
1

MATERIAŁY
ZACHODNIOPOMORSKIE

Rocznik Naukowy Muzeum Narodowego w Szczecinie

Nowa Seria

tom X
2013

zeszyt 1
Archeologia

Szczecin 2015



2

Redaktor naczelny wydawnictw Muzeum Narodowego w Szczecinie
Lech Karwowski

Redakcja naukowa tomu
Anna B. Kowalska, Krzysztof Kowalski, Dorota Kozłowska,

Bartłomiej Rogalski

Redakcja wydawnicza
Anna B. Kowalska, Krzysztof Kowalski, Dorota Kozłowska,

Bartłomiej Rogalski

Korekta
Anna B. Kowalska, Krzysztof Kowalski, Dorota Kozłowska,

Bartłomiej Rogalski

Tłumaczenia i korekta tłumaczeń
Tomasz Borkowski 

Agnes Kerrigan (proofreading)

Recenzenci
dr hab. prof. UW Joanna Kalaga, dr hab. prof. UWr Tomasz Płonka

Adres Redakcji
Muzeum Narodowe w Szczecinie

70-561 Szczecin, ul. Staromłyńska 27
tel. (+48) 91 431 52 02
fax (+48) 91 431 52 04

Projekt okładki
Waldemar Wojciechowski

Skład i druk
XPRESS Sp. z o.o.

ISSN 0076-5236
© Copyright by Muzeum Narodowe w Szczecinie and Authors

Szczecin 2015



3

SPIS TREŚCI

S T U D I A  I  M A T E R I A Ł Y
Tadeusz  Ga l ińsk i
Bolków nad jeziorem Świdwie. Nowe materiały kultury ahrensburskiej  .............. 7 
Bolków on Lake Świdwie. New Ahrensburgian materials. Summary .....................................................  113

Paweł  Gan ,  Tomasz  Ga lewsk i ,  Andrze j  Kasprzak
Badania specjalistyczne nowych znalezisk z wczesnej epoki żelaza 
odkrytych na stanowisku 4 w Miechęcinie, pow. kołobrzeski ................................. 115
Physicochemical research on pottery of the Early Iron Age 
from Miechęcino site 4, Kołobrzeg district. Summary .............................................................................  132

Marc in  B iborsk i ,  P io t r  Kaczanowsk i ,  J anusz  S tęp ińsk i
Badania metaloznawcze mieczy z cmentarzyska z okresu rzymskiego 
w Czelinie, woj. zachodniopomorskie  ..................................................................... 133
Metallurgy study on swords from the Roman period burial ground in Czelin, 
West Pomeranian Voivodeship. Summary  .................................................................................................  156

Grzegorz  Brzus towicz
Konwent cysterek w Koszalinie. Część 1. Zarys dziejów  ........................................ 159
The Cistercian convent in Koszalin. Part 1. A sketch of history. Summary  ............................................  189

Joanna  Abramów,  Doro ta  B ien i a s ,  J a cek  Borkowsk i , 
L id i a  Cymek ,  Andrze j  Kuczkowsk i ,  Franc i szek  Rożnowsk i
Konwent cysterek w Koszalinie. Część 2. Badania archeologiczne 
na cmentarzysku przyklasztornym  ............................................................................ 191
The Cistercian convent in Koszalin. Part 2. Archaeological excavations 
on the convent’s cemetery. Summary  ........................................................................................................  235

J acek  Borkowsk i ,  Andrze j  Kuczkowsk i
Proces lokacji średniowiecznego Koszalina w świetle źródeł 
archeologicznych i historycznych .............................................................................. 237
The process of the location of medieval Koszalin in the light of archaeological 
and historical sources. Summary  ...............................................................................................................  253

Andrze j  W.  Święch
Problematyka podwodnych badań archeologicznych 
w kontekście dyskursów kulturowych  ...................................................................... 255
The issue of underwater archaeological research
in the context of cultural discourses. Summary  ........................................................................................  275

O D K R Y C I A
Micha ł  Buga j ,  Kami l  Ka jkowsk i
Sztylet z miejscowości Głuszyno z Pomorza Środkowego 
A dagger from Głuszyno in Central Pomerania  ........................................................................................  277



4

Grzegorz  Durdyń ,  Andrze j  J anowsk i
Łuskowo, gm. Wolin, stan. 8 (AZP 20-07/2)
Łuskowo, Wolin commune, site 8 (AZP 20-07/2)  ....................................................................................  285

Bernard  Cedro ,  Bar t łomie j  Roga l sk i
Dwie szpile skrzydełkowate z Kościna, gm. Dobra, pow. Police, stan. 6 (AZP 30-04/145) 
Two wing pins from Kościno, Dobra commune, Police district, site 6 (AZP 30-04/145)  ......................  289

Bar t łomie j  Roga l sk i ,  S ł awomir  S łowińsk i
Ratownicze badania osady z okresu wpływów rzymskich w miejscowości Krzęcin, 
gm. loco, woj. zachodniopomorskie
Rescue excavations on a Roman period settlement in Krzęcin, 
Choszczno commune, West Pomeranian Voivodeship  ............................................................................  293

Andrze j  Kuczkowsk i
Wczesnośredniowieczny grot włóczni z miejscowości Bonin, 
gm. Manowo, pow. Koszalin
An early medieval spearhead from Bonin, Manowo commune, Koszalin district  ..................................  303

Anna  B .  Kowa l ska
Przyczynek do znajomości dziecięcego obuwia skórzanego wolinian 
w okresie nowożytnym
A contribution to the knowledge of children’s leather shoes from Wolin in the post-medieval period  .....  307

Ewa  Górk iewicz
Elementy infrastruktury wodnej ze wsi Bardy, pow. Kołobrzeg 
Elements of water supply infrastructure from Bardy village, Kołobrzeg district  ....................................  317

Andrze j  Kuczkowsk i
Śródleśne nowożytne miejsce obróbki kamieniarskiej w miejscowości Rosnowo, 
gm. Manowo (pow. Koszalin)
A post-medieval stone processing site in a forest in Rosnowo, 
Manowo commune (Koszalin district)  ......................................................................................................  325

R E C E N Z J E  I  O M Ó W I E N I A
Bar t łomie j  Roga l sk i
Henryk Machajewski, Gronowo, Ein Gräberfeld der Wielbark-Kultur in Wespommern, 
Warszawa–Szczecin–Gdańsk 2013  ............................................................................ 331

Krzysz to f  Kowa l sk i
Anna B. Kowalska, Wytwórczość skórzana w późnośredniowiecznej 
Dzielnicy Chyżyńskiej w Szczecinie. Leatherworking in Late Medieval 
Szczecin Chyżyńska Neighbouhood, Muzeum Narodowe w Szczecinie, 
Instytut Archeologii I Etnologii PAN, Szczecin 2013  .............................................. 333



5

Dorota  Koz łowska
Wojciech Blajer, Młodsza epoka brązu na ziemiach polskich w świetle badań 
nad skarbami, Kraków 2013  ........................................................................................ 337

Anna  B .  Kowa l ska
Marta Osypińska, Zwierzęta w gospodarce wczesnośredniowiecznego Szczecina, 
Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Poznań 2013  ................................................ 339

Anna  B .  Kowa l ska
Henryk Paner, Średniowieczne świadectwa kultu maryjnego. 
Pamiątki pielgrzymie w zbiorach Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, 
seria Fontes Commentationesque ad res gestas Gedani et Pomeraniae, 
t. IV, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 2013  ...................................... 341

Anna  B .  Kowa l ska
Błażej M. Stanisławski, Jómswikingowie z Wolina-Jómsborga – 
studium archeologiczne przenikania kultury skandynawskiej na ziemiach polskich, 
Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Wrocław 2013  .............................................. 343

Anna  B .  Kowa l ska
Wolin wczesnośredniowieczny, część 1, red. B. Stanisławski, W. Filipowiak, 
„Origines Polonorum”, t. VI, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, Warszawa 2013  ....... 345

Anna  B .  Kowa l ska
Economies, monetisation and society in the West Slavic lands 800–1200 AD, 
red. M. Bogucki, M. Rębkowski, seria Wolińskie Spotkania Mediewistyczne, 
t. 2, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, s. 380, Szczecin 2013  ........................... 347

Ewa  Górk iewicz
Andrzej Kuczkowski Cholin – Gollennberg – Góra Chełmska. 
Źródła archeologiczne do dziejów Góry Chełmskiej koło Koszalina, Koszalin 2013  ........ 349

Anna  B .  Kowa l ska
Eugeniusz Cnotliwy, Przedmioty z poroża i kości z Janowa Pomorskiego, 
„Studia nad Truso”, t. II, red. Bogucki Mateusz, Marek F. Jagodziński, 
Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu, 
Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Elbląg 2013  .................................................. 351

Ewa  Górk iewicz
Child and childhood in the light of archeology, 
red. Paulina Romanowicz, Wrocław 2013  ................................................................ 353

Anna  B .  Kowa l ska
Od chrystianizacji do współczesności. Studia zebrane z okazji jubileuszu 750-lecia kościoła 
Świętego Ducha w Moryniu, red. Paweł Migdalski, seria „Terra Incognita”, t. 8, 
Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne „Terra Incognita”, Chojna–Moryń 2013 ....... 357



6

Anna  B .  Kowa l ska
Michał Sołtysiak, Podstawy ekonomiczne powstawania średniowiecznych 
ośrodków miejskich na Pomorzu Zachodnim w świetle badań archeologicznych, 
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Gdańsku, Poznań 2013  .................................. 359

S ławomir  S łowińsk i
XVII Sesja Pomorzoznawcza, vol. 2, od późnego średniowiecza do czasów nowożytnych, 
red. Henryk Paner, Mirosław Fudziński, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, 
Gdańsk 2013  ............................................................................................................... 361

Anna  Uc iechowska-Gawron
Trzebiatów – spotkania pomorskie 2013, red. Janina Kochanowska, 
Trzebiatów 2014  ......................................................................................................... 363

Mar t a  Kurzyńska
Materiały do bibliografii archeologii Pomorza Zachodniego za 2012 rok. 
Suplement  .................................................................................................................. 365

Indeks nazw geograficznych. Suplement 2012  ........................................................ 385

Mar t a  Kurzyńska
Materiały do bibliografii archeologii Pomorza Zachodniego za 2013 rok  .............. 387

Indeks nazw geograficznych 2013  ............................................................................. 441

K R O N I K A
Archeologiczna ścieżka edukacyjna w Czelinie, gm. Mieszkowice, pow. Gryfino  ...... 445

Eksperymentalny rejs replikami dłubanek z X wieku rzeką Odrą 
z Opola do Wolina w 2003 roku  ................................................................................ 451

Zapomniane Oblicza Motyw twarzy na zabytkach archeologicznych z ziem polskich 
od IV tysiąclecia p.n.e. do XVII w. n.e. Wystawa czasowa  ............................................. 461

XIX Sesja Pomorzoznawcza  ...................................................................................... 465

In gremio – In praxi. Przedmioty skórzane na co dzień i od święta, 
Konferencja naukowa  ................................................................................................ 467



317

E w a  G ó r k i e w i c z

Elementy infrastruktury wodnej ze wsi Bardy  
w pow. kołobrzeskim

Elements of water supply infrastructure from Bardy village,  
Kołobrzeg district

Materiały Zachodniopomorskie, Nowa Seria
t. X: 2013, z. 1: Archeologia, s. 317-324
ISSN 0076-5236

W 2011 roku przeprowadzano odmulanie stawu znajdującego się na tyłach 
posiadłości ówczesnego sołtysa wsi Bardy, pana Józefa Rozwoda. Koparka wy-
dobyła wówczas dwie drewniane rury o długości 340, średnicy 30 i średnicy 
otworu 7 cm (ryc. 1). Obie miały niewielkie otwory przy końcach, prawdopo-
dobnie na osadzenie klocka od zaworu lub łączenie rur. Według mieszkańców 
wsi jeszcze po wojnie znajdował się tam jedynie rów melioracyjny, a dopiero 
później zalano go wodą tworząc staw. W sąsiedztwie rowu, na tyłach wspom-
nianej wyżęj posesji, znajduje się również nieczynna studnia murowana, opi-
sywana jako „przedwojenna”, zawalona podczas nieudanej próby wydobycia  
z dna broni niemieckiej, która miała się tam znajdować (informacja ustna byłego 
sołtysa wsi Bardy).

Założona w wieku XIII wieś Bardy miała układ placowy (Uchwała 2013, 36). 
W żadnych źródłach nie zachowała się dokładna data jej powstania. Po raz pierw-
szy została wymieniona w dokumencie z 1276 roku nadającym dobra kapitule 
kołobrzeskiej. Z 1332 roku pochodzi informacja, że wieś przeszła w posiadanie 
klasztoru benedyktynek z Kołobrzegu, gdzie pozostała do XVI wieku, czyli do 
momentu reformacji na Pomorzu (Świrko, Mitura 2000, 9–11). Bardy stały się 
więc własnością książąt pomorskich. Po wojnie 30-letniej wieś dostała się pod 
panowanie Brandenburczyków i dopiero na mocy postanowień konferencji 
w Poczdamie Bardy, wraz z całym Pomorzem, zostały włączone do państwa 
polskiego (Uchwała 2013, 33–35).

W średniowieczu i w czasach nowożytnych wodę doprowadzano wodocią-
gami lub wydobywano ze studni czerpalnych. Wodociągi były zazwyczaj zało-
żeniami miejskimi i miały na celu dostarczanie mieszkańcom wody pitnej oraz 
nadającej się do utrzymywania higieny, a także spłukiwania bruków miejskich. 
Konstrukcje nawadniające były wynalazkiem państw starożytnych, jednak na 
wielką skalę rozwinięto je w Rzymie, a dzięki ekspansji terytorialnej tego mo-
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carstwa, idea ta trafiła na szersze obszary. Średniowieczne wodociągi natomiast 
były początkowo oznaką dobrobytu ludzi fundujących ich budowę. Najczęściej 
byli to duchowni, rzadziej władcy świeccy (Sowina 2009, 237–245).

Pierwsze, średniowieczne wodociągi miejskie na terenie chrześcijańskiej 
Europy, czyli takie, które doprowadzały wodę do miast oraz rozprowadzały ją 
po całym jego obszarze, powstały zapewne w XII wieku, jednak intensyfikacja 
ich budowy przypadła na wiek XIII. W Polsce natomiast powstawanie najwcześ-
niejszych takich konstrukcji datuje się na XIV wiek, m.in. we Wrocławiu, Kra-
kowie, Kołobrzegu i Gdańsku. Pierwsze rurociągi o niewielkiej przepustowości 
związane były z fundacjami kościelnymi (Cembrzyński 2011, 40–42).

Wodociągi grawitacyjne, czyli takie, które wykorzystywały spadek terenu 
do nadania wodzie ruchu, brały swój początek w źródłach bijących z ziemi lub  
w wodach spływających do zbiorników naturalnych bądź sztucznie utworzo-
nych, takich jak rzeki, młynówki, stawy i fosy (Sowina 2009, 276). Wybierano 
takie źródło, które nie było za bardzo oddalone od miasta ze względu na koszty 
budowy wodociągów, a także na bezpieczeństwo (Cembrzyński 2011, 18). 
Innym rodzajem wodociągów były takie, które wykorzystywały zasadę naczyń 
połączonych. W ich skład wchodziły urządzenia (koła wodne) lub łańcuchy  
z zawieszonymi na nich pojemnikami, podnoszące wodę do zbiornika umiesz-
czonego powyżej, od którego odchodziły następne przewody wodociągowe. 
Taki system stosowany był na obszarach nizinnych. Pod koniec średniowiecza 
coraz bardziej popularne stawały się także wodociągi ciśnieniowe, w których do 
pozyskania wody wykorzystywano pompy (Cembrzyński 2011, 42).

Rury wodociągowe (ryc. 2) wykonywano z metalu, ceramiki, drewna  
i kamienia, jednak te ostatnie nie występowały na ziemiach polskich. Na rury 
drewniane wybierano większość gatunków drzew – sosnę, dąb, jodłę, modrzew, 
świerk, olchę i wiąz. W Polsce najpopularniejsza, jak się wydaje na podstawie 
obecnego stanu badań, była sosna, najpewniej dlatego, że w średniowieczu był 
to dominujący gatunek drzew na tym terenie. Z jednego pnia tworzono kilka 
krótszych rur o długości ok. 2–4 m, dopiero później wprowadzono dłuższe rury, 
osiągające nawet 7 m. Prawdopodobnie było to możliwe dzięki rozwojowi tech-
niki wiertniczej, która umożliwiała wykonanie otworu w tak długim pniu (ryc. 3). 
Średnica rur sięgała od 15 do 60 cm, a wewnętrznego otworu 4–13 cm. Różnica 
ta wynikała z konieczności dostosowania wielkości przepustu do ilości przepły-
wającej wody. Średnica otworu stanowiła również miarę wody, jaka była udo-
stępniana przez władcę miastu lub osobie prywatnej (Sowina 2009, 209–304). 
Umieszczano je na głębokości ok. 1 m (w źródłach znajdują się informacje o 3–5 
stóp, czyli ok. 0,9–1,5 m), która miała stanowić wystarczające zabezpieczenie 
przed przemarzaniem ziemi, a dodatkowo musiała uwzględniać konieczność 
nachylenia kolejnych rur, żeby zachować ruch wody (Wywrot-Wyszkowska 
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2012, 413–414). Po umieszczeniu w wykopie rury łączono ze sobą za pomocą 
złączek z żelaza lub ołowiu (tzw. buksy lub puszki) i uszczelniano połączenia 
mchem, smołą oraz sznurem zanurzanym czy nawet gotowanym w łoju (So-
wina 2009, 307–308). Niekiedy rury były w przekroju czworokątne. Drążono 
w nich rynnowate zagłębienia i nakrywano deskami mocowanymi kołeczkami 
z drewna i uszczelnianymi mchem. Miały one średnio 2,5 m długości. Kolejne 
elementy wodociągu łączono ze sobą na styk lub na tzw. wpust, czyli koniec 
jednej rury uformowany w prostokąt wsuwano w odpowiadający mu wielkością 
otwór w zakończeniu rury stycznej (Wywrot-Wyszkowska 2012, 407). Takie rury 
nie mogły być stosowane przy budowie wodociągów ciśnieniowych ze względu 
na ich nie dość trwałą strukturę (Cembrzyński 2011, 45).

W miejscach, gdzie nie można sobie było pozwolić na wybudowanie wodo-
ciągów, powstawały studnie czerpalne, dzielące się na dwie grupy za względu 
na konstrukcje służące do wydobycia wody: z żurawiem/kołowrotem z za-
wieszonym pojemnikiem oraz z pompą. Wielkość i głębokość tych obiektów 
była różna i zależała od rodzaju gruntu w danym miejscu, od poziomu wód 
gruntowych oraz, a może przede wszystkim, od umiejętności budowniczych 
(Słota 2006, 204).

Studnie czerpalne stawiano w jamie wykopanej do głębokości, na której za-
czynała się pokazywać woda. Tam wznoszono konstrukcje drewniane, a później 
ceglane, na planie najczęściej kwadratu lub prostokąta. Cembrowina drewniana 
była jeszcze umacniana szalunkiem po wewnętrznej lub zewnętrznej stronie. Na 
końcu montowano urządzenie do wydobywania wody i wieńczono konstruk-
cją naziemną (Słota 2006, 204). Taką studnię odkryto w Gdańsku. Datowana 
jest ona, na podstawie monety znalezionej w jej wypełnisku, na wiek XVIII.  
Z czasem używano jej jako latryny, jednak początkowo z pewnością służyła do 
wydobywania wody. Świadczy o tym fragment drewnianej rury stanowiącej 
element pompy (ryc. 4). Zachowany odcinek miał 172 cm długości i brakowało 
jego części górnej, prawdopodobnie jednak niewielkiej, gdyż na górnej krawędzi 
znajdował się ślad po żelaznym pierścieniu. W części górnej rura miała kształt 
sześciokąta o przekątnej 28,5 cm, dolna część była okrągła i miała średnicę  
26 cm, średnica otworu wynosiła ok. 7 cm, jedynie w wyższej partii wzrastała 
do 9,5 × 12 cm. Przy pierścieniu odnaleziono również pozostałości zaworu  
z płata skóry, który był przymocowany tylko jednym końcem, z przybitym do 
niego klockiem drewnianym. Kiedy znajdujący się u góry tłok przesuwał się  
w wzwyż zawór otwierał się i wciągał wodę, natomiast kiedy tłok przesuwał się 
w dół, zawór zamykał otwór (Polak 2005, 301–302).

Innym przykładem jest znalezisko z kwartału VI ze szczecińskiego Pod-
zamcza. Podczas badań prowadzonych przez IAiE PAN w 1996 roku odkryto 
studnię czerpalną z pompą, ze znajdującą się in situ rurą w konstrukcji drew-
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nianej studni (ryc. 5), która była w przekroju okrągła, a z jej końca wystawał 
gwintowany łącznik spinający poszczególne segmenty od wewnątrz. Na stronie 
zewnętrznej nie było śladów łączenia rur w postaci otworów po kołkach lub 
innych złączkach1.

W świetle powyższych przykładów trudno jednoznacznie określić, częścią 
jakiego systemu są drewniane rury ze wsi Bardy. Brak jakichkolwiek podstaw 
datowania dodatkowo komplikuje sprawę. Hipotezę, że mogą to być rury wodo-
ciągów wspiera informacja o rowie melioracyjnym poprzedzającym powstanie 
stawu. Nie potwierdza tego natomiast status Bard, które były zwykłą wsią. Wo-
dociągi montowano zazwyczaj w miastach. Nieznane jest również ewentualne 
źródło wody. Bardziej prawdopodobne wydaje się, że mamy do czynienia z ele-
mentami studni czerpalnej, być może wyposażonej w pompę. Obecność takiego 
obiektu na tyłach posiadłości świadczy również o randze właściciela. Jeszcze dziś 
okazałość zabudowań posesji kontrastuje z innymi budynkami we wsi. Trzeba 
też dodać, że w pobliżu miejsca znalezienia rur znajduje się nieczynna dziś 
studnia, być może starsza niż, jak to określają mieszkańcy – „przedwojenna”.

1 Informacja z dokumentacji OAŚKN PAN w Szczecinie, za której udostępnienie 
dziękuję dr Annie B. Kowalskiej.
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Ryc. 1. Bardy. Drewniana rura wodociągowa, fot. Ewa Górkiewicz
Fig. 1. Wooden water pipe from Bardy. Photo Ewa Górkiewicz
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Ryc. 2. Rury ceramiczne i drewniane z Wrocławia (Sowina 2009, 503)
Fig. 2. Ceramic and wooden water pipes from Wrocław (Sowina 2009, 503)

Ryc. 3. Szczecin, Stare Miasto. Rura wodociągowa z drewna dębowego z XVI–XVIII wieku  
(wg: Podralski 1982, 195)
Fig. 3. Szczecin, Old Town. Water pipe made of oak wood from the 16th–18th century (after 
Podralski 1982, 195)
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Ryc. 4. Gdańsk. Relikt drewnianej pompy (wg: Polak 2005, 301)
Fig. 4. Remains of a wooden pump from Gdańsk (after Polak 2005, 301)

Ryc. 5. Szczecin. Element drewnianej studni, fot. z archiwum IAE PAN w Szczecinie
Fig. 5. Szczecin. Element of a wooden well. Photo from the Archive of the Institute of Archa-
eology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences in Szczecin
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