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CO WARTO ZOBACZYĆ :
Zabytkowe cerkwie: Czyże, Klejniki, Kuraszewo

Zabytkowe kaplice prawosławne: Klejniki, Kojły, Lady

Grodzisko: zbucz

GMINA CZY¯E Historia badañ archeologicznych na terenie
Ziemi Bielskiej, czyli jak to siê wszystko zaczê³o

Zainteresowanie przesz³oœci¹ i tym jak ¿yli ludzie przed wiekami nie jest
wymys³em z XX w. Ludzi zawsze ciekawi³o, co robili ich przodkowie i czy
otaczaj¹cy nas œwiat jest lepszy odtego, który przemin¹³. Z czasem przesta³y
wystarczaæ „bajania starców” i zaczêto szukaæ w ziemi œladów, jakie pozos-
tawili po sobie przodkowie. Tak narodzi³a siê dziedzina nauki zwana
archeologi¹.

Pocz¹tki badañarcheologicznychw tej czêœciPodlasia siêgaj¹ po³owy XIX
wieku. Pierwszym dzie³em o charakterze archeologiczno-historycznym,
opieraj¹cym siê na badaniach terenowych, stanowi³a praca historyka Józefa
Jaroszewicza poœwiêcona kulturzeJaæwingów. Siedziby tego ludu od czasów
ukazania siê JanaD³ugosza b³êdnie rozci¹gano napo³udnie a¿ do
rzekiBug, uznaj¹c nawet, ¿e jego stolic¹ by³ Drohiczyn. W latach 1852 i 1853
opublikowane zosta³y dwa artyku³y:

oraz .
Jaroszewicz przedstawi³w nichm.in.wyniki swoich wykopalisk na cmentar-
zyskachwZbuczu i Szczytach-Dziêcio³owie.

Prawie czterdzieœci lat póŸniej wydana zosta³a kolejna praca poœwiêcona
zabytkom archeologicznym z dorzecza œrodkowego Bugu i górnej Narwi. Jej
autor, archeolog, numizmatyk, krajoznawca i pedagog Miko³aj P. Avenarius,
opisa³ wyniki prac wykopaliskowych i powierzchniowych, jakie prowadzi³w
latach 1886-88 na terenie ówczesnych powiatów bia³ostockiegoi bielskiego.
Zajmuj¹c siê g³ównie badaniem cmentarzysk „w obstawach kamiennych”,
wysun¹³ hipotezê o zasiêgu osadnictwa ruskiego dochodz¹cego na pó³noc, a¿
do rzeki Narew. Jako jeden z pierwszych pisa³ tak¿e o braku dowodów o
zasiedlaniu tych ziem przez Jaæwingów. W powsta³ej w tym samym czasie

, inny badacz rosyjski, Fiodor
V. Pokrovski zebra³ i uporz¹dkowa³ wszystkie Ÿród³a dotycz¹ce odkryæ
archeologicznych. Podstawê jego studiów stanowi³y wyniki ankiety rozes-
³anej do duchowieñstwa prawos³awnego, nauczycieli wiejskich oraz pisarzy
gminnych, w której prosi³ o informacje dotycz¹ce wszelkich „staro¿ytnoœci” i
osobliwoœci historycznych. Opisane zosta³y wszystkie znane wówczas
kurhany, grodziska, skupiska kamieni, wa³y, a tak¿e miejsca wi¹¿¹ce siê z
„magi¹”, jedynie w nazwie kryj¹ce pamiêæ o dawnych cmentarzach lub
opuszczonych siedzibach ludzkich. Z okolic Czy¿ znalaz³y siê tam m.in.
grodzisko i cmentarzysko w Zbuczu, cmentarzyska w Kuraszewie, a tak¿e
informacja o legendach zwi¹za-nych ze „Srebrn¹Górk¹” znajduj¹c¹ siê przy
polnej drodze z Czy¿ do Szczytów. Kolejne badania archeologiczne w tej
czêœci Podlasia, mia³y miejsce w ostatnich latach poprzedzaj¹cych wybuch I
wojny œwiatowej. Dzia³aj¹cy tu wówczas badacz rosyjski Sergiej A. Dubins-
kij prowadzi³ wykopaliska na licznych cmentarzyskach kurhanowych i
p³askich z okresu wp³ywów rzymskich i wczesnego œredniowiecza m. in.
cmentarzyska kurhanowego w KoŸlikach. Wybuch I wojny œwiatowej nie
przerwa³ prac badawczych w rejonie Hajnówki. Prowadzi³ je archeolog
niemiecki Alfred Götze, odkrywca wielu cmentarzysk kurhanowych w
PuszczyBia³owieskiej.

Lata miêdzywojenne to okres stopniowej intensyfikacji badañ i pocz¹t-
ków systematycznych prac wykopaliskowych. Wi¹za³o siê to z procesem
porz¹dkowania prawnego spraw zwi¹zanych z ochron¹ zabytków i bada-
niami wykopaliskowymi. Pocz¹tkowo odkrywaniem przesz³oœci tych ziem
zajmowa³ siê, dzia³aj¹cy g³ównie w okolicach Drohiczyna, nauczyciel
i mi³oœnik staro¿ytnoœci Zygmunt Szmit. Dziêki jego pracy przetrwa³y
do naszych czasów tak¿e informacje o odkryciach dokonanych na cmenta-

Roczników

Obraz Litwy pod wzglêdem jej cywil-
izacji, od czasów najdawniejszych do koñca wieku XVIII JadŸwingi

Mapie Archeologicznej Guberni Grodzieñskiej

Gmina Czy¿e ma charakter typowo rolniczy. Istniej¹cy woddalonej
o 17 km Hajnówce przemys³ nie zagra¿a naszemu œrodowisku.
W gminie istniej¹ zatem sprzyjaj¹ce warunki do rozwoju gospodarstw
ekologicznych i ma³ej bazy wypoczynkowej. Lasy gospodarskie (8%
powierzchni gminy) obfituj¹w grzyby i owoce runa leœnego.

Przez gminê nie przebiegaj¹ szosy tranzytowe. Istniej¹ca sieæ dróg
w dostatecznym stopniu zapewnia po³¹czenie z Bia³ymstokiem i
Warszaw¹, ponadto jest dobry dojazd do oddalonej o 17 km Puszczy
Bia³owieskiej.

Atutami naszej gminy s¹: du¿ewalory naturalne (dziêki znacznym
po³aciom leœnym, wysokiej jakoœci rolniczej przestrzeni produkcyjnej,
nieska¿onemu œrodowisku); du¿e mo¿liwoœci wykorzystania potencja³
u ludzkiego; sprzyjaj¹cy klimat dla rozwoju przedsiêbiorczoœci; dobry
stan infrastruktury (stopieñ zwodoci¹gowania- 80% ), kompleksowa
telefonizacja, ujêcie wody bez stacji uzdatniania-du¿e walory
technologiczne i smakowe. Rozpoczêto budowê oczyszczalni œcieków i
kanalizacji. Gmina oferuje inwestorom: wspó³pracê i pomocwzakresie
realizowanych inwestycji; stosowanie ulg podatkowych; stworzenie
warunków do sprawnej komunikacji na potrzeby proponowanych
inwestycji, umo¿liwienie nabycia gruntówz pe³n¹ infrastruktur¹.

The Czy¿e commune has a typically agricultural character.
However, industry in Hajnówka (17 km away) doesn't threaten our
local environment. There are favorable conditions for development of
ecological farming activities and leisure facilities. The forests (8% total
communearea) are abundant inmushrooms and other forest fruits.

There aren't transit roads in the territory of the commune. But the
existing network of roads is sufficient to provide convenient
communication with Bia³ystok and Warsaw. Furthermore they
provide convenient access to Bia³owie¿a primeval forest, which is
situated17 kmaway.

The main advantages of our commune are: high natural qualities
(owing to substantial area of forests, high quality of arable land,
unpolluted environment); abundant human resources; good
opportunities for developing business initiatives; well developed
infrastructure (80% of buildings connected to public water supply)
connection to public telephone network, .water supply from natural
spring water intake (not requiring any treatment, high quality in
terms of purity and taste). We are planning to build a sewage
treatment plant and expand the water supply systems in the
countryside to provide coverage for thewhole population.

The commune offers to potential investors: cooperation and
assistance associated with investments; tax allowances; creation of
good communication for purposes associated with prospective
investments; sale of building plots on developed land areas.
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rzyskuz okresuwp³ywówrzymskichwHryniewiczachWielkich ko³o Bielska
Podlaskiego. Z kolei cmentarzyska z okresuwp³ywów rzymskich i wczesnego
œredniowiecza z okolic Hajnówki, stanowi³y przedmiot zainteresowañ
póŸniejszego dyrektora Pañstwowego Muzeum Archeologicznego w War-
szawie i kierownika prac w Biskupinie, Zdzis³awa Rajewskiego. Na
pocz¹tku lat 30-tych przeprowadzi³ on seriê rozpoznawczych badañ
wykopaliskowych wczesnoœredniowiecznych cmentarzysk znajduj¹cych siê
w okolicach wsi Lady i Kuraszewo. Wyniki tych prac opublikowa³ w nie-
wielkim artykule zatytu³owanym

. Listê przed-
wojennych badaczy ziemi hajnowskiej zamyka inna wielkapostaæ w historii
polskiej archeologii, póŸniejszy dyrektorMuzeumArcheologicznegow£odzi,
Karol Ja¿d¿ewski. Prowadzi³ on badania wykopaliskowe na cmentarzysk-
ach kurhanowych z dawnego powiatu bia³ostockiego i hajnowskiego, w tym
Rosto³tach i Kutowej. Ich wyniki pt.

, zd¹¿ono opublikowaæ tu¿ przed rozpoczêciem
wojny.

Nie sposób wymieniæ tutaj wszystkich badaczy, którzy prowadzili
badania na terenie województwa podlaskiego w okresie powojennym.
Wspomnieæ tu nale¿y jednak o Danucie i Janie Jaskanisach, którzy przez
ponad20 lat prowadzili badaniaarcheologiczne w wielu miejscach ówczesn-
ego województwa bia³ostockiego. Dziêki ich zaanga¿owaniu rozpoznane
zosta³y m.in. takie cmentarzyska z okresu wp³ywów rzymskich i wczesnego
œredniowiecza jak: Czarna Wielka, Kuraszewo, Cecele, czy Rosto³ty. W
latach 70-tych i 80-tych prowadzono systematyczne badania jedynie na
grodzisku w Haækach ko³o Bielska Podlaskiego. Dopiero w drugiej po³owie
lat 90-tych zapocz¹tkowane zosta³y systematyczne prace zmierzaj¹ce do
rozpoznania pogranicza pomiêdzy S³owianami zachodnimi i wschodnimiwe
wczesnym œredniowieczu. W ramach tego projektu naukowego prowadzone
by³y m.in. badania na grodzisku icmentarzyskuwZbuczu.

Tak przedstawia siê ponad 150 letnia historia badañ archeologicznych,
jakiemia³ymiejscew tej czêœci Podlasia. Zmienne koleje losu i skomplikowa-
na historia tych ziem sprawi³y, ¿e badaniem przesz³oœci zajmowali siê
zarówno Rosjanie, Polacy jak i Niemcy. Prace te przebiega³y z ró¿n¹ inte-
nsywnoœci¹, uzale¿nion¹ od potrzeb badawczych i indywidualnego zaang-
a¿owania poszczególnych badaczy. Ostatnie lata przynios³y wyraŸne
zwiêkszenie liczby ró¿nych dzia³añ archeologicznych zwi¹zane z nowymi
inwestycjami. Zgodnie z ustaw¹ o wszelkie
budowy dróg, wodoci¹gów, czy osiedli mieszkaniowych poprzedzone musz¹
byæ rozpoznaniem archeologicznym. Pamiêtajmy jednak, ¿enawet najlepsze
prawonie ustrze¿eprzed zniszczeniem zabytków archeologicznych.

Potrzebne jest tak¿e zrozumienie dla tego rodzaju dzia³añ oraz œwiad-
omoœæ, jak du¿e maj¹ one znaczenie. Archeologia daje mo¿liwoœæ czytania
dziejów spo³eczeñstw ludzkich, po których nie pozosta³y ¿adne kroniki ani
dokumenty, a ¿aden naród nie mo¿e istnieæ bez przesz³oœci, której czêœci¹
jest wiedzaukrytawziemi.

Stosunkowo póŸne uwolnienie ziemi spod sta³ej pokrywy œnie¿nej
opóŸni³o wejœcie sta³ego osadnictwa na tereny pó³nocno-wschodniej Polski.
Nast¹piæ to mog³o dopiero po ostatecznym wycofaniu siê lodowca i pojaw-
ieniu siê roœlinnoœci tundrowej, stanowi¹cej podstawê wy¿ywienia dla
wêdruj¹cych stad reniferów. Wraz z nimi, oko³o 12 tys. p.n.e., pojawili siê
pierwsi paleolityczni ³owcy. Œlady ich obozowisk odkrywane s¹ w okolicach
Drohiczyna i nad Narwi¹. Stopniowe ocieplanie siê klimatu spowodowa³o

Sprawozdanie z badañ przedhistory-
cznych na obszarze województwa wileñskiego i bia³ostockiego

O kurhanach nad górn¹ Narwi¹ i o
hutnikach sprzed 17 wieków

Ochronie dóbr kultury

Historiaosadnictwa, czyli cokryje ziemia.

wejœciena teren Podlasia lasów mieszanych z ca³ym bogactwem towarzysz-
¹cej im drobnej zwierzyny. Wraz z ni¹ pojawili siê nowi myœliwi nastawieni
na polowanie oraz wyspecjalizowane zbieractwo i rybo³ówstwo. Archeolodzy
nazywaj¹ten okres mezolitem, dla którego charakterystycznymi znalezisk-
ami s¹ maleñkie krzemienne no¿yki i grociki strza³. Ludzie zamieszkiwali
wówczas w sezonowo u¿ytkowanych wsiach zak³adanych nad brzegami
jezior i rzek, u¿ytkowanych tak d³ugo, jak d³ugowystarcza³y zasoby ¿ywnoœ-
ci znajduj¹ce siê w okolicy, a po ich wyczerpaniu przenoszono siê kilka kil-
ometrów dalej. Liczne znaleziska krzemiennych ostrzy pochodz¹ce z ter-
enów rozci¹gaj¹cych siê wzd³u¿ doliny Narwi wskazuj¹, ¿e ju¿ oko³o 8000 lat
p.n.e. zamieszkiwali tu koczownicy, poluj¹cy i zbieraj¹cy to, co dawa³ im las i
rzeka.

Przep³ywaj¹ca ze wschodu na zachód przez œrodek dzisiejszej gminy
Czy¿e, niewielka rzeczka o nazwie£oknica sprawia³a, ¿e tereny po³o¿one na
jej brzegach równie¿ by³y atrakcyjne dla dawnych mieszkañców tych ziem.
Jej brzegi oraz rozrzucone na terenie wysoczyzny ma³e jeziorka, dawa³y
po¿ywienie dla licznej zwierzyny i ptactwa. Pierwsze œlady osadnictwa na
terenie gminy pochodz¹ z czasów pomiêdzy 4000 a 1800 lat p.n.e. Na polach
w okolicach Czy¿, Kuraszewa iMorza znaleziononarzêdzia krzemienne oraz
fragmenty ceramiki uznawane przez archeologów za pozosta³oœci wsi lub
sezonowych obozowisk. W tym czasie, oprócz coraz doskonalszych sposobów
wytwarzania narzêdzi krzemiennych, ludzie nauczyli siê wytwarzaæ
gliniane garnki oraz szyæ ubrania z w³ókien roœlinnych. Potrafili tak¿e
uprawiaæ zbo¿a i hodowaæ byd³o, owce i kozy.Uniezale¿nili siêtym samym od
tego, co dostarcza³a im sama natura. Zamieszkiwano wówczas niewielkie
osady, w których stawiano prostok¹tne lub owalne domy o konstrukcji
s³upowej, przykryte dwuspadowymdachem.

Kolejne przemianywi¹¿¹ce siê zwprowadzeniem nowychumiejêtnoœciw
wytwarzaniu narzêdzi maj¹ miejsce po roku 1800 p.n.e. Na teren Podlasia
wkracza wówczas epoka br¹zu. Na obszarze miêdzy Bugiem a Narwi¹,
zaznacza siê wyraŸne oddzia³ywanie tzw. kultury ³u¿yckiej. Zajmowa³a ona
obszar prawie ca³ej Polski oraz czêœæ wschodnich Niemiec i stanowi³a luŸno
powi¹zan¹ ze sob¹ grupê plemion. Ich cz³onkowie wytwarzali podobne
narzêdzia i ozdoby oraz w taki sam sposób chowali zmar³ych. Z tego okresu
pochodzim.in. gród wBisku-pinie.

Na terenie gminyCzy¿e nie znaleziono co prawda tak wspaniale zachow-
anychpozosta³oœci poosadzie, jednak napojedyncze znaleziska z tego okresu
natrafionow okolicachCzy¿, Zbucza oraz wsi Koj³y.

Oko³o prze³omu er widoczne siê coraz wyraŸniejsze wp³ywy ludów
wywodz¹cych siê z terenów dzisiejszej Bia³orusi i Ukrainy nazywane
kultur¹ zarubinieck¹. Jednoczeœnie na tereny Podlasia przybywaj¹ ludy
zwi¹zane z zamieszkuj¹cymi w tym czasie na Mazowszu plemionami
germañskimi, okreœlanymi przez archeologów mianem kultury przewors-
kiej. Jak wynika z relacji historyków rzymskich oraz licznych znalezisk
importów, plemiona germañskie utrzymywa³y œcis³e kontakty handlowe z
Imperium Rzymskim. Osady i cmentarzyska tej kultury koncentruj¹ siê
g³ównie w okolicach Drohiczyna i jedynie we wczesnym okresie wp³ywów
rzymskich, tj. do koñca II w. n.e. wystêpowa³y w dorzeczu górnej Narwi. Z
okolic Czy¿ znane jestz tego okresucmentarzyskowe wsi Lady.

Na prze³omie II i III w. n.e. teren po³udniowego Podlasia zajêty zostaje
przez kulturê wielbarsk¹. Uto¿samiana jest ona z zamieszkuj¹cymi przez
okres prawie 2 wieków na terytorium Polski oraz Ukrainy - Gotami i
Gepidami. Ich historia rozpoczê³a siê w po³owie I wieku gdy gnani jakimœ
nieznanym impulsemwyruszyli zeswoich pierwotnych siedzibw po³udniow-
ej Skandynawii na podbój Europy. „(…) z wyspy Skandza, jakby z kuŸni
plemion lub raczej z ³ona rodz¹cego plemiona (..) wywêdrowali niegdyœ Goci
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.”, jak
piêknie opisywa³ w VI w. n.e. pocz¹tek wêdrówki
Gotów historyk rzymski Jordanes. Osady rdzennych
mieszkañców i przybyszów z pó³nocy s¹siadowa³y ze
sob¹, uczono siê wzajemnie wytwarzaæ nowe narzêd-
zia, noszono takie same ozdoby. To, co dostrzecmo¿na
wmateriale archeologicznym, towyraŸna przemiana
w kulturze duchowej, objawiaj¹ca siê przejœciem z
powszechnie stosowanego w poprzednim okresie
cia³opalnego obrz¹dku pogrzebowego, na obrz¹dek
mieszany tzn. chowanie zmar³ych zarówno w
obrz¹dku szkieletowym, jak i cia³opalnym. Nad
grobami ustawiano kamienne stele nagrobne, uk³a-
dano kamienne krêgi oraz sypano nad grobami
kamienne lub ziemne kurhany. Towarzyszy³y temu
tak¿e takie przemiany kulturowe, jak zaniechanie
obyczaju wk³adania do grobów broni oraz dawania
zmar³ym przedmiotów i ozdób wykonanych z ¿elaza.
Nie wiemy, dlaczego dla ludzi, którzy na co dzieñ
obcowali z mieczem, czy w³óczni¹ oraz u¿ywali ró¿n-
orakich narzêdzi wykonanych z tego surowca, sta³o
siê ono niepo¿¹danym po œmierci? Powszechnie
spotykane s¹ za towykonane z br¹zu, miedzi, srebra,
z³ota, szk³a i bursztynu przepiêkne ozdoby fibule,
bransolety, wisiorki, paciorki. Po Gotach pozosta³y
widocznew wielu miejscach na polach i w lasach,
niewielkie kopce usypane z ziemii kamieni.

na ziemi, nadali jej nazwê (..) Gothiskandza Archeolodzy wi¹¿¹ je z zamieszkuj¹cym tereny œrodkowej
Bia³orusi plemieniem Dregowiczan oraz maj¹cymi swoje
siedziby na dzisiejszej UkrainieWo³ynianami.

Z badañ prowadzonych na terenie osad wynika, ¿e
pocz¹tkowo zamieszkiwano w niewielkich czworok¹tnych
domach lekko zag³êbionych w ziemi i przykrytych dwu-
spadowym dachem. Zbudowane po kilka lub kilkanaœcie
tworzy³y luŸno rozrzucone poœród lasów i ³¹k osady. Wokó³
wsi karczowano las i zajmowano pod uprawê coraz to
wiêksze obszary. Ich liczba i wielkoœæ ros³a w pobli¿u
grodów i szlaków handlowych. Na terenie osad produk-
owano uzbrojenie i narzêdzia (np. Szczyty/Szczytniki w
której mieszkali producenci tarcz, Grotniki grotów do
strza³) a tak¿e zajmowano siê hodowl¹ zwierz¹
t na potrzeby grodu. Na podgrodziach zaopatrywano siê z
kolei w produkty wytwarzane w wyspecjalizowanych
warsztatach rzemieœlniczych, a tak¿e sprowadzane z
innych, wiêkszych, oœrodków miejskich. Przedmiotem
handlu by³y niew¹tpliwie ozdoby oraz przedmioty ze szk³a
i szlachetnych kruszców. Przybysze z osad mogli na targu
sprzedawaæ wyprodukowane przez siebie p³ody rolne,
miód,wosk oraz futra i skóry.

Badania na stanowiskach z tego okresu prowadzono
przedewszystkimna licznie wystêpuj¹cych na tym terenie
cmentarzyskach kurhanowych oraz p³askich w tzw.
„obstawach kamiennych”, z których szczególnie wiele
rozpoznanow okolicachDrohiczyna.

Groby takie przebadano m.in. w Rosto³tach, Cecelach, Kutowej, Skiwach
Ma³ych, Dmochach Rodzonkach, Szpakach, Zawykach, czy Grochach Sta-
rych. W okolicach Czy¿ cmentarzysko z tego okresu znajduje siê w pobli¿u
Kuraszewa. Ponadto na polach nale¿¹cych do wsi Czy¿e, Kuraszewo i Klej-
niki natrafiono na pojedyncze fragmenty glinianych garnków pochodz¹cych
z tegookresu, œwiadcz¹ce o istnieniu w tej okolicy co najmniej kilkuwsi.

Poodejœciu Gotów w IV/V w. n.e. i zaniku kultury wielbarskiej nastêpuje
na omawianym obszarze silne wyludnienie. W VI-VII w. n.e z centrów
znajduj¹cych siê wdorzeczu Prypeci dociera³yna obszar wschodniej i œrodk-
owej Polski wp³ywy s³owiañskie zwi¹zane z tzw. kultur¹ prask¹. Z tego
okresu na terenie Podlasia znanych jest zaledwie kilka stanowisk archeolo-
gicznych, znajduj¹cych siê g³ównie w dolinie Bugu, w okolicy Drohiczyna, a
tak¿e izolowanykompleks stanowiskwHaækach.

Dopiero w IX i Xw. rozwój silnych organizmów plemiennych prowadzi do
zapocz¹tkowania szerokiej akcji kolonizacyjnej zmierzaj¹cej do zagospoda-
rowania s³abo zaludnionych ziem pomiêdzy górn¹ Narwi¹ a œrodkowym
Bugiem. W pocz¹tkowej fazie silniejszy napór ludnoœci p³yn¹cej zMazowsza
doprowadzi³ do opanowania przez ludnoœæ zachodnios³owiañsk¹ terenów a¿
po Muchawiec, górn¹ Narew i Niemen. Z tego okresu pochodzi grodzisko
znajduj¹ce siêwe wsi Zbucz.

Maj¹ce miejsce wXI w. umocnienie polityczne ksiêstwa kijowskiego oraz
wyprawy militarne ksi¹¿¹t ruskich na ziemie nad Bugiem i przejê-cie nad
nimi w³adzy politycznej, spowodowa³y odwrócenie kierunku naporu
osadnictwa i otworzy³o drogê dla nap³ywu ludnoœci wschodnios³owiañskiej.
Po opanowaniu tych ziem ksi¹¿êta ruscy, pocz¹tkowo kijowscy, nastêpnie
turowsko-piñscy i wo³yñsko-haliccy, wznieœli sieæ grodów maj¹cych umocniæ
ich w³adzê i u³atwiæ administrowanie terenami pogranicza. Wzniesiono
wówczasMielnik, Sura¿ i Drohiczyn, z którychostatni sta³ siê bardzo silnym
oœrodkiem na szlaku handlowym ³¹cz¹cym Ruœ i Polskê. O zmianach
etnicznychzachodz¹cych na tych terenach zdaj¹ siê œwiadczyæ tak¿e ró¿nice
w obrz¹dku pogrzebowym. Obok, zwi¹zanych zapewne z Mazowszanami,
cmentarzysk p³askich z ubogo wyposa¿onymi grobami w obstawach kamie-
nnych, coraz czêœciej pojawiaj¹ siê cmentarzyska kurhanowe, w których
znajdowane jest bogate wyposa¿enie charakterystyczne dla wschodnich
S³owian.

Wyj¹tkowo licznie wystêpuj¹ one tak¿e w okolicach Hajnówki, a na terenie
gminy Czy¿e wykopaliska prowadzono na czterech z nich: trzech w Kuras-
zewie i jednymwZbuczu.

W tym czasie brak by³o jednak ci¹gle stabilnej sytuacji politycznej
i militarnej, na co wp³yw mia³y m.in. liczne najazdy jaæwieskie,
z których najwiêksze, z pierwszej po³owy XIII w., dosz³y a¿ doBugu.Dopiero
zakoñczenie wojen polsko-litewskich i ustabilizowanie sytuacji na granicy z
Zakonem Krzy¿ackim sprawi³o, ¿e koniec XIV i pocz. XV w. zapisa³ siê jako
okres dynamicznego rozwoju osadnictwa ziem nad górn¹ Narwi¹ i œrodk-
owym Bugiem. Pomimo nadal nieustabilizowanej przynale¿noœci politycz-
nej, d³ugi okres pokoju sprzyja³ nap³ywowi osadników. Wi¹za³o siê to z
podjêt¹ przez kolejnych w³adców, zarówno mazowieckich - szczególnie ks.
Janusza I jak i litewskich - ks. Witolda, akcj¹, zmierzaj¹c¹ do jak najszybs-
zego zagospodarowania kraju.

Towarzyszy³o temu prowadzone wówczas na szerok¹ skalê karczowanie
olbrzymich po³aci puszcz porastaj¹cych wiêksz¹ czêœæ Podlasia. W XV i XVI
w. skolonizowano, a co za tym idzie, prawie ca³kowicie wyciêto, dawn¹
Puszczê Bielsk¹. Oparcie dla dynamicznie rozwijaj¹cego siê osadnictwa
wiejskiego stanowi³y miasta, w wiêkszoœci przypadków powstaj¹ce z
rozrastaj¹cych siê starszych osad przygrodowych. Dawne grody przekszta³-
cone zosta³y obecnie w oœrodki administracyjno-militarne o charakterze
wczesnomiejskim, tworz¹c doœæ gêst¹ sieæ u³atwiaj¹c¹ zarz¹dzanie krajem.
Do g³ównych oœrodków nale¿a³y wówczas na tym terenie Bielsk Podlaski,
Brañsk,Drohiczyn, Mielnik i Sura¿.

Nasz¹wiedzê dotycz¹c¹ przesz³oœci porównaæmo¿na do skomplikowanej
uk³adanki sk³adaj¹cej siê z wielu setek elementów. Archeolodzy, swoj¹
cierpliw¹ prac¹, dok³adaj¹ do niej kolejne fragmenty, wype³niaj¹ puste
miejsca i umo¿liwiaj¹ zrozumienie ca³ego obrazu naszej historii. Z biegiem
lat, tych niewype³nionych miejsc jest coraz mniej i powoli zaczynamy
rozumieæ, ¿e rozwójnaszej cywilizacji nie zacz¹³ siêw czasachhistorycznych,
opisywanych w kronikach, ale trwa od kilkudziesiêciu tysiêcy lat. Aby
dotrzeæ do chwili obecnej, w której jesteœmy, musieliœmy przejœæ tê ca³¹
drogê, od czasów, w których nasi przodkowie polowali na renifery, uczyli siê
lepiæ gliniane garnki i uprawiaæ zbo¿a. Pamiêtajmy o tym, gdy bêdziemy
patrzeæ na zacierane przez czas i niszczone ludzk¹ rêk¹ (i g³upot¹) pomniki
dawnejœwietnoœci ludów, których imienia dzisiaj nikt ju¿ niewspomni.
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1. Lady:

2. Kuraszewo:

3. Kuraszewo:

Domniemane cmentarzysko u¿ytkowane w II w. n.e. i zniszczone w
czasach nowo¿ytnych podczas wybierania piasku. Znajduje siê ono w lesie
pomiêdzy wsiami Lady i £uszcze. Zachowa³ siêna nim jedengrób cia³opalny
bezpopielnicowy, w którym znaleziono przepalone koœci ludzkie, wêgielki
drzewne pochodz¹ce ze stosu, na którym spalono zmar³ego oraz kilka
fragmentów naczyñ glinianych.Charakterystyczny sposób ich wykonania
pozwala zaliczyæ to znalezisko do tzw. kultury przeworskiej.Znaleziska
dokonanow 1932 r. i opisane onozosta³o przez Zdzis³awaRajewskiego.

Cmentarzysko kurhanowe pochodz¹ce z koñca okresu
wp³ywów rzymskich, tj. z III/IV w. n.e. Znajduje siê ono na uroczysku
nazywanym przez mieszkañców okolicznych wsi „Zamczyskiem”, na
pó³nocnym brzegu rzeczki £oknicy. Przebadano na nim pozosta³oœci 2
zniszczonych kurhanów usypanych z kamieni i ziemi. W œrodkowej czêœci
kurhanów by³y to zwarte bruki przykrywaj¹ce drobne fragmenty przepal-
onychkoœci ludzkich. W nasypy wkopane by³y tak¿e m³odsze groby szkielet-
owe pochodz¹ce z okresu œredniowiecza lub pocz¹tku czasów nowo¿ytnych,
tj. z XV - XVII w. Kurhany nale¿¹ do typu zwanego rosto³ckim i wi¹zanego z
tzw. kultur¹ wielbarsk¹. Wystêpuj¹ one na terenie ca³ego Podlasia oraz na
pó³nocno-wschodnim Mazowszu. Ich cech¹ charakterystyczn¹ s¹ znaczne
rozmiary, odró¿niaj¹ce je o stosunkowo niewielkich kurhanów wczesnoœ-
redniowiecznych oraz kamienny p³aszcz przykrywaj¹cy ziemny nasyp.
Poœrodku znajduje siê zwykle zbudowany z wielu warstw kamienny rdzeñ,
stanowi¹cy przykrycie komory grobowej, mog¹cej kryæ zarówno pochówki
szkieletowe, jak i cia³opalne. Zwi¹zane z nimi s¹ œlady uczt obrzêdowych
odbywanych w czasie pogrzebu. W przypadku grobów szkieletowych
zmar³ych sk³adano czêsto w drewnianych k³odach lub du¿ych komorach. Ze
wzglêdu na bogate dary grobowe, wiêkszoœæ z nich zosta³a wyrabowana
jeszcze w staro¿ytnoœci.Badania na tym cmentarzysku przeprowadzi³ Jan
Jaskanisw roku 1961.

Wczesnoœredniowieczne cmentarzysko cia³opalne z grobami
w obstawach kamiennych, po³o¿one na pó³nocnym brzegu £oknicy, przy
cerkiewce, niedaleko kurhanów z okresu wp³ywów rzymskich. Wiêkszoœæ
obstawkamiennychzosta³a zniszczona przy budowie fundamentu cerkiewki
oraz podczas prowadzonych jeszcze przed wojn¹ amatorskich wykopalisk.
Podczas badañ archeologicznych, które prowadzili na tym stanowisku
Zdzis³aw Rajewski (w 1932 r.) oraz Danuta Jaskanis (w 1961 r.) rozpoznano
13 grobówcia³opalnych bezpopielnicowych.

Jak wynika z tego krótkiego opisu pradziejów, okolice Czy¿ stanowi³y
bardzo atrakcyjne tereny dla dawnych mieszkañców Podlasia. Szczególnie
widoczne to jest od oko³o IIwiekun.e., gdy pojawiaj¹ siê liczne cmentarzyska
zwi¹zane z kultur¹przeworsk¹ iwielbarsk¹. Sytuacja ta nie zmienia siê i w
okresie wczesnego œredniowiecza, kiedy to w okolicach Kuraszewa mamydo
czynienia z wyj¹tkowym nagromadzeniem cmentarzysk, którym z ca³¹
pewnoœci¹ towarzyszy³y liczne osady. Z tego samego okresu pochodzi
cmentarzysko w Zbuczu i nieco od nich starszy gród w Zbuczu. ¯yznoœæ gleb
oraz „przyjazny” krajobraz sprawia³y, ¿e ziemia czy¿ewska ju¿ od kilku
tysiêcy lat stanowi³a dobre miejsce dla ¿ycia. Umieli to doceniæ nasi przo-
dkowie, umiejmy imy, korzystaj¹c z tego co przynosi nam samanatura.

Znaleziono na nim przepalone koœci ludzkie, fragmenty glinianych garnków
oraz liczne ozdoby i czêœci ubiorów, poœród których wspomnieæ mo¿na
kab³¹czki skroniowe,pierœcionki, bransoletê i szklane koraliki. Zmar³ym do
grobów wk³adano tak¿e przedmioty codziennego u¿ytku, takie jak przêœliki
gliniane, drewnianewiaderka czy ¿elazne krzesiwa.

Na opisywanym cmentarzysku
pochowanych mog³o byæ nie wiêcej ni¿ 40
osób i s¹dziæ mo¿na, ¿e u¿ytkowany on
by³ przez grupê 15-20 osób przez okres
oko³o 50lat.

Trzecie wczesnoœred-
niowieczne cmentarzysko w obstawach
kamiennych po³o¿onych w s¹siedztwie
wsi Kuraszewo, zwane jest „Kamienic¹”
i znajduje siê na pó³nocno-wschodnim
skraju wsi, w miejscu gdzie dawniej sta³
wiatrak. Zbadano na nim 1 grób
szkieletowy oraz stwierdzono, ¿e
wczeœniej zosta³o tam zniszczonych
jeszcze kilka dalszych pochówków.
Znaleziono na nim jedynie kilka
fragmentów naczyñ glinianych oraz
nieokreœlony przedmiot ¿elazny.
Stanowisko badane by³o w roku 1932
przez Zdzis³awaRajewskiego.

5. Kuraszewo:

6. Zbucz:

8.Kamieñ:

9. Koj³y:

Wczesnoœredniowieczne cmentarzysko z grobami w obstawach
kamiennych i kurhanowych.Cmentarzysko w Zbuczu jest jednym z najciek-
awszych i najwa¿niejszych

Kurhan zwany Koœcia Górka, znajduj¹cy siê ok. 80 m na
po³udniowy-wschód od drogi z Tyniewicz do Kamienia i ok. 140 m na zachód
od zabudowañ wsi Kamieñ. Jest to kopiec o œrednicy ok. 20 m i wysokoœci 3
m.Wgprzekazówmieszkañcówznaleziono przynim monetê „zXIIIw.”
Kurhan nie by³ nigdy badany, jednak ze wzglêdu na kszta³t i rozmiary
istniejeprzypuszczenie, ¿e zwi¹zany jest z kultur¹wielbarsk¹.

Kurhan o œrednicy ok. 10 m i wysokoœci 2 m, znajduj¹cy siê w
odleg³oœci ok. 300mna pó³noc od zabudowañwsi i 250m na zachód od drogi z
Koj³ów doNowokornina. Kurhan nie by³ nigdy badany, jednakzewzglêdu na
kszta³t i rozmiary istnieje przypuszczenie, ¿e zwi¹zany jest ze wczesnym
œredniowieczem.

stanowisk z okolic Hajnówki. Obiekt sk³ada siê z
17 kurhanów oraz grobów p³askich w obstawach kamiennych zajmuj¹cych
³¹cznie powierzchniê oko³o 1 ha. Jest to jedno z najlepiej zachowanych
cmentarzysk wczesnoœredniowiecznych, na którym s¹siaduj¹ ze sob¹
kurhany oraz groby w obstawach kamiennych. Wedle aktualnego stanu
wiedzy, zwyczaj chowania zmar³ych pod kurhanami uto¿samiany jest z
ludami wschodnios³owiañskimi, zaœ groby z obstawami kamiennymi z
Mazowszanami. Istnienie tych dwóch rodzajów pochówków na jednym
cmentarzysku, mo¿e byæ œwiadectwem przyjaznych stosunków panuj¹cych
pomiêdzy tymi dwoma grupami ludnoœci lub te¿ wskazuje na ci¹g³oœæ
osadnicz¹ pomiêdzy przyby³ymi na te ziemie w XI i XII w. osadnikami ze
wschodui z zachodu.

Wedle relacji z koñca XIX wieku kurhany by³y rozkopywane przez
archeologa amatora profesora Józefa Jaroszewicza.Podczas tych prac
znaleziono kilkanaœcie szkieletów ludzkich a tak¿e ¿elazny topór oraz
ozdobywykonane zmiedzi i br¹zu.

W latach 2004 i 2005 ekspedycjaInstytutu Archeologii i Etnologii Polskiej
Akademii Nauk, kierowano przez Dariusza Krasnodêbskiego przeprowadz-
i³a systematyczne badania wykopaliskowe, które jakkolwiek nie przynios³y
odkrycia ¿adnych œladów szcz¹tków ludzkich, to jednak dziêki licznym
znaleziskom ozdób i fragmentów glinianych naczyñ potwierdzaj¹, ¿e
zmar³ych chowano tampomiêdzyXI aXIIIw.

Najwa¿niejsze stanowiska archeologiczneznajduj¹ce siê na
terenie gminy Czy¿e badane przez archeologów
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Edukacyjna Œcie¿ka Archeologiczna
Zabytki archeologiczne gminyCzy¿e

Historia osadnictwa ziem pomiêdzy Narwi¹ a Bugiem siêga 8000
lat p.n.e., gdy tereny te przemierzali w poszukiwaniu zwierzyny
pradziejowi myœliwi.Pierwsze œlady osadnictwa na terenie gminy
Czy¿epochodz¹ z czasów pomiêdzy 4000 a 1800 lat p.n.e.Napolachw
okolicach Czy¿, Kuraszewa i Morza znaleziono narzêdzia krze-
mienne oraz fragmenty glinianych naczyñ.

Oko³o prze³omu er w I i II w. n. e. pojawiaj¹ siê osady i cmenta-
rzyska zwi¹zane z kulturami przeworsk¹ i wielbarsk¹. Pozosta³oœci
cmentarzysk z tego okresu ³¹czonych z wêdruj¹cym przez ziemie
Podlasia plemieniem germañskich Gotów, znane s¹ z okolicwsi Lady
iKuraszewo.

Od VI-VII w. n. e. z centrów znajduj¹cych siê w dorzeczu Prypeci
dociera³y na obszarwschodniej iœrodkowej Polski wp³ywy s³owiañskie. WIX
i X w. rozwój silnych organizmów plemiennych prowadzi do zapocz¹
tkowania szerokiej akcji kolonizacyjnej zmierzaj¹cej do zagospodarowania
s³abo zaludnionych ziem w dorzeczu Narwi. W pocz¹tkowej fazie silniejszy
napór ludnoœci p³yn¹cej zMazowsza doprowadzi³ do opanowania tych terenó
w przez ludnoœæ zachodnios³owiañsk¹. Z tego okresu pochodzi grodzisko
znajduj¹ce siê we wsi Zbucz. Umocnienie polityczne ksiêstwa kijowskiego
maj¹ce miejsce w XI w. spowodowa³y odwrócenie kierunku naporu
osadnictwa i otworzy³o drogê dla nap³ywu ludnoœci wschodnios³owiañskiej.
O zachodz¹cych zmianach etnicznych œwiadcz¹ ró¿nice w obrz¹dku
pogrzebowym. Obok, zwi¹zanych zapewne z Mazowszanami, cmentarzysk
p³askich z grobami w obstawach kamiennych, z ubogo wyposa¿onymi
pochówkami, pojawiaj¹ siê bogate cmentarzyska kurhanowe, charaktery-
styczne dla wschodnich S³owian. Archeolodzy wi¹¿¹ je z zamieszkuj¹cym
tereny œrodkowej Bia³orusi plemieniem Dregowiczan oraz maj¹cymi swoje
siedziby na dzisiejszej UkrainieWo³ynianami.

Badania na stanowiskach z tego okresu prowadzono g³ównie na licznie
wystêpuj¹cych cmentarzyskach, w tym na trzech znanych z okolic
Kuraszewa i jednymwZbuczu.

The archaeologyof Czy¿e commune
The history of the colonization of the land between Narew and Bug

reaches 8000 yearsB.C., when ancient hunterswandered through this land.
The first traces of the colonization on the territory of Czy¿e commune come
from the times between 4000 and 1800 B.C. On fields of villages Czy¿e,
Kuraszewo andMorzewere found flint-tools and fragmentsof clay-dishes.

At the turn of I and II century A.D. there appears the settlements and
cemeteries connected with cultures of Przeworsk and of Wielbark. Remains
of burial grounds from this period possibly connected with tribe of Germanic
Goths migrating through lands of Podlasie, has been found on territories of
the villages Lady andKuraszewo.

Since VI-VII centuries A.D. eastern and central Poland reached Slavic
influences from Slavic centers situated in the river-basin of Prypeæ
. In IX and X century the development of robust tribal groups started the
beginning of the wide colonization and progress of weakly peopled land in
the river-basin of Narew. At the beginning those territories have been
captured and controlled by the Western-Slavic population coming from
Mazovia. From this period originates the burg-castle found in a village
Zbucz. The political consolidation of principality of Kiev taking place in XI
century caused the reversal of the direction of the pressure of the coloniza-
tion and opened the way for the affluence of the Eastern-Slavic population.

Ethnical changes are testified by differencesin
the funeral ceremonial. Next to connected
surely with Mazowszanie flat burial grounds
with graves in stone-guards, with poorly
equipped burials, there are rich burial mound
cemeteries, characteristic for eastern Slavs.
Archaeologists are connecting it with the tribe
of Dregowiczanie from central Belorussia and
with the tribe of Wo³ynianie, which lived in
today's Ukraine. Researches on archeological
stands from this period have been mostly
conducted on big number of burial grounds,

among others on three well-known from region of Kuraszewo and one in
Zbucz.

ZBUCZ: cmentarzyskowobstawachkamiennych
Wczesnoœredniowieczne cmentarzysko z grobami w obstawach

kamiennych, pochodz¹ce z okresu pomiêdzy koñcem XI a XIII w. n.e. Jest to
jedno z najlepiej zachowanych cmenta-rzyskwczesnoœredniowiecznychw tej
czêœci Podlasia. Jego wyj¹tkowoœæ polega na tym, ¿e s¹siaduj¹ ze sob¹ dwa
rodzaje obrz¹dku pogrzebowego- kurhany oraz groby w obstawach
kamiennych. Podobne groby p³askie znane s¹ g³ównie z okolic Drohiczyna,
jednak natrafiæ na nie mo¿na równie¿ w okolicach Bielska Podlaskiego, w
Szczytach-Dziêcio³owie iKuraszewie. Cmentarzysko w zajmuje obszar oko³o
0,5 ha.

Wedle aktualnegostanuwiedzy, zwyczaj chowania zmar³ych w grobach z
obstawami kamiennymi przyszed³ na tereny Podlasia wraz z Mazowszana-
mi. Zmar³ych chowano spalonych b¹dŸ niespalonych pod brukiem u³o¿onym
z drobnych kamieni polnych. Wokó³ niego ustawiano wielkie g³azy tworz¹ce
czworok¹ty, nie zawsze jednak odpowiadaj¹ce poszczególnymgrobom.

W trakcie badañ wykopaliskowych prowadzonych przez Instytut
Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk nie uda³o siê znaleŸæ
¿adnych pochówków. Natrafiono natomiast na liczne znaleziska ozdób,
takich jak szklana lunula, pierœcionek z br¹zu, kilkanaœcie szklanych
koralików oraz liczne fragmenty glinianych naczyñ. Potwierdzaj¹ one, ¿e na
grobachodbywano obrzêdy pogrzebowe, podobne do opisanychw „Dziadach”
AdamaMickiewicza.

Cmentarzysko to badane by³o równie¿ wpo³owieXIXw. przez archeologa-
amatora prof. Józefa Jaroszewicza, który mia³ na nim znaleŸæ rozsypuj¹ce
siê koœci ludzkie a tak¿e

.

¿elazne æwieki, bransoletki z blachy miedzianej
wyciête, ró¿nego koloru paciorki szklane, okr¹g³e i pod³ugowate; kolce
srebrne i z posrebrzanej miedzi, kó³eczko pod³u¿ne

Zbucz burial-ground in stone-guards
Theearly-mediaeval burial-ground with graves in stone-guards from the

period between the end of XI century and XIII century AD. It is one of best
kept early-mediaeval burial-grounds in this part of Podlasie.His exception-
ality consists in the fact that there are two kinds of the funeral ceremonial:
burial mounds and graves in stone-guards. Similar flat graves mostly are
known from regions of Drohiczyn, however, is possible to encounter them
also in region of Bielsk Podlaski inSzczyty-Dziêcio³owo andKuraszewo. The
burial-ground occupies the area about 0,5ha.
According to the current state of the knowledge, the custom of burying
deceased in graves with stone-guards was brought to Podlasie by tribe of
Mazowszanie. Deceased were burred
burned or not-burnt under the pavement of
small field-stones. Round it one placed big
stones forming quadrangles, not always
equal toeach particular grave.

During the excavation research
conducted by the Institute of the
Archaeology and the Ethnology of Polish
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Academy of Sciences archeologists did not succeed to find burials. Whereas
numerous decorations, such as a glass lunula, the ring of bronze, a dozen of
glass beads and numerous fragments of clay-dishes has been found. It
confirms that on graveswere performed burial rituals similar to described in
„Dziady” ofAdam Mickiewicz

The burial-ground was investigated also in the middle of XIX century. by
the archaeologist - amateur prof. Józef Jaroszewicz, who reportedly found
there crumble human bones and also

beads

.

iron-hobnails, bracelets of the copper
plate, glass the different color and shape, barbs of silver and of silver
coveredwith copper, longitudinal ring.

KURASZEWO cmentarzyska
Wczesnoœredniowieczne cmentarzysko cia³opalne z grobami w obstawach

kamiennych. Przebadano na nim 13 grobów cia³opalnych bezpopielnicow-
ych. Znaleziono na nim przepalone koœci ludzkie, fragmenty glinianych
garnków oraz liczne ozdoby i czêœci ubiorów, poœród których wspomnieæ
mo¿na kab³¹czki skroniowe, pierœcionki, bransolety i szklane koraliki.
Zmar³ym do grobów wk³adano tak¿e przedmioty codziennego u¿ytku, takie
jak przêœliki gliniane, czy ¿elazne krzesiwa. Czêœæ z tych przedmiotów
charakterystycznych jest dla kultury zachodnios³owiañskiej, czêœæ zaœ dla
S³owianwschodnich.

Na cmentarzysku pochowanychmog³o byæ nie
wiêcej ni¿ 40 osób i s¹dziæ mo¿na, ¿e u¿ytkowany
on by³ przez grupê 15-20 osób przez okres oko³o
50 lat. Podobne groby p³askie znane s¹ g³ównie z
okolic Drohiczyna, jednak natrafiæ na nie mo¿na
równie¿ w Szczytach-Dziêcio³owie i Zbuczu, a
tak¿e na dwóch innych cmentarzyskach
po³o¿onych na gruntach wsi Zbucz - jednym
znajduj¹cym siê kilkaset metrów na po³udnie i
drugim, kilometr na wschód od tego miejsca.
Kuraszewska nekropolia jest jednak jedn¹ z
nielicznych, na którejwystêpuj¹wy³¹cznie groby
cia³opalne.

Wedle aktualnego stanu wiedzy, zwyczaj
chowania zmar³ych w grobach z obstawami
kamiennymi przyszed³ na tereny Podlasia wraz
zMazowszanami. Zmar³ych chowano spalonych
b¹dŸ niespalonych pod brukiem u³o¿onym z
drobnych kamieni polnych. Wokó³ ustawiano
wielkie g³azy tworz¹ce czworok¹ty, nie zawsze
jednak odpowiadaj¹ceposzczególnymgrobom.

Badania prowadzone by³y przez Zdzis³awa
Rajewskiego w roku 1932 oraz Danutê Jaskanis
w roku 1961.

KURASZEWO-burial-grounds
The early-mediaeval crematory burial-ground with graves in stone-guards.
There have been examined 13 crematory urn graves. One found there over-
burned human bones, fragments of clay pots and numerous jewellery and
parts of clothes among which worth to be mentioned are: hoops, rings,
bracelets and glass beads. For deceased to theirgraveswere put also goodsof
everyday usage suchas clay-spindles, or iron-flints. The part of those objects
is characteristic for the western-Slavic culture and other part for eastern
Slavs.On the burial-ground were buried no more than 40 persons and one
can suppose that it could be used by the group of 15-20 persons during about
50 years.

Similar flat graves are knownmostly from region of Drohiczyn, however
they may be encountered also in Szczyty-Dziêcio³owo and Zbucz, and also on
two other burial-grounds on territory of Zbucz village - one which is situated
several hundred meters to the south and second one - one kilometer to the
east fromthis place.
However, necropolis of Kuraszewo is one of rare ones, where are exclusively
crematory graves.
According to the current state of the knowledge, the custom of burying
deceased in graves with stone-guards was brought to Podlasie by tribe of
Mazowszanie. Deceased were burred burned or not-burnt under the
pavement of small field-stones. Round it one placed big stones forming
quadrangles, not alwaysequal to each particulargrave.

Researches were conducted by Zdzis³aw Rajewski in the year 1932 and
DanutaJaskanis in the year 1961.

ZBUCZ cmentarzysko kurhanowe
Cmentarzysko tworzy 17 ró¿nej wielkoœci kopców

ziemnych, usypanych w dwóch oddzielonych od
siebieskupiskach.

Badania wykopaliskowe prowadzone przez
Instytut Archeologii i Etnologii PAN w jednym z
nich nie przynios³y odkrycia ¿adnych pozosta³oœci
grobowych. Jednak wedle relacji pochodz¹cej z
koñca XIX wieku, pó³ wieku wczeœniej kurhany
rozkopywane by³y przez archeologa-amatora,
profesora Józefa Jaroszewicza. Podczas tych prac
miano znaleŸæ w jednym z nich

Podobne kopce ziemne znajdowane w Puszczy
Bia³owieskiej oraz na terytorium dzisiejszej
Bia³orusi kry³y w sobie groby cia³opalne lub
szkieletowe pochodz¹ce z okresu wczesnego
œredniowiecza. Znajduj¹ce siê w nich pochówki
wyposa¿one by³y w nieliczne ozdoby oraz gliniane
garnuszkiwstawiane jako dary zpo¿ywieniem.

kilkanaœcie doœæ
du¿ych szkieletów, które styka³y siê czaszkami i
u³o¿one by³y promieniœcie; w innym natrafiono na
jeden szkielet, przy którym znaleziono zupe³nie
przerdzewia³y topór, w ró¿nych innych znaleziono
tak¿e kilka z³otych (?) przedmiotów bardzo piêknie
wykonanych, miêdzy innymi ³añcuszek i koliê.

Kurhany w Zbuczu wymagaj¹ dalszych badañ, które pozwol¹ okreœliæ ich
chronologiê oraz charakter. W przypadku gdyby potwierdzi³ siê ich
obrzêdowy charakter, cmentarzysko w Zbuczu by³ oby jednym z najciek-
awszych tego typu obiektów, na którym groby w obstawach kamiennych
zwi¹zane z Mazowszanami i podkurhanowe, sypane przez Dregowiczan,
znajduj¹ siêw jednymmiejscu.

Zbucz - themoundsburial-ground
The burial-ground consists of 17 soil mounds of different size, formed in

two separated groups. Excavation research conducted in one of them by the
Institute of Archaeology and Ethnology PAN didn't effect with discovering
grave remains. However, according to the relation from the end of XIX
century, half a century ago mounds were dug by the archaeologist-amateur
professor Józef Jaroszewicz During these works a

Similar terrestrial mounds,
found in the Bia³owie¿a primeval forest and on the territory of today's
Belorussia, contained early-Medieval crematory or skeleton graves. The
burials found in them were equipped with innumerous jewellery and little
clay mugs put in asgifts with thefood.

Mounds in Zbucz needs further research which will let us qualify their
chronology and character. In the case if its ceremonial character could be
confirmed, the burial-ground in Zbucz would be one of the most interested
objects of this type, whereon graves in stone-guards connected with
Mazowszanie and under-mound graves connected with Dregowiczanie are
foundin one place.

. dozen of quite large
skeletons formed into radial circle with its sculls put together have been
found. In other grave there was one skeleton equipped with a completely
rusted axe and in other ones also several very beautiful golden (?) objects,
among other things a chainlet and a necklace.
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„Carski Szlak”
Trasa przebiegu szlaku: Bielsk Podlaski - Studziwody -
Widowo - U¿yki - £oknica - Szczyty - Podrzeczany -Czy¿e -
(Leniewo - Lady - Zbucz) - Cmentarzysko Hrabniak -
Grodzisko "Okopy" - Koj³y - Nowe Berezowo - Czy¿yki -
Hajnówka.

Carski Hostineæ-droga, któr¹ przez Bielsk do Bia³owie¿y podró¿owali
rosyjscy carowie, ksi¹¿êta, arystokraci. Choæ istnia³ tu wczeœniej,w
XIX wieku zosta³ onulepszony i nabra³ znaczenia wrêcz strategicznego.Tra-
sa wytyczona zosta³a na podstawie badañ tere-nowych przeprowadzonych
przezm³odych uczestnikówprzedsiêwziêcia.

hostineæ

Wsie znajduj¹ce siê na naszym szlaku nale¿a³y do g³ównej
trasy . Warto wspomnieæ, i¿ w œwiadomoœci
mieszkañców tych bia³oruskich terenów zachowa³ siê
nie jako jedna konkretna droga, ale jako obszar po³o¿ony tak¿e
wokó³niej - st¹d te¿taka forma szlaku.

Carskiego Hostincia
Hostineæ

Czy¿e:

Lady :

CmentarzyskoHrabniak

Wieœ prawdopodobnie powsta³a na pocz¹tku XVI wieku,a
pierwsze wzmiankiw dokumentach pisanychdotycz¹ 1529 roku.
Od samego pocz¹tku Czy¿e by³y wsi¹ królewsk¹. Podlega³y
jednak leœnictwu bielskiemu. Wynika³o to z faktu, i¿ wieœ
zamieszkiwali strzelcy - kategoria ludnoœci s³u¿ebnej, której
obowi¹zkiem oprócz polowañ w Puszczy Bia³owieskiej, by³o
uczestnictwo w wyprawach wojennych. Dziêki temu zwolnieni
byli oni z pañszczyzny. Podczas wojny strzelcy spe³niali wa¿n¹
rolê, id¹c tu¿ przy dzia³ach. Wzmianki o strzelcach z Czy¿ów
mo¿emy znaleŸæ jeszcze w koñcu XVIII w., a dok³adniej w
dokumencie z 1792 r. W Czy¿ach, oprócz strzelców, mieszkali
tak¿eosocznicy.

Nazwa wsi pochodzi od s³owa "lada", co oznacza wielk¹
polanê, miejsce wyciête w œrodkupuszczy. W XVI wieku znajdow-
a³ siê tu folwark, który by³ siedzib¹ leœniczego zarz¹dzaj¹cego
puszcz¹ bielsk¹, która w owym czasie porasta³a te tereny. W
1664 roku znajdowa³ siê tam równie¿ wiatrak.W XIX wieku w
ladachznajdowa³o siê 16 chat, wktórychmieszka³o 162 osoby.

O bardzo bogatej historii tych terenów siêgaj¹cej wczesnego
œredniowiecza œwiadczyæ mo¿e cmentarzysko Hrabniak.Jest to
wczesnoœredniowieczne cmentarzysko z kurhanami i grobami w
obstawach kamiennych datowane na X - XII wiek. Jest to jeden z
najciekawszych obiektów archeologicznych na Podlasiu. Uroc-
zysko znajduje siê w lasku grabowym - st¹d te¿ wywodzi siê jego
nazwa. Teren ten po raz pierwszy by³ badany ju¿ w latach 1856 -
57. Podczas badañ, w jednym z kurhanów znalaz³ on kilka
szkieletów,w innymzaœ koœci jednej osoby z toporem,Oprócz tego
natrafiono tu na liczne gwoŸdzie, miedziane bransolety, szklane
paciorki, srebrne zawieszki i ceramikê. Mogi³y przypisano
Jaæwingom.

Szlaki Turystyczne

Grodzisko " Okopy "
Badania archeologiczne przeprowadzone w Zbuczu w czerwcu 2004 roku
wykaza³y, i¿ wa³y grodziska zbudowane zosta³ywX-XIwieku

Wykaza³y one, i¿ najprawdopodobniej by³ to gród o charakterze schro-
nieniowym i nie istnia³a tu prawdopodobnie ¿adna zabudowa o charakterze
mieszkalnym. Usypane wokó³ centralnego placu wa³y s³u¿y³y jako miejsce
daj¹ce schronienie w razie najazdu wrogich wojsk. Umocnienia te powsta³y
pomiêdzy X a XI w.. Grodzisko by³o otoczone przez wa³ prawdopodobnie o
konstrukcji drewniano- ziemnej,a tak¿e p³ytk¹ fosê.

Koj³yWieœ nale¿¹ca do dóbr królewskich. O Koj³ach
wspomina siê ju¿ w Lustracji Województwa Podlaskiego z
1576 roku. Dokument ten informuje, i¿ Koj³y zamieszk-
iwane by³y przez osoczników- kategoriê ludnoœci
s³u¿ebnej, której zadaniem by³o strze¿enie lasów puszczy
bielskiej, która porasta³ate tereny.

Pod koniec XIXwieku wieœ sk³ada³a siê z 78 chat, w którychmieszka³o 516
osób. We wsi znajduje siê prawos³awna drewniana kaplica z 1909 roku pod
wezwaniem œw.Aleksego.

Trasaprzebiegu szlaku:

Rakowicze Czy¿e -Osówka
Bia³ystokDojlidy- BielskPodlaski-Szczyty
-Dziêdzio³owo -
Hajnówka -Micha³owo.
£¹cznad³ugoœæ szlakuwynosi 164 km.

Szlak promuje kulturê prawos³awia na Pó³nocnym
Podlasiu zabytkowe, w znacznej czêœci drewniane
cerkwie i inne obiekty kultu: kapliczki, krzy¿e
wotywne itp. W swym przebiegu prezentuje m. in.
ró¿norodne w stylu i wieku œwi¹tynie województwa
podlaskiego, zahaczaj¹c odwie wsiewGminieCzy¿e.

Szlak Prawos³awnych Œwi¹tyñ Podlasia:

Szlak rowerowy:

Przez Gminê Czy¿e przechodzi czerwony szlak
rowerowy

Hajnówka - Osówka - Czy¿e Zbucz
Morze - Piaski - 85 km ( tu ³¹czy siê z dwoma innymi
szlakami rowerowymi).

Trasa szlaku :

Trasa szlaku prowadzi zarówno przez puszczañskie dzikie ostêpy, jak i
obszaryotwarte, o pe³nym uroku, wiejskim krajobrazie, z dobrze zachowan¹
architektur¹ drewnian¹. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje miejscowoœæ Czy¿e
o zabytkowym uk³adzie urbanistycznym, tzw. ulicówka. Jest to pozosta³oœæ
po pomiarze w³ócznejprzeprowadzonym przez Królow¹Bonê.WCzy¿ach, do
momentu po¿aru w 1984 r. znajdowa³a siê zabytkowa Cerkiew parafialna
pod wyzwaniem Zaœniêcia NMP. W lesie przy drodze miêdzy Czy¿ami i
Osówkaznajduje siêmiejsce gdziemo¿nazorganizowaæ ognisko.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Klejniki: wieœ za³. w po³. XVI w. przez ch³opów
królewskich, podlegaj¹cych starostwu
bielskiemu. Dawna nazwa Zygmuntowo od
króla Zygmunta Augusta, le¿y przy starym
trakcie królewskimzPodlasia naLitwê.

- prawos³awna cerkiew cmentarna p.w. Przemienienia Pañskiego z l. 1865-
70, kaplica prawos³awna p.w. Œw. Miko³aja Cudotwórcy z 1870 r. i cerkiew
p.w. Wniebowst¹pienia Pañskiego wybudowana w l. 1974-1988 z
kamiennymogrodzeniem zk. XIXw. oraz kapliczka s³upowaz l. 20 XXw.
- izba regionalna (w szkole podst.), wnêtrze chaty podlaskiej, krosna i
narzêdzia rolnicze.

wieœ za³. w XVI w. przez bartników i osaczników wdawnej Puszczy
Bielskiej.
- kaplica prawos³awna p.w. Œw. Aleksego z 1909 r.

wieœ po³. nad rz. £oknic¹ za³o¿ona przed 1570r.
- prawos³awna cerkiew drewniana p.w. Œw. Antoniego Peczerskiego
wzniesiona jako cmentarna w 1868 r. przez unitów, wyposa¿enie wnêtrza z 2
po³. XIXw.; cmentarzysko zX-XIIw. i kurhanyz IV-Vwn.e.

dawny folwark za³. w 1563 r., siedziba leœnictwa administruj¹cego
Puszczê Ludzk¹.

wieœ za³. ok. 1570 r. przez dworzanina królewskiego Ostafi
Chaleckiego. Nazwa pochodzi od rodu Morzów herbu Mora. Zachowane
cha³upy ze zdobnictwemzpocz. XXw.
- prawos³awnacerkiew cmentarna p.w. Œw. Tekli z 1810 r..

wieœ po³. przy drodze Hajnówka Bielsk Podlaski. Gniazda bociana
bia³ego, punkt widokowy po³. ok. 1 km przy szosie do Czy¿. Zachowany
drewniany dom dró¿nika „Koszarka” z koñca XIXw.
- wczesnoœredniowieczne grodzisko pierœcieniowe z IX-XII w., zachowany
zaryswa³ów o wys. do 3 m, miejsce festynów archeologicznych, m.in. pokazy
walk rycerskich i wystêpy bia³oruskich zespo³ów obrzêdowych;
- cmentarzysko „Mogi³ki-Grabniak” z IV-V w., groby w obstawie kamiennej
i kurhany.

Koj³y:

Kuraszewo

Lady:

Morze:

Zbucz:

Wybrana literatura do
„Przewodnika archeologicznego po gminie Czy¿e”
1.

2.

3.

4.
5.

6.

D. Jaskanis, Materia³y z badañ cmentarzyska z grobami cia³opalnymi
w okolicy Kuraszewa w pow. Hajnówka, Rocznik Bia³ostocki 6, 196,
s. 241-265.
J. Jaskanis, Wyniki badañ kurhanu w Kuraszewie, pow. Hajnówka,
przeprowadzonych w 1961 roku, Rocznik Bia³ostocki 4, 1963, s. 323-340.
K. Ja¿d¿ewski, O kurhanach nad górn¹ Narwi¹ i hutnikach z przed 17
wieków, Z Otch³ani Wieków, R XIV, 1939, s. 1-22 .
D. Krasnodêbski, Archeologiczne zabytki powiatu hajnowskiego, 2005.
K. Musianowicz, Granica mazowiecko-drehowicka na Podlasiu we wczes-
nym œredniowieczu, Materia³y Wczesnoœredniowieczne 5, 1960, s. 187-230.
Z. Rajewski, Sprawozdanie z badañ przedhistorycznych na obszarze
województwa wieleñskiego i bia³ostockiego, Z Otch³ani Wieków, R. VII,
1932, s. 92-93.

Gmina Czyże
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Kalendarz imprez:
Kupalinka ( druga niedziela lipca ). Festyn z obrzêdem Œwiêtojañskim nad
zbiornikiemwodnym wLeniewie.

Wójt GminyCzy¿e, GOKCzy¿e, ZGBTSK.

Pogañskie œwiêto Noc Kupa³y to odpowiednik Nocy Œwiêtojañskiej w kulturze
chrzeœcijañskiej.Tradycj¹ Festynu „Kupalinka” wLeniewie s¹ wystêpy zespo³ów
artystycznych i obrzêdowych, puszczanie wianków na rzece £oknica, a tak¿
e palenie ognisk i ludowa zabawa taneczna. Tak jest co roku i to w³aœnie te
atrakcje przyci¹gaj¹ do Leniewa kilkutysiêczn¹publicznoœæ.

Organizatorzy:

Festyn Archeologiczny' Zbucz Grodzisko
oraz Spotkania zObrzêdemDo¿ynkowym
(pierwszaniedzielawrzeœnia )
impreza pod patronatem Oœrodka Ochrony
Dziedzictwa Archeologicznego w Warszawie w
ramach Europejskich Dni Dziedzictwa promuj¹ca
wczesnoœredniowieczne grodzisko w Zbuczu.

: Gmina Czy¿e Urz¹d Gminy
Czy¿e, 17-207 Czy¿e 98, Starostwo Powiatowe w
Hajnówce.

Od czterech lat wa¿nym elementem Festynu
Archeologicznego w Zbuczu jest mo¿liwoœæ
po³¹czenia zwiedzania zabytkowych obiektów
archeo logicznych z wystêpami zespo³ów
folklorystycznych, pokazami dawnych rzemios³,
walkami wojów, kiermaszami artystycznymi,
konkursami, grami i szeroko rozumianym
wypoczynkiem rodzinnym.

Organizatorzy

Na smakoszy czekaj¹ wyroby kuchni regionalnej, dawnepotrawy, stary krupnik,
wêdzone miêsiwo i ryby, jak równie¿ prawie wspó³czesny bigos czy te¿ pierogi.
Jak przysta³o na festyn - nie braknie straganów z przeró¿nymi breloczkami,
wisiorkami iwieloma innymi ozdobami

Jesienne Spotkania z Folklorem ( paŸdziernik/ listopad ) spotkania
zespo³ów obrzêdowych - Czy¿e, Klejniki, Kuraszewo. : Gminny
Oœrodek KulturywCzy¿ach, 17-207 Czy¿e98, ZG BTSK

Organizatorzy

Wa¿niejsze Odpusty w Parafiach Prawos³awnych Gminy Czy¿e:

1.Cerkiew pw. Zaœniêcia Najœwiêtszej Marii Panny w Czy¿ach:

2.Cerkiew pw. Przemienienia Pañskiego w Klejnikach:

3.Cerkiew pw. Œw. Antoniego Peczerskiego w Kuraszewie:

Odpust „Œw. Jerzego” 6 maj
Odpust „Splennie" ( Zaœniêcie Najœwiêtszej Marii Panny )28 sierpieñ
Odpust „Œw. Kozmy i Damiana”14 lipiec i 14 listopad

Odpust „Spasa” ( Przemienienie Pañskie ) - 19 sierpieñ
Odpust „Uszeœcie” ( Wniebowst¹pienie Pañskie) - ( 40 dzieñ po Prawos³awnym
Zmartwychwstaniu )

Odpust „Œw. Antoniego Peczerskiego”- 23 lipiec
Odpust „Kazañskiej Ikony Matki Boskiej” - 4 listopad
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