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Prof. dr hab. Iwona Modrzewska-Pianetti
Kierownik Zakładu Archeologii Podwodnej Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego

Szanowni Czytelnicy,
Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego dziaâa
w zakresie archeologii podwodnej juů od wielu lat. Zanim
doszâo do powoâania Zakâadu Archeologii Podwodnej
w roku 2012, zdĊůyây powstaý liczne prace magisterskie
dotyczĊce nawigacji i handlu antycznego na Morzu Œródziemnym oraz stanowisk podwodnych na caâym œwiecie.
Od roku 2010 funkcjonuje na Uniwersytecie Warszawskim studium „Archeologia Podwodna”, kierowane przez
dr. hab. Radosâawa Karasiewicza-Szczypiorskiego. PoczĊtkowo miaâo ono charakter kursów Ànansowanych
z Europejskiego Funduszu Spoâecznego, od roku 2012
sĊ to studia podyplomowe, sâuůĊce szkoleniu kadr muzealnych i akademickich w zakresie rozpoznawania, badania i ochrony podwodnego dziedzictwa kulturowego
oraz poszerzeniu wiedzy wielu zainteresowanych archeologiĊ pâetwonurków-amatorów. Archeologię podwodnĊ,
w praktyce i teorii, propagowaây takůe koâa naukowe,
oraz (poniewaů badania archeologiczne od poczĊtku
XXI wieku stawaây się coraz bardziej wszechstronne)
wielu kolegów ze œrodowiska IA UW.
Wraz z powoâaniem Zakâadu utworzono blok zajęý
na studiach I i II stopnia. Od tego czasu powstaây
m.in. prace na temat nawigacji w Chinach, znalezisk luŭnych na wybrzeůach Baâtyku, portów Izraela i innych
kwestii zwiĊzanych z podwodnym dziedzictwem
kulturowym. Pracownicy i wspóâpracownicy Zakâadu (Prof. Iwona Modrzewska-Pianetti, dr hab. Bartosz Kontny, dr hab. Radosâaw Karasiewicz-Szczypiorski, dr Marta Ůuchowska, mgr Magdalena Nowakowska,
mgr Artur Brzóska, mgr Karina Kowalska, mgr Karolina
Trusz i mgr Maâgorzata Mileszczyk) prowadzĊ zajęcia
dydaktyczne z zakresu archeologii morskiej i œródlĊdowej, metodyki prac podwodnych, ochrony podwodnego
dziedzictwa kulturowego, historii archeologii podwodnej
i kontaktów handlowych, po polsku oraz angielsku. Bartosz Kontny i Artur Brzóska prowadzĊ ponadto szkolenia nurkowe z elementami poszukiwaľ, podwodnej dokumentacji i wydobywania zabytków dla studentów IA
UW. Zakâad Archeologii Podwodnej od lat wspóâpracuje
z mgr KarinĊ KowalskĊ, dyrektorem Muzeum Nurkowania w Warszawie, gdzie corocznie odbywajĊ się zajęcia i staůe (takůe zagranicznych stypendystów).
W ramach i przy wspóâpracy Zakâadu Archeologii
Podwodnej prowadzone byây i sĊ liczne ekspedycje
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wykopaliskowe, m.in. w wodach
œródlĊdowych caâej Polski (jeziora
i rzeki), u poâudniowych wybrzeůy
Póâwyspu Krymskiego, wybrzeůy
Gruzji, wokóâ wyspy Failaka w Zatoce Perskiej czy w wysokogórskich
jeziorach Peru. Jeszcze w latach dziewięýdziesiĊtych zainicjowana zostaâa
wspóâpraca z Narodowym (Centralfot. A. Chołuj
nym) Muzeum Morskim w Gdaľsku.
Aktualnie z powodzeniem pracuje grupa zajmujĊca się
kontaktami handlowymi Hiszpanii antycznej w ramach
grantu Harmonia 7 (prof. Iwona Modrzewska-Pianetti
oraz mgr Aleksandra Choâuj). PowstajĊ takůe prace doktorskie, kierowane przez Iwonę ModrzewskĊ-Pianetti
(mgr Karolina Trusz pracuje nad doktoratem na temat kontaktów handlowych z wybrzeůem Turcji,
mgr Maâgorzata Mileszczyk analizuje zagadnienie osadnictwa nawodnego). Staůystka Joanna Staniszewska zajmuje się wrakami z âadunkiem betyckim, w ramach wymiany Socrates-Erasmus przebywajĊc na Uniwersytecie
w Kadyksie.
Od 2014 r. IA i ZAP sĊ czâonkiem grupy UNESCO
Unitwin Network for Underwater Archaeology, zrzeszajĊcej oœrodki akademickie caâej Europy, której gâównym
celem jest wymiana informacji i doœwiadczeľ z zakresu
dydaktyki oraz edukacji na polu ochrony podwodnego
dziedzictwa kulturowego. Ostatnio nawiĊzano takůe œcisâĊ wspóâpracę z narodowym Muzeum Morskim w Cartagenie (Hiszpania).
Dzięki inicjatywie Marty Bajtler, Maâgorzaty Mileszczyk
i Karoliny Trusz (doktorantek UW) w zimowy weekend
14 – 15 stycznia 2017 r. archeolodzy podwodni z Polski
i caâego œwiata spotykajĊ się na II Warszawskim Forum
Archeologii Podwodnej. Mam przyjemnoœý zaprosiý Paľstwa do lektury ogólnowydziaâowego czasopisma popularnonaukowego „Ad Rem”, którym od lat kieruje Piotr
Sypczuk. ZnajdĊ w nim Paľstwo abstrakty wystĊpieľ
konferencyjnych i notki biograÀczne referentów, a takůe
krótkie artykuây popularnonaukowe zwiĊzane z archeologiĊ podwodnĊ. W zwiĊzku z międzynarodowym charakterem konferencji, zdecydowaliœmy się na częœciowo dwujęzyczne wydanie.
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Professor Iwona Modrzewska-Pianetti
Head of the Department for Underwater Archaeology, Institute of Archaeology, University of Warsaw

Dear Readers,
Underwater archaeology has been an
academic issue for the Institute of
Archaeology, University of Warsaw
(IA UW) for many years. Before
the Department for Underwater
Archaeology was established in
2012, numerous dissertations on the
matter of navigation and trade in
by A. Chołuj
antiquity as well as submerged sites
all over the world were elaborated.
Postgraduate studies in “Underwater Archaeology” have
been run since 2010 by Professor Radosâaw KarasiewiczSzczypiorski. Firstly, they were EU-Ànanced courses, but
since 2012 have turned into actual post-diploma studies,
aimed to train museums’ and universities’ staff in the Àeld
of identiÀcation, research and protection of underwater
cultural heritage (UCH) and broadening the knowledge
of scuba divers interested in this matter. Theoretical and
practical underwater archaeology was also promoted
by few student associations and (since archaeological
research of the 21 st century has become more and
more comprehensive) many colleagues from IA UW.
Since the Department for Underwater Archaeology
has been established in Warsaw, it is possible to study
underwater archaeology on both B.A. and M.A. level.
Numerous thesis were written under the supervision
of its tutors and researchers, e.g. about navigation in
China, accidental Ànds from the coast of the Baltic
Sea, harbours of Israel and other topics connected with
UCH. Researchers and co-workers of the Department
(Professor Iwona Modrzewska-Pianetti, Professor Bartosz
Kontny, Professor Radosâaw Karasiewicz-Szczypiorski,
Ph.D. Marta Ůuchowska, M.A. Magdalena Nowakowska,
M.A. Artur Brzóska, M.A. Karina Kowalska,
M.A. Karolina Trusz i M.A. Maâgorzata Mileszczyk)
manage lectures and workshops on maritime and
inland archaeology, history of underwater archaeology,
studies on trade contacts, methods of underwater
research, and protection of UCH, both in Polish
and English. Moreover, Bartosz Kontny and Artur
Brzóska supervise diving trainings, with the elements
of underwater surveying, documentation and exploration.
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For many years the Department co-operates also with
M.A. Karina Kowalska, director of Diving Museum
in Warsaw, where the trainings take place every year
(including the exchange students).
The Department supervises and participates in multiple
excavations (some of which have already been concluded),
such as: freshwater projects in Polish lakes and rivers,
the Crimea Project, survey off the coasts of Georgia,
around Failaka Island (Persian Gulf) and high-altitude
lakes in Peru. In the 90s, long before the inauguration of
the Department, the co-operation with National Maritime
Museum in Gdaľsk has started, which continues until
now. Nowadays Iwona Modrzewska-Pianetti, along with
M.A. Aleksandra Choâuj, runs a project researching
trade contacts of Spain in the antiquity (Harmonia
grant – National Science Centre of Poland). Some Ph.D.
dissertations are in progress (i.a. Karolina Trusz is working
on trade contacts of the Turkish coast and Maâgorzata
Mileszczyk studies the issue of lake dwellings). Student
trainee, Joanna Staniszewska, is researching wrecks with
cargo form Beatica as a part of her Socrates-Erasmus
scholarship at the University of Cadiz.
Since 2014 Warsaw Institute and Department are a full
member of UNESCO Unitwin Network for Underwater
Archaeology, which associates academic centres from
Europe in the aim of information and experience
exchange in the Àeld of education in the protection
of UCH. Lately, the co-operation was established
with the National Museum of Underwater Archaeology
in Cartagena (Spain).
Due to the initiative of Ph.D. candidates: Marta Bajtler,
Maâgorzata Mileszczyk and Karolina Trusz, underwater
archaeologists from all over the world meet in Warsaw
in January 2017 to participate in the 2nd Warsaw Seminar
on Underwater Archaeology. For this occasion the issue
of university magazine “Ad Rem” was published, edited
traditionally by Piotr Sypczuk. You will Ànd here the
conference abstracts as well as short popular articles
connected with underwater archaeology. Because of the
international character of the conference, partly bilingual
edition was published. (trad. M.Mileszczyk)
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UNESCO Unitwin Network for Underwater Archaeology
Magdalena Nowakowska
Karolina Trusz

magdalena.nowakowska@uw.edu.pl
k.trusz2@uw.edu.pl

Considering that one of the essential factors favouring development in maritime and underwater archaeology is the exchange of experience
and knowledge, especially between universities;
Convinced that collaborative work between university lecturers, researchers and administrators from different regions across the world will
beneÀt the entire academic community;
Bearing in mind UNESCO’s mission and objectives as set forth in its Constitution, and the role of UNESCO in promoting inter-university
cooperation at an international level;
Bearing in mind the principles and ethics of the 2001 Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage;
Taking into account the experience of UNESCO’s international UNITWIN Chairs Programme as a stimulus to the rapid transfer
of knowledge through twinning, networking and other linking arrangements;
UNESCO and the Àrst four Network Members created a UNESCO/UNITWIN Network for Underwater Archaeology in the framework
of UNESCO’s UNITWIN Chairs Programme on 29 October 2012. …
(Statutes of the UNESCO Unitwin Network for Underwater Archaeology, p 1, 29.10.2012).
Since May 2014 Institute of Archaeology University of Warsaw has became a full member of UNESCO
Unitwin Network for Underwater Archaeology.

Zakâad Archeologii Podwodnej Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego powstaâ w paŭdzierniku
2012 roku, jednak juů od roku 2009 studenci IA UW majĊ
moůliwoœý wyboru specjalizacji „Archeologia Podwodna”.
Instytut Archeologii UW realizuje program ksztaâcenia na kierunku „Archeologia Podwodna” na studiach
dwustopniowych, licencjackich i magisterskich. Studia
doktoranckie prowadzone na Wydziale Historycznym
UW umoůliwiajĊ pisanie pracy doktorskiej zwiĊzanej
z tematykĊ archeologii podwodnej. W latach 2010- 2012
w IA odbywaâ się Ànansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Spoâecznego kurs Archeologia Podwodna
- Rozszerzenie i Wzbogacenie Oferty Edukacyjnej Uczelni i Potencjaâu Kadr Instytutu Archeologii UW, którego
kontynuacjĊ sĊ studia podyplomowe. Ten rodzaj ksztaâcenia uzupeâniajĊcego cieszy się zainteresowaniem wœród
absolwentów „archeologii”, którzy chcĊ poszerzyý swojĊ
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wiedzę, w œrodowisku pâetwonurków oraz nurków zawodowych chcĊcych poszerzyý swoje horyzonty. Ksztaâcenie
podyplomowe ma niewĊtpliwie duůe znaczenie w budowaniu nowych kadr, które mogâyby byý wsparciem dla jednostek muzealnych i konserwatorskich w zakresie ochrony dziedzictwa podwodnego, szczególnie po podpisaniu
przez Polskę Konwencji o ochronie podwodnego dziedzictwa
kulturowego, Paryů 2001. Ponadto od roku akademickiego
2015/16 zajęcia z archeologii podwodnej prowadzone
sĊ takůe na studiach anglojęzycznych.
Od maja 2014 roku Instytut Archeologii Uniwersytetu
Warszawskiego jest peânoprawnym czâonkiem międzynarodowej organizacji UNESCO UniTwin Network
for Underwater Archaeology, zrzeszajĊcej uniwersytety realizujĊce peâny program nauczania w zakresie archeologii podwodnej i morskiej. Gâównym celem wspóâpracy międzyuniwersyteckiej jest wymiana informacji
i doœwiadczeľ na pâaszczyŭnie dydaktyki oraz edukacji
w zakresie ochrony podwodnego dziedzictwa kulturowego. Uniwersytety będĊce czâonkami Sieci UNESCO zobowiĊzane sĊ realizowaý podstawowy program nauczania
w zakresie archeologii podwodnej, metodyki badaľ
oraz technik dokumentacji. Sieý uzupeânia pracę Sekretariatu Konwencji o ochronie podwodnego dziedzictwa kulturowego z 2001 r.
Aktualnie Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
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jest jednym z dziewięciu peânoprawnych czâonków Sieci.
W sumie Sieý zrzesza 25 czâonków oraz jednego obserwatora: federację nurkowĊ CMAS:
http://www.underwaterarchaeology.net/MEMBERS.htm
Corocznie organizowane sĊ konferencje dla czâonków
sieci, skâadajĊce się z częœci sprawozdawczej, prezentacji
kandydatów na nowych czâonków sieci oraz gâosowania
nad ich przyjęciem. Analizowane sĊ równieů nowe wyzwania i najwaůniejsze zadania na kolejny rok. Obecnym
koordynatorem Sieci (na 4 lata) jest Flinders University
z Australii (koordynatorzy: dr Wendy Van Duivenvoorde
i dr Jonathan Benjamin). Koordynatorami z ramienia
Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego jest
Magdalena Nowakowska i Karolina Trusz.

w rozwiĊzywaniu barier prawnych w zakresie prowadzenia badaľ podwodnych w krajach, które nie sĊ sygnatariuszami Konwencji o ochronie dziedzictwa kulturowego
z 2001 roku. W Polsce jednĊ z wielu przeszkód stanowi
brak stosownego rozporzĊdzenia w zakresie prowadzenia prac naukowo-badawczych i wprowadzenia uprawnieľ „ScientiÀc Diver”, co utrudnia równieů prowadzenie
praktyk studenckich w akwenie Morza Baâtyckiego.
Instytut Archeologii UW czynnie uczestniczy w pracach
nad implementacjĊ Konwencji UNESCO o Ochronie
Podwodnego Dziedzictwa Kultury, poprzez konsultacje,
ksztaâcenie i promocję.
W kolejnych latach mamy nadzieję na wzbogacanie oferty
dydaktycznej w Instytucie Archeologii oraz rozszerzanie
wspóâpracy zagranicznej i wymiany akademickiej w zakresie archeologii podwodnej.

Koordynatorzy UNESCO Unitwin Network for Underwater
Archaeology dla Instytutu Archaeologii UW
- M. Nowakowska i K. Trusz

StrategiĊ i zadaniem UNESCO Unitwin Network for Underwater
Archaeology na najbliůsze lata jest wymiana informacji niezbędna do integracji dziaâaľ, mobilnoœci oraz budowania
potencjaâu instytucji akademickich między innymi
w ramach programu Erasmus oraz wspólnych projektów
opartych na wspóâpracy międzynarodowej. Wspóâpraca dotyczy równieů wsparcia i wymiany doœwiadczeľ

55 countries have now ratified the 2001 Convention on the
Protection of the Underwater Cultural Heritage

Delegation and quorum for the 2016 Annual Meeting. Network Members, Partners and Observers for UNESCO Secretariat

6

AD REM 1-4/2016

Dear Ph.D. Marcin Palys, professor UW
Rector of the University of Warsaw
On behalf of the UNESCO UniTwin Network of Underwater Archaeology, we have the pleasure
to congratulate University of Warsaw, Institute of Archaeology, Department of Underwater
Archaeology on becoming a full Member of the UniTwin Network.
We have the pleasure of attaching the revised Statutes for your consideration.
We welcome you to the Network and look forward to working in collaboration with your
institution in the future.
Yours sincerely
On behalf of the Network membership
21.05.2014

Assistant Prof. Dr. Hakan Oniz
UNESCO UniTwin Underwater Archaeology Network Coordinator

www.underwaterarchaeology.net

www.unesco.org/new/en/culture/themes/underwater-cultural-heritage/partners-society/partners-ngos/unitwin-network/
http://www.underwaterarchaeology.net
http://www.archeo.uw.edu.pl/szablon.php?id=1065
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2nd Warsaw Seminar on Underwater Archeology 14 – 15.01.2017
Aribido Adeniyi Jude M.A.
National Museum, Abuja, Nigeria
A senior archaeologist with National Commission for Museums and Monuments, Abuja, Nigeria,
with interest in archaeological investigation, mapping of archaeological sites, excavation, analysis
and dating of cultural material and underwater archaeology investigations. His career in Underwater
Archaeology began in 2010 at Eastern Mediterranean University, North Cyprus, as a Specialty Diver.
He has participated in several underwater archaeology trainings.

Introduction to Underwater Archaeology in Nigeria: a New Perspective of Enquiry
about Human Past
Archaeology is a Àeld of enquiries on human past
through material remains left behind as a result
of various stages of human activities. The earliest
history of development of archaeology in Nigeria
was the period referred to as Antiquarianism; this
was the time where mostly foreign tourists and some
Nigerians collected cultural materials for artistic
purposes. The indigenous development of archaeology
as a discipline started when Liman Ciroman became the
Àrst indigenous archaeologist in Nigeria. Since then,
archaeology has focused on the study of human past
activities that took place on the land. There is a wide
gap that is missing in this research, because in the

past the discipline had not focused on rivers, seas, lakes
and streams as places where evidence of past human
activities could be found. According to CIA World Fact
book, Nigeria has a coastline of around 853 kilometres,
and the vast area of our country is occupied by water.
As a method of research, underwater archaeology
can help to contribute to knowledge on human past
activities, such as early trade, Iron Age, culture history
and culture process. It is important that an inventory
of the national heritage of Nigeria, which is underwater,
was carried out, in order to enrich our knowledge
on human past.

Underwater Archaeology Training in Nigeria,
by Aribido Adeniyi Jude
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2nd Warsaw Seminar on Underwater Archeology 14 – 15.01.2017
Enrique Aragon M.A.
Flinders University, Australia
His academic background is closely linked to the University of Cadiz (Spain) and Nantes
University (France). He has been working in maritime archaeology since 2006, having the opportunity
to collaborate with relevant institutions as the DRASSM, INA or AIMA. Currently he is a Ph.D.
candidate at the Flinders University Maritime Archaeology Program. His Ph.D. research is focused on the
analysis of material culture of underwater context, tracing cultural interactions by social networking analysis.

Maritime Connections and Cultural Repercussions along Coastal Languedoc
during pre-Colonial Period (8th - 6th B.C.)
The analysis of material culture has proven from provenance studies and geographical and
to be essential in tracing cultural interactions and contextual distributions of similar material. Within
understanding socio-economic changes and processes the framework of this network model, this thesis
in culture contacts and colonial settings. Mr Aragon’s will explore the repercussions of this connectivity in
Ph.D. research uses such an approach, based on cultural terms of cultural and technological inÁuences, social
material distributions, to investigate the so-called dynamics, and the cognitive consequences of such.
Rochelongue (France) shipwreck, maritime networks
within the Gulf of Lion, and
connectivity with the broader
Mediterranean world.
During the 8th and 6th
century B.C., the Early Iron
Age communities along the
western Languedoc coast of
France, part of a widespread
continental cultural tradition,
became increasingly entangled
with Mediterranean peoples
arriving by sea and, as a result,
experienced social and cultural
transformations.
The underwater site, excavated
in the 1960s at Rochelongue,
near Cap d’Agde, sits squarely
within this milieu, both
temporally and geographically. It
yielded an assortment of mostly
metallic objects of native and
foreign cultural provenances
that provides an opportunity
to investigate connectivity in
the western Mediterranean
through the lens of regional and
long-distance maritime trade
Geographical zones of the Gulf of Lion (based on Gailledrat 2013,99)
Southern France and the western Mediterranean,
networks, to be reconstructed
by E. Aragon
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2nd Warsaw Seminar on Underwater Archeology 14 – 15.01.2017
Marta Bajtler M.A.
Centre for Research on the Antiquity of Southeastern Europe at the University of Warsaw
Currently completing Ph.D. at the Centre for Research on the Antiquity of Southeastern Europe
at the University of Warsaw. Graduated with a Masters in Archaeology from the Institute
of Archaeology at Warsaw University. During her researches she focuses on underwater archaeology,
ancient economies and sea routes, with a specialization in the study and analysis of amphorae stoppers.

Maritime Activity at Area of Rewal Community in Regard to Marine Fishery Museum
in Niechorze Collection
Marine Fishery Museum in Niechorze has collected
artifacts which represent local activities at sea for
over 20 years. Due to the Àshing character of coastal
settlements in the past, the main maritime activities
were connected with the traditional coastal Àshing. The
museum collection also includes navigation tools as
well as rigging of boats and ships, which are sometimes
pulled out in Àshermen’s nets.
The collection comes mainly from Rewal
Community, which includes coastal settlements like:
Pobierowo, Pustkowo, Trzęsacz, Rewal, Niechorze
and Pogorzelica. Most of those settlements have its
beginnings in medieval times, as Àshing villages. At
that time, they were small population centres, located in
inaccessible area, keeping up with only Àshery. Character

of villages changed with the increasing tourism and
popularity of sanatorium and sea holidays, and became
a popular summer resort in the 20th century. Shortly
after the Second World War traditional Àshermen’s
houses were still visible.

Marine Fishery Museum in Niechorze Archive

Edgar Wróblewski M.A.
maritime archaeologist, Stavanger Maritime Museum, Norway
Edgar received his B.A. in Archaeology from the Warsaw University in 2008. As a student he took
part in projects in Poland, Montenegro and Russia. Interest in maritime archaeology led him further to
Denmark, where he graduated from the Maritime Archaeology Programme at the University
of Southern Denmark in 2013. Afterwards he worked at the Royal Danish Naval Museum, Køge Museum,
Københavns Museum, Landesverband für Unterwasserarchäologie Macklenburg-Vorpommern,
Museum Sydøstdanmark and most recently at the Stavanger Maritime Museum.

Stavanger Maritime Museum – 2016
After a few years of stagnation, year 2016 brought
much more activity in the Àeld of maritime archaeology
in the province of Rogaland, Norway. The short
presentation will show the results of year’s projects
and the outlook for coming years.
Marine Fishery Museum in Niechorze Archive A plate from the
shipwreck of Stadt Haarlem (1677), Kvitsøy, Norway,
(photo: Edgar Wróblewski, 2016)
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2nd Warsaw Seminar on Underwater Archeology 14 – 15.01.2017
Artur Brzóska M.A.
Department of Underwater Archaeology, Institute of Archaeology, University of Warsaw
Stowarzyszenie Archeologów Jutra
Underwater archaeologist and diving instructor CMAS. Since 2001 he is working in the Institute
of Archaeology, University of Warsaw. Participant in many commercial archaeological missions.
From 2013 he is working at the Department of Underwater Archaeology. Interests: historical archaeology,
wreck archaeology, methods of underwater excavation, underwater photography.

Piotr Prejs M.A.
Stowarzyszenie Archeologów Jutra
Underwater archaeologist. A graduate of the University of Warsaw. Diving Instructor – Master Scuba
Dive Trainer PADI. Long-time associate of the Department of Underwater Archaeology, Institute
of Archaeology, University of Warsaw. Creator of “ PADI underwater archaeologist” diving specialization.
Expert in 3D modelling, reconstruction and photogrammetry.

In 1981 diving amateurs under the supervision
of the archaeologist, Romuald Odoj, raised from
the bottom of áęczek lake the fragments of two
dugouts. During works it was discovered that there
are still parts of other boats at the bottom. Intrigued
by this information, archaeologists and students from
the Institute of Archaeology, University of Warsaw
decided to Ànd and document these boats as a part
of a student workshop. After three years of systematic

exploration they found and documented two fragments
of a dugout. Both were secured and embedded in the
deeper part of the lake. One year later, to a great surprise
of the archaeologists, the fragments of a third dugout
were discovered in the shallows. It has been thoroughly
documented, including the photogrammetric
techniques, in order to obtain a 3D model.

Dugboat, by A. Brzóska

Studying the dugout, by A. Brzóska

Poles in the Vistula on the sonar image,
GSP-RP

AD REM 1-4/2016

Sonar image showing poles
in the Vistula, GSP-RP- 2

Studying the Vistula poles, by A. Brzóska
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Aleksandra Chołuj M.A.
Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences
Finished studies at the University of Warsaw with M.A. degree in Mediterranean Archaeology. Ph.D.
student at the Polish Academy of Sciences, writing the thesis based on Roman glass from southeast
Spain. Working in international project conducted by Professor Iwona Modrzewska-Pianetti and supported
by University of Murcia. Main issue of the project is commercial trade in Antiquity between Spain and
the Mediterranean world based on the archaeological Ànds and historical texts.

Popularization of Underwater Archaeology – the Case of the National Museum
of Underwater Archaeology in Cartagena
Underwater archaeological researches are gaining
more and more interest from a broad audience. In
northern European countries it has been the research
issue for decades, while in Spain such studies began
to grow rapidly only recently. The result of this boom
was, among others, opening the National Museum
of Underwater Archaeology in Cartagena in 2009. It
is an excellent example of an interactive object. In
an extremely interesting way the visitors are brought
closer to the speciÀcity of underwater archaeological
excavations and surveys. Particular attention was paid
to children and young people, for whom especially the
Àrst part of the exhibition has been prepared, having
an introductory and educational character. Here, kids
can watch, as archaeological monuments are extracted

from the bottom of the sea. Replica of Phoenician
ship, over which a grid is placed, helps to realize how
drawings are made under water. In a separate part there
is a small laboratory, where a few positions with
a microscope give a chance to observe how monuments
look like after being for a long time under water. In the
display cases full of water you can watch the original
monuments taken from the water, including amphorae
and anchors covered with coral reef. In addition to the
museum’s exhibition, numerous workshops for every
age group, as well as for families, are organized. In the
projection room videos documenting archaeological
work under water are displayed.

Phoenician ship, by A. Chołuj
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Klaudia Daňová, Ph.D.
Institute of Archaeology, Slovak Academy of Sciences
Studied archaeology at the University of Constantine the Philosopher in Nitra, Slovakia. She
defended Ph.D. focused on social status of children from Neolithic to Early Bronze Age in 2010.
She is a member of Department of The Rescue Excavation and Survey at The Institute of Archaeology
Slovak Academy of Sciences.

Jana Stehlíková, M.A.
Institute of Archaeology, Slovak Academy of Sciences
Studied archaeology at the University of Constantine the Philosopher in Nitra, Slovakia. Since then,
she has participated in international expeditions to Kuwait and Syria and worked as an archaeologist.
Currently residing in Slovenia. Member of Zavod za Podvodno arheologijo (Institute for Underwater
Archaeology).

Miroslava Daňová, Ph.D.
Trnava University, Slovakia
Studied archaeology at the University of Trnava in Trnava, Slovakia. She defended Ph.D. focused
on Roman golden jewelery in Pannonia Superior in 2012. Since Autumn 2015 she is a member
of the Department of Classical Archeology at the University of Trnava; leading a Seminar of Ancient
Art, Lectures on Greek history, Roman history and Ancient religion. She obtains a diving licence since 1999.

The Potential and Perspectives of Underwater Archaeology in Slovakia
Like other countries, Slovakia pays considerable
attention to the latest methodology in archaeological
research. In the methodolog y of detection,
documentation and processing of archaeological
sites, we keep up with the times as well as the most
respected European institutions. Nevertheless, we are
still beginners in one speciÀc method of archaeological
investigation, which is detecting, documenting and
protecting underwater Ànds and sites. Although our law
on the protection of monuments mentions protection

of underwater monuments, nobody has dealt with
this problem in Slovakia before. We have decided to
start rather untraditionally – with theoretical research.
The aim of this research is to deÀne the potential and
prospects of the use of this method. The Àrst step
was to collect information on the known sites located
underwater. We have discovered a great potential mainly
at the sites which were Áooded when water dams were
built or river courses were alternated. The second step
is to detect potential sites (bridges, fords, ports).

Nitra river archaeological feature underwater, by the speakers

Nitra river - archaeological feature underwater, by the speakers
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Vyacheslav Gerasimov
Centre for Research on the Antiquity of Southeastern Europe at the University of Warsaw
Born in Ukraine. From 2003 to 2014 worked as a researcher of the Crimean branch of the Institute
of Archaeology, National Academy of Sciences of Ukraine, Simferopol, specializing in underwater
archaeological research of the Black Sea water area of the Crimean peninsula. Since 2014 has started
doctoral studies at the University of Warsaw’s Centre for Research on the Antiquity of Southeastern
Europe.

Underwater Archaeological Exploration in the Waters of Tendra Spit in 2016
In the season 2016 the joint underwater archaeological
expedition “Ahillos Dromos” (ch. M. M. Ievlev, V. V. Gerasimov)
of IA NAS of Ukraine (Kyiv, Ukraine), the Department
of Underwater Archaeology (Institute of Archaeology,
University of Warsaw) and a student association
“Wod.O.Lot. “ (University of Warsaw) carried out
underwater archaeological exploration in the waters
Tendra spit on the shelf of the Black Sea, Ukraine
Kherson region.
Underwater archaeological exploration focused on the
waters near the northern tip of Tendra spit from both
Tendrovsky Bay and the sea. In addition to the visual
reconnaissance, divers were using sonar proÀler and side
scan sonar. As a result of the research, a bathymetric
map of the north – north-western tip of the spit will be
elaborated.
During the visual survey, the surface material has been
identiÀed on the shore and under water at a relatively
large area. Archaeological material included numerous
fragments of amphorae, 2 fragments of tiles and one

fragment of a bronze or copper plaque. All the discovered
artifacts belong to the same period of the 1st century and
they are likely to represent the remains of a shipwreck.
As a result of the research it was possible to make
an accurate bathymetric map of the bottom waters
and sediment density, Ànd Àve potential underwater
archaeological sites for further studies, and one possible
wreck of the Roman period.

The neck of Roman amphora underwater. by P. Trześniowski

Bathymetric map of the water area of one of the surveyed sites,
by A. Chubenko
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Sonogram of one of the identified by side scan sonar objects,
by A. Chubenko
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Tena Festini
University of Zadar, Croatia
Master student at the Department of Archaeology, University of Zadar and the participant
of the Maritime Archaeology Programme at the University of Southern Denmark as an Erasmus
exchange student. She started doing underwater archaeology in 2010, during her bachelor’s studies
at the University of Zadar. Since then, she gained experience in Àeldwork and documentation on a wide
range of sites, spanning from Prehistory to the Early Modern Period, as well as in working on an inventory
and preliminary conservation of Ànds. She holds NAUI Advanced Scuba Diver and NAUI Nitrox Diver
certiÀcates. Her current study involves the use of lead as a material for the sheathing of the ship’s hull,
with the special emphasis on the 16th century.

Luka Golubovic
University of Zadar, Croatia
Master degree student at the University of Zadar, mostly dealing with underwater archeology
with a special interest in Roman ships from the beginning of the new era. Also a diving instructor
and certiÀed diving guide. Currently involved in Adrias project in Croatia with Irena Radic Rossi from
University of Zadar and working for Department of Underwater Archeology, Museum of Zadar. Most
of his free time he likes to spend travelling and meeting interesting people that can make his life even
more interesting.

AdriaS – Archaeology of Adriatic Shipbuilding and Seafaring Project
The Adriatic shipbuilding and seafaring has not
been studied in detail until recently because of the lack
of good research methods and funds. Therefore, the
AdriaS project was found to develop these methods
through interdisciplinary systematic research, which
also involves the public and a great number of volunteers.
It is led by Professor Irena Radiý Rossi form the
University of Zadar. The research conducted concerns
articles from Prehistory to the Early Modern Period,
which are studied through active Àeldwork, archive

research and the virtual reality implementation.
The goal of the lecture is to present the project,
with the special emphasis on the Àeldwork done during
the campaigns in 2016. It will cover the Greek
site in the Šibenik area, the Roman site in the bay
of Caska and the 16th century shipwrecks of Gnaliý
and SuĀuraĀ. There will also be a talk about our
experiences and the possibilities for involvement
of students and volunteers in the project’s work.

Kaštel Sućurac site, Roman boat, by Božo Vukičević

Šibenik archipelago, 3. ct.BC, Greek amphorae, by Danijel Frka
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Patrycja Karczewska
Department of Underwater Archaeology, Institute of Archaeology, University of Nicolaus Copernicus in Torun

Archaeology student at the University of Nicolaus Copernicus in Torun. She specializes in underwater
archaeology. She wrote the bachelor dissertation about the Roman maritime activity at the turn of eras.
Diving is her passion and the tools of the trade. She spends her free time with friends in the great
outdoors.

Mateusz Popek M.A.
Department of Underwater Archaeology, Institute of Archaeology, University of Nicolaus Copernicus in Torun

He made M.A. in the Institute of Archaeology of the Nicolaus Copernicus University in Torun
in 2012. Also this year began doctoral studies in the Department of Underwater Archaeology. He specializes
in underwater archaeology of the Stone Age, and in the history of boats and ships. He is a diver since
2009, now a diving instructor and a commercial diver. He participated in many projects in the Baltic Sea,
in Polish inland waters, as well as abroad, including Malta, Ukraine and Spain.

Commercial Divers of Ancient Rome
In our minds commercial diving is strongly
connected with modern times. Looking for the
origins of this profession, we usually think about
hard-hat divers from the 19th century.
Ancient Romans have undertaken very interesting
hydro-engineering projects during constructing
of harbours. Ostia, Caesarea Maritima or Portus

Julius used to have giant breakwaters, quays and
hydro-technical constructions. Many of them were
build in water! How did they build it? Did they use
specialists who can be called “divers”? The aim
of this presentation is to Ànd an answer for these and
other questions.

Alexander the Great in diving bell By The Talbot Master - This file
has been provided by the British Library from its digital collections,
Royal MS 15 E vi, Public Domain

Alexander the Great in his Bathysphere from the Bodley Alexander
Manuscript, by Jehan de Grise and his workshop (illuminator)
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27488572

http://www.bl.uk/manuscripts/Viewer.aspx?ref=royal_ms_15_e_vi_f020v
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Bartosz Kontny, Prof.
Institute of Archaeology, University of Warsaw
Assistant Professor at the Institute of Archaeology, University of Warsaw (Department
of Archaeology of Ancient Europe); the main area of interest is archaeology of the pre-Roman, Roman
and Migration Periods, particularly, weponry, but also underwater archaeology, ancient shipwrecks
and boatbuilding.

Aleksandra Rzeszotarska-Nowakiewicz, Ph.D.
Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences
Archaeologist, adjunct in the Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences.
Her research contribution includes analysis of materials from archaeological investigations, studies
in archival archaeology. Specializes in archaeology of the Roman Period and the Migrations Period in the
north-eastern region of the Baltic Sea basin. From 2010 she is being involved in archaeological research
of the sacriÀcial bog site at Nidajno, Masuria (north-eastern Poland), from 2014 – research of sacriÀcial
lake at Lubanowo in Western Pomerania (north-western Poland).

Tomasz Nowakiewicz, Ph.D.
Institute of Archaeology, University of Warsaw
Archaeologist, adjunct in the Institute of Archaeology University of Warsaw. His research interests
are focused on two main Àelds: Prussian lands during Viking Age and Teutonic Period and bog-sites and
water deposits in Late Antiquity and the Early Middle Ages. He is involved in excavations conducted
in Czaszkowo (unique deposit in Nidajno – bog in Masuria, NE Poland) and underwater
research in Lubanowo (lake deposit of weapons in Pomerania, NW Poland). Other path of his
professional activity is elaborating of archival data related to some special topics: archaeology of Balt
lands (Ostbalticum project) and inventory of silver hoards from Poland.

Sacriﬁcial Lake Site from Lubanowo in NW Poland
In October 2014, June 2015 and August 2016
a team of scholars and students from the Institute
of Archaeology, University of Warsaw, featuring
the Institute of Archaeology and Ethnology, Polish
Academy of Sciences, made an underwater survey
in the unnamed lake (formerly Herrn-See) in the
village of Lubanowo (formerly Liebenow) in Western
Pomerania. During the underwater research, weapons,
tools and horse harness parts (including chain reins) as
well as potsherds were found. They are dated mainly
to the Roman Period, but also to the Middle Ages.
Some items bear traces of ritual destruction. Parallels
may be pointed out with weapons in Przeworsk
culture, and to some extent also in Scandinavia. The
site should be attributed to sacriÀcial military deposits.
Its extraordinary character lies in the fact that so far
it is the only site of its type which is still in its ‘lake
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stage’, i.e. not a marsh or bog. In the Roman Period
most probably it was used by local inhabitants, the
people of the Lubusz group. The interpretation of the
Medieval deposit is still unclear.

Sacrificial lake site from Lubanowo in NW Poland, by A. Kozłowski
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Wojciech Kulesza
Institute of Archaeology, University of Nicolaus Copernicus in Torun
Student and employee of the Institute of Archaeology at the University of Nicolaus Copernicus
in Torun. Mainly related to the archaeology of the early Middle Ages in Poland. He has participated
in numerous excavations on land and underwater, related to the early medieval settlements of islands
on the lakes in the north-western Poland.

The Role of Rivers and Lakes in the Area of Lubuska Land in the early Middle Ages
Lubuska Land is an area located in western Poland,
in the Lubuskie Province, limited by rivers: Odra,
Warta and Obra. Network of rivers and lakes of northwestern part of Poland certainly played an important
role in the context of settlement and transport in the
early Middle Ages period. It is not just about the big
rivers, such as Odra and Warta, but also smaller, which
link together numerous lakes in the area of Lubuska
Land.
Excavations conducted over the past years by
the Department of Archaeology of Early Middle
Ages, working at the Institute of Archaeology of the
Nicolaus Copernicus University in Toruľ, enabled the
discovery of the settlements located on several islands
on the lakes in Lubuska Land, where the older studies
show that the other strongholds and settlements
were positioned near the lakes and rivers. This was
caused, among other things, by easier and faster way
of transport using waterways, which allowed to reach
even the southern coast of the Baltic Sea. This area

also played an important role in shaping of the Piast
country, being the link between the West of European
places like Gniezno, Poznaľ and Ostrów Lednicki
as key elements of the country of Mieszko I.

Lubuska Land, Lubusz Voivodeship.
Lubuska Land area limited by the river Oder, Warta and Obra,
by W. Kulesza

Lubuska Land, Lubusz Voivodeship. One of the islands from Lubuska Land with an early Middle Ages settlement
(photo by R. Kaźmierczak)
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Małgorzata Mileszczyk M.A.
Department for Underwater Archaeology, Institute of Archaeology, University of Warsaw
Ph.D. candidate in Department of History, University of Warsaw, afÀliated by the Department
of Underwater Archaeology. M.A. in cultural anthropology. Divemaster PADI. Since the M.A., focused
mainly on the issue of lake and off-shore settlement, Àrstly in West Baltic Barrow Culture, later in wider,
comparative view. Strongly committed to dissemination of archaeology and protection of cultural
heritage. Since 2011 co-operates with the National Maritime Museum in Gdaľsk in the Gdaľska Bay
projects.

The Impulse for New Interpretations of Lake Grid Dwellings in Poland
The archaeological residues of the West Baltic
Barrow Culture are located in south-eastern Baltic
region (in Poland – Varmian-Masurian Voivodship).
Within the sites of this origin a defensive type
of settlement is recordable. The most sophisticated
dwellings were built on islands, both natural and
artiÀcial. The second case – so-called lake grid dwellings
– were Àrstly discovered and discussed in the late 19th
century. As a result of the intensive drainage they got
the attention of antiquarians, and primarily seen as the
analogy to Alpine palaÀttes, later though described
as closer to British crannogs.
Because lake settlements in various parts of the
world had rather diverse functions and origins, recent
comparative analyses, supported by the studies of the
artifacts form “Polish” sites is a valuable impulse for
new hypothetical interpretation.

The location of Rybno 1 site, by M. Mileszczyk

Casting mould from Rybno 1 site, by M. Mileszczyk
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Małgorzata Mileszczyk M.A.
Department of Underwater Archaeology, Institute of Archaeology, University of Warsaw

Mateusz Popek M.A.
Department of Underwater Archaeology, Institute of Archaeology,
Nikolaus Copernicus University in Toruń

Rafał Dmowski Ph.D.
Faculty of Humanities, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities
Historian and archivist. In his research he focuses on the history of Poland at the turn of the 19th
and 20th century, particularly in southern Podlachia. Fascinated by the history of ÀreÀghting and railway
services. Involved in projects concerning impact of the 19th-century uprisings on the regional history.
Published numerous books and articles on the Battle of Iganie.

Three Matters of the Muchawka River Survey: the Battle, the Watermill, the Bridges
As a result of the misuse of „Muchawka River
Valley” ecological zone (eastern Masovia) it became
apparent that the battleÀeld of Polish November
Uprising is not protected in the eyes of the law, even
though it had been well-known to public opinion,
researchers and “amateur-archaeologists”.
The Muchawka, a tiny river of the essence for
the Battle of Iganie (10 th April 1831), was the
arena of underwater survey of the Department
of Archaeology, Institute of Archaeology, University
of Warsaw in May 2016. The research yielded
multiple results, not many of which are unfortunately
connected with the battle itself. Yet, the archaeologists
have recorded the residues of the early 20th-century
watermill and of the bridge, which ceased to function
in the early 19th century.

Archaeological site by the watermill, by the Team
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Survey in the Muchawka River, by the Team

Harsh exploration, by the Team
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Magdalena Nowakowska M.A.
Department of History, University of Warsaw
Underwater archaeologist and 2nd class commercial diver. Coordinator of underwater projects:
“Crimea Project Underwater Expedition” (Ukraine, Black Sea), “Georgian Underwater Expedition”,
“Waterfront and Underwater Archaeology of Kuwait. Archeorisk on the Coastal Zone around Failaka
Island, Kuwait” and several projects in Poland. Member of the “High Mountain Sacred Lakes
Underwater Expedition” in Machu Picchu National Park, Peru. Academic teacher, associate
member of Department of Underwater Archaeology Institute of Archaeology, University of Warsaw.
Member of Association of Warsaw Diving Club. Coordinator for Institute of Archaeology University
of Warsaw of UNESCO Unitwin Network for Underwater Archaeology.

Fishtraps, Harbours and Maritime Landscape.
A few Words about Waterfront Archeology around Failaka Island, Kuwait
Failaka Island is located approximately 20 km North
East of Kuwait. The island proved to be an ideal location
for human settlements, known for its wealth in natural
resources such as harbours, fresh water, fertilized soil,
as well as being a strategic maritime commercial route
that links the civilizations of Mesopotamia from the
northern side and the Gulf from the southern side.
Studies indicate that traces of human settlement can be
found on Failaka dating back to as early as the end of the
3rd millennium BC, and extending until 19th century AD
(http://whc.unesco.org/en/tentativelists/5800/).
The Polish – Kuwaiti project was launched in
Spring 2013. It is the Àrst archaeological research
concerning underwater cultural heritage of Kuwait and
Failaka Island. The aim of it is to detect and describe
remaining archaeological sites at the seashore, as well as
to provide documentary evidence and Ànally organise

the proper preservation, so that the discoveries could
serve further educational opportunities.
During the last three seasons (2013 – 2016) many
littoral constructions were reported. The result was
stunning: 32 stone structures located, and most
of them interpreted as two kinds of fish traps:
circular and linear long stone structures. The
remains of harbour with breakwaters were also
discovered.
Kuwaiti-Polish Archaeological Mission operates under
an agreement between the Centre of Mediterranean
Archaeology University of Warsaw and the Kuwait
National Council for Culture, Arts and Letters.
“Underwater and Waterfront Archaeology Team” is
a part of Kuwaiti-Polish Failaka Archaeological Mission.

Al Khidr Harbour and surrounding area during low tide,
about 0,8 m water level, by A. Oleksiak

Location of the archaeological sites in waterfront area around
Failaka Island, by J. Kaniszewski
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Magdalena Nowakowska M.A.
Faculty of History, University of Warsaw

Maciej Sobczyk Ph.D.
Centre for Precolumbian Studies, Faculty of History UW
Extreme archaeologist, diver, speleologist, high-mountain archaeologist, climber
and ski-tour free-rider. Specializations: archeology and architecture of pre-Columbian
cultures of the Andes; underwater archaeology and cave archaeology of Easter Island.
Participated in excavations at many archaeological sites in Europe (Poland, Ger many)
and in South America (Peru, Chile).

Diving in High-Mountain Sacred Lakes of Peru
It is hard to Ànd a signiÀcant mountain in the
Andes that has not been an object of the religious
cult. Peruvian volcanoes with their smoking tops
covered with snow have always inspired generations
of inhabitants of the high mountain valleys. In the
myths told from generation to generation they pointed
to the mountain tops as the cradles of humanity and
places where the dead come back after their life on
earth is over. In the multiple tales one can Ànd stories
about the paradise valleys hidden from the mortals in
which happy life never ends.
Flourishing cults of the mountains have been the
reason why many groups of temples were erected
in the Andes. Devoted to the Apu (the god,
spirit of the mountain, sometimes Supreme Being)
they often consisted also of an oracle, where pilgrims
could travel to hear prophecies about their future. That
cults were the strongest during the Inca Empire time

and one could observe big grow in the ceremonial
infrastructure in that period. Stunning tradition was
associated with the cult – the tradition of sacriÀce.
Some of the offerings were done in big ceremonial
centres, but many sources suggest, that the most
precious sacriÀces were made closer to the sacred
mountains. The most important ones were made in the
high mountain lakes. Lakes, that fed streams and rivers
with life-giving waters, were considered sacred.
Our research is focused on lakes connected with the
two sacred mountains surrounded by powerful cults.
One of them is Salkantay – sacred mountain with very
strong religious and cultural ties with the most famous
South American heritage site Machu Picchu. The core
of the Àeld work although is focused on underwater
research, especially echo sounder and side scan sonar
tests, in order to obtain maps of the bottom. All the
lakes are located on the altitude from 4200 m to 4700 m.

Scanning the bottom of the lake by hydroacoustic devices
(Salcantay, 4460 m), by P. Trześniowski

Underwater research in Humantay lake (4 200 m), by P. Trześniowski
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Giulia Raimondi
University of Catania, Italy
B.A. in Classical Studies (University of Catania, Italy), with a thesis about “SacriÀcial Rites and
Ceremonies in Historical and Archaeological Contexts; Cases from the Mesopotamian World and
the SpeciÀc Case of Umm el-Marra”. Second year of the Master Degree in Archaeology, Course
Internationalized with Warsaw, Poland.

Teresa Nicolosi
University of Catania, Italy
B.A. in Classical Studies (University of Catania, Italy) with a thesis about “The Cult of Ancestors
at Ebla in the III Millennium BC”. Second year of the Master Degree in Archaeology, Course
Internationalized with Warsaw, Poland.

Melissa Privitera
University of Catania, Italy
B.A. in Cultural Heritage (University of Catania, Italy) with a thesis about “Settlement Choices
in Sicily between the Middle Bronze Age and the Late Bronze Age: a ReÁection”. First year of the Master
Degree in Archaeology, Course Internationalized with Warsaw, Poland.

The Documentation in Underwater Archaeology;
The ancient Harbours and the Techniques.
The Case of the Kothon in Mothya and the Ancient Port of Catania, Sicily
This topic analyzes the various types of documentation,
survey and maintenance of the archaeological remains
found under water. Underwater archaeology often
integrates the study of civilization, among other
things in areas relating to trade, economy and conÁicts
between people. Without underwater archaeology one
cannot Ànd the information buried in the deep sea,
and a lot of knowledge can be therefore lost at the sea
Áoor. From the analysis of ancient shipwrecks and
the study of the Àndings from there, one can analize
ships’ trade routes, and thereby the great economic
exchanges among different civilizations. The essay
also proposes an analysis of how the ancient ports
were constructed, starting from the techniques and
following some historical and modern sources,
including several examples of natural and artiÀcial
harbours. Thereafter the topic of the Kothon of
Mozia will be presented, which is a natural reservoir
of fresh water on the island of Mozia (where La Sapienza
University, Rome, under the direction of Prof. L. Nigro,
conducts excavations and research, etc .). Then, the case
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of the ancient harbour of the city of Catania will be
presented.

Mozia, Kothon, Public Domain,
httpscommons.wikimedia.orgwindex.phpcurid=1029978,
by Pitichinaccio
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Piotr Sadurski M.A.
Pro Bono PL foundation
Took part in archaeological projects conducted by the National Maritime Museum in Gdaľsk.
Participated in surveys of the wrecks: Aanloop Molengat and Scheurrak SO1 led by Professor Thijs
J. Maarleveld on island of Texel in the Netherlands. Worked in the organization of the Musée Maritime
de l’Ile Tatihou in France. He is interested in traditional boatbuilding. From 2012, altogether with
the Foundation Pro Bono Pl, takes action to save from forgetting the history of navigation
of the Vistula River. Conducted workshops in traditional boatbuilding, program co-financed
by the Ministry of Culture and National Heritage.

Shipwrecks of the Vistula River in Warsaw
The tradition of shipping on the Vistula River is
the theme so far poorly explored, and Ànds of wrecks
discovered accidentally. An opportunity to change
the state of knowledge came in 2015, when low-water
Vistula uncovered numerous archaeological Ànds
lying on the bottom of the river. Analysis of aerial
photographs and the results of the sonar surveys
allowed to locate the 3 shipwrecks, only in the stream
Vistula in Warsaw. Hydrological drought in the
summer of 2016 allowed to carry out a preliminary
archaeological prospection of wrecks. The obtained
data allows to start optimistic preparations for the
research in the coming season.

The wrecks of the Vistula River in Warsaw, by P. Sadurski

The wrecks of the Vistula River in Warsaw, by P. Sadurski
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The wrecks of the Vistula River in Warsaw, by P. Sadurski
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Vinka Milišić
University of Zadar, Croatia
Third year bachelor student at the University of Zadar. During her studies, she participated
in different underwater excavations, one of which was the Roman multi-stratiÀed settlement and port
in the bay of Caska on the island of Pag. Moreover, she is interested in ships and shipbuilding, therefore
she presented “Shipbuilding in Korÿula by the end of the 17th century” on the International Student
Conference on Underwater Archaeology ANNONA 2015 in Zadar.

Ines Šelendić
University of Zadar, Croatia
Second year master student at the University of Zadar. Her bachelor thesis was “Shipwreck near Cape
Glavat on the Island of Mljet in the Context of Raw Glass Maritime Transport in Antiquity” and her master thesis
is “16 th-century Glass Production in the Adriatic and New Glass Finds from the Shipwreck at the Islet
of Gnaliý”. During her studies, she discovered that ships and seamanship intrigued her the most
as the subjects of nautical and maritime archaeology. Moreover, she volunteered for different underwater
excavations and because her Àrst experience was in the bay of Caska on the island of Pag, she decided
to present it with her colleague Vinka Milišiý on the 2nd Warsaw Seminar on Underwater Archaeology.

Underwater Research on the Archaeological Site in Caska Bay, Island of Pag, Croatia
The small coastal settlement of Caska is situated in
Caska bay, in the northern part of island of Pag. Its
geographical position inside the well protected gulf
of Pag contributed to the development of the port.
Systematical underwater excavations started in 2005
and continued until today. Underwater excavation is
led by two institutions: University of Zadar and Centre
Camille Jullian (Aix-Marseille Universite, CNRS,
MCC). The site is very complex and it consists
of numerous ancient remains. The importance of the
site is evident from discovered Roman architecture,
which indicates how powerful this place was. In the
past Àfty years, archaeological surveys were carried on
land and underwater. Recently, the documentary Àlm
of the archaeological research in Caska bay Sunken
Cities Àlmed in 1979 has been found, which shows
the interesting discovery of an ancient wreck.
Over the years archaeological excavations revealed
many curious discoveries, such as the wooden part
of a Roman anchor, a submerged wooden structure
with six caissons Àlled with stones, and four sunken
ships enclosed in different port structures, for which
the site is well known. On the 2nd Warsaw Seminar
the results of underwater excavations are going to be
presented in chronological order, the discoveries
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of sunken wrecks and their significance, and
the importance of the site.

View of the ship hull - Caska 1, by L. Damelet

View to the Caska bay, by P. Groscaux
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2nd Warsaw Seminar on Underwater Archeology 14 – 15.01.2017
Matej Draxler
Zavod za Podvodno Arheologijo, Slovenia
Studied archaeology at University of Ljubljana, Slovenia. Since then has been involved in rescue
archaeology and underwater archaeology in Slovenia. One of the founders of Zavod za podvodno
arheologijo (Institute for underwater archaeology) and head of excavation of Roman dugout
in Ljubljanica river 2015, which will be presented.

Jana Stehlíková
Zavod za Podvodno Arheologijo

Excavation and Lift of the Roman Logboat from Ljubljanica river, Slovenia
The excavation of the logboat was a part of a
large project, partly Ànanced by the EEA Financial
Mechanism Programme 2009 - 2014 and conducted by
the Municipality of Vrhnika, the Museum and galleries
of Ljubljana and the Biotechnical Faculty of the
University of Ljubljana. The project’s mission is to
solve the most acute threat to the unique monument
in Slovenia, threatened due to its location, degree
of degradation and type of material. Our further
objective is to allow a considerably easier access to
the cultural heritage and natural attractions of the
Ljubljanica River to the public and develop an efÀcient
platform for a revitalisation of heritage in Vrhnika

and the wider region. The content and programmes
that concern the wider area of the Ljubljanica river
create a potential for the development of tourism
and an expansion of target audiences. Excavation
and lift of the Roman logboat was led by Institute
of Underwater Archaeology. In the summer of 2015
we began an underwater archaeological research which
was focused on excavation, documentation and lifting
of the logboat. The research was performed by divers
from the Institute for underwater archaeology (Zavod
za podvodno arheologijo) with the help from the
International Centre for Underwater Archaeology
in Zadar.

Documentation of the logboat in Ljubljanica river, by D. Badovinac
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Jakub Stępnik
Institute of Archaeology, University of Warsaw
M.A. 1 student of Bioarchaeology, University of Warsaw. His current Àeld of interest is bioarchaeology
and the application of new technologies in a Àeldwork practice. However, earlier he did some underwater
archaeology re-enacting and sailing, which altogether dragged him into medieval sailing experience.

Medieval Cruising – Modern Experience
In 2014 and 2015 a group of early medieval
re-enactors set sail on the Baltic Sea in a 12th-century
Slavic ship replica. “Eagle of Jumne” was crafted
based on the shipwreck that was found near Kamieľ
Pomorski in 1984. Although the remains consisted
only of a keel, ten planks, three ribs and one oarlock,
the whole vessel was crafted accordingly to various
shipbuilding sources. The reconstructed ship was 12
meters long, powered by a 40 m2 sail and 5 pairs of oars.
This replica became the home, conveyance and a place

of struggle for eleven re-enactors of the early medieval
period. To experience the reality of a crewmember
from the past the they spent 46 days Àghting against
the elements. During that time, they could observe what
are the capabilities of a medieval vessel, what factors
can inÁuence the archaeological data and what can be
missed while excavating. The goal of this presentation
is to show the cruises in three different perspectives:
archaeological, nautical and historical.

The Eagle of Jumne near Christiansø Archipelago, by W.Mileńko.

The Eagle of Jumne on the German costal waters, by J.Stępnik

The food was prepared on the ship no matter the conditions,
by W. Mileńko

Even though the ship has a sail, most of our cruise we spend
rowing. After a few weeks we could row constantly even for 13
hours a day if it was needed, by J. Stępnik
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Hossein Toﬁghian Ph.D.
Iranian Centre for Archaeological Research
A member of faculty and assistant professor of Research Institute of Cultural Heritage & Tourism
(RICHT). His Àeld of study is about Sassanid period around Persian Gulf. He has been working
on maritime archaeological studies in Iran particularly underwater cultural heritage of Persian Gulf
for 15 years.

Ramin Adibi M.A.
Higher Institute of Marlik University; Archaeology of Maritime Landscape Magazine
M.A. in archaeology and a member of ‘PADI’, focused on Caspian Sea as “maritime archaeological
studies”, especially about Maritime Cultural Landscape of Caspian Sea. Runs a magazine called
“Archaeology of Maritime Landscape”.

Analysis of Landscape Architecture Maritime Iconography
in northern Coasts of the Persian Gulf
The term ‘maritime culture’ grew out of a
broader understanding of not only the use of the
sea by humans, but the attendant structures, cultural
identiÀers and associations made between people and
seafaring. According to Westerdahl, since landscapes
are always used and experienced by human beings
and they move, albeit not always freely. Flatman
believes that maritime iconography relates to four
interconnected Àelds of study, including maritime
images and representations on a wide array of portable
and semi-portable materials, and maritime imagery and
symbolism, that acts as the inspiration for the design

and iconography of non-portable materials. Iran enjoys
southerly a wide maritime landscape, where residents
have always tried to make the landscape architecture
beautiful and enlivening by adapting elements current
in their surroundings. More importantly, to identify
cultural identities and connections between their
own knowledge of the environment and architecture.
Currently, landscape architecture marine icons of
some of port cities in the south of Iran particularly
Old and New Siraf are studied. The results of the
study indicated the strong link between physical and
cognitive Landscapes in a vicious circle.

The Museum and Gallery of Dr. Ahmad Nadalian in Hormoz Island, by the authors
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Karolina Trusz M.A.
Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences
Mediterranean and underwater archaeologist. Participated and gained experience on a variety
of underwater researches: with OBA UW in Risan, Crimea Project in the Crimea, with the Russian
Academy of Sciences in Fanagoria (Russia) and during underwater prospection of the southwestern coast of Turkey with the Eastern Mediterranean University. Since May 2014 she has been
one of the coordinators of UniTwin Network for Underwater Archaeology UNESCO on behalf
of the Institute of Archaeology UW. Interests: underwater archaeology, trade contacts of southwestern Asia Minor, harbour facilities, drawings and photographic documentation of monuments,
underwater Àlming, typography, dogtrekking, canicross.

Purple Dye Manufactures in Lycia, Turkey
Purple dye, which was probably one of the most
valued commodities in the ancient world, was sourced
from small sea snails from the Murcidae family. Dye
manufacturing centres were situated by the sea mostly
next to ports, but in quite a distance from ancient
cities. It was caused by the smell, which was created
during the extraction of the purple dye from the glands
of thousands of crushed shells of sea snails. In Lycia
provinces, in Turkey, we have examples of cities where
basins were covered with countless pieces of shells,
which came important due to production of luxury
purple dye. Cities Áourished and dye manufacture led
to intensiÀcation of trade routes.

Map of Aperlea, by K. Trusz

Matej Školc
University of Primorska, Slovenia
MA student at the University of Primorska (Slovenia) – interested in maritime/nautical/underwater
archaeology, especially harbours and underwater methodology - recent projects: Casca 2015 (Croatia),
Ljubljanica Roman logboat 2015 (Slovenia), Lechaion harbour project 2015 (Greece), Kiladha project
2016 (Greece), Gnaliý shipwreck project 2016 (Croatia), Lechaion harbour project 2016 (Greece).

The Harbour of Lechaion
The author will present both literal and
archaeological sources about one of strategically most
important ancient harbours of antiquity – the harbour
of Lechaion, which once served as the western harbour
of the Corinthian city state.
He will then correlate these sources with the
evidence recently uncovered on the site by the Lechaion
Harbour Project team.
Lechaion Harbour Project, by M. Školc
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Przemysław Trześniowski
Cave diver, underwater archaeologist and diving instructor. He pilgrimages to the submerged caves
of the Yucatan Peninsula since 2008. As his main passions are caves, diving and Maya archaeology,
combining these three into one patch was inevitable. And it is a beginning of the story…

Portals of Xibalba – Submerged Caves of Southern Mesoamerica, as the Portals to the
Underworld – Methodology and Interpretation in the Underwater Cave Archaeology
Natural water reservoirs were treated by the Maya
like caves, since they are also openings in the ground.
They were passages to the Underworld, places
of sacriÀces and sources of the essence of life. The
modern Maya still gather virgin water from the caves.
The caves were inhabited by beings whose power
allowed to control rain, clouds, lightning, wind, earth,
animals, harvest, health, fertility and prosperity. They
were Àlled with water, corn and other treasures. It was
believed that the Sun rises from the cave and in cave
ends its day.
History of the Mayan caves research dates back to
the days when Stephens and Catherwood passed their
Àrst descriptions. Field of research related to their use,
however, appeared only in 1985.

A special type are caves submerged. Their study
requires not only skills and knowledge of underwater
archaeologist. When the scuba regulator inventor
Jacques Cousteau tried to penetrate a cave in Provence,
with his group of divers, they almost lost their lives.
He later called this Àrst cave diving in scuba the worst
experience during 5000 dives.
Between diving in open water and closed
environment there are number of differences that
affect the risk of death: the lack of immediate ascent,
the lack of natural light, poor visibility, currents and
the risk of getting lost. SpeciÀc requirements caused
by the cave environment require researchers to be
experienced cave divers.

Cenotes, portals to the Maya Underworld – Xibalba; by Przemysław Głębocki
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Jonas Enzmann, M.A.
AMLA, University Kiel, Germany
Studied Prehistoric and Historical Archaeology from 2009 to 2012 at the University of Mainz and
from 2012 to 2015 at the University of Kiel. Since 2012 CertiÀed ScientiÀc Diver and since 2014
supervisor for scientiÀc diving projects. During that time participation in and supervision of numerous
underwater archaeological projects in the Baltic Sea, limnic waters and the Mediterranean.

Feiko Wilkes
AMLA, University Kiel, Germany
Studies Prehistoric and Historical Archaeology at the University of Kiel since 2011. CertiÀed ScientiÀc
Diver since 2012 and supervisor for scientiÀc diving projects since 2014. Since 2012 participated in
and supervised several diving projects, most of them archaeological, but also geo- and biological
in different maritime and limnic European waters.

Fifty shades of brown – SFM-Documentation in visibilities under 50 centimetres
A common problem in the waters of northern
Germany, especially the limnic areas, is the poor
visibility (that is often less than 50 centimeters)
combined with and often caused by the loose sediments.
The poor visibility does not only affect the safety, the
work progress and especially the orientation of the
diver, but also the possibility to obtain an overview
of archaeological sites. Particularly for monitoring
purposes and planning of further actions it is very
helpful to generate a picture or model of the complete
site. Based on different projects of the AMLA
(Study Group for Maritime and Limnic Archaeology)
conducted in 2015 and 2016 it will be shown how one
can deal with these problems by using the Structure
from Motion-Technology (SFM). We will present the
possibilities and techniques on examples of submerged
archaeological sites of the Mesolithic, the Roman and

Middle Age period, in northern Germany and northern
Italy.

Orthophoto generated from 3D model and sketch, Fahrdorf
wrecksite (northern Germany), by J. Enzman and F. Wilkes

Orthophoto generated from 3D model, roman debris of the Stella River site (northern Italy), by J. Enzman and F. Wilkes
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Mosty drewniane na Wiśle w Warszawie w świetle badań archeologicznych
Wooden Bridges on the Vistula in Warsaw
Artur Brzóska – Zakład Archeologii Podwodnej IA UW, Stowarzyszenie Archeologów Jutra
Piotr Prejs – Stowarzyszenie Archeologów Jutra
When in 2012 the Vistula river reached the lowest water level in history, the poles stuck in its bottom appeared on the
surface on the extension of Bednarska and Karowa streets. Those were the remains of wooden bridges, built in the 18th
and 19 th century, and a military bridge from 1945. Three years later Vistula was even lower and then the authors
of this paper conducted an inventory of poles visible on the surface or directly below it. Additionally, poles of the rail
bridge that existed in 1945 near present-day “Gdaľski Bridge” were documented. Last year, with the use of the towed
sonar, the authors were searching for poles in the deeper parts of the river. But the most interesting discovery were rows
of piles on the extension of Boleœý street, likely to be the oldest Warsaw crossing, which can be dated to the end of the 16th
century. It is our proverbial „A Bridge Too Far”.
Kiedy w roku 2012 Wisâa osiĊgnęâa najniůszy od niepamiętnych czasów poziom wód, oczom archeologów ukazaây się
pale wystajĊce ponad lustro rzeki. Znajdowaây się one na wysokoœci ulicy Bednarskiej i Karowej oraz przy moœcie Gdaľskim.
Byây to pozostaâoœci budowanych w XVIII i XIX wieku przepraw warszawskich oraz mosty saperskie z roku 1945. Trzy lata
póŭniej stan Wisây byâ jeszcze niůszy od tego z roku 2012 (wedâug danych IMGW odnotowany najniůszy poziom wynosiâ
okoâo 43 centymetry) i to wtedy autorzy przeprowadzili inwentaryzację pali, które byây wystawaây nad powierzchnię wody
i znajdowaây i pâytko pod powierzchniĊ wody. Zdawaliœmy sobie sprawę z faktu, ůe sĊ jeszcze elementy konstrukcyjne, które
dla nas, nawet przy tak niskim poziomie wody sĊ niewidoczne. W zwiĊzku z tym w bieůĊcym roku kontynuowaliœmy badania
za pomocĊ sonaru holowanego. Celem byâo poszukiwanie konstrukcji wczeœniej dla nas niedostępnych, ale i sprawdzenie
czy zachowaây się relikty najstarszego warszawskiego mostu na wysokoœci ul. Mostowej/Boleœý.

Historia przepraw mostowych
Najstarszy warszawski most na wysokości ul. Mostowej i Boleść
Budowa tego mostu stanowiâa w XVI wieku tym czasie

wbito 580 dębowych pali. Na rycinie przedstawiajĊcym

wielkie wydarzenie wœród wspóâczesnych. Jego wyobraůenie

panoramę Warszawy opublikowanĊ w dziele Georga Brauna

pojawia się na rycinie Civitates Orbis Terrarum Liber VI

i Franza Hogenberga most ma 22 Àlary i 23 przęsâa. Z tego

przedstawiajĊcej panoramę Warszawy autorstwa Georga

18 od strony Warszawy byâo zbudowanych jako przęsâa

Brauna i Franza Hogenberga. Œwiętosâaw Orzelski w swoim

kratowe, a 5 umieszczonych na bagnach praskich jako

pamiętniku zatytuowanym Interregni Poloniae libri VIII

przęsâa leůakowe. W roku 1603 lody zniszczyây jedno

1572-1598 zawarâ jego dokâadny opis. Wedâug jego opisu

z przęseâ, a następne powodzie zniszczyây resztę

most posadowiony byâ na 15 podstawach wykonanych z belek

mostu (inni autorzy twierdzĊ, ůe zachowane ŭródâa

dębowych i sosnowych spojonych masĊ ůelastwa. Drewno

pisane wskazujĊ na wykonywanie remontów mostu

sprowadzano z lasów spod Grodna, Kozienic i Mogilna.

co najmniej do roku 1621). Do naszych czasów zachowaâa

Pod kaůdy z tych 15 Àlarów zintegrowanych z izbicami

się baszta straůnicza tego mostu zwana StarĊ ProchowniĊ.

Mosty XVII wieku
Na czas elekcji budowano w Warszawie mosty âyůwowe
(posadowione na âodziach zwanych âyůwami), które byây
âatwe do wybudowania i po elekcji rozbierane. Mosty takie
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zbudowano na elekcję po œmierci Zygmunta III Wazy
w 1632 roku oraz na następnĊ w 1648 roku, po której królem
zostaâ Jan Kazimierz. W czasie Potopu Szwedzkiego i Bitwy
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Warszawskiej mosty âyůwowe kolejno budowaây strony
prowadzĊce walki. I tak Szwedzi zbudowali przeprawę
do ewakuacji wojsk na lewĊ stronę Wisây na wysokoœci
Zamku Ujazdowskiego, który istniaâ do 6 maja 1656 r. Most
zbudowany przez litewskiego księcia Sapiehę w celu zajęcia
Warszawy, a zlokalizowany między KępĊ PotockĊ a Solcem
istniaâ od 24 kwietnia do 20 lipca 1656 roku, kiedy zniosây

go przybrane wody rzeki. Równoczeœnie zbudowany
zostaâ most âyůwowy na wysokoœci Góry Szubienicznej
(dziœ na wylocie ul. Krasiľskich). Ulegâ on zniszczeniu
wraz z odwrotem wojsk koronnych, ale Szwedzi zdoâali go
odbudowaý. Ostatnim z mostów zbudowanych XVII w.
w stolicy byâ most âyůwowy wybudowany na elekcję Michaâa
Korybuta Wiœniowieckiego w roku 1669.

Mosty XVIII wieku
W czasie III wojny póânocnej w latach 1702 - 1707
wybudowano aů siedem tymczasowych przepraw. Póŭniej
budowano mosty âyůwowe przed kaůdym sejmem.

Na poczĊtku lat 50 - tych XVIII w. poniůej Nowego Miasta
istniaâ bardzo krótko most leůajowy na palach. Brak izbic
spowodowaâ, ůe zniósâ go pierwszy ruch lodu.

Most ks. Adama Ponińskiego
W 1775 r. zostaâ wybudowany kolejny most, nakâadem
prywatnego inwestora księcia Adama Poniľskiego. Budowę
inwestycji ukoľczono 7 paŭdziernika 1775 r. Miaâ 566 m
dâugoœci i 12 m szerokoœci i wspieraâ się na 60 âyůwach,
jego budowĊ kierowaâ inů. Jan Krystian Lehman. Most
Poniľskiego po raz pierwszy na planie Warszawy pojawia
się w wydawnictwie „Plan Ichononographique de la Ville de
Varsovie, Residence des Rois de Pologne” z 1777 r., wykonanym
w skali 1:24 000, autorstwa majora Piotra Hennequina.
W 1781 r. konstrukcja mostu ulegâa powaůnym
uszkodzeniom na skutek roztopów. Jednak w tym
samym roku most zostaâ naprawiony (naprawianych
lub wymienionych zostaâo 55 âyůew!). Pięý lat póŭniej,
spâywajĊca kra znów powaůnie go uszkodziâa. Tym razem
dzięki dokâadnym zapisom dowiadujemy się o uszkodzeniu
14 izbic. Most Poniľskiego musiaâ byý w nie wyposaůony,
co wskazuje na konstrukcje hybrydowĊ âĊczĊcĊ obiekt na
palach z konstrukcjĊ pontonowĊ opartĊ na âyůwach. Most
zostaâ naprawiony dopiero w 1787 r., po odbudowaniu 30
âyůew. Po remoncie konstrukcja wspieraâa się na 66 âyůwach
o wymiarach 1430 cm na 392 cm i wysokoœci 97 cm. Na
nich uâoůone byây dyle o dâugoœci 834 cm i szerokoœci 35
cm. W 1792 r. Krystian Firling zaproponowaâ wzmocnienie
przeprawy dodatkowymi izbicami. Te dodatkowe elementy
pojawiajĊ się prawdopodobnie na planie Warszawy
z 1809 r. autorstwa Bacha (co by oznaczaâo, ůe most zostaâ
odbudowany po 1809 r.). Most z izbicami widaý równieů
na akwareli wykonanej przez Karola Albetiego, brak jednak
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dokâadnej daty jej wykonania. Przypuszczalnie powstaâa
okoâo 1795 r. Na akwareli widaý pomost uâoůony na 15
podporach wyposaůonych w pâaskie izbice. KaůdĊ z izbic
skonstruowano z pięciu drewnianych bali, uâoůonych
ukoœnie na pięciu rzędach drewnianych pali wbitych
pionowo w dno Wisây. Konstrukcja izbicy sięga tak gâęboko
pod pomost, ůe brak jest za niĊ przestrzeni umoůliwiajĊcej
ustawienie statku. Wnioskowaý moůna zatem, ůe niewidoczne
na rysunku podpory posadowiono na drewnianych palach
i zintegrowano z izbicami. Pomiędzy chronionymi przez izbice
podporami ustawiono po cztery statki rzeczne o œciętych
dziobach. W kaůdym z nich, pomiędzy burtami, znajdujĊ
się drewniane jarzma, kaůde z wyraŭnie widocznymi dwoma
sâupkami poâĊczonymi dwoma kleszczami. W narysowanym
przez Albertiego moœcie o dâugoœci oszacowanej na 672 m
zastosowano ogóâem do 64 âyůew. 4 listopada 1794 r.
wycofujĊce się wojska polskie pod dowództwem Tomasza
Wawrzeckiego próbowaây zniszczyý most. Dowódca wojsk
rosyjskich zaůĊdaâ od warszawiaków naprawy mostu, czego
prowizorycznie dokonano w ciĊgu 5 dni i 9 listopada 1794 r.
most zostaâ oddany z powrotem do uůytku publicznego (co
wskazuje, ůe wojskom polskim nie udaâo się go caâkowicie
zniszczyý). Konstrukcja ta byâa wtedy zbudowana na 44
âyůwach. Po sezonie zimowym 1794/1795, w sposób juů
docelowy, odbudowano elementy konstrukcyjne mostu.
Robotami mostowymi kierowaâ major wojska litewskiego
i architekt Bonawentura Solari. Z Solarim przy odbudowie
mostu wspóâpracowaâ profesor Krystian Firling, zwolennik
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budowy izbic. Uůytkowanie mostu wznowiono 28 kwietnia
1795 r. 27 listopada 1806 r. most zostaâ zburzony przez
Prusaków. W roku 1807 obok zniszczonego mostu Francuzi

zbudowali most palowy o konstrukcji wieszarowej. Rok
póŭniej most zostaâ odbudowany po wiosennych roztopach,
a w roku 1809 deÀnitywnie ulegâ zniszczeniu.

Mosty XIX wieku
W roku 1816 na wysokoœci ul. Spadek (dziœ ul. Wenedów)
istniaâ przez okres dwóch lat niskowodny most palowy
wedâug projektu Ludwika Metzella (wg. innych ŭródeâ most
ten istniaâ w latach 1826 - 1830, ale prawdopodobnie chodzi
tu o most âyůwowy z 1829 r. zbudowany z okazji koronacji
cara Mikoâaja I). Prawdopodobnie w roku 1827 zbudowany

zostaâ most âyůwowy na wysokoœci ul. Mostowej, ale juů dwa
lata póŭniej nie nadawaâ się do uůycia. WiosnĊ 1832 roku
w Warszawie stanęây dwa mosty: na wysokoœci ul. Bednarskiej
zwany starym mostem i na wysokoœci ul. Spadek zwany
nowym mostem. W 1864 r. po otwarciu mostu Kierbedzia,
most z ulicy Bednarskiej zostaâ sprzedany do Wâocâawka.

Mosty XX wieku
W okresie I WŒ (1915 - 1916) w Warszawie stanęây
dwie tymczasowe przeprawy na palach: most zwany
marszaâkowskim i drugi poniůej mostu Kierbedzia
o dâugoœci 632 m i szerokoœci 7 m poâoůony 5 m

nad lustrem wody. Most zwany mostem Beselera od
nazwiska generaâa - gubernatora Warszawy budowano
4 tygodnie i funkcjonowaâ do naprawy mostu
Kierbedzia.

Most z ulicy Karowej i na wysokości Mostu Gdańskiego
4 lutego 1945 r. saperzy radzieccy (i pomagajĊcy im polscy) oddali most wysokowodny, zbudowany na palach
z izbicami wypeânionymi kamieniami i gruzem. Miaâ on
dâugoœý 487 m i zlokalizowany byâ na linii ulic Karowa Brukowa (dzisiejsza Okrzei). Zostaâ zniszczony 24 marca

w 1947 r. przez powódŭ. Identyczny most, tyle ůe kolejowy,
który zbudowany zostaâ przy Moœcie Gdaľskim zniszczyâ
ten sam kataklizm. Chwile zniszczenia obu konstrukcji prezentujĊ kadry nagranego w tym czasie Àlmu dokumentalnego o znamiennym tytule „Powódŭ”.

Prace archeologiczne
InwentaryzacjĊ pali w roku 2015 zajĊâ się zespóâ badawczy w skâadzie: Artur Brzóska z Zakâadu Archeologii Podwodnej Instytutu Archeologii UW oraz Piotr Prejs i Tomasz
Gawęda ze Stowarzyszenia Archeologów Jutra. Prace byây
kontynuacjĊ wczeœniejszej inwentaryzacji z roku 2012 prowadzonej przez Pawâa Gana i Roberta Ůuchowskiego z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, którzy byâ jednoczeœnie
inicjatorem prac prowadzonych przez nasz zespóâ. Finansowane byây ze œrodków Biura Stoâecznego Konserwatora
Zabytków. W pierwszej kolejnoœci zajęliœmy się konstrukcjami na wysokoœci ulic Bednarskiej i Karowej. Największe
nagromadzenie pali znajdowaâo się przy lewym brzegu rzeki, nieliczne pale po œrodku, a jedno skupisko przy praskiej
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stronie rzeki za ostrogĊ. Inwentaryzacji poddano pale, które
wystawaây ponad powierzchnię wody oraz pale będĊce pod
powierzchniĊ. W przypadku tych drugich zdoâaliœmy namierzyý te pale, które widaý byâo pod powierzchniĊ wody lub te,
które udaâo się „wymacaý”. Juů na tym etapie zaâoůyliœmy,
ůe nie wszystkie pale znajdujĊce się pod wodĊ, zostaây w ten
sposób odkryte i zadokumentowane. Trzyosobowy zespóâ
badawczy podzielony zostaâ na dwóch ludzi w sprzęcie nurkowym, którzy prowadzili inwentaryzację w wodzie i jednego obsâugujĊcego tachimetr Leica TCR 407. DokumentujĊc
stan zachowania pali mierzyliœmy obwód pali wystajĊcych
ponad powierzchnię wody oraz numerowaliœmy je za pomocĊ odpowiednio oznaczonych miedzianych tabliczek
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Fig. 1 - by T. Gawęda

Fig. 2 - Log sonarowy pali na Wiśle;
Sonar image of the Vistula riverbed

Ogóâem zainwentaryzowaliœmy 180 pali, z których 107 wystawaâo nad powierzchnię wody. W poprzek nurtu Wisây
pale ukâadaây się w cztery rzędy, z których dwa poâoůone
byây na wysokoœci ul. Bednarskiej i dwa na wysokoœci
ul. Karowej. Te cztery rzędy tworzyây 9 skupisk pali.
W trakcie prowadzonych póŭniej nadzorów archeologicznych polegajĊcych na częœciowym usunięciu pali występujĊcych przy zachodnim brzegu rzeki, znaleziono relikty konstrukcyjne mostów oraz zabytki ruchome takie jak:
szpada lub rapier, 2 pistolety skaâkowe, karabin skaâkowy,
siekiera, bosak. Pobrano teů szeœý próbek do badaľ dendrochronologicznych, z których uzyskaliœmy daty œcięcia pali:
1799, 1845, 1860, 1910, 1913, 1938, 1944. PozwalajĊ one
stwierdziý, ůe pal z 1799 moůe byý konstrukcyjnie zwiĊzany
z mostem Ks. Poniľskiego jak i wysokowodnym mostem
z lat 1807 - 1809. Pale datowane na lata 1845 i 1860 moůna
wiĊzaý z mostami funkcjonujĊcymi do czasu zbudowania
mostu Kierbedzia, a pale z lat 1910 i 1913 powiĊzaý naleůy

holowany, jednostkę pâywajĊcĊ oraz zespóâ doœwiadczonych
sonarzystów uůyczyâa nam Grupa Specjalna Pâetwonurków
Macjeja Rohusa . W wyniku tych prac odkryliœmy między
mostem Gdaľskim, a Œwiętokrzyskim 167 nowe pale. Na
wysokoœci ulicy Bednarskiej i Karowej znajduje się ich 48,
które uâoůyây się w 3 rzędy w 7 skupiskach. Bardziej
na poâudnie, na wysokoœci ul. Karowej znajduje się skupisko skâadajĊce się z 5 pali, które moůna âĊczyý z mostem
z 1945 roku. Najdalej na poâudnie znajdowaâo się skupisko
6 pali, których proweniencji nie udaâo się ustaliý. Badania
te sĊ cennym uzupeânieniem wczeœniejszych prac, ukazujĊc w peânym zakresie zasięg stanowiska archeologicznego.
Jednak najciekawsze odkrycie czekaâo nas na wysokoœci ulicy Mostowej/Boleœý. W gâównym nurcie rzeki odkryliœmy
96 pali ukâadajĊcych się w trzy rzędy w 4 skupiskach. SĊ to
prawdopodobnie pozostaâoœci najstarszego warszawskiego
mostu, którego budowę rozpoczęto w roku 1568. Jednak
bez dodatkowych badaľ weryÀkacyjnych i dendrochrono-

zapewne z mostem Beselera zbudowanym w czasie I Wojny Œwiatowej. Ostatnie dwie daty mogĊ wskazywaý na bliůej
nierozpoznane konstrukcję z okresu II Wojny Œwiatowej.
Kilka dni póŭniej wykonaliœmy inwentaryzację pali zlokalizowanych w pobliůu Mostu Gdaľskiego. Naleůy nadmieniý, ůe nieznacznie wzrósâ poziom wody, co uniemoůliwiâo
dotarcie do wszystkich pali, które widaý byâo przy najniůszym poziomie rzeki. Ogóâem zainwentaryzowano 15 pali,
5 pali po stronie poâudniowej i 10 po stronie póânocnej.
W roku 2016 przeprowadziliœmy nieinwazyjne prace archeologiczne przy pomocy sonaru holowanego. Byây one
Ànansowane przez Biuro Stoâecznego Konserwatora Zabytków na podstawie umowy nr KZ/B/VII/2/2/83/16. Sonar

logicznych na tym etapie badaľ nie jesteœmy tego w stanie
stwierdziý. Ostatnich 11 pali zlokalizowano przy moœcie
Gdaľskim i zwiĊzane sĊ one z mostem kolejowym z roku
1945. Z innych odkrytych obiektów, naleůy nadmieniý
o wraku barki o dâugoœci 12 i szerokoœci 2,5 m zalegajĊcej
przy lewym brzegu rzeki.
Jakkolwiek badania nieinwazyjne przyniosây wiele nowych informacji i pozwalajĊ z duůĊ precyzjĊ okreœliý zasięg
podwodnych stanowisk archeologicznych, znajdujĊcych się
na arkuszu AZP 56 - 66, to jednak nie sĊ w stanie odpowiedzieý na bardziej precyzyjne pytania dotyczĊce datowania
poszczególnych konstrukcji jak i etapów ich przebudów
i napraw.
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Wiślane przeprawy mostowe. Historia i lokalizacja toruńskich mostów
Vistula Bridge Crossings. History and Location of Torun Bridges
Jakub Maciejewski
Torun has long been associated with the Vistula River and long bridges. Currently, around city are three modern bridges.
Two road and one rail. But what was it like before? How people were crossing over the Vistula river until the nineteenth
century? There were other bridges? How many? Where they were located?
In 2013, during a very low water level in the Vistula they appeared protruding from the river wooden piles. Their regular
spacing suggested that this is not a random construction, and most probably the remains, the old, forgotten, wooden
bridge, which played a very important role in the history of the city of Torun.
Toruľ od dawien dawna kojarzy się z rzekĊ WisâĊ oraz z dâugimi mostami. Obecnie w okolicy miasta znajdujĊ się trzy
nowoczesne mosty. Dwa drogowe oraz jeden kolejowy. Ale jak to wyglĊdaâo wczeœniej? W jaki sposób przeprawiano się
przez Wisâę aů do XIX wieku? Istniaây inne mosty? Ile ich byâo? Gdzie byây zlokalizowane?
W 2013 roku podczas bardzo niskiego stanu wody w Wiœle ukazaây się wystajĊce z koryta rzeki drewniane pale. Ich regularne rozmieszczenie sugerowaâo, ůe nie jest to przypadkowa konstrukcja, a najprawdopodobniej pozostaâoœci, po starym,
zapomnianym, drewnianym moœcie, który odegraâ bardzo waůnĊ rolę w dziejach miasta Torunia.

Fig. 1 - Poszukiwanie i lokalizacja wystających pali przyczółku mostowego;
Survey and discovery of the bridge residues

Pierwsze wzmianki o przeprawach na Wiœle odnoszĊ się
do miejscowoœci Stary Toruľ niedaleko Torunia. Ze względu
na liczne wysepki oraz âachy piasku rzecznego przepâynięcie
promem w tym miejscu byâo zdecydowanie âatwiejsze, niů
w wartkim nurcie rzeki w okolicach póŭniejszego miasta.
Wraz ze wzrostem znaczenia gospodarczego i handlowego Toruľ potrzebowaâ nowej przeprawy. Miaâa ona zapewniý większĊ przepustowoœý ludzi, którzy chcieli dostaý
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się do miasta z licznymi towarami, a więc takůe duůymi,
po brzegi wypeânionymi wozami. XIX-wieczny historyk
z Torunia, Karl Gotthelf Pratorius, wspomina o pierwszym
moœcie. W 1419 roku powstaje most pontonowy. Pierwsze
dowody na piœmie odnoœnie samego mostu i konstrukcji
mamy z lat 1454 i 1455, gdy przez Wisâę przeprawiaâ się król
Polski wraz ze swoim wojskiem, które zmierzaâo przeciwko
zakonowi krzyůackiemu.
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Fig 2 - Lokalizacja w przestrzeni odkrytych pali przyczółku
mostowego;
Location of the discovered poles

Mimo licznych ulepszeľ i wyůszoœciĊ mostu pontonowego nad przeprawĊ promowĊ, ze względu na częste i duůe
wahania wody na Wiœle, Toruľ potrzebowaâ staâej przeprawy, zakotwiczonej w dno rzeki. 9 lipca 1495 roku w Rawie
Jan Olbracht wydaâ przywilej, który pozwalaâ na budowę
staâego, drewnianego mostu. Zaznaczyâ jednak doœý dokâadnie, iů naleůy pozostawiý wolnĊ ůeglugę w dóâ i w górę
rzeki oraz przy zachowaniu zwierzchnich praw monarszych.
Rok 1496 byâ czasem oÀcjalnego zatwierdzenia lokalizacji.
Most powstaâ w 1500 roku. Przyczóâek przeprawy mostowej zostaâ prawdopodobnie usytuowany w okolicach Bramy
Mostowej. Mniej więcej w poâowie ówczesnego koryta rzeki
znajdowaâa się wyspa nazywana KępĊ BazarowĊ. W tym
wâaœnie miejscu koľczyâa się pierwsza częœý mostu i zaczynaâa kolejna. Wiœlany most byâ bowiem zâoůony z dwóch
częœci. Caâe zaâoůenie miaâo sięgaý prawdopodobnie aů
800 metrów. Pierwsza częœý mostu nazwana, mostem niemieckim, przebiegaâa od strony miasta na Kępę BazarowĊ.
Druga częœý mostu, „częœý polska” âĊczyâa Kępę BazarowĊ z drugim brzegiem Wisây. Most niemiecki miaâ mieý
okoâo 400 metrów, a resztę odlegâoœci stanowiâo dâugoœý
wyspy oraz mostu. Tak wyglĊdaâa sytuacja w XVI wieku.
Wiek póŭniej most miaâ osiĊgnĊý dâugoœý sięgajĊcĊ okoâo
1020 metrów. Staâo się tak, poniewaů w XVII wieku fragment „mostu polskiego” przebiegaâ nie tylko nad korytem
rzecznym, ale równieů nad terenami zalewowymi i podmokâymi. Most byâ drugim staâym mostem âĊczĊcym brzegi
Wisây. Pierwszy powstaâ w Krakowie, ale jego dâugoœý byâa
znacznie mniejsza niů mostu w Toruniu.
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Dzieje toruľskiej przeprawy na pewno nie naleůaây do najâatwiejszych. PrzyglĊdajĊc się uwaůnie kronikom,
moůna zauwaůyý, ůe byâa to ciĊgâa walka z lodem i wodĊ.
W zasadzie prawie kaůdego roku most byâ mniej lub bardziej uszkadzany. Zanotowano takůe kilka bardziej spektakularnych wypadków. Otóů w dniu 18 lutego 1570 roku
gwaâtowne poruszenie kry spowodowaâo, ůe zerwany zostaâ
niemal caây most za wyjĊtkiem jednego przęsâa. W styczniu
1791 roku Wisâa zamarzâa niemal do samego dna, a w marcu
ruszenie kry spowodowaâo zabranie dosâownie caâego mostu. Ale nie tylko ůywioâ niszczyâ przeprawę. W znacznym
stopniu uszkadzano jĊ w czasie wojen szwedzkich (1658),
wojny póânocnej (1703) czy wojen napoleoľskich (1806).
W tym miejscu warto podkreœliý, ůe odbudowywanie mostów prawdopodobnie nie zawsze pokrywaâo się z jego pierwotnĊ lokalizacjĊ.
Istnienie drewnianego mostu na Wiœle w Toruniu koľczy się z rokiem 1877, kiedy to most spâonĊâ i juů nigdy go
nie odbudowano. ZastĊpiono go między innymi trwaâym,
kamiennym mostem kolejowym.
Jak wyglĊdaâ most w Toruniu? Otóů istnieje wiele przedstawieľ panoramy miasta z widokiem na most. Te najstarsze zachowaây się jedynie w sposób szczĊtkowy i niewiele
moůna z nich wywnioskowaý. Póŭniejsze przedstawienia, nie zawsze oddawaây w stu procentach rzeczywisty wyglĊd mostu. Przykâadem takiej nieœcisâoœci jest
choýby miedzioryt C. Pietecha, który ukazuje bâędne
zaâoůenia konstrukcyjne mostu, jak choýby izbice (element
konstrukcyjny mostu majĊcy za zadanie ochraniaý pozostaâe
elementy, gâównie Àlary/dŭwigary przed pâynĊcymi z nurtem przeszkodami wodnymi, czy przed krĊ w okresach
zimowych), które na przedstawieniu zwrócone sĊ w zâĊ
stronę, tj. zwrócone sĊ z prĊdem rzeki, a nie pod prĊd.
PoczĊtkowo most byâ prawdopodobnie zbudowany
w konstrukcji tzw. leůajowej. Caâa konstrukcja opieraâa się
na palach wbitych w dno. Na palach kâadziono jezdnie
z dranic i drewnianych belek. Przęsâa mostu osiĊgaây dâugoœci od kilku do maksymalnie kilkunastu metrów. Zaleůaâo to
przede wszystkim od dâugoœci belek wykorzystanych
na jezdnię. Poza tym niektóre przęsâa byâ zwodzone,
co miaâo umoůliwiý ůeglugę rzecznĊ. Wraz z upâywem
czasu most toruľski ulegaâ znacznym modyÀkacjom konstrukcyjnym. Wynikaâo to między innymi z rozwoju ůeglugi.
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Większe jednostki pâywajĊce potrzebowaây więcej miejsca
pod mostem. ModyÀkacje mostu polegaây na zmianie i poszerzaniu przęseâ. Most z konstrukcji leůajowej zmieniono
w most wieszarowy. Konstrukcja ta polegaâa na zamontowaniu na moœcie dwóch wielkich wieszaków, które byây
oparte o dwa odlegâe od siebie Àlary mostu. Samo przęsâo
byâo podtrzymywane w poâowie dâugoœci pionowymi belami, które przytwierdzono do wierzchoâków wielkich wieszaków. Konstrukcja ta pozwalaâa na swobodny przepâyw
pod sobĊ jednostek rzecznych o duůo większych gabarytach
niů to byâo moůliwe w przypadku wczeœniejszej konstrukcji
mostu. Toruľska przeprawa w ten sposób funkcjonowaâa
aů do XIX wieku.
Most byâ niesamowicie waůnĊ dla ówczesnego spoâeczeľstwa konstrukcjĊ. Dzięki niemu w âatwy i szybki sposób moůna byâo przeprawiý się na drugi brzeg. WiĊzaâo
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się takůe z tym zwiększenie iloœci kupców przybywajĊcych do miasta. Kaůdy, kto chciaâ przejœý przez most
i nie byâ mieszkaľcem miasta musiaâ zapâaciý myto. Miasto
bogaciâo się, a więc ůyâo się lepiej. Most równieů podnosiâ
prestiů miejsca, do którego prowadziâ, ale byâ takůe utrapieniem. Nieuregulowana Wisâa regularnie niszczyâa most.
Czy to przez powodzie, czy krę. Takůe liczne wojny, które
przetoczyây się przez okolice Torunia kilkukrotnie niszczyây most, który zawsze odbudowywano. Za kaůdym razem
stawiano go od nowa oraz ulepszano, ciĊgle modyÀkowano,
do momentu wybudowania kamiennego mostu w XIX wieku. Dlaczego? Mosty byây swoistym poâĊczeniami pozwalajĊcymi w szybki i prawie niezauwaůalny sposób na wymianę
idei, kultury i pieniędzy idĊcych wraz z nowymi przybyszami, którzy dzieľ w dzieľ przekraczali rzekę.
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Miasta regionu Kekova, Turcja
Cities of Kekova Region, Turkey
Karolina Trusz
Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Kekova Region includes the ancient cities Teimussa, Simena, Aperlai, modern cities Kalekoy and Ucagiz, Kekova Island
and other smaller islands. The region is a part of the „Kekova Special Environmental Protection Area”, which was launched
by the Turkish government 1990. Despite two very powerful earthquakes, ancient cities in the region of Kekova actively
participated in trade with the other centres of the Mediterranean up to the 7th century AD, when they were abandoned
after the invasions of the Arabs.
Region Kekova1, który obejmuje antyczne miasta Teimussa, Simena, Aperlai, wspóâczesne miasta Kaleköy i Üçaøiz, wyspę
Kekova, w tym antyczne miasto Dolchiste oraz inne mniejsze wysepki, jest częœciĊ projektu „Kekova Special Environmental
Protection Area”2, który zostaâ wprowadzony przez Turecki rzĊd w 1990 roku. Antyczne miasta w regionie Kekova,
pomimo dwóch bardzo potęůnych trzęsieľ ziemi, aktywnie braây udziaâ w wymianie handlowej z innymi centrami Morza
Œródziemnego, aů do VII wieku, kiedy zostaây opuszczone po najazdach Arabów.
powierzchniowe. Podczas prospekcji znaleziono
inskrypcje, dzięki którym wiadomo, ůe miasto
zostaâo zaâoůone w IV wieku p.n.e. i byâo zamieszkiwane aů do poâowy VII wieku.

Fig 1 - mapa Kekova; map of Kekova

Aperlea, znane dzisiaj jako Kuyubelen, znajduje się
w zagâębieniu zatoki Asar ograniczonej od lĊdu przez górzysty teren. Nieznana jest dokâadna data, kiedy miasto zostaâo zaâoůone. Wczesne fortyÀkacje w mieœcie sugerujĊ,
ůe powstaâo ono we wczesnych okresie hellenistycznym.
Prawdopodobnie na poczĊtku byâ to maây fort militarny,
który miaâ sâuůyý jednemu z Diadochów po œmierci Aleksandra Wielkiego do dalszej ekspansji. Aperlea w czasach
rzymskich naleůaâa do Licyjskiego Tetrapolis, czyli Ligii
Czterech Miast, w której skâad wchodziây równieů Apollonia, Isinda i Simena.
W Aperlea zostaây przeprowadzone jedynie badania

Z okresu hellenistycznego zachowaây się miejskie mury, cysterny, agora, dwie publiczne âaŭnie
oraz fundamenty nieokreœlonych budowli. Na zewnĊtrz murów miejskich znajdujĊ się sarkofagi
i sklepy lub warsztaty. Nabrzeůe wówczas obÀtowaâo w drewniane pomosty wychodzĊce w kierunku wschodniej częœý zatoki. Zaâoůenie portowe
praktycznie nie zmieniây się na przestrzeni wieków,
przede wszystkim ze względu na szerokoœý zatoki oraz na
niesprzyjajĊce wiatry u jej wejœcia. Handel morski byâ podtrzymywany przez maâe âodzie, które mogây swobodnie
manewrowaý dzięki niewielkim rozmiarom oraz wiosâom,
których uůywano podczas ciszy na morzu. W czasach panowania rzymskich cesarzy instalacje portowe rozwinęây się,
powstaâo molo dâugoœci 22 metrów i 6 metrów szerokoœci,
które „rozciĊgaâo się na poâudnie od wczeœniejszego nabrzeůa”, co umoůliwiaâo w miarę bezpieczne cumowanie.
Ogniwem, które spowodowaâo, iů ůycie gospodarcze
miasta wzrosâo byâ Àoletowy barwnik, który byâ jednym

1

Obszar zajmuje 260 m2.

2

Projekt ma na celu zrównowaůony rozwój infrastruktury spoâeczno-ekonomicznej w oparciu o ochronę dziedzictwa kulturowego.
Ochrona zostaâa nadana przez Tureckie Ministerstwo Œrodowiska i Lasów.
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z bardziej cenionych luksusowych towarów w staroůytnym
œwiecie. Odnaleziono zalane obecnie trzy baseny, których
przeznaczenie byâo zwiĊzane z przemysâem barwiarskim,
a na terenie caâego miasta zostaây znalezione resztki muszli
murextrunculus1.Zalany teren obejmuje okoâo 15 000 m2,
a w niektórych miejscach ruiny znajdujĊ się na gâębokoœci 1 metra

Fig. 2 - Aperlea -plan portu; Aperlea - harbour plan

Simena, w czasach antycznych byâa maâĊ wioskĊ rybackĊ, dopiero w póŭniejszych wiekach zostaâa bastionem rycerzy z Rodos, wybudowanym na fundamentach licyjskich.
Czâonkostwo w Tetrapolis Licyjskim umoůliwiâo miastu
udziaâ w staâej wymianie handlowej między oœrodkami
œródziemnomorskimi. Wspóâczesna zabudowa miasta przenika się z zabudowĊ antycznĊ i œredniowiecznĊ. Port oraz
gâówne budowle miasta powstaây na póâwyspie, który pod
wpâywem licznych ruchów tektonicznych oddzieliâ się od
lĊdu, i staâ się wyspĊ. Na wyspie znajduje się caâa struktura
portu wraz z falochronami rozciĊgajĊcymi się na wschód
i zachód. Znaleziony zostaâ fragment falochronu majĊcy 3,40 m
liczĊc od dna morskiego, który zostaâ zbudowany ludzkĊ
rękĊ. Wejœcie do portu byâo szerokie na 21 metrów, a sam
basen portowy mógâ liczyý okoâo 960m2. Port Simena byâ
otoczony 4 cysternami oraz 10 pomieszczeniami wydrĊůonymi w skale. Pokoje najprawdopodobniej sâuůyây za biura
dla zarzĊdzajĊcych portem oraz dziaâalnoœci handlowej. Zachowaây się teů niskie, kamienne pachoâki do cumowania
oraz pochylnie dla statków.
Üçaøiz, czyli antyczne Teimussa, leůy nad osâoniętym,

naturalnym portem. Niewiele wiadomo o historii miasta,
znalezione inskrypcje na grobowcach wskazujĊ, ůe jego historia sięga IV wieku p.n.e. Na terenie miasta znaleziono
cztery duůe zakâady produkcyjne solonych ryb, które sĊ unikatowym znaleziskiem na terenie Anatolii. Znaczna częœý
nabrzeůa, w tym mury i fragmenty pomieszczeľ znajdujĊ się
częœciowo w wodzie. Mętna woda i duůe nagromadzenie materiaâu ceramicznego i kamiennego nie pozwala
na wyznaczenie zarysu portu. Na terenie miasta prowadzone sĊ/byây badania powierzchniowe przez dr Erdogana
Aslan, które w przyszâoœci moůe zaowocujĊ wieloletnimi
badaniami wykopaliskowymi.
Wyspa Kekova znajduje się 1 km na poâudnie od antycznego miasta Simena, a 4 km od portu Andriake. Pomimo,
iů wyspa jest górzysta jej zachodnia częœý jest stosunkowo pâaska i obÀta w fundamenty róůnorodnej zabudowy.
Miasto Kekova, antyczne Dolichiste, jest jednym z bardziej
znanych staroůytnych miast, którego budynki uůytku publicznego, sarkofagi, nabrzeůe oraz molo znajdujĊ się pod
wodĊ. Naturalny port zwrócony na póânoc nazywa się Tersane Koyu i w ty miejscu znajduje tzw. Zatopione Miasto.
Wyspa w wyniku trzęsienia ziemi osunęâa się pod wodę
na okoâo 2 metry. Nabrzeůe obÀtuje w fundamenty z okresu hellenistycznego i rzymskiego. Jednak pod lustrem wody
moůna zaobserwowaý cztery róůnej wielkoœci cysterny, fundamenty róůnych budowli, w tym pięý prostokĊtnych pokoi
z widocznymi przejœciami między nimi. Molo znajduje się
2 metry pod poziomem morza i biegnie wzdâuů muru nabrzeůa. Na poâudnie od serca zatoki pod wodĊ widoczne sĊ
fundamenty dwóch prostokĊtnych budynków oraz koœcioâa,
którego struktura absydy jest nienaruszona. Po zachodniej
stronie zatoki zostaây znalezione pierœcienie cumownicze
sugerujĊce, ůe w tym miejscu znajdowaâo się kotwicowisko.
Mieszkaľcy Dolichiste, którzy przeůyli trzęsienie ziemi,
przenieœli się do leůĊcych nieopodal miast Simena i Teimussa.
Tereny poâudniowo-zachodniej częœý Azji Mniejszej,
gdzie góry Taurus bezpoœrednio stykajĊ się z Morzem
Œródziemnym, usâane sĊ antycznymi miastami oraz pozostaâoœciami osad. Ten górzysty teren z maâymi dolinami

3

Œlimak morski z rodziny rozkolcowatych.
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znajduje się na szlaku przecinajĊcych się morskich tras handlowych. Antyczny pisarz Strabon opisaâ tereny Licji jako
surowe i trudno dostępne, ale z dobrze osâoniętymi portami. Z terenów Licji znanych jest okoâo 20 miast portowych,
których znaczna częœý nazw zawarta zostaâa w periplusie
Pseudo-Skylaxa. Liczne trzęsienia ziemi oraz naturalne osuwanie się terenu spowodowaây, iů obecnie częœý antycznych
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miast znajduje się pod wodĊ, jak w Regionie Kekova. W dzisiejszych czasach Region Kekova tętni ůycie turystycznym.
ZwiedzajĊcy mogĊ spędziý czas wœród nieskaůonej przyrody oraz obcowaý z zabytkowymi ruinami. Nad sâynnym zatopionym miastem wyspy Kekova codziennie przepâywajĊ
jachty peâne turystów, którzy mogĊ na powierzchni wody
obserwowaý zarys ruin.
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Morskie skarby zakopane w pustynnych piaskach
Maritime Treasures Covered by Desert Sands
Marta Bajtler
Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej UW
The Berenike Project is a Polish-American expedition, which has been conducted since 2007 in Berenike at Red Sea
coast. This mission is a continuity of American-Dutch excavations from years 1994 – 2001. Berenike was located
in the 2nd century B.C. by Ptolemy II on the Red Sea coast. At the beginning the port was used for reloading transport
of African elephants, which pharaoh used in his wars. The city grew very fast and became one of the most important coast
centre responsible for trade with Arabia and India. Presently, site is covered by sand of the Eastern Desert and remote
from the present coast line. A lot still can be said about ancient maritime activity. Thanks to the very dry climate, organic
materials at the site are preserved very well. Also the maritime artifacts, like: ropes, brailing rings, fragments of ship hull
or fragments of rigging belong to this group. Based on this Ànds we can also try to explain the context. Some of them were
Ànd in rubbish area, but others in probable harbour area. Based on kind of material, of which they were made, we can also
say a lot about the origin of artifacts. Were they produced locally or imported?
Pustynia Wschodnia w Egipcie ciĊgnĊca się wzdâuů Morza Czerwonego skrywa w swoich piaskach liczne tajemnice.
W staroůytnoœci na wybrzeůu funkcjonowaây waůne oœrodki
portowe, przez które przepâywaây towary z caâego œwiata
staroůytnego. W gâębi pustyni znajdowaây się kamienioâomy i kopalnie, które byây poâĊczone sieciĊ dróg z dolinĊ
Nilu i oœrodkami na wybrzeůu.

Fig.1 Mapa Pustyni Wschodniej w okresie rzymskim
/ The Eastern Desert in the Roman Period

Obecnie, o przeszâoœci tego niegoœcinnego terenu dowiadujemy się nie tylko ze ŭródeâ pisanych, ale przede
wszystkim z wykopalisk archeologicznych1.
Znaleziska archeologiczne uzupeâniajĊ takůe lukę w naszej wiedzy dotyczĊcĊ aktywnoœci morskiej miast portowych.
Jednym z nich jest Berenike Trogodytica. Byâ to najbardziej
wysunięty na poâudnie port na terenie Egiptu, który odpo-

wiadaâ za handel dalekosięůny m.in. z ArabiĊ, PoâudniowĊ
AfrykĊ oraz Indiami. Poâoůony byâ przy przylĊdku Ras Banas, który osâaniaâ miasto od póânocnych wiatrów, zapewniajĊc bezpieczny port. Miasto poâĊczone byâo sieciĊ dróg
z dolinĊ Nilu, co umoůliwiaâo sprawny transport. Przez
Berenike przepâywaây wszystkie orientalne towary znane
w Staroůytnoœci: pieprz, perfumy, przyprawy, perây i koœý
sâoniowa. Razem z luksusowymi towarami do miasta traÀali
kupcy i marynarze ze wszystkich stron œwiata. W odkrytych
na stanowisku dokumentach pojawia się dwanaœcie róůnych
języków i systemów pisma . Oprócz tego znajdowane sĊ
liczne zabytki nie tylko o œródziemnomorskiej proweniencji,
tj. ceramika pochodzĊca z Arabii i Indii, drewno tekowe,
które występuje na Dekanie czy paciorki z Azji Poâudniowo-Wschodniej (Java, Wietnam, Indie, Tajlandia). Największy okres prosperity miasto przeůywaâo w I i II w oraz IV
i V wieku. Wymieniane jest w licznych ŭródâach pisanych:
u Strabona w GeograÀi, Pliniusza Starszego w jego Historii
Naturalnej, w anonimowym przewodniku dla ůeglarzy z I
AD Periplus Maris Erythraei czy u Klaudiusza Ptolemeusza.
Ze względu na suchy klimat jaki panuje na stanowisku i na zamulenie laguny, która sâuůyâa jako port, zabytki
z materiaâów organicznych tj. liny, kosze, maty, tekstylia czy
skóry przykryte piaskami pustyni zachowaây się w bardzo
dobrym stanie. Wœród tych znalezisk liczne sĊ takůe zabytki

1

Na terenie antycznego miasta Berenike od 2008 roku dziaâa polsko-amerykaľska misja archeologiczna The Berenike Project. Prowadzona jest przez
Centrum Archeologii Œródziemnomorskiej UW oraz Uniwersytet Delaware pod dyrekcjĊ Iwony Zych i prof. Stevena Siedebothama. Obecna misja
jest kontynuacjĊ amerykaľsko-holenderskich badaľ z lat 1994-2001.
2
Poœwiadczona jest obecnoœý Rzymian, Greków, Egipcjan, Arabów, Palmyreľczyków czy ludnoœci Poâudniowo-Azjatyckiej (pismo Tamil-Brahmi).
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zwiĊzane z aktywnoœciĊ morskĊ. Większoœý z nich pochodzi
z wczesnorzymskich œmietnisk i strefy nabrzeůa. Maâe artefakty, tj. ringi do zwijania ůagla czy mniejsze liny pochodzĊ
gâównie ze œmietnisk. Fragmenty kadâuba czy masywne liny

Fig.2 Drewniany i rogowy ring z Berenike
Wooden and horn ring form Berenike

znajdowane sĊ w częœci portowej oraz jako elementy wtórnie uůyte na terenie miasta. Z badaľ amerykaľsko-duľskich
pochodzĊ takůe znaleziska oâowianych pâytek, którymi byây
wzmacniane kadâuby rzymskich statków.
Berenike nie jest odosobnione z tego typu znaleziskami. Drugim takůe waůnym miastem portowym poâoůonym
na póânoc od omawianego stanowiska jest Myos Hormos.
Tu takůe znajdowane sĊ bardzo liczne zabytki zwiĊzane z aktywnoœciĊ na morzu. Znaleziska z tych dwóch
stanowisk dostarczajĊ licznych informacji o tym jak wyglĊdaâo olinowanie kwadratowych rzymskich ůagli. Do ich
powierzchni przyszywane byây liczne ringi (drewniane lub
rogowe). Mocowane byây za pomocĊ wĊskich sznurków
przechodzĊcych przez mniejsze otwory znajdujĊce się obok
siebie na powierzchni ringu. Przez największy, centralnie
poâoůony otwór przechodziâa lina odpowiadajĊca za utrzymanie i zwijanie ůagla. Takimi linami pokryty byâ caây ůagiel, który mógâ byý âatwo zwijany z pokâadu. Im ring byâ
większy, tym mógâ utrzymaý grubszĊ linę, a co za tym
idzie i większy ůagiel, który odpowiadaâ większej jednostce.
Mniejsze ringi nie musiaây odpowiadaý mniejszym statkom,
gdyů znane sĊ przedstawienia jednostek dwumasztowych,
wtedy ůagle byây mniejsze i takůe ringi. Na jednym statku
powinny występowaý elementy o zbliůonej wielkoœci.
Z wykopalisk w Berenike pochodzi znalezisko ringu z baweânianym sznurkiem wciĊů przewleczonym przez
dziurki. W Myos Hormos natomiast znaleziono fragment
ůagla z wciĊů przyszytym ringiem. Wœród egzemplarzy znalezionych w Berenike pojawiajĊ się ringi rogowe i drewnia-
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ne Z innych wrakowych stanowisk na Morzu Œródziemnym
pochodzĊ znaleziska oâowianych zabytków z tej kategorii
(np. Grand Ribaud D, Grand Congloue, Kyrenia). Rogowe
zabytki produkowane byây lokalnie z pochwy rogowej bydâa. Mogây powstawaý z rogu pochodzĊcego od bydâa zaszlachtowanego na miejscu na poůywienie lub nad Nilem.
StĊd transportowane byâo np. drewno na statki do Myos
Hormos, więc transport dodatkowych elementów nie musiaâ byý logistycznie niemoůliwym. Statki wypâywajĊce z wybrzeůa Morza Czerwonego wyposaůane byây wâaœnie w tego
typu ringi. Gdy podczas rejsu, któryœ z nich ulegaâ zniszczeniu uzupeâniane byây elementami dostępnymi w danym
momencie podróůy wykorzystujĊc lokalne materiaây. W tym
wypadku wszystkie byây drewniane. Analizy próbek z Myos
Hormos wykazaây, ůe pochodziây spoza basenu Morza
Œródziemnego, raczej z Indii lub Afryki Wschodniej. W róůnych miejscach wzdâuů trasy do Indii stosowano róůne standardy i produkowano róůnego rodzaju ringi, stĊd drewniane
znaleziska róůniĊ się między sobĊ wielkoœciĊ i przekrojami.
Nie wiadomo tylko czy kupowane byây w portach juů jako
gotowy produkt, czy produkowane byây na statku z lokalnie
zdobytego surowca.
Wœród innych nautycznych zabytków występuje bardzo
wiele lin, sznurów i sznurków. Znajdowane sĊ na wczesnorzymskich œmietniskach oraz w obrębie wczesnorzymskiego
portu. Maâe zabytki mogây byý wykorzystywane praktycznie w kaůdej dziedzinie ůycia miasta portowego. Grube liny
natomiast znalezione w częœci portowej wyraŭnie œwiadczĊ
o uůywaniu ich na statkach. W sezonie 2014 w kontekœcie
z I / pocz. II w. odkryta zostaâa wręga stanowiĊca okoâo
poâowy ramy jednostki. Wykonana zostaâa z cedru jednak
juů w Staroůytnoœci zostaâa zwęglona. Mimo tego widoczne
sĊ gniazda, w których umieszczane byây czopy które âĊczyây
wręgi z poszyciem. Technika na gniazda i czopy stosowana byâa w okresie rzymskim w caâym Œródziemnomorzu.
Z Myos Hormos pochodzĊ dodatkowo znaleziska drewnianych bloczków czy jufersów.
Odkrycia na pustyni pozwalajĊ uzupeâniý lukę w naszej
wiedzy o przyrzĊdach i sprzętach uůywanych na statkach
w okresie rzymskim wykonanych z materiaâów organicznych. Piaski Pustyni Wschodniej sĊ skarbnicĊ wiedzy, którĊ
mozolnie odkrywamy podczas kaůdego sezonu badaľ wykopaliskowych.
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Nie tylko Polenwegen – polskie wątki w badaniach osady palafitowej
Pfyn-Breitenloo (Szwajcaria) w 1944 r.
Not Only Polenwegen – Polish Motifs in the Pfyn-Breitenloo Pile-Dwelling Research
in 1944 (Switzerland)
Małgorzata Mileszczyk
Zakład Archeologii Podwodnej IA UW
The WW2 turbulence led a division of Polish soldiers to internment camps in Switzerland. They were forced to stay, but
on the other hand had a lot of freedom in choosing the activities. Apart from sustaining the education, culture and (secretly)
military skills, they also participated in many diverse projects, such as the construction of famous “Polish Roads” (Polenwegen)
of Switzerland and... archaeological excavations! Lieutenant Dawid’s team consisted of very valued workers and attendants,
using their professional experience for the sake of archaeological research. In his diaries, the leading archaeologist, Karl
Keller-Tarnuzzer, refers to them as a very committed and skilled team, which he was Àrstly reluctant to work with, but later,
while planning another excavation, asked precisely for.
Pfyn-Breitenloo, a Neolithic pile-dwelling in Thurgovia Canton, Switzerland, was the Àrst one researched with the
assistance of Polish soldiers. The major site of the Pfyn Culture, it was re-studied in the 21st century by University
of Innsbruck’s Professor, Urs Leuzinger.
Po klęsce w kampanii wrzeœniowej Wódz Naczelny generaâ Wâadysâaw Sikorski przystĊpiâ do odtwarzania wojska
polskiego we Francji. Sformowano wówczas 2. Dywizję
Strzelców Pieszych, która po ataku Niemiec na Francję zostaâa skierowana na front i wâĊczona w skâad francuskiego
45. Korpusu. W czerwcu 1940 r. wzięâa udziaâ w starciach
pod Maîche, Damprichard, Trevillers i Saint-Hyppolite,
gdzie powstrzymaâa wroga i dopiero pod koniec miesiĊca,
po bitwie pod Clos-du-Doubs w Alzacji, z powodu braku
amunicji, przekroczyâa wraz z oddziaâami francuskimi granicę na rozkaz francuskich dowódców. Okoâo 12 tysięcy
polskich ůoânierzy zostaâo wówczas osadzonych w obozach
na terenie neutralnej Szwajcarii.
Chociaů internowani, Polacy mogli cieszyý się znacznĊ
swobodĊ dziaâania. Zorganizowano system edukacji, zespoây teatralne, chóry, orkiestry. Publikowano nie tylko prasę,
ale i ksiĊůki. W tym samym czasie nie zapomniano jednak o podâoůu internowania – organizowano tajne szkolenia wojskowe, poniewaů liczono, ůe w przyszâoœci dywizja
wróci do czynnej sâuůby. Dla Szwajcarów symbolem wojennej obecnoœci Polaków sĊ tzw. Polenwege, czyli wybudowane
w tym okresie z niemaâym wkâadem polskiej siây roboczej
„polskie drogi”.
W szwajcarskim kantonie Thurgovia, poniůej lodowca
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Thur, okoâo 1,5 km na zachód od niewielkiej miejscowoœci
Pfyn, na rozlegâym torfowisku, znajduje się stanowisko archeologiczne Pfyn-Breitenloo (eponimiczne dla tzw. kultury
Pfyn). Po raz pierwszy zostaâo ono odkryte przy wydobywaniu torfu w roku 1890 i ponownie, przy pracach odwadniajĊcych podczas II wojny œwiatowej. Jest to posadowiona
na palach osada (tzw. palaÀt), dzięki wspóâczesnym analizom datowana na IV tysiĊclecie a.C., pierwotnie znajdujĊca
się na podmokâym nabrzeůu jeziora.
Okoâo 1000 m2 osada palaÀtowa zostaâa w 1944 roku
przebadana przez szwajcarskiego archeologa Karla Kellera-Tarnuzzera. Jego zespóâ badawczy skâadaâ się z... internowanych polskich ůoânierzy.
Keller-Tarnuzzer chciaâ wspóâpracowaý z Anglikami.
PoczĊtkowo nie byâ zadowolony z przydzielenia mu grupy
Polaków, poniewaů nie doœý, ůe nie mieli oni doœwiadczenia
w archeologii, to dodatkowo przewidywaâ problemy językowe. Wyzbyâ się jednak obiekcji, gdy ku swemu wielkiemu zdziwieniu przekonaâ się, ůe duůa częœý grupy mówi po
francusku!
DowódcĊ ekipy zostaâ podporucznik Henryk Dawid
z Krakowa. Strzelcy samodzielnie zbudowali barak, do którego doprowadzono bieůĊcĊ wodę i prĊd, z kosztów misji
zostaâo do ich uůytku udostępnione radio. W zespole znalazâa się wyspecjalizowana kadra inůynierska oraz doœwiad-
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czeni fachowcy, np. stolarze i œlusarze. Siatka arowa – podstawa dokumentacji – zostaâa wyznaczona przez porucznika
Henryka Dawida oraz polskiego ůoânierza, który byâ z zawodu geodetĊ. Polacy wykonywali pâynnie powierzone zadania techniczne, a nawet elementy rekonstrukcji muzealnej
domu neolitycznego. SporzĊdzili dokâadne plany sytuacyjno-wysokoœciowe. Inwentaryzacja i dokumentacja znalezisk
takůe zostaâa powierzona zespoâowi porucznika Dawida.
Zachowane plany wykopów sĊ bardzo precyzyjne jak
na swojĊ epokę. Podczas badaľ sondaůowych prowadzonych w XXI wieku udaâo się bez trudu dowiĊzaý nowe wykopy do starych. Przesunięcie konstrukcji na planach z 1944
wyniosâo maksymalnie 20 cm. Dokumentacja wykopalisk
znajduje się w Wydziale Archeologii we Frauenfeld. Poza
dziennikiem wykopalisk, znajdujĊ się tam takůe dokâadne
opisy otwartych wykopów, 465 fotograÀi, dwa foldery korespondencji oraz nieliczne rysunki planów i proÀli wykonane
piórkiem. Zaginęây niestety oryginalne plany z dokumentacji terenowej. Większoœý dokumentacji zostaâa opublikowana w artykuâach naukowych Kellera-Tarnuzzera, który byâ
bardzo zadowolony z efektów pracy Polaków. Dodatkowo,
moůna zaobserwowaý postęp w wyszkoleniu zespoâu. Dokumentacja kolejnego stanowiska (Arbon Bleiche 2, 1945 r.),
którĊ wykonali Polacy dla Kellera, jest jeszcze dokâadniejsza
i staranniejsza.
Temat „polskiego” stanowiska powróciâ na wokandę w okresie przemian w ochronie dziedzictwa kulturowego w Szwajcarii. Po badaniach z 1944 stanowisko
nigdy nie zostaâo kompleksowo opublikowane. Wâaœciciele gruntów chcieli poznaý jego dokâadnĊ lokalizację, powierzchnię oraz stan zachowania. W latach 2002 oraz 2004
do Pfyn powróciâa ekspedycja wykopaliskowa, tym razem
kierowana przez Profesora Ursa Leuzingera z Uniwersytetu
w Innsbrucku. Projekt miaâ na celu gâównie wydobycie pali
do analiz dendrochronologicznych oraz bardziej szczegóâowe przebadanie póânocno-zachodniej częœci stanowiska.
Jednoczeœnie skrupulatnym analizom poddano dokumentację badaľ z roku 1944 oraz zabytki wydobyte przez
Kellera-Tarnuzzera i jego polski zespóâ.
Z pomocĊ planów oraz czarno-biaâych fotograÀi z roku
1944 zlokalizowano 17 domów oraz kilka nieodkrytych
wczeœniej dotĊd konstrukcji. Zarówno plany z 1944 jak
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i daty pozyskane z analiz drewna (3708 – 3703 a.C.) dowodzĊ, ůe Pfyn-Breitenloo byâo stanowiskiem jednofazowym.

Fronty domów byây zwrócone do gâównej drogi, prowadzĊcej od póânocy do poâudnia. We wschodniej częœci stanowiska zlokalizowano stosunkowo niewielkie budynki. Niestety,
ze względu na brak planigraÀi zabytków z 1944 r. nie daâo
się stwierdziý, czy byây to zabudowania mieszkalne. Urs
Leuzinger przypuszcza, ůe byây to budynki gospodarcze,
funkcjonujĊce w parach z mieszkalnymi. Kaůdy dom miaâ
takůe palenisko.
Wszystkie budynki skonstruowano podobnie: byây prostokĊtne, zorientowane w osi wschód-zachód, z wejœciami
zlokalizowanymi w œcianach szczytowych. Ich dâugoœci wahaây się od 4 do 11 m, szerokoœci od 3,5 do 5,5 m. Pale
pionowe podpieraây pâatwy, kalenicę oraz œciany. Znaleziska
potwierdzajĊ, ůe te ostatnie byây zrobione z desek i wikliny.
Większoœý domów miaâa drewniane podâogi. Znaleziska zabytków z warstwy poniůej belek podâogowych sĊ dowodem
na to, ůe podâoga byâa uniesiona powyůej poziomu platformy. Pozostaâoœci kory, sâomy i sitowia pozwalajĊ spekulowaý na temat sposobu pokrycia dachów.
SpecyÀczna dla stanowiska jest wyjĊtkowa gęstoœý zabudowy. Œwiatâo między domami jest bardzo niewielkie –
przypuszczalnie ruch odbywaâ się jedynie gâównymi drogami. Te przynajmniej po częœci wzmacniane byây poziomymi
elementami drewnianymi, co dowodzi, ůe teren byâ podmokây w okresie funkcjonowania osady.
Oprócz badaľ drewna, przeprowadzono takůe analizy
pyâków i innych szczĊtków organicznych. W okresie funkcjonowania osady otaczajĊce jĊ lasy, poâoůone nad dwoma
niewielkimi jeziorami, skâadaây się gâównie z olszyny.
W gâĊb lĊdu wzrastaâa częstotliwoœý występowania leszczyny, dębu, wiĊzów, a zwâaszcza brzóz. ZidentyÀkowano
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wyjĊtkowo duůo pyâku lnianego. Na to, ůe podczas pierwszych lat zamieszkania teren byâ zdecydowanie bardziej
podmokây, wskazujĊ znaleziska pyâków roœlin wodnych
i szczĊtków alg w najniůszych warstwach kulturowych. Tam
teů występujĊ szczĊtki babki wodnej, paâki szerokolistnej
oraz popularnych glonów (ramienic) i sâodkowodnych œlimaków. Prawdopodobnie osada byâa okresowa zalewana.
Duůa iloœý koprofilnych grzybów wskazuje na obecnoœý odchodów w warstwie kulturowej – niestety, nie jest
to przesâanka do wnioskowania, ůe mieszkaľcy Pfyn hodowali zwierzęta, poniewaů równie dobrze mogĊ to byý
efekty koľcowe ludzkiego trawienia. WglĊd w dietę mieszkaľców osady Pfyn dajĊ analizy odnalezionych szczĊtków
zbóů (pszenicy pâaskurki, pszenicy zwyczajnej, jęczmienia)
a takůe zaskakujĊco duůe iloœci maku lekarskiego.
Na stanowisku odnaleziono niewiele zabytków (jak
na powierzchnię 1200 m2). Zwâaszcza naczynia ceramiczne
i koœci byây zaskakujĊco nieliczne w porównaniu do innych
stanowisk z tego okresu. Nie wiadomo, czy byâo to spowodowane specyÀcznym sposobem pozbywania się odpadków poza terenem osady, warunkami niesprzyjajĊcymi zachowaniu, czy teů planowym opuszczeniem osady. Podczas
obu epizodów badawczych odnaleziono ok. 900 zabytków
krzemiennych, ok. 200 kamiennych, 26 obiektów drewnianych, 700 zabytków ze szczĊtków zwierzęcych (koœci, rogów i poroůa), 10 fragmentów tkanin, 2 zabytki miedziane
(szpilę oraz paciorek), ok. 17 000 fragmentów ceramiki i 42
odwaůniki z gliny. Zabytki znajdujĊ się gâównie w Wydziale Archeologii i Muzeum Archeologicznym we Frauenfeld,
częœý jest eksponowana w szkole w Pfyn. Zabytki drewniane w większoœci zaginęây lub ulegây zniszczeniu, a podczas
nowych wykopalisk nie odnaleziono ůadnych innych. Znaleziska ceramiki reprezentujĊ zestaw typowy dla kultury Pfyn
z czasu jej rozkwitu, podobne do analogicznie datowanych
stanowisk z Jezior Bodeľskiego i Zuryskiego.
Dowody na to, ůe dla polskich ůoânierzy wykopaliska byây
więcej, niů tylko sposobem na zabicie czasu czy przymusem,
moůna mnoůyý. Jak pisze Leuzinger, styl prowadzenia wykopalisk przez Kellera-Tarnuzzera byâ nadzwyczaj medialny.
Oprócz publikacji artykuâów i wykâadu dla zuryskiego Koâa
Prehistorii, braâ on udziaâ w audycjach radiowych, kronice
Àlmowej i oprowadziâ wiele wycieczek (w dzienniku wspo-
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mina więcej niů 50 szkóâ z regionu oraz licznych oÀcjeli).

Jako dowódca grupy, podporucznik Dawid zajmowaâ się
razem z Kellerem-Tarnuzzerem oprowadzaniem po stanowisku waůnych goœci. Archeolog zachwycony byâ jego elokwencjĊ, która okazaâa się bardzo przydatna w popularyzacji badaľ. Zaangaůowanie Polaków byâo widoczne takůe
w opisanym przez Kellera entuzjazmie, z jakim odnosili się
do kolejnych znalezisk. Okazuje się, ůe byli przydatni takůe
w interpretacji zabytków – między innymi trafnie rozpoznali
w zabytku drewnianym magielnicę (archeolog byâ poczĊtkowo krytyczny, ale po przeanalizowaniu analogii zgodziâ
się z interpretacjĊ ůoânierzy, którzy znali podobne narzędzie
z tradycyjnych domów polskich i ukraiľskich).
Jako przykâad sumiennoœci zespoâu Keller-Tarnuzzer podaje fotografa, który nie uczestniczyâ w badaniach do ich zakoľczenia, poniewaů udaâo mu się zbiec
przez zielonĊ granicę do Francji. Przed ucieczkĊ wyszkoliâ
jednak do fotograÀi następcę, aby nie spowodowaý przestoju w badaniach.
Najpiękniejsza anegdota ma jednak zwiĊzek z kwestiami damsko-męskimi. Kiedy Keller-Tarnuzzer prosiâ o przydzielenie polskiej ekipy do wykopalisk na kolejnym stanowisku sugerowaâ, aby ustalenie skâadu personalnego ekipy
pozostawiý Henrykowi Dawidowi. Porucznik natomiast
zaleciâ, aby jednego z ůoânierzy wykluczyý z grupy ze względu na jego skâonnoœci do miâostek – co w obliczu zakazu
kontaktów towarzyskich między mieszkankami Szwajcarii
i internowanymi pod karĊ surowych represji byâo bardzo logicznym krokiem. Nie wszystkie Szwajcarki udaâo się jednak
uchroniý przed urokiem Polaków. Inga Keller, córka Karla
Kellera-Tarnuzzera, wyszâa za mĊů za jednego z polskich
archeologów z przypadku, Henryka Węgra, który jeszcze
do niedawna organizowaâ spotkania 2. Dywizji Strzelców
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Pieszych. Kiedy w szeœýdziesiĊtĊ rocznicę wykopalisk
na stanowisku Pfyn-Breitenloo odsâonięto tablicę upamięt-

niajĊcĊ „polskie” wykopaliska, wœród goœci honorowych pojawiâa się takůe do dziœ szczęœliwa para.

Więcej na zasygnalizowany temat moůna przeczytaý w publikacji Ursa Lauzingera „Pfyn-Breitenloo. Die jugensteinzeitliche
Pfahlbausiedlung” (2007) oraz krótkim artykule autorstwa Piotra Wâodarczaka „Wykopaliska 2. Dywizji Strzelców Pieszych”
(Z otchâani wieków 63/2008). Wszystkie fotograÀe wykorzystano dzięki zgodzie dysponenta, Profesora Ursa Leuzingera.Further
reading: Urs Lauzinger’s „Pfyn-Breitenloo. Die jugensteinzeitliche Pfahlbausiedlung” (2007).
All archival photos used by the courtesy of Urs Leuzinger.
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Podwodne zabytki archeologiczne zlokalizowane podczas rozminowania toru terminalu
LNG w Świnoujściu
Underwater Archaeology of the LNG Terminal in Świnoujście
Mateusz Popek
Zakład Archeologii Podwodnej IA UMK

In 2010 Polish government started building the biggest LNG terminal in Poland – in Œwinoujœcie. A part
of this project was mine clearance of water ways and port. During this action an archaeologist has supervised
rising the objects from the bottom in every case. In 2013 plenty of interesting artifacts were Ànd in the terminal.
That was mainly fragments of shipwrecks, anchors but also remains from II World War. This paper presents the
most interesting artifacts from this project.
Podczas budowy nowego terminala LNG w Œwinoujœciu jednym z zadaľ byâo oczyszczenie z materiaâów
niebezpiecznych, czyli rozminowanie, zarówno toru
podejœciowego jak i portu. Podczas tego typu operacji
wydobywane sĊ wszystkie przedmioty metalowe z dna
akwenu. W zwiĊzku z tym istnieje duůe prawdopodobieľstwo na wystĊpienie zabytków archeologicznych. Nadzór archeologiczny zostaâ zlecony przez
firmę Explosice s.c., a realizowany byâ w terminie:
23.09-3.12 2013 roku na wyznaczonym obszarze. Prace
polegaây na wydobywaniu przez kilka ekip nurkowych
obiektów potencjalnie niebezpiecznych zlokalizowanych przy pomocy magnetometru. Prace prowadzone
byây w bardzo trudnych warunkach: widocznoœý oscylowaâa wokóâ 10 cm, występowaây silne prĊdy, a obiekty znajdowaây się nawet 3m pod muâem. Te czynniki
wpâynęây na sposób prowadzenia nadzoru. Kiedy ekipa nurków wydobyâa lub zlokalizowaâa na dnie obiekt,
który nie zostaâ zakwaliÀkowany jako materiaâ niebezpieczny lub zâom wzywano nadzór archeologiczny. Jeœli obiekt zostaâ wydobyty, oględziny przeprowadzano
na pokâadzie jednostki. Wykonywana byâa dokumentacja fotograÀczna i jeœli warunki pozwalaây rysunkowa.
Następnie obiekt skâadany byâ w miejscu znalezienia
i oznaczany bojkĊ. W przypadku, kiedy obiekt oczyszczany przez nurków byâ za duůy do wydobycia, oględziny przeprowadzano pod wodĊ.. W trakcie badaľ 14
obiektów zostaâo uznanych za obiekty archeologiczne.
Nie wszystkie z nich przedstawiaây duůĊ wartoœý histo48

Fig. 1 - Plan portu z zaznaczonymi obiektami;
Harbour plan along with the location of the objects,
by P. Stencel

rycznĊ, jednak warto przytoczyý kilka z nich.
Pod koniec wrzeœnia 2013 roku podczas prac
oczyszczeniowych punktów nr 1790 oraz 1791 natraÀono na niezidentyÀkowane obiekty drewniane, które zostaây oczyszczone przy pomocy pâuczki wodnej.
Gâębokoœý zalegania obiektów w dnie pozwoliâa
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na odsâonięcie tylko niewielkich fragmentów (oba
punkty znajdowaây się 2 metry pod lustrem wody i od
1,5 do 2 metrów w nawarstwieniach dennych). Dodatkowo oględziny utrudniaâa widocznoœý nie przekraczajĊca 0,3 metra, co równieů uniemoůliwiâo wykonanie
dokumentacji fotograÀcznej i rysunkowej. Podczas
oględzin stwierdzono, ůe punkt nr 1791 skâadaâ się
z luŭnych oraz poâĊczonych elementów drewnianych
oraz w mniejszej iloœci elementów metalowych.
W obiekcie rozpoznano drewniane wręgi lub denniki,
drewniane poszycie oraz kuty ůelazny hak. Wszystkie
elementy nosiây œlady zniszczeľ oraz zâamaľ. Wydobyto jeden element drewniany, rozpoznany jako fragment dębowej wręgi co sugerowaâo, ůe moůemy
mieý do czynienia z wrakiem lub jego fragmentem.
Drugi punkt to obiekt skâadajĊcy się z fragmentu âaľcucha przymocowanego do konstrukcji drewnianej.
Oba obiekty kontynuujĊ się i prawdopodobnie âĊczĊ.
W zwiĊzku tym mogliœmy stwierdziý, ůe jest to jedna
konstrukcja, najprawdopodobniej wrak jednostki pâywajĊcej.
Na poczĊtku paŭdziernika podczas oczyszczania
wyjĊtkowo gâęboko zalegajĊcego punktu, nurkowie

wydobyli duůy przedmiot ůelazny. Stwierdzono, ůe jest
to kotwica jednoâapowa o dâugoœci 190 cm i rozstawie âapy 70 cm wykonana z kutego ůelaza. Na trzonie
zachowaâo się tzw. ucho, âapa jest duůa z wyraŭnym
ůeberkiem. Na podstawie kwerendy ŭródâowej stwierdzono, ůe jest to typ kotwicy specjalistycznej, opatentowanej przez por. sir Williama Rodgersa w 1838 roku.
Prawdopodobnie uůywana w czasie sztormowania.
Kotwica zostaâa zatopiona w miejscu znalezienia.
Dnia 07.10.2013 podczas oczyszczania punktu
nr 135 nurkowie wydobyli duůy, drewniany i walcowaty
przedmiot z elementami metalowymi, który znajdowaâ
się ok. 2,5 m w nawarstwieniach dennych. Oględziny
wykazaây, ůe przedmiot ten to winda kotwiczna o dâugoœci 4 m oraz szerokoœci 0,5 m. Zębatki windy okute byây ůelazem, a na jej koľcach zachowaây się œlady
jarzm. Po oględzinach obiekt zostaâ zatopiony w miejscu znalezienia.

Fig. 2 - Kotwica jednołapowa tuż po wydobyciu;
Anchor, by M. Popek

Fig. 3 - Kotwica jednołapowa z poprzeczką puż po wydobyciu;
Anchor, by P. Stencel
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Podczas badaľ występowaây teů obiekty, których
dokâadne oględziny byây niemoůliwe np.: obiekt nr 185
byâ zagâębiony tak bardzo w mule, ůe podczas eksploracji walĊce się œciany wykopu niejednokrotnie przysypaây nurka. Praca byâa tam tak niebezpieczna, ůe pod
49

dotarciu do obiektu i ocenieniu tylko, ůe jest drewniany
wstrzymano prace.
Dnia 15 listopada 2013 podczas oczyszczania punktu saperskiego nr 606 zespóâ nurków oczyszczajĊc
punkt z osadów dennych na gâębokoœý 1,80 m natraÀâ
na pâaski, lekko wygięty drewniany element o szerokoœci ok. 40 cm i dâugoœci niemoůliwej do ustalenia ze względu na zaleganie w osadach dennych.
Nurkowie odkopali jeden z koľców elementu, gdzie
widoczne byây metalowe trzpienie poâĊczone z drewnem. Punkt saperski nr 606 zakwaliÀkowano jako potencjalne stanowisko archeologiczne, prawdopodobnie
wrak jednostki pâywajĊcej. Dalsze prace na tym punkcie zostaây wstrzymane.
W listopadzie wydobyto dwa bardzo dziwne przedmioty metalowe. Ze względu na to, ůe nie przypominaây ůadnych wspóâczesnych elementów wezwano nadzór. Po analizach okazaâo się, ůe sĊ to mocowania
do jufersów. W niedalekiej odlegâoœci od jufersów,
na gâębokoœci 2,5 m pod poziomem dna, zostaâa wydobyta kotwica jednopâatowa z caâkowicie zachowanĊ
drewnianĊ poprzeczkĊ oraz fragmentami âaľcucha.
Po dokumentacji fotograÀcznej kotwica zostaâa opuszczona w zagâębienie, z którego zostaâa wydobyta wczeœniej. Byâa to juů druga tego typu kotwica w ciĊgu kilku
tygodni pracy.
Kilka dni podczas oczyszczania punktu saperskiego nr 958 zespóâ nurków oczyszczajĊc osady denne
na gâębokoœci 1,5 m odsâoniâ pozostaâoœci silnika

Fig. 4 - Silnik amerykańskiej łodzi desantowej in situ.;
The engine of US landing barge, by P. Stencel
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spalinowego poâĊczonego z elementami drewnianymi. W celu dokâadniejszej interpretacji znaleziska wydobyty zostaâ jeden z jego elementów, który okazaâ się
byý ůeliwnĊ pompĊ wodnĊ Àrmy Sherwood z Detroit. Na pompie widnieje numer seryjny A59431. Firma
Sherwood rozwinęâa się w czasie II Wojny Œwiatowej
dzięki zaopatrywaniu amerykaľskich âodzi desantowych w pompy châodzĊce. Z tego powodu istnieje
duůe prawdopodobieľstwo, ůe obiekt ten jest wrakiem
âodzi desantowej Widoczne œlady zniszczeľ na silniku
pozwalajĊ przypuszczaý, ůe jednostka zostaâa zatopiona w wyniku dziaâaľ wojennych lub póŭniejszych ýwiczeľ wojskowych.
Pierwsze œlady zasiedlenia terenów przy ujœciu rzeki
Œwiny sięgajĊ paleolitu. Z punktu widzenia podwodnych stanowisk archeologicznych pierwsza istotna
epoka dla tego terenu to wczesne œredniowiecze.
W tym okresie biegâ tędy szlak wodny prowadzĊcy na wyspę Wolin do wikiľskiej osady Jomsborg.
Po okresie wczesnego œredniowiecza Œwinoujœcie byâo
wioskĊ rybackĊ. Następny okres, który mógâ zostawiý
po sobie zabytki nautyczne to okres wojny trzydziestoletniej i zajęcie ujœcia rzeki Œwiny przez wojska Szwedzkie. W 1729 roku rozpoczęto pierwsze prace nad budowĊ portu, w tym okresie zaâoůona zostaje takůe
miejscowoœý Swinemunde. W latach 1818-23 powstajĊ
dwa falochrony wschodni oraz zachodni. Po ukoľczeniu budowy portu, ruch statków wzrósâ, a w 1847 roku
iloœý statków przyjęta przez port przekroczyâa
3000. W poâowie XIX wieku gâębokoœý toru wodnego u ujœcia rzeki Œwiny wynosiâa 18,93 m. Pod koniec tego wieku powstaâ Kanaâ Piastowski, co skróciâo
drogę wodnĊ do Szczecina. W tym okresie Œwinoujœcie
znajdowaâo się pod panowaniem Prus, jednak czasowo
zostaâo zajęte przez wojska Napoleoľskie. Podczas II
Wojny Œwiatowej w okolicach Œwinoujœcia nie odbywaây się duůe dziaâania morskie. Jednak 12 marca 1945
roku miasto zostaâo zbombardowane przez ponad 600
amerykaľskich samolotów. Przez blisko godzinę miasto byâo atakowane przez 671 cięůkich bombowców
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8 Powietrznej Floty Stanów Zjednoczonych (B-17 latajĊce fortece i B-24), jak teů 412 myœliwców. Z wysokoœci okoâo 6000 metrów zrzuconych zostaâo 1609
ton bomb. Między innymi pozostaâoœci po tym nalocie
oczyszczali nurkowie saperzy.
Podczas nadzoru archeologicznego, prowadzonego
w trakcie projektu budowy nowego terminala LNG,
trwajĊcego od majĊ do grudnia 2013 roku, zlokalizowano 14 obiektów., które zostaây zakwaliÀkowane
jako obiekty archeologiczne lub potencjalne obiekty
archeologiczne. Gâębokoœý zalegania obiektów, niesprzyjajĊce warunki pracy, bardzo zâa widocznoœý oraz
niewielkie œrodki i brak czasu jakimi dysponowaâ nadzór archeologiczny spowodowaây, ůe tylko przedmioty
wydobyte moůna byâo uznaý jednoznacznie za zabytki
archeologiczne. Punkty, których oględziny byây przeprowadzane pod wodĊ naleůy uznaý za potencjalne
zabytki. Wœród tych punktów, szeœý moůna okreœliý
jako wraki lub fragmenty wraków. Większoœý tych konstrukcji zostaâa odsâonięta w minimalnym stopniu,
a oględziny robione byây przy bardzo zâej widocznoœci.
Dlatego naleůy przyjĊý, ůe sĊ to potencjalnie wraki lub
ich fragmenty. Okreœlenie wielkoœci i zasięgu stanowisk
jest niemoůliwy. Niemoůliwym byâo takůe wykonanie
dokumentacji fotograÀcznej i rysunkowej.
Obiekt nr 13 róůni się od pozostaâych, w trakcie
oględzin wydobyto jeden z elementów silnika, który
okazaâ się byý ůeliwnĊ pompĊ wodnĊ Àrmy Sherwood
z Detroit. Oględziny sugerujĊ, ůe moůe to byý wrak âodzi desantowej amerykaľskiej produkcji. Takie jednostki zostaây przekazane przez wojska alianckie w ramach
powojennej pomocy. Ze względu na to, ůe w podczas
nalotu bombowego w 1945 roku nie odbyâ się desant,
moůemy wykluczyý, aby âódŭ byâa zwiĊzana z tym wydarzeniem. Najprawdopodobniej zostaâa wykorzystywana do ýwiczeľ artyleryjskich przez wojska radzieckie
juů po zakoľczeniu dziaâaľ wojennych. Kolejne zabytki marynistyczne to dwie kotwice jednoâapowe,
z których jedna posiada poprzeczkę. Tego typu kotwice specjalistyczne, wykorzystywane do sztormowania,
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zostaây opatentowane przez por. sir Williama Rodgersa
w 1838 roku. Jest to poœredni dowód na to, ůe to miejsce byâo wykorzystywane jako reda w XIX wieku.
Konkluzje
KorelujĊc wyniki nadzoru archeologicznego z dostępnĊ wiedzĊ historycznĊ moůna stwierdziý, ůe miejsce objęte projektem to reda portu Œwinoujskiego.
Pierwsze prace nad budowĊ portu rozpoczęây się
w 1729 roku. Po tej dacie zaczęâa funkcjonowaý reda.
W zwiĊzku z tym, zabytki, które sĊ elementami duůych
jednostek pâywajĊcych sĊ dowodem na kotwiczenie
w tym miejscu statków przed wejœciem do portu
w Œwinoujœciu bĊdŭ przed dalszym rejsem do Szczecina. Dlatego teů z bardzo duůĊ ostroůnoœciĊ moůemy
datowaý te obiekty na XIX-XX wiek.

Fig. 6 - Nurek saper skaczący do wody z jednostki nurkowej; Sapper
diver, by G. Sulecki

Fig. 5 - Nurek saper przygotowujący się do zejścia pod wodę;
Sapper diver, by G. Sulecki
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Pod wodą na Machu Picchu1
Underwater Archaeology of Machu Picchu
Prof. Mariusz Ziółkowski
Ośrodek Badań Prekolumbijskich UW

Information in English – abstract of M. Nowakowska & M. Sobczyk presentation included in this issue.
Uniwersyteccy archeolodzy zbadali trzy jeziora
w Parku Narodowym Machu Picchu. Odnaleŭli miejsca ceremonii z czasów sprzed powstania Paľstwa Inków oraz stanowiska hodowli zwierzĊt.
Pod koniec lipca 2016 badacze z Instytutu Archeologii UW oraz Oœrodka Badaľ Prekolumbijskich UW
zakoľczyli pierwszy etap badaľ wysokogórskich jezior
poâoůonych u stóp Salcantay, w obrębie Parku Narodowego Machu Picchu, w Peru.
Trójka archeologów podwodnych, Magdalena Nowakowska, Maciej Sobczyk i nurek-instruktor Przemysâaw Trzeœniowski, przeprowadziâa pomiary sonarem
trzech jezior poâoůonych na wysokoœciach 4250, 4460
i 4750 m n.p.m. Nurkowali w pierwszym z jezior i przeprowadzili prospekcję archeologicznĊ w sĊsiedztwie
zbiorników wodnych. Dzięki temu zlokalizowali nieznane dotychczas stanowiska, na których hodowano
lamy i alpaki, oraz miejsca ceremonialne na tym wysokogórskim obszarze, które funkcjonowaây co najmniej
kilkaset lat przed powstaniem Paľstwa Inków. Kolejne
cztery jeziora będĊ eksplorowane w przyszâym roku.

Fig. 2 - Poszukiwania podwodne
w lagunie Humantay 4260 m n.p.m.;
Underwater survey at Humantay Lagoon, by P. Trześniowski

Fig. 1 - Laguna Salcantay 4460 m n.p.m., maksymalna głębokość
zmierzona za pomocą echosondy i sonaru bocznego to 25 m;
Salcantay Lagoon, by P. Trześniowski;

Fig. 3 - Prace na stanowisku Inkaraqay-El Mirador, inkaskim zespole
ceremonialnym wykorzystywanym do obserwacji astronomicznych,
by M. Ziółkowski

1

Nota prasowa, która ukazaâa się we wrzeœniu na stonie www.uw.edu.pl, http://www.uw.edu.pl/pod-woda-na-machu-picchu/
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Wczeœniej archeolodzy zbadali inne stanowiska
w rejonie Machu Picchu. Na poczĊtku czerwca 2016
roku rozpoczęây się prace wykopaliskowe w punkcie
Chachabamba poâoůonym w dolinie rzeki Urubamba,
ok. 8 km od Machu Picchu. Jest to inkaskie stanowisko ceremonialne wzniesione wokóâ rzeŭbionej skaây
z niezwykâym zespoâem 14 rytualnych basenów-âaŭni.
Pracami archeologicznymi w tym zespole kierujĊ
prof. Mariusz Zióâkowski i Dominika Sieczkowska.
UczestniczĊ w nich takůe studenci archeologii UW
oraz badacze z Laboratorium Skanowania Laserowego i modelowania 3D Politechniki Wrocâawskiej.
Od 2 sierpnia trwajĊ prace wykopaliskowe w Inkaraqay/El Mirador, inkaskim obiekcie ceremonialnym

przeznaczonym do obserwacji astronomicznych, poâoůonym na póânocnych stokach góry Huayna Picchu.
Prace te stanowiĊ jednĊ z trzech skâadowych większego przedsięwzięcia „Stanowiska satelitarne Machu
Picchu”.
Badania w Parku Narodowym Machu Picchu Ànansowane sĊ z grantów Opus i Preludium Narodowego
Centrum Nauki oraz przez peruwiaľskie Ministerstwo
Kultury. Wsparcie zapewnia powoâana w 2010 roku
stacja badawcza Centrum Badaľ Andyjskich Uniwersytetu Warszawskiego w Cusco, jedyna taka polska placówka naukowa na terenie Ameryki Poâudniowej.

Członkowie zespołu: po środku Przemysław Trześniowski, Magdalena Nowakowska, Maciej Sobczyk, pierwszy od lewej kierownik projektu
prof. Mariusz Ziółkowski oraz peruwiańska grupa wsparcia z Parku Narodowego Machu Picchu.
Fot. Archiwum Ośrodka Badań Prekolumbijskich UW
The team
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Heraklejon: miejsce z legend, czy rzeczywiste miasto?
O tym co kryją wody zatoki Abu Kir
Heracleion: a Place of Legend or the Actual City?
What Stays Hidden in the Waters of Abu Kir Gulf?
Patrycja Karczewska
Zakład Archeologii Podwodnej IA UMK

Egyptian harbour, which Greeks used to call Heracleion, by hundreds of years was elusive. It was the major
port in Egypt just before the creation of Alexandria. It is known from Herodotus and Strabo, but myths state
that Heracles and Parys with Helena also visited the city. Heracleion seemed more to be a place of legends
than a real city. Port was probably near Konopos in the Western part of the Nile Delta, but nowhere was after
the track. Franck Goddio encountered on a number of ancient monuments 6,5 km off the coast, while he was
leading the action of seeking French warships in 2000.
Wody przybrzeůne Egiptu na póânocny-wschód od
Aleksandrii. Mówi się, ůe okoâo 7 km w gâĊb morza
znajduje się legendarne zatopione miasto. Kiedyœ Delta
Nilu byâa gęsto usiana wyspami, które jednak w niewyjaœniony sposób zniknęây. Ponoý wâaœnie tam znajdowaâo się staroůytne miasto. W staroůytnych tekstach
znajdujĊ się wzmianki o mieœcie zwanym Heraklejon,
a takůe o innym okreœlanym jako Thonis, których czasy
œwietnoœci przypadaý miaây na V w. p.n.e. Oprócz staroůytnych ŭródeâ pisanych zachowaây się równieů przekazy mówiĊce o tym, ůe miejsce to odwiedziâ Herakles
i Parys z HelenĊ. Nasuwa się więc pytanie czy byâo
to rzeczywiste miasto, czy tylko miejsce z legend?
Zagadkę zaginionego miasta postanowiâ rozwiĊzaý francuski archeolog podwodny Franck Goddio.
Nie byâ on jednak archeologiem z wyksztaâcenia.
Studiowaâ matematykę i statystykę, to wâaœnie ta
wiedza i umiejętnoœci okazaây się bardzo przydatne
w wykonaniu tego zadania. Fascynacja archeologiĊ
i zamiâowanie do morza popchnęây go do zgâębienia tajników archeologii podwodnej.
Powszechnie uwaůa się, ůe tu gdzie obecnie znajduje się zatoka Abu Kir, niegdyœ byâa Delta Nilu, tak
więc badaczowi nie pozostaâo nic innego jak szukaý
legendarnego miasta pod wodĊ. Punktem wyjœcia byây
wzmianki u staroůytnych historyków. Herodot pisaâ
o œwiĊtyni Heraklesa, Diodor Sycylijczyk o porcie handlowym przy jednym z ramion Delty Nilu, a Strabon
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o mieœcie Thonis i oddzielnie o Heraklejonie. Informacje byây szczĊtkowe i sprzeczne. Nie byâo nigdzie, ůadnych konkretnych informacji, które pozwoliây by okreœliý lokalizację. Jednak w latach 40. XX w. pojawiâa się,
niestety zignorowana informacja na temat dziwnych
ksztaâtów znajdujĊcych się pod powierzchniĊ wody zatoki Abu Kir, które zaobserwowaâ pewien pilot.
Franck Goddio dâugo szukaâ sponsorów, dzięki którym mógâ by speâniý swoje największe marzenie, odnaleŭý legendarne zaginione miasto Heraklejon. Gdy staâo się to juů moůliwe do realizacji, badacz postanowiâ
przeczesaý 150 km2 zatoki przy pomocy magnetometru protonowego. Przez wiele lat tworzyâ mapę tego terenu. Postanowiâ skrupulatnie zbadaý caâĊ zatokę. Najpierw na podstawie odczytów batymetru opracowaâ
precyzyjnĊ mapę dna zatoki, następnie stworzyâ równie
dokâadnĊ mapę magnetometrycznĊ. Badania wykazaây wyraŭny wzrost natęůenia pola magnetycznego na
œrodku zatoki. Œwiadczyý to miaâo o tym, ůe na dnie
lub pod muâem znajdujĊ się przedmioty, które naleůaâo
zidentyÀkowaý. Dopiero posiadajĊc takĊ mapę, Franck
Goddio zebraâ międzynarodowy zespóâ naukowców
i pâetwonurków, którzy poszukiwania zaginionego
miasta rozpoczęli w 1998 roku.
PoczĊtki byây trudne, widocznoœý ledwo sięgaâa 1-2
metrów. Pracy nie uâatwiaây œcieki z pobliskiej Aleksandrii i muâ nanoszony przez wody wpâywajĊcego
tam Nilu. Franck Goddio kierowaâ grupę pâetwonur-
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ków w miejsca, w których wedâug jego wczeœniejszych
wyników, coœ powinno byý. Po pierwszych nurkowaniach, które nie przyniosây ůadnego efektu, natraÀono
w koľcu na zarys czegoœ co zdaniem pâetwonurków
miaâo byý œcianĊ lub murem. UsuwajĊc piasek i osad
z kamieni odkryto kamienne bloki, gâadkie, ociosane
i ustawione jeden na drugim. Metoda Goddio okazaâa się skuteczna. Mury znajdowaây się dokâadnie tam,
gdzie wskazywaây jego mapy. Stopniowo zaczęây się
wyâaniaý zarysy jakiejœ większej struktury. Mur miaâ
dâugoœý okoâo 150m, a na póânoc od niego znajdowaâ
się identyczny. Naleůaâo zatem wyjaœniý co to takiego.
Co spoczywa na dnie zatoki Abu Kir? Czym mogây byœ
owe imponujĊce kamienne bloki? Czyůby miaâa to byý
wspominania przez Herodota œwiĊtynia Heraklesa?
Aby to ustaliý do Egiptu wyrusza kolejna ekspedycja archeologów i pâetwonurków uzupeâniona
o konserwatorów i egiptologów. Pâetwonurkowie, aby
uâatwiý sobie pracę i dziaâaý metodycznie podzielili powierzchnie na ponumerowane sektory. W miejscu,
w którym ich zdaniem powinna byý œwiĊtynia, odnajdujĊ wspaniale zachowany monolit, który zostaje zidentyÀkowany jako naos, najwaůniejsze miejsce w œwiĊtyni,
w którym umieszczony byâ posĊg kultowy boga. Naos
wykonany zostaâ z czerwonego granitu z inskrypcjĊ
na jednej ze œcian. Gâosiâa ona, ůe chodzi o posĊg
Amona-Gereba. To wâaœnie dzięki temu staâo się pewne, ůe znajdujĊ się w sâynnej œwiĊtyni Amona-Gereba,
a więc w Heraklejonie. Nazywana byâa tak przez Egipcjan, przez Greków zaœ œwiĊtyniĊ Heraklesa. Kolejne
znaleziska tylko to potwierdziây. Trzy kolosalne posĊgi wykonane równieů z czerwonego granitu, zdumiewajĊco dobrze zachowane. Jeden z nich niewĊtpliwie
przedstawiaâ królowĊ, drugi – faraona, a trzeci – bóstwo Nilu. Fantastyczne przykâady sztuki okresu ptolemejskiego. Rzeŭby zostaây oczyszczone i wydobyte.
Dzięki swoim znaleziskom Franck Goddio mógâ
zrekonstruowaý legendarnĊ œwiĊtynię. Musiaâo to byý
niesamowicie waůne miejsce dla Egipcjan, gdyů prawdopodobnie to wâaœnie w tej œwiĊtyni nowy faraon
otrzymywaâ bâogosâawieľstwo. Grecy równieů uwaůali
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je za bardzo waůne, gdyů jak gâosiâa legenda, to wâaœnie tu mieli schroniý się Parys i Helena, gdy ich miâoœý
doprowadziâa do wojny trojaľskiej. Nie ulega wĊtpliwoœci, ůe byâ to bardzo waůny oœrodek religijny, ale czy
tylko takĊ funkcję peâniâo?
Franck Goddio skrupulatnie nanosiâ na swoje mapy
kaůde znalezisko. Na póânoc od œwiĊtyni pâetwonurkowie odkryli setki kotwic, które po naniesieniu na mapę
uâoůyây się w linii. NurkujĊcy badacze starajĊc się dowiedzieý, dlaczego tak to wyglĊda natrafili na kanaâ o szerokoœci 30 m, podobnie byâo na zachód od
linii kotwic. Wskazywaâo to na obecnoœý kilkuset metrowego kanaâu, w którym oprócz kotwic znajdowaây
się równieů wraki jednostek pâywajĊcych, niezwykle
dobrze zachowane jak na warunki panujĊce w Morzu
Œródziemnym.
Powoli zarysowywaây się granice miasta i portu. Ponad 60 wraków w jednym miejscu. Niesamowite odkrycie wnoszĊce bardzo wiele nowych informacji nie
tylko ta temat handlu, ale i sposobów konstruowania
zarówno barek rzecznych jak i statków wypâywajĊcych
w morze. Na poâudniowy-wschód od œwiĊtyni odkryto kolejne wraki, prawdopodobnie znajdowaâ się tam
kolejny dok, w którym pozostaâo prawie 70 statków.
Wobec tego Heraklejon musiaâ byý waůnym portem co
pokrywa się ze œwiadectwami staroůytnych historyków.
Prawdziwe wrota Egiptu otwarte na Morze Œródziemne, miejsce, w którym kwtiâ handel.
Odnalezione naczynia ceramiczne œwiadczĊ o rozwiniętym i dâugo trwajĊcym handlu z GrecjĊ. PotwierdzajĊ ona rangę Heraklejonu, miejsca, w którym stykaây się rozmaite wpâywy i kultury. To marzenie kaůdego
archeologa. Stanowisko, gdzie wszystko zachowaâo się
w idealnym stanie i jest stosunkowo âatwo dostępne.
Wystarczy zebraý odpowiedniĊ ekipę i sprzęt, a perspektywy sĊ niemal nieograniczone.
W 331 r. p.n.e. Aleksander Wielki wybudowaâ w pobliůu nowy port – Aleksandrię. Byâ to poczĊtek koľca
znaczenia Heraklejonu jako portu. Jednak znaleziska
monet datowanych po tym okresie œwiadczyý mogĊ,
ůe pozostaâ on waůnym oœrodkiem religijnym.
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Znaleziska ze œwiĊtyni potwierdzajĊ, ůe zatopione
miasto to rzeczywiœcie Heraklejon. Co jednak z tajemniczym Thonis, o którym wspominaâ Strabon? Na dnie
czekaâ na pâetwonurków jeszcze jeden niesamowicie
waůny przedmiot. Tajemniczy blok z czarnego granitu.
Stela o wymiarach 1 x 2m, na której widniaâa inskrypcja. Byâ to dekret faraona nakâadajĊcy na statki 10% câa
oraz nakaz umieszczenia steli w mieœcie zwanym Thonis, a poniewaů zostaâa odnaleziona w Heraklejonie nie
byâo juů wĊtpliwoœci, ůe jest to dokâadnie to samo mia-

sto. Zagadka zostaâa rozwiĊzana. Miasto nosiâo dwie
nazwy. Przez Greków nazywane byâo Heraklejonem,
przez Egipcjan zaœ Thonis.
Legendarne miasto staâo się rzeczywiste. Marzenie
Francka Goddio, którego pozazdroœciâ by mu niejeden
archeolog, ziœciâo się. Badania w wodach zatoki Abu
Kir prowadzone byây przez 15 lat. Kto wie, ile nieodkrytych tajemnic jeszcze skrywa w sobie ten ogromny
obszar usâany œwiadectwami historii i potęgi staroůytnych cywilizacji.

Monumentalna stela Ptolemeusza VIII, wystawa Grand Palais, Public Domain
https.commons.wikimedia.orgwindex.phpcurid=1447391
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Island of Saint Horses
Wojciech Kulesza
Instytut Archeologii UMK
Zaraľskie lake basin is located in north-western Poland,
speciÀcally in the province of Western Pomerania. In 2004,
archaeologists from the Institute of Archaeology in Toruľ
came across wooden poles protruding above the water level,
which surrounded an island located close to the coast.
The discovery marked the beginning of lasting nearly 10
years research of site Ůóâte, which received the name after
a village located nearby.
Excavations in the Ůóâte encompassed the island and
peninsula on Lake Zaraľskie. This is an example of an early
medieval settlement complex in the province of West
Pomerania. Research, both on land and underwater, was
carried out in the years 2004 – 2013 by the Department
of Archaeology of the Early Middle Ages, which is a unit of the
Institute of Archaeology at the University of Nicolaus
Copernicus University in Toruľ. Detailed research results
can be found in the monograph titled “The Island in Ůóâte
on Lake Zaraľskie. Early Medieval Gateway Into West Pomerania”,
published in 2014, edited by Wojciech Chudziak and Ryszard
Kaŭmierczak.
Ůóâte consists of a stronghold (site 1) and two open
settlements (site 1a and 1b) located on the peninsula and
a nearby island, in the documentation named as “site 33”.
It is here where studies, conducted by Toruľ archaeologists,
students of archaeology and specialists related to other
sciences (such as geomorphology and palynology), were
focused. The aim of the combined efforts of scientists was
to determine the purpose of the island and the role it played
in the early Middle Ages, as precisely as possible. (FIG. 1).

For archaeologists, it was necessary to carry out tests
both on land and underwater, because it is the only way
to get full information about this kind of islands. Survey
was led by two scientists from the Institute of Archaeology
in Toruľ – Wojciech Chudziak from the Department
of Archaeology of the Early Middle Ages and Ryszard
Kaŭmierczak from the Laboratory of Documentation
and Conservation.
Every year, site 33 has greeted archaeologists with
thicket of nettles and numerous wasps nests, which Àercely
defended the access to the island. Despite these drawbacks,
over the years (and multiple burns and bites), 93 trenches
were located, almost half of them underwater (FIG.2).

FIG. 1 - Żółte, West Pomeranian Voivodeship. Early medieval
settlement complex, by W. Stępień

FIG. 3 - Żółte, site 33. Double row of oak palisade, trench 1909,
by R. Kaźmierczak

AD REM 1-4/2016

FIG. 2 - Żółte. Contour plan of the island (site 33) with the
localisation of archaeological trenches from the years 2004-2013,
by T. Górzyński, R. Kaźmierczak, B. Kowalewska

Discovered relics of the settlement covered the entire
surface of the site, the most interesting including those
directly associated with periods of people’s residence
of the island (the remains of a wooden palisade and
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platforms, FIG. 3), stone mantle and about 20-meter-long
bridge, which connected that place with the peninsula,
dating back to 1060 AD. High impact on the localization
of trenches had a form of land and afforestation.
Underwater trenches, which surrounded the island, were
divided into Àve modules and four independent ones with
a total area of 180 m2. The last ones were created because
of the horse skeletons found in the underwater area (FIG. 8).

FIG. 8 - Żółte, site 33. Horse skeleton, by P. Białowicz

The discovery had an impact on giving the site its unofÀcial
name – “Island of Saint Horses”. Exploration of underwater
trenches took place with the help of the well known device
for archaeologists associated with this type of environment,
namely the ejector, in this case the aqueous version (FIG. 5).

FIG. 5 - Żółte, site 33. Underwater excavations in module A,
by B. Kowalewska

Work required special care; removing lake sediments bared
organic layers associated with a population once inhabiting
this area, and more speciÀcally: large amounts of delicate
artifacts – made of wood and leather. In this situation, even
the slightest inattention could cause irreparable damage.
However, not a big depth had a positive impact on visibility
(FIG. 6), which deÀnitely affected the precise digging
and limiting losses. Works were not focused only on digging,
archaeologists also carried out prospection within
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FIG. 6 - Żółte, site 33. Underwater section in the module D,
by S. Lipiejko

the underwater area of island and the peninsula with
an inherent attribute – a metal detector, which resulted
in numerous Ànds of metal artefacts at the bottom of Lake
Zaraľskie.
Underwater works were performed by divers, but it is
worth noting that not only by the people with an archaeology
degree; however, closely related to Toruľ’s institution.
Excavations of 2x2 meters trenches, with depths of 0 m
at the shore to 2.7 m allowed for trouble-free orientation
in the Àeld. The most interesting archaeological things, like
the remains of wooden structures, ceramics and other Ànds
were under layers of stones, lacustrine sands and shells.
Disposal of these layers is the least graceful part of the work.
After just the Àrst few minutes numerous cuts caused
by sharp edges of the shells have been covering explorers
hands. However, this was not a cause of discouragement.
Getting to the layers where are the remnants of human
activity had a positive effect on the consciousness and
discovered Ànds rewarded the injuries.
Underwater relics, such as waterfront structures,
platforms and palisade, are directly connected with those
of the island. Most of this type of structures in the site 33
is made of oak, which is of a great importance, especially
in terms of dating. Here, due to the dendrochronological
analysis the activity on the island was dated to 886 AD
to 1082 AD. Some conclusions can be made basing on the
Àndings of coins; the oldest of them dating to the 6th – 7th
century – in this case it was the drachma, which probably
came to this area with the inÁux of Arab coins in the late

FIG. 9 - Żółte, site 33. Arab dirham, by W. Ochotny
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8th and 9th centuries (FIG. 9).
The results of analyzes carried out by the previously
mentioned specialists associated with other than archaeology
sciences have also provided a lot of interesting information.
During the research among other things there were found:
a fragment of a skull belonging to a child, large quantities
of seeds and Áax husk, concentrated in the area where the
tools needed for spinning were found. Palynology allowed
to distinguish six phases of intense human activity, from
the Atlantic to the period of late Middle Ages. Joint analysis
of geomorphological, archaeological and hydrological
residues showed that in the early Middle Ages the island
was separated from the mainland by a shallow passage, and
the area was much smaller. Previously mentioned palisade
probably protected the island from Áushing and Áooding.
Unfortunately, today some of these relics protrude
above the water level, which has a negative effect – dries
and destroys them.

as a Pomeranian School of Scandinavian-Insular Art and they
were made of birch and willow. Large group of objects
are also associated with weaving and spinning (FIG. 13).

FIG. 13 - Żółte, site 33. Spinning and weaving tools, by W. Ochotny

The fragments of textiles were also extracted – we can
observe how the process of production looked like.
Of course, metal items were also found, such as military
– axes, spearheads, arrowheads, bits and spurs (FIG. 14).

FIG. 14 - Żółte. Weapons and horse track elements, by W. Ochotny
FIG. 10 - Żółte, West Pomeranian Voivodeship, site 33. The remnants
of early medieval wharves and platforms, by R. Kaźmierczak

The lake itself is connected with other lakes, situated
in the north of Zaraľskie, namely Rzydzew and Będargowo,
and then by the river Rega, with the Baltic Sea. This
combination may suggest that the island was the destination
for trade and direct waterway made the travel much easier.
A few words should also be written about artefacts
obtained during excavations. Particularly noteworthy are
wooden items, especially spoons, which were found in
total of 70 (as whole ones and in fragments) (FIG. 11, 12).
They are unique due to the special ornament, named

FIG. 11, 12 - Żółte, site 33. Ornamented spoons and spoon handles,
by B. Kowalewska
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Among jewellery the special attention deserves a necklace,
excavated in the whole.
Thanks to the research of the island on Lake Zaraľskie
we can track moments over the centuries, which led
communities to adapt this area for their own needs and
goals and led this place to its present status. A multitude
of animal residues, ceramic and man-made artifacts, situate
the island as a cultural centre of this settlement complex.
A large number of imports indicate the intense trade and
trail running through Ůóâte, connecting the southern regions
of Europe, and even Near East (numismatic Àndings) with
the north regions, by Wolin to Scandinavia (decorating
tablespoons). This puts the Ůóâte in the light of a strong
central settlement and an important transport point
on the map of early medieval Europe (FIG. 15).

FIG. 15 - Żółte, site 33. Pottery vessels, by W. Ochotny
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