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P i o t r  M a l i ń s k i ,  Wo j c i e c h  Fi l i p o w i a k ,  Pr z e m y s ł a w  K r a j e w s k i

Wrak łodzi rybackiej z Kamienisk, gmina Goleniów
Fishing boat wreck from Kamieniska, Goleniów commune

Abstract: In the vicinity of the village Kamieniska (Goleniów commune), on the right 
bank of the Domiąża river was accidentally discovered heavily damaged wreck of a wooden 
fishing boat with a length of 4.94 m and a width approx. 1 m. The wood used to build the 
boat comes from a pine felled after year 1872. The Kamieniska wreck is a remnant of one of 
the oldest flat-bottomed boats of this size in Western Pomerania.

Keywords: ethnoarchaeology, wreck, fishing boat, 19th–20th century, Domiąża, Western 
Pomerania

Słowa kluczowe: etnoarcheologia, wrak, łódź rybacka, 19–20 wiek, Domiąża, Pomorze 
Zachodnie

Historia odkrycia 
Na wrak łodzi spoczywający na brzegu Domiąży w  okolicach wsi Kamie-

niska natrafił geodeta wykonujący w  tym rejonie pomiary linii brzegowej. Za 
pośrednictwem swojej krewnej studiującej archeologię na Wydziale Humani-
stycznym Uniwersytetu Szczecińskiego informację o wraku przekazał Przemy-
sławowi Krajewskiemu, który w  latach 2011–2015 był kierownikiem projektu 
badawczego Archeologiczne i  paleośrodowiskowe badania krajobrazów zatopionych na 
Zalewie Szczecińskim i w Zatoce Pomorskiej1 (Krajewski 2011). Podczas prac tere-
nowych prowadzonych w ramach tego projektu we wskazanym rejonie wykona-
ny został rekonesans, którego efektem było potwierdzenie odkrycia. Wrak został 
zlokalizowany (ryc. 1), określono jego koordynaty geograficzne i  sporządzono 
podstawową dokumentację fotograficzną, a następnie złożono zawiadomienie do 
Urzędu Morskiego w Szczecinie (Krajewski 2014).

Cechy konstrukcyjne wraku jednoznacznie wykluczały jego pochodzenie 
pradziejowe, dlatego P. Krajewski, którego badania dotyczyły okresu mezolitu, 
przekazał informację o nim Wojciechowi Filipowiakowi i Piotrowi Malińskie-
mu, zajmującym się tradycyjnym szkutnictwem Pomorza Zachodniego. Obaj 

1 Sieć badawcza, stworzona na okres czterech lat (2009–2013), była finansowana przez Komisję 
Europejską w ramach programu Cooperation in Science and Technology (COST) jako COST Action 
TD0902.
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naukowcy – po uzyskaniu pozwolenia z Urzędu Morskiego w Szczecinie2 oraz po 
konsultacjach z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Szczecinie – pod- 
jęli dalsze, interdyscyplinarne badania znaleziska. Zakres ich prac obejmował wyko-
nanie pomiarów3 oraz dokumentacji fotograficznej i rysunkowej, pobranie próbki 
drewna do analizy dendrochronologicznej w celu datowania wraku, wywiad etno-
graficzny wśród okolicznych rybaków oraz kwerendy internetowe, muzealne i ar-
chiwalne (mające na celu określenie proweniencji, typu i przeznaczenia jednostki).

Warunki zalegania 
Cechą charakterystyczną kontekstu zalegania opisywanego wraku jest jego 

zmienność. W zależności od aktualnego poziomu wód Domiąży, wrak jest cał-
kowicie wynurzony na brzegu akwenu (ryc. 2) lub pozostaje okresowo zatopiony 
na głębokości kilkunastu centymetrów (ryc. 3). Na podstawie dokumentacji fo-
tograficznej można z całą pewnością stwierdzić, że szczątki łodzi ulegają szybkiej 
degradacji (por. ryc. 2 i 3). Jak się wydaje, postępujący proces ich destrukcji sty-
mulowany jest przez kilka czynników działających jednocześnie:
– cykliczne zmiany fizyczno-chemicznych warunków depozycji: wilgotności 

i temperatury (wysychanie drewna w pozycji wynurzonej i namakanie w wo-
dzie oraz zamarzanie i rozmarzanie);

– erozję rzeczną boczną;
– naprężenia mechaniczne konstrukcji wraku wywołane przez falowanie po-

wierzchni akwenu, spowodowane zarówno przez czynniki naturalne (wiatr 
oraz prąd wody), jak i  antropogeniczne (związane z występowaniem efektu 
brzegowego podczas przechodzenia statków torem wodnym);

– destrukcyjną działalność kry w okresie zimowym;
– penetrację konstrukcji wraku przez korzenie i łodygi trzciny pospolitej (Phrag-

mites australis).

Opis konstrukcji
Wrak, będący pozostałością płaskodennej łodzi drewnianej, spoczywa na pra-

wym brzegu Domiąży poniżej ujścia Iny nieopodal wsi Kamieniska w gminie 
Goleniów. Zachowane szczątki mają długość 4,94 m i szerokość 1 m w najszer-

2 Instytucja ta jest trwałym zarządcą obszaru morskich wód wewnętrznych, na których wrak 
się znajduje. Realizatorzy badań chcieliby w  tym miejscu podziękować Panu Andrzejowi 
Borowcowi, dyrektorowi Urzędu Morskiego w  Szczecinie za wspieranie badań naukowych 
rzecznego i morskiego dziedzictwa kulturowego oraz szybkie wydanie pozwolenia na przepro-
wadzenie prac terenowych (sygnowanego PM-I-4161/7/2/2015).

3 W  pracach pomiarowych w  terenie, realizowanych (zgodnie z  uzyskanym pozwoleniem) 
w okresie 30 III – 30 IX 2015 r., uczestniczyła także Karolina Kokora, archeolog z Pracowni 
Archeologicznej w  Wolinie, jednostki Ośrodka Archeologii Średniowiecza Krajów Nadbał-
tyckich Instytutu Archeologii i Etnologii PAN.
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szym miejscu (ryc. 4). Dno składa się z trzech klepek łączonych ze sobą na styk 
(nie stwierdzono między nimi materiału uszczelniającego). Mają one grubość  
2 cm i są nierównej szerokości, odpowiednio 40, 18 i 29 cm w najszerszym miej-
scu. Z tego powodu oś symetrii jednostki nie przebiega równolegle do środkowej 
klepki dna. Klepki denne były łączone z pierwszym pasem poszycia za pomocą 
obustronnych gwoździ (ryc. 5c).

Wzmocnienia poprzeczne zastosowane w łódce są dwojakiego rodzaju. Czte-
ry denniki zostały wykonane z drewna i połączone z klepkami dennymi za po-
mocą kołków drewnianych, nieklinowanych, o średnicy około 3 cm (ryc. 4; 5a). 
Otwory, w których tkwiły kołki, nie są rozmieszczone w linii prostej. Dzięki 
temu nie dochodziło do pękania denników wzdłuż słojów drewna. Dennik 
położony najbliżej południowo-wschodniego końca wraku został zniszczony 
w wyniku procesów podepozycyjnych, jednak ogląd śladów na klepkach den-
nych pozwolił określić jego szerokość na 9 cm. Pozostałe miały szerokość 12 cm, 
wysokość wszystkich wynosiła 5 cm. W drugim denniku (licząc od południowo-
-wschodniego końca wraku) znajduje się prostokątne zagłębienie o wymiarach 
8,0 × 6,5 cm i głębokości około 2 cm, które zostało zinterpretowane jako pozo-
stałość gniazda masztu. Zagłębienie to nie jest umieszczone idealnie na środku 
dna, co spowodowane jest najpewniej niedokładnie wyznaczoną osią symetrii 
jednostki, o której wspomniano powyżej. Denniki rozmieszczone były niemal 
symetrycznie, po dwa na dziobie i rufie.

Do klepek dennych pierwotnie przymocowane były wręgi wykonane z ką-
towników stalowych o wysokości 46 cm. Wręgi te łączone były z klepkami po-
szycia za pomocą dwóch śrub z łbem grzybkowym (z podsadzeniem i gwintem 
na części długości trzpienia, ryc. 5b) oraz czworokątnych nakrętek. Na tej pod-
stawie można przypuszczać, że burta łodzi składała się z dwóch klepek i miała 
wysokość co najmniej 46 cm.

Na wewnętrznej stronie dna łodzi na wysokości śródokręcia znajdują się po-
zostałości wskazujące na mocowanie dwóch grodzi. Są to dwa rzędy gwoździ sta-
lowych (lub otworów po nich) biegnące prostopadle do osi wzdłużnej jednostki. 
Miejsca połączeń z klepkami dna noszą ślady uszczelnienia smołą. Pozostałości te 
wskazują, że jednostka miała jednokomorowy sadz typu mokrego o długości 1 m 
(którego ściany stanowiły grodzie4 i poszycie burt), służący do przechowywania 
żywych ryb. Świadczy o tym wzajemna pozycja obu grodzi, ślady ich starannego 
mocowania do klepek dna oraz uszczelnienia tego połączenia (co miało zapobiec 
przesączaniu się wody z sadza do wnętrza łodzi). Można przypuszczać, że sadz za-
silany był wodą przez otwory w poszyciu burt (które zachowały się szczątkowo).

4 Na podstawie zachowanych śladów można sądzić, że grodzie miały 4–5 cm grubości.
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Datowanie jednostki
W celu określenia wieku zabytku z  jednej z klepek dna łodzi (na wysokości 

śródokręcia) pobrana została próbka drewna do analizy dendrochronologicznej. 
Miejsce pobrania próbki wybrano w taki sposób, aby zawierała ona jak największą 
liczbę słojów drewna – w założeniu miało to zapewnić możliwie jak najdokład-
niejsze datowanie tego fragmentu wraku. Badana klepka, licząca 112 słojów, zo-
stała wykonana z sosny (Pinus L. 1753). Sekwencję datowano na lata 1761–1872, 
co oznacza, że drzewo, z którego wykonano element, zostało ścięte po 1872 roku5.

Próba określenia typu jednostki
Na podstawie porównania zachowanej konstrukcji wraku ze znanymi z literatu-

ry przedmiotu jednostkami pływającymi wytypowano kilka rodzajów łodzi, które 
wykazują istotne podobieństwa konstrukcyjne do łodzi odkrytej w Kamieniskach.

Pierwszą z nich jest tradycyjna warciańska łódź rybacka, tzw. szkutka. Badania 
nad tym typem łodzi prowadził w latach 1981–1983 Jerzy Litwin (1995). Niestety, 
w terenie badacz ten nie napotkał nigdzie rybackich szkutek, które już wyszły z uży-
cia, a  jedynie łodzie komunikacyjne o podobnej konstrukcji (Litwin 1995, 203). 
Zdołał jednak zebrać informacje o ich tradycyjnym wyglądzie od żyjących jeszcze 
budowniczych i użytkowników oraz dotarł do fotografii (ryc. 6). Na tej podstawie 
odtworzył wygląd łodzi i wykonał rysunek rekonstrukcyjny (ryc. 7). Zrekonstru-
owana jednostka wykazuje następujące podobieństwa do wraku z Kamienisk:
– budowa dna z trzech wzdłużnych klepek, z których środkowa jest węższa niż 

boczne;
– wzmocnienie poprzeczne dna za pomocą drewnianych denników6;
– sadz jednokomorowy (o długości 1 m) na śródokręciu;
– brak uszczelnień (łódź uszczelniała się samoistnie, gdy dopasowane drewnia-

ne elementy konstrukcyjne pęczniały w wodzie);
– gniazdo masztu w formie prostokątnego wyżłobienia w jednym z denników.

Co więcej, warciańskie łodzie rybackie budowano z desek świerkowych lub 
sosnowych, dobrze wysuszonych, nieposiadających sęków, o grubości 10–20 mm  
(Iwaszkiewicz, Mastyński, Andrzejewski 2007, 41). Są to zatem kolejne cechy  
łączące badany wrak (którego dno wykonane jest z  klepek sosnowych  
o grubości 2 cm) z łodziami warciańskimi. Inna charakterystyczna cecha wspólna 

5 Badania wykonał prof. dr hab. inż. Marek Krąpiec z Laboratorium Datowań Bezwzględnych 
w Cianowicach.

6 Na ryc. 7 przedstawiony jest tylko jeden dennik, jednak z relacji Kazimierza Stasiaka, szkutnika 
ze wsi Ochle, gmina Koło (426 km rzeki Warty), wynika, że w łodziach tego typu montowano 
kilka denników (Litwin 1995, 202). Na rysunkach i fotografiach łodzi warciańskich o zbliżonej 
konstrukcji zamieszczonych w książce Polskie szkutnictwo ludowe XX wieku można zauważyć, że 
posiadają one od 3 do 7 denników (Litwin 1995, 200–205, ryc. 142–148).
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dla tradycyjnych łodzi ze środkowego biegu Warty i wraku z Kamienisk to wy-
stępowanie wręgów z kątownika stalowego, zamocowanych do dna łodzi bez-
pośrednio przy dennikach7 (ryc. 8). Kolejna istotna zbieżność ujawnia się przy 
porównaniu wysokości burt wraku i  łodzi warciańskiej. Jak już wspomniano, 
wysokość burt wraku – obliczona na podstawie wymiarów wręgów – wynosiła co 
najmniej 46 cm. Burty łodzi warciańskiej (ryc. 8) mają około 43 cm wysokości. 
Uwzględniając błąd skali rysunku, można przyjąć, że obie jednostki mogły mieć 
burty o identycznej wysokości.

Drugą analogię stanowi nieco większa łódź o bardzo podobnej konstrukcji, 
pełniąca funkcję promu na Odrze, na którą natrafił J. Litwin na Opolszczyź-
nie (Litwin 1995, 215). Zbieżności obejmują zarówno rozmiary, jak i niektóre 
rozwiązania konstrukcyjne, a  także zastosowane materiały. Ze względu na swą 
funkcję łódź ta nie miała sadza, choć w literaturze można znaleźć informacje, że 
dawniej na Opolszczyźnie używano łodzi z sadzami, nazywanych sadzówkami 
lub chowankami (Litwin 1995, 216).

Jak się zatem wydaje, zasadne jest wskazanie warciańskiej szkutki, a być może 
również sadzówki/chowanki ze środkowego biegu Odry8 jako form zbieżnych 
z wrakiem z Kamienisk. Warto jednak zauważyć, iż występuje jedna zasadnicza 
różnica pomiędzy wymienionymi typami łodzi a opisywanym wrakiem – jest nią 
kształt obrysu dna. Zarówno w szkutkach warciańskich, jak i w łodziach odrzań-
skich krawędzie dna były wycinkami okręgu. Wrak ma natomiast równoległe 
krawędzie dna na wysokości śródokręcia.

W trakcie kwerend udało się również ustalić jeszcze jeden typ łodzi o kon-
strukcji podobnej do wraku. Jest to niemiecki Polt – niewielka łódź rybacka 
z Pomorza Zachodniego o płaskim i szerokim dnie oraz zakładkowym poszyciu, 
napędzana wyłącznie wiosłami. Jednostki tego typu eksploatowano na Zalewie 
Szczecińskim i przybrzeżnych wodach Bałtyku. W klasyfikacji łodzi rybackich 
Zalewu Szczecińskiego, zaproponowanej przez Walthera Rudolpha, zaliczają 
się one do typu 3, opisanego jako „łodzie z  płaskim dnem o  kilku deskach – 
łodzie płaskodenne” (Rudolph 1962, 338). Według tego autora, choć zdecydo-
waną większość tradycyjnych jednostek rybackich na Zalewie stanowią „łodzie 
płaskokilowe”, to przy ujściu Odry można odnaleźć liczne łodzie płaskoden-
ne. J. Litwin podaje natomiast, że łodzie typu Polt „przypominają rozwiązaniem 
konstrukcji dna (usztywnionym szeregiem denników) formy spotykane na 
wodach śródlądowych, a  także podobnie nazywaną łódź rejestrowaną u ujścia  

7 Warto zwrócić uwagę, że zarówno na wraku jak i w łodzi przedstawionej na ryc. 8 zastosowano 
osobne wręgi dla lewej i prawej burty.

8 Tymczasem tradycyjne łodzie z Dolnej Odry i Haweli – typu Spitzkähn i Zollen – opisane przez 
Walthera Rudolpha (1966, 36, 96, Abb. 22, 91, Tafel 5 i 14) i J. Litwina (1995, 213–214) pod 
względem konstrukcyjnym wykazują wobec wraku więcej różnic niż podobieństw.
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Wisły przez badaczy niemieckich w pierwszej połowie XX wieku9” (Litwin 1995, 
224). Łodzie typu Polt, występujące w rejonie wyspy Rugii, miały klepki dna 
wykonywane z drewna iglastego: sosny, świerku i jodły (Peesch 1961, 230). Nie-
stety, podczas kwerendy nie natrafiono na rysunki przedstawiające wyżej opisany 
typ łodzi, które umożliwiłyby dokładną analizę porównawczą. W opracowaniach 
naukowych i zasobach archiwalnych znajdują się jedynie fotografie łodzi typu 
Polt, na których wiele szczegółów konstrukcyjnych pozostaje niewidocznych10.

Wywiady na temat wraku przeprowadzone wśród okolicznych rybaków nie 
wniosły istotnych informacji do badań. Rozmówcy stwierdzili, że sam wrak nie 
jest im znany, ani też nie przypominają sobie, aby rybacy w regionie używali do 
połowów łodzi o takiej konstrukcji dna. Według uzyskanych informacji miejscowi 
rybacy korzystali raczej z łodzi ze stępką klepkową (typu hojer, stołczynka i war-
pienka)11. Łodzie te były wykonywane z drewna dębowego. Być może bardziej 
wiążące dane uda się uzyskać na podstawie dalszych planowanych badań etnogra-
ficznych.

Podsumowanie
Z  przeprowadzonych badań etnoarcheologicznych wynika, iż wrak z  Ka-

mienisk to pozostałości tradycyjnej płaskodennej łodzi rybackiej o konstrukcji 
drewnianej, wzmocnionej elementami stalowymi. Pod względem rozwiązań 
konstrukcyjnych wrak wykazuje duże podobieństwo do rybackich szkutek war-
ciańskich i łodzi ze środkowego biegu Odry. Trzeba wszakże zaznaczyć, że stan 
zachowania wraku (a zwłaszcza brak stewy dziobowej i rufowej) znacznie utrud-
nia jednoznaczną identyfikację typu jednostki.

Wrak z  Kamienisk jest przypuszczalnie jedną z  najstarszych zachowanych 
(fragmentarycznie) łodzi płaskodennych tej wielkości na Pomorzu Zachodnim. 
Dlatego należy podjąć działania mające na celu zapobieżenie dalszej degradacji 
znaleziska. Realizatorzy badań zaproponowali w raporcie końcowym (Maliński, 
Filipowiak 2016), przedłożonym Urzędowi Morskiemu w Szczecinie i Zachod-
niopomorskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w  Szczecinie, 
trzy rozwiązania:
1) podjęcie wraku z  brzegu Domiąży, przetransportowanie go na inny akwen 

i zatopienie w wybranym, dokładnie oznaczonym miejscu (zatopiony w ten 

9 W  tym miejscu autor cytatu odnosi się do prac Walthera Mitzki (1933, 20) i  Gerharda 
Timmermana (1962, 17).

10 Powyższe uwagi odnoszą się również do łodzi typu Konter (Rudolph 1962, Abb. 8).
11 Potwierdza to też literatura (Sawala 1992, 427–429; Litwin 1995, 223–225). Co prawda Michał 

Sawala wspomina także o łodziach stosowanych przez rybaków na jeziorze Dąbie i na Odrze, 
nazywanych płaskodenkami, jednak nie zamieszcza ani rysunku, ani zdjęcia takiej jednostki 
(Sawala 1992, 429).
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sposób wrak mógłby stać się zaczątkiem regionalnego, podwodnego skansenu 
archeologiczno-etnograficznego, który mogliby zwiedzać turyści-nurkowie 
i który mógłby także posłużyć jako miejsce praktyk zawodowych dla studen-
tów archeologii podwodnej);

2) zasypanie wraku in situ piaskiem lub żwirem (rozwiązanie doraźne, biorąc pod 
uwagę warunki panujące na brzegu Domiąży – po pewnym czasie procesy 
erozji rzecznej bocznej zniwelują nasyp i ponownie odsłonią wrak);

3) wydobycie i konserwację wraku (rozwiązanie najbardziej kosztowne i praco-
chłonne).
Należy mieć nadzieję, że wrak szybko stanie się przedmiotem jakichkolwiek 

działań zabezpieczających – w formułach zaproponowanych wyżej lub innych – 
co pozwoli uchronić go przed dalszą destrukcją. 
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Ryc. 2. Położenie wraku podczas niskiego stanu wód Domiąży. Fot. P. Krajewski 
Fig. 2. Location of wreck during low water level of the Domiąża river. Photo by P. Krajewski 

Ryc. 1. Miejsce spoczywania wraku. Rys. W. Filipowiak
Fig. 1. Location of wreck find. Drawn by W. Filipowiak
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Ryc. 3. Stan i położenie wraku w momencie rozpoczęcia badań w 2015 roku. Fot. P. Maliński
Fig. 3. Condition and location of the wreck at the start of research in 2015. Photo by P. Maliński
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Ryc. 5. Łączniki wraku z Kamienisk: a – kołek z dennika; b – śruba łącząca kątownik z burtą;  
c – gwóźdź łączący klepki denne z burtą. Fot. W. Filipowiak
Fig. 5. Fasteners of the wreck from Kamieniska: a – treenail from the floor timber; b – screw 
connecting angle bar with the side; c – nail connecting bottom planks with the side. Photo by  
W. Filipowiak

Ryc. 4. Rysunek dokumentacyjny wraku z Kamienisk. Rys. W. Filipowiak
Fig. 4. Documentation drawing of the wreck from Kamieniska. Drawn by W. Filipowiak
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Ryc. 7. Próba rekonstrukcji „szkutki” – warciańskiej łodzi rybackiej (Litwin 1995, ryc. 146)
Fig. 7. An attempt to reconstruct the “szkutka” – the Warta river fishing boat (after Litwin 1995, 
ryc. 146)

Ryc. 6. Tradycyjna „szkutka” warciańska z okolic Rogalina, gmina Mosina. Zdjęcie wykonane 
około 1960 roku (Litwin 1995, ryc. 145). Fot. J. Skonka
Fig. 6. Traditional Warta river “szkutka” from the area of Rogalin, Mosina commune. Photo taken 
about 1960 (after Litwin 1995, ryc. 145). Photo by J. Skonka
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Ryc. 8. Rysunek konstrukcyjny warciańskiej łodzi komunikacyjnej z miejscowości Księże Młyny, 
gmina Pęczniew, 480 km rzeki Warty (Litwin 1995, ryc. 144)
Fig. 8. Construction drawing of the Warta river communication boat from village Księże Młyny, 
Pęczniew commune, 480 km of the Warta river (after Litwin 1995, ryc. 144)
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Fishing boat wreck from Kamieniska, Goleniów commune
Summary

The paper presents results of ethnoarchaeological research on wreck of a wooden fishing 
boat, found in the vicinity of village Kamieniska, Goleniów commune. The survived 
remains of the boat are 4.94 m long and approximately 1 m wide. The wreck lies on the 
right bank of the river Domiąża and is exposed to many destructive natural factors. It has 
a flat bottom made of planks fastened edge to edge and a wooden floor timbers fastened 
with wooden pegs. Frames made of steel angles fastened with screws were attached to the 
floor timbers. The wood used to build the boat comes from a pine cut down after 1872. 
The wreck is similar to the three types of traditional boats: “szkutka” used on the Warta 
river, “sadzówka” used on the Middle Odra and “polt” – fishing boat used in Western 
Pomerania. The Kamieniska wreck is a remnant of one of the oldest flat-bottomed boats 
of this size in Western Pomerania.
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