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HANNA OLCZAK, DARIUSZ KRASNODĘBSKI, TOMASZ SAMOJLIK,  
BOGUMIŁA JĘDRZEJEWSKA

OSADA KULTURY CERAMIKI KRESKOWANEJ Z PRODUKCJĄ ŻELAZA 
NA POLANIE BEREZOWO W PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ

AN IRON PRODUCING SETTLEMENT OF THE HATCHED POTTERY CULTURE 
AT THE BEREZOWO CLEARING IN THE BIAŁOWIEŻA FOREST

Wstęp

Stanowiska kultury ceramiki kreskowanej, datowane na 
okres od VII wieku p.n.e. do V wieku n.e., znane są z ob-
szarów dzisiejszej północnej i środkowej Białorusi oraz 
wschodniej Litwy (m.in. A. G. Mitrofanov 1978, s. 8–83; 
1993; A. M. Medvedev 1996; 2011, s. 18–127; A. A. Ega-
rèj čanka 1999; 2006). Badania ostatnich kilkudziesięciu 
lat wskazują, że naczynia o powierzchni kreskowanej sze-
roko rozpowszechnione były również na terenie północ-
no-wschodniej Polski – w międzyrzeczu górnej Narwi 
i środkowego Bugu oraz Narwi i Biebrzy (m.in. J. Andrze-
jowski 1999, s. 42 n.; M. Karczewska 2009; H. Olczak 
2009; L. Pawlata 2012, s. 19–24). Do najbardziej intere-
sujących stanowisk z tego obszaru należą osady w Surażu, 

pow. białostocki, stan. 37 (D. Krasnodębski, H. Olczak 
2002b; H. Olczak, D. Krasnodębski 2018), Klewinowie, 
pow. białostocki, stan. 12 (D. Krasnodębski, H. Olczak 
2002a; H. Olczak 2009, s. 253 n.), Białymstoku (I. Kryń-
ski 2005; 2006; 2007; 2010), Zajączkach, pow. białosto-
cki, stan. 1 (H. Olczak, D. Krasnodębski 2008; H. Olczak 
2009, s. 252 n.) i Klukowiczach, pow. siemiatycki, stan. 1 
(U. Kobylińska, Z. Kobyliński, D. Wach 2003). Pozyska-
ne z nich materiały wykazują wpływy także innych krę-
gów kulturowych, zwłaszcza zarubinieckiego i postzaru-
binieckiego (por. m.in. K. Rusin 1998; J. Andrzejowski 
1999, s. 41–48; M. Karczewska 2009; H. Olczak 2009). 
Częstym zjawiskiem jest również obecność ceramiki 
o kreskowanej powierzchni na cmentarzyskach wielbar-
skich, na których znajdowana jest ona na złożu wtórnym 

Abstract: In recent years, several sites of a local culture group of the Hatched Pottery Culture have been discovered in 
north-eastern Poland. A dozen or so years ago this culture, dated from the 7th century BC up to the 5th century AD, was 
located in present-day northern and central Belarus and eastern Lithuania, however, recent studies prove that its west-
ern range most likely reached the region of the intersection of the upper Narew and central Bug Rivers. Materials come 
from these areas show the influence of other cultural circles, especially of the Zarubintsy and post-Zarubintsy Cultures. 
The article presents results of excavations carried out in 2004 and 2005 on a settlement located in the south-western 
part of the Białowieża Forest, eastern Poland. Among others, traces of iron production from the first centuries AD have 
been registered there.

Key words: Białowieża Forest, settlement, Hatched Pottery Culture, bloomeries

Słowa kluczowe: Puszcza Białowieska, osadnictwo, kultura ceramiki kreskowanej, piece dymarskie
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(m.in. K. Jażdżewski 1939, s. 16, ryc. 51–61; J. Jaskanis 
1963, tabl. IX; 1965, s. 117; 2012, s. 248–250; K. Rusin 
1998; J. Andrzejowski 1999, ryc. 12, 13).

Ze społecznościami kultury ceramiki kreskowanej łą-
czyć można także opisane w niniejszym tekście pozosta-
łości osady ze śladami produkcji żelaza, położonej w do-
rzeczu rzeki Leśnej, w południowo-zachodniej części 
Puszczy Białowieskiej.

Teren i metoda badań

Puszcza Białowieska, najlepiej zachowany las strefy umiar-
kowanej Europy Środkowej, rozciąga się pomiędzy 23°30' 
i 24°15' długości wschodniej oraz 52° 30' i 53° szerokości 
północnej. Na obszarze ponad 1500 km2, na pograniczu 
Polski i Białorusi, położony jest mikroregion, w którym 
nie zaszły istotne zmiany środowiska naturalnego, doko-
nane gdzie indziej wskutek intensywnej eksploatacji rol-
niczej. Objęcie Puszczy ochroną już pod koniec XIV wie-
ku sprawiło, że znajdujące się tu pozostałości osadnictwa 
przetrwały w stanie niezmienionym do naszych czasów.

Pomimo dobrych warunków badawczych okolice 
Bia  łowieży w ciągu XIX i XX wieku tylko w niewiel-
kim stopniu znajdowały się w centrum zainteresowa-
nia archeologów (m.in. A. Götze 1929; E. Walicka 1958; 
T.  Dzierżykray-Rogalski, J. Jaskanis 1961; T.  Żurowski 
1963; I. Górska 1976). Intensyfikacja rozpoznania tego 
obszaru nastąpiła na początku XXI wieku, kiedy to przez 
prawie dziesięć lat realizowany był wspólny projekt ba-

dawczy Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Warsza-
wie i Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży. Podję-
ta współpraca zaowocowała przeprowadzeniem serii prac 
wykopaliskowych na kilkunastu stanowiskach z różnych 
okresów (D. Krasnodębski et alii 2005; D. Krasnodębski 
et alii 2008; D. Krasnodębski, H. Olczak 2006a; 2006b; 
D. Krasnodębski, H. Olczak, T. Samojlik 2011; T. Samoj-
lik et alii 2013; T. Samojlik et alii 2014).

Omawiane w artykule stanowiska – Leśnictwo Pod-
cerkiew 1, 2 i 3, pow. hajnowski – znajdują się na te-
renie Nadleśnictwa Białowieża, na obszarze tzw. Pola-

Ryc. 1. L e ś n i c t w o  P o d c e r k i e w, pow. hajnowski, stan. 1–3. Lokalizacja stanowisk na mapie polskiej części Puszczy Białowieskiej. 
Stanowiska 1–3 (a), inne stanowiska z ceramiką kreskowaną (b), oddziały leśne (c), miejscowości (d). Rys.: H. Olczak, T. Samojlik

Fig. 1. L e ś n i c t w o  P o d c e r k i e w, Hajnówka County, stites 1–3. Location of the sites in the map of Polish section of the Białowieża Forest. 
Sites 1–3 (a), other sites with hatched pottery (b), forest depts. (c), villages and towns (d). Drawing: H. Olczak, T. Samojlik

Ryc. 2. L e ś n i c t w o  P o d c e r k i e w, pow. hajnowski, stan. 1. 
Widok Polany Berezowo. Fot.: D. Krasnodębski

Fig. 2. L e ś n i c t w o  P o d c e r k i e w, Hajnówka County, site 1. 
View of the Berezowo Clearing. Photo: D. Krasnodębski
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ny Berezowo i w jej sąsiedztwie (oddziały 544D, 545C, 
577B i 578A). Położone są ok. 8 km na południowy za-
chód od Białowieży i ok. 3 km od granicy polsko-biało-
ruskiej (Ryc. 1). Polana Berezowo jest niewielkim odle-
sionym obszarem o powierzchni ok. 1,7 ha (Ryc. 2), na 
którego północno-wschodnim skraju zlokalizowane są 
pozostałości nowożytnych mielerzy – stanowisko Leśni-
ctwo Podkiercew 2 (Ryc. 3). W odległości 100–150 m na 
wschód i północny wschód od polany przepływa niewiel-
ki okresowo wysychający ciek o nazwie Jamienka. Polana 
otoczona jest lasem liściastym mieszanym na siedlisku 
lasu wilgotnego, przechodzącym w niewielkiej odległo-
ści (poniżej 100 m) w ols. 

Pod względem geograficznym opisywany obszar znaj-
duje się we wschodniej części mezoregionu Równiny Biel-
skiej, będącej częścią Niziny Północnopodlaskiej. Jego 
rzeźba terenu ukształtowała się w wyniku transgresji i re-
cesji lądolodów stadiałów dolnego i środkowego zlodo-
wacenia Warty oraz późniejszych procesów denudacji 
i erozji. Podłoże Polany Berezowo i jej obrzeży tworzą 
drobnoziarniste piaski, w niektórych miejscach podście-
lone żwirem. Przykrywają one warstwę gliny zwałowej, 
która na znacznym obszarze, m.in. w okolicach Biało-

wieży i Czerlonki, występuje przypowierzchniowo. Kra-
jobraz urozmaicają wzgórza kemowe, ciągnące się niere-
gularnym pasem na linii Czerlonka – Białowieża (A. Ber, 
S. Maksiak, A. J. Nowicki 1964, s. 475, ryc. 1; T. Krzywi-
cki 2010, s. 142–144; T. Krzywicki, M. Pielach 2010). Do-
liny dwóch głównych rzek puszczańskich, Narewki (do-
rzecze Narwi) i Leśnej (dorzecze Bugu), jak również ich 
dopływów, są na ogół zabagnione, wypełnione torfami 
i namułami, co sprzyja tworzeniu się rud darniowych. 

Źródła pisane z XVI i XVII wieku lokalizują w oko-
licach współczesnej Polany Berezowo obszary tradycyj-
nego użytkowania lasu, tzw. wchody, w ramach których 
dozwolone było koszenie łąk i zakładanie barci (T. Sa-
mojlik, B. Jędrzejewska 2004; T. Samojlik 2007, s. 73–78). 
W drugiej połowie XVIII wieku, gdy podskarbi litewski 
Antoni Tyzenhauz wprowadził liczne zmiany w gospo-
darce Puszczy Białowieskiej, rozpoczęto tu produkcję 
węgla drzewnego (T. Samojlik 2007, s. 108). W końcu 
XIX i na początku XX wieku na terenie polany lub w jej 
najbliższym sąsiedztwie znajdował się magazyn z kar-
mą i paśniki, ustawione w ramach wprowadzonej po 
1888 roku  intensywnej gospodarki łowieckiej (G. Kar-
cov 1903). W latach 70. XX wieku wykorzystywana była 

Ryc. 3. L e ś n i c t w o  P o d c e r k i e w, pow. hajnowski, stan. 1–3. Plan rozmieszczenia wykopów. Rys.: H. Olczak, T. Samojlik
Fig. 3. L e ś n i c t w o  P o d c e r k i e w, Hajnówka County, stan. 1–3. Location of the trenches. Drawing: H. Olczak, T. Samojlik
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ona rolniczo, zaś od 1 sierpnia 1995 roku  jej część we-
szła w skład Rezerwatu Podcerkwa. 

W trakcie prospekcji terenowej na obszarze Polany Be-
rezowo natrafiono na fragmenty ceramiki i grudki żużla. 
Znaleziska te dały bodziec do rozpoczęcia we wrześniu 
2004 roku  badań sondażowych, które objęły zarówno 
środek polany (wykopy 1 i 2 – stanowisko Leśnictwo 
Podcerkiew 1), jak i znajdujący się na jej obrzeżu mie-
lerz (wykop 3 – stanowisko Leśnictwo Podcerkiew 2)1. 
Prace kontynuowano w roku następnym, koncentrując 
je w północnej części osady (wykopy 4 i 5). Przeprowa-
dzono również wstępne rozpoznanie obszaru położonego 
ok. 200 m na zachód od Polany Berezowo, gdzie na dro-
dze oddziałowej widoczne było duże skupisko kamieni. 
Założono tam dwa kolejne wykopy (nr 6 i 7), w których 
zarejestrowano pozostałości kolejnej osady (stanowisko 
Leśnictwo Podcerkiew 3). Ogółem na stanowiskach 1, 2 
i 3 rozpoznano obszar o powierzchni 0,68 ara2 (Ryc. 3).

Datowania 14C prób węgla drzewnego i kości wyko-
nano w Poznańskim Laboratorium Radiowęglowym pod 
kierunkiem prof. dr. hab. Tomasza Goslara. Do kalibracji 
wykorzystano program OxCal. Analizy składu chemicz-
nego żużli i przedmiotów żelaznych przeprowadzone zo-
stały w Centralnym Laboratorium Archeometrycznym 
Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie przez 
Elżbietę Pawlicką. Oznaczenia wykonano na spektro-
metrze rentgenowskim z cyfrowym układem AVALON 
8000 firmy Princeton Gamma-Tech, Inc. Z wytypowa-
nych żużli odcięto niewielkie próbki, które oszlifowano 
na mokro, przy użyciu tarcz szlifierskich o uziarnieniu 
1000. W przypadku przedmiotów żelaznych wykonano 
analizy powierzchniowe. Zawartość związków podano 
w procentach wagowych (suma wyników dla poszcze-
gólnych próbek wynosi 100%). Identyfikacja gatunków 
węgla drzewnego przeprowadzona została przez Marię 
Michniewicz z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN 
w Warszawie. Do badań użyto mikroskopu stereosko-
powego (pow. 20–70×) i mikroskopu ze światłem prze-
chodzącym (pow. 200–400×). Próbki poddano analizie 
w trzech przekrojach tkankowych: poprzecznym, podłuż-
nym promieniowym i podłużnym stycznym. Szczątki 
kostne opracowali prof. dr hab. Henryk Kobryń i dr He-
lena Przespolewska ze Szkoły Głównej Gospodarstwa 

1 Pierwotnym celem podjęcia prac wykopaliskowych było rozpozna-
nie pozostałości mielerza. Wyniki jego badań przedstawione zostały 
w osobnych tekstach (T. S a m o j l i k  2007, s. 108, ryc. 46; T. S a -
m o j l i k  et alii 2013).
2 Teren badań określany był każdorazowo w decyzjach wydanych przez 
Ministerstwo Środowiska i Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody. 
Poza autorami niniejszej pracy w wykopaliskach udział wzięli również 
wolontariusze: Helena Jędrzejewska, Marzanna Szkuta i Dawid Gutow-
ski. Autorzy składają im serdeczne podziękowania za udzieloną pomoc 
i zaangażowanie. Dziękujemy również Nadleśnictwu Białowieża za 
wyrażenie zgody na prowadzenie badań.

Wiejskiego w Warszawie. Cennych uwag w tym zakresie 
udzieliła również dr Joanna Piątkowska-Małecka z Insty-
tutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Opraco-
wanie zabytków krzemiennych przygotował dr Jarosław 
Bronowicki z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN we 
Wrocławiu, a kamiennych dr Rafał Siuda z Instytutu 
Geochemii, Mineralogii i Petrografii Wydziału Geologii 
Uniwersytetu Warszawskiego. Dr Szymon Orzechowski 
z Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 
w Kielcach udzielił wskazówek dotyczących interpreta-
cji pozostałości wytopu żelaza.

Wyniki badań na stanowiskach 
Leśnictwo Podcerkiew 1 i 2

S t r a t y g r a f i a  i  c h a r a k t e r y s t y k a 
o b i e k t ó w  n i e r u c h o m y c h
Powierzchnia stanowiska 1 pokryta była warstwą darni 
i ziemi ornej, o grubości dochodzącej do 0,3 m. Poniżej 
niej zalegała warstwa kulturowa, której miąższość na 
przebadanym obszarze wynosiła przeciętnie 0,1–0,2 m 
(Ryc. 4:b, 5:b–d, 6:c). Składał się na nią jednolity brązo-
wy i brązowobrunatny piasek, miejscami z drobnymi wę-
gielkami drzewnymi. Jedynie w wykopie 3, wytyczonym 
na stanowisku 2, warstwa kulturowa miała większą miąż-
szość (do 0,35 m) oraz lekko zglinioną strukturę i ciem-
niejszą, ciemnobrunatną barwę. Przykryta ona była na-
sypem nowożytnego mielerza, w związku z czym w tej 
części osady została w najmniejszym stopniu zniszczona.

Wykop 1, o wymiarach 4×2 m, wytyczono w środko-
wej części stanowiska (Ryc. 4). Miąższość darni i warstwy 
ornej wahała się tu od 0,1 do 0,3 m. Znaleziono w niej 
11 fragmentów ceramiki3, m.in. drobny fragment wyle-
wu cienkościennego naczynia o polerowanej powierzch-
ni (Ryc. 7:3), łuskę krzemienną i odłupek pochodzą-
cy prawdopodobnie z późnej epoki brązu lub wczesnej 
epoki żelaza (J. Bronowicki 2008, s. 1), jak również poje-
dyncze grudki polepy i żużli dymarskich4. Stwierdzono 
też obecność węgli sosny zwyczajnej i brzozy (M. Mich-
niewicz 2004a). Miąższość zalegającej poniżej warstwy 
kulturowej wynosiła 0,15–0,2 m. Pochodzi z niej 20 
ułamków ceramiki, m.in. fragment wylewu małego na-
czynia (kubka lub miski), o średnicy ok. 9 cm i wygła-
dzonych ściankach (Ryc. 7:4), a także ułamek miseczki 
o powierzchni polerowanej (Ryc. 7:5). Znaleziono także 
fragment przepalonego odłupka negatywowego i drobną 

3 Jeżeli nie podano inaczej, wszystkie odniesienia do ceramiki dotyczą 
materiałów związanych z główną fazą funkcjonowania osady. W opra-
cowaniu pominięto nieliczne fragmenty naczyń i inne znaleziska 
o chronologii nowożytnej.
4 Określenie „żużle dymarskie” stosujemy tu łącznie do żużli o struk-
turze soplowej i ożużlonych fragmentów szybowej obudowy pieców. 
Ich rozróżnienie i analiza zamieszczone zostały dalej. 
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Ryc. 4. L e ś n i c t w o  P o d c e r k i e w, pow. hajnowski, stan. 1. Wykop 1: plan zbiorczy obiektów (a), wschodni profil wykopu z obiektem 
14 (b), fragment południowego profilu wykopu z obiektem 21 (c), przekrój obiektu 6 (d), przekrój obiektu 16 (e). Rys.: H. Olczak.
Legenda: 1 – darń; 2 – jednolity żółty (10YR 6/6 – barwa według Munsell 1990) piasek; 3 – jasnoszary (10YR 5/1) piasek z żółtymi 

plamkami i dużą ilością wytrąceń żelazistych; 4 – żółtobrązowa (10YR 5/4) glina z plamami czarnego (10YR 1,7/1) piasku; 5 – twardy piasek 
o charakterze spływowym, składający się z warstewek o szarej (10YR 4/1) i rdzawej (5YR 4/4) barwie; 6 – szarobrązowy (10YR 4/2) 

piasek przemieszany z żółtym (10YR 6/6) piaskiem calcowym; 7 – szarobrązowy (10YR 4/2) piasek; 8 – brązowobrunatny (10YR 3/2–3/3) 
lub brązowy (10YR 4/4–3/4; 3/3–3/4; 4/3–3/3) piasek (warstwa kulturowa); 9 – brązowy (10YR 4/3–3/3) piasek z dużą ilością plamek 

o ciemnobrunatnej (10YR 3/2) barwie i wtrętami żółtego (10YR 6/6) piasku calcowego; 10 – ciemnobrunatny (10YR 3/2) piasek z niewielką 
ilością brązowych (10YR 4/3) plam i drobnymi węgielkami drzewnymi; 11 – ciemnobrunatny (10YR 3/2) piasek z brązowymi 

(10YR 4/3–3/4; 10YR 3/3) plamkami; 12 – ciemnoszarobrunatny (10YR 3/1) piasek z brązowobrunatnymi (10YR 3/2–3/3) plamkami; 
13 – ciemnoszarobrunatny (10YR 3/1) piasek z drobnymi węgielkami drzewnymi; 14 – ciemnobrunatny lub ciemnobrązowy (10YR 3/2, 
10YR 3/3, 10YR 3/2–3/3) piasek z wtrętami czarnego (10YR 1,7/1) przepalonego piasku i drobnymi węgielkami drzewnymi; 15 – czarny 

(10YR 1,7/1) piasek; 16 – brązowa (10YR 4/3–4/4) glina; 17 – polepa i słabo wypalona glina o pomarańczowej (5YR 5/8) i brązowej 
(10YR 4/3–4/4) barwie; 18 – ożużlona polepa; 19 – żużel soplowy; 20 – warstewki spalenizny

Fig. 4. L e ś n i c t w o  P o d c e r k i e w, Hajnówka County, site 1. Trench 1: plan of the features (a), E wall of the trench with feature 14 (b), 
section of the S wall of the trench with feature 21 (c), cross-section of the feature 6 (d), cross-section of the feature 16 (e). Drawing: H. Olczak.

Key: 1 – turf; 2 – homogeneous yellow (10YR 6/6 – colours after Munsell 1990) sand; 3 – light grey (10YR 5/1) sand with yellow spots and 
numerous iron precipitations; 4 – yellow-brown (10YR 5/4) clay with spots of black (10YR 1,7/1) sand; 5 – hard fluvial sand consiting of grey 

(10YR 4/1) and rusty-red (5YR 4/4) layers; 6 – grey-brown (10YR 4/2) sand mixed with yellow (10YR 6/6) virgin soil; 7 – grey-brown 
(10YR 4/2) sand; 8 – grey-brown (10YR 3/2–3/3) or brown (10YR 4/4–3/4; 3/3–3/4; 4/3–3/3) sand (cultural layer); 9 – brown (10YR 4/3–3/3) 

sand with numerous dark brown (10YR 3/2) spots and inclusions of yellow (10YR 6/6) sterile soil; 10 – dark grey-brown (10YR 3/2) sand 
with a few brown (10YR 4/3) spots and tiny charcoal pieces; 11 – dark grey-brown (10YR 3/2) sand with brown (10YR 4/3–3/4; 10YR 3/3) 
spots; 12 – dark grey-brown (10YR 3/1) sand with brown (10YR 3/2–3/3) spots; 13 – dark grey-brown (10YR 3/1) sand with tiny charcoal 

pieces; 14 – dark grey-brown or dark brown (10YR 3/2, 10YR 3/3, 10YR 3/2–3/3) sand with inclusions of black (10YR 1,7/1) burnt sand and 
tiny charcoal pieces; 15 – black (10YR 1,7/1) sand; 16 – brown (10YR 4/3–4/4) clay; 17 – burnt and hardly burnt clay of ornage (5YR 5/8) 

and brown (10YR 4/3–4/4) colour; 18 – vitrified clay; 19 – stalactite-like slag; 20 – charcoal layers
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Ryc. 5. L e ś n i c t w o  P o d c e r k i e w, pow. hajnowski, stan. 1. Wykop 2: plan zbiorczy obiektów (a), południowy profil wykopu z obiektami 
12 i 39 (b), wschodni profil wykopu z obiektem 12 (c), fragment północnego profilu wykopu z obiektem 19 (d). Rys.: H. Olczak

Fig. 5. L e ś n i c t w o  P o d c e r k i e w, Hajnówka County, site 1. Trench 2: plan of the features (a), S wall of the trench with features 12 
and 39 (b), E wall of the trench with feature 12 (c), section of the N wall of the trench with feature 19 (d). Drawing: H. Olczak
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łuskę (J. Bronowicki 2008, s. 1 n.) oraz pięć bryłek żużla 
i osiem grudek polepy. 

W stropie warstwy kulturowej uwidocznił się zarys 
jamy 14. Miała ona nieckowaty przekrój i prawdopodob-
nie owalny lub kolisty kształt w planie (Ryc. 4:a.b). Wy-
miary jej wyeksplorowanej części wynosiły ok. 1,2×1,0 m, 
a głębokość dochodziła do 0,45 m. Wypełnisko obiek-
tu stanowił ciemnoszarobrunatny piasek z brązowobru-
natnymi plamami, a w dolnej części z wtrętami piasku 
calcowego. Zawierał on bardzo drobne węgielki drzew-
ne z pni brzozy (M. Michniewicz 2004a). Z jamy pozy-

skano dwa fragmenty ceramiki, m.in. ułamek wylewu 
naczynia o ukośnie ściętej krawędzi i wygładzonej po-
wierzchni (Ryc. 7:2), dwie bryłki polepy oraz fragment 
wióra (Ryc. 8:1), pochodzącego przypuszczalnie ze schył-
kowego paleolitu (J. Bronowicki 2008, s. 2). 

Po wyeksplorowaniu warstwy kulturowej na stropie 
calca pojawiły się zarysy obiektów 6, 16 i 21 (Ryc. 4:a). 
Pierwszy z nich to niewielka jama o kształcie zbliżonym 
do owalnego i nieckowatym przekroju (Ryc. 4:a.d). Jej 
wymiary wynosiły ok. 1,1×0,7 m, a głębokość docho-
dziła do 0,2 m. Wypełniona była brązowobrunatnym 

Ryc. 6. L e ś n i c t w o  P o d c e r k i e w, pow. hajnowski, stan. 1. Wykop 5: plan zbiorczy obiektów (a), plan i przekrój dolnej części pieca 62 (b), 
zachodni profil wykopu (c). Rys.: H. Olczak

Fig. 6. L e ś n i c t w o  P o d c e r k i e w, Hajnówka County, site 1. Trench 5: plan of the features (a), plan and croos-section of a lower part 
of bloomery furnace 62 (b), W wall of the trench (c). Drawing: H. Olczak
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piaskiem, identycznym z warstwą kulturową. W obiekcie 
znaleziono ułamek naczynia sitowatego o wygładzonej 
powierzchni (Ryc. 7:1) i pięć grudek polepy. 

Obiekt 16 to dół posłupowy o owalnym kształcie w pla-
nie i prostokątnym w przekroju (Ryc. 4:a.e). Jego wymiary 
wynosiły 0,5×0,4 m, a głębokość 0,3 m. Wypełnisko two-
rzył brązowobrunatny piasek. W środkowej części zarysu 
widoczny był prawdopodobnie negatyw słupa o średnicy 
ok. 0,3 m, wypełniony przez czarny, mocno zhumusowa-
ny piasek. Z obiektu pozyskano grudkę polepy.

Obiekt 21 to słabo wyróżniająca się na stropie calca 
jama o nieckowatym przekroju (Ryc. 3:1.3). Wymiary jej 
wyeksplorowanej części wynosiły ok. 0,8×0,4 m, a głębo-
kość dochodziła do 0,3 m. Wypełnisko obiektu stanowił 
piasek o brunatnej barwie, z żółtymi plamkami.

Wykop 2 usytuowany był w odległości 8 m na północ 
od wykopu 1 i miał wymiary 4×3 m (Ryc. 5:a). Miąższość 

darni i warstwy ornej wynosiła tu przeciętnie 0,2–0,3 m, 
w narożniku południowo-wschodnim sięgając 0,5  m 
(Ryc. 5:b–d). Pozyskano z niej 18 ułamków brzuśców 
naczyń oraz sześć artefaktów krzemiennych: wiór dato-
wany na schyłkowy paleolit lub mezolit (Ryc. 8:4), łuskę 
i cztery odłupki (Ryc. 8:2.3; J. Bronowicki 2008, s. 2 n.). 
W warstwie znaleziono także pięć grudek polepy, sześć 
fragmentów żużla dymarskiego oraz pięć kości zwierzę-
cych, w tym jedną bydła i trzy owcy lub kozy. Drobne 
węgielki drzewne pochodziły głównie z sosny zwyczaj-
nej i brzozy, jak również z dębu i świerku (M. Michnie-
wicz 2004a).

Miąższość zalegającej poniżej warstwy kulturowej 
wynosiła 0,1–0,2 m. Znaleziono w niej żelazny nożyk 
(Ryc.  9:1), obrobiony fragment kości śródręcza bydła 
(Ryc. 9:3), kamienny rozcieracz, dwa krzemienie – odłu-
pek z późnej epoki brązu lub wczesnej epoki żelaza i mi-

Ryc. 7. L e ś n i c t w o  P o d c e r k i e w, pow. hajnowski, stan. 1 i 2. Wybór ceramiki. Wykop 1: obiekt 6 (1), obiekt 14 (2), warstwa orna (3), 
warstwa kulturowa (4, 5). Wykop 2: warstwa kulturowa (6–12). Wykop 3: warstwa kulturowa (13, 14). Rys.: H. Olczak

Fig. 7. L e ś n i c t w o  P o d c e r k i e w, Hajnówka County, sites 1 and 2. Selected pottery. Trench 1: feature 6 (1), feature 14 (2), top soil (3), 
cultural layer (4, 5). Trench 2: cultural layer (6–12). Trench 3: cultural layer (13, 14). Drawing: H. Olczak
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krolityczny wiórek (Ryc. 8:5) ze schyłkowego paleolitu 
lub mezolitu (J. Bronowicki 2008, s. 3) oraz 56 ułamków 
ceramiki, m.in. fragment krawędzi garnka o chropowa-
conej powierzchni (Ryc. 7:6), drobne ułamki wylewów 
naczyń o wygładzonych ściankach (Ryc. 7:7–9), fragmen-
ty brzuśców o kreskowanej powierzchni (Ryc. 7:10.11) 
i lekko wyodrębnione dno o wygładzonych ściankach 
(Ryc. 7:12). W warstwie odnotowano także 17 niewiel-
kich grudek polepy, 13 żużli dymarskich, zęby policzkowe 
należące prawdopodobnie do jelenia oraz dwa nieokre-
ślone fragmenty kości, w tym jeden przepalony. Stwier-
dzono również węgle sosny zwyczajnej i olchy oraz nie-
liczne węgielki brzozy (M. Michniewicz 2004a). 

W południowo-wschod nim narożniku wykopu, na 
stropie warstwy kulturowej, uwidocznił się zarys jamy 12, 
o wymiarach części przebadanej ok. 1,75×1,35 m (Ryc. 
5:a–c, 10). Miała ona lekko ukośne ścianki i płaskie dno, 
a jej głębokość wynosiła ok. 1,55 m. W spągu obiektu znaj-
dowała się warstwa jasnoszarego piasku z żółtymi plam-

kami i dużą ilością wytrąceń żelazistych. Powyżej niej, 
we wschodniej części jamy, zalegał jednolity żółty pia-
sek. Wypełnisko środkowej części obiektu stanowiła war-
stwa o brązowej barwie, zawierająca duże kawałki węgla 
drzewnego, pochodzącego z pnia sosny zwyczajnej, oraz 
pojedynczy węgielek z jesionu wyniosłego (M. Michnie-
wicz 2004a). Znaleziono w niej sześć mało charaktery-
stycznych fragmentów naczyń, trzy grudki polepy i łusz-
czeń dwubiegunowy dwustronny (Ryc. 8:7), datowany od 
późnego neolitu po wczesną epokę żelaza (J. Bronowicki 
2008, s. 4). W górnej części jamy zalegał ciemnobrunat-
ny piasek z niewielką ilością brązowych plam i drobnymi 
węgielkami, pochodzącymi głównie z sosny zwyczajnej, 
a w jednym przypadku z dębu (M. Michniewicz 2004a). 
Z warstwy tej pozyskano pięć drobnych fragmentów na-
czyń, w tym dno o wygładzonej powierzchni, krzemien-
ny odłupek (Ryc. 8:6) z późnej epoki brązu lub wczes-
nej epoki żelaza (J. Bronowicki 2008, s. 4), bryłkę żużla 
oraz trzy ułamki kości, w tym zęby, najprawdopodobniej 

Ryc. 8. L e ś n i c t w o  P o d c e r k i e w, pow. hajnowski, stan. 1. Wybór wytworów krzemiennych. Wykop 1: obiekt 14 (1), warstwa orna (2–4). 
Wykop 2: warstwa kulturowa (5), obiekt 12, górna część wypełniska (6), obiekt 12, środkowa część wypełniska (7). Wykop 5: obiekt 67 (8). 

Z powierzchni stanowiska (9). Rys.: J. Bronowicki
Fig. 8. L e ś n i c t w o  P o d c e r k i e w, Hajnówka County, site 1. Selected flint artefacts. Trench 1: feature 14 (1), top soil (2–4). 

Trench 2: cultural layer (5), feature 12, upper part of the filling (6), feature12, middle part of the filling (7). Trench 5: feature 67 (8). 
From the surface (9). Drawing: J. Bronowicki
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należące do jelenia. W stropie obiektu stwierdzono ciem-
noszarobrunatny piasek, identyczny z warstwą orną. Zna-
leziono w nim fragment kości śródręcza jelenia z okre-
su nowożytnego lub współczesnego (analiza 14C: 125± 
30 BP, Poz-11453).

W spągu warstwy kulturowej słabo widoczne były za-
rysy obiektów 19 i 39. Pierwszy z nich to prawdopodobnie 
dół posłupowy o średnicy ok. 0,45 m i głębokości 0,3 m 
(Ryc. 5:a.d). Miał on prawie pionowe ścianki boczne 
i płaskie dno. Natomiast obiekt 39 to jama o nieckowa-
tym przekroju, wymiarach części wyeksplorowanej ok. 
0,7×0,5 m i głębokości dochodzącej do 0,3 m (Ryc. 5:a.b). 
Wypełniska obu obiektów tworzył brązowy piasek. 

Wykop 3, o wymiarach 4×2 m, wytyczono poza gra-
nicami polany, w zachodniej części mielerza (Ryc. 3). 

Pod nawarstwieniami z okresu nowożytnego zalegała 
warstwa kulturowa o miąższości 0,20–0,35 m, z której 
pozyskano bryłkę żużla oraz trzy fragmenty ceramiki, 
m.in. ułamek lekko wyodrębnionego dna o wygładzo-
nych ściankach (Ryc. 7:13) i fragment brzuśca o kresko-
wanej powierzchni (Ryc. 7:14). 

Wykop 4 zlokalizowany był w północnej części polany 
i miał wymiary 5×3 m. Miąższość warstwy ornej wyno-
siła tu 0,25–0,30 m. Pozyskano z niej 52 fragmenty ce-
ramiki, m.in. ułamek pogrubionego od zewnątrz wyle-
wu o nieokreślonej powierzchni (Ryc. 11:1), fragmenty 
brzuśców o kreskowanych (Ryc. 11:2.3) i chropowaco-
nych (Ryc. 11:4.5) ściankach, krzemienny odłupek oraz 
fragment narzędzia z piaskowca o jednej powierzchni 
wygładzonej (R. Siuda 2012). W warstwie stwierdzo-
no również nieliczne odpady po produkcji żelaza w po-
staci kilku drobnych żużli i bryłek polepy, pochodzącej 
zapewne ze ścianek pieców. Ponadto znaleziono dwie 
nieoznaczone gatunkowo kości zwierzęce oraz węgiel-
ki drzewne z sosny zwyczajnej i olchy (M. Michniewicz 
2005). Zalegająca poniżej warstwa kulturowa miała 0,15–
–0,20 m miąższości. Odkryto w niej 65 fragmentów ce-
ramiki, m.in. ułamek wylewu miniaturowego naczynka, 
prawdopodobnie miseczki o wygładzonej powierzchni 
(Ryc. 11:7), oraz fragment brzuśca zdobionego wzorem 
rytym (Ryc. 11:8). Pozyskano też krzemienny odłupek, 
pojedyncze bryłki żużla i polepy oraz siedem nieozna-
czonych gatunkowo drobnych kości zwierzęcych. Od-
notowane w warstwie drobne węgle drzewne pochodzi-
ły z sosny zwyczajnej (M. Michniewicz 2005).

Wykop 5, o wymiarach 5×3 m, wytyczono 37 m na 
zachód od wykopu 4 (Ryc. 6:a, 12). Z warstwy ornej, 

Ryc. 9. L e ś n i c t w o  P o d c e r k i e w, pow. hajnowski,  
stan. 1. Wybór zabytków. Wykop 2: warstwa kulturowa (1, 3). 
Z powierzchni stanowiska (2). Żelazo (1), glina (2), kość (3). 

Rys.: H. Olczak (1, 3), K. Rygiel (2). Fot.: M. Osiadacz (3)
Fig. 9. L e ś n i c t w o  P o d c e r k i e w, Hajnówka County, 

site 1. Selected artefacts. Trench 2: cultural layer (1, 3). 
From the surface (2). Iron (1), clay (2), bone (3). 

Drawing: H. Olczak (1, 3), K. Rygiel (2). 
Photo: M. Osiadacz (3)

Ryc. 10. L e ś n i c t w o  P o d c e r k i e w, pow. hajnowski, stan. 1. 
Eksploracja obiektu 12 w wykopie 2. Fot.: D. Krasnodębski

Fig. 10. L e ś n i c t w o  P o d c e r k i e w, Hajnówka County, site 1. 
Exploration of feature 12 in trench 2. Photo: D. Krasnodębski
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o miąższości dochodzącej do 0,25 m (Ryc. 6:c), oprócz 
przedmiotów współczesnych i nowożytnych pozyskano 
37 ułamków ceramiki, m.in. fragment brzuśca o wyraź-
nym załomie, pochodzący z naczynia o wygładzonych 
ściankach (Ryc. 11:9), ułamek brzuśca o kreskowanej 
powierzchni (Ryc. 11:10), cztery grudki polepy oraz 23 
żużle dymarskie. W zalegającej poniżej warstwie kultu-
rowej, o miąższości 0,1–0,2 m, znaleziono sześć mało 
charakterystycznych fragmentów ceramiki i osiem żuż-
li. Próbkę węgla drzewnego określono jako pochodzącą 
z brzozy (M. Michniewicz 2005).

Na stropie warstwy kulturowej widoczne były zarysy 
dolnych części trzech pieców dymarskich typu kotlin-

kowego: usytuowanych w odległości ok. 0,3 m od siebie 
obiektów 65 i 67 oraz zlokalizowanego ok. 1,6 m dalej 
na południe pieca 62 (Ryc. 6:a.b, 12–14).

Obiekt 62 zachował się jako kolista w planie jama o pio-
nowych ściankach i płaskim dnie, mająca ok. 0,4 m średni-
cy i ok. 0,2 m głębokości (Ryc. 6:b). Jej wypełnisko stano-
wił piasek o ciemnobrunatnej barwie, z plamą spalenizny 
na stropie. Zawierał on kilkanaście drobnych fragmen-
tów dobrze wypalonej polepy, pochodzącej prawdopo-
dobnie ze ścianek zniszczonego szybu. Ich powierzchnia 
zewnętrzna była nierówna, natomiast na wewnętrznej 
widoczne były regularne, podłużne ślady wygładzania. 
W wypełnisku znaleziono również kilkadziesiąt żużli 

Ryc. 11. L e ś n i c t w o  P o d c e r k i e w, pow. hajnowski, stan. 1. Wybór ceramiki. Wykop 4: warstwa orna (1–5), warstwa orna 
lub kulturowa (6), warstwa kulturowa (7, 8). Wykop 5: warstwa orna (9, 10). Z powierzchni stanowiska (11–13). Rys.: H. Olczak

Fig. 11. L e ś n i c t w o  P o d c e r k i e w, Hajnówka County, site 1. Selected potetry. Trench 4: top soil  (1–5), top soil or cultural layer (6), 
cultural layer (7, 8). Trench 5: top soil  (9, 10). From the surface (11–13). Drawing: H. Olczak
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oraz drobne węgle drzewne, pochodzące głównie z sosny 
(w tym z kory), ale też z brzozy, olchy i świerku (M. Mich-
niewicz 2005). Poza tym z obiektu pozyskano dwa frag-
menty naczyń – ułamek brzuśca o nieokreślonej po-
wierzchni oraz mało charakterystyczny fragment dna, 
prawdopodobnie płaskiego, o zapewne wygładzonych 
ściankach.

Obiekt 65 to kolista w planie i trapezowata w przekro-
ju jama, o średnicy ok. 0,4 m i głębokości ok. 0,3 m (Ryc. 
12, 13:a.c, 14). W jej centrum znajdowała się stojąca pio-
nowo rura ze słabo wypalonej gliny, o zachowanej wy-

sokości ok. 0,30 m. Jej wymiary w górnej części wyno-
siły ok. 0,25×0,20 m, zaś w dolnej prawdopodobnie ok. 
0,15×0,15 m. Nierówne ścianki miały ok. 2 cm grubości 
i od wewnątrz wygładzone zostały twardym, zapewne 
drewnianym narzędziem, które pozostawiło ślady ana-
logiczne do kreskowania obecnego na powierzchni na-
czyń. Strukturę tę można interpretować jako pozostałość 
wylepienia niewielkiej kotlinki, o pierwotnej średnicy ok. 
0,25 m. Jej wnętrze wypełniała warstwa ciemnobrunatne-
go piasku, przemieszanego z czarną spalenizną, koncen-
trującą się głównie w dolnej części obiektu. Pozyskano 
z niej ponad 100 grudek żużli o strukturze soplowej (ok. 
2 kg). Natomiast na zewnątrz glinianych ścianek znajdo-
wał się ciemnobrunatny piasek z brązowymi plamkami 
i nielicznymi żużlami. Pojedyncze fragmenty tych ostat-
nich stwierdzono również w odchodzącej od kotlinki 
soczewce spalenizny. W wypełnisku obiektu znaleziono 
ponadto niewielki ułamek ceramiki o nieokreślonej po-
wierzchni oraz nieliczne drobne węgle drzewne, z któ-
rych pojedynczy określono jako pochodzący z pnia dębu 
(M. Michniewicz 2005). 

Obiekt 67 miał w planie kształt owalny, o wymiarach 
ok. 0,4×0,5 m (Ryc. 12, 13:a.b). Jego ścianki były pionowe, 
dno płaskie, a głębokość wynosiła 0,25 m. W środkowej 
części widoczny był zarys dolnej części pieca, o średnicy 
ok. 0,3 m, który tworzyła cienka warstwa o ciemnobru-
natnej i ciemnobrązowej barwie, z wtrętami spalenizny 
i drobnymi węgielkami drzewnymi. Otaczał ją brunat-
ny piasek z brązowymi plamkami. Kilka centymetrów 

Ryc. 12. L e ś n i c t w o  P o d c e r k i e w, pow. hajnowski, stan. 1. 
Widok wykopu 5 na poziomie stropu warstwy kulturowej (nr 63) 

oraz pieców 62, 65 i 67. Fot.: D. Krasnodębski
Fig. 12. L e ś n i c t w o  P o d c e r k i e w, Hajnówka County, site 1. 

Cultural layer (no. 63) and bloomery furnaces 62, 65 and 67 
in trench 5. Photo: D. Krasnodębski

Ryc. 13. L e ś n i c t w o  P o d c e r k i e w, pow. hajnowski, stan. 1. Wykop 5: plan dolnej części pieców 65 i 67 na poziomie glinianych 
elementów konstrukcyjnych (a), przekrój dolnej części pieca 67 (b), przekrój dolnej części pieca 65 (c). Rys.: H. Olczak

Fig. 13. L e ś n i c t w o  P o d c e r k i e w, Hajnówka County, site 1. Trench 5: plan of the clay structures of the lower part of bloomery furnaces 
65 and 67 (a), cross-section of lower part of bloomery furnace 67 (b), cross-section of lower part of bloomery furnace 65 (c). 

Drawing: H. Olczak
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niżej natrafiono na poprzedzielane warstewkami spa-
lenizny fragmenty jednostronnie zeszkliwionej i ożuż-
lonej polepy, pochodzące najprawdopodobniej ze ścian 
zniszczonego szybu pieca. Ich wewnętrzną powierzch-
nię wygładzono przy pomocy zapewne drewnianego na-
rzędzia, które pozostawiło regularne smugi, zewnętrz-
na została wykończona mniej starannie i gdzieniegdzie 
była nierówna. Kilka fragmentów, związanych przypusz-
czalnie z brzegowymi partiami szybu, miało zagładzoną 
krawędź. W jednym miejscu w wypalonej glinie zacho-
wał się negatyw prawdopodobnie drewnianej listewki, 
która mogła wzmacniać cienkie ściany pieca. Na kilku 
innych ułamkach polepy stwierdzono odciski i przy-
warte węgle drzewne z sosny zwyczajnej, w tym rów-
nież z kory (Michniewicz 2005). Nieliczne znalezione 
w tej części obiektu żużle miały na ogół strukturę so-
plową. Pod opisaną warstwą polepy zalegała brązowa 
glina, pochodząca zapewne ze słabiej wypalonych ścia-
nek kotlinki. Natomiast na dnie jamy, zwłaszcza na jej 
obrzeżach, odnotowano szarobrązowy piasek, miejscami 
przemieszany z żółtym. Oprócz żużli w obiekcie odkry-
to fragment ceramiki o kreskowanej powierzchni, łusz-
czeń dwubiegunowy dwustronny (Ryc. 8:8), datowany 
od późnego neolitu po wczesną epokę żelaza (J. Brono-
wicki 2008, s. 4), oraz ułamek nieoznaczonej gatunko-
wo kości zwierzęcej.

C h a r a k t e r y s t y k a  m a t e r i a ł ó w 
z a b y t k o w y c h

Ceramika naczyniowa. Badania na stanowiskach 1 i 2 
przyniosły niewielki zbiór pradziejowej ceramiki naczy-
niowej, obejmujący 286 fragmentów z wykopów 1–5 oraz 
22 znaleziska powierzchniowe (Tab. 1, ryc. 7, 11). Naj-

liczniejsze materiały pozyskano z wykopów 2 (85 ułam-
ków) i 4 (117 ułamków). W warstwie kulturowej znale-
ziono 147 fragmentów naczyń, a w warstwie ornej 118 
okazów. Wypełniska obiektów zawierały od jednego do 
kilkunastu ułamków ceramiki (por. Tab. 1).

Analizowane materiały odznaczają się bardzo słabym 
stanem zachowania. Przeważają wśród nich fragmenty 
brzuśców (262 sztuk, 91,6%); tylko 18 drobnych ułamków 
sklasyfikowano jako wylewy, a sześć – jako dna (Tab. 1). 
Naczynia cechuje duży stopień fragmentaryzacji5. Nie zna-
leziono całych egzemplarzy, a największy udział w zbiorze 
mają ułamki III kategorii wielkościowej, o długości poniżej 
2 cm – 148 fragmentów (52%). Nieco mniej liczna jest II 
kategoria wielkościowa, obejmująca okazy o długości od 
2 do 5 cm (135 ułamków, 47%). Jako I kategorię wielkoś-
ciową (fragmenty o długości powyżej 5 cm) sklasyfiko-
wano tylko trzy ułamki ceramiki. Zespół charakteryzuje 
się wyjątkowo wysokim stopniem zniszczenia powierzch-
ni naczyń – ślady erozji stwierdzono na 225 fragmentach 
(79%). Dwa ułamki ceramiki są wtórnie przepalone. Stan 
zachowania materiału wskazuje na jego długotrwałe za-
leganie na powierzchni lub wielokrotne przemieszczanie, 
podczas którego był on poddawany intensywnym pro-
cesom niszczenia. Poza czynnikami postdepozycyjnymi 
znaczny wpływ na duży stopień fragmentaryzacji zbio-
ru miała zapewne również niska temperatura wypalania 
wyrobów. Na powierzchni naczyń nie stwierdzono nato-
miast wyraźnych śladów użytkowania, takich jak okop-
cenia czy zwęglone resztki organiczne.

Omawiany zbiór jest zróżnicowany pod względem 
opracowania zewnętrznych ścianek naczyń (Tab. 1). Wy-
różniono kilka sposobów wykończenia ich powierzchni: 
wygładzanie, chropowacenie, kreskowanie i polerowanie. 
Z powodu dużego stopnia rozdrobnienia materiałów ce-
chę tę określono tylko dla 164 ułamków ceramiki. Naj-
większą grupę tworzą fragmenty garnków o słabo wygła-
dzonych ściankach (44,5%). Mniejszy udział mają ułamki 
naczyń o powierzchni kreskowanej (25,6%), chropowa-
conej (15,9%) i polerowanej (14,0%).

Naczynia wszystkich wymienionych grup były lepio-
ne ręcznie z glin żelazistych, pozyskiwanych zapewne 
z miejscowych złóż pochodzenia polodowcowego. Do 
schudzania surowca używano tłucznia mineralnego, 
prawdopodobnie granitowego. W materiale klastycznym 
dominuje biały kwarc i ziarna o różowej barwie, przy-
puszczalnie skalenie; w wielu przypadkach odnotowano 
również blaszki miki. Wydzielono trzy grupy wielkościo-
we domieszki: tłuczeń drobnoziarnisty o granulacji po-
niżej 0,1 cm, średnioziarnisty (0,1–0,2 cm) i grubo-
ziarnisty (powyżej 0,2 cm). Na podstawie zewnętrznej 

5 Stopień fragmentaryzacji zbioru określono stosując uproszczoną 
wersję metody A. B u k o, która została opracowana dla ceramiki 
wczesnośredniowiecznej (1990, s. 235 n.).

Ryc. 14. L e ś n i c t w o  P o d c e r k i e w, pow. hajnowski, stan. 1. 
Piec 65 z wykopu 5 w trakcie eksploracji. Fot.: D. Krasnodębski

Fig. 14. L e ś n i c t w o  P o d c e r k i e w, Hajnówka County, site 1. 
Bloomery furnace 65 in trench 5 during exploration. 

Photo: D. Krasnodębski
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barwy ścianek, która najczęściej jest pomarańczowa, 
rzadziej brązowa, ciemnobrązowa lub brunatna, można 
sądzić, że większość analizowanych fragmentów pocho-
dzi z naczyń wypalonych w atmosferze utleniającej. Jedy-
nie w przypadku nielicznych egzemplarzy o polerowanej 

powierzchni można domniemywać celowego stosowania 
wypału w atmosferze redukcyjnej. Wewnętrzne ścianki 
wyrobów miały zazwyczaj barwę ciemnobrunatną, czar-
ną lub zbliżoną do zewnętrznej. Wyraźnie zaznacza się 
przewaga przełamów wielobarwnych nad jednobarwny-

Jednostka stratygraficzna Liczba 
fragmentów

Części naczyń Sposób opracowania
powierzchni zewnętrznej

Wylewy Dna Brzuśce 1 2 3 4 5

Leśnictwo Podcerkiew, stan. 1 i 2

Wykop 1

Warstwa orna 11 1 − 10 2 3 − 3 3

Warstwa kulturowa 20 4 − 16 6 1 1 5 7

Obiekt 6 1 − − 1 1 − − − −

Obiekt 14 2 1 − 1 1 − 1 − −

Wykop 2

Warstwa orna 18 − − 18 8 4 4 1 1

Warstwa kulturowa 56 5 3 48 16 9 8 3 20

Obiekt 12 (górna część wypełniska) 5 − 1 4 1 1 − − 3

Obiekt 12 (środkowa część wypełniska) 6 − − 6 2 1 2 1 −

Wykop 3                

Warstwa kulturowa 3 − 1 2 1 1 − 1 −

Wykop 4

Warstwa orna 52 2 − 50 10 8 4 3 27

Warstwa kulturowa 65 4 − 61 11 6 6 5 37

Wykop 5

Warstwa orna 37 1 − 36 11 7 − − 19

Warstwa kulturowa 6 − − 6 2 − − 1 3

Obiekt 62 2 − 1 1 1 − − − 1

Obiekt 65 1 − − 1 − − − − 1

Obiekt 67 1 − − 1 − 1 − − −

Łącznie 286 18 6 262 73 42 26 23 122

Procent sklasyfikowanych 44,5 25,6 15,9 14,0

Znaleziska z powierzchni 22 1 − 21 2 9 1 − 10

Leśnictwo Podcerkiew, stan. 3

Wykopy 6 i 7 27 −    − 27 12 − 5 2 8

Tab. 1. L e ś n i c t w o  P o d c e r k i e w, pow. hajnowski, stan. 1–3. Zestawienie materiałów ceramicznych z poszczególnych warstw i obiektów.  
Sposób opracowania powierzchni zewnętrznej: 1 − wygładzanie, 2 − kreskowanie, 3 − chropowacenie, 4 − polerowanie, 5 − niesklasyfikowane

Table 1. L e ś n i c t w o  P o d c e r k i e w, Hajnówka County, sites 1–3. List of pottery found in layers and features. Outer surface: 
1 − smoothed, 2 − hatched, 3 − roughened, 4 − burnished, 5 − not identified
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mi; te ostatnie charakterystyczne są głównie dla naczyń 
o polerowanej powierzchni.

Naczynia o wygładzonej powierzchni (Ryc. 7:1.2.4. 
12.13, 11:7–9.11) i egzemplarze o ściankach pokrytych 
kreskowaniem (Ryc. 7:10.11.14, 11:2.3.6.10.12.13), wy-
konanym zapewne przy pomocy miotełki z suchej tra-
wy, trzciny lub drewnianego narzędzia, charakteryzują 
się zbliżonymi cechami technologicznymi. Ich masa ce-
ramiczna zawiera domieszkę na ogół gruboziarnistego 
tłucznia, o średnicy ziaren powyżej 0,2 cm. Oba rodzaje 
wyrobów wypalane były w atmosferze utleniającej, przez 
co uzyskały najczęściej pomarańczową lub brązową barwę 
powierzchni zewnętrznej i wielobarwne przełamy. Zdecy-
dowanie przeważają wśród nich egzemplarze o grubości 
ścianek mieszczącej się w zakresie 0,5–1,0 cm. Ułamki na-
czyń grubościennych (powyżej 1,0 cm) stanowią ok. 30–
–40% zbioru, a fragmenty cienkościenne (o grubości po-
niżej 0,5 cm) reprezentowane są przez pojedyncze okazy. 

Naczynia chropowacone (Ryc. 7:6, 11:4.5) charaktery-
zują się powierzchnią obmazywaną rozrzedzoną glinką, 
zwykle z dużym udziałem drobno- i średnioziarnistego 
tłucznia lub piasku. Jako domieszki używano głównie 
tłucznia średnio- i gruboziarnistego. Garnki wypalane 
były w atmosferze utleniającej, w wyniku czego uzy-
skiwały najczęściej pomarańczową barwę zewnętrzną 
i dwubarwne przełamy. Ich powierzchnia wewnętrzna 
jest w większości przypadków intensywnie czarna, a cza-
sami polerowana. Były to z reguły naczynia o ściankach 
mierzących powyżej 1,0 cm (ok. 75%). 

Masa ceramiczna wyrobów o polerowanej powierzchni 
(Ryc. 7:3.5) zawiera zazwyczaj domieszkę drobnoziarni-
stego (ok. 46%) lub średnioziarnistego (ok. 46%) tłucz-
nia. Wypalane one były zarówno w atmosferze utlenia-
jącej (ok. 69%), jak i redukcyjnej (ok. 31%). Wypał był 
bardziej staranny niż w przypadku pozostałych rodza-
jów naczyń, gdyż ok. 50% fragmentów charakteryzuje 
się jednobarwnymi przełamami. Grubość ścianek wy-
robów mieści się na ogół w zakresie 0,5–0,7 cm. Jedynie 
kilka z nich (ok. 20%) to okazy cienkościenne, mierzące 
ok. 0,4 cm, nie stwierdzono natomiast garnków o gru-
bych ściankach.

Duży stopień fragmentaryzacji zbioru oraz niewiel-
ka liczba części przybrzeżnych i den znacznie utrudnia-
ją charakterystykę stylistyki naczyń. W analizowanym 
zbiorze przeważają ułamki wyrobów tzw. kuchennych, dla 
których charakterystyczna jest powierzchnia wygładzana, 
kreskowana i chropowacona, ale odnotowano też obec-
ność cienkościennej ceramiki stołowej o polerowanych 
ściankach. Większość stanowią prawdopodobnie frag-
menty garnków, najczęściej o pionowych lub lekko wy-
chylonych na zewnątrz brzegach i poziomo bądź ukośnie 
ściętych krawędziach. Jeden z wylewów to ułamek mis-
ki (Ryc. 7:5), inny – być może miski lub kubka o średni-
cy ok. 9 cm (Ryc. 7:4). Do bardziej charakterystycznych 

należy fragment naczynia sitowatego (Ryc. 7:1). Znale-
ziono też ułamek naczynka miniaturowego o esowatym 
profilu, zapewne miseczki (Ryc. 11:7). Trzy fragmenty 
środkowych partii brzuśców charakteryzują się wyraź-
nie zaznaczonymi załomami (Ryc. 11:9), co wskazuje na 
dwustożkowaty kształt wyrobów. Dna garnków są płaskie, 
a dwa z nich mają wyodrębnioną stopkę (Ryc. 7:12.13).

Ornamentacja naczyń była bardzo skromna. Na frag-
mencie brzuśca o wygładzonej powierzchni odnotowa-
no dekorację rytą, mającą postać poziomych i ukośnych 
kresek (Ryc. 11:8). Podobny wzór występuje też prawdo-
podobnie na jeszcze jednym, mało charakterystycznym 
ułamku. Ponadto krawędź jednego z wylewów zdobio-
na jest nacinanymi kreskami (Ryc. 11:11).

Pozostałości po produkcji żelaza. W wyniku badań pozy-
skano kilkaset fragmentów żużli redukcyjnych, będących 
produktem ubocznym wytopu żelaza, jak również ożużlo-
nych fragmentów szybowej obudowy pieców. Większość 
z nich znaleziono w wypełniskach kotlinek pieców dy-
marskich (głównie obiektu 65), nieliczne, drobne frag-
menty żużli i ożużlonej polepy stwierdzono też w innych 
warstwach. Analizie składu chemicznego poddano 38 
próbek, w tym osiem z kotlinek pieców (Tab. 2). Żużle, 
wśród których występują głównie okazy soplowe, cechuje 
wysoka zawartość trójtlenku żelaza, wynosząca od 35,2 
do 65,0%, średnio 56,6% (n = 22 próby). Udział krze-
mionki w próbkach waha się od 15,7 do 28,1% (średnio 
21,0%), a tlenku fosforu mieści się w zakresie 1,5–12,2% 
(średnio 4,2%). Cztery próbki o rdzawobrązowej bar-
wie, charakteryzujące się wyjątkowo wysoką zawartoś-
cią trójtlenku żelaza (85,7–94,4%), to najprawdopodob-
niej odpryski łupki, tzw. grąpie (K. Bielenin 1973, s. 22). 
W przeciwieństwie do pozostałych żużli ich wewnętrz-
na powierzchnia reaguje na magnes.

Odmiennymi parametrami wyróżniają się fragmenty 
ożużlonych ścianek pieców, mające postać lekkich poro-
watych bryłek, zwykle z zachowaną z jednej strony wypa-
loną gliną. Udział krzemionki jest w nich bardzo wysoki 
i wynosi 46,5–75,8% (średnio 59,4%, n=11), natomiast 
zawartość trójtlenku żelaza niewielka – średnio 18,8%. 
Próbki te cechuje też znacznie większa niż w przypad-
ku żużli ilość tlenku glinu – 4,0–14,9% (średnio 9,1%).

Przeanalizowany fragment rudy darniowej charaktery-
zuje się zawartością trójtlenku żelaza na poziomie 64,4%, 
krzemionki – 23,1%, pięciotlenku fosforu – 3,9%, a tlen-
ku glinu – 5,2%. Ponadto w próbce stwierdzono niewiel-
kie ilości MgO, MnO, NiO, CaO, K2O i Sb2O5 (Tab. 2).

Wyroby krzemienne. Pozyskano 19 artefaktów krzemien-
nych, pochodzących głównie z wykopów 1 i 2. Wszystkie 
wykonane zostały z narzutowego krzemienia bałtyckiego 
(J. Bronowicki 2008). Większość znalezisk to mało cha-
rakterystyczne odłupki (10 sztuk) i łuski (trzy sztuki). 
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Tab. 3. L e ś n i c t w o  P o d c e r k i e w, pow. hajnowski, stan. 1–3. Zestawienie gatunkowe prób węgli drzewnych. N – liczba próbek
Table 3. L e ś n i c t w o  P o d c e r k i e w, Hajnówka County, sites 1–3. List of charcoal samples. N – number of samples

Związek Ruda
Grąpie Żużle fajalitowe Ożużlona polepa

Średnia ±SE (min–max) Średnia ±SE (min–max) Średnia ±SE (min–max)

Fe2O3 64,4 88,6 ±2,0 (85,7–94,4) 56,6 ±2,2 (35,2–65,0) 18,0 ±3,3 (3,0–41,4)

SiO2 23,1 4,2 ±2,3 (0,4–10,3) 21,0 ±0,9 (15,7–28,1) 59,4 ±2,3 (46,5–75,8)

MnO + 1,1 ±0,8 (0–3,3) 10,6 ±1,6 (1,4–29,2) 1,1 ±0,5 (0,1–7,9)

P2O5 3,9 4,3 ±1,6 (1,7–8,6) 4,2 ±0,6 (1,5–12,2) 2,1 ±0,4 (0,3–5,0)

CaO + 0,2 ±0,1 (0,1–0,3) 2,8 ±0,3 (0,7–7,2) 2,6 ±0,8 (0,4–14,2)

Al2O3 5,2 0,4 ±0,2 (0,1–0,9) 2,6 ±0,3 (1,4–6,3) 9,1 ±0,9 (4,0–14,9)

K2O + 0,1 ±0,03 (0,1–0,2) 0,7 ±0,1 (0,1–1,2) 2,8 ±0,5 (0,2–6,6)

SO3 − 0,9 ±0,7 (0,1–3,0) 0,1 ±0,03 (0–0,5) 0,1 ±0,03 (0–0,4)

MgO + + 0,3 ±0,04 (0–0,7) 1,4 ±0,6 (0,1–9,7)

TiO2 − + 0,2 ±0,1 (0–0,9) 0,5 ±0,1 (0–1,1)

CuO − 0,1 ±0,1 (0–0,3) 0,1 ±0,04 (0–0,7) 0,1 ±0,02 (0–0,3)

NiO + + 0,1 ±0,04 (0–0,5) 0,1 ±0,04 (0–0,6)

ZnO − 0,1 ±0,05 (0–0,2) 0,1 ±0,03 (0–0,5) 0,2 ±0,05 (0–0,7)

Tab. 2. L e ś n i c t w o  P o d c e r k i e w, pow. hajnowski, stan. 1 i 2. Skład chemiczny rudy darniowej (n = 1 próbka), grąpi (n = 4), 
żużli (n = 22) i ożużlonej polepy (n = 11). SE − błąd standardowy średniej

Table 2. L e ś n i c t w o  P o d c e r k i e w, Hajnówka County, sites 1 and 2. Chemical composition of bog ores (n = 1 sample), “gromps” (n = 4), 
slags  (n = 22) and vitrified clay (n = 11). SE − standard error of the mean

Gatunek

Leśnictwo Podcerkiew, stan. 1 i 2

Leśnictwo 
Podcerkiew, 

stan. 3
Pozostałości 

pieców 
dymarskich

Inne obiekty 
i warstwa 
kulturowa

Warstwa orna

Suma

N %

Sosna 8 9 3 20 54 5

Brzoza 1 3 2 6 16 3

Olsza czarna 1 2 1 4 11 −

Dąb 1 1 1 3 8 −

Świerk 1 − 1 2 5 −

Jesion − 1 − 1 3 −

Grab − − − − − 1

Sosna 
wejmutka − − 1 1 3 −

Łącznie 12 16 9 37 100 9
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Wśród nich odnotowano m.in. krótki i krępy odłupek 
(Ryc. 8:6), odbity najprawdopodobniej od niewielkie-
go rdzenia dyskoidalnego o dookolnej pięcie pozbawio-
nej zaprawy, oraz jeden odłupek retuszowany (Ryc. 8:3) 
i jeden wiórowaty (Ryc. 8:2). Wyróżniono też dwa łusz-
cznie dwubiegunowe dwustronne (Ryc. 8:7.8), w tym 
jeden eksploatowany na twardej podkładce kamiennej 
(por. Ryc. 8:8). Dwa ostatnie wytwory można datować 
od późnego neolitu po wczesną epokę żelaza (J. Brono-
wicki 2008, s. 4).

Cztery artefakty krzemienne mają starszą chronolo-
gię. Należy do nich wierzchołkowy fragment dość regu-
larnego, podgiętego wióra, odbitego we wczesnej fazie 
eksploatacji rdzenia o zaawansowanej zaprawie odłup-
ni (Ryc. 8:1), pochodzący najprawdopodobniej ze schył-
kowego paleolitu (J. Bronowicki 2008, s. 2). Na mezolit 
lub schyłkowy paleolit datować można niewielki wiór 
o częściowo negatywowej stronie górnej z widocznymi 
śladami opracowania pięciska (Ryc. 8:4) oraz nieznacz-
nie uszkodzony mikrolityczny wiórek o całkowicie ne-
gatywowej stronie górnej (Ryc. 8:5; J. Bronowicki 2008, 
s. 2 n.). Prawdopodobnie ze schyłkowego paleolitu po-
chodzi także drapacz odłupkowy poprzeczny (Ryc. 8:9) 
o lekko skośnym, zakolonym drapisku i zaretuszowa-
nych (szczerbionych) bokach, będących najprawdopo-
dobniej częściami pracującymi tego narzędzia (J. Bro-
nowicki 2008, s. 1).

Pozostałe znaleziska. W warstwie kulturowej wykopu 2 
znaleziono fragment żelaznego noża o zachowanej dłu-
gości ok. 8 cm i wyodrębnionym trzpieniu (Ryc. 9:1). 
Analiza składu chemicznego zabytku wykazała zawartość 
Fe na poziomie 99,01%, a ponadto obecność Al (0,27%), 
P (0,22%), S (0,18%), Si (0,17%), Mn (0,14%) i Ti (0,01%).

Z tej samej warstwy pochodzi też przedmiot wykona-
ny z kości bydła (nasada dalsza, kość śródręcza III+IV), 
ze śladami odcięcia od trzonu kości i oszlifowania jed-
nej z powierzchni bocznych (Ryc. 9:3). Zabytek można 
interpretować jako kostkę do gry lub przedmiot użyt-
kowy o nieokreślonej bliżej funkcji, na przykład frag-
ment szpulki (por. A. M. Medvedev 1996, ryc. 37:3; A. A. 
Egarèjčanka 1999, ryc. 43:24, 45:3.4).

Z warstwy kulturowej wykopu 2 pozyskano również 
otoczak fluwioglacjalny z piaskowca kwarcytycznego, 
używany najprawdopodobniej jako rozcieracz. Jedna 
z jego powierzchni jest płaska, z dość dobrze widoczny-
mi śladami gładzenia. Natomiast w warstwie ornej wy-
kopu 4 znaleziono fragment krzemionkowo-żelazistego 
piaskowca kwarcowego o jednej powierzchni wygładzo-
nej, być może w wyniku użytkowania (R. Siuda 2012).

Oprócz fragmentów glinianych szybów pieców dymar-
skich we wszystkich wykopach odkryto nieliczne grud-
ki polepy (w sumie 52 ułamki). Są to zazwyczaj drobne 
(do 3 cm długości) i mało charakterystyczne bryłki, bez 

odcisków umożliwiających określenie ich funkcji. Część 
z nich, zwłaszcza polepa z wykopów 1 i 2, stanowić może 
pozostałość wylepiania ścian domostw. Ponadto na po-
wierzchni stanowiska znaleziono fragment glinianego 
przęślika o walcowatym kształcie, o średnicy ok. 3 cm 
i średnicy otworu ok. 1 cm (Ryc. 9:2). 

Materiał roślinny. Ekspertyzie botanicznej poddano 46 
prób węgli drzewnych o objętości od 1,0 do ok. 180 cm3 
(M. Michniewicz 2004a; 2004b; 2005) – 12 z pieców dy-
marskich, 16 z innych obiektów i warstwy kulturowej 
oraz dziewięć z warstwy ornej (Tab. 3). Oznaczenia tak-
sonomiczne materiału wykazały obecność węgli siedmiu 
gatunków drzew, z wyraźną dominacją sosny, zarówno 
wśród prób pobranych z pieców (67%), jak i z pozostałych 
obiektów i warstwy kulturowej (56%). Sosnowe węgle 
pozyskane z wypełnisk pieców pochodziły w większości 
z pni z dużą ilością przewodów żywicznych; odnotowano 
też trzy wystąpienia spalonej kory. Wśród próbek z zie-
mi ornej znajdowały się m.in. węgle sosny wejmutki (Pi-
nus strobus). Gatunek ten, pochodzenia północnoame-
rykańskiego, został wprowadzony do Parku Pałacowego 
w Białowieży dopiero pod koniec XIX wieku.

Wy n i k i  d a t o w a n i a  r a d i o w ę g l o w e g o
Analizom 14C poddano trzy próbki węgla drzewnego, po-
brane z pozostałości pieców dymarskich 62 (Poz-13154) 
i 67 (Poz-13156) oraz ze stropu calca w okolicy obiektu 67 
(Poz-13157) (Ryc. 15). Datowanie węgla sosny z pieca 67 
dało wynik 1970±30 BP. Rzeczywisty wiek tej próbki za-
wiera się w przedziale 50 BC – 90 AD (z prawdopodobień-
stwem 95,4%) i 1 AD – 70 AD (z prawdopodobieństwem 
68,2%). Z nieokreślonego gatunkowo węgla z obiektu 62 
otrzymano datę 2280±35 lat BP, co przy dwuszczytowym 
rozkładzie prawdopodobieństwa pozwala zawrzeć rzeczy-
wisty wiek próbki w latach 410–340 BC lub 310–200 BC 
(z prawdopodobieństwem 95,4%), oraz 400–350 BC lub 
290–230 BC (z prawdopodobieństwem 68,2%).

Odmienny wynik przyniosła analiza próbki spalonego 
drewna brzozy, pobrana ze stropu calca w pobliżu pieca 
67. Otrzymano z niej datę 2535 ± 35 BP, a jej rzeczywi-
sty wiek zawiera się w przedziale 800–570 BC (prawdo-
podobieństwo 68,2%) i 800–530 BC (prawdopodobień-
stwo 95,4%).

Wyniki badań na stanowisku Leśnictwo Podcerkiew 3

Na powierzchni tego stanowiska, ok. 220 m od zachod-
niego krańca Polany Berezowo, stwierdzono nagromadze-
nie dużych i średniej wielkości kamieni. Niektóre z nich 
zostały przesunięte w rezultacie prac prowadzonych na 
nieużytkowanej obecnie drodze oddziałowej (na gra-
nicy oddz. 544D i 577B), inne wydają się znajdować 
in situ. Ponieważ wykonane w tym miejscu wiercenia 
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ujawniły obecność warstwy kulturowej z węgielkami 
drzewnymi, zdecydowano się na wytyczenie dwóch wy-
kopów sondażowych (nr 6 i 7), które usytuowano na li-
nii wspomnianej drogi (Ryc. 3).

Wykop 6 miał wymiary 2×2 m, a zlokalizowany 11 m 
dalej na zachód wykop 7 – 3×2 m (Ryc. 16:a). Górną war-
stwę w obu sondażach tworzyła narzucona współcześnie 
żółtobrązowa glina, przemieszana z czarnym piaskiem, 
o miąższości 0,1–0,2 m (Ryc. 16:b). Przykrywała ona 
cienką (ok. 0,05–0,10 m) warstewkę współczesnego hu-
musu i ściółki, w której znaleziono fragment ceramiki 

o nierównej, być może chropowaconej powierzchni (Ryc. 
17:3). Poniżej niej w obu wykopach stwierdzono warstwę 
kulturową o miąższości ok. 0,2 m. Był to piasek o brą-
zowej barwie, z dużą ilością plamek ciemnobrunatnych 
i żółtych oraz z poziomymi soczewkami wytrąceń żela-
zistych. Odnotowane w nim drobne węgle drzewne po-
chodziły z sosny, brzozy i grabu (M. Michniewicz 2005). 
Z warstwy pozyskano 24 ułamki naczyń, m.in. brzuśce 
o chropowaconej powierzchni (Ryc. 17:1.4) i fragment 
zdobiony wzorem rytym (Ryc. 17:2). Ponadto we współ-
czesnej warstwie spływowej w wykopie 7 znaleziono dwa 

Ryc. 15. L e ś n i c t w o  P o d c e r k i e w, pow. hajnowski, stan. 1. Wyniki kalibracji datowań 14C wykonanych w Poznańskim Laboratorium 
Radiowęglowym. Oprac. graficzne: T. Samojlik

Fig. 15. L e ś n i c t w o  P o d c e r k i e w, Hajnówka County, site 1. Calibration of 14C dating taken at the Poznań Radiocarbon Laboratory.
Graphic design: T. Samojlik

Ryc. 16. L e ś n i c t w o  P o d c e r k i e w, pow. hajnowski, stan. 3. Wykop 7: 
plan zbiorczy obiektów (a), wschodni profil wykopu z obiektem 69 (b), 

przekrój obiektu 53 (c). Rys.: H. Olczak
Fig. 16. L e ś n i c t w o  P o d c e r k i e w, Hajnówka County, site 3.Trench 7: 

plan of the features (a), E wall of the trench with feature 69 (b), cross-section 
of the feature 53 (c). Drawing: H. Olczak
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fragmenty ceramiki, a w pochodzącym zapewne z tego 
samego okresu wkopie  kulistą konkrecję krzemienną 
o średnicy ok. 6 cm (Ryc. 18). Na kamieniu widoczne są 
charakterystyczne ślady z muszlowym przełamem, po-
wstałe na skutek jego użytkowania jako tłuka lub rozcie-
racza (R. Siuda 2012).

Na stropie calca w wykopie 7 słabo wyróżniały się za-
rysy obiektów 53 i 69, pełniących być może funkcję do-
łów posłupowych (Ryc. 16:a). Pierwszy z nich, o nie-
ckowatym przekroju, został częściowo zniszczony przez 
współczesny wkop. Jego średnica wynosiła prawdopo-
dobnie ok. 0,3 m, a zachowana głębokość 0,2 m (Ryc. 
16:a.c). Obiekt 69, o średnicy ok. 0,2 m i głębokości ok. 
0,25 m, miał zapewne kolisty kształt w planie, pionowe 

ścianki i płaskie dno (Ryc. 16:a.b). Oba doły wypełnione 
były brązowym piaskiem.

Z badań na stanowisku 3 pozyskano 27 fragmentów 
naczyń datowanych na wczesną epokę żelaza – okres 
wpływów rzymskich, w tym 19 z wykopu 6 (Ryc. 17:1.2) 
i osiem z wykopu 7 (Ryc. 17:3.4). Są to mocno zerodo-
wane ułamki brzuśców (Tab. 1), wśród których najlicz-
niejszą grupę stanowią okazy III kategorii wielkościowej 
(17 sztuk, 63%). W zbiorze stwierdzono fragmenty na-
czyń o powierzchni wygładzonej (12 ułamków), chro-
powaconej (5) i polerowanej (2). Wykonane one zosta-
ły z żelazistej gliny schudzonej tłuczniem mineralnym, 
najprawdopodobniej granitowym, z przewagą kwarcu 
i ziaren o różowej barwie, zapewne skaleni. Większość 
wyrobów charakteryzuje się wielobarwnymi przełamami 
i pomarańczową lub brązową barwą ścianek, wskazują-
cą na wypał w atmosferze utleniającej; tylko jeden frag-
ment o polerowanej powierzchni pochodzi z naczynia 
wypalonego w atmosferze redukcyjnej. Grubość ścianek 
garnków o powierzchni wygładzanej i chropowaconej 
mieści się w zakresie 0,6–1,1 cm, a ich masa ceramicz-
na zawiera domieszkę o granulacji 0,2–0,4 cm. Ścianki 
dwóch wyrobów o polerowanej powierzchni mają 0,4– 
–0,5 cm grubości. W ich masie ceramicznej stwierdzono 
tłuczeń o granulacji 0,10–0,15 cm. Jeden fragment o wy-
gładzonej powierzchni dekorowany jest prawdopodob-
nie wzorem rytym (Ryc. 17:2).

Dyskusja

W wyniku badań zlokalizowano i wstępnie rozpoznano 
dwa punkty osadnicze, położone na terenie południo-
wej części Puszczy Białowieskiej: jeden na stanowiskach 
Leśnictwo Podcerkiew 1 i 2 (Polana Berezowo), drugi 
w odległości 200 m na zachód – Leśnictwo Podcerkiew, 
stan. 3. Pierwszy z nich to rozległa osada z pozostałościami 

Ryc. 18. L e ś n i c t w o  P o d c e r k i e w, pow. hajnowski, stan. 3. 
Kamienne narzędzie ze współczesnego wkopu w wykopie 7.  

Fot.: M. Osiadacz
Fig. 18. L e ś n i c t w o  P o d c e r k i e w, Hajnówka County, site 3. 

Stone tool from a modern disturbance in trench 7.  
Photo: M. Osiadacz

Ryc. 17. L e ś n i c t w o  P o d c e r k i e w, pow. hajnowski, stan. 3. Wybór ceramiki. Wykop 6: warstwa kulturowa (1, 2). 
Wykop 7: humus współczesny (3), warstwa kulturowa (4). Rys.: H. Olczak

Fig. 17. L e ś n i c t w o  P o d c e r k i e w, Hajnówka County, site 3. Selected pottery. Trench 6: cultural layer (1, 2). 
Trench 7: top soil (3), cultural layer (4). Drawing: H. Olczak
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produkcji żelaza, której powierzchnię można szacować 
na ok. 4 ha. Na podstawie cech materiałów zabytkowych, 
głównie sposobu opracowania powierzchni naczyń, jej re-
likty łączyć można z kulturą ceramiki kreskowanej. Podob-
nie jak na innych stanowiskach podlaskich, dla omawia-
nego zbioru charakterystyczne jest współwystępowanie 
z ceramiką kreskowaną naczyń o ściankach opracowa-
nych w inny sposób – przy pomocy wygładzania, chro-
powacenia i polerowania. Obecność wszystkich czterech 
typów wyrobów to również cecha materiałów tej kultury 
pochodzących z obszaru dzisiejszej Białorusi (A. M. Me-
dvedev 1996, s. 37–44). O ile jednak w strefie leśnej Euro-
py wschodniej udział ceramiki kreskowanej wynosi nawet 
do 90% zespołów (A. M. Medvedev 1996, s. 37, 95–101; 
A. V. Il'ûtik 1998, s. 28 n., tab. 1, 6), to na stanowiskach 
podlaskich nie przekracza na ogół 30%, a przewagę mają 
naczynia o wygładzanej powierzchni (H. Olczak 2009, 
ryc. 1). Zarówno ze względu na różnice w proporcjach 
ilościowych poszczególnych grup wyrobów glinianych, 
jak i to, że w międzyrzeczu górnej Narwi i środkowego 
Bugu nie zarejestrowano dotychczas osiedli obronnych, 
charakterystycznych dla kultury ceramiki kreskowanej 
z jej rdzennych terenów (A. M. Medvedev 1996, s. 18– 
–20; 2011, s. 28–34; A. A. Egarèjčanka 1999, s. 119–122; 
2006, s. 16–20 i 60–72), obszar ten można uznać za strefę 
peryferyjną, będącą pod silnymi wpływami również in-
nych kręgów kulturowych, głównie postzarubinieckiego 
i zachodniobałtyjskiego (A. M. Medvedev 1996, s. 53 n.; 
2011, s. 155–161; J. Andrzejowski 1999, s. 41–48; D. Kras-
nodębski, H. Olczak 2002b, s. 218–221; V. Belâvec 2004a; 
M. Karczewska 2009; H. Olczak 2009). Ponieważ masowo 
występujące materiały o kreskowanej powierzchni na Pod-
lasiu po raz pierwszy odnotowano na osadzie w Surażu, 
stan. 37, dla tej lokalnej grupy kulturowej zaproponowa-
no nazwę „grupa suraska” (D. Krasnodębski, H. Olczak 
2002b, s. 220; H. Olczak, D. Krasnodębski 2018).

Ceramika z omawianej osady pod względem techno-
logicznym nie różni się od materiałów pochodzących 
z innych stanowisk grupy suraskiej, dobrze wpisując się 
w obraz mieszanych stosunków kulturowych tych tere-
nów. Jednak z powodu dużego stopnia fragmentaryzacji, 
trudno dla niej szukać bliższych odniesień stylistycznych. 
Dekorowanie krawędzi wylewów przy pomocy ukośnych 
kresek należy na Podlasiu do powszechnych (K. Rusin 
1998, ryc. 2:a.c, 3:a.b; J. Andrzejowski 1999, ryc. 12:2.3, 
13:1.3; D. Krasnodębski, H. Olczak 2002b, ryc.1:6.7, 2:1–
–5.7.8; U. Kobylińska, Z. Kobyliński, D. Wach 2003, ryc. 
9:13.25, 10:20, 13:16.20, 15:1), natomiast na rdzennych 
obszarach kultury ceramiki kreskowanej nie jest typowe 
i wiąże się prawdopodobnie z wpływami kręgu zarubi-
nieckiego i postzarubinieckiego (A. V. Il'ûtik 1998, s. 27, 
29; por. J. Andrzejowski 1999, s. 43). Podobną genezę 
może mieć zdobienie naczyń wzorami rytymi, rzadko 
stosowane w strefie leśnej Europy wschodniej. Nieliczne 

przykłady zbliżonych wątków ornamentacyjnych znane 
są ze stanowisk Leśnictwo Postołowo 3/5 i Białowieża 1, 
oba pow. hajnowski (materiały z badań autorów), oraz 
z osady w Zajączkach, stan. 1 (H. Olczak, D. Krasnodęb-
ski 2008, ryc. 7:9, 9:3). Naczynia miniaturowe należą na 
obszarze kultury ceramiki kreskowanej do częstych zna-
lezisk (A. M. Medvedev 1996, ryc. 79). Na Podlasiu od-
notowano je m.in. w Hryniewiczach Dużych, pow. bielski 
(J. Andrzejowski 1999, ryc. 4/13:3.4, 7/26:3) i w Surażu, 
stan. 37 (H. Olczak 2009, ryc. 8:2). Natomiast naczynia 
sitowate pojawiają się na tym obszarze już od starszego 
okresu epoki brązu (J. Dąbrowski 1997, ryc. 5:c). Wraz 
z ceramiką kreskowaną ich fragmenty znaleziono m.in. na 
stanowiskach Leśnictwo Postołowo, stan. 3/5 oraz Hać-
ki, stan. 1 (Z. Kobyliński, W. Szymański 2005, s. 53 n., 
ryc. III-10) i Bańki, stan. 2, oba pow. bielski (materiały 
z badań autorów).

Podobnie jak w przypadku kultury ceramiki kreskowa-
nej z obszaru Białorusi, materiały lokalnej grupy z pół-
nocno-wschodniej Polski mają szerokie datowanie, się-
gające co najmniej od początku okresu przedrzymskiego 
do końca wczesnego okresu wpływów rzymskich (m.in. 
I. Kryński 2006, s. 194; 2010, s. 58 n.; H. Olczak 2009, 
s. 256; A. Wawrusiewicz 2012, ryc. 8:C). Wykonane dla 
omawianego stanowiska analizy 14C także przyniosły 
bardzo duży zakres czasowy – od początku VIII wieku 
p.n.e. do końca I wieku n.e. Najbardziej miarodajne dla 
określenia wieku osady z Polany Berezowo wydają się 
wyniki uzyskane dla węgla z pieców dymarskich 62 i 67, 
obejmujące okres od początku IV wieku p.n.e. do końca 
I wieku n.e. (Ryc. 15). Biorąc pod uwagę datowanie ma-
sowego upowszechnienia się produkcji żelaza zarówno 
na terenie rdzennych ziem kultury ceramiki kreskowa-
nej (A. G. Mitrofanov 1978, s. 48 n.; M. F. Guryn 1999, 
s. 10; A. A. Egarèjčanka 2006, s. 4, 103; A. M. Medvedev 
2011, s. 71), jak i na obszarze świętokrzyskiego i mazo-
wieckiego centrum metalurgicznego (m.in. K. Bielenin 
1992, s. 165–179; S. Woyda 2005, tab. 1; T. Dąbrowska 
2008, s. 19 n.), uzasadnione wydaje się przyjęcie górne-
go zakresu wyniku analizy próbki z pieca 62, czyli 310 
BC – 200 BC. Należy też liczyć się z faktem, że zbadany 
węgiel mógł pochodzić ze starego drzewa. Na tej podsta-
wie funkcjonowanie osady na stanowiskach Leśnictwo 
Podcerkiew 1 i 2 można zamknąć w okresie IV/III wiek 
p.n.e. – I wiek n.e. Próbkę węgla ze stropu calca (datowa-
ną na VIII–VI wiek p.n.e.; por. ryc. 15) można interpreto-
wać jako wynik naturalnego pożaru lasu lub świadectwo 
starszej, przejściowej działalności ludzkiej, która nie po-
zostawiła wyraźnych śladów w materiale zabytkowym. 

Relikty osadnicze odkryte na stanowisku Leśnictwo 
Podcerkiew 3 na obecnym etapie badań można datować 
szeroko – począwszy od wczesnej epoki żelaza aż po ko-
niec okresu wpływów rzymskich. Jest bardzo prawdo-
podobne, że były one współczesne osadzie z Polany Be-
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rezowo, gdyż wobec niewielkiej liczby znalezisk brak 
ceramiki o powierzchni kreskowanej nie musi przesą-
dzać o ich odrębności kulturowej.

Osada z pozostałościami produkcji metalurgicznej na 
Polanie Berezowo nie jest pierwszym stanowiskiem tego 
typu, odkrytym w dorzeczu górnej Narwi i środkowego 
Bugu. Już w okresie międzywojennym na terenach tych 
notowano znaleziska żużli. Podczas badań na cmentarzy-
sku kultury wielbarskiej w Rostołtach, pow. białostocki, 
liczne żużle i rudę znajdowano w nasypach kurhanów, 
jak również na okolicznych polach (K. Jażdżewski 1939, 
s. 12 n.). Ich obecność stwierdzono również w nasypie 
kurhanu z Kutowej (tamże, s. 16) i na pobliskim cmen-
tarzysku w Kotłówce (tamże, s. 16–18), oba pow. haj-
nowski, położonych na zachodnim przedpolu Puszczy 
Białowieskiej. Publikując wyniki tych badań w artyku-
le o znamiennym tytule O kurhanach nad górną Narwią 
i hutnikach z przed 17 wieków, Konrad Jażdżewski wyda-
tował produkcję metalurgiczną na III wiek n.e., wiążąc 
ją z tą samą grupą etniczną, która wzniosła groby i wy-
suwając teorię, że „rudnicy” znad górnej Narwi należeli 
do jednego z ludów bałtyckich (K. Jażdżewski 1939, s. 19). 
Za taką klasyfikacją etniczną przemawiało jego zdaniem 
m.in. pokrewieństwo form ceramiki znad górnej Narwi 
z typami naczyń ze wschodniej części Prus Wschodnich 
(tamże, s. 21). Badacz ten zatem jako pierwszy powiązał 
ceramikę o powierzchni kreskowanej z produkcją meta-
lurgiczną. Mylnie jednak z tym samym kręgiem kulturo-
wym utożsamił kurhany, które w wyniku późniejszych 
badań uznane zostały za mogiły elity wielbarskiej (J. Ja-
skanis 2012 – tam dalsza literatura).

Tezę o związku produkcji metalurgicznej z ceramiką 
o powierzchni kreskowanej potwierdziły późniejsze od-
krycia. Podczas prowadzonych w latach 60. XX wieku ba-
dań w Kotłówce pod nasypem jednego z kurhanów za-
rejestrowano niewielkie piecowisko, składające się z co 
najmniej dziewięciu kotlinek. W ich pobliżu usytuowa-
na była nieco większa jama z fragmentami żużli i ożuż-
lonej polepy (J. Jaskanis 2012, s. 109; S.  Orzechowski 
2012, s. 295). Na kotlinkę i jamy powiązane być może 
z wytwórczością żelaza natrafiono także podczas badań 
jednego z kopców z Kutowej (J.  Jaskanis 2012, s. 135; 
S. Orzechowski 2012, s. 296). W obu przypadkach po-
zostałości pieców znajdowały się pod nasypami kurha-
nów wielbarskich i niewątpliwie miały związek z naczy-
niami o kreskowanej powierzchni. Kolejną kotlinkę pieca 
dymarskiego odkryto na osadzie lokalnej grupy kultury 
ceramiki kreskowanej w Klewinowie, stan. 12 (D. Kras-
nodębski, H. Olczak, 2002a). Ślady produkcji metalur-
gicznej stwierdzono również na położonym nieco dalej 
na południe (dorzecze Pulwy) stanowisku w Klukowi-
czach 1, z którego pozyskano m.in. fragmenty żużli mi-
seczkowych lub ożużlonych ścianek pieców (U. Koby-
lińska, Z. Kobyliński, D. Wach 2003, s. 198, 200). Można 

zatem zaryzykować twierdzenie, że zasiedlająca obszar 
dorzecza górnej Narwi i międzyrzecza Narwi i Bugu lud-
ność lokalnej grupy kultury ceramiki kreskowanej dość 
powszechnie trudniła się wytwórczością żelaza z rudy 
darniowej. Skala tej działalności jest na razie trudna do 
oszacowania ze względu na niewystarczający stan roz-
poznania osadnictwa i bardzo duży stopień zniszczenia 
piecowisk. Jak dotąd, poza nielicznymi wyjątkami, ze 
stanowisk tych nie pozyskano przedmiotów mogących 
stanowić wytwory miejscowej produkcji metalurgicznej. 

Z powodu złego stanu zachowania pieców dymar-
skich przebieg procesu wytopu żelaza na obszarze kul-
tury ceramiki kreskowanej jest rozpoznany w niezado-
walającym stopniu (M. F. Guryn 1999, s. 11 n.). Obiekty 
z Polany Berezowo miały jamy kotlinkowe o kolistych 
lub lekko owalnych kształtach w planie i cylindrycznych 
przekrojach. Pod względem średnic (ok. 0,4–0,5 m) były 
one zbliżone do podobnych obiektów odkrytych w Kot-
łówce i Klewinowie, mierzących ok. 0,3–0,5 m (J. Jaska-
nis 2012, s. 109, tabl. 55, 56; S. Orzechowski 2012, s. 295) 
i ok. 0,45 m (D. Krasnodębski, H. Olczak 2002a). Te ostat-
nie nie były jednak, inaczej niż piece z omawianej osa-
dy, wylepione w dolnej części gliną. Pozostałości słabo 
wypalonej wylepy kotlinek odkryto w obiekcie 65, a być 
może również w 67, natomiast brak jej śladów w przy-
padku obiektu 62 wynika albo z odmiennych szczegółów 
konstrukcyjnych, albo z większego stopnia jego zniszcze-
nia. Dolne partie pieców 65 i 67 miały średnice ok. 0,25 
i ok. 0,3 m, co pozwala zaliczyć je do obiektów małych, 
zbliżonych do typu Kunów z ośrodka świętokrzyskiego 
(K. Bielenin 1973, s. 73, tab. 9; 1992, s. 75–77). Fragmenty 
mocno zniszczonych ścianek szybów, jednostronnie ze-
szkliwione i ożużlone, pochodzą tylko z obiektu 67. Nie 
odnotowano na nich żadnych szczegółów konstrukcyj-
nych, na przykład w postaci znanych z Kotłówki otworów 
dmuchowych (S. Orzechowski 2012, s. 295). Zły stan za-
chowania kotlinek nie pozwala na stwierdzenie, czy były 
one wyposażone w kanały. Ten szczegół konstrukcyjny 
nie był jednak koniecznym elementem pieców szybo-
wych z tego okresu (S. Orzechowski 2011, s. 47–49, 51 n.).

Lokowanie w Puszczy Białowieskiej i w jej okolicach 
osad z produkcją metalurgiczną było możliwe dzięki ob-
fitości rud żelaza. Teren ten poprzecinany jest dolina-
mi małych, wolno płynących rzek, których podmokłe 
doliny stwarzają dogodne warunki do odkładania się 
rud darniowych. Na Polanie Berezowo do wytopu że-
laza wykorzystywano węgiel otrzymywany najczęściej 
z drewna sosny. Preferowanie węgla tego gatunku i in-
nych drzew iglastych jako paliwa w piecach dymarskich 
jest poświadczone także dla hutnictwa ośrodka święto-
krzyskiego (K. Bielenin 1992, s. 158–161; M. Lityńska- 
-Zając 1997, s. 87, 103). Na stanowisku nie stwierdzono 
innych obiektów związanych z produkcją metalurgicz-
ną, takich jak paleniska kowalskie czy znane z ośrodka 
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mazowieckiego jamy do prażenia rudy darniowej 
(S. Woyda 2005, s. 147). Nie odkryto też wyraźnych po-
zostałości kloców, co wskazuje na bardzo duży stopień 
zniszczenia górnych części pieców. Można jednak przy-
puszczać, że podobnie jak w przypadku innych znanych 
piecowisk, obróbka surowca odbywała się na miejscu 
(por. S. Orzechowski 2012, s. 297). Pośrednio świadczy 
o tym znalezienie drobnych fragmentów grąpi, które 
mogą pochodzić z obrabianych łupek (S. Orzechowski 
2012, s. 297; por. K. Bielenin 1973, s. 22). Zróżnicowa-
na, ale najczęściej wysoka zawartość fosforu w próbkach 
żużli z omawianego stanowiska jest typowa dla rud dar-
niowych (por. T. Ratajczak, J. Skoczylas 1999, s. 85–89). 
Fosfor, uważany współcześnie za szkodliwy składnik sta-
li, powodujący jej tzw. kruchość na zimno, był zapewne 
pożądany przez starożytnych wytwórców, gdyż obniżał 
temperaturę topnienia żelaza dymarskiego, a jego umiar-
kowana ilość nie zmniejszała walorów wyrobów (T. Rataj-
czak, J. Skoczylas 1999, s. 67; J. Stępiński 2012, s. 55–59, 
126–133). Również skład przedmiotów żelaznych z te-
renów północno-wschodniej Polski (zachodniobałtyjski 
krąg kulturowy, kultury przeworska i wielbarska) wska-
zuje, że wyrabiane one były głównie z wysokofosforo-
wych rud darniowych (J. Piaskowski 1983, s. 216–227).

Pochodzące z nawarstwień kulturowych nieliczne frag-
menty kości bydła i owcy lub kozy świadczą, że oprócz 
wytwórczości żelaza i naturalnego w warunkach leśnych 
myślistwa (kości jelenia), mieszkańcy osady trudnili się 
również hodowlą. Pojedynczy obrobiony przedmiot z ko-
ści bydła wskazuje na wykorzystywanie tego surowca. 
Na obszarze kultury ceramiki kreskowanej kość i poro-
że miały szerokie zastosowanie, łącznie z produkcją ele-
mentów uzbrojenia (A. M. Medvedev 1996, s. 25 n.; A. A. 
Egarèjčanka 1999, s. 131–133). Niewielki zbiór artefak-
tów krzemiennych, wykonanych m.in. przy użyciu eks-
ploatacji łuszczniowej (J. Bronowicki 2008), przemawia 
za pewną rolą krzemieniarstwa. Wytwory krzemienne 
odkrywane są również na innych podlaskich stanowi-
skach kultury ceramiki kreskowanej (m.in. I. Kryński 
2010, s. 58; A. Wawrusiewicz 2016; 2018, s. 365–370), 
jednak zagadnienie to nie zostało jeszcze wystarczają-
co opracowane. Świadectwem innego typu aktywności 
ludności osady jest znalezisko fragmentu przęślika. Oka-
zy o podobnym kształcie, typu IV G (por. A. M. Med-
vedev 1996, ryc. 60, 63:3) są często rejestrowane na bia-
łoruskich stanowiskach kultury ceramiki kreskowanej. 
Przedmioty te charakterystyczne są dla jej późnego eta-
pu, natomiast we wcześniejszym okresie występują rzad-
ko (A. A. Egarèjčanka 2006, s. 41, 93–95; A. M. Medve-
dev 2011, s. 42 n.).

Osada na Polanie Berezowo była pierwszym stanowi-
skiem odkrytym na terenie polskiej części Puszczy Bia-
łowieskiej, świadczącym o jej zasiedleniu w ostatnich 
wiekach p.n.e. i pierwszych wiekach n.e. przez ludność 

wytwarzającą naczynia o powierzchni pokrytej kresko-
waniem. Od tego czasu zlokalizowano kilka innych punk-
tów osadniczych z tego okresu (por. ryc. 1). W odległo-
ści ok. 500 m na południowy wschód, na przeciwległym 
brzegu Jamienki, usytuowana jest kolejna osada z podob-
nymi materiałami – Leśnictwo Podcerkiew 4 (D. Krasno-
dębski, H. Olczak 2012, ryc. 8:1.2), natomiast ok. 4,5 km 
dalej na północny wschód znajduje się znane z przypad-
kowych odkryć stanowisko Leśnictwo Grudki 6, pow. 
hajnowski (D. Krasnodębski, H. Olczak 2018, s. 33, ryc. 
21:3.4). W północnej części Puszczy Białowieskiej osa-
dy z ceramiką kreskowaną zarejestrowano m.in. na sta-
nowiskach Leśnictwo Teremiski 2 (Teremiski-Dąbrowa, 
oddz. 338; por. D. Krasnodębski, H. Olczak 2006b, s. 81), 
Leśnictwo Teremiski 3 (Uroczysko Obołonie, oddz. 281) 
i Leśnictwo Postołowo 3/5 (Uroczysko Szczekotowo, 
oddz. 214C/D) (materiały z badań autorów), jak rów-
nież w Siemianów ce 9 (L. Pawlata 2012, s. 50). Już na te-
renie Białorusi, w odległości ok. 10–15 km na południe 
od Polany Berezowo, w dorzeczu Leśnej, położone są 
pochodzące z okresu wpływów rzymskich cmentarzyska 
w Radości i Trościanicy, w rej. kamienieckim (Радасць, 
Трасцяніца, Камянецкі раён), na których również od-
notowano naczynia o powierzchni pokrytej kreskowa-
niem (V. Belâvec 2004a, s. 236–254; 2004b).

Intensyfikacja osadnictwa w tym czasie na terenie 
polskiej części Puszczy Białowieskiej potwierdzona zo-
stała również przez najnowsze badania palinologiczne, 
w których szczegółowej analizie poddano okres ostatnich 
2000–2500 lat (M. Latałowa et alii 2015). Dwa profile pył-
kowe z terenu Białowieskiego Parku Narodowego, anali-
zowane z dużą rozdzielczością i datowane radiowęglowo, 
pokazały kontekst środowiskowy odkrywanych na tym 
terenie stanowisk. W obydwu profilach okres z datami 
14C 226±131 lat p.n.e. i 24±83 lat n.e., a więc pokrywają-
cy się z chronologią osady odkrytej na Polanie Berezo-
wo i przypuszczalnym datowaniem innych pozostałości 
kultury ceramiki kreskowanej w Puszczy Białowieskiej, 
charakteryzował się wyraźnymi śladami wpływu człowie-
ka na ekosystemy leśne. Zaobserwowany w nich spadek 
udziału pyłków dębu, grabu i lipy wskazuje na eksplo-
atację lasów mieszanych – grądów (M. Latałowa et alii 
2015). Niewielkie odlesione fragmenty terenu zajmowano 
m.in. pod uprawę zbóż, co potwierdza obecność pyłków 
żyta Secale cereale i pszenicy Triticum sp. Najprawdopo-
dobniej odlesiane były także doliny rzek, o czym świad-
czy malejący udział pyłku olszy i równoczesny krótko-
trwały wzrost zawartości pyłku wierzb. Łąki i pastwiska 
znajdowały się zarówno na terenach nadrzecznych, jak 
i suchszych – wśród pyłków roślin wskaźnikowych dla 
łąk i pastwisk odnotowano gatunki o różnych wymaga-
niach wilgotnościowych (M. Latałowa et alii 2015). W tej 
fazie historii środowiska Puszczy Białowieskiej w profi-
lach pyłkowych zarejestrowano wysoki udział cząsteczek 
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węgla drzewnego, a także podwyższoną frekwencję pyłku 
roślin (pszeniec Melampyrum sp.) i zarodników grzybów 
(Gelasinospora) wskaźnikowych dla pożarów leśnych. 
Sugeruje to oczyszczanie terenu z lasu przy pomocy og-
nia oraz używanie go na przykład do wypalania węgla 
drzewnego (por. M. Latałowa et alii 2015).

Udział pyłków roślin typowych dla środowisk prze-
kształconych przez człowieka w sumie pyłków wszystkich 
gatunków jest przybliżonym wskaźnikiem antropopresji. 
W profilu pyłkowym z Puszczy Białowieskiej dla I wie-
ku n.e. wynosił on maksymalnie 2%. Od III wieku n.e. 
spadł do 0–1% i dopiero w XIV–XVI wieku ponownie 
sięgnął 2,0–2,5%. Dla porównania, w XX wieku udział 
pyłków roślin antropogenicznych w profilu pyłkowym 
z tego terenu wynosił 3–6% (M. Latałowa et alii 2015). 
W profilach widoczne jest zmniejszenie intensywności 
osadnictwa pomiędzy okresem łączonym z kulturą ce-
ramiki kreskowanej a kolejnym etapem zasiedlenia tego 
terenu, przypadającym na II/III–V wiek n.e. i związanym 
z potwierdzonymi archeologicznie stanowiskami kultury 
wielbarskiej (T. Dzierżykray-Rogalski, J. Jaskanis 1961; 
D. Krasnodębski et alii 2008).

Połączenie wyników badań archeologicznych i paleo-
ekologicznych pokazuje, że osadnictwo lokalnej grupy 
kultury ceramiki kreskowanej w Puszczy Białowieskiej 
miało rozproszony charakter. Ludność ówczesna wyko-
rzystywała ogień do odlesiania terenu pod zakładanie 
osad i uprawę roli. Zajmowano się także myślistwem i ho-
dowlą, a zasoby rud darniowych wykorzystywano do pro-

dukcji żelaza w niewielkich piecach dymarskich typu kot-
linkowego. Zarówno szczegółowa charakterystyka tego 
osadnictwa, jak i prześledzenie jego lokalnego zróżnico-
wania oraz określenie precyzyjnych ram chronologicz-
nych wymagają szerszych badań w skali całego regionu, 
połączonych z publikacją już dostępnych źródeł i wyko-
naniem kolejnych datowań metodami przyrodniczymi.
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AN IRON PRODUCING SETTLEMENT OF THE HATCHED POTTERY CULTURE AT THE BEREZOWO CLEARING 
IN THE BIAŁOWIEŻA FOREST

SUMMARY

The archaeological sites Leśnictwo Podcerkiew 1, 2 and 3 are located 
in NE Poland, in the southern part of the Białowieża Forest. They are 
situated within the Białowieża Forest District (departments 544D, 
545C, 577B and 578A), in the area of the so-called Berezowo Clear-
ing and its neighborhood (Fig. 1, 2). Archaeological excavations were 
conducted in 2004–2005 by the Institute of Archaeology and Ethnol-
ogy of the Polish Academy of Sciences in Warsaw in cooperation with 
the Mammal Research Institute of the Polish Academy of Sciences in 
Białowieża. In total, an area of 68 m2 was explored.

Sites 1 and 2 were explored in five designated areas (nos. 1–5) 
covering the central and northern parts of the clearing and a modern 
charcoal kiln at its periphery (Fig. 3). Remnants of a large settlement 
with traces of iron production were discovered there. Most of the 
surface was covered by a layer of arable soil up to 0.3 m thick, and an 

underlaying brown and fuscous cultural layer measuring 0.1 to 0.35 m 
in thickness (Fig. 4:b.c, 5:b–d, 6:c). The excavations unearthed several 
pits and putative postholes (Fig. 4, 5), as well as remains of three shaft 
furnaces used for iron smelting (Fig. 6:a.b, 12–14). One of the most 
interesting features is the large pit 12. In the examined part it measured 
about 1.75×1.35 m and was about 1.55 m deep. It was probably used 
as a storage pit (Fig. 5:a–c, 10). Several small potsherds, single flints 
and a few fragments of daub, slags and bones were found in its fill. The 
remains of iron smelters found in the northern part of the settlement 
were shaped as circular or slightly oval pits with cylindrical cross-
sections, measured about 0.4–0.5 m in diameter, and were 0.2–0.3 m 
deep (Fig. 6:a.b, 12–14). The remains of clay lining on the walls of the 
slag-pits were preserved in two of them (features 65 and 67). Based on 
the size of their slag-pits (approx. 0.25 and 0.30 m in diameter), these 
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features belong to the category of small furnaces, similar to the type 
Kunów from the Center of Metallurgy in the Świętokrzyskie Moun-
tains (K. Bielenin 1973, table 9 and p. 73; 1992, p. 75–77).

During the excavations, 308 fragments of prehistoric pottery, ob-
tained mainly from the arable and cultural layers, were found at the 
settlement (Table 1, Fig. 7, 11). Most of the assemblage consists of 
small and eroded body sherds, usually no more than 5 cm long. Ves-
sels were made of ferruginous clay tempered with crushed stone and 
usually fired in oxidizing atmosphere. Various types of finish have 
been observed on the surface of the walls (Table 1): smoothing (44.5% 
of the sherds), hatching (25.6%), roughening (15.9%) and burnishing 
(14.0%). In addition to pot fragments, the assemblage also contains 
fragments of tableware with burnished surfaces. Most of the vessels 
were not decorated, and ornamentation was found on a few sherds 
only (Fig, 11:8.11).

The remaining artefacts include a fragment of an iron knife from 
the cultural layer with a preserved length of approx. 8 cm and a partial 
tang (Fig. 9:1), and an object made of a bovine bone (Fig. 9:3). A frag-
ment of a cylindrical spindle whorl with a diameter of approx. 3 cm 
was found on the surface of the site (Fig. 9:2). In addition, 19 flint ar-
tefacts dating from the end of the Late Paleolithic or Mesolithic pe-
riod to the Early Iron Age (Fig. 8) were found during the excavations.

During the excavations, several hundred fragments of reducing 
slags, a by-product of iron smelting, as well as slagged parts of fur-
nace shafts were collected. Most of them were found in the fills of the 
slag-pits of furnaces 65 and 67. Chemical composition was analyzed 
for 38 samples (Table 2). Based on the contents of iron trioxide and 
silica, fayalite slags with icicle structure, so called “gromps” (splin-
ters, flakes), and slagged fragments of furnace walls were identified.

 A botanical analysis was conducted on 46 charcoal samples (Ta-
ble 3). Taxonomic identification showed the presence of charcoal from 
seven tree species, with a clear dominance of pine, both among sam-
ples taken from furnaces (67%) as well as from other features and the 
cultural layer (56%).

A radiocarbon dating of three charcoal samples taken from the re-
mains of bloomeries 62 (Poz-13154) and 67 (Poz-13156), and the sterile 

soil near feature 67 (Poz-13157) was conducted (Fig. 15). The dating 
of the pine charcoal from furnace 67 yielded a result of 1970±30 BP. 
The actual age of the sample is in the range of 50 BC–90 AD (with 
a probability of 95.4%) and 1–70 AD (with a probability of 68.2%). 
The charcoal of an unspecified species from feature 62 provided the 
date of 2280±35 BP, with bimodal probability distribution, which al-
lows, which allows to include the real age of the sample in the years 
410–340 BC or 310–200 BC (with a probability of 95.4%), and 400–
350 BC or 290–230 BC (with a probability of 68.2%).

The characteristic features of the archaeological material, mainly 
the different types of finish on the surface of the ceramic vessels, al-
low for associating the discovered artefacts with a local group of the 
Hatched Pottery Culture. The occupation of the settlements at the sites 
Leśnictwo Podcerkiew 1 and 2 can be limited to the 4th/3rd century BC –
1st century AD. The few bone fragments found in the cultural layer 
show that in addition to iron production and hunting (deer bones), 
the inhabitants of the settlement also engaged in animal husbandry 
(bones of cattle and sheep/goat).

Combining the results of archaeological and paleoecological re-
search shows that the settlement of the local group of the Hatched 
Pottery Culture in the Białowieża Forest was dispersed. The popu-
lation employed fire for deforestation of areas used for settlement 
and farming. Other occupations included hunting and animal hus-
bandry, while bog ore deposits were used to produce iron in small 
slag-pit bloomeries.

In 2005, a preliminary investigation took place in the area lo-
cated about 200 m west of the Berezowo Clearing (site Leśnictwo 
Podcer kiew 3), where two designated areas were excavated (nos. 6 
and 7, see Fig. 3). A brown cultural layer about 0.2 m thick as well 
as two putative postholes (Fig. 16) were found under the humus. 27 
fragments of vessels dating to the Early Iron Age – Roman Period 
(Table 1, Fig. 17) and a stone tool (Fig. 18) were collected. The small 
scope of research does not allow to determine the cultural associa-
tion of the remnants of the settlement discovered at this site, but it 
is very likely that it is contemporaneous with the settlement at the 
Berezowo Clearing.

Translation: Kinga Brzezińska
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