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1. Przebieg edukacji i pracy zawodowej 

Edukację na poziomie średnim odbyłem w Liceum Ogólnokształcącym im. Braci 

Śniadeckich w Żninie. W latach 1978-1983 studiowałem na Wydziale Technologii Drewna 

Akademii Rolniczej (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy) w Poznaniu. Pracę magisterską pt. 

„Próby wzbogacania igliwia świerka (Picea excelsa) w związki azotowe przy zastosowaniu 

amoniaku” wykonałem w Katedrze Leśnych Produktów Niedrzewnych pod kierunkiem prof. 

dr hab. Mieczysława Żurakowskiego. Dyplom magistra inżyniera technologii drewna uzyska-

łem w dniu 22 marca 1983 roku.  

W dniu 1 sierpnia 1983 roku zostałem zatrudniony w Państwowym Muzeum Arche-

ologicznym w Warszawie Oddział w Biskupinie na stanowisku młodszego asystenta. Moim 

zadaniem było zorganizowanie pracowni konserwatorskiej zajmującej się ochroną drewnia-

nych rekonstrukcji biskupińskich i konserwacją zabytkowego drewna wykopaliskowego. 

W czasie tworzenia pracowni odbywałem liczne szkolenia z zakresu ochrony i konserwacji 

różnych materiałów archeologicznych w polskich i niemieckich ośrodkach muzealno-

konserwatorskich. Pozwoliło mi to poszerzyć wiedzę zdobytą w czasie studiów na Wydziale 

Technologii Drewna. 

Od 1 kwietnia 1986 roku rozpocząłem działalność zawodową jako kierownik Pracow-

ni Konserwacji Drewna w Biskupinie. W celu dalszego uzupełnienia wiedzy z zakresu roz-

kładu i ochrony drewna w 1988 roku odbyłem kurs mykologii budowlanej zorganizowany 

przez Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa we Wrocławiu. Nawiązałem również 

współpracę z kilkoma zagranicznymi ośrodkami specjalizującymi się w zabezpieczaniu mo-

krego drewna archeologicznego.  

W 1991 roku zaprojektowałem i uruchomiłem próżniową nasycalnię drewna używa-

nego m.in. do budowy rekonstrukcji biskupińskich. Mojego autorstwa są także półautoma-

tyczne wanny wykorzystywane do konserwacji drewna wykopaliskowego. W ramach prowa-

dzonej działalności opracowałem koncepcje zabezpieczenia wielu cennych archeologicznych 

obiektów drewnianych przywożonych do konserwacji w Biskupinie z terenu całego kraju. 
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Prace konserwatorskie w biskupińskiej pracowni łączyłem z badaniami oceniającymi 

skuteczność przeprowadzanych zabiegów i testowaniem nowych sposobów zabezpieczania 

drewna. Wyniki badań koncentrujących się głównie na stabilizacji wymiarowej drewna ar-

cheologicznego prezentowałem na krajowych i zagranicznych konferencjach oraz publikowa-

łem w czasopismach naukowych z zakresu drzewnictwa i ochrony zabytków. 

Moje badania nad degradacją i konserwacją drewna prowadzone w latach 2000-2003 

zaowocowały przygotowaniem rozprawy doktorskiej pt. „Zawartość podstawowych składni-

ków chemicznych w drewnie wykopaliskowym a stabilność jego wymiarów po impregnacji 

w procesie konserwatorskim” wykonywanej pod kierunkiem prof. dr hab. Włodzimierza Prą-

dzyńskiego. Recenzentami pracy byli: prof. dr hab. Danuta Nicewicz (WTD SGGW w War-

szawie) i prof. dr hab. Waldemar Moliński (WTD AR w Poznaniu). Stopień naukowy doktora 

nauk leśnych w zakresie drzewnictwa nadany został mi Uchwałą Rady Wydziału Technologii 

Drewna Akademii Rolniczej w Poznaniu z dnia 6 czerwca 2003 roku. Na podstawie opinii 

recenzentów i na wniosek promotora rozprawa została wyróżniona przez Radę Wydziału za 

jej szczególną wartość naukową.  

Po doktoracie, oprócz badań nad stabilizacją wymiarów mokrego drewna wykopali-

skowego, skoncentrowałem uwagę na ochronie drewnianych pozostałości osiedla kultury łu-

życkiej zalegających na terenie półwyspu Jeziora Biskupińskiego. Zaprojektowałem i wdro-

żyłem unikatowy system monitorowania warunków środowiska, w którym pozostaje zabyt-

kowy materiał archeologiczny. Badania wykonywałem w ramach dwóch grantów realizowa-

nych we współpracy z Instytutem Chemicznej Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodni-

czego w Poznaniu. Prowadzone do dziś badania, obejmujące kompleksową ocenę aktualnego 

stanu zachowania drewna, dynamiki jego rozkładu w warunkach monitorowanego stanowiska 

i oceny fizykochemicznych parametrów środowiska, zaowocowały wieloma artykułami 

w renomowanych czasopismach naukowych, monografią i książką oraz referatami wygłasza-

nymi na polskich i zagranicznych konferencjach. Wdrożenie projektu odegrało dużą rolę 

w przyznaniu Muzeum prestiżowej europejskiej nagrody „Europa Nostra” za ochronę dzie-

dzictwa kulturowego. 

W czasie blisko 30 lat pracy, najpierw w Państwowym Muzeum Archeologicznym 

w Warszawie Oddział w Biskupinie, a po reorganizacji w 2000 roku w samodzielnym Mu-

zeum Archeologicznym w Biskupinie, zajmowałem wszystkie stanowiska pionu konserwator-

skiego od młodszego asystenta do starszego konserwatora i kierownika Działu Konserwacji 

Muzealiów. Współpracowałem z wieloma polskimi i zagranicznymi pracowniami konserwa-

torskimi i ośrodkami naukowo-badawczymi z zakresu konserwatorstwa, drzewnictwa i arche-
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ologii. Zajmowałem się popularyzacją nauki oraz prowadzeniem szkoleń i wykładów dla stu-

dentów archeologii i technologii drewna. Za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i dzia-

łalności konserwatorskiej byłem kilkakrotnie nagradzany. W 2007 roku doprowadziłem do 

rozpoczęcia działalności pracowni w nowym, profesjonalnie wyposażonym laboratorium. 

Jednocześnie, z uwagi na pogarszający się stan zdrowia (od dzieciństwa jestem osobą 

o znacznym stopniu niepełnosprawności) w połowie 2007 roku zrezygnowałem z kierowania 

Działem Konserwacji Muzealiów skupiając się na prowadzeniu badań naukowych. 

 

2. Wskazanie i omówienie osiągnięcia naukowo-badawczego 

Zgodnie z art. 16, p. 1 Ustawy z dnia 18 marca 2011 roku, o zmianie ustawy z dnia 14 

marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w za-

kresie sztuki jako osiągnięcie naukowe wybrałem: jednotematyczny cykl 7 publikacji pt. „Ba-

dania nad konserwacją drewna archeologicznego”. W skład wskazanego cyklu publikacji 

wchodzą następujące pozycje: 

 

1. Babiński L., 2007. Influence of pre-treatment on shrinkage of freeze-dried archaeological 

pine-wood. Folia Forestalia Polonica, Seria B, 38, 3-12. (6 punktów MNiSW wg listy 

z czerwca 2010).  

2. Babiński L., 2007. Influence of pre-treatment on shrinkage of freeze-dried archaeological 

oak-wood. Acta Scientiarum Polonorum, Silvarum Colendarum Ratio et Industria Ligna-

ria, 6 (4), 89-99. (6 punktów MNiSW wg listy z czerwca 2010). 

3. Babiński L., 2009. Higroskopijność i stabilność wymiarowa archeologicznego drewna 

wiązu po impregnacji poliglikolami etylenowymi i suszeniu liofilizacyjnym. Biuletyn In-

formacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki, 20 (1-4), 4-9. (Artykuł w języku angielskim: 

Hygroscopicity and dimensional stability of archaeological elm-wood after treatment with 

polyethylene glycols and freeze-drying. Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł 

Sztuki, 20 (1-4), 114-117). (2 punkty MNiSW wg listy z czerwca 2010). 

4. Babiński L., 2011. Badanie skuteczności konserwacji archeologicznego drewna sosny 

o małym skurczu poprzecznym i dużym skurczu wzdłużnym. Nauka Przyroda Technolo-

gie, 5, 3, #29. (6 punktów MNiSW wg listy z czerwca 2010). 

5. Babiński L., 2011. Investigations on pre-treatment prior to freeze-drying of archaeological 

pine wood with abnormal shrinkage anisotropy. Journal of Archaeological Science, 38 (7), 

1709-1715. (IF 1.914, 32 punkty MNiSW wg listy z czerwca 2010). 
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6. Babiński L., Zborowska M., Prądzyński W., 2011. Investigations of dimensional stability 

of 2700-year old oak wood from Biskupin after its treatment with polyethylene glycols 

and freeze-drying. Wood Research, 56 (4), 553-562. (IF 0.284, 20 punktów MNiSW wg 

listy z czerwca 2010). 

7. Babiński L., 2012. Research on dimensional stability in waterlogged archaeological wood 

dried in the non-cooled vacuum chamber connected to the laboratory freeze-dryer. Drew-

no. Prace Naukowe, Doniesienia, Komunikaty, 55 (187), 5-19. (IF 0.073, 6 punktów 

MNiSW wg listy z czerwca 2010).  

 

(Łączna wartość 7 prac wchodzących w skład cyklu publikacji wynosi 78 punktów wg listy 

MNiSW z czerwca 2010. Sumaryczny Impact Factor wskazanych publikacji wg listy Journal 

Citation Reports wynosi 2.271. Oświadczenia współautorów pracy nr 6 stanowi Załącznik nr 

6). 

 

 

Zabytkowe drewno stanowi nieocenione źródło informacji dla przedstawicieli wielu 

dyscyplin naukowych. Drewniane obiekty wydobywane z mokrych stanowisk archeologicz-

nych, niezależnie od wieku, gatunku i stopnia zaawansowania rozkładu tkanki drzewnej, wy-

magają podejmowania szeregu ratujących je zabiegów konserwatorskich. W początkowym 

etapie procesu konserwatorskiego, oprócz zabezpieczenia drewna przed postępującym rozkła-

dem biologicznym, prace koncentrują się głównie na stabilizacji początkowych wymiarów 

zabytkowego materiału. Przed rozpoczęciem suszenia drewna konieczna jest jego modyfika-

cja polegająca na zastąpieniu części wody, wypełniającej ściany i wnętrza komórek, odpo-

wiednim związkiem chemicznym. Dobór właściwego impregnatu oraz optymalna ilość 

wchłoniętego środka stabilizującego sprawiają, że wymiary i kształt zabezpieczanego obiektu 

nie ulegają drastycznym zmianom. Wyeliminowane zostają pęknięcia i deformacje, prowa-

dzące do nieodwracalnego zniszczenia zabytku. Umożliwia to skuteczne przeprowadzenie 

kolejnych zabiegów procesu konserwatorskiego, w tym związanych z rekonstrukcją i ekspo-

zycją zabytku. Należy podkreślić, że niewłaściwy dobór impregnatu lub parametrów impre-

gnacji, ale także warunków suszenia drewna, powodować może nieodwracalne następstwa 

wywołane wysychaniem i kurczeniem się drewna.  

Prezentowany cykl prac poświęconych konserwacji mokrego drewna archeologiczne-

go jest kontynuacją moich badań nad odkształceniami wilgotnościowymi i stabilizacją wy-

miarów drewna, realizowanych w latach 2000-2003 w ramach mojej pracy doktorskiej wyko-



 5 

nywanej pod kierunkiem prof. dr hab. Włodzimierza Prądzyńskiego na Wydziale Technologii 

Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W badaniach tych przedstawiłem zależno-

ści między stopniem degradacji drewna a zmianami jego wymiarów po modyfikacji i suszeniu 

w warunkach naturalnych. W kolejnym etapie badań, które prezentuję w omawianym cyklu 

jednotematycznych publikacji, uwagę skoncentrowałem na możliwości skutecznego wyko-

rzystania suszenia liofilizacyjnego w konserwacji mokrego drewna archeologicznego. 

Suszenie liofilizacyjne, stosowane głównie w przemyśle spożywczym i farmaceutycz-

nym, pozwala na usunięcie wody bez deformacji i uszkodzenia porowatej struktury suszonego 

materiału oraz degradacji tworzących go związków chemicznych. Nabiera to szczególnego 

znaczenia w przypadku konserwacji cennych unikatowych zabytków drewnianych wydoby-

wanych w czasie prac wykopaliskowych. Badania porównawcze kurczenia się suszonego lio-

filizacyjnie drewna archeologicznego podejmowano wcześniej w ograniczonym zakresie. 

Wśród nielicznych prac, publikowanych głównie w literaturze muzealno-konserwatorskiej, 

przeważają doniesienia prezentujące często jedynie opisy konserwowanych obiektów, stoso-

wanej aparatury czy wizualnych efektów przeprowadzonego zabiegu. W zdecydowanie 

mniejszym stopniu dostępne są prace prezentujące zmiany wymiarów suszonych zabytków. 

Skuteczność stabilizacji wymiarów suszonego liofilizacyjnie drewna przedstawiano przy tym 

często w sposób opisowy. W Polsce wyniki badań nad liofilizacyjnym suszeniem niemodyfi-

kowanego drewna dębu przedstawił zespół prof. dr hab. Mieczysława Matejaka (WTD 

SGGW). W związku z powyższym uznałem, że zachodzi potrzeba przeprowadzenia badań 

porównawczych nad odkształceniami wilgotnościowymi modyfikowanego i niemodyfikowa-

nego mokrego drewna archeologicznego, które poddawano suszeniu w sposób naturalny 

i liofilizacyjny. W omawianych pracach badałem wpływ wstępnej impregnacji wybranymi 

związkami chemicznymi na zmiany wymiarów suszonego materiału wykopaliskowego oraz 

zmiany wilgotności i stopnia kurczenia się drewna występujące wraz ze zmianami wilgotno-

ści powietrza w zakresie charakterystycznym dla warunków przechowywania i ekspozycji 

zabytków. Wyniki takich badań oprócz znaczenia poznawczego mają również nieocenione 

zastosowanie w praktyce konserwatorskiej na etapie wyboru optymalnej metody konserwacji 

zabytkowego obiektu. 

Poniżej prezentuję prace wchodzące w skład wybranego cyklu jednotematycznych pu-

blikacji. 
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Praca nr 1 i 2 

W bliźniaczych publikacjach przedstawiłem wyniki badań nad stabilizacją wymiarową 

dobrze zachowanego twardzielowego drewna sosny (Pinus sylvestris L.) o gęstości umownej 

w zakresie 395-417 kg·m
-3

 (Praca nr 1) i dobrze zachowanego twardzielowego drewna dębu 

(Quercus sp.) o gęstości umownej w zakresie 480-510 kg·m
-3

 (Praca nr 2) wstępnie impre-

gnowanego i suszonego liofilizacyjnie. W badaniach porównywałem zmiany wymiarów 

drewna w kierunku stycznym, promieniowym i wzdłużnym. Jako środki modyfikujące drew-

no zastosowałem polietylenowy glikol 300 (PEG 300), polietylenowy glikol 4000 (PEG 

4000), sacharozę i mieszanki obydwu użytych poliglikoli, których przydatność do stabilizacji 

wymiarowej mokrego drewna archeologicznego określiłem we wcześniejszych badaniach 

[B.2.3.]. (Oznaczenia w nawiasach kwadratowych odnoszą się do Wykazu publikacji – Za-

łącznik nr 4 i 5). W przeprowadzonym eksperymencie drewno poddane zostało impregnacji 

roztworami o stężeniach w zakresie od 10 do 30%. Stężenia roztworów impregnacyjnych by-

ły mniejsze niż wymagane do uzyskania satysfakcjonującej stabilizacji wymiarów drewna 

wykopaliskowego suszonego po modyfikacji przy ciśnieniu atmosferycznym. Suszenie liofi-

lizacyjne nasyconych i zamrożonych próbek przeprowadziłem w komorze próżniowej połą-

czonej ze standardowym liofilizatorem laboratoryjnym.  

W pracach badałem wchłonięcie użytych środków modyfikujących, zmiany zawarto-

ści wody w konserwowanym drewnie oraz jego odkształcenia wilgotnościowe występujące 

bezpośrednio po procesie suszenia liofilizacyjnego oraz po sezonowaniu wysuszonych liofili-

zacyjnie próbek w warunkach, jakich należy oczekiwać gdy zabezpieczone obiekty będą eks-

ponowane lub magazynowane (w pracach przyjęto względną wilgotność powietrza na pozio-

mie 44% i 70%). Zmiany wymiarów drewna modyfikowanego porównywałem ze zmianami 

wymiarów próbek nieimpregnowanych suszonych liofilizacyjnie i drewna suszonego w spo-

sób naturalny.  

Wykazałem różnice we wchłonięciu środków modyfikujących twardzielowe drewno 

sosny i twardzielowe drewno dębu. Ustaliłem, że zmiany wymiarów drewna nieimpregnowa-

nej twardzieli sosny i dębu, które poddano suszeniu liofilizacyjnemu, są wyraźnie mniejsze 

niż skurcz drewna suszonego w powietrzu przy ciśnieniu atmosferycznym. Z kolei zmiany 

wymiarów nieznacznie zdegradowanego drewna sosny impregnowanego przed suszeniem 

liofilizacyjnym PEG 300, PEG 4000 lub sacharozą są mniejsze niż skurcz suszonego liofili-

zacyjnie drewna nieimpregnowanego. Ostatnia zależność potwierdzała się w przypadku su-

szenia drewna dębu po jego modyfikacji jedynie niektórymi testowanymi wariantami nasy-

cań. W wyniku przeprowadzonych badań ustalono optymalny poziom wchłonięcia środka 
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modyfikującego, przy którym redukcja skurczu badanego drewna jest największa, a zmiany 

jego początkowych wymiarów są najmniejsze. Dowiodłem, że najmniejszych zmian wymia-

rów suszonego liofilizacyjnie drewna sosny należy oczekiwać, gdy konserwowany obiekt 

zostanie poddany wstępnej impregnacji roztworem PEG 300 o stężeniu końcowym w prze-

dziale od 20 do 30%, a wchłonięcie poliglikolu wyniesie nie mniej niż 22% s.m. drewna. Na-

tomiast najmniejsze odkształcenia wilgotnościowe drewna dębu uzyskiwano po impregnacji 

próbek 30% roztworem PEG 300 przy wchłonięciu nie mniejszym niż 26% s.m. drewna. 

Zwrócono uwagę na zależność pomiędzy ilością wprowadzonego impregnatu a czasem su-

szenia liofilizacyjnego modyfikowanego drewna. Wyniki prezentowanych badań, oprócz zna-

czenia poznawczego, mają zastosowanie praktyczne przy doborze parametrów procesu kon-

serwacji drewnianych zabytków archeologicznych. 

 

Praca nr 3 

W przeprowadzonym eksperymencie określiłem zmiany wilgotności i wymiarów ar-

cheologicznego drewna wiązu (Ulmus sp.) o znacznym stopniu degradacji (gęstość umowna 

216 kg·m
-3

) impregnowanego PEG 4000 oraz mieszaniną PEG 300 i PEG 4000 o stężeniach 

końcowych od 30 do 50%, a następnie suszonego liofilizacyjnie. Stabilność wymiarów drew-

na suszonego liofilizacyjnie porównałem ze zmianami wymiarów drewna impregnowanego 

według klasycznej metody poliglikolowej opisanej przez R. Morena i K. Centerwalla z susze-

niem w powietrzu. Odkształcenia wilgotnościowe drewna określiłem po sezonowaniu próbek 

przy wilgotności względnej powietrza wynoszącej 42 i 68%.  

W pracy wykazałem, że nawet silnie zdegradowane wykopaliskowe drewno wiązu 

może być z powodzeniem stabilizowane wymiarowo w procesie konserwatorskim łączącym 

impregnację poliglikolami etylenowymi i suszenie liofilizacyjne. Stwierdzono, że stężenie 

roztworu nasycającego, gwarantujące uzyskanie satysfakcjonujących efektów konserwacji 

drewna, może być mniejsze niż przyjmowane na podstawie obliczeń wykonywanych przy 

pomocy programu komputerowego PEGCON opracowanego w Canadian Conservation Insti-

tute. Wykazałem, że wysokie wskaźniki stabilizacji wymiarowej można osiągnąć po suszeniu 

liofilizacyjnym badanego drewna wiązu nasyconego zaledwie 30% roztworem PEG 4000 lub 

mieszaniną 10% PEG 300 i 20% PEG 4000 przy wchłonięciu na poziomie 100% s.m. drewna. 

Wprowadzenie do drewna wiązu optymalnej ilości poliglikolu (głównie PEG 4000) powodu-

je, że zmiany wymiarów i zawartość wody w badanym materiale archeologicznym (w zakre-

sie wilgotności powietrza charakterystycznym dla pomieszczeń muzealnych) wahają się 

w stosunkowo niewielkim przedziale. Ponadto udowodniłem, że wraz ze wzrostem stężenia 
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roztworów nasycających i wzrostem wchłonięcia poliglikoli, zmiany wymiarów drewna 

w kierunku stycznym zwiększają się nawet dwukrotnie w stosunku do drewna o najmniej-

szym wchłonięciu impregnatów. Wykazano również, że największe odkształcenia występują, 

gdy drewno konserwowane jest roztworem 70% PEG 4000 według założeń klasycznej meto-

dy poliglikolowej. Mniejsze zużycie impregnatu wprowadzanego do drewna suszonego póź-

niej liofilizacyjnie oraz możliwość prowadzenia impregnacji w temperaturze otoczenia zna-

cząco obniża koszty konserwacji zabytkowego obiektu.  

 

Praca nr 4 

Celem pracy było zbadanie możliwości konserwacji archeologicznego dojrzałego 

drewna bielu sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) charakteryzującego się znacznym stop-

niem degradacji (gęstość umowna 202 kg·m
-3

) lecz małym skurczem stycznym (4,2%) i pro-

mieniowym (1,0%) oraz względnie dużym skurczem wzdłużnym (2,4%).  

Drewno modyfikowano 30% wodnymi roztworami sacharozy, laktitolu, PEG 300 

i PEG 4000 i suszono w powietrzu lub nasycano mieszaniną 8% PEG 300 i 20% PEG 4000, 

a następnie suszono liofilizacyjnie. Zakres i parametry impregnacji przyjęto na podstawie 

wyników moich wcześniejszych badań [B.2.3.] lub obliczeń wykonanych przy pomocy pro-

gramu PEGCON (ostatni wariant konserwacji).  

Skuteczność modyfikacji drewna i jej przydatność do celów konserwatorskich oceni-

łem na podstawie zmian wymiarów drewna w trzech podstawowych kierunkach anatomicz-

nych po przeprowadzonej impregnacji, suszeniu i sezonowaniu próbek w powietrzu przy wil-

gotności względnej wynoszącej 40% i 65%, wskaźników redukcji skurczu ASE (anti-shrink 

efficiency) oraz higroskopijności modyfikowanego drewna. 

Na podstawie wyników przeprowadzonego eksperymentu stwierdziłem, że badane 

drewno może być skutecznie stabilizowane wymiarowo przy wykorzystaniu sacharozy, lakti-

tolu, PEG 300 oraz mieszaniny PEG 300 i PEG 4000. Skurcze drewna nasyconego trzema 

pierwszymi środkami i suszonego w powietrzu nie przekraczały 0,5%. Gdy drewno modyfi-

kowano mieszaniną PEG 300 i PEG 4000, a następnie suszono liofilizacyjnie, zmiany jego 

wymiarów były na takim samym poziomie. Jednocześnie, we wszystkich tych przypadkach 

skurcze drewna w różnych kierunkach anatomicznych przyjmowały podobne wartości.  

Pomimo porównywalnego wchłonięcia, po impregnacji próbek PEG 4000 zmiany 

wymiarów drewna w kierunku stycznym i promieniowym były znacząco większe i przekra-

czały wartości uzyskane nawet dla nieimpregnowanych próbek kontrolnych. Znaczne od-

kształcenia drewna impregnowanego PEG 4000 wskazują, że poliglikol o dużej masie czą-
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steczkowej nie powinien być brany pod uwagę przy wyborze metody stabilizacji wymiarowej 

badanego drewna sosny suszonego w powietrzu. 

Wykazano, że najmniejsze ilości wody absorbowało drewno nasycone laktitolem, 

PEG 4000 oraz mieszaniną obydwu poliglikoli. Uwzględniając higroskopijność modyfikowa-

nego drewna stwierdzono, że przy wyborze optymalnej metody jego konserwacji należy pre-

ferować nasycanie drewna laktitolem i suszenie w powietrzu lub impregnację mieszaniną po-

liglikoli i suszenie liofilizacyjne. 

 

Praca nr 5 

Wyniki uzyskane w omówionej wcześniej pracy skłoniły mnie do szczegółowego zba-

dania możliwości konserwacji bielu drewna sosny o znacznym stopniu rozkładu i odmiennej 

anizotropii skurczu przy wykorzystaniu suszenia liofilizacyjnego. Na drewnie archeologicz-

nym o takich właściwościach nie prowadzono wcześniej badań z zakresu stabilizacji wymia-

rowej. Drewno impregnowano roztworami PEG 300 i PEG 4000, których stężenia obliczano 

przy pomocy programu PEGCON. Wybór zakresu stężeń końcowych roztworów poliglikoli 

oparto na podstawie obliczeń wykonywanych przy wykorzystaniu gęstości umownej badane-

go drewna archeologicznego, różnej gęstości umownej współczesnego drewna sosny zwy-

czajnej oraz różnej wilgotności drewna w punkcie nasycenia włókien. Mokre próbki nasycano 

wodnymi roztworami PEG 300 o stężeniach końcowych: 8, 12, 16 i 20%, do których doda-

wano PEG 4000 o stężeniu końcowym: 15, 20 i 25% (łącznie 12 wariantów). Po zakończeniu 

suszenia liofilizacyjnego próbki sezonowano do osiągnięcia wilgotności równowagowych 

w powietrzu o temperaturze 20°C i względnej wilgotności wynoszącej kolejno: 30, 40, 50 

i 65%, a następnie określano zawartość wody w próbkach oraz zmiany wymiarów drewna 

w trzech kierunkach anatomicznych. Stabilność początkowych wymiarów badanych próbek 

określano także na podstawie wskaźnika redukcji skurczu ASE przy wilgotności względnej 

powietrza 50%. Zmiany wilgotności i wymiarów drewna porównywano ze skurczem drewna 

niemodyfikowanego suszonego w powietrzu i liofilizacyjnie oraz próbek nasyconych 30% 

PEG 300 i próbek nasyconych 30% Roztworem PEG 4000, które suszono w powietrzu. 

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdziłem, że po impregnacji drewna testowa-

nymi mieszaninami poliglikoli, suszeniu liofilizacyjnym i kontrolowanym sezonowaniu 

w powietrzu, zmiany jego wymiarów (skurcz lub spęcznienie) w kierunku promieniowym 

i wzdłużnym są bardzo niewielkie (około 0,1%), niezależnie od stężenia roztworów nasycają-

cych i wchłonięcia użytych impregnatów. Nieco większe zmiany wymiarów drewna następują 

jedynie w kierunku stycznym (poniżej 1%), ale różnice pomiędzy wynikami uzyskiwanymi 
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dla poszczególnych serii próbek przy względnej wilgotności powietrza odpowiadającej wa-

runkom ekspozycji zabytków drewnianych nie są zbyt duże. 

Wykazałem, że o wyborze optymalnego wariantu konserwacji badanego drewna nie 

powinny decydować jedynie wyniki stabilizacji wymiarowej, ale także higroskopijność drew-

na nasyconego mieszaniną obydwu poliglikoli. W pracy dowiedziono, że najmniejszą zdolno-

ścią absorbcji pary wodnej charakteryzuje się drewno nasycone roztworami o najniższych 

stężeniach PEG 300. Z kolei wzrost zawartości PEG 4000 w roztworze impregnacyjnym po-

woduje zmniejszenie wilgotności modyfikowanego drewna. 

Na podstawie odnotowanych zmian wymiarów i higroskopijności badanego drewna 

wykazałem, że optymalną metodą jego konserwacji jest suszenie liofilizacyjne poprzedzone 

impregnacją w roztworze zawierającym 8-12% PEG 300 i 15-25% PEG 4000. Natomiast ze 

względu na dużą higroskopijność drewno takie nie powinno być konserwowane roztworami 

PEG 300 o wyższych stężeniach lub stabilizowane roztworami PEG 4000 i suszone w powie-

trzu.  

 

Praca nr 6 

Badania prezentowane w publikacji są kontynuacją prac nad możliwościami konser-

wacji trudno nasycalnego drewna twardzieli dębu z dobrze zachowanych obiektów archeolo-

gicznych. Prace wykonywałem we współpracy z Instytutem Chemicznej Technologii Drewna 

UP w Poznaniu w ramach projektu badawczego N N309 135135 „Degradacja układu ligno-

celulozowego drewna sosny i dębu w warunkach mokrego torfu na stanowisku archeologicz-

nym nr 4 w Biskupinie”. Częścią projektu było zbadanie możliwości konserwacji dobrze za-

chowanego 2700-letniego drewna biskupińskiego poddanego wstępnej impregnacji poligliko-

lami etylenowymi i suszeniu liofilizacyjnemu.  

W eksperymencie oprócz stosowanych wcześniej próbek wykorzystywano dodatkowo 

próbki w formie dysków obejmujących pełny zachowany przekrój poprzeczny drewna z rdze-

niem w centralnej części próbki. Drewno impregnowano PEG 300 i PEG 4000. Roztwory 

impregnacyjne wybrano na podstawie wyników moich wcześniejszych badań [B.2.3.] i stężeń 

obliczonych przy pomocy programu PEGCON. W stosunku do wcześniejszego eksperymentu 

(Praca nr 2) wydłużono również czas suszenia drewna pod zmniejszonym ciśnieniem. Zmiany 

początkowych wymiarów mokrego drewna impregnowanego i suszonego liofilizacyjnie po-

równałem z materiałem nieimpregnowanym suszonym liofilizacyjnie i w sposób naturalny. 

W przeprowadzonych badaniach określono wchłonięcie poliglikoli, zawartość wody w drew-
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nie na różnych etapach procesu, zmiany wymiarów we wszystkich kierunkach anatomicznych 

i odpowiadające im wartości wskaźnika redukcji skurczu ASE. 

Wykazano, że skurcze liniowe dobrze zachowanego niemodyfikowanego twardzielo-

wego drewna dębu z Biskupina, które poddano zamrożeniu i suszeniu liofilizacyjnemu, są 

znacząco mniejsze niż skurcze występujące w czasie suszenia nieimpregnowanego drewna 

w sposób naturalny. Stwierdzono, że najmniejsze zmiany wymiarów badanego drewna wy-

stępują, gdy jego suszenie liofilizacyjne zostanie poprzedzone impregnacją PEG 300, 

a wchłonięcie poliglikolu wynosi nie mniej niż 30-40% suchej masy drewna. Mniejsze 

wchłonięcie poliglikolu powodowało jednak jedynie nieco większy skurcz badanych próbek. 

Gdy do drewna suszonego liofilizacyjnie nie wprowadzono poliglikolu, jego skurcz liniowy 

niewiele różnił się od skurczu drewna, które poddano impregnacji i był znacząco mniejszy od 

skurczu drewna nieimpregnowanego suszonego w powietrzu. Ma to istotne znaczenie 

w przypadku, gdy stopień wchłonięcia poliglikolu do trudno nasycalnego drewna dębu suszo-

nego liofilizacyjnie będzie mniejszy niż zakładano przed impregnacją zabytkowego obiektu. 

Mój udział w pracy obejmujący zaplanowanie eksperymentu, dobór parametrów im-

pregnacji i suszenia drewna, przeprowadzenie całej części doświadczalnej pracy, zebranie 

i analiza wyników i przygotowanie większości tekstu publikacji oceniam na 70%. 

 

Praca nr 7 

W artykule porównano zmiany wymiarów drewna archeologicznego suszonego w wa-

runkach próżni przy różnych temperaturach konserwowanego materiału. Badania przeprowa-

dzono na próbkach dobrze zachowanego drewna twardzieli dębu i sosny. Suszeniu poddano 

drewno nieimpregnowane i impregnowane 25% roztworem PEG 300, które zamrażano lub 

suszono bez zamrożenia, w sposób ciągły lub przerywany w niechłodzonej komorze próżnio-

wej połączonej z liofilizatorem lub w warunkach komory kondensatora lodu. 

Skuteczność konserwacji drewna oceniano na podstawie skurczy drewna w kierunku 

stycznym i promieniowym, skurczy przekroju poprzecznego oraz wskaźników stabilizacji 

wymiarowej ASE. Zmiany wymiarów drewna określano bezpośrednio po procesie suszenia 

oraz po sezonowaniu próbek przy wilgotności względnej powietrza 50%. 

W pracy wykazano, że zmiany wymiarów badanego drewna impregnowanego PEG 

300 i suszonego w komorze próżniowej połączonej z liofilizatorem zależą głównie od ilości 

wprowadzonego polimeru, a w mniejszym stopniu od temperatury suszonego obiektu. 

Stwierdzono, że pomimo wyższej temperatury drewna w czasie suszenia w warunkach nie-

chłodzonej komory próżniowej, wyniki uzyskane dla próbek suszonych po zamrożeniu a na-
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wet bez wcześniejszego zamrożenia lub suszonych w sposób ciągły lub przerywany, nie od-

biegały w znaczący sposób od skurczy odnotowywanych po wymagającym dłuższego czasu 

procesie prowadzonym w warunkach chłodzonej komory kondensatora lodu. Niewielkie 

skurcze i wysoki stopień stabilizacji wymiarowej drewna suszonego w próżni wskazują, że 

zestaw składający się ze standardowego liofilizatora laboratoryjnego i niechłodzonej komory 

suszenia może być z powodzeniem wykorzystywany do konserwacji małych dobrze zacho-

wanych drewnianych obiektów archeologicznych. 

Możliwość skutecznego suszenia drewna w testowanym zestawie ma również duże 

znaczenie ze względu na mniejsze koszty zakupu standardowego liofilizatora i prowadzenia 

procesu konserwacji zabytkowego drewna. Jednocześnie wykazano, że z punktu widzenia 

przewidywanych kosztów procesu i wyboru satysfakcjonującej metody konserwacji drewna 

ważnym jest, że porównywalną wysoką stabilność wymiarów, jak w przypadku drewna mo-

dyfikowanego 25% roztworem PEG 300 i suszonego w próżni, można uzyskać po jego wysu-

szeniu w powietrzu przy takim samym wchłonięciu poliglikolu do drewna sosny i dwukrotnie 

większym wchłonięciu poliglikolu do drewna dębu. 

 

Podsumowanie 

Badania nad stabilizacją wymiarową mokrego drewna archeologicznego suszonego 

liofilizacyjnie objęły dobrze zachowane drewno twardzieli sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris 

L.) i twardzieli dębu (Quercus sp.). Materiał taki, ze względu na ograniczoną nasycalność 

i związane z tym niekorzystne następstwa, stanowi nadal duże wyzwanie dla konserwatorów 

zabytków. W moich badaniach drewno twardzielowe o nieznacznym stopniu rozkładu było 

reprezentowane m.in. przez próbki pobrane z zachowanych fragmentów osiedla kultury łu-

życkiej w Biskupinie, które nie doczekały się profesjonalnej konserwacji i ekspozycji. 

W omówionym cyklu publikacji przedstawiłem również możliwości suszenia liofilizacyjnego 

drewna wiązu (Ulmus sp.) o zdecydowanie większym stopniu destrukcji, wymagającego du-

żego wchłonięcia środków stabilizująco-wzmacniających przed suszeniem zabytków w po-

wietrzu. Silnie zdegradowanym materiałem archeologicznym było także badane przeze mnie 

dojrzałe drewno bielu sosny, które charakteryzowało się odmienną anizotropią skurczu, ty-

pową dla drewna młodocianego lub reakcyjnego. Drewna wykopaliskowego o takich właści-

wościach nie badano wcześniej, dlatego wyniki uzyskane po jego modyfikacji i suszeniu liofi-

lizacyjnym porównano z rezultatami klasycznej konserwacji zakończonej suszeniem drewna 

przy ciśnieniu atmosferycznym. 



 13 

W następstwie przeprowadzonych badań wykazałem, że w przypadku zastosowania 

suszenia liofilizacyjnego wymagane jest znacznie mniejsze wchłonięcie środków modyfikują-

cych do konserwowanego drewna archeologicznego niż ma to miejsce, gdy zabytkowy mate-

riał suszony jest w sposób naturalny. Nabiera to znaczenia zwłaszcza w przypadku konserwa-

cji trudno nasycalnego drewna twardzielowego. Stabilizacja wymiarów znacznie silniej zde-

gradowanego drewna wiązu suszonego liofilizacyjnie wymagała także zdecydowanie mniej-

szych ilości wprowadzonych związków chemicznych. Należy podkreślić, że mniejsze zużycie 

środków modyfikujących drewno łączy się z krótszym czasem procesu konserwatorskiego 

i mniejszymi nakładami na zabezpieczenie zabytkowego obiektu. Na obniżenie kosztów kon-

serwacji wpływa także wyeliminowanie konieczności budowy izolowanych termicznie wa-

nien i ogrzewania stężonych roztworów stosowanych w przypadku konserwacji drewna 

o znacznym stopniu degradacji, które po impregnacji suszone jest w warunkach pomieszczeń 

laboratoryjnych. Jednocześnie, zmiany wymiarów modyfikowanego drewna poddanego su-

szeniu liofilizacyjnemu były bardzo niewielkie i nie powodowały deformacji lub uszkodzeń 

badanego drewna. W omawianych pracach wykazano również, że nawet przy mniejszym niż 

optymalne wchłonięciu środków modyfikujących, co może być spowodowane trudnościami 

we wprowadzeniu impregnatu do głębszych, lepiej zachowanych warstw tkanki drzewnej, 

zmiany wymiarów drewna były mniejsze niż po suszeniu w powietrzu. Udowodniono, że su-

szenie liofilizacyjne drewna wykopaliskowego może być prowadzone w warunkach niechło-

dzonej komory próżniowej połączonej ze standardowym liofilizatorem laboratoryjnym. Roz-

wiązanie to eliminuje koszty projektu i zakupu często prototypowej instalacji, umożliwiającej 

jednoczesne suszenie większych ilości zabytkowego materiału archeologicznego. 

Wyniki prezentowanych badań, oprócz wartości poznawczej, mają zastosowanie 

w praktyce konserwatorskiej, umożliwiając wybór skutecznej metody stabilizacji wymiarowej 

mokrego drewna archeologicznego. Ma to szczególne znaczenie w przypadku, gdy ze wzglę-

du na unikatowy charakter znaleziska, nie ma możliwości pobrania materiału do przeprowa-

dzenia badań porównawczych, pomocnych przy podejmowaniu decyzji o metodzie jego kon-

serwacji. 

 

3. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych  

Moje zainteresowania naukowe związane są z konserwacją drewna zabytkowego 

i skupiają się wokół trzech zasadniczych tematów: 

- aktywnej konserwacji drewna archeologicznego (ze szczególnym uwzględnieniem stabiliza-

cji wymiarowej drewna), 
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- oceny stopnia degradacji drewna wykopaliskowego do celów konserwatorskich, 

- ochrony mokrych stanowisk archeologicznych (pasywnej konserwacji drewna). 

 

Zagadnienia te wzajemnie się uzupełniają, stanowiąc podstawę przy podejmowaniu 

wszelkich decyzji dotyczących ochrony i konserwacji drewnianych obiektów pochodzących 

z mokrych stanowisk archeologicznych. 

 

Działalność zawodową w zakresie badań i konserwacji drewna wykopaliskowego roz-

począłem w 1983 roku od stworzenia Pracowni Konserwacji Drewna w Biskupinie. W czasie 

organizacji pracowni odbywałem liczne szkolenia w polskich i zagranicznych ośrodkach mu-

zealno-konserwatorskich (m.in. w Centralnych Pracowniach Konserwatorskich Landu Schle-

swig-Holstein w Schleswigu). Problematyki ochrony i konserwacji drewna wykopaliskowego 

nie uwzględniały wówczas programy studiów z zakresu technologii drewna ani zabytkoznaw-

stwa i konserwatorstwa. Jednocześnie, ilość publikacji poświęconych tym zagadnieniom była 

niewielka. W nielicznych pracach ograniczano się najczęściej do badań właściwości drewna, 

mniejszą uwagę poświęcając metodom jego ochrony i konserwacji. Przyczyniło się to do pod-

jęcia decyzji o rozpoczęciu własnych prac badawczych, których wyniki umożliwiały wybór 

optymalnych sposobów zabezpieczania unikatowych znalezisk drewnianych. Specyficzna 

działalność biskupińskiej pracowni wymuszała konstruowanie prototypowego sprzętu i insta-

lacji, wykorzystywanych do wykonywania prac badawczych i konserwatorskich. Z tego okre-

su pochodzą m.in. zaprojektowane przeze mnie wanny ogrzewane olejem lub kablem grzew-

czym, wykorzystywane w procesie modyfikacji drewna wykopaliskowego. Jestem także auto-

rem projektu próżniowej nasycalni drewna budowlanego, która powstała w 1991 roku i jest 

jak dotychczas jedyną w polskich muzeach typu skansenowskiego. Na początku lat 90. ubie-

głego wieku odnajdywano w Polsce wiele cennych zabytków drewnianych, które później 

przywożono do konserwacji w Biskupinie. Wymienić można tu chociażby jedną z najwięk-

szych dłubanek (o długości ponad 12 m) znalezioną w Lewinie Brzeskim lub trumnę kłodową 

ludności kultury wielbarskiej (o długości prawie 4 m i średnicy kłody 1,2 m) pochodzącą 

z Grochów Starych na Podlasiu. Konserwacja tych i innych równie cennych obiektów arche-

ologicznych wymagała prowadzenia badań drewna i konfrontowania uzyskiwanych wyników 

z doniesieniami z innych ośrodków konserwatorskich na świecie. W podjętej pracy badawczej 

szczególną uwagę skupiłem na stabilizacji wymiarów konserwowanego drewna. Modyfikacja 

drewna archeologicznego, w celu stabilizacji jego początkowych wymiarów i wzmocnienia 
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struktury rozłożonej tkanki drzewnej, jest zasadniczym zabiegiem każdego procesu konser-

wacji drewna wykopaliskowego, który decyduje o powodzeniu kolejnych jego etapów. 

Moje badania nad konserwacją mokrego drewna archeologicznego rozpocząłem od 

stabilizacji wymiarowej drewna sosny, brzozy i dębu o różnym stopniu degradacji, które na-

sycałem PEG 400, PEG 4000, sacharozą i ich mieszankami [A.2.4.]. Przydatność testowa-

nych metod do celów konserwatorskich oceniłem na podstawie skurczu przekroju poprzecz-

nego i wskaźnika redukcji skurczu drewna ASE. Wykazałem, że nasycenie badanego drewna 

testowanymi związkami chemicznymi pozwala znacznie zmniejszyć skurcz drewna w czasie 

jego suszenia. Zaproponowane optymalne sposoby nasycania oraz preparaty stabilizujące, 

użyte w przeprowadzonych badaniach, mogą być brane pod uwagę przy wyborze metody 

konserwacji zabytków archeologicznych wykonanych z drewna sosny i twardzieli dębu. 

W pracy podano konkretne rozwiązania dla konserwacji poszczególnych rodzajów badanego 

drewna. Wskazano również, że zabezpieczanie silnie zdegradowanego drewna brzozowego 

oraz bielu dębu, pomimo wysokich wskaźników stabilizacji wymiarowej, jest zabiegiem nie 

odpowiadającym w pełni wymogom konserwatorskim. Uznano przy tym, że dla pełniejszej 

oceny metod wytypowanych do konserwacji drewna wykopaliskowego wskazane byłoby 

zbadanie stopnia penetracji i wchłonięcia użytych środków impregnujących oraz higroskopij-

ności nasyconego nimi drewna. Badania takie podejmowałem w kolejnych pracach i prezen-

towałem w późniejszych swoich publikacjach. Możliwości wykorzystania sacharozy do kon-

serwacji zabytków drewnianych przedstawiłem również w czasopiśmie International Sugar 

Journal [A.2.5.], co spotkało się z dużym zainteresowaniem czytelników, w tym także z naj-

dalszych zakątków świata.  

Kolejne swoje badania prezentowałem na sympozjach „Ochrona Drewna” (począwszy 

od XVIII) organizowanych przez Komitet Technologii Drewna PAN i Zakład Ochrony 

Drewna SGGW oraz na międzynarodowych sympozjach poświęconych rekonstrukcji i kon-

serwacji drewna zabytkowego organizowanych przez Uniwersytet Techniczny w Zvoleniu 

(Słowacja). Przedstawiłem wówczas wyniki badań nad stabilizacją wymiarową i możliwo-

ściami konserwacji niebadanego wcześniej archeologicznego drewna jodły [A.4.2.] oraz wy-

korzystaniem laktitolu [A.4.7.], który eliminował znane problemy związane z rozkładem 

wprowadzanej do drewna sacharozy. Wybrane zagadnienia związane z konserwacją wielko-

wymiarowych archeologicznych obiektów drewnianych omówiłem na XIX Sympozjum 

„Ochrona Drewna” w roku 1998 [A.4.3.] i sympozjum „Reconstruction and Conservation of 

Historical Wood „99” w Zvoleniu [A.4.4.]. Przedstawiona tam dwustopniowa metoda impre-

gnacji drewna (prezentowana wcześniej w czasopiśmie „Ochrona Zabytków” [A.2.6.]) została 
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zauważona w książce pt. „Conservation of Wood Artifacts” wydanej w 2001 roku przez wy-

dawnictwo Springer.  

W 1999 roku samodzielnie zorganizowałem w Biskupinie międzynarodowe sympo-

zjum pt. „Drewno archeologiczne – badania i konserwacja”, a także byłem redaktorem mate-

riałów konferencyjnych pod tym samym tytułem, które zostały wydane przez Stowarzyszenie 

Naukowe Archeologów Polskich. W dwóch znajdujących się tam artykułach omówiłem za-

gadnienia związane z zaniedbywaną ochroną drewna od momentu jego wydobycia do czasu 

podjęcia aktywnych prac konserwatorskich oraz całokształt zagadnień związanych z bada-

niami i konserwacją wielkowymiarowych obiektów o różnym stopniu rozkładu drewna przed-

stawionych na przykładzie stabilizacji wymiarowej czółna z Lewina Brzeskiego i trumny kło-

dowej z Grochów Starych [A.4.6.]. Książka ta do dziś cieszy się dużym zainteresowaniem 

zarówno studentów, jak i konserwatorów zabytków. Uczestniczyłem również w organizacji 

kolejnej edycji sympozjum poświęconego badaniom i konserwacji drewna wykopaliskowego, 

zorganizowanego w 2004 roku przez Instytut Chemicznej Technologii Drewna w Poznaniu 

i Muzeum Archeologiczne w Biskupinie. Przedstawiłem na nim wyniki badań nad wnikaniem 

poliglikoli etylenowych do dobrze zachowanego drewna twardzieli dębu [B.4.3.]. 

Od 2000 roku prowadziłem badania nad możliwościami wykorzystania różnych ro-

dzajów poliglikoli etylenowych, sacharozy i laktitolu do stabilizacji wymiarów mokrego 

drewna wykopaliskowego różniącego się nie tylko gatunkiem, ale także stopniem degradacji. 

Wśród badanych rodzajów drewna znalazło się drewno dębu, wiązu, sosny i jodły. Wyniki 

prac nad degradacją i modyfikacją badanego drewna były przedstawiane na sympozjach 

„Ochrona Drewna” [A.4.7., A.4.10.]. Wykorzystałem je również w mojej rozprawie doktor-

skiej pt. „Zawartość podstawowych składników chemicznych w drewnie wykopaliskowym 

a stabilność jego wymiarów po impregnacji w procesie konserwatorskim” przygotowanej 

w latach 2000-2003 pod kierunkiem prof. dr hab. Włodzimierza Prądzyńskiego. Najważniej-

sze wyniki omówiłem w artykule prezentującym zależności między składem chemicznym 

i fizycznymi właściwościami drewna wykopaliskowego, zmianami jego wymiarów, wskaźni-

kami redukcji skurczu i wchłonięcia impregnatów do drewna nasycanego roztworami o stęże-

niach końcowych od 30 do 70% [B.2.3.]. W pracy wykazałem, że ubytek substancji drzewnej, 

obliczany na podstawie gęstości umownej drewna, może być prostym i miarodajnym wskaź-

nikiem stopnia degradacji mokrego drewna archeologicznego, umożliwiającym ocenianie 

i porównywanie zaawansowania rozkładu różnych rodzajów drewna. Stwierdziłem, że skurcz 

wykopaliskowego drewna gatunków liściastych jest zdecydowanie większy niż skurcz drew-

na iglastego o porównywalnym stopniu rozkładu. Mokre drewno archeologiczne może ulegać 
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odkształceniom (kurczyć się lub pęcznieć) już w czasie jego impregnacji wodnymi roztwora-

mi testowanych środków stabilizujących. Dowiodłem, że dla uzyskania satysfakcjonujących 

efektów konserwacji wchłonięcie impregnatu do drewna iglastego może być mniejsze, 

a w związku z tym drewno może być nasycane roztworami o niższych stężeniach. Pozwala to 

zmniejszyć zużycie środka stabilizującego i obniżyć koszty procesu konserwatorskiego. Wy-

kazałem, że PEG 4000 nie powinien być stosowany do stabilizowania wymiarów iglastego 

drewna wykopaliskowego o ubytku substancji drzewnej mniejszej niż 56% i zawartości celu-

lozy wyższej niż 16%. W pracy podałem wchłonięcie impregnatów gwarantujące uzyskanie 

wysokiej stabilizacji wymiarowej badanego drewna, suszonego w warunkach laboratoryj-

nych. 

Ze względu na swoją dużą naturalną trwałość, jednym z najczęściej odnajdywanych 

i konserwowanych jest twardzielowe drewno dębu. Mając powyższe na uwadze, podjąłem 

badania nad wnikaniem poliglikoli etylenowych do dobrze zachowanego materiału archeolo-

gicznego reprezentującego ten rodzaj drewna. Badałem głębokość penetracji i wchłonięcie 

PEG 400 i PEG 4000. Oznaczenia przeprowadziłem na próbkach pobranych z różnych 

warstw zabytkowych wielkowymiarowych obiektów konserwowanych w Muzeum Archeolo-

gicznym w Biskupinie. Analizę ilościową i jakościową wykonywałem przy wykorzystaniu 

chromatografii cieczowej (HPLC) i chromatografii żelowej (GPC), według metodyki opraco-

wanej z dr inż. Janem Poskrobko z Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej w Kędzierzynie-

Koźlu. Stwierdziłem, że pomimo wieloletniej impregnacji przeprowadzanej metodą kąpieli, 

dobrze zachowane mokre drewno twardzieli dębu może nadal charakteryzować się ograni-

czoną podatnością na nasycanie poliglikolami etylenowymi, w tym nawet PEG 400. W pra-

cach wykazano, że badanie drewna archeologicznego metodami chromatografii GPC i HPLC 

pozwala na precyzyjne określenie głębokości wnikania i wchłonięcia poliglikoli etylenowych 

i ich mieszanek, umożliwiając monitorowanie procesu jego konserwacji [A.2.7., B.2.2., 

B.4.3.]. Wyniki przeprowadzonych badań, potwierdzające trudności z nasycaniem twardzie-

lowego drewna dębu, skłoniły mnie do zainteresowania się liofilizacyjnym suszeniem mody-

fikowanego drewna archeologicznego. Badania te przedstawiłem w omówionym wcześniej 

monotematycznym cyklu publikacji. 

Innym zagadnieniem podejmowanym w moich badaniach było określanie stopnia de-

gradacji drewna wykopaliskowego. Ustalenie aktualnego stanu zachowania drewna jest nie-

zbędne do wyznaczenia parametrów modyfikacji konserwowanego zabytku oraz monitoro-

wania tempa jego rozkładu na stanowisku. Badania obejmowały oznaczenie fizycznych wła-

ściwości drewna związanych z jego masą i objętością oraz określenie składu chemicznego. 
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Wykazałem ścisłą zależność między wilgotnością maksymalną, gęstością umowną i ubytkiem 

substancji drzewnej, a zmianami następującymi w zawartości głównych składników chemicz-

nych drewna archeologicznego [B.2.3.]. Wynika z tego, że stopień rozkładu drewna może być 

oceniany na podstawie jego wybranych właściwości fizycznych, łatwych do określenia 

w warunkach pracowni, w których konserwowane są wydobywane obiekty i podejmowane 

decyzje o przebiegu prowadzonego procesu. Wykazałem jednocześnie, że skład chemiczny 

drewna archeologicznego nie powinien być wyrażany jedynie w stosunku do jego aktualnej 

suchej masy, ale także w odniesieniu do jego przybliżonej pierwotnej masy substancji drzew-

nej (przed degradacją). We współpracy z Instytutem Chemicznej Technologii Drewna Uni-

wersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i Centrum Badań Molekularnych i Makromolekular-

nych PAN w Łodzi przeprowadziłem również próby określenia stopnia rozkładu drewna wy-

kopaliskowego przy pomocy techniki 
13

C NMR CP-MAS, wykazując korelację między skła-

dem chemicznym drewna a jego głównymi sygnałami rezonansowymi. Wzrost stosunków 

wysokości sygnałów ligniny przy ~56, ~135, ~148 i ~152 ppm do podstawowego sygnału 

holocelulozy przy ~75 ppm w badanym drewnie następował wraz z rozkładem części polisa-

charydowej oraz ubytkiem substancji drzewnej. Stwierdziłem, że uproszczona analiza widm 

węglowych NMR CP-MAS, oparta na pomiarze wysokości sygnałów rezonansowych, może 

być wykorzystana do przeprowadzania wstępnej, szybkiej oceny zakresu rozkładu konserwo-

wanego drewna wykopaliskowego [A.2.9.]. Kompleksową ocenę rozkładu drewna i rezulta-

tów jego modyfikacji poliglikolami, sacharozą i laktitolem przeprowadziłem także przy wy-

korzystaniu mikroskopu skaningowego we współpracy z prof. dr Jozefem Kudelą z Uniwer-

sytetu Technicznego w Zvoleniu [A.2.10., A.4.8., A.4.9.]. 

Badania nad rozkładem drewna prowadziłem również w ramach dwóch projektów re-

alizowanych we współpracy z Instytutem Chemicznej Technologii Drewna UP w Poznaniu 

(Załącznik nr 7). Objęły one oznaczenia właściwości fizycznych i chemicznych (zawartość 

holocelulozy, celulozy, ligniny oraz oznaczenie masy cząsteczkowej, polidyspersyjności 

i stopnia polimeryzacji celulozy) drewna z wykopalisk w Biskupinie. Zakres badań uzupeł-

niono o obserwacje mikroskopowe oraz ocenę warunków zalegania drewna na stanowisku, co 

złożyło się na kompleksową ocenę aktualnego stanu zachowania pozostałości konstrukcji 

osiedla biskupińskiego [B.1.1., B.2.7., B.4.5.]. Stwierdzono, że badane właściwości drewna 

dębu biskupińskiego zmieniają się w zależności od strefy drewna (biel, twardziel) i odległości 

od powierzchni analizowanego elementu konstrukcyjnego. Wykazano, że najlepiej zachowa-

ne są warstwy twardzieli znajdujące się w centralnej części przekroju poprzecznego – w po-

bliżu rdzenia. W kolejnych warstwach drewna występowało wyraźne zróżnicowanie stopnia 
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degradacji jego składników węglowodanowych i ligniny. Dowiodłem, że w bielu jest około 

trzykrotnie mniej celulozy i dwukrotnie mniej ligniny niż w najlepiej zachowanej, centralnej 

strefie analizowanych obiektów. Znacznie obniżyła się jakość celulozy, o czym świadczą ni-

skie wartości jej masy cząsteczkowej i stopnia polimeryzacji. Różny stopień degradacji tkanki 

drzewnej w różnych warstwach zabytkowych obiektów dębowych z Biskupina stwierdziłem 

także na podstawie fizycznych właściwości drewna [B.1.3.]. Oprócz silnie zdegradowanego 

drewna bielu i dobrze zachowanej twardzieli w przyrdzeniowej części pnia, w analizowanych 

elementach konstrukcyjnych wyróżniono również strefy drewna o pośrednim stopniu destruk-

cji. Stanowiły ją partie drewna twardzielowego, znajdujące się bezpośrednio pod bielem lub 

na powierzchni obiektów, w których biel nie został zachowany. Jednoczesne występowanie 

kilku stopni rozkładu drewna stwierdziłem szczególnie w przypadku słupów wydobytych 

z wykopu w północnej części osiedla. Tak zachowany materiał archeologiczny wymaga od-

miennych procedur konserwatorskich niż ma to miejsce przy zabezpieczaniu drewna charak-

teryzującego się równomiernym rozkładem tkanki drzewnej. Wyniki badań potwierdziły ko-

relację między stanem zachowania drewna, ocenionym na podstawie wybranych właściwości 

fizycznych, a zawartością procentową głównych jego komponentów. Wykazano ścisłą zależ-

ność między zawartością składników węglowodanowych i ligniny a wilgotnością maksymal-

ną i ubytkiem substancji drzewnej ocenianym na podstawie gęstości umownej drewna. 

Stwierdzono, że stosunek udziału celulozy do udziału ligniny oraz zawartości holocelulozy do 

zawartości ligniny jest wiarygodnym wskaźnikiem stopnia rozkładu drewna archeologicznego 

[B.1.1.]. 

Od 2003 roku zająłem się ochroną drewnianych pozostałości konstrukcji osiedla łu-

życkiego w Biskupinie. Prace wykopaliskowe na tym najbardziej znanym w Europie Środko-

wej mokrym stanowisku zostały wstrzymane w połowie lat 70. ubiegłego wieku, a zachowany 

materiał archeologiczny pozostawiono dla przyszłych pokoleń w zasypanych lub wypełnio-

nych wodą wykopach. Zagadnienie pasywnej konserwacji drewna „in situ” podejmowałem 

już kilka lat wcześniej opracowując zasady postępowania z mokrym drewnem wykopalisko-

wym przedstawione w jednym z rozdziałów („Zabezpieczanie mokrego drewna archeologicz-

nego”) w książce pt. „Pierwsza pomoc dla zabytków archeologicznych” wydanej w 1998 roku 

przez Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Pol-

skich [A.1.1.]. 

Celem projektu realizowanego do dziś na terenie półwyspu Jeziora Biskupińskiego 

jest ustalenie czy warunki, w jakich zalega drewno biskupińskie, gwarantują jego bezpieczne 

pozostawanie na stanowisku, czy też, z uwagi na zmiany następujące w środowisku, koniecz-
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ne będzie wydobycie drewna i jego aktywna konserwacja w warunkach laboratoryjnych. Mo-

nitorowanie warunków zalegania zabytkowego drewna oceniane jest kompleksowo na pod-

stawie bieżącej sytuacji hydrologicznej stanowiska, wybranych parametrów wody i gleby, 

w której pozostaje drewno, badania aktualnego stopnia jego degradacji oraz tempa procesów 

rozkładu. Prace badawcze rozpocząłem od przygotowania stacji pomiarowych zlokalizowa-

nych w różnych miejscach półwyspu. W miejscach tych okresowo prowadzone są pomiary 

poziomu wody gruntowej, pH, konduktywności i składu chemicznego wody oraz temperatury 

i potencjału oksydoredukcyjnego gleby. W części stacji pomiarowych umieściłem próbki 

współczesnego drewna dębu i sosny, wydobywanego co dwa lata w celu oceny zmian jego 

właściwości fizycznych, składu chemicznego i identyfikacji kolonizujących je mikroorgani-

zmów. W takim samym celu w glebie i wodzie umieściłem także próbki masy celulozowej. 

Badania te mają charakter interdyscyplinarny, a uczestniczą w nich przedstawiciele kilku 

ośrodków naukowych, w tym m.in. z Instytutu Chemicznej Technologii Drewna w Poznaniu, 

Samodzielnego Zakładu Biologii Mikroorganizmów SGGW w Warszawie i Instytutu Agrofi-

zyki PAN w Lublinie. Część badań dotyczących monitoringu fizykochemicznych parametrów 

środowiska, oceny stopnia degradacji drewna i metody jego konserwacji aktywnej wykony-

wałem jako członek zespołu w ramach dwóch grantów: nr 2P0 6L00527 „Ocena stanu za-

chowania drewnianych obiektów zabytkowych na stanowiskach biskupińskich w aspekcie 

dalszych działań konserwatorskich” (realizacja: 2004–2007, kierownik: prof. dr hab. Wło-

dzimierz Prądzyński) i nr N N309 135135 „Degradacja układu ligno-celulozowego drewna 

sosny i dębu w warunkach mokrego torfu na stanowisku archeologicznym nr 4 w Biskupinie” 

(realizacja: 2008–2011, kierownik: dr hab. Magdalena Zborowska). Wyniki obydwu projek-

tów badawczych prezentowano na kilku krajowych i zagranicznych konferencjach i w artyku-

łach publikowanych w czasopismach z zakresu drzewnictwa i archeologii [B.1.3., B.1.5., 

B.2.1., B.2.8., B.3.3., B.4.2., B.4.5.], a w 2007 roku przedstawiono w publikacji monograficz-

nej pt. „Drewniane pozostałości osiedla kultury łużyckiej w Biskupinie – monitoring i stan 

zachowania” [B.1.1.]. Z kolei wyniki pierwszego etapu badań interdyscyplinarnych, posze-

rzonych w stosunku do wcześniejszego projektu o badanie właściwości fizykochemicznych 

i biologicznych torfu oraz badania mikrobiologiczne, realizowane w latach 2003-2008, opu-

blikowano w książce pt. „Stan i perspektywy zachowania drewna biskupińskiego”, wydanej 

pod moją redakcją przez Muzeum Archeologiczne w Biskupinie w roku 2009. W publikacji, 

składającej się z 17 artykułów, jestem jedynym autorem lub współautorem ośmiu z nich [od 

B.1.2. do B.1.9.]. 
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Na podstawie wieloletnich badań wykazałem, że warunki panujące w warstwie torfu, 

w której zalegają pozostałości drewnianych konstrukcji osiedla na stanowisku nr 4 w Bisku-

pinie, nie sprzyjają szybkiej degradacji organicznego materiału archeologicznego [B.1.5., 

B.3.3.]. Świadczą o tym wyniki pomiarów poziomu, odczynu i konduktywności wody oraz 

temperatury i potencjału oksydoredukcyjnego gleby. Warstwa torfu, w której zalega drewno 

biskupińskie, charakteryzuje się dużą redukcyjnością. Średnie wartości potencjału redoks 

kształtują się w zakresie od -240 do -170 mV. Warunki takie nie sprzyjają szybkiej degradacji 

tkanki drzewnej. Niewielka głębokość zalegania drewnianych pozostałości osiedla wymusza 

jednak utrzymywanie wysokiego poziomu wody gruntowej na monitorowanym stanowisku. 

Wykazałem, że w okresach letnich poziom wody gruntowej opada do poziomu minimalnych 

stanów Jeziora Biskupińskiego, zbliżając się do zachowanych elementów konstrukcyjnych 

osiedla. Warstwa torfu, w której znajdują się pozostałości konstrukcji, posiada jednak zdol-

ność zatrzymywania znacznych ilości wody i opóźniania procesów rozkładu drewna [B.1.6., 

B.1.7., B.2.15.]. Spośród wielu zagrożeń mogących wpływać na pogorszenie stanu zachowa-

nia zalegającego w torfie zabytkowego drewna, oprócz niskiego poziomu wody gruntowej 

w okresie lata, wskazano możliwość zamarzania wody zimą i alkaliczny odczyn wody 

z Jeziora Biskupińskiego. W czasie badań prowadzonych w latach 2003-2008 stwierdzono, że 

wszystkie związane z tymi zagrożeniami fizykochemiczne parametry wody i gleby zbliżały 

się sezonowo do poziomów, które stanowią granicę bezpiecznego pozostawania drewna na 

stanowisku. 

Zbliżone do beztlenowych warunki środowiska i związane z tym niewielkie tempo 

rozkładu tkanki drzewnej potwierdziły moje badania przeprowadzone na próbkach 

współczesnego drewna dębu i sosny [B.1.8., B.2.4., B.2.10.]. Ubytek masy, badane 

właściwości fizyczne i zawartość głównych komponentów chemicznych wskazały na 

niewielki stopień degradacji drewna. Odnotowane zmiany powstały głównie w wyniku 

rozkładu układu hemicelulozowego oraz ekstrakcji substancji rozpuszczalnych w wodzie. 

Stwierdziłem, że warunki, jakie panują na dnie zalanego wodą wykopu, znajdującego się 

w północnej części stanowiska, sprzyjają szybszej degradacji drewna niż w wypadku 

materiału pozostającego w mokrym torfie. 

Degradacja drewna wykopaliskowego pozostającego w przesyconej wodą glebie po-

wodowana jest głównie przez mikroorganizmy. Zabytkowy materiał zasiedlany jest przez 

szerokie spektrum mikroflory bakteryjnej i grzybowej [B.2.5.], podobnie jak współczesne 

drewno dębu i sosny pozostawione w warunkach historycznych konstrukcji osiedla. Stwier-

dzono, że największym zagrożeniem dla drewna biskupińskiego mogą być zdolne do rozkładu 
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komponentów węglowodanowych izolaty bakterii celulolitycznych z rodzaju: Bacillus, Pseu-

domonas, Sporocytophaga, Clostridium oraz grzyby strzępkowe z rodzaju: Penicillium, 

Aspergillus i Trichoderma [B.2.12., B.2.13., B.2.17., B.2.20.]. Utrzymanie na stanowisku 

archeologicznym beztlenowego środowiska glebowego, o niskim potencjale redoks i wyso-

kim stężeniu zredukowanych związków siarki, może znacząco ograniczyć występowanie wie-

lu mikroorganizmów rozkładających nagromadzony materiał ligninocelulozowy i zminimali-

zować szybkość destrukcji zabytkowej tkanki drzewnej. Pozwoli to zachować zabytkowe 

drewno dla następnych pokoleń, umożliwiając w przyszłości jego badanie przez przedstawi-

cieli wielu dyscyplin naukowych. Wymaga to jednak stałego monitorowania zmian zachodzą-

cych w środowisku oraz kontynuowania badań nad rozkładem drewna. 

Zmiany zachodzące w środowisku powodują, że monitorowanie fizykochemicznych 

parametrów wody i gleby oraz badanie tempa degradacji drewna na stanowisku nr 4 

w Biskupinie jest nadal kontynuowane, a uzyskiwane wyniki służą pomocą przy 

podejmowaniu decyzji w zakresie bieżących i perspektywicznych działań konserwatorskich. 

Część wyników przygotowywana jest do kolejnych publikacji. Warto w tym miejscu 

nadmienić, że zapoczątkowany przeze mnie monitoring i badania rozkładu drewna są jak 

dotychczas jedynym tego typu projektem badawczym realizowanym na ziemnym mokrym 

stanowisku archeologicznym w Polsce. Omawiany projekt odegrał dużą rolę w przyznaniu 

Muzeum Archeologicznemu w Biskupinie prestiżowej europejskiej nagrody „Europa Nostra” 

za ochronę dziedzictwa kulturowego (Sztokholm, 2006). 

Badania, które aktualnie prowadzę, skupiają się na możliwości wykorzystania w kon-

serwacji mokrego drewna wykopaliskowego mieszanek wybranych alkoholi cukrowych. 

Kontynuowane są prace nad degradacją drewna współczesnego i masy celulozowej pozosta-

jącej w warunkach stanowiska archeologicznego nr 4 w Biskupinie. Podjąłem również bada-

nia nad właściwościami drewna subfosylnego oraz gęstością substancji drzewnej z drewnia-

nych obiektów archeologicznych. 

 

Publikacje i konferencje 

Mój dorobek naukowy obejmuje 66 publikacji, z których 41 ukazało się po doktoracie 

w latach 2004-2012 (Załącznik nr 4 i 5). Wśród moich publikacji są 33 oryginalne, recenzo-

wane artykuły zamieszczone w polskich i zagranicznych punktowanych czasopismach z za-

kresu drzewnictwa, nauk rolniczych i ochrony dziedzictwa kulturowego, w tym 23 prace opu-

blikowane po doktoracie. Wyniki badań przedstawiono w następujących czasopismach: Wood 

Research, Journal of Archaeological Science, International Sugar Journal, Polish Journal of 
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Environmental Studies, Ecological Chemistry and Engineering, Folia Forestalia Polonica Se-

ria B - Drzewnictwo, Drewno Prace Naukowe Doniesienia Komunikaty, Acta Scientiarum 

Polonorum Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria, Nauka Przyroda Technologie, 

Annals of Warsaw Agricultural University, Acta Agrophysica, Zeszyty Problemowe Postę-

pów Nauk Rolniczych, Ochrona Zabytków, Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł 

Sztuki, Acta Agraria et Silvestria Series Silvestris i Gazeta Cukrownicza. Cztery pierwsze 

czasopisma zostały wyróżnione w Journal Citation Reports (JCR). Łączna liczba punktów za 

moje oryginalne prace (wg listy MNiSW z czerwca 2010) wynosi 269, w tym 214 punktów za 

artykuły opublikowane po doktoracie. Sumaryczny Impact Factor wszystkich publikacji 

(8 prac) wynosi 3.415, w tym 3.208 za publikacje po doktoracie (7 prac). Pozostałe prace 

ukazały się w niepunktowanych czasopismach, w materiałach konferencji organizowanych 

w Polsce i zagranicą oraz w monografiach i książkach (jedna pozycja przed i dwie po dokto-

racie). W przypadku wielu prac, dotyczących głównie konserwacji drewna archeologicznego, 

jestem jedynym ich autorem. 

 

Wyniki prowadzonych prac badawczych prezentowałem jako jedyny autor lub współ-

autor w referatach i materiałach konferencyjnych trzynastu następujących polskich i zagra-

nicznych sympozjów i konferencji naukowych z zakresu drzewnictwa i ochrony dziedzictwa 

kulturowego: 

- „Ochrona Drewna” (XVIII Sympozjum, Jachranka 18-20.09.1996; XIX Sympozjum, Jadwi-

sin 15-17.09.1998; XX Sympozjum, Rogów 12-14.09.2000; XXI Sympozjum, Rogów 18-

20.09.2002; XXII Sympozjum, Rogów 14-16.09.2004),  

- “Reconstruction and Conservation of Historical Wood” (International Symposium, Zvolen 

20-22.06.1995 oraz Zvolen 15-17.06.1999), 

- „Drewno archeologiczne – badania i konserwacja”, Międzynarodowe Sympozjum, Biskupin 

– Wenecja 22-24.06.1999, 

- “Wood Structure and Properties ‟02”, 4
th

 IUFRO Symposium, Bystra (Slovakia) 1-

3.09.2002, 

- „Badania i konserwacja drewna archeologicznego”, Międzynarodowa Konferencja, Zielonka 

k. Poznania 18-19.11.2004, 

- „Problemy muzeów związane z zachowaniem i konserwacją zbiorów”, Szreniawa 

7.09.2004, 

- “Wood Structure and Properties ‟06”, 5
th

 International Symposium, Sliač-Sielnica, Slovakia, 

3-6.09.2006, 
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- “Wood Science for Conservation of Cultural Heritage, Florence 2007”, (COST Action IE 

0601), Florence 8-10.11.2007. 

 

Na konferencjach z zakresu drzewnictwa byłem najczęściej jedynym uczestnikiem re-

ferującym wyniki badań nad stabilizacją wymiarów drewna archeologicznego.  

 

Wyniki badań z zakresu mikrobiologii i monitoringu stanowiska archeologicznego 

w Biskupinie przedstawione zostały w postaci referatów lub posterów na sześciu następują-

cych konferencjach naukowych: 

- 40. Jubileuszowy Zjazd Mikrobiologów “Aktywność drobnoustrojów w różnych środowi-

skach”, Kraków – Arłamów 3-7.09.2006, 

- I Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Mokradła i ekosystemy słodkowodne. Funkcjono-

wanie, zagrożenia i ochrona”, Białystok – Białowieża 13-15.09.2006, 

- III Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Przyczyny i skutki degradacji środowiska gle-

bowego”, Rzeszów – Bystre k. Baligrodu 18-20.09.2006, 

- Konferencja PTM „Drobnoustroje – wyzwania i nadzieje”, Szczecin 4-7.09.2008,  

- 44. Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Dydaktyczna „Mikroorganizmy w ochronie śro-

dowiska”, Poznań – Rydzyna 14-17.06.2010,  

- VII Sympozjum Naukowe ”Czwartorzędowe sole amoniowe i obszary ich zastosowania 

w gospodarce”, Poznań 1-2.07.2010. 

 


