
Marjolijn van Doorn z Delft w Holan-
dii uczy włókienniczej sztuki. Na zdję-
ciu przygotowuje się do wykonania fil-
cowego obrazu.    
    fot. Maciej Tyrakowski
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Obiektami tymi były „długie domy“ pierw-
szych rolników z epoki neolitu (stanowisko 
15a), kraal z wczesnej epoki brązu (stanowi-
sko 2a), a także „wioska wczesnopiastowska“ 
(stanowisko 6). Miały one tworzyć „tubę cza-
su“, w której turyści odwiedzający Biskupin 
odbywaliby swoistą podróż w czasie, poczy-
nając od rekonstrukcji z najstarszych epok ku 
czasom coraz bliższym współczesności. Kon-
cepcja ta przez całe dziesięciolecia pozostawa-
ła w sferze planów, dopiero w 2012 roku, dzię-
ki dofinansowaniu z funduszy UE pojawiła się 
szansa na jej realizację. 

W świadomości społecznej wyjątkowość 
Biskupina wynika z faktu, że jest on „bardzo 

stary“. Tymczasem archeolodzy znają wiele 
innych stanowisk archeologicznych, których 
metryka jest znacznie starsza niż gród kul-
tury łużyckiej na stanowisku nr 4. Wyjątko-
wość Biskupina polega na tym, że drewniane 
konstrukcje tego grodu przetrwały do naszych 
czasów w bardzo dobrym stanie. Badacze Bi-
skupina odkryli domostwa, ulice i fragmenty 
wału obronnego zachowane do wysokości kil-
kudziesięciu cm. Oczywiście nie rozwiązało to 
wszystkich wątpliwości dotyczących zabudo-
wy biskupińskiego grodu, ale znacznie ograni-
czyło ich liczbę. Na przeważającej liczbie sta-
nowisk archeologicznych w Polsce elementy 
organiczne, w tym drewno, niestety nie zacho-
wują się. Po dawnych budynkach zostają w naj-
lepszym razie jedynie smugi ciemniejszej zie-
mi, widoczne po usunięciu warstwy ornej. Tak 
było na „wiosce pierwszych rolników“ (stano-
wisko 15a) - ciemny kształt ukazywał wielkość 
i zarys „długiego domu“.

Jeszcze mniej klarowna była sytuacja na 
„wiosce wczesnopiastowskiej“. Tutaj nie od-
kryto nawet zarysów dawnej zabudowy, a jedy-
nie paleniska, które najprawdopodobniej ongiś 
znajdowały się we wnętrzach chat. Wbrew po-
zorom sytuacja taka dostarcza kilku istotnych 
informacji. Brak zarysów chat sugerował, że za-
budowa wzniesiona była tutaj w konstrukcji 
zrębowej, która charakteryzuje się tym, że skła-
dają się na nią jedynie poziome elementy, brak 
tutaj pionowych pali, wgłębionych w grunt. 
Odległość pomiędzy poszczególnymi paleni-
skami wynosiła około 5 m, co pozwoliło osza-
cować wielkość poszczególnych domostw - za-
kładając, że paleniska znajdowały się w central-
nej części chaty, to wielkość boku poszczegól-
nych ścian wynosiła ok. 4-5 m. Wioska ta re-
prezentowała typ „owalnicy“, na co wskazuje 
rozmieszczenie palenisk, skupiające się wokół 
wolnej przestrzeni o wymiarach ok. 80 x 40 m.

Są też pewne różnice między współczesną 
rekonstrukcją „wioski wczesnopiastowskiej“ 
a jej pierwowzorem sprzed 1000 lat. Rekon-

strukcja jest nieco szersza od oryginału, tzn. 
linia zabudowy od strony wschodniej została 
„rozepchnięta“ o ok. 20-30 m, aby w ten sposób 
powiększyć majdan osady. Wioska ta pierwot-
nie posiadała także od strony pn.-wsch. połącze-
nie z brzegiem Jeziora Biskupińskiego - natural-
ne w tym miejscu podwyższenie terenu umoż-
liwiało swobodny dostęp do plaży. Obecnie 
jest tam zagroda dla zwierząt i nic nie sugeru-
je, że znajdowało się tam przejście do jeziora.

Kolejna różnica polega na tym, że orygi-
nalna osada miała po części obronny charakter, 
który obecnie został całkowicie zatarty. Przez 
tę osadę wiodła jedyna droga do wczesnośre-
dniowiecznego gródka plemiennego, znajdu-
jącego się w obrębie stanowiska nr 4. Wioska 
była niemal ze wszystkich stron otoczona te-
renami podmokłymi, a z gródkiem łączyła ją 
usypana przez ludzi grobla. Jedyne „suche“ doj-
ście prowadziło do niej od południa. Odkry-
to tutaj pozostałości drewnianego traktu, któ-
ry przecięty był dwoma fosami, dochodzący-
mi do obszarów zabagnionych. Pomiędzy fo-

Rekonstrukcja „wioski wczesnopiastowskiej” 
w Biskupinie

Na przełomie lat 50. i 60. XX wieku prof. Zdzisław Adam Rajewski stworzył koncepcyjny plan rozwo-
ju biskupińskiego rezerwatu, zakładający rekonstrukcję nie tylko grodu kultury łużyckiej (stanowisko nr 4), 
ale także kilku innych obiektów odkrytych podczas badań archeologicznych.

Sytuacja osadnicza w Biskupinie we wczesnym średnio-
wieczu (wg W. Szafrańskiego). W dolnej części widoczny 
zarys „wioski wczesnopiastowskiej“ (stan. 6) - prostoką-
ty oznaczają zabudowę mieszkalną, czarne kropki obiek-
ty gospodarcze. W górnej części, na półwyspie (stan. 4) 
czarną linią oznaczono zarys wału gródka plemiennego.

Interpretacja wyglądu zabudowy oraz próba oznacze-
nia hipotetycznych zajęć poszczególnych mieszkańców 
„wioski wczesnopiastowskiej“ (wg W. Szafrańskiego, 
rys. A. Wawrzyński)


