
1.600 lAT TEMU 'VvYTAPIANO TU ZELAZO

Wyorał zabytek
Prastarą dymarkę, czyli piec służący do produkcji żelaza, znalaz:
na swoim polu Jan Kwiatkowski, rolnik z Jasiony.

rałem sobie ziemię i nagle jak
coś gruchnęło, to myślałem,
że z siedzenia wyskoczę -

i opowiada gospodarz. - Pług
zahaczył o ogromny kamień.

Pieroństwo ani drgnęło, tylko moje
brony były pogięte. Zdziwiłem się, po··
nieważ ja na tej ziemi gospodarzę od
kilku ładnych lat i takich głazów jesz-
cze tu nigdy nie wykopałem.

Wspólnie z synem rolnik postano-
wił wyciągnąć kamień. Kiedy łopata-
mi odgarnęli ziemię, zamiast głazu uj-
rzeli coś na kształt betonowej czaszy
z resztkami substancji przypominają-
cej metal.

- Widziałem kiedyś podobne rze-
czy i od razu poznałem, że jest to sta-
rodawne urządzenie do wypalania me-
talu - mówi Jan Kwiatkowski. .

o swoim odkryciu gospodarz po-
wiadomił brzeskie Muzeum Piastów
Śląskich, zawożąc jego pracownikom
gnidę metalu znalezioną w czaszy. Ar-
cheolog Piotr Kubów nie miał żad-
nych wątpliwości.

- To pozostałość po rudzie darnio-
wej, jaka wytwarzana była w piecach
zwanych dymarkami - mówi pracow-
nik brzeskiego muzeum. - Kiedy pod-
jechałem na miejsce, do Jasiony, oka-
zalo się, 7.-C na polu rolnika znajduje się
dolna część pieca dymarskiego. Na ra-
zie jego wiek jest trudny do określenia.
W hałdach ziemi ma żadnych innych
budowali na podstawie których mo-
glibyśmy ustalić okres. z którego po-
chodzi ta konstrukcja. Przypuszczalnie
może być to czwarty lub piąty wiek na-
szej ery. Oznaczałoby to, że znalezisko
ma około 1500 - 1600 lat. W tym cza-
sach bowiem wykształcił się w tym ob-
szarze tzw. brzeski rejon starożytnej
metalurgii żelaza. Zdaniem archeolo-
ga dymarek może być więcej, ponie-
waż w miejscach, gdzie wytapiano że-
lazo stało ich co najmniej kilka.

- Jeżeli znalezisko pochodziłoby
z tego okresu, o którym mówiłem, to
byłoby to 116. znalezione do tej po-
ry stanowisko produkcji żelaza - wy-
jaśnia Piotr Kubów.

Średniej wielkości dymarka miała
średnicę do 50 cm i wysokość l m. Ta
znaleziona na polu rolnika Kwiat-
kowskiego - jak szacują archeologo-
wie - miała średnicę l m i była wy-
soki co najmniej na 2 m.

Jan Kwiatkowski wspólnie z synem Maćkiem oglądają znalezisko. - Teraz tę
dymarkę przysypaliśmy trochę ziemią, żeby ktoś jej stąd nie zabrał - mówi

. gospodarz,

Dymarkę w Jasionie mieli już oka-
zję obejrzeć również opolscy arche-
olodzy. Krzysztof Spychała, kierow-
nik działu archeologicznego opolskiej
Państwowej Służby Ochrony Zabyt-
ków, twierdzi, że ma ona dużą war-
tość historyczną.

- Żadnych pieniędzy się za nią nie
dostanie - uspokaja kierownik. -To
bardzo ciekawe odkrycie z punktu wi-

. dzenia historii i badań archeologicz-
nych. Na razie nie planujemy jednak
tam żadnych wykopalisk. Pobierze-

my próbki, wykonany dokumentacje
tego miejsca i poczekamy na wyniki
analizy. Potem zastanowimy sic, co
z tym zrobić, ponieważ w muzeach
rzadko spotyka się takie eksponaty.
Być może Brzeg będzie chcial się rym
zainteresować.

- Podobno mówili, że na moim po-
lu mogą być nawet ślady prastarej osa-
dy i małej rzeki - emocjonuje się
Kwiatkowski. - Mam nadzieję, że mi
pola nie rozgrzebią.
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