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Daybreak
THE Mazovian Centre
of Metallurgy
from the turn
of the eras
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Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Pruszkowa i Goście Muzeum,
z prawdziwą radością i satysfakcją zapraszam do
odwiedzenia Muzeum Starożytnego Hutnictwa
Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie.
Powód jest szczególny. Oto staraniem samorządu
miejskiego oddajemy do dyspozycji Państwa kolejne
dobro kultury. Dziś bowiem nasze Muzeum otwiera
nową stałą wystawę pt. Przedświt – Mazowieckie
Centrum Metalurgiczne z przełomu er.
Przez kolejne lata swojej działalności placówka
ta przeobraziła się w wyjątkowe centrum promocji
nauki i kultury. Organizowane tu wydarzenia skupiały nie tylko archeologów i historyków, ale również
wybitnych muzyków i aktorów, przyciągając liczne
grono melomanów i miłośników sztuki, a przede
wszystkim rozsławiając dobre imię Pruszkowa
w świecie.
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Udostępnienie wystawy otwiera nową kartę
zarówno w historii samej instytucji, jak i Pruszkowa.
Ta nowoczesna w sposobie prezentacji ekspozycja
stanowi zwieńczenie wielu inwestycji przeprowadzonych w ostatnich latach zmierzających do rewitalizacji zabytkowego budynku. Ich realizacja pozwoli na
jeszcze pełniejsze sformułowanie oferty kulturalnej
tej placówki, wpisując się w założenia wizerunku
dynamicznie rozwijającego się miasta.
Jestem przekonany, że Muzeum jako prowadzona przez samorząd miasta Pruszkowa instytucja kultury stworzy wyjątkową ofertę wychodzącą daleko
poza ramy standardowego muzealnictwa.
Zapraszam serdecznie do częstego odwiedzania
Pruszkowa i Muzeum.

Jan Starzyński
Prezydent Miasta Pruszkowa

Ladies and Gentlemen,
Pruszków Residents and Museum Visitors,
It is my great pleasure to invite you to visit the Stefan
Woyda Museum of Ancient Mazovian Metallurgy
in Pruszków. The occasion is truly special. Today,
thanks to the efforts of the local authorities, a new
cultural offering is presented to you as the Museum
opens its exciting permanent exhibition: Daybreak
– the Mazovian Centre of Iron Metallurgy from the
turn of the eras.
Over the years the Museum has evolved suc
cessfully into a unique centre of promotion of learn
ing and culture. Events staged here – encounters
with archaeologists and historians, and also, with
prominent musicians and actors – continue to attract
a large public of music and art lovers and – not less
importantly – help Pruszków to make its reputation
far and wide.

The opening of this new exhibition is like turning
over a new leaf in the history of the Museum, and of
Pruszków too. This state-of-the-art project crowns
a series of works undertaken recently, aimed on a re
vitalization of the Museum’s historic building. When
completed, they will make it possible for the Museum
to formulate an even more comprehensive cultural
offer compatible with the new image of Pruszków
as a dynamically developing town.
I am confident that the Museum, as an institu
tion of culture governed by the local authorities of
Pruszków, is in a position to create an exceptional
offer, one that goes far beyond the frames of tradi
tional museology.
Wishing you many future satisfying visits to our town
and the Museum,

Jan Starzyński
Mayor of Pruszków

3

4

Centrum metalurgii żelaza, które około przełomu er kształtowało życie mieszkańców zachodniego
Mazowsza, było w ówczesnej Europie „barbarzyńskiej”
zjawiskiem wyjątkowym. Rozległe, świetnie zorganizowane osady z wielotysięcznymi polami dymarkowymi powstawały daleko poza zasięgiem kulturowych
centrów starożytnej Europy – cywilizacji celtyckiej,
a później Republiki i Cesarstwa Rzymskiego, najpotężniejszego podówczas organizmu politycznego
i gospodarczego, swoistego odpowiednika dzisiejszej
zjednoczonej Europy. Miejscowe plemiona utrzymywały jednak bliskie kontakty z tym światem a rzemieślnicy, także metalurdzy, korzystali z wielu technologii
opracowanych w kręgu kultury śródziemnomorskiej.
Trudno dziś jeszcze ocenić wielkość produkcji
ośrodka mazowieckiego, nie ulega jednak wątpliwości,
że wytwarzane tu żelazo – podstawowy surowiec do
wyrobu narzędzi, przyborów osobistych i broni, ale też
ozdób i części stroju – miało ogromny, jeśli nie decydujący wpływ na gospodarczy sukces miejscowych plemion,
a zapewne też plemion ościennych. Na osadach tego
centrum kwitły też inne rzemiosła – snycerka, bursztyniarstwo, metalurgia kolorowa, wyspecjalizowane
garncarstwo czy rogownictwo. Liczne wyroby rzymskie,
przede wszystkim monety, ale też przedmioty unikatowe, jak słynny już malowany puchar szklany z Zaborowa, podkreślają wysoki poziom rozwoju ekonomicznego
miejscowych społeczności i status lokalnych elit.
Odkrycie pierwszych stanowisk dymarskich na
zachodnim Mazowszu i wieloletnie prace wykopaliskowe są dziełem Stefana Woydy, późniejszego organizatora i dyrektora Muzeum Starożytnego Hutnic-

twa Mazowieckiego. Dzisiaj muzeum pruszkowskie,
które przez lata urosło do rangi ważnego centrum
kulturalnego, nie tylko kontynuuje archeologiczne
rozpoznanie mazowieckiego centrum metalurgicznego, ale też podejmuje różnorakie zadania popularyzatorskie i edukacyjne, których nadrzędnym celem jest
przełożenie wyników badań naukowych na czytelną
dla wszystkich narrację historyczną.
Ten właśnie cel legł u podstaw koncepcji nowej
– i nowatorskiej – ekspozycji muzealnej, która ma
wprowadzić zwiedzających w świat, w którym nad
zachodniomazowiecką równiną unosiły się dymy z pracujących tu pieców, a nad gwarem osiedli dominował
stukot warsztatów kowalskich…
Dr Jacek Andrzejowski
Przewodniczący
Rady Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego
im. Stefana Woydy w Pruszkowie

The centre of ironworking which some twenty
centuries ago shaped the life of the inhabitants of
western Mazovia, was in ”barbarian” Europe of that age
an exceptional phenomenon. Its sprawling, admirably
organized settlements with bloomery fields, each num
bering several thousand smelting furnaces, had sprung
up far from the range of cultural centres of ancient
Europe – civilization of the Celts and, with time, that of
the Roman Republic and Empire, the most powerful po
litical and economic entity, one could say, a counterpart
of today’s united Europe. To be sure, the local tribes
were in close contact with this world and their crafts
men and ironmasters made use of many technologies
developed in the Mediterranean environment.
It may still be too early today to estimate the out
put of the Mazovian ironworking centre but there is no
doubt that the iron produced here – the main material
in the production of tools, personal items and weapons,

but also, of ornaments and dress accessories – had
a major, possibly even a decisive impact on the eco
nomic success of local tribes, and very likely, on that of
the neighbouring tribes as well. Many other production
crafts flourished in the settlements of the Mazovian
Centre – woodcarving, amber working, copper-, silverand gold working, specialised pottery and antler working.
Numerous Roman objects, more notably, coins, but also
some unique items like the painted glass beaker from Za
borów, document a high level of economic development
of the local communities and status of the local elite.
We owe the discovery of the first bloomery sites in
Mazovia and their long-term archaeological excavation
to Stefan Woyda, subsequently, the organizer and di
rector of the Museum of Ancient Mazovian Metallurgy.
Today the Pruszków Museum, which over the years has
grown into an important cultural centre, not only con
tinues investigating the Mazovian Centre of Metallurgy
but also undertakes various public awareness raising
and educational projects whose overarching goal is to
translate the results of scientific research into a histori
cal narration accessible to the general public.
The same purpose underlies the concept of
the new – and innovative – museum display, designed
to initiate the visitor into a world in which smoke
from iron smelting furnaces floated over the plain of
western Mazovia and the bustle of rural communities
reverberated with the feverish activity of blacksmiths…
Dr Jacek Andrzejowski
Chairman of the Board,
Stefan Woyda Museum of Ancient
Mazovian Metallurgy in Pruszków
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Szanowni Państwo,

Dear Readers,

pragnę zaprosić Państwa do odwiedzenia pruszkowskiego Muzeum
będącego swoistym lapidarium, w którym schronienie znalazły liczne relikty potężnego ośrodka hutniczego funkcjonującego na przełomie er w okolicach dzisiejszego Pruszkowa. Od samego początku
swojego istnienia nasza instytucja jest nie tylko przestrzenią
naukowo-badawczą, szczególne miejsce w jej działalności zajmuje
bowiem promocja dziedzictwa pradziejowego. Jesienią 2014 roku
otworzyliśmy dla Państwa nową ekspozycję stałą nawiązującą w
swojej ogólnej koncepcji do wspomnianych powyżej tradycji tego
miejsca. Wystawa łączy w sobie najnowsze technologie z klasycznymi rozwiązaniami ekspozycyjnymi w sposób wyważony, ukazujący żywotność oraz bogactwo wątków zawartych w odkrywanych
przez archeologów potężnych osadach hutniczych.

welcome on a tour of the Pruszków Museum which in some ways
is similar to a lapidarium, being a repository of many relics of
a major centre of metallurgy operated twenty centuries ago on
the outskirts of today’s Pruszków. Ever since its inception our
Museum has been more than a facility for amassing collections
and their study. Special place in our activities is taken by promo
tion of archaeological heritage. This coming autumn we present to
the Public a new exhibition which continues in its general concept
the finest traditions of our institution. Our presentation seeks
to combine state-of-the-art technologies with more traditional
solutions of museum display to create a balanced vista of ever
relevant and diverse themes afforded by the remarkable iron
working settlements discovered by archaeologists.
Daybreak – the Mazovian Centre of Metallurgy from
the turn of the eras is currently the only exhibition in Poland de
dicated to the fascinating archaeology of prehistoric metallurgy
from a broad and comprehensive perspective.
Employing innovative forms of visual communication we
offer our visitors the unique opportunity to experience and
engage in the narration, as they are placed in the midst of events
unfolding during Antiquity in our region. Daybreak is an oppor
tunity to meet the People who for several centuries lived and
worked in the Mazovian Centre of Metallurgy.
The reconstruction developed by the Museum is to be
a response to the need to protect our region’s prehistoric her
itage by making the general public more aware of the historical
value held by the space around them.

Przedświt – Mazowieckie Centrum Metalurgiczne
z przełomu er jest obecnie jedyną w Polsce wystawą prezentującą fascynujące zagadnienie starożytnej metalurgii w szerokim,
kompleksowym ujęciu.
Dzięki zastosowaniu nowoczesnych form komunikacji wizualnej ekspozycja ma pozwolić gościom odwiedzającym Muzeum
na odczuwanie i przeżywanie kreowanej narracji, poniekąd znalezienie się w środku wydarzeń rozgrywających się w starożytności
na dzisiejszym Mazowszu. Przedświt będzie okazją do spotkania z ludźmi, którzy przez kilka stuleci żyli i pracowali w obrębie
Mazowieckiego Centrum Metalurgicznego.
Podjęta próba rekonstrukcji jest odpowiedzią na potrzebę
ochrony dziedzictwa pradziejowego realizowaną poprzez rozbudzanie wśród jak najszerszej publiczności świadomości otaczającej nas przestrzeni historycznej.

Dorota Słowińska

6

Dorota Słowińska
Dyrektor Muzeum

Musem Director
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PRZEDŚWIT

  STEFAN WOYDA (1938–2006)
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Archeolog, odkrywca i badacz Mazowieckiego
Centrum Metalurgicznego. Założyciel oraz wieloletni dyrektor Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego. Od 1964 do 1974 roku
piastował stanowisko Konserwatora Zabytków
Archeologicznych w ówczesnym województwie
warszawskim. Przez wszystkie lata działalności archeologicznej organizował wiele badań
wykopaliskowych i terenowych, korzystając
z nowatorskich jak na owe czasy metod
badawczych, m.in. fotografii lotniczej i badań
geofizycznych.
Dążył do tego, by Muzeum stało się prężną
jednostką badającą i gromadzącą zbiory oraz
udostępniającą je szerokiemu gronu odbiorców.
Wystawy opowiadające o osadach hutniczych z terenu Mazowsza Zachodniego można
było oglądać m.in.: w Warszawie, Krakowie,
Tarnowie, Berlinie, Monachium i Hamburgu.
W 1982 roku Dyrektor został uhonorowany
przez Polskie Towarzystwo Archeologiczne
i Numizmatyczne Nagrodą im. K. Dąbrowskiego
za wybitne osiągnięcia w popularyzacji problematyki pradziejów i archeologii.
W zamyśle Stefana Woydy Muzeum
Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego miało
być nie tylko placówką stricte archeologiczną,
ale przede wszystkim przestrzenią dla szeroko
pojętych działań edukacyjnych i kulturalnych
– odczytów, prelekcji naukowych, koncertów.
Do końca życia Dyrektor był czynnym
zawodowo archeologiem terenowym kontynuującym badania powierzchniowe Mazowsza Zachodniego. Muzeum Starożytnego Hutnictwa
Mazowieckiego nosi imię swojego założyciela
od 2006 roku.

MAZOWIECKIE CENTRUM
METALURGICZNE Z PRZEŁOMU ER
Odkrycie
Odkrycia archeologiczne na zachodnim Mazowszu,
we wschodniej części Równiny Łowicko-Błońskiej,
mają prawie 150-letnią historię. Do czasu odzyskania
niepodległości w 1918 roku nie prowadzono tu jednak
żadnych planowych badań, a nieliczne ówczesne znaleziska to odkrycia przypadkowe. Nieznaczna zmiana
nastąpiła w okresie międzywojennym, jednak wydarzenia II wojny światowej zahamowały dalszy rozwój
archeologicznych prac terenowych na wiele lat.
Cezurą dla badań nad historią starożytną
zachodniego Mazowsza był rok 1968. Z inspiracji
Stefana Woydy obszar ten został objęty pionierskim
programem obserwacji terenowych mającym na celu
rejestrację stanowisk archeologicznych na podstawie
znalezisk dokonywanych na powierzchni gruntu. Początkowy etap, który przypadał na lata 1968–1975,
przyniósł niespodziewane efekty. Przez pierwszych
sześć lat badań odkryto około 700 nowych stanowisk, w tym ponad 200 z młodszego okresu przedrzymskiego i okresu wpływów rzymskich (II wiek
p.n.e. – IV wiek n.e.). Stwierdzono tu m.in. istnienie
potężnego skupiska osadniczego z przełomu er,
w którym produkowano żelazo na skalę masową.
Rewelacyjne rezultaty tej metody spowodowały,

że po pewnych modyfikacjach została ona na stałe
wprowadzona do działań konserwatorskich na terenie całego kraju pod nazwą Archeologicznego Zdjęcia
Polski.
Główny etap badań powierzchniowych na
zachodnim Mazowszu trwał do 1979 roku. Wnioski
płynące z interpretacji materiałów powierzchniowych
zostały potwierdzone badaniami wykopaliskowymi,
które od lat 70. XX wieku prowadzono na blisko
20 osadach hutniczych. Prace badawcze, w niektórych przypadkach trwające do dziś, umożliwiły rozpoznanie charakteru lokalnego osadnictwa, a także
określenie jego zasięgu oraz struktury.
Prowadzone na szeroką skalę wykopaliska
potwierdziły wcześniejsze wnioski oparte na obserwacjach terenowych wskazujące, że mazowiecki
ośrodek hutniczy był drugim co do wielkości – po
ośrodku świętokrzyskim – centrum metalurgicznym
„barbarzyńskiej” Europy.
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DAYBREAK
The Discovery

  STEFAN WOYDA (1938–2006)
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The archaeologist who discovered the Mazovian
Centre of Metallurgy and was the first to investigate
it. Founder and for many years the Director of the Mu
seum of Ancient Mazovian Metallurgy. In 1964–1974,
Heritage Conservator for the Warsaw Voivodeship.
Throughout his extended archaeological career
Stefan Woyda organised many archaeological exca
vations and surface survey projects using methods
novel in his day, such as air photography and geophysical survey.
Stefan Woyda envisioned the Museum as a dy
namic unit dedicated to building up and analysing its
collections and presenting them to the general public.
Exhibitions of iron metallurgy settlements of western

Mazovia were shown to the public in Warsaw, Cracow
and Tarnów, in Berlin, Munich and Hamburg. In 1982
the Polish Archaeological and Numismatic Society
awarded the Museum Director with the prestigious
K. Dąbrowski Prize for his outstanding achievements
in popularizing prehistory and archaeology.
In Stefan Woyda’s vision the Museum of Ancient
Mazovian Metallurgy was to be more than a unit
strictly dedicated to archaeology: it was to offer
space for a broad range of educational and cultural
activities – talks, scientific lectures and concerts.
Until his death the Director was active profes
sionally as an archaeologist, continuing the surface
survey of western Mazovia. In recognition of his con
tribution, in 2006 the Museum of Ancient Mazovian
Metallurgy adopted Stefan Woyda as its patron.

THE MAZOVIAN CENTRE
OF METALLURGY FROM
THE TURN OF THE ERAS

The first archaeological discoveries were made in
the eastern area of the Łowicz-Błonie Plain of we
stern Mazovia almost 150 years ago. Nevertheless,
until Poland regained independence in 1918 there
was no planned fieldwork and the small number of
finds all came from random discoveries. There was
some improvement between 1918 and 1939 but
World War II would set back the progress of archa
eological fieldwork for many years to come.
The watershed in the study of ancient history of
western Mazovia came in 1968. At this time Stefan
Woyda proposed to carry out a pioneer program
of surface survey in the region aimed on recording
archaeological sites basing on finds discovered
during fieldwalking. The initial stage of this project
(1968–1975) brought unexpected results. During the
first six years of investigation around 700 new sites
were discovered, more than 200 of them attributable
to the Late Pre-Roman Period and the Roman Period
(approx. 200 BC – 400 AD). A major settlement con
centration dating to the turn of the eras was identi
fied in the region documenting a mass-scale produc
tion of iron. After such spectacular results
the new method, with some modifications, became

a new tool of heritage conservation, implemented
across Poland under the name Archaeological Field
walking Record of Poland.
The main stage of the surface survey in western
Mazovia was completed in 1979. Conclusions from
the interpretation of finds from the fieldwalking were
confirmed by archaeological excavation, started in
the 1970s and focused on close to 20 ironworking
settlements. This research, in some cases still in
progress today, was helpful for recognizing the natu
re of local settlement and determining its range and
pattern.
Wide-scale archaeological excavation validated
earlier conclusions from fieldwalking demonstrating
that that the Mazovian Centre of Metallurgy was
the second largest – after the Holy Cross Mountains
centre – ironworking centre of “barbarian” Europe.

11

   ARCHEOLOGICZNE ZDJĘCIE POLSKI
Odkrycie starożytnego ośrodka metalurgicznego
dokonane w 1968 roku było bezpośrednim następstwem opracowania i wdrożenia przez Stefana
Woydę metody badań powierzchniowych nazwanej
początkowo Zdjęciem Archeologicznym Terenu Mazowsza i Podlasia. Pomysł kompleksowych badań
powierzchniowych wziął się z dążenia do poszerzenia wiedzy na temat stanowisk w regionie.
Konieczność ujednolicenia stopnia zbadania
terenu, sporządzenia pełnej bazy stanowisk podlegających ochronie konserwatorskiej oraz wydzielenia
z tej grupy obiektów najbardziej reprezentatywnych
skłoniła do opracowania metody badawczej, która pomogłaby w osiągnięciu tych założeń. W celu
poszukiwania nowych, a także weryfikacji odkrytych
wcześniej stanowisk program podzielono na dwie
fazy. Pierwsza z nich miała się ograniczyć do rozpoznania i rejestracji śladów działalności człowieka,
w drugiej chciano się skupić na szczegółowej dokumentacji powierzchniowej poszczególnych stanowisk.
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Badany teren podzielono na tzw. obszary
o powierzchni 37,5 km². Informacje z badań powierzchniowych wpisywano do zunifikowanych
kart ewidencyjnych, które zawierały: opis stanowiska, plan (w skali 1:5000), dokumentację fotograficzną, dane administracyjne i własnościowe oraz
wyciąg z planu katastralnego.
W pierwszej kolejności do badań wybrano
wschodnią część Równiny Łowicko-Błońskiej
– obszar o powierzchni 1600 km². Po przebadaniu
terenu powierzchniowo, a następnie po wybraniu
charakterystycznych stanowisk planowano dalsze
badania wykopaliskowe oraz geofizyczne.
Zasady opracowane przez Stefana Woydę
z czasem przyjęły formę ogólnopolskiej akcji znanej
powszechnie pod nazwą Archeologicznego Zdjęcia
Polski. Obecnie jest to naukowo-badawczy program konserwatorski, do którego celów zalicza się:
rozpoznanie, ewidencję oraz ochronę stanowisk
archeologicznych.
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Leszno

   AZP – THE ARCHAEOLOGICAL FIELDWALKING RECORD OF POLAND

Ożarów
Mazowiecki
Błonie
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Kolej | Railroad tracks

The 1968 discovery of the ancient centre of iron
metallurgy was the direct consequence of the im
plementation of a new method of surface survey
developed by Stefan Woyda for the provinces of
Mazovia and Podlachia of which he was then
the Heritage Conservator. His aim was to improve
understanding of the archaeological record
in the region.
The need to investigate his region in a more
uniform manner, to develop a more comprehen
sive database of archaeological and historic sites
subject to heritage conservation and to identify
in this group the most representative sites, led
Stefan Woyda to develop his special method of
investigation helpful for achieving these guidelines.
To look for new and also to confirm sites known
from earlier discoveries the project was divided
into two stages. The first was concerned with iden
tifying and recording evidence on human activity,
the second mostly with making a detailed surface

documentation of individual archaeological sites.
The study area was divided into fieldwalking
units, each with an area of 37.5 km². The data col
lected in a given fieldwalking unit was entered on
unified recording sheets which included headings
such as: description of the site, plan (scale 1:5000),
photographic documentation, administrative and
ownership data and an extract from the cadastral
map. The first to be investigated was the eastern
fragment of the Łowicz-Błonie Plain – with an area
of 1600 km². The plan was to make a surface sur
vey, select a number of characteristic archaeologi
cal sites and carry out excavation and geophysical
survey.
With time, the system devised by Stefan
Woyda was developed into a nationwide project
of field survey and recording (Polish abbr. AZP).
Currently this is a research program aimed
on identifying, recording and conservation of
archaeological sites.

Duża osada hutnicza
Large Ironworking Settlement
Mała osada hutnicza
Small Ironworking Settlement

0

Mazowieckie Centrum Metalurgiczne
5 km

The Mazovian Centre of Metallurgy
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W okresie republiki Rzym wkroczył na drogę ekspansji terytorialnej, która doprowadziła do

During the Republican period Rome started on a the road of territorial expansion which

ostatecznego przeobrażenia niewielkiego w swych początkach miasta-państwa w największe
mocarstwo basenu Morza Śródziemnego. Wraz z rozszerzaniem się Imperium jednym
z najbardziej palących problemów stało się zapewnienie bezpieczeństwa jego granic. Północne
rubieże Cesarstwa wyznaczył system umocnień (limes) przebiegający zasadniczo wzdłuż linii
Renu i Dunaju. Za nim rozciągał się obszar tzw. Barbaricum zamieszkany przez różne plemiona
„barbarzyńskie”. Począwszy od I wieku p.n.e., w orbicie zainteresowań Rzymu znalazły się
nawet ludy zasiedlające najbardziej odległe krańce kontynentu. Informacje o nich zdobywano
zarówno poprzez działania o charakterze dyplomatycznym oraz militarnym, jak i dzięki
kontaktom handlowym. W tych ostatnich istotną rolę odgrywali kupcy, których aktywność
dodatkowo mogła mieć charakter propagandowy, a niekiedy nawet zwiadowczy.

ultimately led to the transformation of a small city-state into a major power in
the Mediterranean Sea region. As its territory continued to expand protecting the empire’s
borders became a major concern. The northern boundary of Rome was made secure by
a system of fortifications (limes) which mostly followed the line of the Rhine and
the Danube. Beyond lay “Barbaricum”, the territory inhabited by various “barbarian” tribes.
Starting from the 1st century BC even the peoples settling the most remote fringe
of the European continent were drawn into the orbit of interest of Rome. Information about
them was obtained during diplomatic and military actions as well as in the course
of commercial exchange. Next to their avowed activities traders presumably engaged also
in propaganda and at times even in reconnaissance.
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ŹRÓDŁA ANTYCZNE
Intensywne kontakty polityczne i ekonomiczne Imperium Romanum ze
światem zewnętrznym znalazły odzwierciedlenie w licznych
dziełach rzymskich historyków. Stanowią one bezcenne źródła wiadomości o charakterze relacji
między państwem rzymskim a „barbarzyńcami”. Niektóre z tych zapisów zawierają informacje natury geograficznej
oraz etnograficznej i pozwalają
porównać widziany oczami
Rzymian świat znajdujący się
„poza limesem” z obrazem wyłaniającym się z analizy źródeł
pozyskanych w trakcie badań
archeologicznych.
Stosunkowo dużo wiadomości odnosi się do terenów
leżących w obrębie dzisiejszych
ziem polskich. Dobra znajomość
tej części Europy przez rzymskich
historyków wynika przede wszystkim z tego, że przebiegał przez nią
szlak handlowy, którym transportowano
na Południe bursztyn – tzw. szlak bursztynowy.
Obecne terytorium Polski znajdowało się w pradziejach na terenie Swebii, która stanowiła wschodnią
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Mapa Strabona

WRITTEN SOURCES
Lively political and economic contacts of the Roman Empire with the outside world find re
flection in many works of Roman historians. They are an invaluable source
of information on the nature of relations between
the Roman state and “barbarians”. Some of these
records contain geographic and ethnographic
information which can be used to compare
the world “outside the limes” seen thro
ugh Roman eyes with the panorama
that emerges from the analysis of
evidence recovered during archa
eological fieldwork.
The lands now lying on
the territory of Poland are
relatively well illuminated by this
written record. Roman historians
were so familiar with this part
of Europe because an important
trade route ran through the area –
the Amber Road, down which amber
was carried south.
During prehistory the terri
tory of modern Poland was known
as Suebia, eastern province of
Germania. This land was settled
   by many tribes. Written sour

Strabo’s Map
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część Germanii. Ziemie te zamieszkiwane były przez
wiele plemion. Źródła z I i II wieku n.e. (m.in.: Strabon,
Geografia; Tacyt, Germania; Ptolemeusz, Geografia)
wskazują, że największy obszar zajmował lud Lugiów
(lub związek lugijski) – federacja powiązanych ze
sobą plemion. Siedziby Lugiów opisane przez Rzymian pokrywają się w pewnym stopniu z określonym
przez archeologów zasięgiem kultury przeworskiej.
W świetle źródeł historycznych największa aktywność związku lugijskiego miała miejsce w I wieku n.e.
Przyczynił się on m.in. do upadku państwa Kwadów
leżącego na terenie dzisiejszej Słowacji, rządzonego
przez Wanniusza.
Zastanawiający jest brak wzmianek o Lugiach
w drugiej połowie II wieku n.e. i w późniejszych

źródłach. Odnosi się to zwłaszcza do dobrze opisanych przez starożytnych wojen markomańskich
(lata 167–180), w których – zgodnie z danymi archeologicznymi – ludność kultury przeworskiej brała
aktywny udział.
W I wieku n.e. w przekazach rzymskich pojawia
się nazwa „Wandalowie”. Przypuszcza się, że plemiona wandalskie w tym czasie wchodziły w skład związku lugijskiego i zamieszkiwały tereny między Odrą
a Wisłą. W II wieku n.e. ich rola musiała być już na
tyle istotna, że ich nazwa zastąpiła w źródłach rzymskich Lugiów. Możliwe też, że termin „Wandalowie”
to inna nazwa plemion lugijskich.

   Kultura przeworska
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Plemiona, które stworzyły ośrodki hutnicze odkryte na ziemiach polskich, funkcjonowały w obrębie
zespołu zwanego kulturą przeworską. Powstała ona na przełomie III i II wieku p.n.e., w czasie
głębokich przemian, które objęły znaczne obszary
środkowej Europy. Kultura ta istniała do V wieku n.e., a swym zasięgiem obejmowała głównie
obszary środkowej i południowej Polski. Podstawą
jej gospodarki były rolnictwo i hodowla zwierząt.
Wysoki poziom osiągnęła w produkcji rzemieślniczej związanej z pozyskiwaniem i przetwarzaniem
żelaza. Powstały również inne wyspecjalizowane
centra wytwórcze, np. ośrodek produkcji ceramiki

ces from the first and the second centuries AD (for
instance, the Geographica of Strabo; the Germania of
Tacitus; Ptolemy’s Geographia) show that the largest
area was occupied by the Lugii – a tribe, or possibly,
“a great people” – a federation of tribes. The home
land of the Lugii as described by the Romans largely
coincides with the geographic range of the archa
eological Przeworsk culture. According to the written
record the greatest activity of the Lugian Federation
was during the first century AD when it contributed
to the downfall of the state of the Quadi ruled by
Vannius in what is now Slovakia.
There is a perplexing absence of references to
the Lugii during the latter half of second century AD
and in later sources too. This is true especially of

the period of Marcomannic Wars (167–180) otherwise
amply documented in the written record, a conflict in
which – according to archaeological evidence – the people of the Przeworsk culture were actively involved.
A new name recorded in the written sources
from the first century AD is that of the Vandals.
Presumably at this time Vandal tribes were part of
the Lugian Federation and were living on the territory
between the Odra and the Vistula rivers. During
the second century AD their role must have been suf
ficiently important for their name to replace the Lugii
in the Roman sources. Another possible explanation
is that Vandals is another name of the Lugian tribes.

   Przeworsk Culture
robionej na kole garncarskim zlokalizowany w rejonie podkrakowskim.
Ludność kultury przeworskiej stosowała
niemal wyłącznie ciałopalny obrządek pogrzebowy:
zmarłych wraz z wyposażeniem palono na stosach,
a ich szczątki zsypywano do jam grobowych. Cechą
charakterystyczną inwentarzy grobowych była
duża liczba przedmiotów wykonanych z żelaza,
w tym elementów uzbrojenia i narzędzi. Broń przed
zdeponowaniem często rytualnie niszczono.
Plemiona utrzymywały szerokie kontakty ze
światem zewnętrznym, zarówno z najbliższymi sąsiadami, jak i odległymi obszarami południowej Europy.

The tribes which created the centres of iron met
allurgy now discovered on the territory of Poland
functioned within a complex known to archaeolo
gists as Przeworsk culture. This culture came into
being around 200 BC, at a time of a major transi
tion experienced across much of Central Europe
and existed until the fifth century AD, mostly on
the territory of today’s central and southern
Poland. The mainstay of its economy was agricul
ture and animal husbandry. The mining, metallur
gy and working of iron was highly developed. Fine
quality pottery was manufactured in many specia
lised centres, more notably, in a centre

of production of wheel-made pottery in the region
of today’s Cracow.
The burial rite practiced by the people of
the Przeworsk culture is nearly always cremation:
the dead body and grave goods were burnt on
a pyre, the cremated remains deposited in a grave
pit. A characteristic feature of grave inventories is
that they contain numerous objects made of iron,
more notably, items of war gear and tools. Weapons
deposited in graves were ritually destroyed.
Przeworsk culture tribes were in contact with
the outer world, both with their close neighbours and
with more distant regions in the south of Europe.
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Ośrodki hutnicze Barbaricum
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Umiejętność produkcji żelaza pojawiła się na terenach
dzisiejszej Polski około połowy pierwszego tysiąclecia
p.n.e. Nieliczne świadectwa działalności hutniczej
z tego czasu wskazują, że miała ona niewielką skalę
i ograniczony zasięg. Rozwój technologii wytopu tego
metalu daje się zauważyć dopiero od młodszego okresu przedrzymskiego (od przełomu III i II wieku p.n.e.).
W II wieku p.n.e. rozpoczęła się produkcja żelaza na
terenie Mazowieckiego Centrum Metalurgicznego.
Nieco później działalność zaczął, leżący również
w łuku Wisły, ośrodek hutniczy zlokalizowany na
obszarze Gór Świętokrzyskich. Na zboczach pasma
Łysogórskiego metalurdzy budowali tzw. piecowiska
uporządkowane, precyzyjnie stawiając w rzędach
jeden obok drugiego nawet do kilkudziesięciu pieców.
W trakcie procesu wykorzystywali doskonałe rudy
żelaza (hematyty), do budowy szybów używali zaś
wcześniej przygotowanych cegieł. Według szacunków
łączna liczba pieców ośrodka świętokrzyskiego wynosiła ponad 400 tys.
Na większą skalę żelazo wytapiano również na
Śląsku. Osadnictwo związane z hutnictwem miało tu
jednak nieco inny charakter – było mniej scentralizowane,
a większe skupiska osad hutniczych będących ośrodkami
metalurgicznymi występowały w kilku rejonach. Największe natężenie produkcji ośrodków śląskich przypadało
na późny okres wpływów rzymskich i początki okresu
wędrówek ludów (III wiek n.e. – początki V wieku n.e.),
a więc później niż w centrach mazowieckim i świętokrzyskim. Użytkowane tu piece miały formę zbliżoną do tych

znanych z Mazowsza i Gór Świętokrzyskich, zazwyczaj
były jednak większe. Obok nich pojawiły się też nowe,
cechujące się brakiem wyraźnie wyodrębnionej kotlinki.
Na przełomie er umiejętność pozyskiwania żelaza
z lokalnych rud żelaza stała się w „barbarzyńskiej”
Europie powszechna, jednak jedynie w jej środkowej
części powstały centra, których produkcja po wielekroć
przewyższała potrzeby lokalne. Kilka innych ośrodków
metalurgicznych, zlokalizowanych na terenach obecnych Niemiec, Skandynawii oraz Ukrainy, ustępuje im
pod względem wielkości produkcji. W większości są one
też młodsze od centrów z ziem polskich, a szczyt ich
wytwórczości przypada na III–IV wiek n.e. lub nawet później. Obecnie trudno oszacować, jak szerokie mogły być
rynki zbytu centrów metalurgicznych z ziem polskich.
Szczytowy okres produkcji piecowisk mazowieckich oraz
świętokrzyskich przypadał na czasy wyraźnej aktywności ludów „barbarzyńskich”, przede wszystkim Markomanów i Kwadów, zamieszkujących tereny obecnych
Czech i Słowacji. Ich wpływy polityczne sięgały daleko
poza siedziby plemienne, prawdopodobnie obejmowały
także obszary leżące na północ od Karpat. Następstwem
wzrostu ich potęgi była seria konfliktów zbrojnych z Imperium Romanum w drugiej połowie II wieku n.e. określana mianem wojen markomańskich.

Mazowieckie
Centrum Metalurgiczne
Mazowieckie Centrum Metalurgiczne to jeden z największych ośrodków hutniczych doby starożytnej
na terenach „barbarzyńskiej” Europy. Termin ten

Centres of Iron Metallurgy
in Barbaricum
Iron metallurgy was mastered on the territory of
today’s Poland around 500 BC. However, the mod
est evidence on iron smelting activity from this age
shows that both its scale and range were limited.
Progress in iron smelting technology is observed only
starting from the Late Pre-Roman Period, around
200 BC. During the second century BC iron started
to be produced in the Mazovian Centre of Metallurgy.
A little later, another centre came into being in
the Holy Cross Mountains, lying in the great bend of
the Vistula River. The local masters of iron metal
lurgy built bloomeries on the slopes of the Łysogóry
Mountains, with smelters arranged neatly in rows,
sometimes several dozen in a row. In the smelting
process they used superior iron ore (hematite) and
built the shafts of their smelters of brick specially
made for this purpose. According to estimates
the total number of smelters in the Holy Cross Moun
tains centre of metallurgy was over 400,000.
Iron was smelted on a larger scale also in
Silesia. But here the settlement pattern was a little
different – less centralized, with larger clusters of
ironworking settlements found in several areas of this
province. The peak of activity of Silesian centres was
during the Late Roman Period and at the onset of
the Migration Period (200–400 AD), thus, later than
in the Mazovian and the Holy Cross Centres.
The iron smelters used here had a form similar to
the one known from Mazovia and Holy Cross Moun

tains but were usually larger. A new form introduced
at this time was a furnace without a separate slag pit.
By the turn of the eras iron metallurgy had
spread across much of ”barbarian” Europe but only in
its central region there were these special centres pro
ducing amounts of iron several times more than what
was needed locally. A few other centres of metallurgy,
found in today’s Germany, Scandinavia and Ukraine,
had a much smaller output. And most of them were
younger than the centres in Poland with a peak in
their activity in 200–300 AD, possibly even later. It is
difficult to estimate at present how wide the market
for the iron from the “Polish” centres was. The peak of
production of the Mazovian and the Holy Cross
bloomeries came at a time of a more pronounced acti
vity on the part of “barbarian” peoples, most notably,
of the Marcomanni and the Quadi, then established on
the territory of today’s Czech Republic and Slovakia.
Their political influence reached far outside their tribal
area, presumably even to the territory to the north of
the Carpathian Mountains. As their power increased,
in the latter half of second century AD, these tribes
clashed with the Roman Empire in a series of armed
conflicts known as the Marcomannic Wars.

The Mazovian
Centre of Metallurgy
The Mazovian Centre of Metallurgy is one of the
largest concentrations of ancient ironworking activi
ty in “barbarian” Europe. Found in western Mazovia
this cluster of some 240 archaeological sites is
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określa grupę około 240 stanowisk archeologicznych
zlokalizowanych na obszarze 300 km² na zachodnim
Mazowszu. Na tym terenie zarejestrowano ślady masowej produkcji żelaza prowadzonej przez ludność
kultury przeworskiej, które pochodzą z młodszego
okresu przedrzymskiego i okresu rzymskiego (II wiek
p.n.e. – IV wiek n.e.).
Osady, pomimo dużego zróżnicowania pod
względem wielkości, liczby i charakteru odkrytych na
nich zabytków oraz śladów działalności produkcyjnej, reprezentują dwa zasadnicze modele. Pierwszy
to stałe bądź sezonowe stanowiska mogące samodzielnie zaspokajać podstawowe potrzeby lokalnej
społeczności – miały one powierzchnię od kilkunastu
arów do 10 ha. Drugi model obejmuje miejsca krótkotrwałej działalności ludzkiej, które stanowiły ich
bezpośrednie zaplecze, czasami bez śladów prowadzenia działań metalurgicznych.
Łączna liczba pieców na terenie Mazowieckiego Centrum Metalurgicznego wynosi od 120 tys. do
150 tys. W prawdopodobnie największej osadzie
ośrodka – Milanówku-Falęcinie – ich liczbę oszacowano na 15 tys. Osady w Brwinowie, Parzniewie
i Pęcicach liczyły nieco mniej, ale również po kilkanaście tysięcy pieców, na terenie osady w Biskupicach
odkryto ich około 3,5 tys. Na pozostałych stanowiskach należy się spodziewać od kilkudziesięciu do
kilku tysięcy pieców. Produkcja hutnicza w poszczególnych miejscach była dość zróżnicowana, jednak
jej rozmiar i poziom organizacji są wyjątkowe w skali
„barbarzyńskiej” Europy.
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spread over an area of 300 km² and documents
mass production of iron by the people of the Prze
worsk culture during the Late Pre-Roman and the
Roman Period (2nd century BC – 4th century AD).
Settlement sites while varying substantially
in their surface area, the number and character of
archaeological finds and relics of ironworking may be
said to represent two basic models. Model I – perma
nent or seasonal sites able on their own to serve
the basic needs of the local community – range in
their surface area from several hundred square
metres to 10 ha. Model II are sites of short-term
human activity and are found in the direct hinterland
of the first type of settlement site, often without
traces of metallurgy.
The total number of iron smelters in the Mazo
vian Centre of Metallurgy is between 120,000 and
150,000. In what appears to be the largest settle
ment in the concentration – Milanówek-Falęcin –
their number is estimated at 15,000. The settle
ments at Brwinów, Parzniew and Pęcice had a smal
ler number of smelters, but also several thousand
each. In the settlement at Biskupice around 3500
furnaces were discovered. Other sites may be expec
ted to have had between a few score and several tho
usand smelters. The output of metallurgical activity
varied significantly at individual sites but its size and
level of organization are nevertheless exceptional for
“barbarian” Europe.
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ICH ŚWIAT
THEIR WORLD

Malowany puchar szklany
z I–II wieku n.e. z Zaborowa
Okres funkcjonowania Mazowieckiego Centrum
Metalurgicznego był czasem największej świetności
tych ziem w epoce starożytnej. Wraz ze wzrostem
znaczenia ośrodka hutniczego napływały tu dobra
luksusowe w postaci wyrobów rzymskich rzemieślników. Najcenniejszym z nich był wykonany w jednej
z egipskich manufaktur szklany puchar dekorowany
malowanymi scenami walk gladiatorów, znaleziony
na cmentarzysku w Zaborowie. To trzecie naczynie
tego typu odkryte na terenach „barbarzyńskiej”
Europy.

The Painted Glass
Beaker (1st – 2nd c. Ad)
from Zaborów
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The period when Mazovian Centre of Metallurgy
was in use was also a time of a peak of prosperity
of the region during Antiquity. With the increase in
the significance of the ironworking centre there was
an influx to the region of luxury goods produced in
Roman workshops. Of these the most valuable is
a glass beaker manufactured in Egypt decorated with
painted scenes of fighting gladiators discovered in
a Przeworsk culture cemetery at Zaborów. This is
one of only three vessels of its kind discovered on
the territory of “barbarian” Europe.

Pożywienie

Food

Produkcja rolno-hodowlana była najważniejszą
gałęzią gospodarki wytwórczej. Uprawa ziemi i chów
zwierząt zaspokajały podstawowe potrzeby żywnościowe. Cechowały się one jednak stosunkowo
niską wydajnością, która nie pozwalała na gromadzenie istotnych nadwyżek żywności. W połączeniu
z trudnymi warunkami klimatycznymi panującymi na
przełomie er – chłodny i wilgotny okres subatlantycki
– powodowało to, że ludności stale zagrażał niedobór pożywienia.
Grunty orne uzyskiwano, karczując i wypalając
połacie lasów. Nie znamy wielkości i kształtu pól
przeznaczonych pod uprawę, musiały być one jednak
odpowiednio duże, aby zapewnić bezpieczeństwo
żywnościowe użytkującej je grupie. Ziemię uprawiano
w systemie jednopolowym, polegającym na corocznym wykorzystywaniu gruntu aż do jego wyjałowienia, lub dwupolowym – na przemian obsiewając ją
i ugorując. Uprawiano niemal wszystkie podstawowe
gatunki zbóż, głównie: żyto, proso, owies, jęczmień
i pszenicę. Materiały archeobotaniczne wskazują, że
sadzono też m.in. groch i bób.
Podstawowym narzędziem rolniczym służącym
do przygotowania pola pod zasiew było drewniane

Agriculture was the main branch of economy. Soil
cultivation and livestock breeding met the basic
nutritional needs. But yields were too low to build
up a more substantial surplus of food. Combined
with harsh climatic conditions that prevailed on
the turn of the eras – the cool and wet Subatlantic
period – this meant that the people were constantly
threatened with a shortage of food.
Arable land was obtained by clearing and burning
down tracts of forest. We do not know the size or
the shape of the cultivated fields but they must have
been large enough to feed the community. The land was
cultivated under a single field system, the soil used until
its fertility was exhausted or, in a two-field system – one
plot cultivated the other left fallow, in rotation. Almost
all species of cereal grains were grown: mainly rye, millet,
oats, barley and wheat. There is evidence from archaeob
otany that peas and broad beans were also cultivated.
The main farming implement used to prepare
the field for sowing was the wooden ard.
Cereal grains were harvested with sickles or with
shorter-bladed scythes.
The other branch of agriculture was animal
husbandry. It was still relatively primitive –
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radło. Do żęcia (ścinania) zboża używano różnych
sierpów i krótkich kos, tzw. półkosków.
Główną obok rolnictwa gałęzią gospodarki była
hodowla zwierząt, którą prowadzono w sposób stosunkowo prymitywny – stada wypasano całorocznie
na leżących w pobliżu osad pastwiskach. Dominującą rolę odgrywał chów bydła, przede wszystkim
niewielkiej odmiany krótkorogiej. Zwierzęta te trzymano w celu pozyskiwania mleka, mięsa i skór, woły
dodatkowo wykorzystywano jako siłę pociągową.
Duże znaczenie miał również chów podobnych do
dzika świń oraz kóz i owiec – tych ostatnich głównie z powodu właściwości ich futra. Hodowano też
konie, które wówczas były zwierzętami niewielkich
rozmiarów, o wysokości w kłębie dochodzącej do
1,4 m. Odkrywane na reliktach osad kości noszące
ślady pokonsumpcyjne wskazują, że konie traktowano także jako źródło pożywienia. Znaleziska szczątków kur, a sporadycznie kaczek i gęsi poświadczają
hodowlę drobiu.
Uzupełnieniem gospodarki wytwórczej – rolnictwa i hodowli – była eksploatacja zasobów naturalnych. Stosowane na dużą skalę łowiectwo zwiększało zapasy mięsa oraz dostarczało cennych surowców,
np.: poroża, skór i futer. Polowano na niemal wszystkie gatunki zwierzyny łownej, m.in. na: żubry, tury,
łosie, sarny, jelenie, dziki, bobry, niedźwiedzie i lisy.
Znaleziska ciężarków do obciążania sieci, haczyków

pszczelego oraz jaj ptasich. Zbierano najróżniejsze
części roślin, zależnie od ich właściwości – korzenie,
liście, owoce, orzechy i nasiona. Wykorzystywano je
jako pożywienie bądź do celów gospodarczych, np.
do produkcji barwników. Niektóre rośliny znajdowały
zastosowanie w medycynie, były to m.in.: nawrot
lekarski, babka lancetowata, mącznica lekarska.
Las stanowił również nieprzebrane źródło drewna.

the livestock was set to graze all year round in
meadows around the village. A dominant role was
played by cattle breeding, mainly of the small sized,
short-horn variety. Cattle were raised for milk, meat
and hides, and oxen were used as draft animals. Also
significant was the breeding of pigs, of a form similar
to the wild boar, and also, of goats and sheep – the
latter mainly for their fleece. Horses, also raised du

ring that age, were small, with a height at the withers
of less than 140 cm. Some of their bones recovered
from settlement contexts have on them post-con
sumption marks, suggesting that horses were also
a source of food. Finds of bones of chickens, and very
rarely, ducks and geese, confirm the breeding
of poultry.
Crop farming and animal husbandry, both
reliant mainly on domesticated species, were sup
plemented with food obtained from wild animals and
plants. Hunting augmented the stock of meat and
supplied valuable raw materials such as antler, hides
and pelts. Almost all species of game were hunted:
aurochs, European bison, elk, red and roe deer, wild
boar, beaver, bear and fox. Finds of net sinkers,
fish-hooks and fish bones discovered in settlement
contexts document fishing. The natural environment
was also a source of wild plants, fungi, honey and
beeswax, and birds’ eggs. Different parts of plants
were collected, depending on their properties – roots,
leaves, fruit, nuts and seeds. They were used either
as food or for various household uses, for example,
for making dyes. Some plants may have been used
for medicinal purposes, such as European Stonese
ed (Lithospermum officinale), Narrow Leaf Plantain
(Plantago lanceolata), or a species of Bearberry
(Acrocephalos uva-ursi). Last but not least the wood
land was also an inexhaustible source of timber.

do wędek oraz szczątki ryb odkrywane na reliktach osad świadczą o praktykowaniu rybołówstwa.
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Środowisko naturalne wykorzystywano też poprzez
zbiór roślin dziko rosnących, grzybów, miodu i wosku
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Ubrania

30

Wyrób tekstyliów z powodu czasu, który trzeba mu
było poświęcić, zajmował znaczną część życia ówczesnych społeczności. Wysoka jakość wyrobów włókienniczych pochodzących z pierwszych wieków naszej ery
świadczy o dużych umiejętnościach i specjalistycznej
wiedzy, jakimi dysponowały prządki i tkaczki.
Podstawowymi surowcami wykorzystywanymi we włókiennictwie były len i owcza wełna.
Przed przystąpieniem do przędzenia odpowiednio
je przygotowywano, a z otrzymanego w surowca
przy pomocy przęślicy oraz wrzeciona sporządzano
przędzę. Głównym urządzeniem wykorzystywanym
do produkcji tkanin był warsztat tkacki – krosno, na
którym wykonywano tekstylia w dużych rozmiarach.
Do tkania używano też bardek lub krosienek tabliczkowych. Na obu tych urządzeniach wyplatano krajki
bądź opracowywano brzegi tkanin robionych na
warsztacie tkackim.
Z tkanin sporządzano ubrania. Niektóre wykonywano z jednego płata materiału, inne były szyte.
Krawiectwo jest potwierdzone przez liczne znaleziska igieł i szydeł. Źródła ikonograficzne (np. kolumna Trajana) oraz opisy stroju w literaturze rzymskiej
(np. Tacyt, Germania) uzupełnione o znaleziska
archeologiczne pozwalają na ogólną charakterystykę ubioru mieszkańców środkowoeuropejskiego
Barbaricum. Odzież męska składała się głównie ze
spodni oraz koszuli z długimi rękawami, powszechnym okryciem był też krótki płaszcz spinany fibulą.
Podstawą stroju kobiecego był przewiązany w pasie

peplos, często spięty na ramionach fibulami, lub
długa spódnica i bluza z długimi bądź krótkimi rękawami. Kobiety nosiły też płaszcze wyraźnie dłuższe
od męskich.

Clothing
The production of textiles, because it was so time
-consuming, took up a significant portion of the life

of Iron Age communities. The high quality of textile
finds dating to the first centuries AD testifies to
the skill and specialist knowledge of ancient spinners
and weavers.
The main raw materials used in textile making
were flax and sheep’s wool. Before spinning they
had to be processed first and the raw fibre obtained
in this way was spun into yarn using a distaff and
spindle. The main weaving device was the loom
which was used to make cloth of larger size.
Smaller pieces of cloth were made on rigid heddles
and tablets. These were useful for narrow work (rib
bons) or for trimming the edges of textiles woven
on a loom.
Textiles were made into clothing. Some clothes
were fashioned from a single piece of cloth, others
were sewn from several pieces. Tailoring is confirmed
by many finds of needles and awls. Iconographic
sources (such as Trajan’s column) and descriptions
of garments given by Roman authors (for instance, in
the Germania of Tacitus), supplemented by archaeo
logical finds, give us a general idea on the clothing
worn by the inhabitants of Central European Barbar
icum. Men’s clothes mostly consisted of trousers and
a long-sleeved shirt, a common outer garment was
a short cloak fastened with a brooch (fibula).
The main item of women’s clothing was the peplos
(tunic) tied at the waist, often fastened on
the shoulders with brooches, or a long skirt and
blouse, with long, or short sleeves. The women also
wore cloaks, visibly longer than men’s cloaks.
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Ozdoby

Personal Ornaments

Na terenach „barbarzyńskiej” Europy, w tym na obszarach Mazowieckiego Centrum Metalurgicznego,
do wyrobu przedmiotów obok żelaza używano metali
kolorowych, głównie stopów miedzi, rzadziej srebra,
a wyjątkowo złota. Łatwość w obróbce i atrakcyjny
wygląd sprawiały, że były to wyjątkowo cenne surowce
do wyrobu różnego rodzaju ozdób oraz elementów stroju.
Szczególnym ich atutem była stosunkowo niska temperatura topnienia, co umożliwiało wprowadzenie tych
metali w stan ciekły. Dzięki temu można było sporządzać
wysokiej jakości odlewy o rozbudowanych kształtach,
misternie wykonanych detalach i bogatej ornamentyce.

On the territory of ”barbarian” Europe, of which
the area of the Mazovian Centre of Metallurgy was
part, objects were crafted from iron but also from
non-ferrous metals – copper alloys, more rarely
silver, and exceptionally gold. Easily worked and
attractive looking these materials went into
making a wide array of personal or
naments and clothing accessories.
With a low melting point non-fer
rous metals could easily be ren
dered to a liquid state and used to
make high quality cast objects of
elaborate shape, intricately worked
details and rich ornamentation.

Naczynia
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Garncarstwo było dla ludności kultury przeworskiej
jedną z podstawowych gałęzi gospodarki. Naczyń glinianych używano w niemalże wszystkich dziedzinach życia
codziennego. Znajdowały one zastosowanie zarówno
w pracach domowych, gospodarskich, jak i rzemiośle.
Naczynia sporządzano z odpowiednio wyrobionej
gliny z dodatkiem różnych domieszek, jak piasek czy
tłuczeń kamienny. W zależności od przeznaczenia miały
one najrozmaitsze kształty. Znane są duże formy garnkowate lub wazowate, misy, jak również mniejsze okazy
w formie kubków, czarek itp. Małe naczynia formowano
z jednej bryły gliny, większe sklejano z przygotowanych
uprzednio taśm lub wałków. Powierzchnię zewnętrzną
wykańczano stosownie do przeznaczenia naczynia:
część z nich z wierzchu chropowacono, co ułatwiało

Vessels
Pottery-making was an important occupation for
the people of Przeworsk culture. Pottery vessels were
used in almost all areas of daily life. In housework,
when working on the farm, and in craft production.
Vessels were made of clay which was prepared
for the purpose (tempered) by adding various ma
terials such as sand and crushed rock. Depending
on their purpose pottery wares had different shapes:
some were large, cylindrical or vase-like; there were
bowls, and cups, larger and smaller, some with han
dles, others without. Small vessels were modelled
from a single lump of clay, larger ones were built from
bands or coils of clay. The methods of finishing
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owiec i koni, rzadziej kości świń, z których można było
pozyskać większą ilość surowca. Szczególnie cennym

trzymanie, inne wygładzano i wyświecano, nadając im
estetyczny wygląd. Naczynia gliniane po wyklejeniu
były suszone, a następnie wypalane w palenisku w celu
nadania im odpowiedniej wytrzymałości.
U schyłku II wieku n.e. na terytoriach objętych
osadnictwem kultury przeworskiej pojawiła się, pod
wpływem kontaktów miejscowej ludności z połud
niem Europy, umiejętność wykonywania naczyń przy
użyciu koła garncarskiego. Tak sporządzone naczynia
wypalano w specjalnie do tego celu przystosowanych
piecach zwanych kopułkowymi.

Nie tylko kości do gry
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Właściwości fizyczne kości, rogu i poroża powodowały, że surowce te były cennym materiałem do wyrobu
narzędzi, ozdób i przedmiotów codziennego użytku.
Do ich produkcji używano kości niemal wszystkich
zwierząt hodowlanych oraz dziko żyjących. Wykorzystywano przede wszystkim kości długie bydła, kóz,

materiałem było poroże zwierzyny płowej – sarny,
jelenia, łosia. Łatwy dostęp do zasobów, niewymagający stosowania specjalistycznych zabiegów w celu
pozyskania surowca, sprawiał, że rogownictwo było
jednym z powszechniejszych rzemiosł.
Obróbką kości, rogu i poroża na większą skalę
zajmowali się wyspecjalizowani rzemieślnicy. Wykonanie przedmiotów składających się z wielu elementów, często o skomplikowanej budowie, jakimi są np.
grzebienie, wymagało wysokich umiejętności manualnych oraz zaawansowanej wiedzy o surowcu i sposobie
jego przygotowania. Potwierdzają to odkrycia reliktów
warsztatów rogowiarskich, w których zachowały się
surowiec, odpady produkcyjne oraz pozostałości wyrobów i półwyrobów o różnym stopniu opracowania.
Z kości, rogu i poroża wykonywano najróżniejsze przedmioty mające zastosowanie w wielu
aspektach życia codziennego. Surowce te służyły
do sporządzania ozdób, m.in.: wisiorków, paciorków
oraz kunsztownie ornamentowanych szpil wpinanych
w szaty bądź włosy. Używano ich także do produkcji
przedmiotów powszedniego użytku, np.: grzebieni,
igieł do szycia, szydeł oraz oprawek noży itp. Znajdowały również zastosowanie przy wyrobie broni
– wykonywano z nich elementy wykończeniowe,
m.in. okładziny rękojeści mieczy oraz być może też
sam oręż, np. groty włóczni. Kości skokowe kóz lub
owiec (astragale) dostarczały starożytnym rozrywki
– służyły do gry. Rogi zwierząt krętorogich (tur, koza,
bydło) wykorzystywano jako naczynia do picia.

the outer surface was dictated by the vessel’s pur
pose: some vessels had their upper body roughe
ned for easier gripping; others were smoothed and
burnished to make them shiny and more attractive.
When ready the clay wares were left to dry and next
they were fired to harden them and increase their
strength.
In late 2nd century AD a new technology is seen on
the territory under Przeworsk culture settlement, presumably, the result of contacts of the local population
with southern Europe. Ceramic vessels started to be made
using the potters wheel and fired in special dome kilns.

Not only for Playing Games
The properties of animal bone, horn and antler made
these materials a valuable resource for the produc
tion of tools, ornaments and assorted objects of
everyday use. In their making bones of most domes
ticated species and wild species were used.
The most commonly used resource were long bones
of cattle, goats, sheep and horses, more seldom, of
pig. A particularly prized material was antler – from
red and roe deer, and from European elk. The availa
bility of this raw material made antler working one of
the most common crafts.
Bone, horn and antler was worked on a larger
scale by specialised craftsmen. In making an object
composed of several elements, often of a com
plicated design, such as a comb, superior manual
skills were needed and an advanced knowledge of
the material and methods of its preparation. This is

confirmed by finds of raw material, production debris
and fragments of finished and unfinished objects
discovered in workshop contexts.
Bone, horn and antler was made into a vari
ety of objects used in many areas of everyday life:
personal ornaments, such as pendants, beads and
elaborately ornamented clothes or hair pins; every
day objects such as combs, sewing needles, awls and
knife handles; weapons – as elements of their finish,
such as the plating of sword hilts and, possibly, even
in making complete spearheads. Ankle bones (astra
gal) of goat and sheep were also a means of enter
tainment for the people of Antiquity – they were used
as gaming pieces. The horns of aurochs, goats and
cattle were used as drinking vessels.
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Złoto barbarzyńców
Bursztyn był w starożytności jednym z najbardziej
pożądanych surowców. Jego bogate złoża na południowych wybrzeżach Bałtyku i duże zapotrzebowanie nań
w kręgu cywilizacji śródziemnomorskich przyczyniły
się do powstania szlaków komunikacyjnych łączących
oba regiony. Płynęły nimi na Północ dobra materialne
niedostępne na terenach „barbarzyńskiej” Europy,
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a także impulsy kulturotwórcze z wysoko rozwiniętych społeczności Południa.
Surowy bursztyn obrabiano w wyspecjalizowanych pracowniach. Na terenach zachodniego Mazowsza odkryto relikty kilku takich warsztatów, w których
znaleziono bryły surowca oraz liczne, drobne fragmenty bursztynu będące odpadami produkcyjnymi. Dużą
część materiałów zabytkowych stanowiły też gotowe
wyroby – głównie w postaci paciorków oraz ich pół-

Barbarian Gold
During Antiquity amber was one of
the more prized resources. The existence
of rich deposits of amber on the southern
Baltic coast and the great demand for this
resource in the Mediterranean environment
soon had these two regions linked by com
munication routes. In exchange for amber,
commodities not available in “barbarian”
Europe were carried North, and along with
them, some less material elements of the
more advanced Mediterranean civilisations
of Southern Europe.
The remains of several amber work
shops identified in western Mazovia con
tained lumps of raw amber and many small
fragments interpreted as production debris.
There was also a significant quantity of ob
jects crafted from amber – mostly finished
beads, but also some unfinished pieces,
most of them failed, damaged during work
ing and discarded from production.
Some of the raw amber was exported
to the Roman Empire without working,
the rest passed to local amber workshops
which supplied markets across the region.
Because of its properties amber was used
mainly to manufacture various personal
ornaments, most notably, beads and pen
dants. The cremation burial rite practiced
in the ironworking communities of Mazovia
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produktów, przeważnie nieudanych, nieodwracalnie
uszkodzonych i odrzuconych z dalszej obróbki.
Część pozyskanego bursztynu była eksportowana na tereny Imperium Romanum, a część trafiała
do lokalnych pracowni bursztyniarskich, z których
wyroby zaopatrywały rynek miejscowy. Właściwości jantaru sprawiały, że wykorzystywano go przede
wszystkim do produkcji najróżniejszych ozdób, m.in.:
paciorków, wisiorków i zawieszek. Ciałopalny obrządek pogrzebowy, któremu hołdowały społeczności
mazowieckich hutników, uniemożliwia dziś określenie
pełnej gamy ozdób noszonych przez mieszkańców
tych ziem. Z obszarów sąsiednich, gdzie praktykowano inhumację, znane są liczne przykłady zawieszek
bądź paciorków wykonanych z dużym kunsztem,
niekiedy tworzących imponujące kolie. Można przypuszczać, że podobne wyroby nie były obce ludności
zamieszkującej w starożytności zachodnie Mazowsze.
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makes it hard to reconstruct the full spectrum of
amber ornaments worn by the local people. Nume
rous amber pendants and beads crafted with great
skill, some of them assembled into superb neckla
ces, have been recorded in inhumation graves in the
neighbouring region. It is possible therefore that
similar amber ornaments were known also to the
inhabitants of western Mazovia during Antiquity.

  Szlak bursztynowy

   AMBER ROAD

Bursztyn cieszył się olbrzymią popularnością na
terenach państwa rzymskiego. Antyczne źródła pisane wskazują, że niemal cały surowiec napływający
do Italii importowany był z Północy. Jego wartość
podkreśla oficjalna wyprawa rzymskiego ekwity,
która za panowania Nerona prawdopodobnie dotarła aż do ujścia Wisły. Bursztyn sprowadzany był
na tereny Imperium tzw. szlakiem bursztynowym,
który największe znaczenie osiągnął w I i II wieku n.e. Różnymi drogami wiódł on od leżącej nad
Morzem Adriatyckim Akwilei, poprzez prowincje
naddunajskie (Pannonia, Noricum) ku Północy, aż
po wybrzeża Bałtyku.

Amber enjoyed a great popularity among
the Romans. Classical written sources suggest that
almost all of the raw amber brought to Italy came
from Northern Europe. The demand for amber is
aptly illustrated by a journey made in the reign of
Nero by a Roman knight who probably reached
the mouth of the Vistula River in his travels. Amber
was imported to the Roman Empire down the Amber
Road; this route had the highest significance during
the first and the second century AD. It ran in several
branches, from Aquileia on the Adriatic Sea, across
the Danubian provinces of Pannonia and Noricum,
northward, all the way to the Baltic Sea.
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BISKUPICE
Gmina BRWINÓW
PLAN ZBADANEJ CZĘŚCI 
OSADY HUTNICZEJ
okresu od II wieku p.n.e. do III wieku n.e.

Commune BRWINÓW
MAP OF THE INVESTIGATED
AREA OF THE IRONWORKING
SETTLEMENT
2nd Century BC – 3rd Century AD

Piece hutnicze
Iron smelting furnace
Piece wapiennicze
Lime kiln
Paleniska
Hearth
Studnie
Water well
Magazyny zbożowe
Granary pit
Ziemianki
Pit-house
Inne jamy
Other pit
Okopy, I wojna światowa
World War I trench
Ruda darniowa
Bog iron ore
Wybierzyska gliny
Clay extraction pit
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Obszar badań
Investigated area

Osady

Settlements

Ludność zamieszkująca tereny dzisiejszego Mazowsza lokowała osady w sposób charakterystyczny dla
kultury przeworskiej. Wybierała obszary nadrzeczne, położone nieco wyżej od otaczającej je okolicy,
w sąsiedztwie rzek, m.in. dzisiejszych: Bzury, Pisi,
Raszynki, Utraty, Zimnej Wody, oraz ich dopływów.
Starożytni metalurdzy dbali o to, by wioski znajdowały się w bezpośrednim sąsiedztwie źródeł surowców niezbędnych do wytopów.
W trakcie powierzchniowych, geofizycznych
i wykopaliskowych badań archeologicznych prowadzonych w obrębie największych osad hutniczych
zauważono ich podział na dwie strefy – mieszkalną
i produkcyjną. Pierwszą zajmowały m.in.: domostwa,
magazyny zbożowe i jamy zasobowe. Druga była
zarezerwowana dla produkcji metalurgicznej – miejsc
sortowania, przygotowywania i prażenia rudy, pieców
wapienniczych, studni, palenisk i pieców kowalskich,
a przede wszystkim rozległych piecowisk, gdzie wytapiano żelazo.
Pieców nie stawiano w sposób uporządkowany.
Odkrywane przez badaczy kloce żużla – będące często jedynymi śladami działalności produkcyjnej
– nie układają się w żaden system przestrzenny.
Jedyną zauważalną regularnością w regionie jest wyraźna linia ograniczająca piecowiska – takie „granice”
zaobserwowano m.in. w: Biskupicach, Milanówku-Falęcinie oraz Brwinowie. Teren, na którym nie stwierdzono śladów żużla, mógł spełniać funkcje magazynowe, gdyż produkcja na tak wielką skalę wymagała

The Iron Age inhabitants of Mazovia located their
settlements in a manner which is typical for the Prze
worsk Culture people at large. They selected sites in
riverside areas, raised a little above the surrounding
terrain, close to rivers, such as today’s Bzura, Pisia,
Raszynka, Utrata, Zimna Woda and their tributaries.
The ancient ironworkers took care to have their
villages in the direct neighbourhood of raw material
resources needed in their metallurgical activity.
Archaeological fieldwork (surface and geo
physical survey and excavation) made on the site of
the largest ironworking settlements revealed their
division into two distinct zones – residential and one
used for production activity. In the residential area
were dwellings, granaries and storage pits. The other
zone was reserved for iron metallurgy – with sep
arate areas for sorting, processing and roasting the
ore, lime kilns, water wells, hearths and blacksmith’s
forges, and last but not least, large bloomery fields
where iron was smelted.
The smelters were not arranged in any regular
manner. Blocks of slag unearthed by archaeolo
gists – often the only trace of ironworking activity – do
not appear to reflect any plan. The only regularity
observed is the existence of a clear line separating
the area with the bloomery field from the rest of
the settlement – similar “boundaries” have been
observed at Biskupice, Milanówek-Falęcin, Brwinów,
etc. The area without remains of slag may have been
used for storage since production on such a wide sca
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odpowiedniego zaopatrzenia materiałowego w glinę,
rudę i węgiel drzewny, które musiały zajmować
znaczną przestrzeń. Możliwe również, że w tych strefach znajdowały się obiekty niedające się wychwycić
w trakcie współczesnych badań archeologicznych.
Technologia pozyskiwania żelaza nie zmieniała się
przez stulecia – korzystano z częściowo zagłębionego w ziemi pieca dymarskiego jednorazowego użytku.
Obecnie trudno jest ustalić, czy masowa produkcja
była prowadzona sezonowo, w dniach o sprzyjającej
pogodzie, czy też całorocznie.
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le required vast supplies of clay, iron ore and charco
al, which must have taken up much space.
It is also possible that in these areas originally there
were structures which now elude detection by ar
chaeologists. The iron smelting process continued
unchanged over the centuries – in bloomery furnaces
partly dug into the ground used for a single smelt
only. At present it is hard to establish whether mass
production of iron was seasonal, carried out during
spells of good weather, or was an activity carried out
all year round.

  DOMY

  HOUSES

Podstawowymi typami budynków były obiekty
naziemne oraz częściowo zagłębione w gruncie
ziemianki i półziemianki. Budowano je z drewna, stosując różnorodne techniki wznoszenia
ścian, np.: konstrukcję wieńcową (zrębową),
sumikowo-łątkową czy słupową. Wielkość ich
powierzchni użytkowej była różna, zazwyczaj
w granicach kilkudziesięciu metrów kwadratowych. Szczególnie duże obiekty naziemne,
tzw. długie domy, osiągały powierzchnię zdecydowanie ponad 100m2. Budynki te pełniły
różne funkcje – zarówno mieszkalne, jak i
gospodarcze.

The most common types of buildings were raised
structures and pit-huts – fully or only partly dug
into the ground. The main construction material
was timber; walls were built using a variety of tech
niques, i.e., from timbers laid to interlock at
the corners of the building (log-house construction),
from boards slotted into a vertical timber or in
a posted construction. The size of the interior varied
but was usually limited to a few dozen square metres.
The largest of the raised structures, so-called “long
houses”, have an area of over a hundred square me
tres. The buildings served different functions – both
residential and associated with production.
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  STUDNIE

  WATER WELLS

  WAPIENNIKI

  LIME KILNS

Studnie – obok niewielkich rzek, strumieni i jezior – zapewniały niezbędny dostęp do wody. Były to stosunkowo płytkie ujęcia sięgające poziomu wód gruntowych.
Szyby studzien umacniano drewnianymi cembrowinami, które mogły być okrągłe lub czworokątne. Najprostsze wykonywano z wydrążonych pni, budowano
też bardziej zaawansowane konstrukcje składające się
z wielu elementów – desek, kołków, pali itp. Dna zabezpieczano filtrem ze żwiru, kamieni lub gałęzi. Ślady
rejestrowane przy studniach wskazują na możliwość
korzystania z żurawi.

Wells – next to streams, rivulets and lakes – were
a source of water supply. Wells were relatively
shallow and reached down to the level of ground
water. Some wells had a shaft lined with wood and
a round or a square plan. The most basic method
was to use a hollow tree log but more advanced
structures were also built of a larger number of
elements – planks, pegs, stakes, etc. At the bottom
of the well was a filtering layer of gravel, pebbles or
brushwood. There is evidence that some wells had
a well-sweep.

Piece wapiennicze służyły do wyrobu wapna. Obiekty te składały się z zagłębionej w gruncie dużej jamy
o wyłożonych gliną lub kamieniami ścianach oraz
drewnianej, obłożonej gliną konstrukcji naziemnej
przykrywającej komorę. Wapno wytwarzano
w części podziemnej, wypalając skałę wapienną, np.
margiel łąkowy. Miało ono wszechstronne zastosowanie, np. bielono nim ściany budynków czy też
używano go przy wyprawianiu skór i futer. Przypuszcza się, że mogło być stosowane także przy
produkcji żelaza.

Lime kilns were used do make lime. They had
the form of a large pit dug in the ground with
walls plastered with clay or lined with stone,
the whole covered with a wooden superstructure
plastered with clay. Lime was produced in
the underground chamber by heating limestone,
for example, marlstone. The uses of lime were
many, e.g., for whitewashing the walls of build
ings, processing hides and pelts. It is possible
that lime was also used in iron metallurgy.
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Starożytna metalurgia
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Na rozległych łąkach dzisiejszego zachodniego Mazowsza, na brzegach rzek, w miejscach wiosennych
podtopień i zastoiskach wody tworzyły się pokłady
rudy darniowej. Surowiec ten zalegał płytko pod
powierzchnią i był łatwy w eksploatacji. Duże bryły
wydobywano i dzielono na mniejsze części. Ich fragmenty, po wstępnej selekcji i odpowiednim przygotowaniu, trafiały do jednego z tysięcy pieców hutniczych.
Miejscowe rudy darniowe nie należały do najlepszych
pod względem zawartości tlenków żelaza (zawierały
od 25% do 50%), dlatego aby umożliwić jak najbardziej
wydajny wytop, należało je uzdatnić.
W tym celu rudę płukano, prażono i rozkruszano.
Dzięki wyprażaniu poprawiano właściwości surowca –
usuwano nadmiar wody, zwiększano porowatość oraz
pozbywano się pierwiastków i związków chemicznych
utrudniających wytop (m.in. siarki). Dopiero tak przetworzona ruda żelaza była gotowa do użycia.
Prowadzone na Mazowszu badania wykopaliskowe nie przyniosły odpowiedzi na pytanie, jak
wysokie były piece. Przypuszcza się, że miały one od
1 do 2 m. Rozbieżność wynika z zakładanego sposobu doprowadzania powietrza do wnętrza. Jeśli piec
pracował samodzielnie, na tzw. dmuchu naturalnym,
powietrze zasysane było przez wykonane w ściankach pieca otwory i zgodnie z zasadami działania

ciągu kominowego przemieszczało się do góry. Taki
efekt mógł być jednak osiągnięty
w piecu mierzącym przynajmniej ok. 120 cm. Niższe
wymagały podłączenia miechów, za pomocą których
wtłaczano powietrze do środka szybu. Do ścianek
doklejano gliniane kostki – nazywane obecnie cegłami dmuchowymi.
Piece hutnicze składały się z dwóch części –
podziemnej, tzw. kotlinki, czyli dołka, do którego

Ancient Metallurgy
The broad meadows of western Mazovia, riverbanks,
sites subjected to flooding in springtime and hollows
filled with standing water all developed deposits of
bog iron ore. They were found at a small depth and
were easy to mine. Larger lumps were extracted and
broken up into smaller pieces. After some preliminary
selection bog iron ore found its way to one of the
region’s countless iron smelting furnaces. With an
iron oxide content of between 25% and 50% the qual

ity of bog iron found in the region was not too high.
Before smelting bog iron ore first had to be cleaned
and processed. This was done by washing, roasting
and breaking it into smaller pieces. Roasting im
proved the properties of bog iron ore – excess water
was removed, porosity was increased and chemical
elements and compounds which hindered smelting
(sulphur, for example) were got rid of. Processed in
this way the iron ore was ready to use.
We have no data from the archaeological record
secured in our region to specify the height of
the bloomery furnaces. Presumably their height was
in the range of between one and two metres and may
have depended from the system of air supply. If
the smelter worked “on its own”, that is, it took ad
vantage of the natural blast, the air was drawn into
its interior through openings made in the walls of
the furnace and, in keeping with the principle of stack
effect, it moved upwards. However, this effect could
be achieved only in a furnace which had at least 120
cm high. Lower furnaces had to have bellows at
tached to them, to force the air into the shaft. The
walls of the shaft were lined with small cubes made
of clay, known as vent bricks.
The iron smelting furnace consisted of two
parts. It has an underground slag pit, that is, a hollow
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spływał żużel będący produktem ubocznym całego
procesu, oraz naziemnej, mającej postać glinianego
szybu. Ścianki budowano z glinianych taśm. Dbano
o to, by w dolnych częściach pieców były one odpowiednio grube i zdołały utrzymać ciężar całej konstrukcji oraz mogły oprzeć się kilkusetstopniowym
temperaturom. W wyższych partiach kolejne doklejane taśmy stopniowo ścieniano w trakcie budowy.
Część pieców posiadała kanały kotlinkowe pełniące
podczas wytopu różne funkcje. Dzięki nim kontrolowano przebieg procesu, tempo opadania wsadu,
utrzymanie temperatury wewnątrz szybu i w kotlince. Kanały tworzyły również dodatkową przestrzeń,
do której mógł spływać żużel.
Podstawowym materiałem opałowym w pro
cesie redukcji żelaza był węgiel drzewny. Służył do
wygrzewania pieca, osiągnięcia i utrzymania odpowiednio wysokich temperatur. Uwalniany z niego
tlenek węgla pełnił podczas wytopu funkcję reduktora, który w kolejnych reakcjach „odbierał” cząsteczki
tlenu z tlenku żelaza. W konsekwencji z pieca

48

wydostawał się dwutlenek węgla, a wewnątrz –
dzięki odpowiednim warunkom fizykochemicznym
– pojedyncze cząsteczki żelaza łączyły się w większe
skupiska, z których finalnie tworzyła się przypominająca gąbkę łupka.
Po rozpaleniu pieca i uzyskaniu odpowiedniej
temperatury do środka trafiała pierwsza porcja rudy,
po niej wsypywany był węgiel drzewny. Surowce dosypywano kilkakrotnie w trakcie całego procesu.
Gąbczasta, zanieczyszczona fragmentami żużla
i węgla drzewnego łupa żelaza tworzyła się w strefie

where molten slag – the by-product of the smelting
process – would flow and collect, and above it, a clay
shaft. Its walls were built from coils of clay. Care was
taken to have them sufficiently thick in the lower
part of the furnace, so that they could sustain
the weight of the whole structure and withstand
temperatures of several hundred degrees. When
building the upper part of the wall of the smelter
shaft the thickness of the clay coils was gradually
reduced. In some furnaces there were pipes connec
ting to the slag pit which served various functions
during the smelt. They helped to control the progress
of smelting and the rate of subsidence of the charge,
they helped to sustain the temperature in the shaft
and at the bottom of the furnace. Moreover, they pro
vided an additional space for the slag to collect in.
The main fuel resource used in the process of
reduction of the iron ore was charcoal. It was used to
heat the smelter and to obtain and sustain sufficiently
high temperatures. Carbon oxide released by charcoal
during the smelt acted as a reducing agent and, in
a series of reactions, “removed” oxygen molecules from
the iron oxide. The resulting carbon dioxide escaped
from the furnace; inside – thanks to an appropriate
physical-chemical environment – individual molecules
of iron combined into larger clusters and the final
result was a sponge-like bloom, or “sponge iron”.
After making the fire inside the furnace and
obtaining the desired temperature, the first batch of
ore was placed in the shaft and topped up with some
charcoal. Several batches of bog iron and charcoal
were added during the entire process.
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najwyższych temperatur dochodzących szacunkowo
do 1200 st. C. Wydobyte żelazo mogło ważyć łącznie
z zanieczyszczeniami ok. 20 kg. Starożytna technologia nie była doskonała. Ze względu na niewystarczające temperatury żelazo nie uzyskiwało formy
płynnej i spora jego część pozostawała w żużlu,
spływając razem z nim do kotlinki.
Szacuje się, że w trakcie jednego wytopu, który
mógł trwać do 24 godzin, zużywano ok. 200 kg rudy
i podobną ilość węgla drzewnego w proporcjach 1:1
lub 1:1,5. Niewykluczone, że dla uzyskania lepszego efektu do pieca trafiało też wapno – mogą na to
wskazywać piece wapiennicze, tzw. wapienniki, które
są licznie odnajdywane przez archeologów na mazowieckich piecowiskach.
Po zakończeniu procesu gorący piec od razu
był rozbijany. To niezwykle ważne, bo tylko w tym
momencie dało się właściwie rozpoznać i oddzielić
żelazo od żużla. Należało je jak najszybciej „wydrzeć”
z gorącej mieszaniny powstałej we wnętrzu szybu
i zacząć przekuwać.
Wydobyte z pieca łupy żelaza były zanieczyszczone żużlem i węglem drzewnym. Wstępnie obkuta
łupa trafiała do kowala, który ponownie ją wygrzewał
i formował w tzw. kęs żelaza – pełnowartościowy
materiał, który służył mu do dalszej pracy.
Piece były użytkowane jednorazowo. Obecnie
nieomal jedynymi śladami ich obecności są tkwiące
w ziemi kloce żużla – produkty uboczne pozostawiane na piecowiskach. Szacuje się, że hutnicy Mazowieckiego Centrum Metalurgicznego pozostawili po
sobie 120–150 tys. takich śladów.

The spongy iron bloom containing impurities
such as slag and charcoal took form in the part of
the furnace with the highest temperature, estimated at
up to 1200˚C. The extracted iron may have weighed (im
purities included) around 20 kg. The ancient technology
was imperfect. The temperatures were still too low for
the iron to become liquid so some of it was locked in
the slag and flowed down with it to the slag pit.
It is estimated that during a single smelt which
may have lasted up to 24 hours around 200 kg of ore
and the same amount of charcoal was used at
a ratio of 1:1 or 1:1,5. It is possible that for better
effect lime was added to the furnace – this is sug
gested by numerous finds of lime kilns identified by
archaeologists in the bloomery centres of Mazovia.
Once the smelt was complete, the furnace, still
hot, was broken up. This was extremely important,
because only then was it possible to detect the iron
and separate it from slag. It had to be “wrenched
out” at once from the hot mixture of slag and char
coal for the later working with hammers.
The iron bloom extracted from the furnace
contained impurities – slag and charcoal. After pre
liminary hammering it passed to a blacksmith, who
heated it anew and modelled it into a billet of iron –
a full quality material to be used in his later work.
A bloomery furnace was used only once. Nowa
days almost the only trace of these smelters are blocks
of slag resting in the ground – the by-product of iron
making remaining in the bloomery field. It is estimated
that the ironworkers of the Mazovian Centre of Metal
lurgy left behind 120,000–150,000 of such remains.

Duchowość
Spiritual
Na terenie mazowieckiego ośrodka hutniczego archeolodzy odkrywają groby rytualnie złożonych
w ofierze zwierząt. Najbardziej spektakularne są
pochówki koni wskazujące na istnienie swego
rodzaju rytuału, być może nawet tradycji związanej
z poświęcaniem w ofierze tego – tak ważnego dla

On the territory of the Mazovian Centre of Metallurgy
archaeologists have identified features interpreted
as graves of ritually sacrificed animals. Of these
more spectacular are burials of horses which sug
gest the existence of a ritual – possibly a tradition

ludów barbarzyńskich – stworzenia. W kontekście
pozyskiwania żelaza, powołując się na wiele analogii
etnograficznych z całego świata, rumuński historyk religii i filozof kultury Mircea Eliade pisze m.in.:
„(...) konieczne jest dostarczenie żywej istoty, która
tchnie życie w operację – a najlepszym sposobem jest
ofiara, czyli przekazanie życia”.
Zarówno na podstawie znalezisk archeologicznych, jak i badań antropologicznych można przypuszczać, że cała sfera duchowości w życiu ludów zamieszkujących Barbaricum nie omijała takich procesów jak
wytop metalu. Nie powinno to wywoływać zdziwienia,
jeśli uzmysłowimy sobie, jak silnie życie naszych pradziejowych przodków na tych ziemiach było związane
z naturą i jej rytmem. Starożytny hutnik z dzisiejszego
Mazowsza nie wyodrębniał natury – on z nią współdziałał, będąc jej integralną częścią. Wsłuchanie się
w naturalny rytm musiało stanowić warunek konieczny dla powodzenia niemal każdego działania
ówcześnie żyjącego człowieka – od zasiewu, poprzez

the barbarian peoples. In the context of iron making,
drawing on numerous ethnographic analogies from
around the world, Mircea Eliade, Romanian historian
of religion and philosopher of culture noted that
a live creature was needed to breathe life into the
action – and this was best done by making a sacrifice
of it, that is, take its life so as to put it in the process.
Evidence from both archaeology and anthropol
ogy suggests that the sacred sphere in the life of peo
ples inhabiting Barbaricum extended to processes
such as the smelting of iron. This does not surprise
if we consider how strongly the life of our prehistoric
ancestors in these parts was tied to nature and its
rhythm. The ancient metallurgist of Mazovia was not
separate from nature as we are today – he worked in
unison with it, as an integral part of nature. To heed
its rhythm must have been an instinct necessary for
the success of almost every action taken by the peo
ple of that age – sowing crops, hunting, harvesting,
choosing a suitable site to build a dwelling.

even – of sacrificing this animal, so important for
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Świat żelaza
The World of Iron

Grób konia odkryty na stanowisku
w Pruszkowie-Regułach, interpretowany
jako rytualny pochówek na piecowisku
Horse grave discovered at Pruszków-Reguły
interpreted as a ritual burial made
in a bloomery field
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polowanie, po zbiory czy znalezienie odpowiedniego
miejsca pod budowę domostwa. Nie inaczej traktowano wytop żelaza w piecu hutniczym, choć obecnie
wydaje się on zwykłym procesem technologicznym.

The smelting of iron in a furnace was not treated dif
ferently, even though at present it seems an ordinary
enough technological process.

Kowalstwo to rzemiosło
o szczególnym znaczeniu dla
starożytnych. Umiejętność
wykonywania przedmiotów
z żelaza wymagała specjalistycznej wiedzy, dlatego
zawód ten cieszył się zapewne dużym uznaniem wśród
lokalnej społeczności. Wysokie
kwalifikacje rzemieślników są
potwierdzone przez ich wyroby
– część z nich to prawdziwe
arcydzieła sztuki kowalskiej.
Podstawowym wyposażeniem starożytnej kuźni
było palenisko kowalskie wraz z kompletem specjalistycznych narzędzi: kowadłem, kleszczami, młotkami, puncami i przecinakami. Główną techniką kowalską było kucie. Rozżarzoną w palenisku bryłę żelaza
wydobywano kleszczami, a następnie kształtowano
ją na kamiennym lub żelaznym kowadle za pomocą
młotków. Narzędzia te, w zależności od przeznaczenia i wielkości obrabianej łupy surowca, miały zróżnicowane formy. Przedmioty wymagające precyzyjnego
wykończenia obrabiano prawdopodobnie w niższych
temperaturach, za pomocą różnych punc i tłoczków.

Blacksmithing was
a craft of special signi
ficance for the people
of Antiquity. The ability
to craft objects from
iron required specialist
knowledge and black
smiths were presumably
respected in the local
community. Their skill
is confirmed by their
works, some of them
true masterpieces of
the blacksmithing art.
The main equipment
of a smithy was its forge and a set of specia
list tools: anvil, tongs, hammers, punches and
chisels. The main blacksmithing technique was
forging.
A red-hot piece of iron was taken out of the forge
with tongs and shaped on a stone or an iron anvil
using hammers. Depending on the size of the iron
bloom being worked and its future purpose diffe
rent hammers were used. Where a more detailed
finish was needed the object was worked pre
sumably at lower temperatures using assorted
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Znaleziska pilników świadczą o opracowywaniu powierzchni wyrobów również „na zimno”.
Właściwości żelaza, szczególnie jego wytrzymałość i łatwość w obróbce, spowodowały, że stało
się ono najpopularniejszym surowcem służącym do
wyrobu różnych przedmiotów użytkowych. Wykorzystywano je we wszystkich dziedzinach życia ówczesnych społeczności, a podstawowe znaczenie miało
przy produkcji broni i narzędzi. Z żelaza wykonywano
ozdoby i elementy ubioru, a także detale przedmiotów
zrobionych z innych surowców, które musiały cechować się wysoką odpornością na zużycie lub zniszczenie, np. okucia drewnianych kasetek czy wiader.
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punches and dies. Finds of files confirm that
the surface of objects could also be worked “cold”.
The properties of iron, its toughness and
malleability in particular, made it the most popular
raw material for the production of many different
utilitarian objects. Iron was used in all areas of life
of prehistoric communities and was of fundamental
importance in the production of weapons and tools.
Iron also went into the making of personal orna
ments and dress accessories; some objects made of
other materials had parts made of iron to make them
more resistant to wear and damage, for instance,
wooden caskets and buckets had iron fittings.

Pod koniec IV wieku n.e. Europa stała się

In late fourth century AD Europe became

areną niezwykle burzliwych wydarzeń,

a stage for extremely turbulent events

które wstrząsały przez kilka stuleci całym

which continued to rock the continent

kontynentem. Nadejście Hunów wywołało

for a few centuries to come. The arrival

masowe migracje plemion „barbarzyńskich”.

of the Huns set off great movements of

Ich niepowstrzymany napór na granice

the “barbarian” tribes. Their relentless

państwa rzymskiego odegrał zasadniczą

pressure on Roman borders was one of

rolę w ostatecznym upadku osłabionego

major external factors contributing to the

czynnikami wewnętrznymi Imperium.

fall of the Empire then also weakened by

Ludy zamieszkujące wówczas większość

internal factors. The peoples inhabiting

ziem dzisiejszej Polski również wyruszyły

much of the territory of modern Poland

w wielką wędrówkę, stając się częścią

joined in this great movement of

niszczycielskiego żywiołu. Mieszkańcy

“barbarians” becoming a part of

starożytnej Europy znaleźli się w wirze

the destructive element. The events

wydarzeń, które na zawsze miały odmienić

sweeping across Europe would change

historię tej części świata. Powstałe

the history of this part of the world forever.

na zgliszczach Cesarstwa królestwa

“Barbarian” kingdoms established on

„barbarzyńskie” stworzyły podwaliny

the ruins of Rome would lay the found

nowożytnych państw europejskich.

ations for the modern states of Europe.
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Nasza wystawa
Our Exhibition
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Indeks fotografii

List of photographs

I Okładka – Widok przez otwór dmuchowy w głąb pracującego pieca hutniczego; fot. K. Brodowska
IV Okładka – Przewrócony szyb pieca po zakończonym wytopie; fot. K. Brodowska
Str. 1 – Wytop żelaza – zbliżenie na wnętrze pracującego pieca;
fot. K. Brodowska
Str. 2–3 – Wytop żelaza; fot. K. Brodowska
Str. 4–5 – Przekuwanie łupki żelaznej; fot. K. Brodowska
Str. 6–7 – Przekuwanie łupki żelaznej; fot. K. Brodowska
Str. 8 – Stefan Woyda podczas badań powierzchniowych w Kręczkach,
1974; fot. Archiwum MSHM
Str. 10 – Stefan Woyda podczas eksploracji studni odnalezionej podczas
wykopalisk w Grodzisku Mazowieckim, 1996; fot. Archiwum MSHM
Str. 12 – Archeologia lotnicza – przygotowania do obserwacji Mazowsza
z powietrza w celu udokumentowania stanowisk archeologicznych, 1975;
fot. Archiwum MSHM
Str. 16–17 – Legioniści rzymscy; fot. K. Brodowska
Str. 24 – Śląskie Centrum Hutnicze, Tarchalice, pow. wołowski, stan. 1
– badania wykopaliskowe na stanowisku hutniczym w 1908; fot. NN, zbiory
Muzeum Archeologicznego we Wrocławiu
Str. 24–25 – Mazowieckie Centrum Metalurgiczne. Badanie archeologiczne
w Biskupicach, 1978; fot. M. Tereszkowski
Str. 25 – Świętokrzyskie Centrum Hutnicze. Badania archeologiczne na
stanowisku Stara Słupia, gm. Nowa Słupia, woj. świętokrzyskie, stan. 1
„Dębniak”, 1956; fot. K. Bielenin
Str. 26 – Malowany puchar szklany odnaleziony w Zaborowie; fot. M. Dąbski
i M. Bogacki
Str. 28–29 – Wnętrze pradziejowej wędzarni; fot. K. Brodowska
Str. 30–31 – Tkanie materiału; fot. K. Brodowska
Str. 32–33 – Szpile brązowe i żelazne, wisiorki, zapinki – zabytki ze zbiorów
MSHM; fot. P. Tkaczyk; Naczynia gliniane wylepiane ręcznie i wykonane na
kole – zabytki ze zbiorów MSHM; fot. P. Tkaczyk
Str. 33 – Rekonstrukcja zapinki; fot. K. Brodowska
Str. 34 – Barwienie tkanin; fot. K. Brodowska
Str. 35 – Narzędzie plecionkarskie, grzebienie, igła i szpile z poroża – zabytki ze zbiorów MSHM; fot. P. Tkaczyk
Str. 36 – Kolia paciorków szklanych, ozdoby z bursztynu oraz zapinki;
fot. P. Tkaczyk
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