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ÂREDNIOWIECZNE DOMY NA GARNKACH
W ÂWIETLE BADA¡ ARCHEOLOGICZNYCH W NIDZICY

A

rcheologia nabiera coraz wi´kszego znaczenia w badaniach nad zmianami struktury
Êredniowiecznych i nowo˝ytnych za∏o˝eƒ miejskich. Dostarcza historykom danych zazwyczaj
dla nich niedost´pnych. Materia∏y z wykopalisk
umo˝liwiajà weryfikacj´ dotychczasowych ustaleƒ, opartych na êród∏ach pisanych oraz planach
miast.
Rodowód Nidzicy, miasta po∏o˝onego w województwie warmiƒsko-mazurskim, 55 km na po∏udnie od Olsztyna, si´ga 1381 r. MiejscowoÊç ma
zatem d∏ugà i bogatà histori´, w zwiàzku z czym,
kiedy we wrzeÊniu 1999 r. rozpocz´to nadzory
archeologiczne we wschodniej pierzei rynku starego miasta, spodziewano si´ ujawnienia wielu
reliktów zwiàzanych z dawnym osadnictwem
i zabudowà.
Ju˝ po eksploracji pierwszych 8 m wykopu
liniowego wytyczonego pod budow´ kolektora
Êciekowego i wymian´ gazociàgu, oznaczonego
jako 8a w obr´bie stanowiska I, natrafiono na
warstwy kulturowe. Zalegajàcy w ich obr´bie
materia∏ zabytkowy pozwoli∏ datowaç je na okres
halsztacki D – starszy i m∏odszy okres przedrzymski – oraz powiàzaç z osadnictwem kultury kurhanów zachodnioba∏tyjskich i kultury przeworskiej (grupa nidzicka). Znaczenie tego odkrycia pozwoli∏o zmieniç charakter prac wykopaliskowych z nadzorów na wyprzedzajàce inwestycj´ badania archeologiczne. Dostosowujàc prace
badawcze do projektu inwestycji, wytyczono dwa
prostopad∏e wzgl´dem siebie wykopy. Pierwszy
z nich, oznaczony jako 8a, mia∏ 14 m d∏ugoÊci
i stanowi∏ kontynuacj´ wczeÊniej rozpocz´tych
prac. Jego bieg wytycza∏a oÊ o orientacji wschódzachód. Drugi, oznaczony jako 8b, mia∏ 87 m
d∏ugoÊci i bieg∏ wzd∏u˝ osi pó∏noc-po∏udnie1.
SzerokoÊç obu wykopów nie przekracza∏a
w partii stropowej 2 m (il. 2).

1. Stanowisko II, wykop 8b. Fragment izolacji ceramicznej oraz
bruk kamienny u∏o˝ony powy˝ej na podsypce z piasku. Na pierwszym planie widoczny fundament kamienny budynku wyznaczajàcy granic´ izolacji od strony pó∏nocnej. Wszystkie fot.
A. Mackiewicz.
1. Site II, dig 8b. Fragment of ceramic insulation ands stone
pavement placed higher on a sand bed. In the foreground: visible
stone foundation of the building marking the limits of insulation
from the north. All photos: A. Mackiewicz.
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q III poziom – póênoÊredniowieczny, zachowany jedynie w po∏udniowej cz´Êci wykopu 8b. Zarejestrowano tu Êlady nieistniejàcej ju˝ zabudowy po∏udniowej pierzei rynku w postaci kamiennych
fundamentów ∏àczonych na zapraw´ wapiennà
oraz pok∏ady spra˝onej polepy, b´dàcej pozosta∏oÊcià po zabudowie typu szachulcowego;
q IV poziom – Êredniowieczny, zarejestrowany
równie˝ w wykopie 8b, mia∏ mià˝szoÊç 0,4 m.
Stanowi∏a go warstwa ciemnoszarej gliniastej
ziemi zawierajàca odpady drewna i fragmenty
ceramiki oraz relikty izolacji poziomej budynku
wraz z zachowanym poziomem u˝ytkowym;

2. Nidzica, stanowisko II. Wycinek planu starego miasta z naniesionymi wykopami 8a i 8b. Wykopy zaznaczono kolorem czerwonym.
2. Nidzica, site II. Fragment from a plan of the Old Town with digs
8a and 8b marked in red.

W obr´bie wykopów 8a i 8b wydzielono 5 poziomów stratygraficznych:
q I poziom – nawierzchnia rynku dwojakiego rodzaju: wspó∏czesna2, wykonana z kostki brukowej oraz XIX-wieczna, wykonana z kamieni polnych Êredniej wielkoÊci. Oba rodzaje nawierzchni
zalega∏y na podsypce z piasku. Mià˝szoÊç tego poziomu si´ga∏a 0,4 m;
q II poziom – warstwa niwelacyjna o mià˝szoÊci
0,2-0,3 m w postaci silnie spiaszczonej ziemi, zawierajàca drobne kamyki, gruz oraz fragmenty
póênoÊredniowiecznych i nowo˝ytnych naczyƒ
glinianych;

3. Stanowisko II, wykop 8b. Obiekt III, przekrój.
3. Site II, dig 8b. Object III, section.
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4. Stanowisko II, wykop 8b. Zachowany uk∏ad stratygraficzny.
W stropie warstwa póênoÊredniowieczna (ciemnoszara ziemia),
w spàgu warstwa halsztacko-lateƒska (jasnobrunatna piaszczysta
ziemia).
4. Site II, dig 8b. Preserved stratigraphic layout. In the ceiling –
a late mediaeval stratum (dark grey soil), in the brace – a HallstattLa Tene stratum (light brown sandy soil).

q V poziom – pradziejowy, wyst´pujàcy w wykopie
zarówno 8a, jak i 8b. Stanowi∏y go brunatna, silnie spiaszczona ziemia oraz jasnobrunatny piasek.
W obr´bie tego poziomu ods∏oni´to równie˝
i przebadano 10 obiektów gospodarczych, w tym
8 jam zasobowych i 2 paleniska (il. 3, 4, 5).
Ruchomy materia∏ zabytkowy znaleziony w trakcie
eksploracji wykaza∏ znaczne zró˝nicowanie chronologiczne. Obok fragmentów naczyƒ kultury kurhanów zachodnioba∏tyjskich, wystàpi∏ równie˝ materia∏ ceramiczny zwiàzany z kulturà przeworskà
(grupa nidzicka). Próbki w´gli drzewnych pobrane
do analizy C14 pozwoli∏y uzyskaç dat´ 379-160 r.
p.n.e. Adam Mackiewicz3 w swoim opracowaniu
dotyczàcym badaƒ na terenie rynku starego miasta
w Nidzicy zwraca uwag´ na fakt, ˝e znaleziona
tam osada pradziejowa stanowi ciekawy przyk∏ad
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wspó∏wyst´powania w obr´bie jednego stanowiska
materia∏ów ceramicznych schy∏kowej fazy kultury
kurhanów zachodnioba∏tyjskich i wczesnych faz
kultury przeworskiej (il. 6, 7). Jest to wed∏ug niego
przypuszczalnie jeden z pierwszych udokumentowanych na terenie pó∏nocno-wschodniej Polski
przypadków zaistnienia obu tych kultur w obr´bie
jednego stanowiska4.
Niewàtpliwie najciekawszym elementem, który
wystàpi∏ w obr´bie IV poziomu stratygraficznego,
by∏a izolacja Êredniowiecznego budynku wykonana
z lepionych na kole garnków. Otó˝ na g∏´bokoÊci
nieprzekraczajàcej 2 m natrafiono na bruk kamienny
u∏o˝ony na podsypce z piasku. Bruk ten, wykonany
z niewielkich polnych kamieni, stanowi∏ z pewnoÊcià
posadzk´ w piwnicy budynku. Po jego usuni´ciu oraz
zalegajàcej pod nim podsypki natrafiono na warstw´
naczyƒ odwróconych do góry dnem (il. 8). Naczynia
te u∏o˝one zosta∏y ciasno jedno obok drugiego,
a przestrzenie mi´dzy nimi wype∏niono glinà. W ten
sposób uzyskano niemal˝e idealnie p∏askà i stabilnà
podwalin´, stanowiàcà doskona∏à izolacj´ wzniesionego tu budynku (il. 1).

6. Stanowisko II, wykop 8b. Obiekt VI, palenisko w trakcie eksploracji.
6. Site II, dig 8b. Object VI, hearth in the course of exploration.

bli˝eniu przypomina∏ kwadrat bàdê romb (il. 9).
Jednak˝e najwi´ksze zainteresowanie archeologów
wzbudzi∏y dna naczyƒ, których zadaniem by∏o
stworzenie swego rodzaju posadzki. Chodzi mianowicie o ich gruboÊç, która niejednokrotnie si´ga∏a
nawet 2,5 cm. Ani znane z tego okresu naczynia
pe∏niàce funkcj´ zastawy sto∏owej lub kuchennej, ani
te˝ kafle typu garnkowego lub miskowego wyst´pujàce na terenie pn.-wsch. Polski nie mia∏y den o takiej gruboÊci. Fakt ten zadecydowa∏ m.in. o odrzuceniu hipotezy, która pozwoli∏aby zinterpretowaç znalezisko jako sk∏ad naczyƒ lub kafli, a jednoczeÊnie
sta∏ si´ podstawà stwierdzenia, ˝e naczynia te stanowi∏y zaskakujàcy rodzaj izolacji budynku od niekorzystnych oddzia∏ywaƒ Êrodowiska.

5. Stanowisko II, wykop 8b. Obiekt V, palenisko z fragmentami
naczyƒ przeworskich (grupa nidzicka).
5. Site II, dig 8b. Object V, hearth with fragments of Przeworsk
culture (Nidzica group) vessels.

Naczynia przypomina∏y swym kszta∏tem wysmuk∏e Êci´te sto˝ki, przy czym cz´Êç z nich mia∏a Êciany
czerepu lekko wkl´s∏e, a cz´Êç wypuk∏e. Zapewne
sprzyja∏o to lepszemu wpasowaniu si´ poszczególnych egzemplarzy, aby mog∏a zostaç utworzona
w miar´ jednolita i stabilna powierzchnia. Âciany
wszystkich garnków mia∏y pokarbowanà powierzchni´, zapewne w celu uzyskania lepszej przyczepnoÊci
glinianego spoiwa. WysokoÊç naczyƒ waha∏a si´ od
15 do 21 cm, a Êrednica dna wynosi∏a od 13 do
17 cm. We wszystkich przypadkach Êrednica wylewu
by∏a zdecydowanie mniejsza od Êrednicy dna.
Wszystkie wylewy cechowa∏a te˝ znacznie pogrubiona i zaokràglona kraw´dê, a ich kszta∏t w przy-

7. Stanowisko II, wykop 8b. Negatyw pala poni˝ej halsztackolateƒskiej warstwy kulturowej.
7. Site II, dig 8b. Negative of a post underneath the Hallstatt-La
Tene culture layer.
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Ciasno u∏o˝one obok siebie i odwrócone do góry dnem garnki, zawierajàce w swoim wn´trzu poduszk´ powietrznà i oblepione z zewnàtrz glinà, która przeciwdzia∏a∏a wszelkim zb´dnym ruchom ca∏ej
konstrukcji, stanowi∏y idealne zabezpieczenie budynku przed wilgocià (il. 10). Jakiekolwiek jeszcze wàtpliwoÊci co do interpretacji znaleziska, które pojawi∏y si´ w momencie jego odkrycia, zosta∏y rozwiane,
kiedy w trakcie kontynuowania eksploracji natrafiono na pozosta∏oÊci Êcianek dzia∏owych posadowionych bezpoÊrednio na bruku u∏o˝onym na tej „garnkowej” izolacji. Obecnie taka w∏aÊnie interpretacja
znaleziska nie budzi ju˝ wi´kszych obiekcji.
Podczas przeprowadzonych badaƒ zarejestrowano ponad 200 ca∏ych oraz niemal drugie tyle fragmentów naczyƒ „izolacyjnych”, przy czym nale˝y
zaznaczyç, ˝e badania te nie ujawni∏y ca∏ej
powierzchni izolacyjnej. PrzeÊledzenie zasi´gu zalegania izolacji wymaga∏oby zapewne usuni´cia nawarstwieƒ stratygraficznych zalegajàcych na znacznej powierzchni rynku starego miasta w Nidzicy, co
znacznie przekracza∏o mo˝liwoÊci finansowe realizowanej wówczas inwestycji.

Siermi´˝ny wyglàd naczyƒ, a wi´c brak jakiejkolwiek ornamentyki lub te˝ innych ozdobników
w sposób niezaprzeczalny Êwiadczà o ich przeznaczeniu. Przy ich produkcji wzgl´dy estetyczne nie
gra∏y ˝adnej roli. Stàd te˝ zapewne niektóre krzywizny czy te˝ niejednolita barwa czerepu, które to cechy
w przypadku zastawy sto∏owej lub kuchennej bàdê
te˝ kafli deprecjonowa∏yby je ca∏kowicie. Z pewnoÊcià by∏y to wyroby niezwykle solidne i trwa∏e,
o czym Êwiadczy fakt, ˝e przetrwa∏y w stanie nienaruszonym po dzieƒ dzisiejszy, czyli bez ma∏a 600
lat, podczas gdy chronione przez nie przed wilgocià
domy dawno ju˝ nie istniejà.
Badania dendrochronologiczne konstrukcji drewnianych zalegajàcych zarówno nad naczyniami, jak
i pod nimi, wykonane przez Marka Kràpca, okreÊli∏y
przedzia∏ czasowy ich budowy mi´dzy rokiem 1372
a 1408. Zwa˝ywszy na to, i˝ akt lokowania miasta
mia∏ miejsce w 1381 r., mo˝na zaw´ziç czas powstania tych konstrukcji do okresu po tym wydarzeniu,
a przed 1408 r.
Opisana tu izolacja jest znaleziskiem zupe∏nie
niezwyk∏ym, zarówno w skali Polski, jak i Europy.

8. Stanowisko II, wykop 8b. Widok z góry na bruk kamienny oraz znajdujàcà si´ pod nim izolacj´ wykonanà z naczyƒ ceramicznych.
8. Site II, dig 8b. View from above of the stone pavement and the pottery insulation underneath it.
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9. Stanowisko II, wykop 8b. Naczynia „izolacyjne” po demonta˝u.
9. Site II, dig 8b. “Insulation” vessels after disassembly.

Wprawdzie stosowanie wyrobów ceramicznych w charakterze warstwy izolacyjnej znane by∏o ju˝ w pierwszych wiekach naszej ery i stosowane na terenie
imperium rzymskiego, jednak˝e na ogó∏ u˝ywano
w tym celu pot∏uczonych i zniszczonych naczyƒ, rozbijajàc je na drobniejsze fragmenty i utwardzajàc
nimi pod∏o˝e pod zabudow´ lub pod nawierzchni´
drogi. W trakcie poszukiwaƒ analogii do znaleziska
z Nidzicy natrafiono na wyniki badaƒ archeologicznych prowadzonych w latach 1961 i 1963 w Sieklukach, pow. bia∏obrzeski, woj. mazowieckie5, oraz
w mieÊcie Münchsmünster, na pó∏noc od Monachium,
które mia∏y miejsce w latach 1992-19936. W obu
przypadkach izolacj´ stanowi∏y odwrócone do góry
dnem zarówno kafle miskowe (Münchsmünster), jak
i garnkowe (Siekluki). Równie˝ Jacek Wysocki podczas pobytu w po∏udniowej Francji natrafi∏ w ruinach
antycznego miasta Vienne, na po∏udnie od Lyonu, na
podobnà izolacj´, tym razem wykonanà z du˝ych
naczyƒ zasobowych (oko∏o 50 cm wysokoÊci),
pe∏niàcych, podobnie jak w dwóch wczeÊniejszych
przypadkach, zupe∏nie odmiennà funkcj´ ni˝ ta, do
której je pierwotnie przeznaczono7. Ten w∏aÊnie fakt
zasadniczo ró˝ni znalezisko z Nidzicy od trzech

10. Stanowisko II, wykop 8b. Fragment profilu pó∏nocnego i zachodniego ukazujàcy sposób wykonania izolacji ceramicznej.
10. Site II, dig 8b. Fragment of the northern and western profile
showing the method of making the pottery insulation.
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Odr´bnà kwesti´ stanowi problem ekspozycji
znaleziska. Dzi´ki porozumieniu mi´dzy WarmiƒskoMazurskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
a muzeum na zamku w Nidzicy oraz dzi´ki wydatnej
pomocy pracowników Wojewódzkiego Urz´du Ochrony Zabytków w Olsztynie uda∏o si´ odtworzyç niewielki fragment izolacji. Niestety, mimo wykonania
bardzo precyzyjnej rekonstrukcji, forma ekspozycji
w zamkni´tej gablocie (il. 14) jest dla zwiedzajàcych
ma∏o czytelna i nie oddaje w pe∏ni przeznaczenia,

11. Stanowisko II, wykop 8b. Fragment ceglanej posadzki piwnicy, pod którà znajdowa∏a si´ izolacja z naczyƒ ceramicznych.
11. Site II, dig 8b. Fragment of the brick cellar floor above the pottery insulation.

opisanych wczeÊniej. Nidzickie garnki pe∏ni∏y bez
wàtpienia rol´ li tylko izolacji. Z ca∏à pewnoÊcià ani
ich kszta∏t, ani te˝ pozosta∏e cechy morfologiczne
(gruboÊç dna, Êrednica wylewu, brak ornamentu) nie
dajà podstaw do kojarzenia ich z ˝adnà innà funkcjà.
Zachowana izolacja, a tak˝e relikty kamiennych
fundamentów i pozosta∏oÊci ceglanej Êcianki dzia∏owej pozwoli∏y na dokonanie próby rekonstrukcji
Êredniowiecznego domostwa, stojàcego w Nidzicy
w pierzei przyrynkowej (il. 11, 12, 13, 14).

12. Stanowisko II, wykop 8b. Drewniany element konstrukcyjny
budynku.
12. Site II, dig 8b. Wooden construction element of the building.

13. Model domostwa wzniesionego
na izolacji z „garnków”, przekrój.
Rys. A. Grygo.
13. Model of a house built on the
“pot” insulation, section. Drawing:
A. Grygo.
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a tak˝e unikatowoÊci znaleziska. Poniewa˝ izolacja
sama w sobie stanowi niezwyk∏à rzadkoÊç na skal´
europejskà, warto by∏oby rozwa˝yç mo˝liwoÊç bardziej atrakcyjnej prezentacji tego tworu Êredniowiecznej myÊli technicznej.

Mgr Hanna Dorota Mackiewicz, archeolog, absolwentka
Uniwersytetu Miko∏aja Kopernika w Toruniu. Wiele lat
wspó∏pracowa∏a z prywatnà firmà archeologicznà „ARCHEO-Adam”, prowadzàcà badania na terenie starych
miast Warmii i Mazur. Obecnie jest pracownikiem
Regionalnego OÊrodka Badaƒ i Dokumentacji Zabytków
w Olsztynie.

14. Stanowisko II, wykop 8b.
Ekspozycja w salach wystawowych zamku w Nidzicy ukazujàca sposób izolacji budynku
od pod∏o˝a przy u˝yciu tzw.
garnków „izolacyjnych”.
14. Site II, dig 8b. Exposition
in the showrooms of Nidzica
Castle showing the method of
insulating a building by using
the so-called “insulation” pots.

Przypisy
1. A. Mackiewicz, Komunikat z badaƒ ratowniczych osady z ostatnich wieków p.n.e. w Nidzicy, woj. warmiƒsko-mazurskie, (w:)
„Pruthenia antiqua. Studia do pradziejów i wczesnej historii ziem
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a Êrodowisko w epoce bràzu i wczesnej epoce ˝elaza u po∏udniowowschodnich pobrze˝y Ba∏tyku (Mensch und Umwelt In der
Bronzezeit und früheren Eisenzeit an dem südöstlichen Rand der
Ostsee), Olsztyn 2004, s. 361.
2. Pos∏uguj´ si´ tutaj poj´ciami chronologicznymi, które wymagajà
kilku s∏ów wyjaÊnienia. OkreÊlenie: nawarstwienia (bàdê zabytki)
nowo˝ytne w ogólnym uj´ciu obejmowa∏o jak dotàd okres od koƒca
XV do koƒca XIX w. W ramach tego poj´cia wydzielam poszczególne podokresy chronologiczne. I tak okreÊlenie wczesnonowo˝ytny obejmuje okres od koƒca XV do koƒca XVI w.
W sporadycznych przypadkach mo˝e ono dotyczyç poczàtku XVII w.
Natomiast mianem póênonowo˝ytny obj´to okres od poczàtku do
koƒca XIX w. Mówiàc o nawarstwieniach lub te˝ zabytkach wspó∏czesnych, mam na myÊli okres od poczàtku XX w. do czasów obecnych. Uwzgl´dniajàc powy˝sze podzia∏y, okres od poczàtku XVII
do koƒca XVIII w. nazywaç b´d´ nowo˝ytnym. Je˝eli chodzi o póêne Êredniowiecze, to w przypadku pó∏nocno-wschodniej Polski poj´ciem tym obejmuj´ okres od 2. po∏. XIII do koƒca XV w. Mo˝liwe

jest tak˝e u˝ywanie tego okreÊlenia w odniesieniu do pierwszych
dziesi´cioleci wieku XVI (a˝ do jego po∏owy); dotyczy to obszarów, na których wczeÊniej nie rozwin´∏y si´ oÊrodki miejskie.
Kryterium takie przyj´to dla pó∏nocno-wschodniej Polski (w skali
europejskiej schy∏ek póênego Êredniowiecza w zale˝noÊci od regionu wià˝e si´ bàdê z rokiem 1453 – zdobycie Konstantynopola przez
Turków, bàdê z rokiem 1492 – dotarcie Krzysztofa Kolumba do
wybrze˝y Ameryki czy upadek Grenady w Hiszpanii, bàdê te˝
z rokiem 1517 – wystàpienie Marcina Lutra).
3. A. Mackiewicz, jw., s. 362.
4. A. Mackiewicz, jw., s. 363.
5. Z. Pyzik, Âredniowieczny sk∏ad kafli garnkowych w Sieklukach,
pow. Bia∏obrzegi. Sprawozdanie z badaƒ terenowych w r. 1961
i 1963, (w:) „Rocznik Muzeum Âwi´tokrzyskiego”, t. III, Kraków
1966, s. 139 i n.
6. M. Jandejsek, Die Ausgrabungen auf dem Gelände des ehemaligen Klosters Münchsmünster (1992-1993),
http://www.muenchsmuenster.de/kultur/klosterr.htm, 2003.
7. J. Wysocki, Dziwne odkrycie w Nidzicy, czyli o tym, ˝e podró˝e
kszta∏cà, (w:) „Warmiƒsko-mazurski biuletyn konserwatorski”, red.
J. Wysocki, R. II, Olsztyn 2000, s. 122 i n.

MEDIAEVAL HOUSES ON POTS IN THE LIGHT OF ARCHAEOLOGICAL EXCAVATIONS
IN NIDZICA

T

he expectations associated with the archaeological supervision initiated in September 1999 in the
eastern row of houses in the Old Town of Nidzica
concerned relics connected with old settlements and
town development.

Already the exploration of the first metres unearthed strata dating from the Hallstatt D/La Tene A
period, associated with the settlement of the western
Balt barrow culture and the Przeworsk culture. The
significance of this discovery made it possible to
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change the very nature of the excavation from supervision to archaeological research.
The five basic stratigraphic layers distinguished
in the course of the investigations include:
I level – contemporary and nineteenth-century surfaces,
II level – late mediaeval and modern layers,
III level – late mediaeval traces of half-timber buildings in the southern row of houses in the market
square,
IV level – mediaeval strata containing relics of pottery,
V level – ancient.
The most interesting element registered in the
course of the excavations was the longitudinal insulation of the mediaeval buildings made of pots
fashioned on a potter’s wheel. A stone pavement on
a sand bed, certainly comprising the cellar floor, was
found at a depth not exceeding 2 metres. A layer of
vessels was discovered after the removal of the pavement. Compactly arranged and turned upside down,
the empty pots, covered with clay, provided excellent
insulation against dampness and, at the same time,
created a stable sleeper for the whole building, as

evidenced by the remnants of partition walls built
directly on the “pot” insulation.
The excavations registered more than 200 whole
“insulation” vessels and almost the same number of
their fragments.
The dendrochronological examination of the
wooden construction on the pavement above the insulation was performed by M. Kràpiec, who established the time span of the construction as 1372-1407.
In view of the fact that the town’s locatio took place
in 1381, we may narrow down the origin of the construction to the post-1381 and pre-1408 period.
The described insulation remains unique on
a Polish and European scale.
The exposition of the findings posed a different
problem. Thanks to an agreement between the
Voivodeship Conservator of Historical Monuments
for Varmia and Mazuria and the museum at Nidzica
Castle as well as the assistance of the staff of the
Voivodeship Office for the Protection of Historical
Monuments in Olsztyn it was possible to recreate
a small fragment of this example of mediaeval
technology.

