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Relikty późnośredniowiecznych oraz nowożytnych urządzeń
nadbrzeżnych w Dźwirzynie, gm. Kołobrzeg
Relics of late medieval and modern coastal structures
in Dźwirzyno, Kołobrzeg district
The article discusses the find of wooden architecture relics uncovered during
violent storms on the seashore in Dźwirzyno (Kołobrzeg district). These buildings
are remains of a late medieval and early modern lighthouse buildings.
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W 1975 roku rybak Stanisław Danyluk z Dźwirzyna wyłowił z morza
dwie żelazne kotwice oraz zaobserwował w tym miejscu i na pobliskim
brzegu skupisko pali drewnianych (ryc. 1). O swoim znalezisku powiadomił
archeologów z Koszalina. Ze względu na silne sztormy niemożliwe było
przeprowadzenie badań archeologicznych. Od 1976 do 1983 roku przeprowadzono natomiast szereg wizytacji i działań ratowniczych w celu uzyskania
jak największej ilości informacji na temat odsłoniętych konstrukcji. W latach
1979-1981, na miejscu oznaczonym jako stanowisko 11, w profilu wydmy na
długości około 50 m, około 2,5 m pod ówczesnym jej poziomem, czytelne
były jedynie relikty zabudowy drewniano-kamiennej. Znajdowały się w warstwie o miąższości około 50 cm, w której zaobserwowano spaleniznę, polepę, cegły oraz pojedyncze zabytki. Relikty te uznano wówczas za ślad budynku o długości lub szerokości około 20 m. Dopiero po gwałtownych sztormach 1983 roku, kiedy morze zabrało większą część wydmy i odsłoniło cały
zarys obiektu, udało się go w pełni rozpoznać i w przybliżeniu określić jego
funkcję. Założenie składało się z dwóch powiązanych ze sobą elementów.
Od strony morza znajdowała się okrągła wieża, natomiast od strony lądu –
prostokątny budynek (ryc. 2)2.
1

Omawiane stanowisko położone jest około 500 m na wschód od kanału portowego łączącego
Bałtyk z jeziorem Resko oraz około 150 m na północ od szosy Kołobrzeg-Dźwirzyno-Mrzeżyno.
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Znaleziska archeologiczne tego typu obiektów należą do wyjątkowych.
Z oczywistych względów nie są w zasadzie możliwe ich regularne poszukiwania, a prowadzenie szerokopłaszczyznowych wykopalisk jest znacznie utrudnione ze względów technicznych, których rozwiązanie łączy się ze znacznymi
nakładami finansowymi. Jedyną możliwością odkrycia i zarejestrowania takich
obiektów jest sytuacja, kiedy morze swoją niszczycielską działalnością odsłoni
jakąś partię wybrzeża. Pod koniec lat 70. i 80. taka sprzyjająca, z archeologicznego punktu widzenia, sytuacja miała miejsce w Dźwirzynie (gm. Kołobrzeg).
Z wieży zachowała się tylko partia fundamentowa. Średnica wieży wynosiła
około 4-4,5 m. Podwalina zbudowana była z dużych kamieni uzupełnionych
miejscami gotyckimi cegłami. Konstrukcję dodatkowo wzmocniono dębowymi palami wbitymi we wnętrzu wieży – zwłaszcza od strony morza. Także od
strony zewnętrznej w niektórych miejscach wbite były takie pale. Na fundamencie zalegały belki drewniane oraz wtórnie wykorzystane wręgi i stewy
jednostek pływających. Do wzniesienia ścian wieży wykorzystano drewno
dębowe. Niektóre belki mają regularnie rozmieszczone otwory o średnicy
5 cm, w niektórych z nich znajdowały się ślady pionowych kołków. Wnętrze
wieży wypełniała warstwa gliny o miąższości około 30 cm. Na niej pierwotnie
zalegała zapewne posadzka ceglana, która uległa całkowitemu zniszczeniu w
wyniku działalności wody morskiej (ryc. 3-5).
Budynek prostokątny, o przybliżonych wymiarach 12 m po osi W-E oraz
około 10 m po osi N-S, zachował się w postaci warstwy gliny o miąższości
około 30 cm. Pierwotnie zapewne był większy, bowiem część jego zarysu
tkwiła w profilu wydmy. Także i w tym przypadku budynek posadowiony był
na fundamencie z dużych kamieni, na których umieszczone zostały drewniane
belki z otworami czopowymi do łączenia w narożnikach na zrąb. Grubość
niektórych belek dochodziła do 40 cm. Znajdowały się w nich regularnie
rozmieszczone otwory o średnicy około 5 cm, w których tkwiły paliki dębowe
i brzozowe. Na niektórych z nich stwierdzono ślady gliny oraz słomy, stanowiących element wypełnienia ścian. Na zewnątrz budynku, od strony morza,
wystąpiły ciągi gęsto wbitych palików. Zapewne ich funkcją było osłabianie
naporu fal morskich na ściany. Po zewnętrznej stronie ścian odnotowano
m.in. pięć beczek klepkowych o wysokości około 75 cm. Służyły one prawdopodobnie do przechowywania ryb, mogły też być elementem systemu odwadniającego obiektu (ryc. 6-7).
W czasie badań archeologicznych na stanowisku 1 pozyskano również ruchomy materiał archeologiczny w postaci 25 fragm. gąsiorów; 2 cegieł gotyc-

2

Por. Janocha 1979; 1980; 1983a; 1983b.
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kich; 8 fragm. kafli garnkowych; ułamków naczyń ceramicznych: 10 polewanych barwną glazurą, 4 siwaków oraz 1 ułamka naczynia kamionkowego; klina
drewnianego (dł. 24 cm, gr. 4,5-5 cm); beczek drewnianych, wtórnie użytych
w konstrukcji ścian wieży elementów jednostek pływających: stewy (zachowana
dł. 135 cm) oraz wręgi (wys. 75 cm); kilku elementów ozdób lub elementów
stroju (klamerek do pasa, guzików, kółek metalowych); podkowy; toporka
żelaznego i fragm. bełtu kuszy.
W głębi morza (około 150 m od linii brzegowej) widoczne były relikty
innych konstrukcji drewnianych (oznaczonych jako stanowisko 2). Planowane wcześniej dokładne zainwentaryzowanie drewnianych pozostałości obiektów znajdujących się obecnie pod wodą nie nastąpiło ze względu na problemy
techniczno-finansowe tego przedsięwzięcia. Na razie nie możemy dokładnie
określić funkcji reliktów oznaczonych jako stanowisko 2. Jednakże wyłowione
w tym miejscu dwie żelazne kotwice sugerują, iż możemy mieć do czynienia
z reliktami pomostu, do którego cumowano jednostki pływające.
Wokół konstrukcji na stanowisku 1 zebrano niewielką ilość zabytków metalowych oraz drobnych ułamków ceramiki. Ze względu jednak na fakt, że
stanowisko położone jest na plaży, gdzie działalność morza powoduje, iż
sytuacja stratygraficzna jest niezwykle dynamiczna, związek tych źródeł
z odsłoniętymi konstrukcjami drewnianymi jest trudny do ustalenia. W związku z tym pojawia się problem z datowaniem odsłoniętych reliktów budowli.
Musimy odwołać się do źródeł pisanych i zapisków archiwalnych.
W styczniu 1855 oraz w marcu 1857 roku gwałtowne sztormy, które nawiedziły wybrzeże bałtyckie pomiędzy miejscowościami Mrzeżyno i Dźwirzyno, odsłoniły nieokreślone konstrukcje drewniane. Fakt ów zachęcił miłośnika lokalnej przeszłości, porucznika D. Heintze, do poszukiwań źródeł na
temat historii tego odcinka wybrzeża (por. Heintze 1860)3. Okazało się, że
wśród lokalnej społeczności krążyła legenda o zatopionym mieście, które miało się znajdować w tym miejscu przed kilkuset laty. Zadziwiającą zgodność
z faktami historycznymi należy tłumaczyć zapewne tym, że już wcześniej
morze musiało odsłaniać co jakiś czas omawiane relikty. Dla lepszego
nakreślenia funkcji omawianego tu stanowiska, warto pokrótce przedstawić
dzieje tej części wybrzeża. Obszar ten w XIII wieku należał do klasztoru
premonstratensów w Białobokach koło Trzebiatowa. Jednak pretensje do niego wysunął rycerz Przybysław, książęcy podkomorzy. Istnieją dwa dokumenty, o sprzecznej treści, naświetlające finał tej sprawy. Jeden z nich mówi,

3

Artykuł ten w niezmienionej formie przedrukowano potem jako część pracy H. Berghausa
(1870, 830 n.).
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iż Przybysław miał zrzec się tych terenów za 500 marek, drugi zaś, że klasztor
odkupił prawa do spornego obszaru za 300 marek. W 1305 roku wybuchł spór
pomiędzy Kołobrzegiem a opatem białobockim w kwestii przebiegu zachodniej granicy posiadłości miejskich. Wówczas to po raz pierwszy pojawia się
nazwa wsi (która wcześniej była wymieniana jedynie bezimiennie) – Rega. Jej
dokładna lokalizacja nie jest do końca pewna. Przypuszcza się, że znajdowała
się bliżej obecnego Dźwirzyna. Dogodne położenie osady spowodowało, że
dość szybko zainteresował się nią Trzebiatów. W 1287 roku po raz pierwszy
wymieniono w źródłach pisanych port Rega (Regoujście). Wówczas to książę
Bogusław IV oraz opat białobocki Tidbald nadali Trzebiatowowi lubeckie
prawa miejskie. Mieszczanie zaś otrzymali przywilej swobodnego korzystania
z portu. Przez całą 1. połowę XIV wieku książęta pomorscy kolejnymi przywilejami przyczyniali się do szybkiego rozwoju osady. Wkrótce jednak na ponad
100 lat Regoujście zniknęło z kart historii. Zapewne miało tu miejsce wydarzenie, które spowodowało albo znaczny spadek znaczenia portu, albo nawet
jego całkowitą zagładę.
W 1457 roku zaczęto budować nowy port. Biskup Henning i kapituła
katedralna w Kamieniu zadecydowali o ufundowaniu nowego portu z myślą
o jego późniejszym nadaniu Trzebiatowowi. Miasto oczywiście poparło inicjatywę władz kościelnych. Rada miejska zobowiązana została do opłacania
corocznej sumy kapitule kamieńskiej, za co otrzymać miała opiekę Kościoła
oraz prawo do swobodnego korzystania z portu. Kościół miał posiadać również port oraz karczmę („Czerwoną Gospodę”). W 1464 roku do wysiłków
inwestycyjnych włączyli się również książęta Otton I oraz Eryk II, którzy
zobowiązali się do wspomożenia finansowego budowy nowego Regoujścia.
Zachowane dokumenty dowodzą jednak, że współpraca przy tym zadaniu nie
przebiegała bezkonfliktowo. Kilkakrotnie Trzebiatów wysuwał pretensje, głównie natury finansowej, względem opata białobłockiego. Dopiero w 1499 roku
podpisano ugodę, na mocy której klasztor zezwolił na budowę grobli do
portu, a miasto zobowiązało się wspomóc budowę urządzeń nadmorskich
przeznaczając na ten cel 60 fur kamieni rocznie. Od połowy XVI wieku osadę
tę zaczęto nazywać „Treptowschen Tip” (później Treptower Deep, obecnie
zaś Mrzeżyno), określenie Regoujścuie (Regamünde) wyszło zaś z użycia.
W dziele traktującym o topografii i dziejach miasta Trzebiatowa, napisanym
w 1677 roku przez Samuela Valentina Gadebuscha, mowa jest o mieście
Regoujście, które wedle tegoż autora miało 300 mieszkańców.
W czasie wizytacji kościoła w Robach (3 km na południe od obecnego
Mrzeżyna) 30 czerwca 1594 roku zanotowano, że kamienie z wieży kościelnej
należy wysłać do miejscowości Rega, ponieważ mury są w fatalnym stanie. Na
niewiele jednak musiało się to zdać, gdyż w 1597 roku wystosowano do księcia
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prośbę o dofinansowanie rozbiórki „starej wieży”. Ten jednak nie zgodził się
na jej zniszczenie, argumentując, że obiekt stanowi doskonały drogowskaz dla
żeglarzy. Posiadamy relację z 1767 roku, że czasem „ruiny kościoła i miasta
Regi widać w jeziorze Resko”. Podobno też wzdłuż wybrzeża na odcinku
2 mil ciągnęła się podwodna kamienna rafa usypana ręką ludzką. Miała za
zadanie chronić wybrzeże przed falami. Pomiędzy rafą a linią brzegową znajdowane były liczne duże kamienie stanowiące pozostałość po zatopionym
mieście Regoujściu. Krążące zaś w okolicy opowieści, iż są to ruiny legendarnej Vinety, według D. Heintzego były bajkami przeznaczonymi dla wypoczywających tu kuracjuszy. Na jakiejś starej mapie, której jednak autor
tekstu nie widział i dlatego też zastrzegł, że nie może ręczyć za to źródło, miała
widnieć „czerwona wieża” na plaży. Być może leżała ona bliżej kołobrzeskich
posiadłości ziemskich, a nawet mogła przynależeć do nich (por. Heintze 1860)
Na podstawie źródeł pisanych ustalono, iż Regoujście w swych dziejach
miało trzy lokalizacje: pierwsza to wieś Stara Rega, która leżeć musiała bliżej
obecnego Dźwirzyna. Poświadczają ją dokumenty z okresu pomiędzy 1250
a 1329 rokiem. Pomiędzy drugą z dat a 1457 rokiem port Regoujście przeniesiono na dogodniejsze miejsce – dalej na wschód, bliżej obecnego Mrzeżyna. Pomiędzy 1445 a 1449 rokiem zniszczyli go mieszkańcy Kołobrzegu
i Gryfic, a Trzebiatów wraz z klasztorem białobockim rozpoczął kolejną budowę – na miejscu obecnego Mrzeżyna.
Trudno określić czas, kiedy obiekty te zostały zniszczone. Być może nastąpiło
to w wyniku gwałtownego sztormu. Mógł być to także powolny proces, po
opuszczeniu tych zabudowań przez użytkowników i zaprzestaniu regularnej
ich konserwacji. Jeżeli obiekty zarejestrowane przez archeologów w XX wieku
są tożsame z wieżą wymienianą w wieku XVI, mniemać można, iż jej zniszczenie musiało nastąpić w końcu tegoż stulecia lub wkrótce potem. Już wówczas bowiem, jak to była mowa wcześniej, znajdować się miała w złym stanie
technicznym. Jednocześnie zaś obiekt ten nie występuje w późniejszych źródłach, nie ma śladu również po jakichkolwiek pracach remontowych.
Funkcję odsłoniętych reliktów, głównie na podstawie kontekstu znalezienia w bezpośredniej bliskości morza, określić należy jako zabudowania związane z szeroko rozumianą tu „uprawą” morza (ryc. 8-10). Istnienie wieży
sugeruje, że możemy mieć tu do czynienia ze stałym punktem nawigacyjnym
w postaci paleniska czy kociołka rozpalanego na jej szczycie. Można więc
mniemać, że omawiane tu zabudowania pełniły rolę latarni morskiej oraz być
może niewielkiej przystani, funkcjonującej tutaj pod koniec średniowiecza,
a przede wszystkim już w okresie nowożytnym.
Przekazy mówiące o latarniach morskich w średniowieczu nie są częste.
Za najstarszą wzmiankę o pomorskiej latarni uznać można przekaz o „garnku
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Wulkana” w Wolinie. W XIII wieku poświadczonych jest kilka latarni na terenie
miast-państw włoskich oraz na wybrzeżach francuskich. Jednak nie pracowały
one regularnie, a okresy przestojów sięgały nieraz kilku lat. W 2. połowie
XIII wieku po dwie latarnie zbudowały Hamburg oraz Lubeka. Na początku
XIV stulecia takie urządzenie brzegowe wzniósł Stralsund. W 1482 roku zbudowano latarnię dla Gdańska w Wisłoujściu (Matysik 1950, 26; Komorowski,
Pietkiewicz 2008).
Aż po XIX wiek latarnia morska miała często formę ogniska podsycanego
oliwą, rozpalanego na wzgórzu lub na szczycie specjalnej, drewnianej wieży
(Matysik 1950, 26). Funkcje latarni spełniały również zwykłe duże ogniska
rozpalane na szczytach nadbrzeżnych wzgórz lub też światła umieszczane na
wieżach kościołów znajdujących się na nadmorskich wyniesieniach terenowych. Takie ognie miały się palić m.in. na wieży kaplicy na Górze Chełmskiej koło Koszalina (szerzej na ten temat: Łysiak 2010, 68-69) oraz w Rowokole niedaleko Smołdzina (Łysiak 2010, 77).
Jak mogło wyglądać takie urządzenie świetlne? Dzięki źródłom pisanym
i ikonograficznym z okresu wczesnonowożytnego wiemy, że „laterna” miała
bardzo często postać miedzianego kotła zawieszonego na drewnianej „szubienicy”. Takie urządzenie poświadczone jest np. dla latarni na Helu przed
1670 rokiem (Veitmeyer 2005, 41). W latarniach morskich wznoszonych
w tym okresie powszechnym paliwem był węgiel drzewny (Veitmeyer 2005,
44 n.).
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Ryc. 1. Dźwirzyno, pow. Kołobrzeg. Lokalizacja stan. 1 (oprac. A. Kuczkowski)
Fig. 1. Dźwirzyno, Kołobrzeg district. Location of site 1 (worked out by A. Kuczkowski)

Ryc. 2. Dźwirzyno, pow. Kołobrzeg (stan. 1). Plan odsłoniętych przez morze zabudowań
drewnianych, brak skali (rys. H. Janocha)
Fig. 2. Dźwirzyno, Kołobrzeg district (site 1). Plan of wooden buildings uncovered by the sea.
Not to scale (drawing H. Janocha)
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Ryc. 3. Dźwirzyno, pow. Kołobrzeg (stan. 1). Relikty latarni morskiej wraz z przylegającym
budynkiem w 1983 roku (fot. F.J. Lachowicz)
Fig. 3. Dźwirzyno, Kołobrzeg district (site 1). Relics of the lighthouse with an adjacent building
in 1983 (photo F.J. Lachowicz)

Ryc. 4. Dźwirzyno, pow. Kołobrzeg (stan. 1). Relikty latarni morskiej wraz z przylegającym
budynkiem w 1983 roku (fot. F.J. Lachowicz)
Fig. 4. Dźwirzyno, Kołobrzeg district (site 1). Relics of the lighthouse with an adjacent building
in 1983 (photo F.J. Lachowicz)
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Ryc. 5. Dźwirzyno, pow. Kołobrzeg (stan. 1). Relikty latarni morskiej wraz z przylegającym
budynkiem w 1983 roku (fot. F.J. Lachowicz)
Fig. 5. Dźwirzyno, Kołobrzeg district (site 1). Relics of the lighthouse with an adjacent building
in 1983 (photo F.J. Lachowicz)

Ryc. 6. Dźwirzyno (gm. Kołobrzeg). Próba rekonstrukcji zabudowań nadbrzeżnych, widok od
strony lądu (rys. A. Kuczkowski)
Fig. 6. Dźwirzyno (Kołobrzeg commune). An attempt at reconstruction of the coastal buildings,
a view from the shore (drawing A. Kuczkowski)
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Ryc. 7. Dźwirzyno (gm. Kołobrzeg). Próba rekonstrukcji zabudowań nadbrzeżnych, widok od
strony morza (rys. A. Kuczkowski)
Fig. 7. Dźwirzyno (Kołobrzeg commune). An attempt at reconstruction of the coastal buildings,
a view from the sea (drawing A. Kuczkowski)

Ryc. 8. Latarnia morska w Brzeżnie (sztych z XVIII wieku) (wg C. Biernat 1959, 197, ryc. 65)
Fig. 8. Lighthouse in Brzeżno (an 18 th century engraving) (after C. Biernat 1959, 197, Fig. 65)
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Ryc. 9. Poławiacze bursztynu, na drugim planie wieża nadbrzeżna (wg J.A. Comenii 1732, 80)
Fig. 9. Amber gatherers, a coastal tower in the background (after J.A. Comenii 1732, 80)

Ryc. 10. Poławiacze bursztynu i nadbrzeżna wieża, rycina z 1711 roku (wg B. Kosmowska-Ceramowicz, E. Choińska-Bochdan 2003, ryc. 2, 30)
Fig. 10. Amber gatherers and a coastal tower, a drawing from 1711 (after B. Kosmowska-Ceramowicz, E. Choińska-Bochdan 2003, Fig. 2, 30)
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Relics of late medieval and modern coastal structures in Dźwirzyno,
Kołobrzeg district
Summary
In 1975, in Dźwirzyno (Kołobrzeg district), a local fisherman found wooden
structures lying partly on the beach and partly underwater. Rescue archaeological
research was conducted there several times by employees of the Department of
Archaeology of the Koszalin Museum. Thanks to violent storms that occurred in this
part of the coast for several successive years, it was possible to record a great part of
the wooden buildings complex that was uncovered. It consisted mainly of two
buildings – a round tower and a rectangular building. On the basis of written
sources, it was determined that these relics were probably related to Regoujście, the
now non-existent locality that used to be the harbour of Trzebiatów. These late
medieval and early modern buildings probably served as a lighthouse. One can
suppose that the source of light was a cauldron with coal as fuel. The adjacent
building could house rooms for the staff and storehouses. It was not possible to
document the wooden piles visible underwater thoroughly. They could be remains
of a small harbour, which is suggested by iron anchors that were found among them.
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