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Mateusz Popek – Rybołówstwo na południowym wybrzeżu Morza Bałtyckiego w mezolicie i na 

początku neolitu 

W początkach holocenu na południowym wybrzeżu Morza Bałtyckiego zbieractwo oraz rybołówstwo 

było głównym sposobem zdobywania pożywienia. Na wybrzeżu łowcy polowali na ssaki oraz ryby 

morskie. Rekonstrukcję rybołówstwa w omawianym okresie można oprzeć na trzech podstawach: 

stanowiskach archeologicznych z pozostałościami narzędzi rybackich, analogiach etnologicznych i 

analogiach do podobnych znalezisk z innych wybrzeży Bałtyku. W materiale archeologicznym 

odnaleziono szczątki kilku gatunków ssaków morskich. Na ssaki morskie polowano zazwyczaj z brzegu 

lub z łodzi, ale także zbierano martwe zwierzęta. Ryby łowiono za pomocą wędek, więcierzy, pułapek 

i sieci. Najwięcej zachowało się haczyków. Ślady po więcierzach, sieciach czy pułapkach występują w 

materiale archeologicznym sporadycznie. Stan badań nad rybołówstwem omawianego okresu jest 

niewystarczający. W początkach holocenu poziom Bałtyku był do 40 m niższy niż obecnie, dlatego 

obszary wybrzeża wykorzystywane przez łowców – rybaków obecnie znajdują się pod wodą. 

Fishery on the south coast of the Baltic Sea In mesolithic and early neolit hic period 

Main way of life in Mesolithic was hunting, fishing and gathering. On the seashore most of studies 

suggest that fishery and sea mammals hunting was main activity. There are two groups of artifacts. 

First is equipment to hunting of sea mammals, and second is fishery equipment. The first group 

basically consists of harpoons and flint tools. The second group consists of objects like fish hooks, 

snares, fishing nets and fish pots. Mesolithic people preferred hunting seals (Halichoerus grypus) and 

porpoises (Phocoena phocoena), and different kind of fish species. The sea level was forming form 

late glacial to the end of Neolithic. As a result of this significant part of the Mesolithic seashore is now 

underwater. This kind of sites, could help expanding our knowledge of Mesolithic fishery in early 

Holocene period.  

 

Jacek Wierzbicki – Symbolika wody w ornamentyce ceramiki kultury pucharów lejkowatych 

Ludność neolitycznej kultury pucharów lejkowatych utrzymywała się z upraw pszenicy. Trudno 

przypuszczać, aby ograniczano się przy tym wyłącznie do niezbędnych zabiegów agrotechnicznych, 

nie próbując w żaden sposób zjednać sobie przychylności sił nadprzyrodzonych. Woda jest źródłem 

życia – brak deszczu może spowodować klęskę suszy, a w efekcie głód i śmierć, ale jego nadmiar daje 

podobne skutki. Dlatego tak ważne jest opanowanie tego żywiołu poprzez zabiegi religijne i magiczne. 

Zdobnictwo naczyń ceramicznych nie pełniło tylko funkcji ornamentacyjnych, ale miało określone 

znaczenie symboliczno-magiczne. Choć sens tych znaków (np. zygzaków, pionowych pasm kratek i 

tzw. drabinek) nie jest dla nas oczywisty, to można przynajmniej częściowo próbować zrozumieć go w 

kontekście treści agrarnych dominujących w wierzeniowo-magicznych składnikach obrzędowości. 

Symbolism of water in the decoration of ceramics of the Funnelbeaker culture 

Subsistence of the Neolithic communities of the Funnel Beaker culture was based on wheat-growing. 

However, there must have been more than agricultural knowledge needed to deal with nature and to 

deserve its benevolence. Water is a vital source of life – with no rain there is a threat of drought, 

leading to famine and death; with too much rain the final result may be similar. Thus, it has always 

been so important to take control over this element – either through religious rituals or magic. 

Therefore, ornamentation of the pottery should not be interpreted as “art for art’s sake” only but 



also as magic and symbolic representation. Although the meaning of the marks (e.g. zigzags, vertical 

bands of checks, and so called ladders) is not obvious to their present interpreters, it would be worth 

trying to understand it, at least, in the context of agrarian contents, largely represented in rituals with 

their beliefs and magic. 

 

Błażej Muzolf, Przemysław Muzolf – Studnie od neolitu do wczesnego średniowiecza na przykładzie 

odkryć w Smólsku, gm. Włocławek i Rogaszynie, gm. Piątek 

W 2009 roku, w trakcie badań na trasie autostrady A-1 w miejscowości Smólsk 2/10, gm. Włocławek 

odkryto najstarszą studnię neolityczną na obszarze Polski. Studnia o głębokości ponad 5 metrów 

została wydrążona w glinie zwałowej. Jej eksploracja ujawniła w wypełnisku 21 całych lub lekko 

uszkodzonych różnorodnych naczyń kultury ceramiki wstęgowej rytej (KCWR). Wśród nich 

wyróżniono głównie tzw. putnie, amfory, wazy, misy. Szereg z nich jest bogato ornamentowanych 

wątkami rytymi w formie wirujących spiral, esownic, tzw. „biegnącej fali” jak również wątkami 

zgeometryzowanymi. Tylko jedno naczynie zawiera zdobnictwo z wykorzystaniem elementu 

nutowego. Całość zespołu należy zaliczyć do fazy gniechowicko-zofipolskiej, czyli do zespołów 

najstarszego horyzontu znalezisk KCWR w Polsce. Znacznie młodszych znalezisk dostarczyły 

wykopaliska na autostradzie A-2 w miejscowości Rogaszyn, gm. Piątek. Tutaj odkryto w skupieniu trzy 

studnie. Pierwsza z nich pochodzi z II/I w. p.n.e. i jest łączona z kulturą przeworską, natomiast dwie 

kolejne, to jedne z najstarszych w Polsce studni wczesnośredniowiecznych z licznymi datami 

dendrochronologicznymi wskazującymi na ich IX- i X-wieczne pochodzenie. Jest niezwykle istotne, że 

wszystkie trzy studnie zostały wzniesione zapewne na tym samym podziemnym cieku wodnym. 

The wells from the Neolithic to the Early Middle Ages based on examples of discoveries from 

Smólsko, com. Włocławek and Rogaszyn, com. Piątek 

In 2009, during the excavations on the route of A-1 motorway in Smólsk 2/10, com. Włocławek, the 

oldest Neolithic well in Poland was discovered. It was 5 meters deep and was bored in glacial till. 

Further exploration of the feature’s filling revealed 21 whole, or slightly damaged, diverse vessels 

connected with early phase of Linear Pottery Culture (LBK). Among them, generally pails, amphorae, 

vases, bowls etc. were distinguished. Many of them are richly ornamented with incised linear 

decoration in form of spinning spirals, S-like waves and so-called “running wave”, as well as 

geometrized motives. Only one vessel was decorated with Musical Note ornament. This assemblage 

should be tied to “Gniechowice-Zofipole” phase, that is to the oldest LBK finds’ horizon in Poland. 

Significantly younger finds were delivered by the excavations on the route of A-2 motorway in 

Rogaszyn, com. Piątek, where a group of three wells was discovered. First of them is dated to 2nd/1st 

century B.C. and is connected with Przeworsk Culture, whereas the other two belong to the oldest 

Early Medieval wells in Poland. Numerous dendrochronological datings indicate their 9th and 10th 

century A. D. origin. It is remarkable, that all three wells had been probably constructed on the same 

underground watercourse. 

 

Przemysław Krajewski – Woda nieujarzmiona kiedyś i niedookreślona dziś. Uwagi o problemach 

archeologii wybrzeży 

Archeologia wybrzeży posiada pewne specyficzne cechy, wynikające z interakcji pomiędzy 

zbiornikiem wodnym i obszarem lądowym, jakie miały miejsce w przeszłości i jakie trwają do dziś. 

Badania podwodne skutkują gromadzeniem źródeł archeologicznych o zróżnicowanym charakterze. 

Część z nich może pochodzić z niezakłóconych kontekstów związanych z tzw. krajobrazami 

zatopionymi. Takie odkrycia poszerzają naszą wiedzę o przeszłym osadnictwie, zachowaniach 

ludzkich, gospodarce itd. Jednak część zabytków znajdowanych w wodzie pochodzi z obszarów 



lądowych zniszczonych przez erozję (np. abrazję), a więc – w świetle metodyki archeologii – zalega na 

złożu wtórnym. Wartość poznawcza tego rodzaju znalezisk jest zupełnie inna niż odkryć zalegających 

w kontekście pierwotnym. Ich bezpośrednie wykorzystanie w archeologii ogranicza się zazwyczaj do 

studiów typologicznych, posiadają one jednak duże znaczenie w badaniach nad skalą, tempem i 

zasięgiem procesów brzegowych rozumianych jako zjawiska podepozycyjne. Ostatecznie obie 

kategorie informacji – czysto archeologiczne, jak i paleogeograficzne – winny być uwzględniane w 

toku szeroko rozumianych badań archeologicznych wybrzeży.  

Water – unsubdued in the past and today’s undefined. Some remarks on the coastal archaeology  

Coastal archaeology has some particular attributes connected with past and present-day water and 

land interactions. Underwater prospection can lead to collection of archaeological material of an 

entirely different character. Some of them come from undisturbed contexts belo nging to so-caled 

submerged landscapes. Such discoveries can extend our knowledge about the past settlement, 

human behaviours, economy and so on. But the other ones may in fact come from the destroyed 

land erosion processes (abrasion), and so – in terms of methodology of archeology – lie on the 

secondary deposit. Of course, cognitive value of such sources is very different than artifacts found in 

the original contexts. However, direct use them in archeology is limited mainly to typological studies, 

but they are of great importance to assess the scale, pace and extent of coastal phenomena 

perceived as post-depositional processes. Finally both types of information should be taken into 

consideration during the coastal archaeology research in the wide sense of this term.  

 

Mirosław Ciesielski, Krzysztof Gorczyca – Stosunki wodne pomiędzy rzeką Wartą a Jeziorami: 

Gosławickim i Pątnowskim i ich wpływ na przemiany osadnictwa regionu w przeszłości 

Odcinek rynny goplańskiej, łączący rzekę Wartę z Jeziorem Gosławickim i Pątnowskim, stanowi 

bruzdę subglacjalną, która dzieli wyraźnie dwie odmienne strefy fizycznogeograficzne – Wysoczyznę 

Gnieźnieńską i Pojezierze Kujawskie. W równoleżnikowym układzie stanowiła ona „barierę” w 

rozwoju osadnictwa czytelną od pradziejów aż po XX wiek. Natomiast w kierunkach północ i południe 

była od pradziejów po dzień dzisiejszy dogodnym szlakiem wodnym z terenów małopolsko-śląskich w 

kierunku Kujaw i dalej na Pomorze. Wyraźne zmiany w układzie stosunków wodnych i osadniczych 

widoczne są w działalności antropogenicznej ostatnich stuleci.  

Changes of the hydrological relationship between the Warta river and the Gosławice and Pątnów 

Lakes and their influence on the past settlement 

The segment of the Gopło trough combining the Warta river with the lakes mentioned in the title is a 

subglacial trough which separates two zones substantially differing in their physiography – the 

Gniezno Upland and the Kujawy Lakeland. It constitutes a parallel barrier for the development of 

settlement clearly noticeable from the early times till the XX century. But, at the same time, it 

provided a convenient north and south waterway from the Małopolska and Silesia regions towards 

Kujawy and further north to Pomerania. These distinct changes of hydrological relationships and 

settlement are well noticeable in the anthropogenic activity over the last centuries. 

 

Maciej Kaczmarek – Odra jako szlak dalekosiężnej wymiany w epoce brązu. Perspektywa lubusko-

wielkopolska 

Od początków epoki brązu Odra wraz ze swoim dorzeczem stanowiła niezwykle istotny szlak 

komunikacyjny, którym napływały przedmioty z odległych centrów wytwórczych, przede wszystkim 

zakarpackich, naddunajskich oraz zachodnioalpejskich, ale również warsztatów nordyjskich. W 

referacie zaprezentowany został przegląd głównych dróg napływu oraz asortyment wyrobów 

importowanych przez lubusko-wielkopolskie społeczności w epoce brązu (2000-750 BC).  



Oder River as a route of far-reaching trade in the Bronze Period. Lubusz-Great Poland perspective  

At least from the beginning of Bronze Age the Oder river together with its basin played a crucial role 

in the transmission of metal items inflowing from the most important metallurgical centres: 

Hungarian-Transylvanian (Transcarpathian), Eastern Alpine-Middle Danubian, Western Alpine as well 

as the Nordic cycle. Paper presents an overview of the main supraregional exchange route and 

assortment of products imported to Wielkopolska-Lubusz Lowland during Bronze Age (2000-750 BC). 

 

Piotr Wawrzyniak – Studnia z ulicy Żydowskiej w Poznaniu 

Odkrycia średniowiecznych i nowożytnych studni na obszarach staromiejskich zdarzają się 

stosunkowo często. Jednak w przypadku obiektu z ulicy Żydowskiej mamy do czynienia ze 

znaleziskiem znacznie starszym. Na głębokości około 3 metrów poniżej obecnego poziomu 

użytkowego terenu odsłonięto doskonale zachowane relikty urządzenia studziennego ludności 

kultury łużyckiej. Trzy tysiące lat później modlili się w tym samym miejscu pobożni Żydzi poznańscy, w 

synagodze zwanej Szkołą Nehemiasza. Głęboko pod posadzką świątyni nadal biło źródło… 

The well from Żydowska street, Poznań 

The discoveries of medieval and modern-history wells in the Old Town areas are relatively frequent. 

However, in the case of Żydowska Street we have to deal with a much older find. Three meters 

beneath the street level, a perfectly preserved remains of a Lusatian culture well were found. Three 

thousand years later pious Jews from Poznań were praying at the same place, in the synagogue called 

the Nehemiah School. Deep beneath the floor, the spring had been still flowing. 

 

Katharina Schmeiduch – Water Bird Rattles of the Late Bronze and Iron Age in Eastern Germany 

The importance of the water bird motive in the Late Bronze and Iron Age in Middle Europe is visible 

in numerous artifacts of that time. Bird shaped clay rattles appear in East Germany, as well as in 

Poland, in graves from the late Bronze Age on. Beside the presentation of new finds of bird shaped 

rattles from East Germany the lecture tries to give some new aspects of the meaning of those 

objects. The symbolism of the elaborate and beautiful clay birds is still unsolved. The depicted birds 

are indeed water birds, which are unlike all other animals able to move in three different worlds: in 

the sky, on earth and under water. The sphere of the water, the underwater, has beneath its life-

giving character also the role of the passage to the netherworld. Maybe the key to the understanding 

of one of the most common Bronze Age theme lies under water. 

Grzechotki w kształcie ptaków wodnych z epoki późnego brązu oraz epoki żelaza we wschodnich 

Niemczech 

Znaczenie i ważkość motywu ptaków wodnych w epokach późnego brązu i wczesnej epoki żelaza w 

Europie Środkowej jest widoczne w licznych artefaktach z tamtego okresu. Gliniane grzechotki w 

kształcie ptaków wodnych pojawiają się w grobach we wschodnich Niemczech, podobnie jak w 

Polsce, poczynając od epoki brązu. Poza samą prezentacją nowych znalezisk grzechotek w kształcie 

ptaków wodnych z terenu wschodnich Niemiec, wystąpienie ma na celu pokazanie niektórych 

nowych aspektów znaczenia tych przedmiotów. Symbolika wymyślnych i pięknych glinianych ptaków 

nadal pozostaje nierozwiązana. Przedstawione ptaki są rzeczywiście ptakami wodnymi, które w 

przeciwieństwie do wszystkich innych zwierząt są w stanie poruszać się w trzech różnych światach: w 

powietrzu, na lądzie oraz w wodzie. Sfera wodna i podwodna, oprócz swojego życiodajnego 

charakteru pełni również rolę swoistego przejścia w zaświaty. Być może klucz do zrozumienia jednego 

z najbardziej popularnych motywów epoki brązu leży pod wodą.  

 



Louis Daniel Nebelsick, Zbigniew Kobyliński, Grzegorz Łyszkowicz – Sinking the sacred: Late Bronze 

and Early Iron Age water deposition between Elbe and Vistula 

Water deposition is a hallmark of Bronze and Early Iron Age ritual behavior between the Elbe and 

Vistula rivers. An intensive survey of the evidence of metal finds from wet context from period I to V 

of the Bronze Age in Poland shows that deposition in wet contexts, involving single artefacts and 

hoards, shows clear regional and temporal patterning. Similar tendencies can be shown in 

neighbouring regions west of the Oder River. Moreover, it is possible on the one hand to relate these 

patterns to pan-European trends in water deposition, showing that the populations between Elbe 

and Vistula were not only responding to pan-European technological and stylistic trends, but also – 

on the other – to demonstrate micro-regional variability in hoarding patterns, showing that ritual 

hoarding customs were also adapted by communities in a creative and regionally focussed manner.  

Topiąc uświęcone: wodne depozyty ze schyłku epoki brązu i początku epoki żelaza z terenu między 

Łabą a Wisłą 

Deponowanie skarbów w wodzie jest cechą charakterystyczną zachowań rytualnych między Łabą i 

Wisłą epoki brązu i wczesnej epoki żelaza. Badanie znalezisk metalowych w kontekstach wodnych z 

okresu od I do V epoki brązu w Polsce pokazuje, że składanie depozytów w środowisku wodnym, 

obejmujących pojedyncze artefakty i skarby, wykazuje wyraźne regularności regionalne i czasowe. 

Podobne tendencje mogą być zaobserwowane w sąsiednich regionach na zachód od Odry. Ponadto, 

możliwe jest z jednej strony odniesienie tych wzorców zachowań do ogólnoeuropejskich tendencji 

deponowania przedmiotów w wodzie, co pokazuje, że populacje między Łabą i Wisłą nie tylko 

reagowały na ogólnoeuropejskie trendy technologiczne i stylistyczne, a z drugiej strony wykazuje 

mikroregionalną zmienność wzorców deponowania pokazując, że zwyczaj rytualnego składania 

skarbów był przetworzony przez lokalne społeczności w sposób twórczy i był uwarunkowany 

regionalnie. 

 

Zbigniew Kobyliński, Urszula Kobylińska, Louis Daniel Nebelsick, Dariusz Wach – Święte źródło w 

Kozowie: kontekst archeologiczny „skarbu z Vettersfelde” 

Studia archiwalne, biblioteczne i kartograficzne doprowadziły do jednoznacznego ustalenia, że 

miejscem depozycji słynnego scytyjskiego „skarbu z Vettersfelde”, znanego w polskiej powojennej 

literaturze archeologicznej jako „skarb z Witaszkowa”, było stanowisko nr 2 w Kozowie, gm. Gubin, 

położone na skraju podmokłego terenu. Polsko-niemieckie badania wykopaliskowe tego stanowiska 

doprowadziły do ustalenia, że było to miejsce, w którym znajdowały się we wczesnej epoce żelaza 

źródła otoczone konstrukcjami kamienno-drewnianymi i kamiennymi brukami. Jedno z tych źródeł, 

kilkukrotnie odnawiane, zawierało unikatową kolekcję paciorków z pasty szklanej oraz 

cienkościennych wyświecanych miseczek z omfalosem w dnie. Te nietypowe dla kontekstów 

osadowych znaleziska wyraźnie wskazują na ceremonialny charakter źródeł, pozwalając tym samym 

zrozumieć rytualny kontekst „skarbu z Vettersfelde”. 

Sacred spring at Kozów. Archeological context of the “Vettersfelde hoard” 

Archival, library and cartographic studies led to the unambiguous determination that the place of the 

deposition of the famous Scythian “Vettersfelde hoard”, known in the Polish post-war archaeological 

literature as “a hoard from Witaszkowo”, was the site 2 at Kozów, com. Gubin, situated on the edge 

of the small wet area. Polish-German excavations of this site have led to a finding that in the early 

Iron Age it was a place where springs existed, which were lined wooden and stone structures and 

stone packings. One of these springs, was renewed several timesand, contained a unique collection 

of beads made of glass paste with clear Pontic affinities a south east Central European Fibula and of 

thin-walled bowls with omphalos in the bottom. These unusual for settlement contexts findings 



clearly point to the ceremonial nature of the springs, thus allowing to understand the ritual context 

of the “Vettersfelde hoard”.  

 

Louis Daniel Nebelsick – A fish let to water: historical and cultural context of the “Vettersfelde 

hoard” 

When studying the famous “Vettersfelde hoard” it is important to try to understand why the 

spectacular Scythian regalia, and especially the golden fish, which had apparently never been used, 

ended up being deposited on the edge of a Lower Lusatian swamp at Kozów near Gubin. The 

figurative iconography of the piece allows us to see it in the context of late 6th century 

Ionian/Scythian political and cultural interaction, which may well have initiated raiding and conquest 

into eastern Central Europe during the late 7th and 6th centuries. The hoard itself was found in the 

Stary Kraj region – the most north-western periphery of this area of martial interaction which 

nonetheless shows a long term history of what was clearly at times a violent interaction with groups 

using Carpathian and Pontic militaria but also had unusually intensive long range contacts with south 

central Europe. This clearly reflects the importance of the Oder River corridor as a fulcrum for north-

south contact, but also the willingness of the local population to accept foreign artefacts and – 

importantly – offer them to their gods. Lower Lusatia is the most south-western territory in which 

hoarding was practiced on a regular basis north of the central European mountain belt during the 

Early Iron Age. In particular this deposition custom mandated ritual hoarding in wet contexts on the 

periphery of settlements. It is this fortuitous coincidence of political/military incursion from the 

steppes and local ritual practices that provide the context in which this glittering golden fish was 

finally let to water.  

Ryba wrzucona do wody: historyczny i kulturowy kontekst „skarbu z Vettersfelde” 

Badając słynny „skarb z Vettersfelde“ należy starać się zrozumieć, dlaczego wchodzące w jego skład 

spektakularne regalia scytyjskie, a zwłaszcza złota ryba, która najwyraźniej nigdy nie była używana, 

została złożona na skraju dolnołużyckiego bagna w Kozowie koło Gubina. Figuratywna ikonografia 

tego przedmiotu pozwala nam go zobaczyć w kontekście interakcji politycznych i kulturowych jońsko-

scytyjskich późnego VI wieku p.n.e., które mogły zainicjować najazdy i podboje w Europie Środkowo-

Wschodniej w późnym VII i VI w. p.n.e. Skarb został znaleziony w regionie Starego Kraju – w 

najbardziej północno-zachodniej peryferii tego obszaru militarnych interakcji, który jednocześnie 

wykazuje długą historię interakcji – niekiedy gwałtownych – z grupami używającymi militariów 

pochodzenia karpackiego i pontyjskiego, ale też niezwykle intensywne dalekosiężne kontakty 

z południową Europą Środkową. Wyraźnie odzwierciedla to znaczenie korytarza Odry jako kanału 

komunikacyjnego między południem a północą, ale także gotowość mieszkańców do przyjęcia obcych 

artefaktów i – co najważniejsze – ofiarowywania ich swoim bogom. Dolne Łużyce są najbardziej na 

południowy-zachód wysuniętym terytorium, na którym regularnie praktykowane było składanie 

skarbów na północ od centralnego europejskiego pasa górskiego we wczesnej epoce żelaza. W 

szczególności zwyczaj chowania skarbów dotyczył rytualnego ich deponowania w mokrych 

kontekstach na obrzeżach osiedli. Ta zbieżność politycznego/militarnego najazdu ze stepów i 

lokalnych praktyk rytualnych stworzyła unikatowy kontekst, w którym ta błyszcząca złota ryba 

wpuszczona została do wody. 

 

Andrzej Pydyn – Mieszkając nad wodą – osady przybrzeżne ludności kultury łużyckiej nad Jeziorem 

Powidzkim (Polska środkowo-zachodnia) 

Jeziorne osiedla przybrzeżne znane są z różnych rejonów Europy z okresu od neolitu po 

średniowiecze. Niemniej osidla tego typu nie były dotychczas znane dla społeczności kultury łużyckiej. 



W ostatnich latach dwie osady przybrzeżne zostały odnalezione i wstępnie przebadane nad Jeziorem 

Powidzkim w środkowo-zachodniej Polsce. Obydwa osiedla mają bardzo podobną chronologię i są 

datowane na VI wiek p.n.e. Rozwijały się one w mocno zmienionym środowisku, które było efektem 

długotrwałej działalności społeczności późnej epoki brązu. Osiedla te wpisują się również w 

zdecentralizowany system osadniczy, jaki pojawił się po upadku tzw. grodów typu biskupińskiego. 

Przybrzeżna lokalizacja osad miała prawdopodobnie podstawy zarówno ekonomiczne jak i 

symboliczne.  

Living by the water – lakeside dwellings of the Lusatian Culture communities on Lake Powidz 

(central-western Poland). 

Lakeside dwellings are known from different regions of Europe, from the Neolithic to the Middle 

Ages. Nevertheless, this type of settlements was uncommon for the Urnfield communities. Currently 

two lakeside dwellings were discovered on Lake Powidz in central-western Poland. Both settlements 

are dated to the 6th century BC. They developed in an environment that was strongly modified by 

earlier Bronze Age communities. They were also a part of new decentralized settlement pattern, that 

developed in the region after the collapse of fortified settlements, so-called Biskupin type. The 

location of the settlements near water was probably strongly influenced by economic and symbolic 

factors.  

 

Łukasz Ciesielski – Rola wody w świecie barbarzyńskim 

Woda, szczególnie płynąca, może być rozumiana jako czynnik skupiający wokół siebie sieć osadniczą 

danego regionu. W innych przypadkach można postrzegać ją jako granicę pomiędzy obszarami 

zamieszkiwanymi przez odmienne społeczności. Ważnym zagadnieniem jest rola wody w 

obrzędowości pogrzebowej. Bliskość wielu cmentarzysk w stosunku do rzek, skłania do zastanowienia 

czy woda miała jakieś istotne znaczenie w trakcie grzebania zmarłych bądź ich kremacji. Obecność 

wody zdaje się być ważna także w kontekście horyzontu znalezisk interpretowanych jako wotywne, 

odkrywanych na bagiennych obszarach Skandynawii, na przykład Nydam, Vimose, Thorsbjerg i wiele 

innych. Znanym przykładem podobnego stanowiska z ziem dzisiejszej Polski jest Otalążka nad rzeką 

Mogielanką w powiecie grójeckim. W kontekście domniemanych ofiar bagiennych należy przywołać 

także zagadnienie pochówków umiejscowionych w zabagnionym środowisku wodnym, pochodzących 

z terenów Skandynawii. 

The role of water in the barbaric world 

In this paper I will try to discuss the meaning of water as an important factor in formation of clusters 

of settlements. There is also a possibility of perception of water as a border. In this case an example 

of river Wisła in Early-Roman Period should be mentioned. There is also important, but still unsolved 

matter of usage of water in burial rites in Pre-Roman and Roman Period. In many cases localization of 

cemeteries indicates that it might be important to bury the deceased near the river, but there are 

also cemeteries located far away from rivers or lakes. Water has also strong connection with bog 

deposits of northern Europe. Sites like Nydam, Vimose or Thorsbjerg should be mentioned while 

discussing of meaning of water in Barbarian societies. It is also important to notify the polish bog-site 

at Otalążka in Mazowsze which is only one example of larger group of such findings. In this paper I 

will likewise rise the question of probable human offerings deposited in bogs of northern Europe. 

 

Ewa Pawlak – Pałka wodna w obrzędowości pogrzebowej we wczesnym okresie wpływów 

rzymskich na przykładzie grobu kurhanowego z Osieka, pow. jarociński 

W trakcie ratowniczych badań archeologicznych prowadzonych w 2007 roku na cmentarzysku 

ludności kultury przeworskiej w Osieku, pow. jarociński odkryto relikty grobu kurhanowego z około 



połowy I w. n.e. Wyposażenie grobowe, m.in. rogi do picia i zapinki, złożono w południowej części 

grobu na zwartej warstwie orzeszków pałki wodnej zachowanych w bardzo dobrym stanie. 

Water club in the funeral ceremony of Early Roman period based on example of barrow grave from 

Osiek, Jarocin county 

During the rescue archeological research in 2007 on the Przeworsk Culture’s burial ground at Osiek 

(near Jarocin, Poland), there were Discovered barrow’s relics. They are dated back to the first half of 

the first century B.C. The deceased was buried with i.a. horns to drink and buckles which were placed 

on the cohesive layer of cattails in the south part of the grave. The cattails were found in a very good 

condition. 

 

Anna Leciejewska, Piotr Wolanin – Studnie czerpalne z okresu wpływów rzymskich i 

wczesnośredniowiecznego odkryte na stanowiskach w Krakowie-Mogile 

Podczas ratowniczych badań archeologicznych w Krakowie-Mogile na stanowiskach nr 59 i 136 

odkryto trzy studnie czerpalne związane z zarejestrowanymi w tym rejonie osadami z okresu 

wpływów rzymskich i okresu wczesnośredniowiecznego. Dwie z nich odsłonięte zostały w 

południowej części stanowiska nr 59, a trzecia w centralnej partii stanowiska nr 136. Studnia z okresu 

wpływów rzymskich ze stanowiska nr 59, podobnie jak na stanowisku nr 136, zbudowana została z 

drążonego pnia drzewa osadzonego w prostokątnej konstrukcji drewnianej. Ich chronologię 

określono na podstawie analizy dendrochronologicznej elementów cembrowiny na 2. połowę III 

wieku n.e. Z wypełniska studni pozyskano 15 fragmentów naczyń glinianych oraz 21 fragmentów 

kości zwierzęcych. Studnia związana z osadnictwem wczesnośredniowiecznym odkryta została na 

stanowisku nr 59. Drewniana cembrowina tej studni zbudowana została w prostokątnej konstrukcji 

stykowo-palowej. W trakcie eksploracji pozyskano 162 fragmenty naczyń glinianych oraz 100 

fragmentów kości zwierzęcych. Badania dendrochronologiczne wykazały, że użytkowana była ona w 

2. połowie VIII w. n.e.  

Dug wells from the Roman and Early Medieval period discovered on the sites in Kraków-Mogiła 

During rescue excavation in Kraków-Mogiła, on sites no 59 and 136, 3 dug wells from the Roman and 

Early Medieval Period were discovered. Two of them were uncovered in the southern part of the site 

no 59, another in the central part of site no 136. Roman period well from site no 59, just like the one 

from site no 136, was made from a hollow wood, which was settled down in the wooden 

construction built on a rectangular plan. Thanks to the dendrochronological analysis of wooden 

remains of boarding of the well, their chronology was established to the 2nd half of the 3rd c. A.C. 

From the fill of the well 15 sherds and 21 animal bones were excavated. The early medieval well was 

discovered on site no 59. Wooden boarding of that feature was made in a contact-pile construction 

on a rectangular plan. During the exploration of that well 162 sherds as well as 100 animal bones 

were found. Dendrochronological analysis of wooden relics of that well indicated that it was used in 

the 2nd half of the 8th c. A.C. 

 

Christof Krauskopf – Water supply in medieval Eberswalde  

In the town of Eberswalde, 18 wooden wells have been excavated. They date from the time around 

1300 to the 19th century. The examples show different types of construction, from simple formwork 

over log-structures to plough-and-tongue jointed constructions. As there are many 

dendrochronological dates, the wells can be dated very exactly. On the other hand, the dates give 

insight in the value of dendrochronological dating of wells, because there is a very intense reuse of 

wood. The wells allow also to reconstruct changes in the groundwater level from the late 13th 

century to modern times. 



Dostarczanie wody do średniowiecznego Eberswalde 

W miejscowości Eberswalde zostało wydrążonych 18 drewnianych studni. Są one datowane na okres 

od około roku 1300 do XIX wieku. Przedstawione przykłady pokazują różne typy konstrukcji: od 

prostych form poprzez struktury kłodowe, aż do systemów wpustowo-nasadowych. W związku z dużą 

ilością wykonanych datowań dendrochronologicznych można bardzo dokładnie ustalić czas 

powstawania tych studni. Z drugiej strony, dane te dają nam wgląd w wartość 

dendrochronologicznego datowania studni, ponieważ drewno bardzo często było wtórnie 

użytkowane do ich budowy. Studnie pozwalają nam również na wykonanie rekonstrukcji zmian w 

poziomie wód gruntowych od XIII wieku do czasów współczesnych.  

 

Krystian Chrzan – Rzeka ujarzmiona. Przyrodniczo-kulturowe uwarunkowania rozwoju 

wczesnośredniowiecznego osadnictwa w Dolinie Baryczy 

Głównym czynnikiem warunkującym i stymulującym osadnictwo na obszarze pogranicza obecnej 

Wielkopolski i Dolnego Śląska była we wczesnym średniowieczu rzeka Barycz. Jej dolina należy 

obecnie – mimo szeroko zakrojonych akcji regulacyjnych – do najbardziej zabagnionych i zatorfionych 

dolin rzecznych południowo-zachodniej Polski. Rzeka ta nie płynęła jednym korytem, lecz rozgałęziała 

się na liczne, krzyżujące się wzajemnie ramiona. Barycz wykorzystywana była jako arteria 

komunikacyjna łącząca ziemię kaliską z obszarem zasiedlonym przez plemię Dziadoszan. 

Niesprzyjające warunki naturalne zmusiły ówczesnych ludzi do specyficznego „ujarzmienia” żywiołu 

Baryczy. Wzdłuż szlaku wodnego lokowano punkty przystankowe, oddalone od siebie o około 6 km w 

linii rzeki. Ludność, zamieszkująca okresowo bądź stale te miejsca, miała najprawdopodobniej za 

zadanie utrzymanie arterii w stanie drożności oraz wspieranie podróżujących. Odkryte nadbaryckie 

miejsca kultu świadczą o istotniej roli rzeki w systemie wierzeń. Referat zakończony zostanie 

prezentacją najnowszych ustaleń w kwestii głównych etapów rozwoju wczesnośredniowiecznego 

osadnictwa w Dolinie Baryczy.  

Harnessed river. Cultural-environmental determinants of development of Early Medieval 

settlement in the Barycz Valley 

The main factor in determining and stimulating an early medieval settlement in the border area of 

present Great Poland and Lower Silesia was the Barycz river. It should be noted that despite 

extensive regulatory works, it has one of the most marshy and peaty river valley in south-western 

Poland. In addition, Barycz did not flow in only one river bed, but it branched into numerous, 

intersecting each other arms. This river was used as a waterway which connected the land of Kalisz 

with an area inhabited by a tribe called Dziadoszanie. The unfavorable natural conditions at that time 

forced people to make a specific “subjugation” of Barycz element. Several landing points, separated 

by about 6 km, were located along the water route. People, occupying temporarily or permanently 

such places, were probably responsible for the maintenance of arterial patency and for supporting 

travelers. Places of worship, discovered along the Barycz river, testify the significant role of rivers in 

the system of beliefs. This paper will also present the latest findings concerning the main stages of 

the early medieval settlement in the Barycz Valley. 

 

Wojciech Chudziak, Ryszard Kaźmierczak, Barbara Kowalewska, Jacek Niegowski – Wyspy w 

przestrzeni mitycznej Słowian Zachodnich 

W krajobrazie przyrodniczo-kulturowym wczesnośredniowiecznych Słowian zamieszkujących obszary 

pojezierne Niżu Środkowoeuropejskiego wyróżniają się miejsca położone w obniżeniach terenowych 

zajętych przez akweny śródlądowe, waloryzowane niejednokrotnie w literaturze przedmiotu, w 

kategoriach mityczno-sakralnych. Na szczególną uwagę zasługują zwłaszcza wyspy w dosłownym tego 



słowa znaczeniu, czyli punkty terenowe oblane wodą stanowiące idealny obraz fizjograficznej 

realizacji kosmicznej Praziemi, często przytaczany przez antropologów kulturowych i religioznawców. 

Badania archeologiczne prowadzone w różnych częściach Pomorza i ziemi lubuskiej wskazują, że 

wiele wysp występujących w tej części Słowiańszczyzny Zachodniej charakteryzowało się 

właściwościami przyrodniczymi i kulturowymi, które pozwalają widzieć w nich wielofunkcyjne miejsca 

centralne, których znaczenie związane mogło być z kosmologiczną waloryzacją przestrzeni. 

Prowadzone w ostatnich latach przez Instytut Archeologii UMK w Toruniu badania wielu takich miejsc 

występujących w tej strefie przyniosły nowe dane do tego zagadnienia.  

Islands in mythical space of the Western Slavs 

Natural-cultural landscape of early mediaeval Slavs inhabiting lake lands of North European Plain is 

equipped with characteristic places, situated in valleys of midland water bodies, perceived frequently 

in subject literature in mythical-sacral categories. Particular attention should be turned to islands in 

their literal meaning, i.e. ground points surrounded with water, being ideal picture of physiographic 

cosmic realization of “the Early Earth”, often quoted by cultural anthropologists and religious studies 

specialists. Archaeological explorations conducted in various parts of Pomerania and Lubuska Land 

indicate, that many islands situated in this part of the Western Slavs territory, characterized with 

natural and cultural properties, which allowed us to see in them multi-functional central locations, 

which significance could have been related to cosmological space valorization. New data concerning 

this question have been obtained as a result of research performed in such sites by the Institute of 

Archaeology of NCU in Toruń in recent years.  

 

Wojciech Chudziak, Ryszard Kaźmierczak, Barbara Kowalewska, Jacek Niegowski – Przedmioty 

zabytkowe z akwenów jeziornych – fenomen sacrum czy profanum we wczesnym średniowieczu  

Problem interpretacji wczesnośredniowiecznych przedmiotów zabytkowych występujących w 

środowisku akwatycznym, a zwłaszcza okoliczności dostania się ich do wody, nie został jak dotąd w 

sposób satysfakcjonujący wyjaśniony. Na podstawie dotychczasowej dyskusji dotyczącej najczęściej 

zalegających w tym kontekście przyrodniczym militariów widać wyraźnie, że wykształciły się dwa 

główne stanowiska. Pierwsze dominujące, traktujące te znaleziska jako przedmioty przypadkowo 

zagubione, przede wszystkim w trakcie działań militarnych oraz drugie, nie negujące wszakże tego 

oczywistego powodu, przyjmujące również, że część z nich została intencjonalnie zdeponowana, co 

było przejawem myślenia magiczno-mitycznego i miało związek z epifanią akwatyczną. Z badań 

prowadzonych ostatnio w wielu jeziorach Niżu Środkowoeuropejskiego wynika jednak, że problem 

ten dotyczy również innych kategorii kultury materialnej, m.in. naczyń ceramicznych i metalowych, 

narzędzi rolniczych, przedmiotów związanych z przędzalnictwem i tkactwem czy utensyliów 

kupieckich. Charakterystyczny kontekst przyrodniczo-kulturowy ich występowania i chronologia 

stanowić mogą podstawę do podjęcia tego dyskusyjnego wciąż zagadnienia.  

Historical heritage objects from lakes – the phenomenon of sacrum or profanum in the early Middle 

Ages 

The interpretation problem of early mediaeval historic heritage objects, occurring in aquatic 

environment, and in particular the circumstances of their depositing into water has not been 

satisfactorily explained until now. On the grounds of present debate, concerning the most frequently 

depositions of military accessories buried in this natural context, it is clearly visible, that two main 

attitudes have been created. The first one, predominating, treats these finds as objects accidentally 

lost, mostly during military actions; the other one, not rejecting the first evident reason, also 

assumes, that a part of those artifacts could have been intentionally deposited, which had been an 

expression of magic-mythical thinking and had been related to aquatic epiphany. The research 



conducted recently in many lakes of Central European Plain proves, however, that the problem also 

refers to other categories of material culture, among others: ceramic and metal vessels, agricultural 

tools, objects connected with spinning and weaving or merchant attributes. Characteristic natural-

cultural context of their occurrence, as well as chronology can be the ground for taking up this 

controversial problem.  

 

Krzysztof Socha – Wczesnośredniowieczny gród w Kostrzynie nad Odrą. Fakty i mity 

Doskonałe, naturalnie obronne i strategiczne położenie Kostrzyna u zbiegu dwóch rzek Odry i Warty, 

czyniło z niego w pradziejach i w średniowieczu ważny militarny, handlowy i polityczny ośrodek. Z 

tego względu lokalizacja wczesnośredniowiecznego grodu w Kostrzynie nad Odrą jest przedmiotem 

rozważań archeologów od prawie stu lat. Dotychczas uważano, że znajdował się on na Starym 

Mieście, w miejscu późniejszego zamku. Jednak prowadzone tam badania archeologiczne nie 

potwierdziły dotychczas jego obecności. Nie znaczy to, że w Kostrzynie grodu nie było… W trakcie 

prowadzonej przez Muzeum Twierdzy Kostrzyn kwerendy archiwaliów kartograficznych odnaleziono 

dokumenty, które wskazują, że być może udało się odnaleźć jego prawdopodobną lokalizację. Co 

więcej badania wykopaliskowe w tym miejscu prowadzili już archeolodzy niemieccy… 

The early medieval stronghold in Kostrzyn nad Odrą. Facts and myths 

Excellent, natural defensive and strategic advantages of location of Kostrzyn at the confluence of two 

rives: Odra and Warta, determined it to be a significant military, trade and political center in the 

prehistory and in the Middle Ages. Therefore, the subject of localization of Early Medieval stronghold 

in Kostrzyn has been taken into consideration by archaeologists for almost hundred years now. It has 

long been considered that the stronghold was placed in the Old Town, in the place of the later castle. 

However, the archeological research that have been conducted here have not confirmed its presence 

so far. It does not signify that there was no stronghold in Kostrzyn… In the course of search query of 

cartographic archives conducted by research workers from Kostrzyn Fortress Museum, it has been 

probably managed to find its localization. What is more, the excavation research in that place have 

been already conducted by German archeologists… 

 

Thomas Kersting – Der Einbaum von Ziesar – zurück in Brandenburg/The logboat from Ziesar – back 

in Brandenburg 

A Slavic logboat, found 1935 in Ziesar, Brb., returned in 2010 to the Brandenburg authorities after 

having been in the Magdeburg Museum, Sacshen Anhalt, over decades. In future it will be adapted to 

the exposition of Slavic Archaeology in Paulikloster, illustrating almost every aspect of water-

connected Slavic life in Brandenburg, it´s dated 1045 DD 

Dłubanka z Ziesar – z powrotem w Brandenburgii 

Słowiańska dłubanka, odnaleziona w 1935 roku w Ziesar w Brandenburgii, została zwrócona w roku 

2010, po kilkudziesięciu latach pobytu w Muzeum Magdeburga w Saksonii Anhalt. W przyszłości 

będzie ona jednym z elementów wystawy Archeologii Słowiańskiej w muzeum Paulikloster w 

Brandenburg, która będzie przedstawiała prawie każdy aspekt życia Słowian w Brandenburgii, 

związanego z wodą. Dłubanka jest datowana na 1045 rok. 

 

Thomas Kersting – Die Europäische Wasserrahmenrichtlinie und ihre bodendenkmalpflegerische 

Umsetzung in Brandenburg/Water Framework Directive (WFD) and its influence on the Protection 

of the archaeological heritage in Brandenburg 



The Europaen Guidelines for re-naturalization of seas and running waters from rivers to creeks are 

connected with heavy effects on the management of archaeologal heritage; the lecture shows how 

the Brandenburg authorities are dealing with the problems and first successes. 

Europejska Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW) i jej wpływ na ochronę dziedzictwa 

archeologicznego w Brandenburgii 

Wytyczne Europejskie dla re-naturalizacji mórz i wód płynących, od rzek po zatoki morskie, mają 

wielki wpływ na zarządzanie dziedzictwem archeologicznym. Celem wystąpienia jest pokazanie jak 

władze Brandenburgii radzą sobie z tymi problemami; ponadto przedstawia pierwsze sukcesy w tej 

dziedzinie.  

 

Bartłomiej Gruszka – Domniemane bagienno-akwatyczne miejsce ofiarne z początków 

średniowiecza w Stożnem, stan. 2, pow. zielonogórski 

Stanowisko Stożne 2 położone jest w woj. lubuskim, około 10 km na północ od Zielonej Góry, w 

dolinie Odry. Zostało odkryte w 2004 roku podczas zwiadu lotniczego. W tym samym roku 

przeprowadzono badania wykopaliskowe. Na podstawie znalezisk można przypuszczać, że mamy do 

czynienia z pozostałością osady wraz z bagiennym lub związanym z wodą miejscem ofiarnym z 

początków wczesnego średniowiecza z doskonale zachowanymi pozostałościami drewnianej 

konstrukcji, z których pobrano próbki do oznaczenia wieku metodą 14C i metodą 

dendrochronologiczną. Otrzymane daty mieszczą się w przedziale 2. połowa VI – 1. połowa VII w. 

Wczesne datowanie potwierdzone zostało analizą termoluminescencyjną ceramiki.  

A boggy or associated with water sacrificial place from the beginning of the Early Medieval Period 

in Stożne, site no 2, Zielona Góra county 

Stożne, site no 2 is located in Lubuskie Voivodship, circa 10 km North from Zielona Góra, in the Odra 

River valley. It was discovered in 2004 during aerial archeology survey. In the same year archeological 

excavation was also performed. Thanks to the founded artefacts we may assume that we discovered 

the relics of settlement with a boggy or associated with water sacrificial place, from the beginning of 

the Early Medieval Period. From the perfectly preserved relics of the wooden construction, which 

was noted there, some 14C and dendrochronological samples were taken. They allow to date this site 

to the period between 2nd half of the 6th – 1. half of the 7th c. This early chronology has been also 

confirmed by thermoluminescence analysis of ceramics.  

 

Przemysław Kołosowski – Wykorzystanie miejscowych warunków hydrograficznych dla lokalizacji 

dworów templariuszy na przykładzie siedzib zakonnych w Rurce i Chwarszczanach 

Rycerski zakon templariuszy założył na terenach na wschód od Odry około dziesięć ośrodków 

administracyjnych – komandorii. Były to zarówno siedziby wiejskie, jak i umiejscowione w obrębie 

miast. Siedziby wiejskie posiadały charakter dworski. Zakładano je zazwyczaj na niewielkich 

wyniesieniach w pobliżu cieków i zbiorników wodnych, w otoczeniu podmokłych łąk. Za przykład 

mogą służyć dwie lokalizacje siedzib zakonnych w Rurce nad rzeką Rurzycą i Chwarszczanach nad 

rzeką Myślą (woj. zachodniopomorskie). Przeprowadzone badania archeologiczne dowiodły, że w obu 

przypadkach wybór miejsca opierał się na przemyślanej decyzji. Templariusze wykorzystali lokalne 

warunki topograficzne, w tym hydrograficzne, które w znacznym stopniu wpłynęły na formy układów 

przestrzennych obu dworów zakonnych. 

The use of local hydgrographic conditions for location of Templars’ monastic courts based on 

exemples of order sites in Rurka and Chwarszczany 

The Knights Templar of The Order of The Temple established at the areas east of the Oder about ten 

administrative centers – commanderies. They were both established rural and located within city 



boundaries. The rural settlements had nature of the court - usually assumed to be small elevations 

near rivers and water reservoirs, surrounded by wet meadows. An example may serve two locations 

of monastery seats – Rurka by Rurzyca river and Chwarszczany by Myśla river (West Pomeranian 

province). Archaeological research conducted showed that in both cases the choice of location was 

based on an informed decision. The Templars used the local topography, including hydrography, 

which greatly influenced the degree of spatial layouts of both the monastic courts. 

 

Krzysztof Radka – Most, jaki był? 

Most jako konstrukcja inżynieryjna pozwala pokonać naturalne bariery wodne bez angażowania 

dodatkowego sprzętu. Dziś każdy z nas wie, do czego służą mosty, jednak czy dawniej funkcja 

komunikacyjna była jedyną jaką pełniły? Do dziś nie jesteśmy w stanie odtworzyć jak dokładnie 

wyglądała drewniana konstrukcja pierwszych mostów z naszych ziem i jak je budowano. Referat 

rozpoczyna krótka prezentacja dorobku archeologii podwodnej dotyczącej poszczególnych 

elementów jak i ogólnych założeń konstrukcyjnych przepraw w okresie średniowiecza. Autor odwoła 

się również do kilku analogii z terenu Europy, które dotyczyć będą poruszanych w dalszej części 

wystąpienia problemów. Główna część wystąpienia skoncentrowana będzie na różnych funkcjach 

jakie pełnił średniowieczny most, również takich, po których dziś nie ma już śladu. Poruszone zostaną 

zagadnienia związane z tym obiektem jako elementem traktu komunikacyjnego, mostem jako 

miejscem kaźni, wysypiskiem odpadów, założeniem ekonomicznym czy militarnym, miejscem 

zdobywania pożywienia i wreszcie elementem prestiżu. Referat porusza także temat mostu jako 

nieustannego miejsca średniowiecznej budowy. Fakt ten wynikał z ciągłej walki jaką prowadził 

człowiek z bezwzględnym żywiołem wody o utrzymanie drożności przeprawy. 

The bridge, how it was? 

The bridge, as an engineering construction, permits to cross the natural water barriers without 

engagement of additional equipment. Today, everyone, know what bridges are for, however the 

status and role of bridges could be more complex? Today, we are still not able too say how look first 

Slavic wooden bridges. The present paper start with a the short introduction to the general 

construction of the bridges in period of Middle Ages. The author will also provide some evidence 

from other parts of from Europe, which throw some light not only on appearance of bridge, but also 

on their other meaning. Main part of the paper will present different functions of medieval bridge 

which we don’t know today. It demonstrate bridges as the element of communication track enabling, 

as place of execution, as dump ground of wastes, as the economic or military structure, as place of 

obtaining the food and at last the element of prestige. The paper will also discuss bridge as constant 

Medieval construction process. This fact resulted with continuous fight, what the man led with 

ruthless element of water for keeping the patency of bridge. 

 

Tadeusz Łaszkiewicz – Relikty średniowiecznego młyna wodnego w Zakrzewie, stan. 12, pow. 

sieradzki w województwie łódzkim 

W trakcie wieloletnich badań archeologicznych poprzedzających budowę, a następnie oddanie do 

użytku (w 1986 roku) zbiornika retencyjnego „Jeziorsko” na rzece Warcie, odkryto i zbadano jedno z 

najmniejszych tam stanowisk archeologicznych – Zakrzew 12. Lokalizacja, charakter nawarstwień oraz 

odkrycie fragmentów kamiennych kół młyńskich, a także przepalonych szczątków roślinnych 

pozwoliły określić obiekt jako relikty niewielkiego młyna wodnego. Pozyskany materiał zabytkowy, 

przede wszystkim ceramiczny, datuje całość odkrycia na okres późnego średniowiecza, tj. 2. połowę 

XV – przełom XV/XVI wieku. 

Relics of a medieval water mill in Zakrzew, site 12, Sieradz county in voiv. Łódź  



In the course of many years of archaeological research prior to construction, and then putting into 

service ( in 1986) the storage reservoir “Jeziorsko” on the Warta River, it was discovered and 

investigated one of the smallest archaeological sites – Zakrzew 12. The location, nature of the layers 

and the discovery of fragments of stone millwheels, and the burnt remains of plant identified a 

property as relics of a small water mill. The historical material derived mainly ceramic, dating the 

whole discovery from the late medieval period, i.e. the second half of the 15th century – the turn of 

the 15th /16th century. 

 

Paweł Stachowiak – Średniowieczna kuźnica żelaza w Przewozie (Podrosche) nad Nysą Łużycką 

Niniejszy referat stanowi historyczno-archeologiczne studium wykorzystywania energii wodnej w 

hutnictwie żelaza. Za podstawę przyjęto wyniki badań archeologicznych kuźnicy odkrytej w okolicach 

Przewozu nad Nysą Łużycką. 

The medieval iron hammer-mill in Przewóz (Podrosche) by the Lusatian Neisse River 

This paper is the result of a historical-archeological study on the use of water power in iron 

metallurgy. As the basis, the result of the archeological research of an ironworks discovered near 

Przewóz on the river Neisse has been acknowledged. 

 

Renata Wiloch-Kozłowska – Elementy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej XVII-wiecznego Gdańska 

na przykładzie badań archeologicznych prowadzonych w rejonie ul. Zbytki i Podwale Przedmiejskie 

Wiosną 2010 roku przeprowadzono badania archeologiczne przed budową Teatru Szekspirowskiego 

w Gdańsku. W rejonie ulic Podwale Przedmiejskie i Zbytki odkryto drewniane rury sieci wodociągowej 

łączone ołowianymi elementami – trójnikami. Ponadto obok sieci wodociągowej funkcjonowała 

kanalizacja w postaci jedno- lub dwukomorowych latryn z korytami odpływowymi. Wiek elementów 

drewnianych został określony na drugą połowę XVII wieku. Dzięki wykopaliskom można odtworzyć 

fragment systemu wodno-kanalizacyjnego zabytkowego miasta. 

Elements of sewerage and water supply system of 17th cent. Gdańsk based on example of 

archeological excavation conducted in the area of Zbytki and Podwale Przedmiejskie Street 

In the spring of 2010 an archaeological survey was taken before construction of Shakespeare Theatre 

in Gdańsk. In the area of Podwale Przedmiejskie and Zbytki streets wooden pipes of the waterwork 

system were discovered which were connected with lead T-joints. Furthermore, next to the water 

supply system sewer line was functioning as a single or double chamber latrines with drainage 

troughs. Age of timber parts was estimated for the second half of the seventeenth century. With the 

excavation we are able to reconstruct part of waterworks and sewage system of the historic city. 

 

Jacek Gzowski – Gdańsk – warunki historycznego zasiedlenia zachodniego brzegu Motławy na 

podstawie wybranych badań archeologicznych oraz geologiczno-inżynierskich z lat 2002-2012 

Historyczne miasta – lokowane w obszarach zalewowych dawnych delt i dolin rzecznych – 

wykorzystywały sprzyjające warunki wodne, narażając się jednocześnie na ich destrukcyjne 

oddziaływanie. Wyjściowe warunki naturalne oraz permanentna walka „z” i „o” wodę stanowią wciąż 

nie do końca rozpoznane zjawisko. Badania interdyscyplinarne pozwalają jednakże naukowo 

przybliżyć obraz środowiska naturalnego i kulturowego eliminując powoli, lecz systematycznie liczne 

spekulacje na temat wczesnego etapu osadnictwa średniowiecznych miast. W referacie omówione 

zostaną generalne ustalenia wynikające z badań archeologicznych i geologiczno-inżynierskich 

wykonanych w Gdańsku w latach 2002-2012. Ze względu na lokalizację stanowisk omówiony zostanie 

zachodni brzeg Motławy, tj. obszar Głównego i Nowego Miasta oraz Zamczyska. 



Gdańsk – conditions of the Motława River west side historic settlement on the basis of selected 

archaeological and geologic-engineering research performed in 2002-2012 

The historic cities located in overflow areas of river deltas and valleys made use of favourable water 

conditions, but at the same time were exposed to their destructive impact. The initial natural 

conditions and permanent fight ‘with’ and ‘for’ water have not been thoroughly recognized, yet. 

Interdisciplinary research, however, allows us to scientifically analyse the natural and cultural 

environment and to slowly, although systematically, eliminate numerous speculations about initial 

phases of settlement in mediaeval cities. We are going to discus the general findings of 

archaeological and geologic-engineering research performed in Gdańsk in 2002–2012. Due to the 

location of excavation sites, we are going to present the results concerning the western side of the 

Motława River, i.e. the Main City, the New City, and Zamczysko.  

 

Arkadiusz Michalak – Broń w wodnej toni. Uwagi o akwatycznych znaleziskach broni 

późnośredniowiecznej na marginesie odkryć z Lutola Mokrego 

Środowisko wodne stanowi częste miejsce odkrywania średniowiecznych militariów. Dużą ich część 

tworzą tzw. znaleziska luźne, odkryte w sposób przypadkowy, np. w trakcie prac hydrotechnicznych, 

nurkowania, obniżania poziomu wody. W literaturze zwykle gromadne znaleziska broni wiąże się z 

funkcjonowaniem w danym miejscu mostu, brodu lub przeprawy przez rzekę. Z pewnością podczas jej 

pokonywania gubiono różne przedmioty, w tym również elementy uzbrojenia. Wydaje się jednak, że 

nie wszystkie zabytki wydobyte spod wody trafiły tam w wyniku przypadkowej utraty. Należy również 

brać pod uwagę we wczesnym jak i późnym średniowieczu, pomimo rozszerzającego się 

chrześcijaństwa, również rolę pogańskich rytuałów ofiarowania. Mimo że z terytorium Polski brak jest 

znalezisk tej klasy co z rzeki Dordogne w okolicach Castillon-la-Battaille we Francji, jednak są to 

również odkrycia znaczące. Najbardziej spektakularnych, gromadnych znalezisk broni w środowisku 

wodnym na terenie Polski dokonano w Radymnie nad Sanem, a także w Nowym Korczynie nad Nidą. 

Wymienić trzeba tu również znalezisko mieczy z Komorowa, wydobytych z Dunajca, jak i odkrycie z 

Lutola Mokrego, zawierające trzy miecze oraz kord. Funkcjonującą w literaturze tezę o związku tego 

ostatniego znaleziska z istniejącą w tej wsi w średniowieczu przeprawą, udało się ostatnio 

zweryfikować w trakcie badań prowadzonych przed budową autostrady A-2.  

Weapon in the deep water. Some remarks of aquatic finds of late medieval arms, aside of 

discoveries from Lutol Mokry 

Water environment is very often a place where medieval weapon artefacts are being found. Big part 

of it include so called accidental finds, which were made during hydrotechnical works, diving or 

reducing water level. Usually in the literature that kind of numerous finds are considered to be 

connected with functioning there a ford, ferry or bridge. Undoubtedly while crossing over the river, 

some objects, including arms and armor, might have been lost. Nevertheless, it can be maintained 

that not all objects were lost or fell into the water by chance. Heathen rituals of offerings must still be 

reckoned with early and high medieval period, despite ever increasing of Christianization. The most 

spectacular and numerous water findings, in the territory of Poland, were made in Radymno from the 

San River and also in Nowy Korczyn from the Nida River Despite the lack of such of outstanding 

discoveries from the Polish lands, like from Dordogne River near Castillon-la-Battaille in France, they 

are still very significant. We need to enumerate findings of swords from Komorowo, excavated from 

Dunajec River, and from Obra River near Lutol Mokry, which included 3 swords and a falchion. The 

thesis about the connection of this last finding with a passage across the river which ought to operate 

in middle ages in that village, was finally confirmed by the rescue excavation which were 

accompanying the building of the new Polish highway A-2.  



 

Piotr Dziedzic – Archeologiczne ślady urządzeń wodociągowych z Zielonej Góry i Świebodzina 

Referat przedstawia odkryte podczas badań archeologicznych relikty urządzeń wodociągowych z 

Zielonej Góry i Świebodzina. Odkryto m. in. relikty drewnianej i kamiennej studni najstarszego 

wodociągu zielonogórskiego. 

Archeological relics of the water-supply system in Zielona Góra and Świebodzin  

The paper presents archeological relics of the water-supply system discovered during an 

archaeological excavation in Zielona Góra and Świebodzin. Among these artifacts found wooden and 

stone well and the oldest water-supply system in Zielona Góra. Written historical sources confirm the 

existence of water-supply system in Zielona Góra.  

 

Patryk Muntowski – Relikty opasek brzegowych dawnego kanału Wiadrowników w Gdańsku 

Referat poświęcony jest reliktom drewnianych konstrukcji opasek brzegowych oraz drobnej 

infrastruktury związanej z funkcjonowaniem kanału Wiadrowników (Eimermachergraben) w Gdańsku. 

Pozostałości omawianych urządzeń odsłonięte zostały na jego zachodnim brzegu 

podczasratowniczych badań archeologicznych przy ulicy Wałowej/Stara Stocznia w Gdańsku, na 

terenie dawnego dworu wiadrowników. Badania archeologiczne pozwoliły na prześledzenie procesu 

zagospodarowywania nisko położonych obrzeży nowożytnego miasta oraz rozpoznanie rozwiązań 

inżynierskich związanych z regulacją lokalnych cieków wodnych. 

The relics of the of the timber embankements of the “Bucketmakers channel” in Gdańsk 

This report presents the relics of the timber embankements and other elements of infrastructure 

related to the Bucketmakers channel (Eimermachergraben) in Gdańsk. The remains were excavated 

on its western bank during the archaeological rescue excavations on the site Wałowa/Stara Stocznia, 

in place of the historic bucketmakers court. The archaeological researches had allowed to recognize 

the process of the initial stage of spatial developement of low-lying outskirts of the postmediaeval 

city and to recognize the engineering solutions related to the regulation of local watercourses. 

 

Martin Petzel – Unterwasserarchäologische Dokumentation in brandenburgischen Gewässern 

Dokumentacja podwodnych badań archeologicznych prowadzonych w Brandenburgii 

Underwater archeological documentation in the Brandenburg 

 

Sesja posterowa: 

Błażej Muzolf, Przemysław Muzolf, Piotr Kittel – Moczydło z mieczem ze stanowiska Lutomiersk-

Koziówki 3 a-c, gm. Lutomiersk, jako przykład urządzenia wodnego z XVI wieku 

W trakcie badań wielokulturowego stanowiska w miejscowości Lutomiersk, gm. loco, woj. łódzkie 

obejmującego znaleziska od paleolitu schyłkowego, poprzez osadnictwo z okresu neolitu, epoki 

brązowe, okresy przedrzymskiego, rzymskiego, wczesnośredniowiecznego i nowożytnego, odkryto 

interesujący obiekt nowożytny. Obiekt ten został zinterpretowany jako tzw. moczydło, czyli 

urządzenie przeznaczone do wstępnej obróbki wiązek lnu, czyli moczenia. Takie wiązki zostały w tym 

obiekcie odkryte. Znaleziska te zostały poddane badaniom specjalistycznym. Niejakim zaskoczeniem 

było także wydobycie z dna tegoż obiektu całkowicie zachowanego miecza w pochwie z okładzinami 

rękojeści z datowaniem w ramach wieku XV i XVI.  

The place intended for soaking the linen (so called moczydło) with a sword find from the 

Lutomiersk-Koziówki 3 a-c site, com. Lutomiersk, as a example of water device from the 16th cent 

During the excavations on multicultural site in Lutomiersk, voiv. Łódź, encompassing finds from late 

Paleolithic, through Neolithic, Bronze Age, Pre-Roman and Roman Periods, to Early Medieval and 



Modern Periods, an interesting post medieval feature was discovered. It was interpreted as a rettery 

– a device used in preliminary processing of flax bundles by soaking, maceration and kindred 

processes (“moczydło”). Such bundles were discovered in the feature and subjected to specialist 

examination. Surprising was the discovery of a completely preserved sword in scabbard with grip’s 

applications, found on the feature’s bottom and dated to 15-16th century A.D. 


