
Dymarka pozwoliła starożytnym hutnikom 
rozwiązać problem niemożliwości osiągnięcia 
wysokiej temperatury oraz usunąć żużel two-
rzący się w trakcie procesu otrzymywania że-
laza z darniowej rudy. Jak dokładnie wygląda, 
zobaczyć można podczas festynu. To zbudo-
wany z gliny nad zagłębieniem w ziemi piec 
w kształcie walca. 

Na biskupińskiej ziemi huta ze 100% kapi-
tałem polskim mieści się między Zagrodą Wi-
sza a indiańską wioską. Specjaliści z Państwo-
wego Muzeum Archeologicznego, Muzeum 
Azji i Pacyfiku w Warszawie oraz Akademii 
Górniczo-Hutniczej w Krakowie Władysław 
Weker, Tomasz Mayer, Paweł Prange i Michał 
Bożek powielają metody stosowane w pierw-
szych wiekach naszej ery.

Do efektownego w skutkach procesu wy-
topu żelaza potrzebne są surowiec w posta-
ci rudy darniowej oraz węgiel drzewny jako 
paliwo, którymi na przemian wypełnia się 
piec. Dzięki powietrzu wtłaczanemu miecha-
mi przez dysze w dolnej części pieca, uzysku-
je się wysoką temperaturę ponad 1200 stopni 
Celsjusza. Za jej sprawą cząsteczki tlenków 
żelaza zawartego w rudzie ulegają redukcji aż 
do uzyskania czystego metalu. W zależności 
od tego, jak długo trwa ten proces i jakiej ja-
kości jest ruda, tyle żelaza uzyska się z roz-
bitego pieca.

Rozbicie dymarki to moment najbardziej 
widowiskowy. Od widoku gorących i burzo-
nych ścian pieca robi się naprawdę gorąco. Do 
tego trochę ognia i żarzące się to, co jest efek-
tem wielogodzinnej pracy hutników. Bryła że-
laza przemieszanego z żużlem. Obróbka wydo-
bytego z rozgrzanego pieca żelaza to już z ko-
lei zadanie dla kowala.
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(niemal powszechnie znaną, choć tylko z na-
zwy), która ponadto w procesie kalibrowania 
wykorzystuje dendrochronologię, a jej wyniki 
pozwalają na określenie wieku z przybliżeniem 
co najmniej kilkudziesięciu lat. Efektywnie wy-
korzystywać ją można dla próbek kilkusetlet-
nich lub starszych. Jakże inaczej do nas przema-
wia określenie „trzecia ćwierć VIII wieku p.n.e.“, 
a jak inaczej wyobrażamy sobie rok 738 p.n.e.? 
Daty te nie padają tutaj przypadkowo, ponieważ 
właśnie na zimę z 738 i 737 roku p.n.e. przypada 
czas, kiedy ścięto wiele drzew użytych do bu-
dowy osiedla ludności kultury łużyckiej w Bi-
skupinie. Do czasu tego datowania, wykonane-
go przez Tomasza Ważnego na początku lat 90. 
XX wieku uważano, że osiedle biskupińskie po-
wstało w połowie pierwszego tysiąclecia p.n.e. 
(czyli ok. 500 roku p.n.e.). Oczywiście datowa-
nie to nie od razu spotkało się z łatwym przy-
jęciem w środowisku polskich archeologów. 
Przez wiele dekad w publikacjach dotyczących 
Biskupina padały stwierdzenia mówiące o osa-
dzie „sprzed 2500 lat“. Długi czas wydawało się, 
że inspiracja do zbudowania osady, której plan 
mógł przywodzić na myśl regularną zabudowę 
miejską, powinna pochodzić z południa Euro-
py i być może poprzez Bałkany taki wzorzec 
mógł przywędrować na tereny obecnej Polski. 
Ale jaką rewelacją naukową było ogłoszenie, 
że ludność kultury łużyckiej budowała osiedla 
z regularnie rozplanowanymi ciągami domów 
wzdłuż równoległych ulic w czasach na długo 
przed szczytowym rozwojem Aten, równocze-
śnie niemal z legendarną datą powstania Rzymu 
(753 r. p.n.e.)? Oczywiście dziś wiemy, że układ 
domów i ulic nie czyni z osady miasta. Miasto 
jest pewnego rodzaju ideą i tworem społecz-
nym, a wciąż nadal nie jesteśmy w stanie zre-
konstruować zależności pomiędzy poszczegól-
nymi mieszkańcami osady biskupińskiej. Cie-
kawym faktem łączącym Biskupin z dendro-
chronologią jest to, że już przed II wojną świa-
tową kilka próbek drewna próbowano datować 
metodą dendrochronologiczną w sztokholm-
skim uniwersytecie w laboratorium Gerarda 
i Ebby Hult De Geerów, jednak nie przynio-
sły one właściwych wyników - porównywano 
je wówczas z chronologiami północnoamery-
kańskimi, utworzonymi z sekwencji przyrosto-
wych drzew innych gatunków rosnących w cał-
kowicie odmiennych warunkach klimatycznych. 
Były to jednak pionierskie lata dendrochronolo-
gii europejskiej i metoda ta dopiero przechodziła 
adaptację do warunków przyrodniczych naszego 
kontynentu. Próba datowania drewna z Biskupi-
na była najprawdopodobniej pierwszym w Pol-
sce datowaniem drewna metodą dendrochrono-
logiczną, co świadczy o doskonałym rozeznaniu 
pierwszego badacza Biskupina, prof. Józefa Ko-
strzewskiego i jego współpracowników, w naj-
nowocześniejszych wówczas metodach badaw-
czych. Dziś datowanie drewna metodą dendro-
chronologiczną jest możliwe w Muzeum Arche-
ologicznym w Biskupinie, które jest jedynym 
w Polsce muzeum posiadającym własną pracow-
nię dendrochronologiczną.
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Biskupińscy hutnicy dają efektowny pokaz i robią co 
mogą, by otrzymać jak najbardziej doskonały wyrób  
              fot. Maciej Tyrakowski

Jak przed wiekami otrzymywano żelazo

Z pieca do czerwoności 
rozgrzanego

Ogień i iskry, wypływający z pieca żużel i dym. Dużo dymu. 
Widowisko, które rozpala emocje to zasługa czterech panów.

Prelegent jest adiunktem w Zakładzie Ar-
cheologii Nowego Świata, Instytucie Arche-
ologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Kra-
kowie, a od 2011 roku realizuje projekt badaw-
czy w południowo-zachodniej części Kolorado, 
we współpracy z Indianami oraz amerykański-
mi instytucjami naukowymi. 

Według naukowca z Krakowa współpra-
ca z Indianami Pueblo pozwala skonfronto-
wać znaleziska badaczy i ich wiedzę. Wczoraj  
dr radosław Palonka opowiadał o polskich ba-
daniach archeologicznych na południowym za-
chodzie USA.
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Na scenie o 14.00

O indiańskiej 
przeszłości

Dziś dr Radosław Palonka 
z UJ mówić będzie o kul-
turze Indian Pueblo w Ka-
nionie Chaco i Mesa Verde.

O pierwotnych mieszkańcach Ameryki Pół-
nocnej i relacji pomiędzy cywilizacją euroame-
rykańską a tubylczymi kulturami powie dziś na 
scenie o 14.45 dr adam Piekarski z UMK pod-
cas wykładu Indianie Ameryki Północnej. Ro-
mantyzm, Fikcja, Rzeczywistość. 

Prelegent od lat zajmuje się problematyką 
związaną z historią Ameryki Północnej. W Bi-
skupinie nie tylko przedstawi ważne wydarze-
nia z historii Ameryki Północnej, ale opowie 
jak pobyty w indiańskich rezerwatach i rozmo-
wy z ich mieszkańcami oraz uczestnictwo w ce-
remoniach i obrzędach pozwoliły mu poznać 
prawdziwą kulturę i życie Indian.

Adam Piekarski jest członkiem i przewod-
niczącym Zarządu Polskiego Stowarzyszenia 
Przyjaciół Indian w Polsce, członkiem Pol-
sko-Amerykańskiego Towarzystwa Etnogra-
ficznego PAES/PATE im. B. Malinowskiego 
oraz Narodowego Muzeum Indian Amerykań-
skich w Waszyngtonie. 
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O relacjach
z Indianami


