
Wieczory w biskupińskim grodzie z każ- 
dym dniem stają się bardziej chłodne, 
warto więc pomyśleć o ciepłym nakry-
ciu. Na zdjęciu w jednej z chat rekon-
struktor kultury pomorskiej Andrzej 
Walenkiewicz z Gdańska przygoto-
wuje tunikę.    fot. Maciej Tyrakowski
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Współcześnie dziegieć to słowo, które 
brzmi zagadkowo a sam specyfik owiany jest 
tajemnicą. Wyjaśniając, dziegieć - to forma 
smoły drzewnej powstająca z kory brzozowej 
pod wpływem wysokiej temperatury. Dziegieć 
w dawnych czasach miał szerokie zastosowanie, 
ze względu na jego odkażające właściwości sto-
sowany był przeważnie w medycynie ludowej 
i weterynarii. 

Dziegciarze podczas festynów archeolo-
gicznych nieprzypadkowo pracują na terenie 
wioski wczesnośredniowiecznej. Tutaj mię-
dzy IX a XI wiekiem funkcjonowała tętnią-
ca życiem osada. Wioska ta miała charakter 
rzemieślniczo-gospodarski, a jej mieszkańcy 
wykonywali powinności wobec rezydującego 
w grodzie na półwyspie możnowładcy. Pew-
na część mieszkańców tej osady trudniła się 
również pędzeniem dziegciu, o czym świad-
czą relikty ujawnione podczas prac archeolo-
gicznych. W czasie wykopalisk, prowadzo-
nych przez Włodzimierza Szafrańskiego, od-
kryto kilka jam, które zinterpretowano jako 
pozostałość po smolarni, w której wytwarza-
no dziegieć. Jamy te znajdowały się na pół-
nocnym skraju osady, poza zasięgiem części 
mieszkalnej. 

Pierwsze prace związane z eksperymental-
nym pędzeniem dziegciu w Biskupinie przepro-
wadził pod koniec lat czterdziestych dwudzie-
stego wieku Włodzimierz Szafrański. Chciał 
on poprzez doświadczenie wykazać słuszność 
interpretacji kilku wspomnianych już wcze-

śniej obiektów, iż są to pozostałości po ja-
mach służących do pędzenia dziegciu. W wyni-
ku przeprowadzonego eksperymentu udowod-
niono, że jamy faktycznie, pierwotnie wyko-
rzystywano do pozyskiwania dziegciu. Ekspe-
ryment był na tyle udany, że podczas niego uda-
ło się uzyskać niewielką ilość dziegciu. 

Od tamtej pory na terenie rezerwatu ar-
cheologicznego w Biskupinie nikt nie pro-
wadził w ramach archeologii eksperymental-
nej prac nad dziegciem. Dopiero gdy w poło-
wie lat osiemdziesiątych w Biskupinie pojawił 
się młody wówczas archeolog Wojciech Pio-
trowski, a dziś już doświadczony dziegciarz, 
ponownie podjęto pracę nad tą czarną substan-
cją. Jak mówi sam Wojciech Piotrowski im-
pulsem do tego, aby zainteresować się produk-
tem suchej destylacji kory brzozowej było to, 
że współcześnie dziegieć jest praktycznie nie-
znany, ale dawniej, aż do końca dziewiętnaste-
go wieku, był produktem powszechnie stoso-
wanym, odgrywającym istotną rolę w życiu co-
dziennym. Zainteresowanie smołami drzewny-
mi u Wojciecha było tak silne, że stał się on au-
torem licznych prac naukowych oraz populary-
zujących, których tematyka dotyczyła dzieg-
ciu oraz smół.

Podczas festynów archeologicznych Woj-
ciech Piotrowski co roku prowadzi pokazy 
pędzenia dziegciu. Początkowo wraz z Jerzym 
Buczkowskim oraz Mieczysławem Gramzą 
prezentowali to rzemiosło u nasady półwyspu 
biskupińskiego. Z czasem stanowisko dzieg-

ciarzy zostało przenie-
sione na kraal w Bi-
skupinie, gdzie przy 
dziegciu Wojciecho-
wi Piotrowskiemu za-
czął pomagać pracow-
nik Muzeum Piotr 
Gaczkowski. Aura 
oraz niezwykły kli-
mat towarzyszący pę-
dzeniu dziegciu spo-
wodowała, że Ci dwaj 
stworzyli swoisty ze-
spół uzupełniających 
się dziegciarzy. Co 
ciekawe na stanowi-
sku z dziegciem swo-
ją pierwszą przygodę 

z odtwórstwem historycznym rozpoczął jesz-
cze jako student archeologii Szymon Nowa-
czyk, który obecnie jest pracownikiem Mu-
zeum. 

Muzeum Archeologiczne w Biskupinie 
było organizatorem dwóch sympozjów na-
ukowych, na które zjechali się naukowcy nie-
mal z całego świata, prezentujący wyniki swo-
ich badań związanych z dziegciem i smołami 
drzewnymi. Pierwsze sympozjum odbyło się 
w 1993 roku, a jego efektem jest unikatowa pu-
blikacja zatytułowana Proceedings of the First 
International Symposium on Wood Tar and 
Pitch, która w całości została poświęcona pro-
blematyce dziegciarskiej oraz smołom drzew-
nym. Drugie międzynarodowe sympozjum od-
było się w Biskupinie w 2012 roku i niebawem 
ma się ukazać publikacja z wygłoszonymi na 
nim referatami.

Od 2013 roku dziegciarze już na stałe zago-
ścili w wiosce wczesnośredniowiecznej. Lokali-
zacja ta ma ważne znaczenie, gdyż w tym miej-
scu przed wiekami, w czasach piastowskich 
funkcjonowała osada, którą zamieszkiwali rów-
nież ludzie parający się niełatwym zajęciem, ja-
kim było pozyskiwanie dziegciu. 

SzyMoN RoSołoWSki
Muzeum Archeologiczne w Biskupinie

O dziegciarzach w Biskupinie
Podczas festynów archeologicznych zwiedzający Biskupin docierają do stanowiska z dziegciem. odwiedzają-
cym to miejsce dziegieć kojarzy się najczęściej z powiedzeniem, że łyżka dziegciu potrafi zepsuć smak  
w beczce miodu. Jednak nie każdy zdaje sobie sprawę, czym jest ta substancja oraz z czego jest wytwarzana.

Dziegciarze przy pracy            
         fot. Justyna Łuczka

Dziegciarz Wojciech przy pracy   fot. archiwum MAB


