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A n n a  B .  K o w a l s k a

The Island in Żółte on Lake Zarańskie. Early medieval Gateway into West Pomerania,  
red. Wojciech Chudziak, Ryszard Kaźmierczak, Toruń 2014, 570 s.,  

ISBN 978-83-231-3352-0

Materiały Zachodniopomorskie, Nowa Seria
t. XI: 2014, z. 1: Archeologia, s. 195–196
ISSN 0076-5236

Wieś Żółte położona jest w gminie Drawsko Pomorskie, w powiecie draw-
skim, w województwie zachodniopomorskim, 6,5 km na północ od Drawska 
Pomorskiego, nad Jeziorem Zarańskim. Na wyspie tego jeziora w 2003 roku  
archeolodzy z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w To-
runiu odkryli wczesnośredniowieczne miejsce kultu pogańskiego, a rok później 
w pobliskim Jeziorze Gągnowo natrafili na fragmenty mostów łączących ląd  
z grodziskiem na wyspie. Ten mikroregion osadniczy jest jednym z najcie-
kawszych odkryć archeologicznych na Pomorzu Zachodnim w ostatnich la-
tach. Punktem centralnym jest gród usytuowany na półwyspie jeziora. W jego 
sąsiedztwie znajdują się dwie osady otwarte i pozostałości wielofunkcyjnego 
ośrodka życia publicznego. Grodzisko znane jest od 2. połowy XIX wieku, 
ale fakt, że znajdowało się ono na wyspie ujawniły dopiero ostatnie badania 
archeologiczne przeprowadzone w ramach autorskiego programu redaktorów 
publikacji. Badania te od początku miały charakter interdyscyplinarny. Wy-
konano analizy archeobotaniczne, archeozoologiczne i dendrologiczne, a także 
badania geomorfologiczne i hydrologiczne. Ze względu na uwarunkowania 
środowiskowe zastosowano metody badawcze właściwe archeologii lądowej, 
podwodnej i obszarów podmokłych. W trakcie badań odsłonięto pozostałości 
konstrukcji kamiennych i drewnianych z IX–XI wieku oraz znaczną liczbę źró-
deł ruchomych reprezentujących różne dziedziny życia codziennego lokalnej 
społeczności we wczesnym średniowieczu. Wyniki badań oraz ich interpretacja 
udostępnione zostały w prezentowanej monografii The Island in Żółte on Lake 
Zarańskie. Early medieval Gateway into West Pomerania.

W części wstępnej autorzy skupili uwagę na podstawach datowania nawarst-
wień kulturowych i reliktów obiektów o różnym przeznaczeniu. Chronologię 
wzglę dną uzyskaną na podstawie analizy stratygrafii wsparto analizą typologiczno- 
-porównawczą zespołów ceramiki naczyniowej, datowanie bezwzględne uzys kano 
dzięki określeniu wieku próbek drewna pobranych z odsłanianych konstrukcji,  
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analizom radiowęglowym 14C oraz ocenie chronologicznej źródeł numizma-
tycznych. Każda z metod została szczegółowo opisana w kolejnych częściach 
2. rozdziału. Dużo miejsca zajmuje omówienie środowiska naturalnego we 
wczesnym średniowieczu odtworzonego na podstawie wyników prospek-
cji geomorfologicznej i geologicznej oraz badań hydrologicznych i palinolo-
gicznych. Obszerna analiza materiałów archeologicznych tzw. nieruchomych  
i ru chomych, szczątków kostnych i botanicznych, stanowi znaczną część mo-
nografii. W rozdziałach końcowych zawarto charakterystykę antropologiczną 
znalezionych w trakcie badań części szkieletów ludzkich oraz dokonano próby 
określenia znaczenia i funkcji społeczno-kulturowej kompleksu we wsi Żółte 
na tle pomorskiej, wczesnośredniowiecznej sieci osadniczej.

Dzięki odpowiednim warunkom środowiskowym i dobremu przetrwa-
niu drewnianych elementów konstrukcyjnych uzyskano szereg dendrodat 
wskazujących, że osadnictwo w tym rejonie kształtowało się pomiędzy 886  
a 1082 rokiem. Synchronizacja dendrodatowania z 14C oraz rezultatami analiz 
materiałów archeologicznych, głównie numizmatów i zespołów ceramicznych, 
pozwoliła na wydzielenie dwóch głównych faz osadniczych: I – koniec IX –  
X wiek i II – koniec 1. połowy XI – 2. połowa XII stulecia. W fazie starszej 
omawiany kompleks wchodził w skład plemiennej struktury osadniczej, która 
uformowała się w dorzeczu górnej Regi. Specyfikę tego miejsca określało po-
łożenie na szlaku handlowym łączącym Pomorze Zachodnie z Wielkopolską, 
co poświadczają m.in. znaleziska skarbów srebrnych i pojedynczych monet 
arabskich z 1. połowy X wieku odkryte w okolicy. Szlak ten funkcjonował 
prawdopodobnie również w XI stuleciu, w okresie formowania się politycznej 
granicy pomiędzy wczesnym państwem piastowskim a księstwem zachodnio-
pomorskim. Było to również miejsce o znaczeniu symbolicznym, kultowo- 
-religijnym, charakterystycznym – w opinii autorów podsumowania – dla gra-
nicznych ośrodków terytorium Słowian Zachodnich. 




