63, 64
Analiza reliktów budynku
Budowla została wzniesiona na planie prostokąta (ryc. 56, 58, 67, 81, 127). Jej zarys można zrekonstruować na podstawie łątek (rzadziej sumików) czterech ścian zewnętrznych, w tym dwóch
ścian szczytowych sąsiednich budynków (IV/4/S
i IV/6/S). Nie zachowała się jedynie łątka w narożniku północno-wschodnim. Przy łątkach w dwóch
ścianach szczytowych sąsiednich budynków odkryto pięć łątek (trzy na zachodzie i dwie na
wschodzie), które stanowiły elementy konstrukcyjne ścian podłużnych: północnej, wewnętrznej
południowej i frontowej (południowej). Wspólnym elementem konstrukcyjnym były obie łątki-sochy w ścianach szczytowych sąsiednich budynków, które wykorzystano w celu oparcia na nich
ślemienia dachu budynku IV/5/S. W centralnej

części ściany północnej ustawiono jedną łątkę
śródścienną.
Reliktami ściany wewnętrznej południowej były cztery łątki, w tym dwie śródścienne. Przegroda
ta została wzniesiona nieco ukośnie w stosunku do
ściany frontowej, co spowodowało, że przedsionek
uzyskał trapezowaty kształt.
Prawdopodobnie funkcję sochy wewnętrznej
pełnił słup położony 2,05 m na północny wschód
od osi łątki-sochy zachodniej. Przypuszczenie to
potwierdza jego lokalizacja względem osi obu łątek-soch.
Konstrukcja budynku była stabilizowana poprzez stosowanie następujących zabezpieczeń:
– umieszczenie przetyczek w łątkach;
– wbijanie w podłoże palików na obwodzie łątek;
– umieszczenie pryzmy kamieni podpierających
zachodnią łątkę-sochę.
W zachodniej i centralnej części izby natrafiono
na strukturę złożoną z żerdzi (faszynę) izolującą
podłogę i stabilizującą podłoże.
W izbie, po prawej stronie od wejścia odkryto
prostokątne palenisko o wymiarach 1,65 × 2,15 m
złożone z co najmniej dwóch warstw kamieni.
System konstrukcyjny budynku
Sumikowo-łątkowy. Budowla była częściowo oddylatowana od obu sąsiednich budynków: IV/4/S
na zachodzie i IV/6/S na wschodzie (zachodnia
i wschodnia ściana szczytowa od strony budynku
IV/4/S i IV/6/S; oddylatowana łątka w narożniku

Ryc. 83. Biskupin,
stanowisko 4. Wtórnie użyta
łątka jako sumik we wschodnim
odcinku ściany wewnętrznej
południowej budynku IV/6/S
(Archiwum PMA)
Fig. 83. Biskupin, site 4.
Recycled upright used as
a horizontal log in east section
of interior south wall
of building IV/6/S (PMA
Archive)
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północno-zachodnim; oddylatowane cztery łątki ściany wewnętrznej południowej i frontowej;
wspólne obie łątki-sochy).

Budynek IV/6/S („dom” 16)
Lokalizacja: ary 51, 52, 64, 65
Analiza reliktów budynku
Budowlę wzniesiono przypuszczalnie na planie
zbliżonym do prostokąta (ryc. 58, 67, 81, 127). Jej
przyziemie zostało na północy i północnym zachodzie w znacznym stopniu zniszczone w trakcie eksploracji torfu. Podłoga w przedsionku została zasłonięta ścianami budynku młodszego
(IV/6/M) (ryc. 81, 84). Za wyjątkiem ściany północnej, której jedynym zidentyfikowanym elementem była wschodnia łątka śródścienna, zachowały się wszystkie pozostałości szkieletu konstrukcyjnego ścian zewnętrznych i wewnętrznej

południowej (jedenaście łątek, w tym dwie łątkisochy). W niektórych odcinkach ścian zachowały
się sumiki. Jeden z nich został sporządzony z wtórnie użytej łątki, którą po odpowiednich ciesielskich
obróbkach wstawiono między łątki we wschodnim
odcinku ściany wewnętrznej południowej (ryc. 83).
Zarys ściany frontowej był nieco nieregularny. Na
odcinku wschodnim skierowana była ona nieznacznie skośnie w stosunku do analogicznego odcinka ściany wewnętrznej południowej. Nieregularny kształt ściany frontowej w przyziemiu miał
wpływ na kształt przedsionka w rzucie poziomym
i jego zróżnicowaną szerokość (od 2,0 m przy wejściu do około 2,3 m przy ścianie wschodniej).
Konstrukcja budynku była stabilizowana poprzez umieszczenie przetyczek w łątkach i wbijanie
na ich obwodzie w podłoże palików, fragmentów
łątek (?).

A1

A2
B

C
A4

A3

Ryc. 84. Biskupin, stanowisko 4. Model przestrzenny reliktów trzech budynków z fazy starszej i młodszej.
Widok od południowego zachodu. A1–A4 – budynek IV/6/S: A1 – podłoga w izbie, obok palenisko; A2 – podłoga
w przedsionku, A3 – wejście do budynku, A4 – narożnik południowo-wschodni, B – fragment ściany frontowej
budynku IV/6/M, C – narożnik południowo-zachodni budynku IV/7/M
(oprac. A. Tobiasz, J. Markiewicz, D. Zawieska, J. Kopiasz)
Fig. 84. Biskupin, site 4. Spatial model of the remains of three buildings from older and younger phase.
View from the south-west. A1-A4 – building IV/6/S: A1 – floor in main room, hearth, A2 – floor in vestibule;
A3 – entrance to building, A4 – south-east corner, B – fragment of front wall of building IV/6/M, C – south-west
corner of building IV/7/M (A. Tobiasz, J. Markiewicz, D. Zawieska, J. Kopiasz)

291

Jarosław Kopiasz

W izbie i w przedsionku zachowała się podłoga,
której nawierzchnię wykonano ze starannie dopasowanych do siebie dranic. W przedsionku, przy
ścianach szczytowych spoczywały pod dranicami
kratownicowe struktury, tworzące warstwę faszyny stabilizującej podłoże i izolującej podłogę.
W centrum izby, na prawo od wejścia odkryto
kamienne palenisko o wymiarach 2,30 × 2,20 m
(ryc. 84).
System konstrukcyjny budynku
Sumikowo-łątkowy. Budowla była częściowo
oddylatowana od sąsiadującego od zachodu budynku IV/5/S (ściana szczytowa zachodnia od stro-

ny budynku IV/6/S oddylatowana od łątek ściany
frontowej i wewnętrznej południowej budynku
IV/5/S; wspólna łątka-socha). Budowla była oddylatowana od sąsiadującego od wschodu budynku
IV/7/S.

Budynek IV/7/S („dom” 17)
Lokalizacja: ary 52, 53, 65, 66
Analiza reliktów budynku
Budowla została wzniesiona przypuszczalnie na
planie trapezu (ryc. 58, 67, 127) Przyziemie północno-zachodniej części budynku zostało w znacznym stopniu zniszczone w trakcie eksploracji torfu. Zachodnią część tego obiektu zasłaniały pozo-

A
B1
B2

Ryc. 85. Biskupin, stanowisko 4. Model przestrzenny reliktów dwóch budynków z fazy starszej i młodszej.
Widok od południowego zachodu. A – faszyna pod podłogą budynku IV/7/S; B1 – wydzielona od izby zachodnia
część budynku IV/7/M; B2 – zachodni odcinek wewnętrznej ściany południowej budynku IV/7/M
(oprac. A. Tobiasz, J. Markiewicz, D. Zawieska, J. Kopiasz)
Fig. 85. Biskupin, site 4. Spatial model of the remains of two buildings from older and younger phase. View from
the south-west. A – fascines under the floor of building IV/7/S; B1 – a part of building IV/7/M separated from the
main room; B2 – west section of interior south wall of building IV/7/M
(A. Tobiasz, J. Markiewicz, D. Zawieska, J. Kopiasz)
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stałości fragmentu budynku IV/7/M (ryc. 67, 85).
Zarys przyziemia budynku można zrekonstruować
na podstawie siedmiu łątek:
– trzech łątek w narożniku północno-wschodnim, południowo-wschodnim i południowo-zachodnim;
– dwóch łątek śródściennych w ścianie północnej;
– jednej łątki śródściennej południowej w ścianie zachodniej;
– dwóch łątek-soch w ścianach szczytowych.
Nie zachowały się elementy konstrukcyjne wnętrza pierwotnej budowli. Mogły być one zasłonięte
reliktami przyziemia budynku IV/7/M. Jedynym
śladem wewnętrznego rozplanowania budynku
była łątka śródścienna południowa w ścianie zachodniej, której obecność można uzasadnić budową ściany wewnętrznej południowej.
Pozostałością faszyny były wiązki żerdzi, które
odkryto pomiędzy paleniskiem a przedsionkiem.
W przedsionku i izbie nad faszyną zachowały się
niewielkie fragmenty drewnianej podłogi (ryc. 67,
85). Na prawo od wejścia do izby usytuowane było
kamienne palenisko o wymiarach 2,45 × 1,75 m.
System konstrukcyjny budynku
Sumikowo-łątkowy. Budowla była oddylatowana od obu sąsiednich budynków: IV/6/S na zachodzie i IV/8/S na wschodzie.

Budynek IV/8/S („dom” 34)
Lokalizacja: ary 53, 54, 66, 67
Analiza reliktów
Budowla została wzniesiona na planie zbliżonym do prostokąta. Przyziemie zachowało się
w wyjątkowo dobrym stanie (ryc. 67, 86, 87, 127).
Oprócz niemal wszystkich łątek ścian konstrukcyjnych (zewnętrznych i wewnętrznej południowej
– łącznie szesnaście łątek, w tym dwie łątki-sochy)
odkryto relikty ściany wewnętrznej zachodniej,
oddzielającej izbę od tzw. komory. Przypuszczalnie
nie zachowała się łątka w narożniku południowo-wschodnim. Miedzy łątkami większości ścian
odkryto sumiki. Elementami konstrukcyjnymi
ściany wewnętrznej południowej i frontowej (południowej) było odpowiednio: pięć i sześć łątek.
Dodatkowa łątka w ścianie wewnętrznej południowej ustawiona została w jej wschodnim od-

cinku, w odległości około 2,0 m na południowy
zachód od osi skrajnej łątki w ścianie szczytowej
wschodniej. Analogicznym rozwiązaniem posłużono się w trakcie wznoszenia ściany frontowej.
Oprócz dodatkowej łątki na odcinku wschodnim
tej przegrody posadowiono jeszcze jedną na odcinku zachodnim. Obie łątki w środkowych odcinkach ściany frontowej umieszczone były w równych odstępach od pozostałych łątek.
Wewnętrzna łątka-socha zlokalizowana była
w odległości około 2,60 m na północny wschód od
osi łątki-sochy w ścianie szczytowej zachodniej.
Element ten wraz z trzema łątkami ustawionymi
przy ścianie północnej i wewnętrznej południowej
oraz przy łątce-sosze tworzył szkielet wewnętrznej
ściany zachodniej. Przegroda ta wzniesiona była
w osi wewnętrznej łątki-sochy, równolegle do ściany szczytowej zachodniej. Paz wydrążony w bocznej powierzchni wewnętrznej łątki-sochy od strony północnej zapewniał możliwość zamocowania
w nim sumików w północnym odcinku ściany
wewnętrznej zachodniej. Po drugiej stronie sumiki
odcinka południowego mogły być wsunięte w pazy dwóch łątek, które dostawiono do ściany wewnętrznej południowej i łątki-sochy wewnętrznej.
Nie jest znana lokalizacja wejścia w ścianie wewnętrznej zachodniej.
Konstrukcja budynku była stabilizowana za pomocą następujących zabezpieczeń:
– palików wbijanych w podłoże na obwodzie
łątek;
– przetyczek umieszczanych w łątkach;
– podkładek spoczywających pod sumikami
(podobną funkcję spełniała nawierzchnia podłogi);
– pryzm kamieni układanych przy łątkach.
W przedsionku odsłonięto „chodnik” łączący
oba wejścia (do budynku i do izby). Wykonano go
z dopasowanych do siebie dranic. Powyżej spoczywało kilka (dwie lub trzy) warstw bierwion (?) ułożonych prawdopodobnie na faszynie. W całej izbie
zachowała się podłoga, której nawierzchnię wykonano ze ściśle przylegających do siebie dranic.
W tzw. komorze ujawniono konstrukcję, która
złożona była z par bierwion (przypuszczalnie pełniących funkcję legarów). Ułożono je równolegle
do ściany szczytowej zachodniej. Na legarach spoczywały poprzecznie ułożone bierwiona o długości
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dostosowanej do szerokości tzw. komory. Pod tą
strukturą odkryto liczne elementy będące przypuszczalnie podporami legarów. W izbie, na prawo od wejścia zlokalizowano kamienne palenisko
o wymiarach 1,80 × 1,60 m.

System konstrukcyjny budynku
Sumikowo-łątkowy. Budowla była oddylatowana od sąsiadującego na zachodzie budynku IV/7/S.
Budowla była zintegrowana konstrukcyjnie z sąsiadującym na wschodzie budynkiem IV/9/S.
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Ryc. 86. Biskupin, stanowisko 4. Plan fragmentu
stanowiska ze zintegrowaną ortofotomapą
dokumentujący wschodnią część zabudowy rzędu IV
(budynki: IV/8/S – po lewej, IV/9/S – po prawej)
i rzędu V (wschodnia część budynku V/8/S – po lewej,
budynek V/8/S i V/7/M – w centrum oraz budynki
V/9/S i V/8/M – po prawej). Pomarańczową linią
oznaczono zarysy reliktów z fazy starszej; zieloną
– wewnętrzne ulice poziomu nr 1, jasnoniebieską linią
oznaczono relikty drewniane wg planu 1:100
(oprac. A. Tobiasz, J. Markiewicz,
D. Zawieska, J. Kopiasz)
Fig. 86. Plan of fragment of site with integrated
orthophotomap documenting the east part of row IV
(buildings: IV/8/S – on the left, and IV/9/S – on the
right) and row V (east part of building V/8/S – on the
left, building V/8/S and V/7/M – in the middle and
buildings V/9/S and V/8/M – on the right). Orange line
outlines remains from older phase; green line marks
inner streets of level 1, light blue line marks wooden
remains as on plan 1:100 (A. Tobiasz, J. Markiewicz,
D. Zawieska, J. Kopiasz)

Budynek IV/9/S („dom” 35)
Lokalizacja: ary 53, 54, 66, 67
Analiza reliktów budynku
Budowla została wzniesiona na planie zbliżonym
do prostokąta (ryc. 67, 86, 87, 127). Zarys przyziemia budynku i wewnętrznego rozplanowania wyznaczały łątki i sumiki ścian zewnętrznych i ściany
wewnętrznej południowej. Odkryto również sumiki i ich fragmenty, które najlepiej zachowały się
w ścianie szczytowej zachodniej i północnej. Zidentyfikowano niemal wszystkie elementy ścian
konstrukcyjnych budynku (dwanaście łątek, w tym
dwie łątki-sochy). Trudności przysparza identyfikacja dwóch łątek – wschodniej łątki śródściennej
ściany północnej oraz w narożniku południowo-wschodnim. Nie zachowała się łątka śródścienna
zachodniej ściany wewnętrznej południowej.
Do łątki-sochy zachodniej przylegała od wschodu belka podwalinowa. Usytuowana była prostopadle do ściany szczytowej (ryc. 88). Element ten
miał wymiary 3,10 × 0,60 m. W belce podwalinowej w odległości 0,70 m od siebie wydrążone były
dwa prostokątne otwory o wymiarach 0,27 × 0,18 m
i 0,23 × 0,21 m. W obu otworach tkwiły czopy, będące pozostałością dwóch słupów. W pobliżu belki
podwalinowej, nieco na północ od niej odkryto
podobny, lecz gorzej zachowany element, w któ-

rym wydrążony był co najmniej jeden otwór
(0,18 × 0,11 m). Obie belki podwalinowe położone
były nieznacznie skośnie w stosunku do siebie.
Prawdopodobnie oba te elementy były pozostałością dolnej części konstrukcji, na której opierała się
(za pośrednictwem słupów) platforma (półpiętro
budynku?). Położenie względem siebie obu belek
podwalinowych (w odległości 0,70 m pomiędzy
osiami obu elementów) wyklucza możliwość, aby
w takim położeniu tworzyły konstrukcję, na której
osadzona była platforma.
Konstrukcja budynku była stabilizowana za pomocą następujących zabezpieczeń:
– podkładek umieszczanych pod sumikami;
– przetyczek w łątkach;
– kołków wbijanych w podłoże na obwodzie
łątek;
– pryzm kamieni układanych wokół łątek.
W centralnej części izby odsłonięto przypuszczalnie pozostałości faszyny. W pobliżu ściany
zachodniej odkryto fragment podłogi, której
nawierzchnię ułożono z bierwion (ryc. 88). We
wschodniej części izby zlokalizowano fragmentarycznie zachowane kamienne palenisko o wymiarach 2,80 × 2,30 m.
Budynek został przebudowany.
System konstrukcyjny budynku
Sumikowo-łątkowy. Budowla była zintegrowana konstrukcyjnie z sąsiadującym od zachodu budynkiem IV/8/S.

Etap młodszy budynku IV/9/S–IV/9/S (e.m.)
Przebudowa budynku polegała na wzniesieniu
nowej ściany wewnętrznej południowej. Śladem
modernizacji były trzy łątki, które zastąpiły starsze. Na zachodnim krańcu ściany wewnętrznej
południowej dostawiono do istniejącej łątki śródściennej ściany szczytowej kolejną, która była od
niej oddylatowana. Nie ma czytelnych śladów
świadczących o dostawieniu dodatkowej łątki do
ściany śródściennej południowej wschodniej, co
wskazuje na wykorzystanie łątki w ścianie szczytowej wschodniej. Prostokątna w przekroju łątka
śródścienna wschodnia ściany wewnętrznej południowej została umieszczona na północny wschód
(około 0,30 m) w stosunku do osi starszej łątki.
W wyniku przebudowy wejście do izby zmieniło
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Ryc. 87. Biskupin, stanowisko 4. Model przestrzenny reliktów trzech budynków. Widok od północnego zachodu.
A1–A4 – budynek IV/8/S: A1 – podłoga w izbie, A2 – sumik w ścianie wschodniej, A3 – łątka ściany wewnętrznej
zachodniej (po wewnętrznej stronie ściany północnej), A4 – wewnętrzna łątka-socha; B – fragment ulicy
poprzecznej nr 2 (poziom nr 1), C – dwie belki podwalinowe w budynku IV/9/S, D – łątka południowo-zachodnia budynku 4/N z najmłodszej fazy zabudowy (oprac. A. Tobiasz, J. Markiewicz, D. Zawieska, J. Kopiasz)
Fig. 87. Biskupin, site 4. Spatial model of the remains of three buildings. View from the north-west. A1–A4
– building IV/8/S: A1 – floor in main room, A2 – horizontal log in east wall, A3 – upright of west wall (on inner
side of north wall), A4 – inner forked upright; B – fragment of transverse street no. 2 (level 1); C – two ground
beams in building IV/9/S; D – south-west upright of building 4/N from the youngest phase.
(A. Tobiasz, J. Markiewicz, D. Zawieska, J. Kopiasz)

swoje położenie względem pierwotnego umiejscowienia i było asymetrycznie usytuowane w stosunku do wejścia w ścianie frontowej.
System konstrukcyjny ścian
Sumikowo-łątkowy. Budowla była częściowo
zintegrowana konstrukcyjnie z sąsiadującym od
zachodu budynkiem IV/8/S (oddylatowana ściana
wewnętrzna południowa).

III.4.2. Faza młodsza
Budynek IV/1/M
Lokalizacja: ar 60
Analiza reliktów budynku
Odsłonięte zostały relikty ściany i podłogi północnej części budynku, którego relikty na arze 73

nie były przebadane (ryc. 67, 127). Zarys budowli
tworzyły przypuszczalnie dwie lub trzy łątki i sumiki odcinków ściany północnej, ściany szczytowej wschodniej oraz prawdopodobnie wewnętrznej zachodniej. Relikty przegród, które łączyły się
w narożniku północno-wschodnim (krzyżujące się
sumiki ścian podpierane słupkami) wskazują, że
zbudowano je w systemie „zastępczej łątki”. Do
ściany północnej (od strony wewnętrznej budynku) dostawiona była łątka, która prawdopodobnie
stanowiła pozostałość ściany wewnętrznej zachodniej oddzielającej izbę od tzw. komory. Przypuszczalnie ścianę tę wzniesiono w systemie sumikowo-łątkowym.
W izbie, w części przyległej do tzw. komory, odsłonieto fragment podłogi ułożonej z dopasowanych do siebie dranic lub bierwion.
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Ryc. 88. Biskupin,
stanowisko 4. Widok od
północy na dwie belki
podwalinowe w zachodniej
części budynku IV/9/S
(Archiwum PMA)
Fig. 88. Biskupin, site 4.
View from the north onto two
ground beams in the west part
of building IV/9/S
(PMA Archive)

System konstrukcyjny budynku
Niejednorodny:
– sumikowo-łątkowy (na odcinku ściany północnej i wewnętrznej zachodniej);
– system „zastępczej łątki” w narożniku północno-wschodnim.

Budynek IV/2/M
Lokalizacja: ary 60, 61
Analiza reliktów budynku
Odkryta została północna część przyziemia budynku (ryc. 67, 127), którego relikty na arach 73
i 74 nie zostały przebadane. Elementami konstrukcyjnymi budynku były dwie łątki:
– łątka śródścienna zachodnia ściany północnej;
– łątka-socha (?) w ścianie wschodniej.
Łątka śródścienna ściany północnej scalała także sumiki ściany wewnętrznej zachodniej. W izbie,
wzdłuż ściany północnej i wewnętrznej zachodniej odkryto niewielkie fragmenty podłogi, której
nawierzchnię wykonano z dranic. Poniżej stwierdzono obecność faszyny.
System konstrukcyjny budynku
Sumikowo-łątkowy.

Budynek IV/3/M-1
Lokalizacja: ary 61, 62
Analiza reliktów budynku
Budowla została wzniesiona przypuszczalnie na
planie wydłużonego na linii północny zachód–południowy wschód prostokąta lub trapezu14 (ryc. 67,
76, 127). Odkryto prawdopodobnie większą część
przyziemia budynku wolnostojącego, którego relikty na arach 74 i 75 nie były przebadane. Pozostałości budynku zostały częściowo (na zachodzie)
zasłonięte wschodnią ścianą budynku IV/3/M-2.
Główną konstrukcją przyziemia budynku była
kratownicowa struktura złożona z trzech-czterech bierwion (?), które ułożono w równych odstępach wzdłuż linii północny zachód–południowy wschód. Na nich opierały się, rozmieszczone
w nieregularnej odległości, poprzeczne bierwiona
i dranice (?). W osiach zewnętrznych bierwion i po
ich wewnętrznej stronie znajdowało się pięć słupów. Część z nich pierwotnie wspierała z dwóch
stron sumiki ścian wzniesionych przy użyciu systemu „zastępczej łątki”. Co najmniej jeden słup mógł
być łątką (łątka śródścienna w ścianie wschodniej).

14 Szerokość

budynku w jego centralnej części (około 2,85 m)
była większa niż długość ściany szczytowej północnej. Długość ścian bocznych wynosiła przypuszczalnie więcej niż
4,5 m.
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System konstrukcyjny budynku
Niejednolity:
– system „zastępczej łątki” (dominujący);
– sumikowo-łątkowy (część ściany wschodniej?).

Budynek IV/3/M-2
Lokalizacja: ar 61
Analiza reliktów budynku
Budowla została wzniesiona przypuszczalnie na
planie wydłużonego na linii północny zachód–
–południowy wschód prostokąta. Odkryto jedynie
północną część przyziemia budowli, której relikty
na arach 74 i 75 nie zostały przebadane (ryc. 67, 76,
127). Ściany szczytowe usytuowane były od strony
północnej (północno-zachodniej) i południowej
(południowo-wschodniej). Głównymi elementami
kształtującymi zarys obiektu były łątki i sumiki
ściany północnej, zachodniej oraz wschodniej.
Ściana zachodnia i wschodnia wykonane zostały w systemie sumikowo-łątkowym, którego elementami były dwie-trzy łątki w ścianie wschodniej i zachodniej oraz przyległe do nich sumiki.
Północną ścianę szczytową, a także wewnętrzną
zachodnią zbudowano przy użyciu konstrukcji
„zastępczej łątki”. Pozostałością tych ścian były
bierwiona podpierane z boku wbitymi w podłoże
słupkami. Wzdłuż ściany wewnętrznej natrafiono
na dwa słupy, z których co najmniej jeden mógł
być wewnętrzną sochą. Jeśli słup ten, położony
około 1,15 m na południowy wschód od ściany
północnej, był wewnętrzną sochą, to dach budynku prawdopodobnie miałby konstrukcję czterospadową. Druga prawdopodobna socha wewnętrzna położona była w odległości w przybliżeniu 3,90 m na południowy wschód od ściany
północnej (prawdopodobnie w połowie długości
budynku).
W zachodniej części budowli odkryto wiązki
żerdzi i bierwion, które były przypuszczalnie pozostałością faszyny.
System konstrukcyjny budynku
Niejednolity:
– sumikowo-łątkowy (w ścianie wschodniej i zachodniej);
– system „zastępczej łątki” (w ścianie północnej – szczytowej i wewnętrznej zachodniej).

Budynek IV/4/M
Lokalizacja: ar 62
Analiza reliktów budynku
Budowla została wzniesiona prawdopodobnie
na planie prostokąta (ryc. 67, 76, 127). Zachował
się fragment północnej i północno-zachodniej
części przyziemia. Najbardziej czytelnymi jego
strukturami były równoległe wiązki dwóch-trzech
bierwion i żerdzi położonych w równych odstępach, równolegle do osi ulicy poprzecznej nr 2
(czyli w kierunku północny wschód–południowy
zachód), tworzące kratownicową strukturę. Prawdopodobnie konstrukcja ta stanowiła część podłoża budynku, której funkcją było stabilizowanie
gruntu. Elementy te (szczególnie wyżej położone)
pełniły prawdopodobnie funkcję legarów nawierzchni niezachowanej podłogi. Wzdłuż zachodniego obrzeża tej struktury ustawione były
co najmniej trzy słupy. Odkryte w ich pobliżu
paliki prawdopodobnie wspierały z obu stron
ścianę zachodnią budynku. Położenie północnej
ściany szczytowej mógł wyznaczać słup (łątka-socha lub socha) usytuowany w połowie długości
kratownicowej struktury. W odległości około
2,40 m na południowy wschód od niego odkryto
słup, który przypuszczalnie pełnił funkcję wewnętrznej sochy.
System konstrukcyjny budynku
Niejednolity:
– sumikowo-łątkowy;
– system „zastępczej łątki”.

Budynek IV/5/M
Lokalizacja: ary 62, 63, 76?
Analiza reliktów budynku
Budowla została wzniesiona prawdopodobnie
na planie zbliżonym do prostokąta (ryc. 67, 81,
127). Przyziemie budynku w części północnej, zachodniej i centralnej zostało zniszczone. Poza obszarem badań, na arze 75 znalazł się jego południowo-zachodni fragment.
Wyraźnymi pozostałościami konstrukcyjnymi
budynku było siedem łątek, w tym dwie łątki narożne (północno-zachodnia i południowo-wschodnia). Oprócz nich odkryto cztery łątki śródścienne:
– wschodnią łątkę w ścianie północnej i frontowej (południowej);
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– łątkę-sochę w ścianie szczytowej wschodniej;
– dwie łątki śródścienne w ścianie wewnętrznej
południowej.
Reliktami ścian były również sumiki w ścianach: północnej, wschodniej, frontowej. Trudno
wyjaśnić sposób łączenia ścian w obu narożnikach w północnej części obiektu i ściany wewnętrznej południowej ze ścianami szczytowymi.
W narożniku północno-zachodnim odkryto prostokątną w przekroju łątkę, która nie była przystosowana do scalenia sumików dwóch ścian. Po drugiej stronie ściany północnej odkryto tylko jeden
palik i pryzmę otoczaków. Przed pryzmą spoczywały sumiki ściany północnej i wschodniej. Reliktami ściany frontowej, oprócz łątki narożnej, była
jedna łątka śródścienna – wschodnia. W łątce tej
wyżłobione były dwa pazy po obu jej stronach, co
wskazuje, że była ona dostosowana do scalenia
sumików z dwóch stron. Prawdopodobnie w odcinku wschodnim ściany frontowej ustawiona była jeszcze jedna łątka śródścienna (podobnie jak
w analogicznym odcinku ściany wewnętrznej południowej).
Sumiki ściany wewnętrznej południowej przypuszczalnie łączyły się na wschodzie z łątką. O jej
położeniu świadczą paliki, które często wbijano
w podłoże na obwodzie łątek (w celu ich stabilizowania). W pobliżu palików spoczywały sumiki
o charakterystycznych zakończeniach umożliwiających umieszczenie końców sumików w pazach
łątki. We wschodnim odcinku ściany wewnętrznej
południowej odkryto dwie łątki śródścienne, które
rozmieszczone były w równych, dwumetrowych
odstępach. Na przeciwległym końcu ściany wewnętrznej (przy ścianie zachodniej) odkryto element (rozłupany na pół pień?), który mógł pełnić
niesprecyzowaną funkcję związaną z umocnieniem łączenia ścian (system „zastępczej łątki”?).
Trudno jest jednoznacznie stwierdzić, czy gliniane palenisko (?) zlokalizowane w centralnej części izby pochodzi z budynku fazy młodszej, czy
starszej (IV/4/S).
System konstrukcyjny budynku
Niejednolity (?):
– sumikowo-łątkowy (dominujący);
– system „zastępczej łątki” (zachodni odcinek
ściany wewnętrznej południowej?).

Budynek IV/6/M
Lokalizacja: ary 64, 65
Analiza reliktów budynku
Zarys prostokątnej struktury tworzyły odcinki
bierwion i towarzyszące im słupki o średnicy dochodzącej do około 0,17 m. Jej wymiary wynosiły:
4,80 × 1,40 × 1,60 m (ryc. 67, 81, 84, 127). Prawdopodobnie relikty te stanowiły pozostałość przedsionka budynku mieszkalnego, którego zasięg i wewnętrzne rozplanowanie wyznaczają ściany: frontowa (południowa) i równoległa do niej ściana
wewnętrzna południowa. Odcinki bierwion odkryte na zachodzie i wschodzie były południowymi odcinkami ścian szczytowych. Ściana frontowa
położona była w przybliżeniu równolegle do osi
młodszej ulicy poprzecznej nr 3 (poziom nr 2),
w odległości około 1,30 m na północny zachód od
jej północnego brzegu. Grupy słupów i kołków
obok ściany wewnętrznej południowej oraz frontowej wyznaczały prawdopodobnie położenie
wejść do budynku i do izby od strony ulicy oraz
z przedsionka. Ściany obiektu były stabilizowane
kamieniami.
System konstrukcyjny budynku
Niejednolity (?):
– system „zastępczej łątki”;
– sumikowo-łątkowy (?).

Budynek IV/7/M
Lokalizacja: ary 52, 65, 53?, 66?
Analiza reliktów budynku
Odkryta została zachodnia część przyziemia
budowli (ryc. 67, 85, 127). Jej zarys i wewnętrzne
rozplanowanie obiektu wyznaczały fragmenty
ściany szczytowej zachodniej i przyległe odcinki
ściany wewnętrznej południowej oraz frontowej
(południowej). Elementami konstrukcyjnymi
ściany zachodniej były trzy łątki (w narożniku południowo-zachodnim, łątka śródścienna południowa i zachodnia łątka-socha). Pomiędzy nimi
odkryto sumiki. Położenie ściany frontowej wyznaczały (oprócz łątki w narożniku południowo-zachodnim) łątka śródścienna zachodnia, sumik
oraz próg lub fragment „chodnika” usytuowanego
pomiędzy obydwoma wejściami (do budynku i do
izby). Śladem wschodniego odcinka ściany frontowej mogły być słupki pierwotnie podpierające
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Ryc. 90. Biskupin,
stanowisko 4. Relikty budynku
V/6/M z fazy młodszej leżące
nad podłogą i paleniskiem
budynku z V/6/S z fazy starszej
(Archiwum PMA)
Fig. 90. Biskupin, site 4.
Remains of building V/6/M
from younger phase lying over
the floor and hearth of building
V/6/S from the older phase
(PMA Archive)

z obu stron sumiki (?). Jedynymi elementami ściany wewnętrznej południowej, poza scalającą ją
łątką w ścianie zachodniej, były prawdopodobnie
dwie łątki śródścienne, z których jedna, zachodnia, przypuszczalnie scalała również ścianę wewnętrzną zachodnią, oddzielającą izbę od tzw.
komory. Zachodni odcinek ściany wewnętrznej
południowej był ustawiony skośnie w stosunku do
ściany frontowej, co spowodowało, że przedsionek
miał w rzucie poziomym nieregularny kształt (szerokość przy ścianie zachodniej wynosiła około
2,45 m, a między łątkami śródściennymi w obu
ścianach tylko 1,90 m15). Socha wewnętrzna była
umieszczona w odległości 2,50 m na północny
wschód od osi łątki-sochy w ścianie zachodniej.
Na jej obu bocznych powierzchniach wydrążone
były pazy, służące do osadzenia w nich sumików
wewnętrznej ściany zachodniej. W tzw. komorze,
czyli pomieszczeniu pomiędzy ścianą zachodnią
a ścianą wewnętrzną zachodnią, odkryto relikty
świadczące o zbudowaniu w niej odizolowanej od
podłoża podłogi (podestu). Jej nawierzchnia opierała się na legarach umieszczonych wzdłuż ściany
zachodniej i (położonej 2,50 m na wschód od niej)
ściany wewnętrznej zachodniej. Na legarach ułożone były poprzecznie dranice lub odcinki bier15 Nieregularny

kształt ściany wewnętrznej południowej prowadził zapewne do osłabienia południowej połaci dachu,
gdyż oczepy na których opierały się krokwie, musiałyby być
zbudowane z dwóch odcinków.

wion, które stanowiły nawierzchnie podłogi (podestu).
Być może z budynkiem tym należy łączyć pozostałości kamiennego paleniska, które położone
były nad paleniskiem budynku IV/7/S z fazy starszej. Jego fragmenty zlokalizowano w izbie, nieco
na prawo od wejścia wiodącego z przedsionka.
System konstrukcyjny budynku
Niejednolity (?):
– sumikowo-łątkowy;
– system „zastępczej łątki” (wschodni odcinek
ściany frontowej?).

III.5. Rząd V
Budynki tworzące rząd V położone były między ulicą poprzeczną nr 3 i nr 4 oraz odcinkami
wewnętrznej ulicy okrężnej na arach 99, 100 – na
zachodzie i 68, 81 – na wschodzie (ryc. 1, 16, 65,
67, 89, 127). W okresie przedwojennym badaniami objęto centralną i wschodnią część obszaru
rzędu V. Relikty budowli wzniesionych w zachodniej części rzędu V (na arach 86–89) zostały odsłonięte w latach powojennych. Zastosowana numeracja budynków rzędu V (V/1/S–V/9/S i V/1/M–
–V/8/M), które poddano analizie w niniejszym
opracowaniu, uwzględnia również obiekty odkryte w okresie powojennym.

300

Relikty zabudowy osiedla obronnego w Biskupinie w świetle interpretacji przedwojennej dokumentacji rysunkowej…

Relikty budowli odsłonięte w centralnej
i wschodniej części rzędu V pochodzą z dwóch faz
zabudowy (sześć budynków z fazy starszej: V/4/S–
–V/9/S i trzy budynki z fazy młodszej: V/6/M–
–V/8/M) (tabela 1). Analizę reliktów (w szczególności z fazy starszej) odkrytych na arach 65–68, 76,
79–81 komplikuje brak planów w skali 1:10.
Najlepiej zachowały się pozostałości budynków
z fazy starszej. Oprócz elementów sumikowo-łątkowego ustroju konstrukcyjnego budowli starszych odsłonięto dobrze zachowane fragmenty
drewnianych podłóg (głównie w izbach) bądź faszyny. Struktury pochodzące z młodszej fazy zabudowy spoczywały niemal bezpośrednio na reliktach starszych (ryc. 90). Budynki odkryte w centralnej i wschodniej części rzędu: V/4/S (część
wschodnia obiektu), V/5/S–V/9/S tworzyły blok
zabudowy szeregowej. Nie stanowiły one jednak
monolitu konstrukcyjnego, mimo iż stosowany
system sumikowo-łątkowy umożliwiał pełną integrację konstrukcyjną. Ściany szczytowe wszystkich budynków były całkowicie oddylatowane od
siebie. W każdym z tych budynków wznoszono
oddzielne ściany szczytowe.
Znacznie gorzej zachowały się pozostałości budynków młodszych, szczególnie w zachodniej
części rzędu V. Zidentyfikowano trzy fragmentarycznie zachowane przyziemia obiektów (V/6/M–
–V/8/M), które wznoszono przy użyciu systemu
sumikowo-łątkowego i „zastępczej łątki”. Przypuszczalnie liczba budynków z fazy młodszej była
większa, ale stan zachowania ich reliktów, często
będący wynikiem stosowania systemu konstrukcyjnego „zastępczej łątki”, nie pozwala na ich jednoznaczną interpretację.

III.5.1. Faza starsza
Budynek V/4/S („dom” 18)
Lokalizacja: ary 76, 90
Analiza reliktów budynku
Budowla została wzniesiona przypuszczalnie na
planie prostokąta. Przebadano wschodnią i centralną część przyziemia budynku, którego zachodni, nieodsłonięty fragment położony jest na arze
75 (ryc. 36, 67, 89, 91, 92, 127). Nad przyziemiem
budynku spoczywały pozostałości niezidentyfikowanych struktur z młodszej fazy (być może budy-

nek V/5/M). Zarys budynku tworzyły łątki i sumiki trzech ścian zewnętrznych i ściany wewnętrznej
południowej, w tym:
– dwie łątki w narożniku północno-wschodnim
i południowo-wschodnim;
– dwie łątki śródścienne wschodnie w ścianie
północnej i wewnętrznej południowej;
– dwie łątki śródścienne w ścianie frontowej
(południowej);
– dwie łątki śródścienne (w tym łątka-socha
w ścianie wschodniej).
W północnej części izby i w przedsionku (na odcinku pomiędzy obydwoma wejściami – do budynku i do izby) zachowały się fragmenty podłogi zbudowanej ze ściśle dopasowanych do siebie bierwion. W wejściu do budynku prawdopodobnie
osadzono próg. Podłoga budynku spoczywała na
faszynie, którą tworzyły kratownicowe struktury
złożone z żerdzi. Faszyna izolowała podłogę i stabilizowała podłoże.
System konstrukcyjny budynku
Sumikowo-łątkowy. Budowla była oddylatowana od sąsiadującego od wschodu budynku V/5/S.

Budynek V/5/S („dom” 19)
Lokalizacja: ary 76, 77, 90, 91
Analiza reliktów budynku
Budowla została wzniesiona na planie nieregularnego trapezu. Zarys budynku wyznaczały
łątki (w tym dwie łątki-sochy), rzadziej sumiki
czterech ścian zewnętrznych. Szkielet konstrukcyjny budynku, którego elementami oprócz ścian
zewnetrznych była ściana wewnętrzna południowa i wewnętrzna podpora kalenicy, zachował się
w całości. Zidentyfikowano szesnaście łątek i sochę wewnetrzną (ryc. 36, 67, 89–94, 127). Pod
względem rozmieszczenia elementów nośnych
i sochy wewnętrznej budowla ta nieco odbiega od
schematu konstrukcyjnego większości obiektów
mieszkalnych z fazy starszej16. W ścianie północnej
16

Szkielet konstrukcyjny budynku z fazy starszej najczęściej
składał się z czternastu łątek w ścianach konstrukcyjnych (zewnętrznych i w ścianie wewnętrznej południowej). W ścianach szczytowych (wschodniej i zachodniej) umieszczano
dwie łątki-sochy. Wewnętrzna socha ustawiana była w odległości nieco ponad 2 m na północny wschód od łątki-sochy
zachodniej.
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ustawiono w nieregularnych odstępach cztery łątki
śródścienne. We wschodnim jej odcinku trzy łątki
rozmieszczone były w odległości wynoszącej (mierząc do osi): 1,15 m, 1,60 m i 1,80 m (odległość do
osi łątki narożnej). Na odcinku zachodnim ustawiono jedną łątkę w odległości 3,15 m od łątki w narożniku północno-zachodnim. Być może liczba
łątek śródściennych i ich rozmieszczenie świadczą
o przeprowadzonej przebudowie ściany północnej.
W centralnej części budynku, niemal w połowie odległości między łątkami-sochami w obu
ścianach szczytowych (4,60 m od osi ściany zachodniej i 5,10 m od osi ściany wschodniej) została posadowiona socha wewnętrzna (ryc. 92).
Konstrukcja budynku była stabilizowana za pomocą przetyczek w łątkach. Sumiki opierały się na

nawierzchni podłogi, co zapobiegało zapadaniu
się ścian w podłożu. W izbie natrafiono na podłogę wykonaną ze ściśle do siebie dopasowanych
bierwion i dranic, które układano najprawdopodobniej na warstwie drobniejszych fragmentów
drewna. W zachodniej części budynku odsłonięto
dwa poziomy ściśle do siebie przylegających dranic i bierwion. Na prawo od wejścia, nieco ponad
1,0 m na wschód od wewnętrznej sochy zlokalizowane było kamienne palenisko o wymiarach
2,10 × 1,85 m.
System konstrukcyjny budynku
Sumikowo-łątkowy. Budowla była oddylatowana od dwóch sąsiadujących budynków: V/4/S na
zachodzie i V/6/S na wschodzie.

Ryc. 91. Biskupin,
stanowisko 4. Widok
od północnego zachodu
na przyziemia budynków.
Na pierwszym planie budynki
V/5/S (po lewej), V/4/S
(po prawej). Powyżej struktury
z młodszej fazy osadnictwa
(Archiwum MAB)
Fig. 91. Biskupin, site 4. View
from the north-west onto
ground area of buildings. In the
foreground, buildings V/5/S
(on the left) and V/4/S (on the
right). Above can be seen
structures from the younger
settlement phase
(MAB Archive)
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Budynek V/6/S („dom” 20)
Lokalizacja: ary 65, 77, 78
Analiza reliktów budynku
Budowla została wzniesiona na planie prostokąta. Wschodnią część podłogi i palenisko budynku
zasłaniały elementy przyziemia młodszej budowli
V/6/M (ryc. 89, 93–95, 127). Głównymi elementami tworzącymi zarys budynku były łątki, rzadziej
sumiki. Zachowały się niemal wszystkie łątki ścian
konstrukcyjnych (zewnętrznych i ściany wewnętrznej południowej – trzynaście łątek, w tym
dwie łątki-sochy) tworzące pierwotny szkielet budynku. Nie odkryto łątki narożnika południowo-wschodniego, która mogła być usunięta w trakcie
wznoszenia budynku V/6/M. Reliktami ściany wewnętrznej południowej były (oprócz dwóch łątek
południowych w ścianach szczytowych) dwie łątki
śródścienne i sumiki ściany wewnętrznej połu-

dniowej. W pobliżu łątki-sochy zachodniej odkryto słup o nieustalonej funkcji. Być może pełnił on
funkcję stabilizującą łątkę sochę. W odległości
około 2,0 m na północny wschód od osi łątki-sochy zachodniej natrafiono na relikty sochy wewnętrznej.
W południowo-zachodniej części izby odkryto
trzy belki podwalinowe (ryc. 67, 95, 100). Były one
położone niemal prostopadle do ściany szczytowej
zachodniej. Rozmieszczono je w równych odstępach: 1,70 m i 1,80 m (odległości między osiami).
Zajmowały one prostokątną powierzchnię o wymiarach 3,70 × 3,20 m. W otworach rozmieszczonych na krańcach belek tkwiły resztki czopów słupów. Południowa belka podwalinowa usytuowana
była między łątkami zachodniego odcinka ściany wewnętrznej południowej. Położenie dwóch
belek podwalinowych (centralnej i północnej)

B
A2
A1

Ryc. 92. Biskupin, stanowisko 4. Widok od wschodu na przyziemia trzech budynków z fazy starszej.
Na pierwszym planie zachodnia część budynku V/6/S i budynek V/5/S, w głębi V/4/S. A1, A2 – budynek V/5/S,
A1 – socha wewnętrzna, A2 – łątka w narożniku północno-zachodnim. B – podłoga w budynku V/4/S
(oprac. J. Kopiasz)
Fig. 92. Biskupin, site 4. View from the east onto ground area of three buildings from older phase. In the
foreground, west part of building V/6/S and building V/5/S, further back V/4/S. A1, A2 – building V/5/S,
A1 – interior forked upright, A2 – upright in north-west corner. B – floor in building V/4/S (J. Kopiasz)
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wykluczało możliwość użycia sumików pomiędzy
podłogą a górną powierzchnią belek podwalinowych w dwóch odcinkach ściany zachodniej, po
obu stronach łątki-sochy. Pierwotnie w podwalinach zamocowane były słupy, na których przypuszczalnie opierała się platforma (półpiętro budynku?).
Konstrukcja budynku była stabilizowana za pomocą podkładek umieszczonych pod sumikami (tę
funkcję pełniła też podłoga) oraz słupów i palików
wbijanych w podłoże na obwodzie łątek.
Niemal w całym przyziemiu budynku, za wyjątkiem przedsionka i części izby, zachowała się
podłoga, której nawierzchnię ułożono z dopasowanych do siebie bierwion i dranic. Elementy te

układano przypuszczalnie na odpowiednio przygotowanym podłożu, którym była kratownicowa
struktura (faszyna). Izolowała ona podłoże od
podłogi, a także stabilizowała grunt. Fragment faszyny został odsłonięty w północno-wschodniej
części obiektu.
W izbie, na prawo od wejścia znajdowało się kamienne palenisko o wymiarach około 1,50 × 1,60 m,
które zostało częściowo zniszczone w trakcie wznoszenia budynku V/6/M z fazy młodszej (ryc. 90).
System konstrukcyjny budynku
Sumikowo-łątkowy. Budowla była oddylatowana od obu sąsiadujących budynków: V/5/S na zachodzie i V/7/S na wschodzie.

Ryc. 93. Biskupin, stanowisko 4. Izba budynku V/5/S. Po lewej i prawej stronie fragmenty sąsiednich budynków
V/4/S i V/6/S (Archiwum PMA)
Fig. 93. Biskupin, site 4. Main room of building V/5/S. To the left and right fragments of neighbouring buildings
V/4/S and V/6/S (PMA Archive)
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Budynek V/7/S („dom” 21)
Lokalizacja: ary 65, 66, 78, 79
Analiza reliktów budynku
Budowla została wzniesiona na planie prostokąta. W zachodniej części przyziemie zasłaniały pozostałości budynku młodszego V/6/M (ryc. 67, 86,
89, 95, 127). Zachowały się niemal wszystkie elementy konstrukcyjne budynku (dwanaście łątek
w tym obie łątki-sochy i socha wewnętrzna). Zarys
przyziemia wyznaczało dziesięć łątek czterech
ścian zewnętrznych. Reliktami ściany wewnętrznej południowej były (oprócz łątek śródściennych
południowych w ścianach szczytowych) dwie łątki
śródścienne. Nie odkryto dwóch łątek śródściennych w ścianie frontowej. Między łątkami niemal
wszystkich ścian nośnych, za wyjątkiem odcinków
frontu budynku i ściany zachodniej, spoczywały
również sumiki. W odległości 2,65 m na północny
wschód od osi łątki-sochy w ścianie zachodniej
ustawiona była socha wewnętrzna.
Konstrukcja budynku była stabilizowana za pomocą:
– podkładek umieszczanych pod sumikami
(w szczególności w ścianie północnej);
– przetyczek w łątkach;
– palików wbijanych w podłoże na obwodzie
łątek.
W północnej i wschodniej części izby odkryto
fragmenty struktur wykonanych z przylegających
do siebie wiązek żerdzi (ryc. 95, 96). Przy ścianie
północnej zachowały się co najmniej dwie warstwy przeplatanych struktur (faszyny). Faszyna
izolowała podłogę, a także stabilizowała podłoże.
W centrum izby, po prawej stronie od wejścia
znajdowało się kamienne palenisko o wymiarach
2,20 × 1,70 m.
System konstrukcyjny budynku
Sumikowo-łątkowy. Budowla była oddylatowana od obu sąsiadujących budynków: V/5/S na zachodzie i V/7/S na wschodzie.

Budynek V/8/S („dom” 39)
Lokalizacja: ary 66, 67, 79, 80
Analiza reliktów budynku
Budowla została wzniesiona na planie prostokąta (ryc. 67, 86, 89, 99, 127). Zarys konstrukcji wyznaczało dziewięć–dziesięć łątek (w tym dwie łąt-

ki-sochy) ścian zewnętrznych. Odkryto również
elementy nośne ściany wewnętrznej południowej
(dwie łątki śródścienne). Najlepiej zachowały się
relikty ścian w północno-wschodniej części budynku, gdzie odkryto również sumiki. Prawdopodobnie nie odkryto zachodniej łątki śródściennej
w ścianie północnej i dwóch łątek odcinka południowego ściany szczytowej wschodniej. W osi
ściany frontowej, na odcinku zachodnim stwierdzono obecność dwóch słupów (łątek śródściennych?). Ich położenie może wskazywać na przebudowę ściany frontowej (ryc. 96). Reliktami ściany wewnętrznej południowej były dwie łątki śródścienne i łątka śródścienna południowa w ścianie
szczytowej zachodniej.
Nie zachowały się wyraźne ślady sochy wewnętrznej. Na jej obecność wskazują słupki wbite
na obwodzie niezidentyfikowanego drewnianego
elementu (sochy?), który położony był w osi obu
łątek-soch w odległości około 2,05 m na północny
wschód od osi łątki-sochy w ścianie zachodniej
(ryc. 96).
We wschodniej części izby, a także w centrum
przedsionka zachowały znaczne fragmenty podłogi, której nawierzchnię wykonano z dopasowanych do siebie dranic. Po drugiej stronie izby,
w odległości około 2,0 m na północny wschód od
ściany szczytowej zachodniej stwierdzono obecność dwóch–trzech warstw krzyżujących się bierwion i żerdzi, które tworzyły pozornie nieregularną strukturę. Dłuższe bierwiona położone były
równolegle do ściany zachodniej, na nich spoczywały poprzecznie ułożone krótsze elementy. Mogły one stanowić nawierzchnię podłogi lub były
podłożem podłogi (faszyną).
W izbie, na prawo od wejścia znajdowało się kamienne palenisko o wymiarach 2,20 × 1,90 m.
System konstrukcyjny budynku
Sumikowo-łątkowy. Budowla była oddylatowana od obu sąsiadujących budynków: V/7/S na zachodzie i V/9/S na wschodzie.

Budynek V/9/S („dom” 40)
Lokalizacja: ary 67, 68, 80, 81
Analiza reliktów budynku
Budowla została wzniesiona przypuszczalnie na
planie prostokąta (ryc. 67, 86, 89, 127). Identyfikację
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Ryc. 94. Biskupin, stanowisko 4. Na fotografii widok od wschodu na przyziemia trzech budynków z fazy
starszej. Na pierwszym planie fragment budynku V/6/S, dalej V/5/S, w głębi V/4/S. Pod fotografią model
przestrzenny reliktów zachodniej części budynku V/6/S (A1 – trzy belki podwalinowe) i relikty budynku V/5/S
(B – podłoga izby) (oprac. A. Tobiasz, J. Markiewicz, D. Zawieska, J. Kopiasz)
Fig. 94. Biskupin, site 4. Photograph: view from the east onto ground area of three buildings from the older
phase. In the foreground can be seen fragments of building V/6/S, then V/5/S and at the back V/4/S.
Below: spatial model of west part of the remains of building V/6/S (A1 – three ground beams); and the remains
of building V/5/S (B – floor of main room) (A. Tobiasz, J. Markiewicz, D. Zawieska, J. Kopiasz)
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reliktów budowli komplikują pozostałości młodszych odcinków ulicy poprzecznej nr 3 i wewnętrznej ulicy okrężnej (poziom nr 2). Nawierzchnie tych ulic zostały ułożone częściowo
na reliktach północno-wschodniej i wschodniej
części budynku V/9/S (ryc. 97). Zarys budynku
tworzyły przede wszystkim łątki, rzadziej sumiki
(w ścianie zachodniej). Za wyjątkiem prawdopodobnie jednej łątki (śródściennej zachodniej
w ścianie północnej) zostały odkryte niemal
wszystkie łątki (trzynaście łątek, w tym dwie łątki-sochy) pierwotnego ustroju konstrukcyjnego
budynku (ścian zewnętrznych i ściany wewnętrznej południowej). W odległości około 2,70 m na
północny wschód od osi ściany zachodniej spoczywała belka podwalinowa. Umieszczona była
równolegle do ściany zachodniej, pomiędzy ścianą północną a ścianą wewnętrzną południową
(ryc. 99). Belka podwalinowa miała wymiary

3,80 × 0,37 m. Niemal w połowie jej długości wydrążony był prostokątny otwór (0,10 × 0,28 m),
w którym tkwił fragment drewnianego elementu,
przypuszczalnie pozostałość sochy. Belka podwalinowa pełniła funkcję oparcia sochy wewnętrznej (ryc. 98). Funkcję tego elementu (wewnętrznej
sochy) uprawdopodobnia jego współliniowe położenie względem osi obu łątek-soch. Belka podwalinowa wraz z wewnętrzną sochą mogły być
również szkieletem konstrukcyjnym wewnętrznej
ściany zachodniej.
Konstrukcja budynku była stabilizowana za pomocą kołków wbijanych w podłoże na obwodzie
łątek. Stabilizację zapewniała też belka podwalinowa.
W zachodniej części budynku odkryto strukturę
założoną z półkoliście rozmieszczonych wiązek żerdzi (faszyna). W niektórych miejscach tworzyły ją
co najmniej dwie warstwy krzyżujących się wiązek

A
B
C

D

Ryc. 95. Biskupin, stanowisko 4. Widok od wschodu na relikty budynków w rzędzie V: A – V/5/S, B – V/6/S,
C – V/6/M, D – V/7/S. Po lewej stronie ulica poprzeczna nr 4, po prawej ulica poprzeczna nr 3 (oprac. J. Kopiasz)
Fig. 95. Biskupin, site 4. View from the east onto the remains of buildings in rows V: A – V/5/S, B – V/6/S,
C – V/6/M, D – V/7/S. On the left, transverse street no. 4, on the right, transverse street no. 3 (J. Kopiasz)
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(ryc. 99). Faszyna izolowała podłogę, a także stabilizowała podłoże. W północno-wschodniej części
izby oraz w wejściu do niej zachowały się niewielkie fragmenty drewnianej podłogi.
W centrum izby, nieco na prawo od wejścia odkryto (częściowo zachowane?) kamienne palenisko
o wymiarach 2,50 × 2,30 m.
System konstrukcyjny budynku
Sumikowo-łątkowy. Budowla była oddylatowana od sąsiadującego od zachodu budynku V/8/S.

III.5.2. Faza młodsza
Budynek V/6/M
Lokalizacja: ary 65, 78
Analiza reliktów budynku
Odkryte ślady prostokątnej konstrukcji pochodzą z zachodniej części przyziemia budowli (ryc. 95,
100, 127). Jej zarys wyznaczały przede wszystkim
słupy, zapewne pełniące funkcję łątek i łątki-sochy. W osi domniemanych ścian, których szkieletem konstrukcyjnym były łątki, spoczywały prawdopodobne pozostałości sumików i ewentualnie
legarów podłogi. Najbardziej wyrazistą strukturą

Ryc. 96. Biskupin,
stanowisko 4. Widok od
południa na przyziemie
budynku V/8/S.
A1 – przedsionek,
A2 – izba z paleniskiem,
A3 – wydzielona część izby.
B – fragment przyziemia
budynku V/7/S. U dołu
nawierzchnia ulicy
poprzecznej nr 4 (oprac.
J. Kopiasz)

B

budowli była ściana (szczytowa?) zachodnia o długości około 8,45 m. Jej szkielet tworzyły trzy–cztery słupy (w narożniku północno-zachodnim mogły
to być blisko siebie wbite paliki), z których dwa,
o prostokątnym w przekroju kształcie, zapewne były łątkami. Około 3,10 m na północny wschód od
południowo-zachodniej łątki narożnej posadowiona była zachodnia łątka śródścienna ściany frontowej (południowej). Położona około 5,50 m na północny zachód od narożnika południowo-zachodniego prostokątna w przekroju łątka śródścienna
pełniła zapewne funkcję zachodniej łątki-sochy.
Konstrukcja budynku była stabilizowana za pomocą przetyczek w łątkach. Narożnik południowo-zachodni zabezpieczony był również otoczakami. Przy ścianie zachodniej odkryto znaczne fragmenty podłogi bądź warstwy izolującej podłogę od
podłoża (faszyna?), którą tworzyły równoległe
wiązki żerdzi i odcinków bierwion.
System konstrukcyjny budynku
Niejednolity (?):
– sumikowo-łątkowy;
– system „zastępczej łątki” (w narożniku północno-zachodnim?).

A3
A2

A1

Fig. 96. Biskupin, site 4.
View from the south onto the
ground area of building
V/8/S. A1 – vestibule,
A2 – main room with hearth,
A3 – separated part of main
room. B – a fragment of
ground building V/7/S. At the
bottom, surface of transverse
street no. 4 (J. Kopiasz)
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Budynek V/7/M
Lokalizacja: ary 66, 79
Opis reliktów budynku
Zarys fragmentu budynku wyznaczały co najmniej trzy słupy (łątki?), z których jeden ustawiony był w narożniku północno-zachodnim (ryc. 67,
86, 89, 127). Słupy były rozmieszczone w odległości 2,60 m i 2,70 m (mierząc do osi). Elementy te
były przypuszczalnie pozostałością (odcinków?)
ściany zachodniej i północnej.
System konstrukcyjny budynku
Sumikowo-łątkowy (?).

Budynek V/8/M
Lokalizacja: ary 67, 68, 80, 81
Opis reliktów budynku
Budowla została wzniesiona przypuszczalnie na
planie kwadratu. Zarys budynku tworzyły głównie
grupy słupków, które pierwotnie podpierały ściany
budynku (ryc. 67, 86, 89, 99, 101, 127). Stan zachowania przyziemia budynku pozwala zlokalizować
domniemane zarysy co najmniej trzech ścian zewnętrznych. Nie jest znane położenie narożnika
północno-wschodniego. Nie wiadomo, czy ściana południowa była ścianą zewnętrzną, czy wewnętrzną ścianą południową (ryc. 101).
System konstrukcyjny budynku
System „zastępczej łątki”.

A

C

B
A
D

A

Ryc. 97. Biskupin, stanowisko 4. Widok od południowego wschodu na relikty budynku V/9/S. A – łątki ściany
wschodniej, B – izba z paleniskiem, C – nawierzchnia młodszej ulicy poprzecznej nr 3 (poziom nr 2),
D – nawierzchnia wewnętrznej ulicy okrężnej (oprac. J. Kopiasz)
Fig. 97. Biskupin, site 4. View from the south-east onto the remains of building V/9/S. A – uprights of east wall,
B – main room with hearth, C – surface of younger transverse street no. 3 (level 2), D – surface of inner
ring road (J. Kopiasz)
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III.6. Rząd VI
Budynki rzędu VI zlokalizowane były pomiędzy
ulicami poprzecznymi nr 4 i nr 5 oraz odcinkami
wewnętrznej ulicy okrężnej – na zachodzie na
arach: 99, 100, 112, 113; na wschodzie na arach:
81, 95 (ryc. 1, 16, 31, 37, 38, 89, 127). Odsłonięte
pozostałości budowli pochodzą z dwóch faz zabudowy. Długość obszaru zabudowanego wynosiła
w linii prostej około 94,0 m (odległość między łątkami-sochami ściany zachodniej i wschodniej budynków VI/1/S i VI/10/S z fazy starszej). Obszar
ten został niemal całkowicie przebadany w okresie
międzywojennym i po II wojnie światowej. Jedynie wschodnia połowa ara 101 nie została poddana eksploracji archeologicznej. Zastosowana
numeracja analizowanych budynków odkrytych
w okresie przedwojennym uwzględnia zidentyfikowane budowle rzędu VI, które były badane
również po II wojnie światowej (VI/1/S–VI/10/S
i VI/1/M–VI/9/M).
Analizie zostały poddane pozostałości budowli
pochodzące z dwóch faz zabudowy z centralnej
i wschodniej części rzędu. Zidentyfikowano sześć
budynków z fazy starszej: VI/5/S–VI/10/S i cztery
z fazy młodszej: VI/6/M–VI/9/M. Prawdopodobnie liczba obiektów w młodszej fazie była większa.
Możliwości interpretacyjne ogranicza brak pla-

nów w skali 1:10 z arów 79–81, 90, 104–107
(ryc. 89).
Pozostałości budynków z fazy starszej zachowały się w znacznie lepszym stanie niż obiekty młodsze, za wyjątkiem zachodniego fragmentu rzędu VI, gdzie natrafiono na wyraźne dwa poziomy
podłóg i konstrukcji ścian z dwóch faz (ryc. 102).
Na pozostałym obszarze odkryto relikty ścian sumikowo-łątkowych, a we wschodniej części odsłonięto również fragmenty podłogi i faszynę budowli starszych.
Na całym odcinku środkowym i wschodnim
rzędu VI budynki starsze tworzyły przypuszczalnie
zwarty blok zabudowy szeregowej. Poszczególne
budynki były prawdopodobnie ze sobą zintegrowane konstrukcyjnie. Integrację konstrukcyjną
umożliwiały wspólne ściany szczytowe, w których
łątki łączyły ściany podłużne (północne, południowe i wewnętrzne południowe) sąsiadujących
z sobą budynków.
W przeciwieństwie do obiektów starszych,
wznoszonych wyłącznie w systemie sumikowo-łątkowym, budynki młodsze charakteryzowały się
niejednolitą konstrukcją. Wznoszono je w systemie sumikowo-łątkowym i „zastępczej łątki”. Wydaje się, że budynki z fazy młodszej, które odkryto
w centralnym i wschodnim odcinku rzędu VI, budowano według analogicznego jak w budynkach

Ryc. 98. Biskupin,
stanowisko 4. Budynek V/9/S.
Fragment belki podwalinowej
z otworem do osadzenia
sochy wewnętrznej
(Archiwum PMA)
Fig. 98. Biskupin, site 4.
Building V/9/S. Fragment of
ground beam with opening for
setting interior forked post
(PMA Archive)
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z fazy starszej schematu wewnętrznego rozplanowania przestrzeni. Natomiast różniły się od nich
nie tylko inną konstrukcją, ale także mniejszą powierzchnią zabudowy (tabela 1). Ściany frontowe
zidentyfikowanych budynków młodszych zlokalizowane były około 2,0 m na północ od linii wyznaczającej położenie analogicznych ścian budowli z fazy starszej. Natomiast lokalizacja ścian
północnych niemal pokrywała się z położeniem
ścian północnych budynków z fazy starszej. Stan
zachowania obiektów z młodszej fazy w środkowej i wschodniej części rzędu VI nie pozwala jednoznacznie stwierdzić, czy pierwotnie stanowiły
one zwarty blok zabudowy szeregowej. Przypuszczalnie były to obiekty wolnostojące.

III.6.1. Faza starsza
Budynek VI/6/S („dom” 23)
Lokalizacja: ary 90, 91, 104, 105
Opis reliktów budynku
Budowla została wzniesiona na planie trapezu
(ryc. 36, 89, 127). Głównymi elementami kształtującymi jej zarys i wewnętrzne rozplanowanie były
łątki i sumiki zewnętrznych ścian nośnych oraz
ściany wewnętrznej południowej. Analizę konstrukcji wschodniego odcinka ściany frontowej
(południowej) komplikuje obecność reliktów (łątek) budynku 6/N, który pochodzi z trzeciej, najmłodszej fazy osadnictwa. Zachowały się niemal
wszystkie łątki ścian zewnętrznych i ściany wewnętrznej południowej (trzynaście łątek, w tym

A

B
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D

D

F

D

C

Ryc. 99. Biskupin, stanowisko 4. Widok od wschodu na przyziemia budynków rzędu V (A–D) oraz rzędu VI (E–F).
A–C – budynki z fazy starszej: V/7/S, V/8/S, V/9/S; D – słupy konstrukcji „zastępczej łątki” budynku V/8/M
z fazy młodszej. E–F budynki VI/9/S, VI/10S z fazy starszej. Pomiędzy rzędami zabudowy ulica poprzeczna nr 4
(oprac. J. Kopiasz)
Fig. 99. Biskupin, site 4. View from the east onto ground area of buildings in row V (A–D) and row VI (E–F).
A–C – buildings from older phase: V/7/S, V/8/S, V/9/S; D – posts of “replacement upright” construction of
building V/8/M from younger phase. E–F buildings VI/9/S, VI/10/S from older phase. Between rows
of buildings is transverse street no. 4 (J. Kopiasz)
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dwie łątki-sochy). Nie zostały zidentyfikowane
jednoznaczne ślady17 zachodniej łątki śródściennej
w ścianie frontowej (południowej).
W osi obu łątek-soch, w odległości około 2,5 m
na północny wschód od osi łątki-sochy zachodniej, usytuowana była socha wewnętrzna. Nie
można jednoznacznie stwierdzić, czy na jej powierzchni bocznej od strony ściany północnej był
wyżłobiony paz18. Element ten mógł pełnić funkcję wewnętrznej łątki-sochy w ścianie wewnętrznej zachodniej. Pomiędzy sochą wewnętrzną
a ścianą północną spoczywał element, który mógł
być sumikiem ściany wewnętrznej zachodniej. Nie
wiadomo, w jaki sposób przegroda ta mogłaby łączyć się ze ścianą północną (i ewentualnie ze ścianą wewnętrzną południową).
Konstrukcja budynku była stabilizowana za pomocą podkładek umieszczanych pod sumikami
oraz kołków wbijanych w podłoże na obwodzie
łątek.
W zachodniej części budynku (ryc. 102) odkryto
bierwiona, które stanowiły przypuszczalnie pozostałość podłogi (podestu?). Prawdopodobnie spoczywały one pierwotnie na legarach, które usytuowane były równolegle do ściany szczytowej zachodniej. Nikłe ich ślady odkryto w pobliżu sochy
wewnętrznej. We wschodniej części izby odkryto
fragmenty podłogi (i/lub faszyny).
System konstrukcyjny budynku
Sumikowo-łątkowy. Budowla była zintegrowana konstrukcyjnie z sąsiadującym od wschodu budynkiem VI/7/S.

Budynek VI/7/S („dom” 24)
Lokalizacja: ary 91, 92, 105, 106
Opis reliktów budynku
Budowla została wzniesiona na planie zbliżonym do prostokąta (ryc. 36–38, 67, 89, 127). Zachowały się nieliczne elementy jej pierwotnego

17

Element ten prawdopodobnie leżał w granicy wykopów
z różnych sezonów. Cienie rzucane przez profil wykopu uniemożliwiają identyfikację tego elementu na podstawie zdjęć
lotniczych i ortofotomapy.
18 Zróżnicowany kształt elementu, który został zadokumentowany na planie w skali 1:100 (prostokątny przekrój, paz od
strony północnej) i ortofotomapie (owalny przekrój) nie pozwala ustalić jego funkcji (ryc. 89).

ustroju konstrukcyjnego. Zarys przyziemia budynku tworzyły niemal wyłącznie łątki ścian zewnętrznych:
– cztery łątki w narożnikach budynku;
– łątka śródścienna wschodnia w ścianie północnej;
– dwie łątki śródścienne ściany szczytowej zachodniej (w tym łątka-socha);
– łątka śródścienna zachodnia ściany frontowej
(południowej).
Odkryto także zachodnią łątkę śródścienną
ściany wewnętrznej południowej.
W izbie odsłonięto pozostałości nawierzchni
podłogi, którymi były pojedyncze bierwiona.
System konstrukcyjny budynku
Sumikowo-łątkowy. Budowla była zintegrowana konstrukcyjnie z sąsiadującym od zachodu budynkiem VI/6/S.

Budynek VI/8/S („dom” 25)
Lokalizacja: ary 79, 92, 93
Opis reliktów budynku
Budowla została wzniesiona przypuszczalnie na
planie zbliżonym do trapezu (ryc. 36–38, 67, 89,
127). Zarys budynku tworzyły prawie wyłącznie
łątki narożne, rzadziej sumiki (w ścianie wschodniej). Jedyną ścianą, w której zachowały się wszystkie łątki (w tym łątka-socha) była ściana wschodnia. W osiach ściany północnej i południowej,
wyznaczonych lokalizacją łątek narożnych, znajdowały się prawdopodobnie nikłe pozostałości
zachodnich łątek śródściennych. O istnieniu wewnętrznej ściany południowej świadczy obecność
południowej łątki śródściennej w ścianie szczytowej wschodniej.
Być może funkcję wewnętrznej sochy pełnił
słup ustawiony w odległości 5,05 m na południowy zachód od osi łątki-sochy w ścianie wschodniej. Element ten zlokalizowano niemal w połowie
odległości między ścianami szczytowymi (przypuszczalnie w osi obu zewnętrznych podpór kalenicy). Umieszczenie sochy w połowie rozpiętości
kalenicy wynikało zapewne ze znacznej odległości
dzielącej skrajne podpory (łątki-sochy), która wynosiła około 10,0 m.
Konstrukcja budynku była stabilizowana kołkami, które wbijano w podłoże na obwodzie łątek.
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W centrum izby natrafiono na fragmenty faszyny (?), którą tworzyły równoległe wiązki żerdzi.
W centralno-wschodniej części budynku zlokalizowano skupisko kamieni. Prawdopodobnie stanowiły one pozostałość paleniska.
System konstrukcyjny budynku
Sumikowo-łątkowy. Budowla była zintegrowana konstrukcyjnie z sąsiadującym od wschodu budynkiem VI/9/S.

Budynek VI/9/S („dom” 41)
Lokalizacja: ary 79, 80, 93, 94
Opis reliktów budynku
Budowla została wzniesiona na planie zbliżonym do trapezu (ryc. 36, 37, 67, 89, 127). Szkielet
konstrukcyjny budynku zachował się w całości.
Kształt budynku w rzucie poziomym i rozplano-

wanie jego wnętrza wyznaczały łątki, rzadziej sumiki ścian zewnętrznych i ściany wewnętrznej
południowej (czternaście łątek, w tym dwie łątki-sochy). W pobliżu ściany frontowej (południowej)
i szczytowej wschodniej odkryto dwie łątki, które
zapewne stanowiły część konstrukcji budynku 5/N
z najmłodszej fazy (ryc. 103). Nie można wykluczyć
możliwości, że dwa słupy usytuowane w pobliżu
łątki-sochy wschodniej były śladem przebudowy
fragmentu budynku lub stabilizowania jego konstrukcji. W ścianie północnej odkryto obok siebie
dwie łątki śródścienne wschodnie, które również
mogą świadczyć o naprawie konstrukcji budynku.
Być może jedna z tych łątek była użyta do budowy
ściany budynku VI/8/M z fazy młodszej.
W osi obu łątek-soch położona była wewnętrzna
socha. Umieszczono ją w odległości około 2,40 ma
na północny wschód od osi zachodniej łątki-sochy.

D
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Ryc. 100. Biskupin, stanowisko 4. Zdjęcie lotnicze dokumentujące relikty budowli w centralno-wschodniej
części rzędu V. A–C budynki z fazy starszej: V/5/S, V/6/S, V/7/S; D – poszczególne elementy budynku V/6/M
z fazy młodszej. U góry zdjęcia ulica poprzeczna nr 3 (oprac. J. Kopiasz)
Fig. 100. Biskupin, site 4. Aerial photograph documenting remains of buildings in the central and east part
of row V. A–C buildings from older phase: V/5/S, V/6/S, V/7/S; D – elements of building V/6/M from
younger phase. At the top of the photo is transverse street no. 3 (J. Kopiasz)
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Konstrukcja budynku była stabilizowana za pomocą:
– przetyczek w łątkach, które opierały się na
podporach (ściana wewnętrzna południowa);
– palików wbijanych w podłoże na obwodzie
łątek;
– pryzm kamieni układanych wzdłuż ścian
i przy łątkach.
Sumiki w ścianie północnej oparte były na nawierzchni ulicy poprzecznej nr 4.
We wschodniej części izby odkryto fragment
podłogi, której nawierzchnię ułożono ze ściśle do
siebie dopasowanych bierwion lub dranic (ryc. 103).
Na zachód od niej odsłonięto wiązki żerdzi i bierwion. Być może była to warstwa faszyny.

System konstrukcyjny budynku
Sumikowo-łątkowy. Budowla była zintegrowana
konstrukcyjnie z obydwoma sąsiadującymi budynkami: VI/8/S na zachodzie i VI/10/S na wschodzie.

Budynek VI/10/S („dom” 42)
Lokalizacja: ary 80, 81, 94, 95
Opis reliktów budynku
Budowla została wzniesiona na planie zbliżonym
do trapezu (ryc. 36, 37, 67, 89, 127). Pełną identyfikację wszystkich elementów konstrukcyjnych komplikuje obecność kołków i słupów (łątek?; soch?),
które były pozostałością ścian młodszego budynku
VI/9/M. Relikty ściany szczytowej wschodniej zostały zasłonięte pryzmą otoczaków (ryc. 104).

B

A

B

Ryc. 101. Biskupin,
stanowisko 4. A – relikty ściany
frontowej (?) wzniesionej
w systemie „zastępczej łątki”
budynku V/8/M; B – łątki
budynku V/9/S. Widok od
południowego zachodu
(oprac. J. Kopiasz)
Fig. 101. Biskupin, site 4.
A – remains of front wall (?)
built using the “replacement
upright” system in building
V/8/M. B – uprights of older
building V/9/S. View from the
south-west (J. Kopiasz)
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Zarys przyziemia budynku i rozplanowanie jego wnętrza kształtowały łątki i sumiki. Oprócz
łątki-sochy w ścianie wschodniej19 zachowały
się wszystkie łątki w ścianach nośnych, w tym
i w ścianie wewnętrznej południowej (trzynaście
łątek). Na odcinku wschodnim ściany frontowej
(południowej) pomiędzy narożnikiem południowo-wschodnim a łątką śródścienną wschodnią
odkryto prawdopodobnie dwie łątki. Brakuje podstaw, aby uważać, że obu blisko siebie (1,0 m mierząc do osi) położonych łątek użyto jednocześnie.
Prawdopodobnie jedna z nich (bliżej narożnika
południowo-wschodniego) była elementem obiektu powstałego później, ewentualnie stanowi ślad
przebudowy budynku, który polegał na poszerzeniu wejścia do budynku.
W odległości 2,30 m na północny wschód od
osi ściany zachodniej natrafiono na nikłe ślady
słupa, prawdopodobnie sochy wewnętrznej lub
łątki-sochy wewnętrznej. Element ten wraz z łątką
przylegającą do wewnętrznego lica ściany północnej (około 2,20 m na północny wschód od narożnika północno-zachodniego budynku) mógł stanowić szkielet ściany wewnętrznej zachodniej,
która odgradzała izbę od tzw. komory.
Konstrukcję budynku stabilizowano za pomocą
kołków wbijanych w podłoże na obwodzie łątek
oraz pryzmy kamieni umieszczonej od strony
przedsionka przy narożniku południowo-zachodnim i przy ścianie frontowej (odcinek wschodni).
Sumiki ściany wschodniej opierały się na nawierzchni wewnętrznej ulicy okrężnej.
Na wprost wejścia do izby zachował się fragment podłogi z dopasowanych do siebie bierwion
lub dranic.
Budynek został przebudowany.
System konstrukcyjny budynku
Sumikowo-łątkowy. Budowla była zintegrowana konstrukcyjnie z sąsiadującym od zachodu budynkiem VI/9/S.

19 W hipotetycznej osi ściany wschodniej, wytyczonej na podstawie położenia dwóch łątek narożnych, odkryto dwa słupy,
które potencjalnie mogłyby być łątkami-sochami. Jednak ich
położenie względem łątki-sochy w ścianie zachodniej i sochy
wewnętrznej wskazuje, że żaden z nich nie mógł pełnić funkcji łątki-sochy.

Etap młodszy budynku VI/10/S – budynek
VI/10/S (e.m.)
Przebudowa polegała na zastąpieniu łątki narożnika północno-wschodniego nową łątką. Element
ten ustawiono od południowo-wschodniej strony
starszej łątki. Na przebudowę wskazuje wzajemne
położenie dwóch sumików we wschodnim odcinku ściany północnej. Jeden z nich położony był
niżej, w osi odcinka ściany starszej (na północy),
drugi, położony nieco wyżej, tkwił w łątce młodszej.
Wydaje się bardzo prawdopodobne, że przebudowa objęła (w ograniczonym zakresie) wymianę
łątek-soch i sochy wewnętrznej. Wskazuje na to
lokalizacja trzech słupów (dwóch łątek-soch (?)
i jednej sochy wewnętrznej (?)), które posadowiono
około 0,50–0,70 m na południe od łątki-sochy
w ścianie zachodniej i sochy wewnętrznej.
System konstrukcyjny budynku
Analogiczny jak w przypadku budynku VI/10/S.

III.6.2. Faza młodsza
Budynek VI/6/M („dom” 22)
Lokalizacja: ary 90 i 104
Opis reliktów budynku
Budowla została wzniesiona na planie wydłużonego na linii północny zachód–południowy
wschód prostokąta (ryc. 36, 89, 102, 127). Zarys
przyziemia i wewnętrznego rozplanowania budynku wyznaczały trzy ściany zewnętrzne i zachodni
odcinek ściany wewnętrznej południowej, które
wzniesiono w systemie „zastępczej łątki”. Trudności przysparza zidentyfikowanie elementów ściany
frontowej. Nie można jednoznacznie stwierdzić,
czy reliktami ściany frontowej (południowej) były
dwie śródścienne łątki lub słupy systemu „zastępczej łątki. Można przypuszczać, że wyznaczały one
wejście do budynku.
W miejscu łączenia się sumików w obu ścianach
szczytowych odkryto grupę spajających je słupów
(2,15 m na północny zachód od osi ściany wewnętrznej południowej). Część z nich mogła pełnić funkcję soch zewnętrznych.
W północnej części izby odkryto fragment podłogi (ryc. 35, 102). Ułożono ją prawdopodobnie na
warstwie gliny. Podłoga wykonana była ze ściśle
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dopasowanych do siebie bierwion. Od strony południowo-wschodniej przylegał do niej prawdopodobnie fragment podłogi wylepionej z gliny (?).
Nie można jednak wykluczyć, że warstwa ta była
pozostałością glinianego paleniska lub podłożem,
na którym układano nawierzchnię podłogi.
System konstrukcyjny budynku
Niejednolity (?):
– system „zastępczej łątki”;
– system sumikowo-łątkowy? (odcinek ściany
frontowej?).

Budynek VI/7/M
Lokalizacja: ary 91 i 92
Opis reliktów budynku
Budowla została wzniesiona na planie zbliżonym
do prostokątnego (ryc. 36, 67, 89, 127). Zarys przyziemia i wewnętrznego rozplanowania budynku
wyznaczały pozostałości czterech ścian zewnętrznych i ściany wewnętrznej południowej, które
wzniesiono w systemie „zastępczej łątki” i sumikowo-łątkowym. Rekonstrukcja ustroju konstrukcyjnego opierała się na identyfikacji następujących
elementów ścian:
– dwóch łątek w ścianie północnej (w tym jednej w narożniku północno-zachodnim);
– dwóch (?) łątek-soch w obu ścianach szczytowych;

Ryc. 102. Biskupin, stanowisko 4. Fotografia i model
przestrzenny reliktów dwóch budynków z fazy starszej
(A, A1–A4 – zachodni fragment budynku VI/6/S)
i młodszej (B, B1, B2 – budynek VI/6/M).
A1 – fragment ściany wewnętrznej zachodniej (?),
A2 – ściana zachodnia, A3 – ściana wewnętrzna
południowa, A4 – ściana frontowa, B1 – ściana
wewnętrzna południowa, B2 – łątka śródścienna
ściany frontowej (oprac. A. Tobiasz, J. Markiewicz,
D. Zawieska, J. Kopiasz)
Fig. 102. Biskupin, site 4. The photograph and spatial
model show the remains of two buildings from the
older phase (A, A1–A4 – west fragment of building
VI/6/S) and younger phase (B, B1, B2 – building
VI/6/M). A1 – fragment of interior west wall,
A2 – west wall, A3 – interior south wall, A4 – front
wall, B1 – interior south wall, B2 – intermediate
upright of front wall (A. Tobiasz, J. Markiewicz, D.
Zawieska, J. Kopiasz)

– grupy słupków pierwotnie wspierających ścianę frontową (południową) i wewnętrzną południową.
Najbardziej wyraźne ślady pozostawił zachodni
odcinek ściany północnej i ściana szczytowa zachodnia. Budynek prawdopodobnie został przedzielony ścianą wewnętrzną południową, oddzielającą izbę od przedsionka. O jej obecności mogą
świadczyć pary słupków usytuowane wzdłuż jednej osi, niemal prostopadłej do obu ścian szczytowych. Równolegle do niej wzniesiona była ściana
frontowa, której zarys można zrekonstruować również na podstawie grup słupków. Nie można jednoznacznie stwierdzić, czy podpora kalenicy
w ścianie wschodniej pełniła podwójną funkcję
– sochy i łątki, czy jedynie sochy. Nie wiadomo,
który z dwóch przylegających do siebie słupów,
ustawionych w osi obu soch zewnętrznych pełnił
funkcję wewnętrznej sochy. Być może jeden stabilizował sochę wewnętrzną. Oba te elementy
umieszczone były w odległości około 2,40 m na
północny wschód od osi łątki-sochy zachodniej.
System konstrukcyjny budynku
Niejednolity:
– system „zastępczej łątki” (dominujący);
– system sumikowo-łątkowy (północno-zachodnia część obiektu).

Budynek VI/8/M
Lokalizacja: ary 79, 93, 80?, 94
Opis reliktów budynku
Zidentyfikowano nikłe ślady zachodniego fragmentu przyziemia budowli (ryc. 36, 37, 67, 89,
103, 127). Jedyną jej czytelną konstrukcją były
pozostałości ściany szczytowej zachowanej w postaci dwóch (?) współliniowo położonych sumików (?) o łącznej długości około 6,0 m. W miejscu, w którym elementy te przylegały do siebie,
a także na obu ich krańcach na północy i południu stwierdzono obecność grupy słupków. Elementy te wskazują, że przynajmniej część ścian
wzniesiono w systemie „zastępczej łątki”. Innymi
ewentualnymi elementami konstrukcji budynku
były grupy słupków ściany południowej (wewnętrznej południowej?) i północnej, a także potencjalna socha wewnętrzna, która znajdowała
się w odległości 2,10 m na północny wschód od
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osi ściany szczytowej zachodniej (mierząc wzdłuż
linii prostopadłej do hipotetycznej podpory dachu
– w miejscu przylegania do siebie sumików w ścianie zachodniej). Do izby (do budynku?) prowadziło wejście, którego zachodnią krawędź wyznaczały słupki umieszczone w odległości około 2,60 m
na północny wschód od południowo-zachodniego narożnika (izby lub budynku).
System konstrukcyjny budynku
System „zastępczej łątki”.

Budynek VI/9/M
Lokalizacja: ary 80, 81, 94, 95
Opis reliktów budynku
Budowla została wzniesiona na planie wydłużonego wzdłuż linii północny zachód–południowy
wschód trapezu (ryc. 36, 37, 67, 89, 127). Analizując zasięg i konstrukcję tego obiektu można napotkać na trudności interpretacyjne spowodowane
położeniem starszych reliktów ściany północnej
i zachodniej budynku VI/10/S tuż obok analogicznych ścian budynku młodszego.
Zasięg budynku wyznaczały prawie wyłącznie
grupy słupków 20. Elementy te świadczą o stosowaniu systemu „zastępczej łątki”. Za wyjątkiem północno-wschodniego narożnika budowli odtworzono lokalizację pozostałych odcinków ścian zewnętrznych. Przypuszczalnie wejście do budynku
usytuowane było od południa. Wskazuje na to
położenie dwóch par słupków ściany, które umieszczono w równej odległości na południe od ściany
wewnętrznej południowej (około 2,15 m).
System konstrukcyjny budynku
System „zastępczej łątki”.

III.7. Rząd VII
Budynki rzędu VII położone były pomiędzy ulicami poprzecznymi nr 5 i nr 6 oraz odcinkami wewnętrznej ulicy okrężnej na arach 112 i 125 – na
zachodzie oraz 95, 109 – na wschodzie (ryc. 16,
36–38, 89, 127). Obszar ten, za wyjątkiem arów
113, 114, 116, został niemal całkowicie przebadany
20 Identyfikację

reliktów ściany północnej i określenie jej lokalizacji przeprowadzono wyłącznie na podstawie ortofotomapy.

w okresie przedwojennym (centralna i wschodnia
część rzędu) i po II wojnie światowej.
Zastosowana numeracja analizowanych budynków odkrytych przed wojną uwzględnia zidentyfikowane budowle rzędu VII, które były badane
również po II wojnie światowej. Odsłonięte budowle pochodzą z dwóch faz. Obszar objęty zabudową w fazie starszej miał około 94 m długości
(w linii ścian frontowych budynków). Na podstawie szczegółowej analizy wyodrębniono w całym
rzędzie dziesięć budynków z fazy starszej (VII/1/S–
–VII/10/S) i jedenaście z fazy młodszej (VII/1/M–
–VII/11/M). Liczba obiektów młodszych pierwotnie była zapewne większa.
Analizie zostały poddane pozostałości budowli
odsłonięte w środkowym i wschodnim odcinku
zabudowy rzędu VII. Na tym obszarze zlokalizowano sześć budynków z fazy starszej: VII/5/S (obiekt
przebadany częściowo) – VII/10/S oraz pięć z fazy
młodszej: VII/7/M–VII/11/M.
Rozpoznanie i interpretację wszystkich odkrytych przed wojną struktur, a zwłaszcza z fazy
młodszej rzędu VII, ogranicza brak planów w skali 1:10 z arów 104–109, 117, 118. Niemal jedynym
źródłem informacji, na podstawie którego dokonywano pomiarów i lokalizacji struktur, była ortofotomapa zintegrowana ze zwektoryzowanym planem w skali 1:100.
Znacznie lepiej zachowały się relikty pochodzące ze starszej fazy zabudowy niż z fazy młodszej.
Poza obszarem w centralnej części rzędu VII (na
arach 104, 105, 117, 118), gdzie odsłonięto przyziemia budynków z dwóch faz (ryc. 106), na wschodzie zlokalizowano jedynie łątki i pojedyncze elementy prawie wyłącznie budynków starszych.
Budynki z fazy starszej zbudowane zostały w systemie sumikowo-łątkowym. Obiekty te wzniesiono w zabudowie szeregowej, która umożliwiała
wzajemną integrację konstrukcyjną. Nie tworzyły
one jednak konstrukcyjnego monolitu. Większość
była od siebie oddylatowana (budynki VII/5/S–
–VII/9/S), na co wskazują łątki oddzielnych ścian
szczytowych. Prawdopodobnie do ścian szczytowych sąsiednich budynków dostawiano łątki, które służyły tylko do scalania ścian podłużnych
(północnej, frontowej, wewnętrznej południowej)
lub ewentualnie południowych odcinków ścian
szczytowych. Stan zachowania reliktów nie po-
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A1

B
C
A2

A3

Ryc. 103. Biskupin, stanowisko 4. Widok od południowego zachodu na relikty trzech budynków: z fazy starszej
VI/9/S (A1–A3) i młodszej – VI/8/M (B) oraz najmłodszej – 5/N (C). A1 – podłoga w izbie,
A2 – ściana wewnętrzna południowa, A3 – ściana frontowa, B – ściana zachodnia budynku VI/8/M,
C – północno-wschodnia łątka budynku 5/N (oprac. J. Kopiasz)
Fig. 103. Biskupin, site 4. View from the south-west onto the remains of three buildings: from older phase
– VI/9/S (A1–A3) and younger – VI/8/M (B) and youngest – 5/N (C). A1 – floor in main room, A2 – interior south
wall, A3 – front wall; B – west wall of building VI/8/M, C – north-east upright of building 5/N (J. Kopiasz)

zwala jednak wypowiadać się jednoznacznie w tej
kwestii. Jak się wydaje, jedynie dwa budynki
– VII/9/S i VII/10/S, były z sobą konstrukcyjnie
zintegrowane.
Ślady budowli z fazy młodszej świadczą o stosowaniu systemu „zastępczej łątki” i sumikowo-łątkowego. Obiekty, których zarysy ścian można było
zrekonstruować, charakteryzowały się analogicznym jak w fazie starszej rozplanowaniem wnętrza
(przedsionek z wejściem do budynku i izby od strony południowej). Różniły się one od nich mniejszymi rozmiarami (tabela 1).

Budowle z fazy młodszej w analizowanym fragmencie rzędu VII nie tworzyły zabudowy szeregowej. Jak się wydaje, nie przestrzegano ściśle zasad
związanych z regularnym wytyczeniem budowli.
Odejście od wcześniejszych reguł towarzyszących
wznoszeniu budynków w ramach zabudowy szeregowej polegało również na bardziej dowolnej
orientacji ścian względem stron świata, choć
w dalszym ciągu starano się powtarzać schemat
z fazy starszej, tzn. ustawiano ściany północne
i frontowe (południowe) w pobliżu krawędzi ulic
poprzecznych.

319

Jarosław Kopiasz

III.7.1. Faza starsza
Budynek VII/5/S („dom” 26)
Lokalizacja: ary 104, 117
Analiza reliktów budynku
Odkryto jedynie przyziemie wschodniej części
budowli, której relikty na arze 116 nie zostały przebadane (ryc. 36, 89, 106, 109, 127). Być może niewielki odcinek ściany północnej został również
odsłonięty w trakcie powojennych badań prowadzonych na arze 103, ale na tym etapie analiz trudno to potwierdzić 21. Przyziemie budynku zostało
w znacznym stopniu zasłonięte młodszymi, kratownicowymi strukturami (faszyną?).
Zarys wschodniej części budynku można odtworzyć na podstawie zlokalizowanych elementów
konstrukcyjnych, którymi były łątki i sumiki ścian
zewnętrznych: północnej, szczytowej wschodniej
i frontowej (południowej) oraz wewnętrznej południowej (ryc. 105, 106). Zachowały się następujące elementy konstrukcyjne wschodniej części
budynku:
– dwie łątki tworzące narożniki budowli (północno-wschodni i południowo-wschodni);
– jedna łątka śródścienna ściany północnej;
– jedna (dwie?) łątka śródścienna ściany frontowej;
– jedna łątka śródścienna ściany północnej.
Nie można stwierdzić, czy wśród reliktów ściany
wschodniej znajdowała się łątka-socha ściany
szczytowej. W miejscu jej potencjalnego położenia
stwierdzono znaczną liczbę słupków, które mogły
ją stabilizować. Być może słupki te stanowią pozostałości budynku młodszego o konstrukcji „zastępczej łątki”.
System konstrukcyjny budynku
Sumikowo-łątkowy. Budowla była oddylatowana od sąsiadującego od wschodu budynku
VII/6/S.

21 Na

podstawie dokumentacji z badań z okresu przedwojennego można zauważyć różnice w lokalizacji prawdopodobnie
tożsamych reliktów budynku. Rozbieżność tę można wytłumaczyć nieprecyzyjnym odtworzeniem koordynat siatki arowej po II wojnie światowej (w stosunku do jej pierwotnego
rozplanowania w latach przedwojennych).

Budynek VII/6/S („dom” 27)
Lokalizacja: ary 104, 105, 117, 118
Analiza reliktów budynku
Budowla została wzniesiona na planie zbliżonym do prostokąta (ryc. 36, 89, 109, 127). Wyodrębnienie struktur tożsamych z tą budowlą napotyka na wiele trudności z powodu bliskiego położenia pozostałości elementów ścian nośnych budynku VII/7/M z fazy młodszej. Ściana szczytowa
została częściowo przykryta elementami struktur
kratownicowych (faszyną budynku młodszego?)
i pozostałościami ściany budynku VII/6/M
(ryc. 106). Zarys przyziemia budynku tworzyły
przede wszystkim łątki, rzadziej sumiki ścian zewnętrznych. Odkryte zostały niemal wszystkie
jego elementy konstrukcyjne (co najmniej dwanaście łątek, w tym prawdopodobnie dwie łątki-sochy). Nie można jednoznacznie zidentyfikować
dwóch łątek śródściennych w ścianie frontowej
(południowej) i jednej łątki śródściennej w ścianie
wschodniej. W ścianie północnej oprócz łątek zachowały się również sumiki. Ściana ta, jak się wydaje, została wzniesiona przy użyciu trzech łątek
śródściennych, z których jedną, centralną, umieszczono w odległości 1,20 m od osi najbliższej łątki
śródściennej zachodniej. Być może bliskie położenie dwóch łątek śródściennych świadczy o przebudowie odcinka ściany.
Odkryto również relikty konstrukcji ściany wewnętrznej południowej, którymi były przynajmniej trzy łątki (w tym dwie śródścienne). Nie
można jednoznacznie stwierdzić, czy socha wewnętrzna umieszczona w odległości około 2,50 m
na północny wschód od osi łątki-sochy w ścianie zachodniej stanowiła pozostałość budynku
VII/6/S, czy obiektu młodszego VII/7/M. Łątka-socha w ścianie wschodniej była posadowiona
bliżej ściany północnej niż jej odpowiednik w drugiej ścianie szczytowej.
Łątki budynku były stabilizowane za pomocą
słupków, które wbijano w podłoże na ich obwodzie.
W izbie, wzdłuż ściany wewnętrznej południowej odkryto znaczne fragmenty podłogi, którą
ułożono z dopasowanych do siebie dranic. Fragmenty podłogi (z bierwion?) spoczywały również
w okolicach paleniska. Kamienne palenisko o wymiarach 1,90 × 1,60 m zlokalizowane było na prawo od wejścia do izby.
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System konstrukcyjny budynku
Sumikowo-łątkowy. Budowla była oddylatowana od obu sąsiadujących budynków: VII/5/S na
zachodzie i VII/7/S na wschodzie.

Budynek VII/7/S („dom” 28)
Lokalizacja: ary 105, 106, 118, 119
Analiza reliktów budynku
Budowla została wzniesiona na planie zbliżonym do trapezu (ryc. 36, 89, 127). Jej kształt wyznaczały łątki ścian zewnętrznych. Na podstawie
dostępnej dokumentacji i ortofotomapy nie można zidentyfikować wszystkich elementów konstrukcyjnych budynku. Bardziej precyzyjną analizę komplikuje również gęsta sieć łątek i słupów
w pobliżu krawędzi ulicy poprzecznej nr 5, z których część pochodzi z fazy najmłodszej (budynek 6/N).
Prawdopodobnie zachowały się wszystkie łątki
ścian zewnętrznych i ściany wewnętrznej południowej (czternaście łątek, w tym dwie (?) łątki-sochy). W ścianie północnej pomiędzy łątkami

spoczywały fragmenty sumików. Budynek był
prawdopodobnie oddylatowany od dwóch sąsiednich budynków – VII/6/S na zachodzie i VII/8/S na
wschodzie. Świadczą o tym podwójne rzędy łątek
w obu ścianach szczytowych. Pewne wątpliwości
dotyczą lokalizacji i konstrukcji ściany szczytowej
wschodniej. Brak śladów łątki-sochy oraz obecność podwójnych łątek w ścianie wschodniej mogą
wskazywać na istnienie tylko jednej przegrody
– od strony budynku sąsiedniego (VII/8/S). Oznaczałoby to, że wykorzystywano łątkę-sochę w ścianie zachodniej budynku VII/8/S w celu oparcia na
niej kalenicy budynku VII/7/S. Natomiast łątki od
strony budynku VII/7/S mogły służyć do wzniesienia ściany północnej, frontowej, wewnętrznej południowej i ewentualnie odcinka południowego
ściany szczytowej. W ścianie zachodniej zachowała się też łątka-socha położona tuż obok analogicznego elementu budynku VII/6/S.
W odległości około 2,40 m na północny wschód
od osi łątki-sochy zachodniej posadowiona była
socha wewnętrzna.

A2

B
A1

A3
C

Ryc. 104. Biskupin, stanowisko 4. Model przestrzenny reliktów budynków z fazy starszej: VI/10/S (A1–A3),
VI/9/S (B). Widok od południowego-wschodu. A1 – ściana wewnętrzna południowa, A2 – izba, A3 – ściana
frontowa, B – ściana wewnętrzna południowa budynku VI/9/S; C – nawierzchnia ulicy poprzecznej nr 5
(oprac. A. Tobiasz, J. Markiewicz, D. Zawieska, J. Kopiasz)
Fig. 104. Biskupin, site 4. Spatial model of the remains of buildings from older phase: VI/10/S (A1–A3),
VI/9/S (B). View from the south-east. A1 – interior south wall, A2 – main room, A3 – front wall,
B – interior south wall of building VI/9/S; C – surface of transverse street no. 5
(A. Tobiasz, J. Markiewicz, D. Zawieska, J. Kopiasz)
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Konstrukcja budynku była stabilizowana za
pomocą kołków wbijanych w podłoże na obwodzie łątek oraz pryzm (?) kamieni, które odkryto
w osiach ścian i przy łątkach.
W północnej części izby odkryto niewielkie
fragmenty podłogi, którą wykonano z dopasowanych do siebie odcinków bierwion. W przedsionku
odsłonięto faszynę (?), którą tworzyły równolegle
ułożone bierwiona. Na prawo od wejścia do izby
znajdowało się kamienne palenisko o średnicy
około 1,80 m.
System konstrukcyjny budynku
Sumikowo-łątkowy. Budowla była oddylatowana od sąsiadującego od zachodu budynku VII/6/S.
Budowla była co najmniej częściowo oddylatowa-

na od sąsiadującego od wschodu budynku VII/8/S
(dwie oddzielne ściany szczytowe?; wspólna (?)
łątka-socha ściany zachodniej budynku VII/8/S;
oddylatowane trzy łątki od ściany zachodniej budynku VII/8/S).

Budynek VII/8/S („dom” 29)
Lokalizacja: ary 106, 107, 119, 120
Analiza reliktów budynku
Budowla została wzniesiona na planie zbliżonym do prostokąta (ryc. 36, 38, 89, 127). Zarys
budynku wyznaczały łątki ścian zewnętrznych
(ryc. 107). Można przypuszczać, że zachowały się
niemal wszystkie elementy konstrukcyjne ścian
zewnętrznych za wyjątkiem wschodniej łątki-sochy. Jej funkcję mogła spełniać łątka-socha sąsied-

B
D

A2

A1
C

E

Ryc. 105. Biskupin, stanowisko 4. Widok na konstrukcje w południowo-zachodniej części ara 117.
A1–A2 – wschodni odcinek ściany frontowej budynku VII/5/S, A1 – łątka śródścienna wschodnia, A2 – sumik,
B – łątka śródścienna ściany wewnętrznej południowej, C – wejście do budynku, D – wejście do izby,
E – ulica poprzeczna nr 6 (oprac. J. Kopiasz)
Fig. 105. Biskupin, site 4. View onto features in south-west part of are 117. A1–A2 – east section of front wall
of building VII/5/S, A1 – east intermediate upright, A2 – horizontal log, B – intermediate upright of south
interior wall, C – entrance to building, D – entrance to main room, E – transverse street no. 6 (J. Kopiasz)
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wnętrznej południowej świadczy fragment sumika i dwie (?) łątki śródścienne. Mniej czytelne są
ślady sochy wewnętrznej, gdyż jej identyfikację
komplikuje obecność innych, prawdopodobnie
młodszych reliktów (zachodni fragment budynku
VII/9/M).
Budowla prawdopodobnie była oddylatowana
od obu sąsiadujących budynków: VII/7/S na zachodzie i VII/9/S na wschodzie. Świadczą o tym dwa
rzędy łątek na granicy obu budynków. Istniała potencjalna możliwość wykorzystania łątki-sochy
zachodniej jako podpory kalenicy sąsiedniego budynku VII/7/S. Prawdopodobnie ściana szczytowa
dzieląca oba budynki na zachodzie została wzniesiona wyłącznie od strony budynku VII/8/S. Stan
zachowania reliktów nie pozwala stwierdzić, czy

niego budynku VII/9/S. Na podstawie dostępnej
dokumentacji trudno ustalić, czy zachowała się
wschodnia łątka śródścienna ściany frontowej.
W osi ściany frontowej, wewnętrznej południowej
i być może zachodniej odkryto prawdopodobne
sumiki. Interpretację konstrukcji ściany frontowej
na odcinku zachodnim komplikuje bliskość reliktów analogicznej ściany budynku VII/9/M z fazy
młodszej. Nie można jednoznacznie stwierdzić,
która z dwóch blisko siebie położonych łątek śródściennych zachodnich była pozostałością ściany
frontowej budynku starszego, a która młodszego.
Wydaje się, że łątka starszego budynku usytuowana była na wschodzie, o czym świadczy położona
na niej warstwa kamieni, które stabilizowały łątkę budynku młodszego. O obecności ściany we-

A3
B1

A2

B2
B3

A1
C

A5
A4

Ryc. 106. Biskupin, stanowisko 4. Widok od wschodu na relikty budynków VII/6/S (A1-A5) i VII/7/M (B1–B3).
A1–A2 – łątki ściany szczytowej zachodniej, A3 – łątka-socha, A4 – łątka śródścienna zachodnia ściany
frontowej, A5 – socha wewnętrzna; B1–B3 – elementy konstrukcyjne budynku VII/7/M: B1–B2 – łątki ściany
szczytowej zachodniej, B3 – łątka-socha; C – ulica poprzeczna nr 6 (oprac. J. Kopiasz)
Fig. 106. Biskupin, site 4. View from the east onto remains of buildings VII/6/S (A1–A5) and VII/7/M (B1–B3).
A1–A2 – uprights of west end wall, A3 – forked upright, A4 – west intermediate upright of front wall,
A5 – interior forked post; B1–B3 – structural elements of building VII/7/M: B1–B2 – uprights of west end wall,
B3 – forked upright; C – transverse street no. 6 (J. Kopiasz)
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wzniesiono obok siebie dwie ściany szytowe
– wschodnią budynku VII/8/S i zachodnią obiektu
VII/9/S, czy była tylko jedna przegroda ddzielająca
wnętrza obu budynków. Nie można wykluczyć
możliwości, że ściana szczytowa wschodnia ustawiona była od strony budynku VII/9/S. W takim
przypadku łątki, za wyjątkiem wspólnej łątki-sochy, dostawione do ściany szczytowej od strony
budynku VII/8/S łączyłyby wyłącznie ściany podłużne oraz, ewentualnie, południowy odcinek
ściany szczytowej.
Konstrukcja budynku była stabilizowana za pomocą pryzm (?) kamieni układanych wokół łątek.
W zachodniej części budynku zlokalizowano
pojedyncze elementy drewnianej podłogi (?). Na
prawo od wejścia do izby odkryto kamienne palenisko o średnicy około 1,80 m (ryc. 107).
System konstrukcyjny budynku
Sumikowo-łątkowy. Budowla była co najmniej
częściowo oddylatowana od sąsiadującego od zachodu budynku VII/7/S (dwie oddzielne ściany
szczytowe?; wspólna (?) łątka-socha ściany zachodniej budynku VII/8/S; oddylatowana ściana
szczytowa od trzech łątek budynku VII/7/S?). Budowla była co najmniej częściowo oddylatowana
od sąsiadującego od wschodu budynku VII/9/S
(dwie oddzielne ściany szczytowe?; wspólna (?)
łątka-socha ściany zachodniej budynku VII/9/S;
oddylatowane trzy łątki od ściany szczytowej budynku VII/9/S).

Budynek VII/9/S („dom” 47)
Lokalizacja: ary 94, 107, 108
Analiza reliktów budynku
Budowla została wzniesiona na planie trapezu
(ryc. 36, 37, 89, 127). Identyfikację struktur komplikuje bliskie położenie reliktów ściany zachodniej budynku VII/11/M. Jedynymi wyraźnymi śladami pozwalającymi odtworzyć zarys budynku
i jego wewnętrzne rozplanowanie były łątki ścian
zewnętrznych (ryc. 107) i ściany wewnętrznej południowej. Odkryto prawdopodobnie wszystkie
elementy konstrukcyjne ścian nośnych (czternaście łątek, w tym dwie łątki-sochy). Oprócz nich
w ścianie zachodniej zachowały się przypuszczalnie sumiki. Nie wiadomo, czy łątka zlokalizowana
2,0 m na południowy zachód od wschodniej łątki-

-sochy była elementem konstrukcyjnym budynku
VII/9/S, czy młodszego obiektu VII/11/S.
W odległości około 2,30 m na północny wschód
od osi łątki-sochy w ścianie zachodniej znajdowała się socha wewnętrzna.
Stan zachowania reliktów nie pozwala stwierdzić, czy wzniesiono obok siebie dwie ściany
szczytowe – wschodnią budynku VII/8/S i zachodnią obiektu VII/9/S, czy była tylko jedna ściana oddzielająca wnętrza obu budynków. Nie można wykluczyć możliwości, że ściana zachodnia
ustawiona była tylko od strony budynku VII/9/S.
W takim przypadku łątki, za wyjątkiem wspólnej
łątki-sochy, dostawione do ściany szczytowej od
strony budynku VII/8/S łączyłyby wyłącznie ściany podłużne oraz ewentualnie południowy odcinek ściany szczytowej.
Konstrukcja budynku była stabilizowana za pomocą pryzm (?) kamieni układanych wokół łątek.
Trudno jednoznacznie stwierdzić, które z dwóch
kamiennych palenisk odkrytych na granicy arów
107 i 108 należy łączyć z omawianym budynkiem.
Jedno z nich mogło funkcjonować w młodszym
budynku (VII/10/M). Uwzględniając rozmiary i położenie (w stosunku do wejścia do izby i odległości
do ściany szczytowej wschodniej) palenisk w budynkach fazy starszej, należałoby uznać, że współczesne z omawianym budynkiem było prawdopodobnie palenisko położone na arze 107 (od strony
zachodniej) o wymiarach 1,70 × 1,60 m.
System konstrukcyjny budynku
Sumikowo-łątkowy. Budowla była co najmniej
częściowo oddylatowana od sąsiadującego na zachodzie budynku VII/8/S (dwie oddzielne ściany
szczytowe?; wspólna (?) łątka-socha ściany zachodniej budynku VII/9/S; oddylatowane trzy łątki od ściany szczytowej budynku VII/9/S).
Budowla była zintegrowana konstrukcyjnie z budynkiem VII/10/S.

Budynek VII/10/S („dom” 46)
Lokalizacja: ary 94, 95, 108, 109
Analiza reliktów budynku
Budowla została wzniesiona przypuszczalnie na
planie trapezu (ryc. 36, 37, 89, 127). Zarys budowli i jego wewnętrzne rozplanowanie wyznaczały
elementy konstrukcyjne, głównie łątki, znacznie
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rzadziej sumiki. Za wyjątkiem łątki narożnika północno-wschodniego i dwóch łątek śródściennych
wschodnich ściany wewnętrznej południowej oraz
frontowej (południowej) zachowały się wszystkie
inne łątki ścian nośnych (jedenaście łątek, w tym
dwie łątki-sochy) (ryc. 108). Relikty ściany wschodniej zostały zasłonięte rozsypiskiem najmłodszego
wału W3. Nieznana jest lokalizacja wschodnich
odcinków ściany wewnętrznej południowej i frontowej. Położenie wschodnich łątek śródściennych
sygnalizują słupki, które, wbijane w podłoże na ich
obwodzie, stabilizowały je. Na odcinku południowym ściany szczytowej wschodniej odkryto relik-

ty mogące świadczyć o wzniesieniu przegrody zbudowanej z pionowo osadzonych dranic. Po obu
stronach dranice zostały usztywnione dwoma odcinkami bierwion (?). Około 2,15 m na północny
wschód od osi łątki-sochy zachodniej zlokalizowano sochę wewnętrzną.
Konstrukcja budynku była stabilizowana za pomocą:
– kołków wbijanych w podłoże na obwodzie
łątek;
– przetyczek w łątkach (w jednej łątce?) (ryc. 108);
– pryzmy (?) otoczaków (które zlokalizowano
przy łątkach ściany zachodniej).

A1

A2
B
Ryc. 107. Biskupin, stanowisko 4. Widok od południowego wschodu na relikty dwóch budynków z fazy starszej:
VII/8/S (A1, A2) i VII/9/S (B). A1 – palenisko w izbie budynku VII/8/S, A2 – łątka śródścienna południowa
w ścianie wschodniej budynku VII/8/S; B – łątka śródścienna południowa w ścianie zachodniej budynku VII/9/S
(oprac. J. Kopiasz)
Fig. 107. Biskupin, site 4. View from the south-east onto the remains of two buildings from older phase: VII/8/S
(A1, A2) and VII/9/S (B). A1 – hearth in main room of building VIII/8/S, A2 – southern intermediate upright in
east wall of building VII/8/S; B – southern intermediate upright in west wall of building VII/9/S (J. Kopiasz)
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W centralnej i wschodniej części izby odkryto
relikty drewnianej podłogi, którą zbudowano z dopasowanych do siebie bierwion i dranic tworzących
„szachownicową” strukturę.
System konstrukcyjny budynku
Sumikowo-łątkowy (w południowym odcinku
ściany szczytowej wschodniej ściana z pionowo
wbitych dranic). Budowla była zintegrowana konstrukcyjnie z sąsiadującym od zachodu budynkiem
VII/9/S.

III.7.2. Faza młodsza
Budynek VII/7/M
Lokalizacja: ary 104, 105, 117, 118
Analiza reliktów budynku
Budowla została wzniesiona na planie zbliżonym do trapezu (ryc. 36, 89, 109, 127). Identyfikacja struktur budowli, a w szczególności ściany zachodniej, północnej, frontowej (południowej)
i wewnętrznej południowej komplikuje bliskie położenie analogicznych ścian starszego budynku
VII/7/S (ryc. 106) 22. Zidentyfikowano większość
elementów konstrukcyjnych wszystkich ścian zewnętrznych i ściany wewnętrznej południowej budynku (dwanaście łątek, w tym dwie łątki-sochy).
Nie jest znana lokalizacja ani konstrukcja narożnika północno-zachodniego. Nie dysponujemy również odpowiednimi danymi pozwalającymi zlokalizować wschodnią łątkę śródścienną ściany frontowej. Nie można jednoznacznie stwierdzić, czy
socha wewnętrzna umieszczona w odległości około 2,40 m na północny wschód od osi łątki-sochy
w ścianie zachodniej stanowiła pozostałość budynku VII/6/S, czy obiektu młodszego VII/7/M.
Konstrukcja budynku była stabilizowana za pomocą palików wbijanych w podłoże na obwodzie
łątek oraz pryzm kamieni (w południowym odcinku ściany szczytowej zachodniej i we wschodnim
odcinku ściany wewnętrznej południowej) (ryc. 89,
106, 109).
Prawdopodobnie reliktami tego budynku był
fragment podłogi, który odkryto na wprost wej-

ścia do izby. Jej nawierzchnię wykonano z dopasowanych do siebie bierwion i dranic.
System konstrukcyjny budynku
Sumikowo-łątkowy.

Budynek VII/8/M
Lokalizacja: ary 105, 106, 118
Analiza reliktów budynku
Zarys fragmentu budynku wyznaczały co najmniej cztery łątki, z których jedna ustawiona była
w narożniku północno-zachodnim (ryc. 36, 38,
89, 127). Były one przypuszczalnie pozostałością
(odcinków?) ściany zachodniej i północnej. W ścianie zachodniej ustawione były (oprócz łątki narożnej) dwie łątki, a w ścianie północnej jedna. Rozmieszczone zostały w różnych odstępach: w ścianie zachodniej 2,45 m i 2,70 m, w ścianie północnej 3,25 m. W pobliżu narożnika odkryto jeszcze
jedną łątkę o trudnej do sprecyzowania funkcji.
Konstrukcja była stabilizowana za pomocą palików wbijanych w podłoże na obwodzie łątek
(dwóch?).
System konstrukcyjny budynku
Sumikowo-łątkowy.

Budynek VII/9/M
Lokalizacja: ary 106, 107?, 119, 120?
Analiza reliktów budynku
Odkryto zachodnią część przyziemia budowli
(ryc. 36, 38, 89, 127). Najbardziej czytelną strukturą budynku była ściana szczytowa zachodnia i zachodni odcinek ściany frontowej (południowej) oraz
ściany wewnętrznej południowej. Zidentyfikowano
elementy konstrukcyjne tych ścian, którymi były:
– łątka-socha zachodnia;
– łątka śródścienna południowa i zachodnia
w ścianie zachodniej i frontowej;
– łątka śródścienna zachodnia w ścianie wewnętrznej południowej;
– prawdopodobna łątka w narożniku południowo-zachodnim i łątka śródścienna zachodnia
w ścianie północnej 23.

22

Rozpoznanie niektórych elementów wschodniej części
przyziemia opierało się wyłącznie na podstawie ortofotomapy
zintegrowanej ze zwektoryzowanym planem w skali 1:100
(ryc. 109).

23

Łątka została zadokumentowana w planie w skali 1:100.
Istnienia tego elementu nie można stwierdzić na podstawie
zdjęć lotniczych i ortofotomapy.
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Nie można jednoznacznie stwierdzić, która
z dwóch blisko siebie położonych łątek śródściennych zachodnich była pozostałością ściany frontowej budynku starszego VII/8/S, a która młodszego VII/9/M. Wydaje się, że łątka starszego budynku usytuowana była na wschodzie, o czym świadczy położona na niej warstwa kamieni, które
stabilizowały łątkę budynku młodszego. O obecności ściany wewnętrznej południowej świadczy
(poza łątką śródścienną południową w ścianie
szczytowej) drewniany element (łątka?), wokół

którego ułożono grupę kamieni. W odległości
około 2,30 m na północny wschód od osi łątki-sochy w ścianie zachodniej ustawiona była socha
wewnętrzna.
Zachodnia część budynku nosiła ślady stabilizowania konstrukcji ścian. Niemal przy wszystkich
zidentyfikowanych łątkach stwierdzono obecność
pryzm kamieni.
System konstrukcyjny budynku
Sumikowo-łątkowy.

C

A
B2
B1

Ryc. 108. Biskupin, stanowisko 4. Widok od południa na relikty budynków z fazy starszej (A) i młodszej
(B1, B2). A – łątka śródścienna wschodnia ściany północnej budynku VII/10/S podparta przetyczką,
na lewo od niej sumik; B1 – podłoga (?) budynku młodszego VII/11/M wylepiona gliną;
B2 – palenisko budynku młodszego VII/11/M; C – ulica poprzeczna nr 5 (oprac. J. Kopiasz)
Fig. 108. Biskupin, site 4. View from the south onto the remains of buildings from older phase (A) and younger
(B1, B2). A – eastern intermediate upright in north wall of building VII/10/S supported by cotter pin,
to the left of the pin is a horizontal log; B1 – floor (?) of younger building VII/11/M packed with clay;
B2 – hearth of younger building VII/11/M; C – transverse street no. 5 (J. Kopiasz)
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Budynek VII/10/M
Lokalizacja: ary 107, 108
Analiza reliktów budynku
Budowla (lub jej część – izba) została wzniesiona na planie rombu (ryc. 36, 37, 89, 127). Jedynymi elementami wskazującymi na jej obecność
były prawdopodobnie dwie sochy (łątki-sochy?)
w obu ścianach szczytowych – zachodniej i wschodniej24, a także grupy słupków stanowiących pozostałość przegród o konstrukcji „zastępczej łątki”. Można w przybliżeniu wskazać lokalizację
ścian wyznaczających zasięg izby. Natomiast położenie ściany frontowej (południowej) nie jest
tak oczywiste. Prawdopodobnie położona była
około 2,0 i 2,40 m na południe od dwóch narożników izby: południowo-zachodniego oraz południowo-wschodniego. Przedsionek budynku
miał prawdopodobnie nieregularny, trapezowaty
kształt. Nie można jednak wykluczyć możliwości, że grupy tych palików stanowiły relikty innej
konstrukcji.
W osi obu zewnętrznych podpór kalenicy,
w odległości 2,65 m na północny wschód od osi
łątki-sochy zachodniej, położona była socha wewnętrzna.
W izbie budynku mogło znajdować się jedno
z dwóch kamiennych palenisk, które odsłonięto na
granicy arów 107 i 108. Przypuszczalnie jedno
z nich (o średnicy około 1,35 m), położone na
wschodzie (na arze 108), należy łączyć z budynkiem VII/10/M.
System konstrukcyjny budynku
Niejednolity:
– system „zastępczej łątki” (dominujący);
– system sumikowo-łątkowy (odcinek ściany
zachodniej, wschodniej?).

Budynek VII/11/M
Lokalizacja: ary 94, 95, 108, 109
Analiza reliktów budynku
Budowla została wzniesiona przypuszczalnie na
planie prostokąta (ryc. 36, 37, 38, 89, 127). Ziden-

24

W ścianie wschodniej mogły zachować się jedynie słupy
stabilizujące sumiki ściany wzniesionej w systemie „zastępczej łątki”.

tyfikowano następujące elementy konstrukcyjne
budynku:
– łątkę-sochę i łątkę śródścienną południową
ściany szczytowej zachodniej;
– łątkę narożnika północno-zachodniego;
– łątkę śródścienną wschodnią ściany wewnętrznej południowej.
Lokalizację ścian zewnętrznych i wewnętrznej
południowej wyznaczały pojedyncze słupy i grupy
słupków. Nie jest znane położenie narożnika północno-wschodniego.
Przypuszczalnie zachował się sumik w odcinku
zachodnim ściany wewnętrznej południowej. Wewnętrzną podporą kalenicy była socha posadowiona w odległości 1,75 m na północny wschód od osi
łątki-sochy w ścianie zachodniej.
W izbie, na prawo od wejścia zlokalizowano kamienne palenisko o wymiarach około 1,70 × 1,50 m
(ryc. 108). Wokół paleniska natrafiono na warstwę
gliny (glinianą podłogę?).
System konstrukcyjny budynku
Niejednolity:
– system „zastępczej łątki” (dominujący?);
– sumikowo-łątkowy (odcinek (?) ściany zachodniej i ściany wewnętrznej południowej).

III.8. Rząd VIII
Budynki rzędu VIII położone były pomiędzy
ulicą poprzeczną nr 6 i nr 7 oraz odcinkami wewnętrznej ulicy okrężnej: na zachodzie na arze
125, na wschodzie na arze 121 (ryc. 16, 36–38, 89,
127). Potencjalna długość obszaru zabudowanego
mogła wynosić około 90 m w fazie starszej 25. Relikty zabudowy odsłonięto w okresie przedwojennym i powojennym. Przed II wojną światową badaniami archeologicznymi objęto obszar centralnej i wschodniej części rzędu VIII.
Zastosowana numeracja analizowanych budynków uwzględnia zidentyfikowane budowle
rzędu VIII, które były badane również po II wojnie światowej. Szczegółowa analiza zabudowy

25

Odległość pomiędzy północno-zachodnim narożnikiem
budynku VIII/1/S a zachodnią krawędzią wewnętrznej ulicy
okrężnej (poziom nr 1) na arze 121.
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całego rzędu VIII pozwala przyjąć, że w fazie starszej wzniesiono co najmniej osiem budynków
(VIII/1/S–VIII/8/S), a w młodszej przynajmniej
pięć (VIII/1/M–VIII/5/M 26).
Z powodu ograniczonej powierzchni przeznaczonej (potencjalnie) pod zabudowę na arze 121
i być może 120, wynikającej z niewielkiej odległości pomiędzy starszą ulicą poprzeczną nr 6 a nr 7
(około 6,5 m), obszar ten mógł być inaczej zagospodarowany niż tereny objęte zabudową w centralnej oraz zachodniej części rzędu VIII. Mniejsza
szerokość przestrzeni potencjalnie przeznaczonej
pod zabudowę mogła warunkować wznoszenie budowli znacznie różniących się powierzchnią zabudowy i kształtem przyziemia od innych obiektów
z fazy starszej 27.
Analizie zostały poddane przyziemia budowli
pochodzące z dwóch faz zabudowy z centralnej
i wschodniej części rzędu. Zidentyfikowano cztery
budynki z fazy starszej: VIII/5/S–VIII/8/S oraz dwa
z fazy młodszej: VIII/4/M, VIII/5M (tabela 1).
Oprócz nich na arze 121 zlokalizowano prawdopodobne łątki mogące być pozostałością co najmniej
dwóch budynków o trudnej do określenia chronologii względnej. Możliwość prawidłowego wytypowania struktur w na arze 121 komplikują elementy konstrukcyjne pochodzące prawdopodobnie z wczesnego średniowiecza28.
Rozpoznanie i interpretację wszystkich reliktów zabudowy odsłoniętej na obszarze rzędu VIII
utrudnia brak planów w skali 1:10 z arów 117, 118
i 130 oraz niedostatek zdjęć ukośnych. Identyfikacja struktur zabudowy bazowała niemal wyłącznie na ortofotomapach zintegrowanych ze
zwektoryzowanym planem w skali 1:10 i 1:100
(ryc. 89).
Pozostałości budowli z fazy starszej zachowały
się w znacznie lepszym stanie niż obiekty młodsze. Budynki starsze wznoszono w systemie sumikowo-łątkowym. Za wyjątkiem obszaru leżącego

26 Nie ma całkowitej pewności, czy obiekt VIII/5/M wzniesiono w fazie młodszej. Nie można wykluczyć możliwości, że
pochodzi on z fazy najmłodszej.
27 Powyższe ustalenia dotyczą fazy starszej, gdyż zachował się
jeden poziom ulicy poprzecznej nr 6 i nr 7 (poziom nr 1).
28 Informacja uzyskana na podstawie opisu umieszczonego
w dokumentacji rysunkowej w skali 1:10.

na arach 119–121 obiekty te tworzyły blok zabudowy szeregowej. Większość sąsiadujących budynków była z sobą konstrukcyjnie zintegrowana. Integrację konstrukcyjną zapewniały wspólne ściany
szczytowe, w których łątki służyły do łączenia
ścian podłużnych (północne, południowe i wewnętrzne południowe) sąsiadujących budynków.
Dwa sąsiadujące budynki (VIII/6/S i VIII/7/S) były
przypuszczalnie oddzielone ścianami szczytowymi.
Oba budynki z fazy młodszej wzniesiono w systemie sumikowo-łątkowym. Różnią się one kształtem przyziemia i powierzchnią zabudowy. Oba
obiekty nie tworzyły zwartego bloku zabudowy,
choć nie można wykluczyć możliwości, że pomiędzy nimi pierwotnie istniały inne, tworzące bardziej zwartą zabudowę.

III.8.1. Starsza faza
Budynek VIII/5/S („dom” 43)
Lokalizacja: ar 130
Analiza reliktów budynku
Budowla została wzniesiona przypuszczalnie na
planie trapezu (ryc. 89, 127). Odkryto wschodnią
część przyziemia budynku, którego fragmenty leżące na arze 129 nie zostały przebadane. Relikty
obiektu zasłaniały młodsze struktury. Zarys budynku i wewnętrznego rozplanowania kształtowały łątki i sumiki ściany szczytowej wschodniej,
odcinki ściany północnej i wewnętrznej południowej oraz, być może, ściany frontowej (południowej). Zidentyfikowano następujące elementy
konstrukcyjne:
– dwie łątki narożne (północno-wschodnia i południowo-wschodnia);
– dwie (?) łątki śródścienne ściany północnej;
– dwie (?) łątki śródścienne wschodnie ściany
frontowej i wewnętrznej południowej.
W pobliżu granicy ara 117 i 130 odkryto przypuszczalnie dwie łątki, które jednocześnie nie
mogły pełnić funkcji łątek śródściennych wschodnich ściany północnej, gdyż były położone zbyt
blisko siebie (0,45 m). Być może ich usytuowanie
świadczy o przebudowie tej ściany. Wnętrze budynku przedzielone było wewnętrzną ścianą południową, której śladem (oprócz łątki śródściennej południowej w ścianie wschodniej) była łątka
śródścienna i sumik (ryc. 110).
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Ryc. 109. Biskupin, stanowisko 4. Środkowa część rzędu VII. Fragment zwektoryzowanego planu reliktów
ze zintegrowaną ortofomapą. Czerwonym kółkiem zaznaczono łątkę budynku VII/7/M, której nie
zadokumentowano na planie w skali 1:100 (niebieskoszare i zielone linie) (oprac. J. Tazbir, J. Markiewicz,
D. Zawieska, J. Kopiasz)
Fig. 109. Biskupin, site 4. Middle part of row VII. Fragment of vectorized plan of remains with integrated
orthophotomap. Red circle marks upright of building VII/7/M not documented in plan on a scale of 1:100
(blue-gray and green lines) (J. Tazbir, J. Markiewicz, D. Zawieska, J. Kopiasz)

Konstrukcję budynku stabilizowano za pomocą
słupków wbijanych w podłoże na obwodzie łątek
oraz przy pomocy przetyczek w łątkach.
W izbie odsłonięto kratownicowe struktury wykonane z żerdzi (faszynę?).

System konstrukcyjny budynku
Sumikowo-łątkowy. Budowla była zintegrowana konstrukcyjnie z sąsiadującym od wschodu budynkiem VIII/6/S.
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Budynek VIII/6/S („dom” 30)
Lokalizacja: ary 117, 118, 119
Analiza reliktów budynku
Budowla została wzniesiona przypuszczalnie
na planie trapezu (ryc. 36, 38, 89, 127). Odkryto
zachodnią i północną część przyziemia budynku.
Relikty leżące na arze 131 nie zostały przebadane.
Zarys budynku tworzyły łątki, rzadziej sumiki
ściany szczytowej zachodniej i północnej. Prawdopodobnie zachowały się wszystkie łątki obu
tych ścian. Północno-zachodni i północny fragment przyziemia budynku przykrywały młodsze
struktury.
Położenie ściany północnej wyznaczały prawdopodobnie cztery łątki: dwie narożne i dwie śródścienne. Pod względem długości (około 12,15 m)
wyraźnie różni się ona od ścian budynków z fazy
starszej (tabela 1). Usytuowana około 4,50 m na
północny wschód od narożnika północno-zachodniego zachodnia łątka śródścienna mogła być
przystosowana do scalenia wewnętrznej ściany zachodniej ze ścianą północną. O takiej możliwości
świadczą wydrążone w niej pazy, które umożliwiały łączenie sumików ściany podłużnej (północnej)
z poprzeczną (wewnętrzną zachodnią). Elementem
konstrukcyjnym ściany wewnętrznej zachodniej
mogła być wewnętrzna socha (wewnętrzna łątka-socha?) położona w odległości około 3,15 m na
południowy wschód od osi zachodniej łątki śródściennej w ścianie północnej i 4,25 m na północny wschód od osi łątki-sochy w ścianie szczytowej zachodniej. Oba te elementy (zachodnia łątka
śródścienna i wewnętrzna łątka-socha) tworzyły
prawdopodobnie północny odcinek ściany wewnętrznej zachodniej.
Ściana szczytowa wschodnia prawdopodobnie
usytuowana była równolegle do ściany szczytowej zachodniej sąsiedniego budynku VIII/7/S.
Przypuszczenie to potwierdza obecność dwóch
położonych obok siebie łątek, które pochodzą
prawdopodobnie z tej samej fazy zabudowy. Wzajemna lokalizacja ścian północnych obu budynków (niewspółliniowe położenie osi obu ścian)
wyklucza możliwość wzniesienia wspólnej ściany
szczytowej.
Konstrukcja budynku była stabilizowana za pomocą słupków wbijanych w podłoże na obwodzie
łątek.

System konstrukcyjny budynku
Sumikowo-łątkowy. Budowla była zintegrowana konstrukcyjnie z sąsiadującym od zachodu budynkiem VIII/5/S. Budowla była oddylatowana od
sąsiadującego od wschodu budynku VIII/7/S.

Budynek VIII/7/S („dom” 31)
Lokalizacja: ary 118, 119
Analiza reliktów budynku
Budowla została wzniesiona przypuszczalnie na
planie trapezu lub prostokąta (ryc. 36, 37, 38, 89,
127). Odkryto północną część przyziemia budynku. Relikty leżące na arach 131, 132 nie zostały
przebadane. W pobliżu północno-zachodniego narożnika budowli, wzdłuż ściany szczytowej zachodniej odkryto również pozostałości młodszego
budynku VIII/4/M. Z powodu braku odpowiedniej
dokumentacji (zdjęcia ukośne, plany w skali 1:10)
część ustaleń dotyczących konstrukcji obiektu
VIII/7/S ma charakter hipotetyczny.
Zarys budynku wyznaczała jedna łątka w narożniku północno-zachodnim oraz łątka-socha w ścianie szczytowej wschodniej. Położenie narożnika
północno-wschodniego można odtworzyć na podstawie grupy palików, które wbito w podłoże przypuszczalnie na obwodzie niezachowanej łątki.
Równolegle do ściany szczytowej zachodniej, w odległości około 2,75 m na północny wschód od jej
osi spoczywało bierwiono (?), które mogło spełniać
jedną z dwóch funkcji:
– podwaliny służącej do oparcia na niej sochy
wewnętrznej;
– legara, na którym opierała się podłoga.
Na północnym odcinku element ten położony
był po zewnętrznej stronie budynku. Może to
świadczyć o jego dodatkowej funkcji, która polegała na podpieraniu sumików w zachodnim odcinku ściany północnej.
Ściana szczytowa zachodnia prawdopodobnie
usytuowana była równolegle do ściany szczytowej wschodniej sąsiedniego budynku VIII/6/S.
Przypuszczenie to potwierdza obecność ustawionych obok siebie dwóch łątek narożnych pochodzących prawdopodobnie z tej samej fazy zabudowy. Wzajemna lokalizacja ścian północnych obu
budynków (niewspółliniowe położenie osi obu
ścian) wyklucza możliwość wzniesienia wspólnej
ściany.
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Ryc. 110. Biskupin, stanowisko 4. Widok od południowego wschodu na relikty odkryte na arze 130. A, B – łątka
śródścienna południowa i sumik ściany szczytowej budynków VIII/5/S (po lewej) i VIII/6/S (po prawej),
C – sumik ściany wewnętrznej południowej budynku VIII/5/S (oprac. J. Kopiasz)
Fig. 110. Biskupin, site 4. View from the south-east onto the remains discovered on are 130. A, B – southern
intermediate upright and horizontal log from end wall of buildings VIII/5/S (on the left) and VIII/6/S (on the
right), C – horizontal log from south interior wall of building VIII/5/S (J. Kopiasz)

Konstrukcja budynku była stabilizowana za pomocą słupków wbijanych w podłoże na obwodzie
łątek.
We wschodniej części izby zlokalizowane było
kamienne palenisko o wymiarach 1,30 × 1,60 m
(ryc. 111). Trudno jednoznacznie ocenić, czy funkcjonowało ono w obiekcie VIII/7/S, czy w budynku
młodszym (VIII/4/M).
System konstrukcyjny budynku
Sumikowo-łątkowy. Budowla była oddylatowana od sąsiadującego od zachodu budynku VIII/6/S.
Budowla była prawdopodobnie zintegrowana kon-

strukcyjnie z sąsiadującym od wschodu budynkiem VIII/8/S.

Budynek VIII/8/S
Lokalizacja: ary 119, 120?
Analiza reliktów budynku
Odkryto północną część przyziemia budowli.
Relikty leżące na arach 132, 133 (?) nie zostały przebadane (ryc. 37, 38, 89, 127). Zarys budynku tworzyły jedynie elementy ściany szczytowej zachodniej i północnej (łątka-socha i wieniec kołków wbitych na obwodzie niezachowanej łątki w narożniku
północno-zachodnim) oraz prawdopodobna łątka
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Ryc. 111. Biskupin,
stanowisko 4. Widok od
południowego wschodu na
palenisko w izbie budynku
VIII/7/S (?) (Archiwum PMA)
Fig. 111. Biskupin, site 4. View
from the south-east onto hearth
in main room of building
VIII/7/S (?) (PMA Archive)

śródścienna wschodnia (lub w narożniku północno-wschodnim) ściany północnej. Ściana wschodnia była przypuszczalnie wspólną przegrodą oddzielającą wnętrza obu sąsiadujących z sobą budynków VIII/7/S i VIII/8/S. W odległości około 1,65 m
na północny wschód od osi łątki-sochy w ścianie
zachodniej odkryto przypuszczalnie relikty sochy
wewnętrznej. W południowo-zachodniej części ara
120 (wschodnia część izby?) odkryto podłużnie
rozmieszczone bierwiona, które mogły być fragmentem podłogi lub pozostałością faszyny. Ponad
nimi (około 0,20 m) odkryto fragment glinianego
„klepiska”29. Nie można wykluczyć możliwości, że
gliniana nawierzchnia (podłogi?) pochodzi z niezidentyfikowanego obiektu z młodszej fazy.
System konstrukcyjny budynku
Sumikowo-łątkowy. Budowla była prawdopodobnie zintegrowana konstrukcyjnie z sąsiadującym od zachodu budynkiem VIII/7/S.

Odkryto fragment północno-zachodniej części
budowli (ryc. 36, 37, 89, 127). Relikty położone na
arze 131 nie zostały przebadane. Zarys budynku
tworzyła prawdopodobnie jedna łątka wyznaczająca północno-zachodni narożnik i dwa słupki (?)
(w odległości około 2,8 m na północny wschód od
narożnika północno-zachodniego), które podtrzymywały sumiki zachodniego odcinka ściany północnej. Przypuszczalnie wzdłuż ściany szczytowej
zachodniej i równolegle do niej (w odległości około 2,2 m na północny wschód) ułożone były legary, a na nich poprzeczne ułożone odcinki bierwion (?). Od wschodu do tej struktury przylegały
lub spoczywały na niej większe fragmenty niezidentyfikowanych reliktów. Być może były one pozostałością przegrody (ściany wewnętrznej zachodniej?) oddzielającej izbę od tzw. komory.
System konstrukcyjny budynku
Niejednolity (?):
– system „zastępczej łątki”;
– sumikowo-łątkowy (?).

III.8.2. Faza młodsza
Budynek VIII/4/M
Lokalizacja: ary 118, 131
Analiza reliktów budynku

29 Informacja (i terminologia) zawarta w opisie w dokumentacji rysunkowej.

Budynek VIII/5/M
Lokalizacja: ar 120
Analiza reliktów budynku
Budowla została wzniesiona na planie zbliżonym do kwadratu (ryc. 36, 37, 89, 127). Jej zarys
wyznaczały cztery narożne łątki, które rozmieszczono niemal w równych odstępach (od 2,70 do
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Ryc. 112. Biskupin, stanowisko 4. Widok od północy na wschodnią i północno-wschodnią część osiedla.
Cyframi oznaczono zidentyfikowane łątki budynków najmłodszej fazy. A – budynek 2/N, B – budynek 3/N,
C – budynek 4/N (oprac. J. Kopiasz)
Fig. 112. Biskupin, site 4. View from the north onto the east and north-east part of the settlement. Numbers
mark the identified uprights of buildings from the youngest phase. A – building 2/N, B – building 3/N,
C – building 4/N (J. Kopiasz)

3,0 m). W dwóch ścianach (w północnej i południowej) zachowały się sumiki. Od strony wschodniej przylegały do łątek dwa podobne do siebie
drewniane przedmioty, być może odziomki łątek,
które wtórnie użyto jako podpory.
System konstrukcyjny budynku
Sumikowo-łątkowy.

III.9. Faza najmłodsza
Najbardziej czytelne ślady zabudowy z najmłodszej fazy odkryto w obrębie północno-wschodniej
i wschodniej części analizowanego obszaru stanowiska (ryc. 9, 26, 56, 89, 112, 127). Wyodrębniono

relikty siedmiu budynków o konstrukcji sumikowo-łątkowej (ryc. 113). Liczba budynków z fazy
najmłodszej mogła być większa, ale stan zachowania reliktów i ograniczone możliwości interpretacyjne na podstawie dostępnej dokumentacji nie
pozwalają na jednoznaczną identyfikację niektórych obiektów.
Budowle te ze względu na kształt przyziemia
i liczbę łątek można podzielić na dwie–trzy grupy.
Do pierwszej grupy można zaliczyć obiekty, których konstrukcje tworzyły przypuszczalnie cztery
łątki narożne (budynki 3/N i 7/N). Do drugiej grupy można zakwalifikować obiekty wzniesione na
planie wydłużonego prostokąta, których konstrukcje tworzyło sześć łątek (budynki: 1/N, 2/N, 4/N?,
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5/N). Prawdopodobnie szkielet nośny budynku
6/N składał się z ośmiu łątek.
Obiekty z najmłodszej fazy charakteryzowały się
dość prostą konstrukcją, którą tworzyły dwa rzędy
słupów (po dwa, trzy i cztery słupy w każdym rzędzie). W ścianach szczytowych tych obiektów (zachodnich i wschodnich) ślemię dachów zapewne
wspierały półsochy. Nie można wykluczyć możliwości, że stosowano w tych budynkach slegową
konstrukcję dachu. Powierzchnia zabudowy tych
obiektów nie przekraczała 12 m 2 (tabela 1).
Niemal wszystkie budynki (za wyjątkiem obiektu 3/N) zostały wzniesione wzdłuż osi północny
wschód–południowy zachód, co zapewne miało
związek z analogicznym przebiegiem ulic poprzecznych, nad którymi większość z nich wzniesiono. Lokalizacja budynków na obszarze wcześniej niezabudowanym miała zapewne praktyczne
uzasadnienie. Rumowiska starszych obiektów
mieszkalnych (w szczególności łątki) mogły utrudniać wznoszenie najmłodszych obiektów. Wyjątkiem były dwa obiekty – 2/N i 3/N, które wzniesiono w miejscu, gdzie wcześniej istniały dwa budynki z fazy starszej i młodszej na arze 42 (III/8/S,
III/8/M) (ryc. 26).
Pozostałościami budowli z najmłodszej fazy były także trzy słupy (łątki?) odkryte na arach 20, 30,
które naruszyły nawierzchnię wewnętrznej ulicy
okrężnej (ryc. 7, 21. 113, 127). Można przypuszczać, że były one pozostałością budynku wzniesionego na planie prostokąta, o konstrukcji złożonej
pierwotnie z ośmiu słupów. Świadczyć o tym może
m.in. rozmieszczenie słupów (łątek?) wzdłuż linii
prostej i rozstaw dwóch z nich30. Zapewne słupy te
(łątki) tworzyły pierwotnie jedną z dwóch dłuższych ścian o długości około 4,80 m.
Nie wszystkie budynki z fazy najmłodszej funkcjonowały równocześnie. Lokalizacja odcinków
ściany południowej i północnej obiektów 2/N
i 3/N wskazuje, że jeden z nich wzniesiono w miejscu, w którym wcześniej zbudowano inny obiekt
z fazy najmłodszej.

Budynek 1/N
Lokalizacja: ar 40
Analiza reliktów budynku
Budowla została wzniesiona na planie wydłużonego prostokąta (ryc. 56, 113, 127). Pozostałościami budynku było pięć łątek rozmieszczonych
w dwóch rzędach. Rozstaw między łątkami wynosił od 2,40 m do 2,60 m. Nie zachowała się jedna łątka w narożniku południowo-wschodnim.
Budynek był stabilizowany za pomocą przetyczek
o długości dochodzącej do 2,30 m, które opierały
się na podkładkach.
Budynek 2/N
Lokalizacja: ar 42
Analiza reliktów budynku
Budowla została wzniesiona na planie wydłużonego prostokąta (ryc. 26, 56, 112, 113). Reliktami budynku było sześć łątek rozmieszczonych
w dwóch rzędach. Rozstaw między łątkami wynosił od około 2,15 do 2,35 m oraz 2,65 m (w ścianach szczytowych). Ściana południowa budynku
(południowo-wschodnia) była wzniesiona wzdłuż
dwóch linii tworzących kąt rozwarty.
Budynek 3/N
Lokalizacja: ar 42
Analiza reliktów budynku
Budowla została wzniesiona prawdopodobnie
na planie prostokąta (ryc. 67, 113, 127). Jedynie
trzy łątki31 można interpretować jako jednoznaczne relikty tej budowli.
Budynek 4/N
Lokalizacja: ar 42, 54
Analiza reliktów budynku
Budowla została wzniesiona na planie trapezu.
Zarys obiektu wyznaczało pięć łątek (ryc. 89, 113,
127). Prawdopodobnie nie zachowała się jedna łątka w ścianie północnej. Łątka śródścienna w ścianie południowej została umieszczona niemal
w połowie jej długości. Rozstaw między łątkami
wynosił od 1,90 do 3,0 m (w obu ścianach szczytowych). Ściana szczytowa zachodnia wzniesiona

30 Około

1,60 m pomiędzy osiami dwóch najbliższych słupów
(łątek?). Rozstaw słupów pomiędzy pozostałymi słupami
w tej ścianie wynosiłby przypuszczalnie też 1,60 m (3 × 1,60 m
= 4,80 m – długość ściany).

31 Rozstaw

tych elementów w obiektach zbudowanych z czterech łątek odpowiada wymiarom budowli, które są zamieszczone w tabeli 1.
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liczne relikty (słupy, łątki, kołki), które mogły stanowić pozostałości starszych budynków (VII/8/M,
VII/7/S na południu oraz VI/6/S i VI/7/S na północy). Prawdopodobnie konstrukcję obiektu tworzyło osiem łątek, które stabilizowano za pomocą kołków wbijanych w podłoże na ich obwodzie. Nie
można wykluczyć możliwości, że obiekt został
poddany przebudowie (w szczególności ściana południowa).

Ryc. 113. Biskupin, stanowisko 4. Relikty budynków
najmłodszej fazy zabudowy. Symbole oznaczają
numery budynków. A – grupa trzech słupów odkryta
na arach 20 i 30 stanowiąca pozostałość
prawdopodobnej budowli z najmłodszej fazy
zabudowy (rys. J. Kopiasz)
Fig. 113. Biskupin, site 4. Remains of the youngest
phase of the settlement. Symbols denote numbers of
buildings. A – group of three posts discovered on ares
20 and 30, probably the remains of a structure from
the last settlement phase (drawn by J. Kopiasz)

była nieznacznie skośnie w stosunku do dwóch
ścian podłużnych.

Budynek 5/N
Lokalizacja: ar 93
Analiza reliktów budynku
Budowla została wzniesiona na planie zbliżonym do prostokąta (ryc. 89, 113, 127). Śladami tej
konstrukcji było pięć łątek. Rozstaw między nimi
wynosił od 1,80 do 2,70 m (w ścianie zachodniej). Łątka śródścienna w ścianie południowej
ustawiona była bliżej narożnika południowo-zachodniego. W ścianie północnej nie zachowała
się jedna łątka śródścienna. O jej obecności może
jednak świadczyć grupa kołków, które wbite w podłoże na jej obwodzie, stabilizowały konstrukcję.
Za pomocą kołków wbijanych w podłoże w ten
sam sposób podpierane były wszystkie zachowane
łątki.
Budynek 6/N
Lokalizacja: ar 105
Analiza reliktów budynku
Budowla została wzniesiona na planie prostokąta (ryc. 89, 113, 127). Analizę reliktów utrudnia
brak dokumentacji rysunkowej w skali 1:10 32 .
W pobliżu ścian podłużnych budynku odkryto
32 Zarys budynku widoczny na ryc. 113 powstał w oparciu
o lokalizację łątek zidentyfikowanych na ortofotomapie zintegrowanej z planem wektorowym (ryc. 89). Widoczne różnice pomiędzy położeniem łątek a zarysem budynku wynikają
z rozbieżności pomiędzy lokalizacją reliktów zadokumentowanych w planie w skali 1:100 a ortofotomapą.

Budynek 7/N
Lokalizacja: ar 120, 121
Analiza reliktów budynku
Budowla została wzniesiona na planie trapezu.
Zarys obiektu wyznaczały cztery łątki narożne
(ryc. 89, 113, 127). Ściana szczytowa wschodnia
była nieznacznie dłuższa od zachodniej.

IV. WAŁY
W analizowanej przestrzeni stanowiska odkryto
trzy odcinki wałów. Relikty najstarszego wału – W1
ujawniono w północno-wschodniej części stanowiska. Po jego destrukcji, która przypuszczalnie
nastąpiła w początkowym okresie starszej fazy 33,
wzniesiono wał W2, który usytuowany był od
strony wnętrza osiedla, wzdłuż pozostałości wału
W1. Na rumowiskach wału W1 wzniesiono konstrukcję falochronu osłaniającego wał starszy W2
(ryc. 7–9, 59, 114–116). W analogiczny sposób postępowano w trakcje wznoszenia wału młodszego W3. Skrzynie starszego wału W2 wykorzystano
jako podłoże, na którym oparty był falochron
osłaniający wał W3 (ryc. 126).

33 Jedna z pośrednich przesłanek, która może wskazywać na
destrukcję wału W1 w trakcie użytkowania bądź wznoszenia
budynków z fazy starszej, opiera się na interpretacji zdjęć
skośnych przyziemia budynków rzędu I. Sumiki ściany wewnętrznej południowej w budynku I/2/S oparte były na podkładkach, które umieszczano wysoko nad podłogą (ryc. 45).
W łątce-sosze wspólnej ściany szczytowej tego obiektu i sąsiadującego od wschodu budynku I/3/S wydrążony był otwór
służący do osadzenia w niej przetyczki również powyżej poziomu podłogi. Oparcie ścian na przetyczkach i podkładkach
umieszczonych ponad podłogą było zapewne próbą zastosowania rozwiązań uwzględniających podwyższony poziom
terenu. Podniesienie poziomu terenu (ponad poziom podłogi)
nastąpiło zapewne wskutek naniesienia osadów z wypełniska
zniszczonego bądź uszkodzonego walu W1.
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Ryc. 114. Zdjęcie lotnicze dokumentujące północno-wschodnią i wschodnia część stanowiska 4 w Biskupinie.
A – wał najstarszy W1, B – wał starszy W2, C – wał młodszy W3 (Archiwum PMA)
Fig. 114. Aerial photograph showing north-east and east part of site 4 in Biskupin. A – oldest rampart W1,
B – older rampart W2, C – younger rampart W3 (PMA Archive)
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Zróżnicowany stan zachowania poszczególnych
wałów ułatwia analizę elementów konstrukcji
znajdujących się poniżej zasadniczego piętra konstrukcyjnego, jakim były rzędy skrzyń (ryc. 1, 16,
18, 25, 37, 42, 118, 119). Najwięcej informacji dotyczących budowy wału można uzyskać na podstawie analizy reliktów starszego wału W2.
Najsłabiej elementy wałów zachowały się w północno-zachodniej części badanego obszaru (ary:
15, 16, 25a, 25). Na obszarze tym odkryto podstawę wału W2 złożoną z podwalin i kratownic wykonanych z bierwion, a także rozwleczone elementy skrzyń oraz słupy wału młodszego W3. Znacznie lepiej zachowały się konstrukcje tych obiektów
na północnym wschodzie analizowanego obszaru
(ary: 20, 21, 31, 32, 43). W tej części osiedla odkryto pięć lub sześć wieńców skrzyń wału starszego i młodszego, spoczywających na platformach
z bierwion (ryc. 116, 121–123). Wspólną cechą
wszystkich wałów jest skrzyniowa konstrukcja zasadniczej (znajdującej się ponad poziomem posadowienia) części wału. Wały pochodzące z różnych faz lub odcinki poszczególnych wałów różnią
się liczbą rzędów „skrzyń” oraz sposobem posadowienia ich w podłożu, a także sposobem ich zabezpieczania (stabilizowania).

IV.1. Wał najstarszy W1
Relikty wału W1 można zidentyfikować wyłącznie w północno-wschodniej i wschodniej części
analizowanego obszaru (ryc. 7, 10, 11, 114–116).
Jego konstrukcje zostały w znacznym stopniu zasłonięte falochronem osłaniającym wał W2. Pierwszy rząd pali falochronu osłaniającego wał W2
tkwił (przypuszczalnie) w pierwszym (od strony
wnętrza grodu) rzędzie skrzyń wału W1. Na skrzyniach wału W1 opierały się podłużnie rozmieszczone (w stosunku do osi wału) rzędy bierwion,
będące elementami falochronu (ryc. 126).
Przypuszczalnie relikty wału W1 położone były
na obszarze od ara 81 (ryc. 11) na południowym
wschodzie do ara 9 na północy. Najbardziej czytelne zarysy jego konstrukcji zidentyfikowano na
arze 21 (ryc. 7, 116) oraz we wschodniej części
arów 55 i 68 (ryc. 7–11, 115, 116). Prawdopodobnie
obiekt ten był konstrukcją złożoną z dwóch rzędów skrzyń, które opierały się na platformie wy-

konanej z przylegających do siebie bierwion
o średnicy wynoszącej przeciętnie około 0,15 m
i długości rzadko przekraczającej 2,0 m. Konstrukcję taką zidentyfikowano jedynie w obrębie ara 21
i 55. Do budowy skrzyń używano elementów o podobnych rozmiarach poprzecznych. Szerokość
konstrukcji dwuskrzyniowej wału mogła wynosić
około 2,0–2,3 m.

IV.2. Wał starszy W2
Na całym analizowanym obszarze odkryto relikty wału starszego W2 (ryc. 1, 5, 7–9, 16, 17,
36, 37, 42, 112, 114–118, 121, 126, 127). Zróżnicowany stan zachowania reliktów tego obiektu
pozwala odtworzyć jego konstrukcyjną strukturę od najniżej położonych elementów po zasadniczą część wału, którym były dwa–trzy rzędy
skrzyń (ryc. 120). Obiekt ten tworzyły trzy lub
cztery piętra konstrukcyjne. Trudno stwierdzić,
czy na całym analizowanym obszarze budowlę
tę wzniesiono stosując analogiczne dolne piętra
konstrukcyjne, na których wspierały się rzędy
skrzyń.
Pierwszym piętrem konstrukcyjnym była dolna platforma, którą zbudowano z podłużnie ułożonych pni lub bierwion (ryc. 18, 117–119). Jak
się wydaje, dolne platformy tworzyły odrębne
segmenty, które przylegały do siebie. Odkryto je
w miejscach, gdzie nie zachowały się wyżej położone piętra konstrukcyjne wału (w szczególności górna platforma) – w północno-zachodniej
(ryc. 118), północnej (ryc. 117, 119) oraz północno-wschodniej (tylko na arze 55) (ryc. 114) części
analizowanego obszaru. Na arach 15, 16 (na północnym zachodzie) dolne platformy zbudowane
były z pni i bierwion o średnicy 0,30–0,40 m. Rozstaw tych elementów (mierzony pomiędzy osiami)
oscylował od około 0,90 do 1,40 m. Na arach 7–9
(północna część stanowiska) dolną platformę zbudowano ze zróżnicowanych pod względem średnicy i długości pni i bierwion (średnice: 0,20–0,45 m;
długość: 2,0–4,10 m). Elementy te tworzyły bardziej zwartą konstrukcję niż na arach 15, 16. Szerokość konstrukcji (mierzona w poprzek wału)
pojedynczego segmentu dolnej platformy wynosiła
3,20–3,80 m.
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Ryc. 115. Biskupin, stanowisko 4. Widok od strony wschodniej na falochron i wały na arach 55, 68. A – wał
najstarszy W1, B – wał starszy W2, C – wał młodszy W3 (Archiwum PMA)
Fig. 115. Biskupin, site 4. View from the east onto the breakwater and ramparts on ares 55, 68. A – oldest
rampart W1, B – older rampart W2, C – younger rampart W3 (PMA Archive)

Powyżej dolnej platformy ułożone było drugie
piętro konstrukcyjne złożone z kratownic (ryc. 42,
115, 117–119). Odsłonięto je w miejscach, gdzie nie
zachowały się leżące powyżej nich wyższe piętra
konstrukcyjne wału (w szczególności górna platforma). Odkryto je na odcinku północno-zachodnim (na arach 15, 25, 25a) (ryc. 118), północnym
(na arze 8) (ryc. 117, 119), północno-wschodnim
(na arach 55, 68) (ryc. 115). Prawdopodobnie
struktura ta zbudowana była z segmentów o szerokości nieprzekraczającej 4,0 m. Do budowy pojedynczego segmentu kratownicy używano sześciu–
–siedmiu bierwion, które układano podłużnie
i poprzecznie. Bierwiona miały średnice wynoszące 0,10–0,25 m. Ich rozstaw (mierzony pomiędzy
osiami) wynosił 0,40–0,60 m. Niektóre z bierwion

nosiły ślady obróbek ciesielskich (na arze 15), które umożliwiały łączenie ich na zrąb. Na odcinku
północno-zachodnim i północnym zachowały się
trzy–cztery poziomy kratownic.
Jak się wydaje, na niektórych odcinkach wału
na kratownicach wznoszone było trzecie piętro
konstrukcyjne – górna platforma. Przypuszczalnie
na arach 35 i 47 w północno-zachodniej części stanowiska bezpośrednio na kratownicach ustawiono
skrzynie wału (ryc. 1, 19, 25, 127). Na arach 109,
122 (wschodnia część stanowiska) górna platforma
spoczywała na poprzecznie rozmieszczonych,
w odstępach wynoszących 0,90–1,40 m, bierwionach. Nie można wykluczyć możliwości, że na
pewnych odcinkach wału stosowano naprzemiennie kratownice i górne platformy, np. w celu wy-
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Ryc. 116. Biskupin, stanowisko 4. Widok od strony południowo-wschodniej na falochron i odcinki trzech
wałów w północno-wschodniej części osiedla obronnego (ary 20, 21, 30, 32). A – wał najstarszy W1,
B – wał starszy W2, C – wał młodszy W3 (Archiwum PMA)
Fig. 116. Biskupin, site 4. View from the south-east onto the breakwater and sections of three ramparts in the
north-east part of the fortified settlement (ares 20, 21, 30, 32). A – oldest rampart W1, B – older rampart W2,
C – younger rampart W3 (PMA Archive)

równania w poziomie wysokości dolnej części wału (na arze 43?).
Trzecie piętro konstrukcyjne – górna platforma,
zbudowana była z przylegających do siebie bierwion, które układano podłużnie lub (rzadziej) poprzecznie w stosunku do osi wału. Strukturę tę
odkryto na znacznym odcinku wału W2 w północno-wschodniej części stanowiska (ryc. 1, 9–11,
42, 114, 117, 119, 121). Na arze 21, 32 górna platforma składająca się z prostokątnych segmentów,
utworzonych z bierwion o długości dochodzącej
do 3,0 m i średnicy wynoszącej najczęściej około
0,15 m. Trudno oszacować szerokość górnej platformy, gdyż jej zewnętrzną krawędź na znacznym
odcinku przesłaniał falochron wału W3. Możemy

przypuszczać, że szerokość górnej platformy była
zbliżona do szerokości kratownic.
Konstrukcję skrzyniową wału W2 odkryto na
znacznym odcinku analizowanego obszaru (ryc. 1,
5–11, 16, 17, 19, 25, 59, 116, 126, 127). Na północnym wschodzie, na arach 21, 43, 55 struktura ta
została zasłonięta falochronem zabezpieczającym
wał W3 (ryc. 126). Na arach 9, 19, 20, 21, 109, 122
konstrukcję tę tworzyły dwa rzędy, a na arach 21,
31, 32, 81 (?) trzy rzędy skrzyń. Stan zachowania
reliktów wału na pozostałych obszarach nie pozwala na określenie liczby rzędów skrzyń (ryc. 1,
16, 36, 37).
Najlepiej zachowane elementy konstrukcji skrzyniowej odkryto w północno-wschodniej części
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A
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Ryc. 117. Biskupin, stanowisko 4. Wał starszy W2 w północnej części stanowiska (ary 7–9).
A, B – pierwsze i drugie piętro konstrukcyjne wału (Archiwum PMA)
Fig. 117. Biskupin, site 4. Older rampart W2 in the north part of the site (ares 7–9).
A, B – first and second tier of the rampart (PMA Archive)

grodu. Na arach: 10, 20, 31, 32 odkryto jej fragmenty składające się z pięciu–sześciu poziomów
wieńców (ryc. 121, 126). Skrzynie wału zbudowane były z belek wieńcowych o średnicy wynoszącej
0,15–0,20 m. Szerokość pojedynczej skrzyni odcinka wału zbudowanego z dwóch rzędów wynosiła przeciętnie około 1,5 m (mierząc w osiach)
oraz około 1,0 m w przypadku fragmentów wału
wzniesionego z trzech rzędów. Prześwity między
bierwionami tworzącymi zrębową konstrukcję
skrzyń uszczelniane były gliną. Wskazują na to
płaty gliny, które zlokalizowano w pobliżu wału
na arze 122 (ryc. 127).
Od strony wnętrza osady wał był stabilizowany
rzędem słupów. Na północnym-zachodzie (na arze
35) i w północnej części stanowiska (na arach 8, 17,

18) słupy rozmieszczone były bardzo blisko siebie
(rozstaw 0,30–1,0 m). Na pozostałych odcinkach
wewnętrzne lico wału podparte było słupami
w odstępach wynoszących 1,5–1,7 m. Na obszarze,
gdzie wał był najbardziej zniszczony (na północnym zachodzie, na arach 16, 25) słupy zostały
przechylone w stronę wnętrza osiedla. Było to spowodowane zapewne zawaleniem się wału.

IV.3. Wał młodszy W3
Niemal na całym analizowanym obszarze stwierdzono obecność reliktów wału młodszego. Jego
konstrukcja zachowała się najlepiej w północno-wschodniej części stanowiska (ryc. 1, 6–11, 16, 17,
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Ryc. 118. Biskupin, stanowisko 4. Wał starszy W2 w północno-zachodniej części stanowiska. A, B – pierwsze
i drugie piętro konstrukcyjne wału. Widok od strony północno-zachodniej. (A – dolna platforma,
B – kratownica), C – falochron, D – tzw. łamacz kry (oprac. J. Kopiasz)
Fig. 118. Biskupin, site 4. Older rampart W2 in the north-west part of the site. A, B – first and second tier
of the rampart. View from the north-west. (A – bottom platform, B – truss), C – breakwater,
D – so-called ice floe breaker (J. Kopiasz)

112, 114, 116, 122–124, 127). Na pozostałym obszarze o obecności tej konstrukcji świadczą rzędy
słupów i pojedyncze elementy belek wieńcowych,
które tworzyły konstrukcję skrzyniową (ryc. 1, 11,
16, 19, 25, 36, 37, 124). Trudno stwierdzić, czy na
północy stanowiska, na obszarze położonym między arem 16 a 19 (na północ od rzędu I) istniała
luka pomiędzy dwoma odcinkami wału. Na arze
19 obiekt ten przypuszczalnie mógł przylegać od
wschodu do północno -wschodniego narożnika
budynku I/3/M (ryc. 48, 52, 119). Pewne poszlaki
wskazują na istnienie w wale luki o długości co
najmniej 10 m (w północnej części ara 18). Na
podstawie lokalizacji elementów konstrukcyjnych
zachodniej części budynku I/3/M (ryc. 52) można

wnioskować, że obiekt ten był położony zbyt blisko rumowisk wału W2, aby można było wznieść
między nimi konstrukcję o szerokości około
2,0 m. Na istnienie luki w wale wskazuje również
wspierająca wał od strony wnętrza osiedla pryzma
kamieni, która od strony zachodniej opierała się
na rumowiskach ściany wschodniej budynku I/3/S
i przypuszczalnie też I/3/M. Na arach 17 i 18 nie
odkryto pryzm kamieni i słupów, które na pozostałym obszarze stabilizowały ściany wału W3, co
także może potwierdzać przypuszczenie o istnieniu luki w wale.
Na odcinku północno-wschodnim, na arach
19, 20 (ryc. 9, 122, 123) zasadnicza część wału,
którą tworzyły dwa rzędy skrzyń, opierała się na

343

Jarosław Kopiasz

A1

A2
A3

B

Ryc. 119. Północna część stanowiska 4 w Biskupinie. Trzy piętra konstrukcyjne wału starszego W2 (A1 – dolna
platforma, A2 – kratownica, A3 – górna platforma), B – wał młodszy W3 (oprac. J. Kopiasz)
Fig. 119. Northern part of site 4 in Biskupin. Three construction tiers of the older rampart W2 (A1 – bottom
platform, A2 – truss, A3 – upper platform), B – younger rampart W3 (J. Kopiasz)

przygotowanych konstrukcjach zapobiegających
zapadaniu się w podłożu. Prawdopodobnie składały się one z dwóch pięter konstrukcyjnych.
Przypuszczalnie najniżej spoczywała nierozpoznana konstrukcja, której elementami były
umieszczone poprzecznie w odstępach około
2,0 m bierwiona (ryc. 122, 123). Prawdopodobnie
opierały się one na innych, podłużnie umieszczonych (wzdłuż osi wału) elementach, które odkryto
obok ścian skrzyń wału od strony wnętrza osiedla
na arze 20 (ryc. 122). Powyżej tej konstrukcji znajdowały się co najmniej dwa piętra platform, które
zbudowane były z przylegających do siebie bierwion. Do budowy platform używano elementów
o średnicach zazwyczaj nieprzekraczających 0,15 m
i bardzo zróżnicowanej długości (2,20–4,0 m).
Ułożone one były zgodnie z przebiegiem wału.

Szerokość platform i konstrukcji dwuskrzyniowej
wału wynosiła 2,10–2,60 m. Nie można ustalić,
czy platformy stosowane były na całym odcinku
analizowanej przestrzeni. Być może konstrukcje te
odkryto również na odcinku północno-zachodnim, na arach 35, 47 (ryc. 1, 16, 19, 25).
Przypuszczalnie na całym odcinku analizowanej przestrzeni stanowiska (poza odcinkiem północnym na arach 17, 18) zasadniczą częścią wału
była dwurzędowa konstrukcja skrzyniowa.
Do budowy skrzyń wału używano bierwion
o średnicach 0,10–0,20 m. Długość bierwion ułożonych poprzecznie w stosunku do osi wału odpowiadała szerokości wału w danym miejscu
(uwzględniając tzw. ostatki wystające poza lico
ściany). Elementy używane do budowy ścian podłużnych osiągały długość około 3 m.
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Ryc. 120. Wizualizacja przestrzenna wału starszego W2. A–D – piętra konstrukcyjne wału:
A – dolna platforma, B – kratownica, C – górna platforma, D – konstrukcja skrzyniowa zasadniczej części wału,
E – słupy wspierające skrzynie wału od strony wnętrza osiedla (rys. J. Kopiasz)
Fig. 120. Spatial visualization of the older rampart W2. A–D – construction tiers: A – lower platform,
B – truss, C – upper platform, D – box construction of the main part of the rampart, E – posts supporting the
boxes of the rampart from inside the settlement (drawn by J. Kopiasz)

Od strony wnętrza osiedla wał był stabilizowany słupami i pryzmami kamieni. Słupy nie były
ustawione w równych odstępach, co może świadczyć o cyklicznym umacnianiu konstrukcji w miejscach, w których dochodziło do naruszenia jego
stabilności. Na arze 47 kilka słupów, pierwotnie
stabilizujących wał, było przechylonych w kie-

runku wnętrza osiedla. W miejscu tym zapewne
doszło do zawalenia się konstrukcji. Na najlepiej
zachowanym odcinku wału, na arach 20, 31, 43
(północno-wschodnia część stanowiska), a także
na arze 25 (na północnym zachodzie) zidentyfikowano liczne ślady świadczące o przebudowie. Polegały one na wymianie ścian położonych od strony
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Ryc. 121. Północno-wschodnia część stanowiska 4
w Biskupinie (ar 21). Widok od południowego
zachodu na konstrukcję skrzyniową wału
starszego W2 (Archiwum PMA)
Fig. 121. North-east part of site 4 in Biskupin (are 21).
View from the south-west onto the box construction
of the older rampart W2 (PMA Archive)

A1
A3
A2

B

Ryc. 122. Północno-wschodnia część stanowiska 4 w Biskupinie (ary 21 i 22). A1–A3 – trzy piętra konstrukcyjne
wału młodszego W3: A1 – poprzeczne podpory platformy, A2 – platforma, A3 – konstrukcja skrzyniowa.
B – wał starszy W2 (oprac. J. Kopiasz)
Fig. 122. Northern part of site 4 in Biskupin (ares 21 and 22). A1–A3 – three construction tiers of the younger
rampart W3: A1 – crosswise supports of the platform, A2 – platform, A3 – box construction.
B – older rampart W2 (J. Kopiasz)
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Ryc. 123. Północno-wschodnia część
stanowiska 4 w Biskupinie. Widok od
południowego wschodu na wał młodszy W3
(w centrum) i starszy W2 (po prawej stronie)
(Archiwum PMA)
Fig. 123. North-east part of site 4 in
Biskupin. View from the south-east onto the
younger rampart W3 (in the middle) and
older W2 (on the right) (PMA Archive)

wnętrza osiedla (być może także wieńców). Odnowiony fragment wału zabezpieczano rzędem
wspierających go słupów. Starsze słupy, pierwotnie
wspierające ścianę od strony wnętrza osiedla, po
przebudowie znajdowały się w obrębie skrzyń wału (ryc. 9, 122, 123). Na arze 31 wzniesiona w trakcie naprawy ściana wału była zlokalizowana około
0,80 m bliżej wnętrza osiedla w porównaniu do
ściany sąsiedniego segmentu skrzyni wału, której
nie przebudowano.

V. FALOCHRON
Falochron należy do struktur budownictwa
grodowego, których funkcja nie ustaje wraz z destrukcją obiektów mu współczesnych. Falochron
wału starszego W2 potencjalnie mógł pełnić swą
funkcję również w trakcie istnienia wału młodsze-

go W3. Konstrukcja falochronu składała się
z dwóch elementów: podłużnie ułożonych wzdłuż
wału bierwion i pni, na których opierały się pochylone ku górze rzędy pali (ryc. 12, 13, 115–118,
125, 126). Relikty wałów W1, W2 zostały wykorzystane jako podłoże, na którym wznoszono falochron zabezpieczający wały W2 i W3. Nie zidentyfikowano falochronu osłaniającego wał najstarszy W1. Bardzo trudno zinterpretować chronologię poszczególnych rzędów falochronu, za
wyjątkiem pierwszego, pojedynczego rzędu usytuowanego wzdłuż wału W2 (ryc. 1, 7–9, 126).
Najlepiej falochron zachował się w północno-wschodniej i wschodniej części analizowanego
obszaru, gdzie poza pojedynczym rzędem pali
osłaniających wał W2, odkryto osiem–dziewięć
rzędów pali. Do budowy falochronu wykorzystywano bierwiona, rzadziej pnie, używane jako
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podpory pali. Miały one średnicę dochodzącą do
około 0,30 m i długość nieprzekraczającą 3,0 m.
Długość pali była zróżnicowana, co mogło być wynikiem ich odmiennego stanu zachowania w różnych częściach osiedla.

V.1. Falochron wału W2
W części północno-zachodniej (na arach 15,
25a, 25, 35?) (ryc. 118) falochron wału W2 został

wzniesiony na obszarze, na którym nie zidentyfikowano starszych konstrukcji (np. wału W1). Poza
arem 16, gdzie został on prawdopodobnie zniszczony, w północno-zachodniej części stanowiska
odsłonięto 1–3 rzędy słabo zachowanych pali falochronu (ryc. 118). W tej części osiedla pale oparte były na ułożonych wzdłuż wału bierwionach
i pniach. Natomiast na północnym wschodzie (na
arach 20, 21, 32, 43, 55, 68) pierwszy rząd pali
falochronu (od strony wału osiedla) został zbudowany na rumowiskach wału W1 (ryc. 114–116).

Ryc. 124. Północno-wschodnia
część stanowiska 4 w Biskupinie
(ary 20, 30, 31). Widok od
południowego wschodu na wał
młodszy W3 (w centrum)
i starszy W2 (po prawej stronie)
(Archiwum PMA)
Fig. 124. North-east part
of site 4 in Biskupin
(ares 20, 30, 31). View from the
south-east onto the younger
rampart W3 (in the middle)
and older W2 (on the right)
(PMA Archive)

Ryc. 125. Biskupin,
stanowisko 4. Widok od strony
północno-zachodniej na
konstrukcję falochronu
w północno-wschodniej części
stanowiska (ar 21)
(Archiwum PMA)
Fig. 125. Biskupin, site 4. View
from the north-west onto the
structure of the breakwater in
the north-east part of the site
(are 21) (PMA Archive)
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Ryc. 126. Biskupin, stanowisko 4. Widok od
południowego wschodu na północno-wschodnią
część stanowiska. A1 – wał młodszy W3,
A2 – fragmenty falochronu osłaniającego wał
W3, B – wał starszy W2 (Archiwum PMA)
Fig. 126. Biskupin, site 4. View from the south-east onto the north-east part of the site.
A1 – younger rampart W3, A2 – fragments
of the breakwater protecting rampart W3,
B – older rampart W2 (PMA Archive)

A2
A1

B

A2

V.2. Falochron wału W3
Najlepiej zachowane relikty falochronu wału
W3 odsłonięto na arze 43 34. Na arach 9, 21, 32
(północna część osiedla) fragmenty falochronu
spoczywały na konstrukcji skrzyniowej wału W2
(ryc. 126). Skrzynie wału W2 zostały wykorzystane jako podłoże falochronu. Na podłużnie ułożonych bierwionach, które tworzyły „piętrową”
strukturę, układano rzędy pali uniesionych w stronę wału W3.

VI. PODSUMOWANIE
W opracowaniu poświęconym interpretacji reliktów zabudowy osiedla obronnego z wczesnej
epoki żelaza w Biskupinie wykorzystano dostępną
34

Według informacji zawartych w dokumentacji rysunkowej
najwyżej położone elementy falochronu wznosiły się na wysokość około 1,60 m powyżej poziomu wewnętrznej ulicy
okrężnej.

przedwojenną kolekcję klisz fotograficznych, która, podobnie jak dokumentacja rysunkowa, stała
się podstawowym źródłem informacji o stanowisku. Wyselekcjonowane zdjęcia wraz ze zwektoryzowanym planem stanowiska zintegrowanym z ortofotomapami stanowiły bazę źródłową poddaną
interpretacji. Analiza zdjęć z okresu przedwojennego, a także wygenerowanych produktów fotogrametrycznych, wykazała, że mogą być one autonomicznym źródłem poznania. Uwypukliła też drzemiący w nich potencjał. W połączeniu ze zwektoryzowaną dokumentacją rysunkową materiały
fotograficzne (i ich pochodne produkty) pozwoliły
na reinterpretację obowiązujących w literaturze
poglądów.
Proces analizy reliktów zabudowy opierał się
na źródłach, które dokumentowały stanowisko
archeologiczne w różnym stopniu, co było wypadkową wielu czynników, w tym decyzji dotyczących przedmiotu zdjęć czy utraty części dokumentacji rysunkowej. W konsekwencji obecna,
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zintegrowana w bazie danych dokumentacja, nie
daje równomiernego wglądu w stan reliktów w różnych częściach stanowiska. Nawet tak niedoskonała dokumentacja pozwoliła, dzięki wnikliwej analizie i swego rodzaju konfrontacji danych, zreinterpretować proces zabudowy osiedla (osiedli) w Biskupinie (ryc. 127, 128). Nowa propozycja spojrzenia
na konstrukcje zidentyfikowane w trakcie badań
wykopaliskowych prowadzi do następujących
wniosków:
1. Można wyodrębnić zasadniczo trzy fazy zabudowy wnętrza osiedla/osiedli. Nie ma całkowitej
pewności, czy obiekty mieszkalne z trzeciej, najmłodszej fazy funkcjonowały w strukturach
obronnego osiedla. W fazie starszej dominował
sumikowo-łątkowy system konstrukcyjny. W niewielkim zakresie stosowano inne rozwiązania konstrukcyjne (tabela 1). Obiekty te charakteryzowały
się zunifikowanym schematem rozplanowania
wnętrza (ustawione równolegle do ścian frontowych wewnętrzne ściany południowe, oddzielające izbę od przedsionka) (ryc. 128). Konstrukcje
budynków z fazy starszej były naprawiane i przebudowywane. Zakres tych prac był bardzo zróżnicowany. Przebudowywano ściany nośne bądź ich
odcinki, a także dokonywano napraw więźby dachowej. Przebudowa dwóch budynków obejmowała wymianę niemal całego ustroju konstrukcyjnego, za wyjątkiem jednej lub dwóch ścian/odcinków
ścian.
W fazie młodszej większość budynków została
wzniesiona w oparciu o niejednolity system konstrukcyjny. Ściany lub ich odcinki budowano
w systemie – „zastępczej łątki” i sumikowo-łątkowym (tabela 1). Rzadziej wznoszono obiekty
o konstrukcji wyłącznie sumikowo-łątkowej lub
zrębowej. W fazie młodszej oprócz budynków, które pod względem kształtu przyziemia nawiązywały do obiektów z fazy starszej, wznoszono obiekty
o odmiennym (w stosunku do budynków starszych) usytuowaniu ścian poprzecznych (od strony
północnej i południowej – budynki rzędu II, III,
IV). Wąskie ściany północne i południowe tych
budynków usytuowane były od strony ulic poprzecznych. Pod względem powierzchni zabudowy
wszystkie budowle mieszkalno-gospodarcze z fazy
młodszej znacznie ustępowały budynkom starszym (tabela 1). Jak się wydaje większość budyn-

ków młodszych wznoszono według podobnych
reguł dotyczących rozplanowania wnętrza (przedsionek od strony południowej, oddzielony od izby
wewnętrzną ścianą południową). Zakres prowadzonych modernizacji budynków z fazy młodszej
nie jest tak czytelny jak w fazie starszej. O przebiegu zmian w zabudowie świadczą rozbiórki starszych budynków fazy młodszej, które zostały zastąpione młodszymi budowlami.
Zidentyfikowane obiekty z fazy najmłodszej
charakteryzowały się uproszczonym schematem
konstrukcyjnym (dwa rzędy łątek) i znacznie
mniejszą powierzchnią zabudowy niż obiekty z fazy starszej i większość budynków z fazy młodszej
(tabela 1).
2. Budynki z fazy starszej wznoszone były przeważnie w zwartej zabudowie szeregowej. Oprócz
obiektów zintegrowanych konstrukcyjnie z budynkami sąsiednimi wznoszono obiekty częściowo
z nimi zintegrowane lub całkowicie oddylatowane.
W obiektach, w których ściany szczytowe nie były
całkowicie zintegrowane z pozostałymi przegrodami budynku sąsiedniego, elementem wspólnym
była zawsze łatka-socha (wspólna dla obu budynków).
W fazie młodszej wznoszono budynki wolnostojące i w zabudowie szeregowej (rząd II, część budynków rzędu I, III). W rzędzie III pomiędzy trzema grupami obiektów w zabudowie szeregowej
istniała przestrzeń, na której zbudowano niewielkie wolnostojące budynki. Bardziej zagęszczoną
zabudowę stwierdzono w rzędzie VI i VII, gdzie
w niewielkiej odległości od siebie usytuowane były
budynki wolnostojące. W obu tych rzędach obiekty te nie były wzniesione według ujednoliconych
zasad związanych z lokalizacją ścian względem
stron świata (ryc. 128).
Natomiast w fazie trzeciej, najmłodszej, zabudowa była już dość luźna, w słabym stopniu ustrukturyzowana (choć obraz taki może po części wynikać ze stanu dokumentacji). Obiekty z fazy najmłodszej nie tworzyły regularnej zabudowy.
3. Układ komunikacyjny w poszczególnych fazach był zmienny (ryc. 127, 128). Prawdopodobnie
w fazie starszej użytkowano zewnętrzną ulicę
okrężną (poziom nr 1, 2). Sieć wewnętrznych szlaków komunikacyjnych tworzyły w fazie starszej
ulica okrężna i połączone z nią ulice poprzeczne
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(poziom nr 1). Nawierzchnia ulic poprzecznych
ściśle wypełniała obszar między ścianami budynków.
W fazie młodszej odsłonięta sieć szlaków komunikacyjnych zmieniła się. Wewnętrzna ulica okrężna na odcinkach wzdłuż wału młodszego W3 została ułożona bliżej wnętrza osiedla. Ulice poprzeczne (poziom nr 2) nie zajmowały całego obszaru pomiędzy ścianami budowli w poszczególnych
rzędach. W miejscach niezabudowanych powstały
dodatkowe odgałęzienia ulic poprzecznych. Część
ulic poprzecznych była wytyczona w osi ulic starszych, a niektóre z nich zostały zlokalizowane bardziej na północ w porównaniu z usytuowamiem
analogicznych ulic z fazy starszej (nr I i II).
4. Odkryto trzy odcinki wałów, które funkcjonowały przypuszczalnie w dwóch fazach zabudowy

osiedla. Wał najstarszy W1 i starszy W2 istniały
w fazie starszej. Można przypuszczać, że wał W1
został zniszczony we wczesnym etapie funkcjonowania obiektów mieszkalno-gospodarczych.
Wspólną cechą wałów W1–W3 była skrzyniowa
konstrukcja (dwa–trzy rzędy skrzyń). Konstrukcje
skrzyniowe wałów (być może za wyjątkiem niektórych odcinków wału W3) wznoszono na strukturach poprawiających ich stabilność. Były nimi dwa
lub trzy piętra konstrukcyjne – platformy (wały
W1, W2, W3) oraz struktury kratownicowe (wał
W2), a także niezidentyfikowane inne elementy
(wał W3). Od strony wnętrza osiedla wały W2
i W3 podpierano rzędem słupów. Młodszy wał nosi ślady wielu napraw i przebudów. Stabilizację jego
konstrukcji miały zapewnić także pryzmy kamieni
usytuowane pomiędzy słupami.
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Summary
Site 4 in Biskupin occupies a unique place in Polish
archaeology of the interwar period. The “spectacular”
discovery of a defensive settlement from the Early Iron
Age was not only used to promote archaeology as such,
but also to raise the national ego. The organizational
abilities and broad intellectual horizons of the Management of the Poznań University Excavation Expedition
headed by Prof. Józef Kostrzewski and his deputy, Dr.
Zdzisław Rajewski, contributed to the dissemination of
modern photographic methods. One of the significant
achievements of the research team at Biskupin was the
large-scale use of aerial photographs. Photographs taken remotely from a balloon, and from the gondola of an
observation balloon provided a rich collection of aerial
images, documenting fragments of the settlement from
various heights.
Photographs from Biskupin, especially the aerial
ones, have been exploited for years as an effective
“gadget” promoting the archaeological monument.
The aerial photographs, although often published, were
never used for in-depth analyses, to further our knowledge of the site, let alone to look more critically at the
propagated myths about Biskupin.

Due to the lack of any comprehensive study of the
architecture of the fortified settlement, resulting largely
from the loss of a significant part of the drawing documentation during World War II, and therefore with
limited inference possibilities based on such documentation, the photographs from Biskupin were recently
“discovered” again. As part of a research project entitled “A study of the buildings of the Lusatian culture
fortified settlement at site 4 in Biskupin. Pre-war research”, over 800 photographic plates were scanned.
Orthophotomaps were generated on the basis of aerial
photos. Oblique images along with vectorized plans of
the wooden remains were used to generate spatial models and visualizations. Photographs along with photogrammetric products were a source of information, allowing researchers to carry out various analyses of the
fortified settlement structures.
The main focus of this work is on the examination
of individual features of the settlement, the communication routes, residential buildings, and ramparts together with the breakwater. The most labour-intensive
stage of the work was identifying structures in the vectorized plan in a functional and chronological context
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(fig. 127). The vectorized plan, together with the orthophotomap integrated with the plan, created a mosaic
of multi-colored shapes, of which each was interpreted
and identified in the photographs as an element of the
internal architecture of the settlement (within the defense ramparts), having specific features that defined its
function and relative chronology.
As a result, a full analysis was made of the houses
and communication routes within the ramparts. The
description of the houses took the form of a catalogue,
constructed according to a chronological-topographic
key. In the catalogue, individual rows of buildings situated along the transverse streets are extensively characterized. In each row, the buildings had been raised
in two phases. In the older phase, mostly standardized
timber frames with horizontal log infill were erected.
In Polish the term sumikowo-łątkowa is used for this
construction method comprising wooden posts (uprights) with a horizontal log infill. Arranged in a row,
the buildings formed (potentially) a compact block
of terraced houses along the transverse streets. In the
younger phase, the character of the architecture and the
layout of the features changes completely. The area previously covered by compactly arranged buildings, in the
younger phase was used in a different way. Buildings
that resembled the construction and interior layout of
older ones continued to be built. However, completely
different houses were also raised, smaller, with a different interior layout, with a weaker wall structure. Part of
the area remained undeveloped, and in some areas that
were previously covered by terraced buildings, communication routes were created.
The analysis covered the remains of the eight rows
of housing which had been studied in the pre-war pe-

riod. In addition to a description of the formal features
of the excavated remnants, their structural system was
reconstructed, and it was also determined in what way
and to what extent their structural integration was
implemented within the framework of the terrace arrangement.
The youngest traces of Early Iron Age settlement in
the area of site 4 indicate a departure from previous
patterns of raising buildings between transverse streets.
The buildings from the youngest phase had a more dispersed layout. The traces they left are almost always in
the form of two rows of posts marking out the ground
level in the shape of an elongated rectangle.
Other features with a repetitive structure such as
ramparts, breakwaters and roads, streets were also
subjected to analysis. On the basis of the photographs
and the vectorized plan, it was possible to recreate the
multi-story construction of the rampart, the elements
of which are unrecognizable in the drawing documentation. It was established that the so-called jetty in the
north-eastern part of the site, located along the breakwater, was not a pier but an outer ring road, analogous
to the street on the inner side of the rampart. On the basis of the photographs, it was also determined that the
section of the outer ring road was one of two sections
separated by a layer of lake sediments. It was erected
over the older outer ring road.
Interpretation of the drawing documentation and archived photographs of site 4 in Biskupin and the photogrammetric products based on them, have brought
significant effects, which should help to change the way
the site has hitherto been viewed, through the prism
of myths.
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Fig. 1. Plan of site 4 in Biskupin. Bold line
marks area analyzed in the article (drawn by
J. Kopiasz)

Ryc. 1. Plan stanowiska 4 w Biskupinie.
Grubą linią zaznaczono analizowany
w artykule obszar stanowiska (ryc. J. Kopiasz)

Ryc. 67. Plan północnej części stanowiska 4 w Biskupinie.
RIII–RVI – rzędy zabudowy: III–VI. (rys. J. Kopiasz)
Fig. 67. Biskupin, site 4. Plan of north part of site. RIII–RVI
– rows of buildings: III–VI. (drawn by: J. Kopiasz)

Fig. 89. Biskupin, site 4. Plan of fragment of site with integrated orthophotomap
documenting the central and east part of buildings in rows V–VIII
(J. Tazbir, J. Markiewicz, D. Zawieska, J. Kopiasz)

Ryc. 89. Biskupin, stanowisko 4. Plan fragmentu stanowiska ze zintegrowaną
ortofotomapą dokumentujący centralną i wschodnią część zabudowy rzędów V–VIII
(oprac. J. Tazbir, J. Markiewicz, D. Zawieska, J. Kopiasz)

Ryc. 127. Biskupin, stanowisko 4. Zwektoryzowany plan analizowanej
części osiedla obronnego zintegrowany z ortofotomapami
(oprac. J. Kopiasz, J. Tazbir, J. Markiewicz, D. Zawieska)
Fig. 127. Biskupin, site 4. Vectorized plan of the part of fortified
settlement being analyzed, integrated with orthophotomaps
(J. Kopiasz, J. Tazbir, J. Markiewicz, D. Zawieska)
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Ryc. 128. Biskupin, stanowisko 4. Schematyczny plan budowli
analizowanej części osiedla obronnego (rys. J. Kopiasz)
Fig. 128. Biskupin, site 4. Schematic plan of features in the part
of the fortified settlement being analyzed (drawn by J. Kopiasz)
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VII/10/M

108

VII/10/S

109

VII/9/S

VII/9/M

V

VII/11/M
VII/7/S

VII/6/S

RI-RVIII

81

V8/M

V/8/S

V/6/S

Wał starszy/older rampart

110a

V/9/S

LEGENDA/KEY

W1

110

V/7/S

V6/M

IV/2/M

V/4/S

B

97

V7/M

IV/4/S

A

96

W3

V8/M
V/8/S

73

83

IV/7/S

IV/6/M
IV/7/M

IV/3/M-1

IV/6/S

72

82

IV/4/S
IV/5/M

IV/3/M-2

71

70

IV/8/S

IV/2/S

IV/1/S

69

W1

IV/9/S

IV/6/S
IV/5/M

63

III/2/M-2

IV/1/M

57

IV/7/S

II

III/2/S

56

IV/7/M

III/4/S

III/3/S

III/1/M
III/1/S(e.m.)

55

III/4/M
III/3/S(e.m.)

III/3/M

III/1/M

60

53

III/5/M

III/2/M-1

59

III/6/S

IV/8/S

III/3/S

58

52

III/7/S

III/5/S

III/2/M-2

III/2/S

A
III/8/S
4/N

III/6/M

III/2/S

III/1/M

3/N

III/8/M

III/7/M

II/2/M

47

2N

III/5/S

II/1/M
II/2/S

III/7/M

II/4/S

RVII

VII/8/M

VII/7/M

Numery rzędów zabudowy/building row numbers

VII/5/S

119

118

117

VII/10/S

VII/9/S
VII/8/S
VII/9/M

120

7/N

121

122

123

VII/7/S

I-VI

Numery ulic poprzecznych/transverse street numbers

VII/6/S

VII/5/S

130

Ulica wewnętrzna - poziom nr 1/inner
street - level 1

VIII/7/S

VI

VIII/4/M

VIII/6/S

131

132

RVIII
133

134

135

VIII/5/S

Zewnętrzna ulica okrężna - poziom nr 2/outer
ring road - level 2

VIII/5/S

144

Ulica wewnętrzna - poziom nr 2/inner
street - level 2
Ulica wewnętrzna - poziom nr 3/inner
street - level 3
Zarys budynku z fazy starszej/outline of building
from older phase
Zarys przebudowanego budynku (fragmentu
budynku) z fazy starszej/outline of rebuilt building
(fragment of building) from older phase
Zarys budynku starszego z fazy młodszej/outline
of older building from younger phase

123a

W2

VIII/5/M
VIII/8/S

Zewnętrzna ulica okrężna/outer ring road
Zewnętrzna ulica okrężna - poziom nr 1/outer
ring road - level 1

VII/7/M

A

Zarys budynku z fazy młodszej/outline of building from younger phase
Zarys budynku z fazy najmłodszej/outline of building from youngest phase
Zarys ściany wewnętrznej budynku z fazy starszej/outline of interior wall
of building from older phase
Zarys ściany wewnętrznej przebudowanego budynku (fragmentu
budynku) z fazy starszej/outline of interior wall of rebuilt building (fragment
of building) from older phase
Zarys ściany wewnętrznej budynku z fazy młodszej/outline of interior wall
of building from younger phase

136

136a

