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Wieloletnie archeologiczne badania podwodne pro-

wadzone w rejonie Ostrowa Lednickiego doprowadzi y 

do odkrycia interesuj cych zabytków dawnego szkut-

nictwa w postaci pojazdów p ywaj cych wykonanych 

z jednego pnia drzewa – okre lanych jako odzie jed-

nopienne, d ubanki lub czó na. Dotychczas natraÞ ono 

tutaj na pozosta o ci 7 d ubanek, co stawia ten zbiór na 

pierwszym miejscu pod wzgl dem liczby tego typu po-

jazdów okrytych w jednym zbiorniku wodnym w Pol-

sce. Podobn  liczb  d ubanek odnotowano w trakcie 

bada  osady palowej w Górze-Orle ( uka 1966: 12; 

Szymczak 1998: 251), ale do dzi , poza wzmiankami, 

nie zachowa y si  bardziej szczegó owe informacje na 

ich temat. Kolejny pod wzgl dem liczebno ci jest zbiór 

czterech odzi odkrytych w jeziorze Ha cza (Ossowski 

2010a). 

Tak du  liczb  znalezisk mo na by wi za  z rol , 

jak  pe ni  wczesno redniowieczny o rodek grodowy 

umiejscowiony na wyspie Jeziora Lednickiego, ale ponie-

wa  tylko mniej ni  po owa d ubanek pochodzi z okresu 

jego funkcjonowania, cz  znalezisk nale y traktowa  

jako wynik intensywno ci podwodnych prac penetracyj-

nych i eksploracyjnych prowadzonych z przerwami od 

ponad 50 lat.

odzie wykonywane z jednego pnia drzewa stanowi  

najliczniejsz  grup  w ród odkrywanych rodków trans-

portu wodnego. Próba zestawienia pe nego katalogu odzi 

jednopiennych z terenu Wielkopolski, czy to zgromadzo-

nych w placówkach muzealnych, zalegaj cych in situ, 

czy te  znanych z niepublikowanych dot d danych archi-

walnych, przynosi informacje o 75 odziach (Kaczmarek, 

Ossowski 2007).

Ju  w trakcie pierwszych prac realizowanych wspólnie 

przez archeologów i p etwonurków w 1959 r. w rejonie 

reliktów mostu „pozna skiego”, stwierdzono obecno  

trzech odzi d ubanek. Jedna z nich zosta a latem nast p-

nego roku wydobyta i przewieziona do Poznania w celu 

podj cia zabiegów konserwatorskich (Miko ajczyk 1961; 

Wojciechowska 1962; Prosnak 1975). ód  pocz tkowo 

eksponowana w Muzeum Wojska Polskiego w Poznaniu, 

zosta a w 1995 r. przyj ta do zbiorów Muzeum Pierw-

szych Piastów na Lednicy, gdzie jest prezentowana na 

ekspozycji archeologicznej ukazuj cej przyczó ek mostu 

lednickiego (Górecki 1998).

Kolejna wydobyta ód  zosta a znaleziona w 1982 r. 

w trakcie kilkudniowych bada  penetracyjnych wykony-

wanych przez ówczesn  Pracowni  Archeologii Podwod-

nej Instytutu Archeologii i EtnograÞ i UMK w Toruniu na 

zlecenie Muzeum Pierwszych Piastów. Po konserwacji za-

bytek ten równie  by  prezentowany na wystawach MPP 

(Górecki 1985). 

Na trzecie czó no natraÞ ono w 1989 r. w czasie eks-

ploracji pasa XVII mostu „pozna skiego” w jeziorze Led-

nickim. Zalega o na g boko ci 9 m w poprzek struktur 

palowych mostu. W tym samym roku natraÞ ono tak e na 

czwart  ód , która znajdowa a si  poza obr bem reliktów 

mostu. Czó no to zosta o przeniesione bli ej bazy ekipy 

nurkowej, a po wykonaniu na powierzchni dokumenta-

cji zosta o ponownie zatopione w pobli u po udniowo-

wschodniego brzegu Ostrowa Lednickiego. Kolejne pe-

netracje podwodne prowadzone latem 1999 r. w rejonie 

zachodniego brzegu Ostrowa doprowadzi y do odkrycia 

dwóch nast pnych czó en – numer V i VI (Kaczmarek, 

Ossowski 2007). List  odkry  zamyka ostatnia d ubanka 

odkryta w tym rejonie dwa lata pó niej (Szulta 2005). 

Z wykorzystaniem odzi zwi zane s  odkrycia wiose . 

Dotychczas opublikowano dwa tego typu zabytki pocho-

dz ce z przyczó ka mostu gnie nie skiego (Szulta 2000: 

110, tabl. VII 2). S  to krótkie wios a przeznaczone do 

wios owania z r ki, które najpewniej mia y zastosowanie 

w jednostkach wykonywanych z jednego pnia drzewa.

odzie jednopienne stanowi  wa n  grup  zabytków 

informuj c  o dawnej egludze. Pe ni y ró norodne funk-

cje w ródl dowym transporcie towarów, komunikacji 

i rybo ówstwie. Celem niniejszej pracy jest charaktery-

styka oraz próba okre lenia przeznaczenia i mo liwo ci 

eksploatacyjnych odzi jednopiennych z Jeziora Lednic-

kiego. Porównanie a  siedmiu obiektów u ytkowanych 

na jednym akwenie w ró nych okresach historycznych 

mo e wnie  szereg ciekawych spostrze e  do wiedzy na 

temat przemian w szkutnictwie rzecznym w przesz o ci. 

Tym bardziej, e okres u ytkowania wi kszo ci tych za-

* Niniejsze opracowanie zosta o przygotowane do druku w 2011 r.
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bytków zosta  precyzyjnie okre lony na podstawie bada  

wykonanych metodami datowania bezwzgl dnego i przez 

to mog  by  one traktowane jako warto ciowe ród o ar-

cheologiczne. Wnioski wynikaj ce z opracowania odzi 

lednickich s  jednak ograniczone ze wzgl du na fakt, e 

tylko dwa obiekty zosta y wydobyte i szczegó owo za-

dokumentowane, a pozosta e odzie pozostaj  w ró nym 

stopniu rozpoznania pod wod .

Przeprowadzone analizy pozwalaj  z punktu widzenia 

chronologii wyodr bni  dwie grupy odzi: pochodz ce 

z wczesnego redniowiecza ( ód  nr I, III, VI) oraz z okre-

su nowo ytnego ( ód  nr II, IV, V, VII).

odzie z wczesnego redniowiecza

List  czó en z wczesnego redniowiecza otwiera wy-

dobyta w 1960 r. ód  nr I. Zalega a ona na g boko ci 

9 m, ok. 50 m od zachodniego brzegu wyspy, w pobli u 

po udniowej kraw dzi mostu „pozna skiego”. W pierw-

szym opracowaniu podano nast puj ce wymiary odzi: 

d ugo  10,2 m, szeroko  do 85 cm i wysoko  do 40 cm. 

Zwracaj  uwag  nie tylko znaczne rozmiary, ale i staran-

ne wykonanie (ryc. 1). Jednostce tej wykonanej z jednego 

pnia d bowego nadano charakterystyczn  form  wrzecio-

nowat  z dwoma grodziami, które zosta y owalnie wy o-

bione tak, e ich kszta t przypomina grube wr gi. Rufa 

jest agodnie zaokr glona, od góry p aska, a od spodu lek-

ko podci ta. Ostro zako czony dziób ma kszta t lekko za-

okr glonego sto ka, z przew eniem u nasady, z którego 

wystaje poziomy element zako czony zgrubieniem.

Ju  w pierwszym opracowaniu wskazywano, e ele-

ment ten s u y  jako zaczep do wi zania liny u atwiaj cej 

cumowanie odzi (Miko ajczyk 1961). Jedynie M. Prosnak 

interpretowa  je jako rodzaj dekoracji, w formie typowej 

dla rze by dziobowej (Prosnak 1975: 517). Opublikowa-

ne, wykonane tu  po wydobyciu, fotograÞ e wyra nie po-

kazuj  jednak, e element ten nie by  dodatkowo w aden 

sposób zdobiony (Miko ajczyk 1961: 315, ryc. 2). W tym 

miejscu warto powiedzie , e w odziach s owia skich 

nie stwierdzono dotychczas pozosta o ci zdobionych 

stew, tak charakterystycznych na przyk ad dla jednostek 

skandynawskich. Tak e elementy tego typu, wyst puj -

ce w innych d ubankach z terenu Polski nie s  zdobio-

ne i wiadcz  raczej o utylitarnym ich przeznaczeniu. 

Prawdopodobnie jest to zwi zane z faktem, e dla sztuki 

u ytkowej S owian, tak jak wi kszo ci ludów rolniczych, 

charakterystyczne by y motywy geometryczne, a nielicz-

ne wyobra enia Þ guralne s u y y najpewniej celom kulto-

wym (Ossowski 1999: 97).

Po wydobyciu, wewn trz kad uba widoczne by y lady 

narz dzi u ywanych do obienia wn trza: cios a i siekie-

ry. Stwierdzono równie  w jednym miejscu lady spaleni-

zny. Fakt ten by  interpretowany jako wiadectwo u ycia 

ognia w trakcie wykonywania odzi (Miko ajczyk 1961: 

314–316). Obecnie trudno odnie  si  do tych obserwacji, 

poniewa  na skutek konserwacji metod  a unow  (Woj-

ciechowska 1962) szereg detali sta o si  niewidocznych. 

Kad ub konserwowany metod , która ostatecznie nie przy-

j a si  w konserwacji mokrego drewna archeologicznego 

(Lehmann 1984: 122), uleg  skurczeniu i p kni ciom. 

Ubytki uzupe nione masami wype niaj cymi pokryte zo-

sta y substancjami zabezpieczaj cymi, co nie powala na 

rozeznanie si  w strukturze substancji zabytkowej.

Stwierdzenie stosowania ognia do obienia wn trza 

kad uba jednostki wydobytej z wody jest spraw  nie atw . 

Ciemne lady widoczne na powierzchni drewna mog  

powsta  na skutek ró nych czynników, w tym dzia ania 

bakterii atakuj cych drewno zalegaj ce w rodowisku 

wodnym. W efekcie tego celuloza ulega nag ej depolime-

ryzacji, a zaatakowane obszary cechuj  si  ciemnym, zbli-

onym do spalenizny kolorem (Ossowski 1999: 57).

U ycie ognia do obienia zosta o potwierdzone dla 

czó en neolitycznych odkrytych w Europie Zachodniej, 

udokumentowanych przez archeologów szwajcarskich 

(Arnold 2006). U ywanie ognia na terenie ziem polskich 

znane jest tylko z opisów etnograÞ cznych (Gulgowski 

1911: 90–91; Moszy ski 1967: 670), brakuje jednak do 

tej pory znalezisk archeologicznych potwierdzaj cych 

stosowanie tej techniki na terenie Polski. lady spaleni-

zny mog  by  spowodowane u ywaniem ognia w trakcie 

eksploatacji odzi, na przyk ad do p ywania w ciemno ci 

lub s  wiadectwem styczno ci odzi z pal cymi si  kon-

strukcjami mostowymi. Kontekst zalegania, czyli blisko  

Ryc. 1. ód  I z Jeziora Lednickiego (rys. W. Ossowski).

Fig. 1. Boat I from Lednickie Lake (by W. Ossowski).
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Ryc. 2. Miejsce odkrycia wczesno redniowiecznych odzi jednopiennych w Jeziorze Lednickim nr I, III, VI na tle rejonu wyst powa-

nia militariów – powierzchnie pokryte rastrem (wg Wilke 2006 zm.).

Fig. 2. The site of excavating early mediaeval logboats no I, III, VI in Lednickie Lake, in the background of military accessories 

occurrence – surfaces covered with rasters (after Wilke, changed in 2006).
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palowych struktur podporowych jezdni, mo e wiadczy , 

e zatoni cie odzi nast pi o w trakcie po aru mostu. Po-

twierdza oby to obecno  militariów znalezionych we-

wn trz odzi – elaznych grotów strza .

Odkrycie wewn trz odzi czaszki i kr gów psa by a 

podstaw  do wysuni cia przez G. Miko ajczyk przypusz-

czenia, e ma si  tu do czynienia ze ladami rytua u po-

grzebowego o znaczeniu magicznym (Miko ajczyk 1961: 

316). Opiera o si  ono na relacji Ibn Faldana o obrz do-

wym zabiciu psa na pogrzebie Rusa nad brzegami Wo gi 

(Lewicki 1954: 465). Kolejne sezony bada  archeologicz-

nych mostu „pozna skiego” pokaza y jednak, e w obr -

bie reliktów zalega znaczna liczba zabytków oraz szcz t-

ków zwierz cych, w tym szereg przedmiotów zwi zanych 

z pracami rolniczymi i gospodarskimi (Szulta 2005). 

Przedmioty te zwi zane by y z ró nymi dziedzinami y-

cia, jakie mia y miejsce w trakcie budowy mostu, jego 

u ytkowania oraz zniszczenia, co zosta o szczegó owo 

omówione w szeregu artyku ów zawartych w niniejszym 

tomie. Najpewniej w trakcie jego po aru lub krótko po, 

ró nego rodzaju obiekty mog y wpa  do wody i w efek-

cie znale  si  w kad ubie d ubanki.

Wiek odzi na podstawie znalezisk wewn trz kad uba 

okre lano na 1 po ow  XI w. Uszczegó owi y to analizy 

próbki pobranej do bada  dendrochronologicznych, któ-

re okre li y wiek ostatniego zachowanego s oja przyrostu 

rocznego na koniec lat 60. X w. (Kr piec, Zielski 1999: 

250), ale poniewa  nie zachowa a si  warstwa bielasta, 

czó no mog o zosta  wykonane nawet kilkana cie lub kil-

kadziesi t lat pó niej. Na pewno czó no wykonano po po-

wstaniu mostu cz cego gród na wyspie Jeziora Lednic-

kiego ze sta ym l dem, a wi c w momencie, kiedy komu-

nikacja mi dzy wysp  a brzegiem jeziora by a zapewniona 

przez konstrukcje przeprawowe (Kr piec 1998: 74).

W pobli u pierwszej odzi, w pasie XVII mostu „po-

zna skiego” natraÞ ono na kolejne czó no o podobnych 

wymiarach  ód  nr III. O jednostce tej, zalegaj cej w po-

przek struktur palowych nie ma zbyt wielu informacji, 

gdy  nie wykonano do tej pory szczegó owej dokumen-

tacji, a zabytek zalega w dalszym ci gu in situ. W 1997 r. 

autor pobra  z kad uba i wydoby  próbk  w celu okre lenia 

gatunku drewna oraz wykonania analiz radiow glowych. 

Analiza wykaza a, e d ubank  wykonano z lipy (Tilia 

sp.). Pozyskany materia  umo liwi  przeprowadzone ba-

da  radiow glowych, w wyniku których wiek zosta  usta-

lony na lata 1040–1450 AD (680+120 BP)1, lecz s dz c 

na podstawie kontekstu jego zalegania, zaton a przed 

lub w trakcie zniszczenia mostu. Przy pobieraniu próbki 

do bada  radiow glowych udokumentowany zosta  frag-

ment u amanego zako czenia rufowego, ukszta towanego 

w formie niewielkiego nawisu rufowego.

Kolejn  ód  z okresu wczesnego redniowiecza, ozna-

czon  numerem VI, odkryto w sierpniu 1999 r. D ubanka 

ta nie by a wydobywana i w dalszym ci gu spoczywa in 

situ w jeziorze. Znaleziono j  na g boko ci od 7,8 m do 

8,3 m, kilkadziesi t metrów na po udnie od mostu „po-

zna skiego”, oko o 60 metrów od brzegu. Zaraz po odkry-

ciu autor wykona  pod wod  pomiary i pobra  próbki do 

bada . W trakcie nurkowania ustalono, e czó no zacho-

wane jest w dwóch cz ciach prze amanych na oko o jed-

nej trzeciej d ugo ci, przy czym zachowa  si  tylko ostro 

zako czony dziób. Pierwszy fragment, d ugo ci 2,02 m, 

szeroko ci 43 cm i wysoko ci 18 cm, ma gród  o grubo ci 

5–6 cm. Drugi fragment, d ugo ci 4,10 m; szer. 0,40 m 

zmniejsza si  do 0,30 m. Grubo  burt jest niewielka i wy-

nosi 3–3,5 cm. Wykonane analizy wskazuj , e kad ub 

wykonano z topoli (Populus sp.). Badania próbki wys a-

nej do laboratorium w celu wyznaczania wieku metod  

C14 przynios y wynik 890–1170 r. AD (1000+50 BP). 

Wszystkie odzie z okresu wczesnego redniowiecza 

odkryte w jeziorze Lednickim s  w swoich proporcjach 

d ugie i w skie o wrzecionowatym kszta cie, w rzucie 

z góry, z ostro zako czon  cz ci  dziobow . Mierz  od 

6 do ponad 11 metrów d ugo ci, od 40 do ponad 90 cm 

szeroko ci i zaledwie od 20 do 45 cm wysoko ci. Charak-

teryzuje je pó okr g y, pniokszta tny przekrój.

Obecnie mo na wskaza  na 11 podobnych znalezisk 

z terenu Polski (tab. 1). List  t  uzupe niaj  miniaturowe 

modeliki ódek z kory, z których najcz ciej jest publiko-

wany zabytek z Opola-Ostrówka (Ho ubowicz 1955: 231). 

Du a liczba modelików o podobnych formach odkrytych 

w nawarstwieniach wczesno redniowiecznego Opola 

wiadczy o znacznym rozpowszechnieniu omawianego 

typu na Odrze (Mo dzioch 1993: 154). O tym, e taki typ 

odzi by  charakterystyczny dla wi kszych obszarów S o-

wia szczyzny wiadcz  dwie podobne d ubanki, odkryte 

w abie i Mikulczycach (Andreska 1975: ryc. 10).

Interesuj cym zagadnieniem w przypadku odzi nr III 

i VI jest wykorzystanie mi kkiego gatunku drewna, za-

miast powszechnie odnotowanych w okresie wczesnego 

redniowiecza pni d bowych lub rzadziej sosnowych. 

Mo liwe, e taki obraz spowodowany jest wyj tkow  

trwa o ci  drewna d bowego. Czó na ze starszych okre-

sów wykonywane z innych gatunków drzew mog y prze-

trwa  tylko w sprzyjaj cych okoliczno ciach.

Wykorzystanie tego typu surowca mo na interpreto-

wa  jako wiadectwo deforestacji zwi zanej intensyw-

nym budownictwem grodowym i mostowym w okolicy. 

Potwierdza yby to badania dendrochronologiczne drewna 

z konstrukcji mostowych po wiadczaj ce, e ju  w 2 po-

owie X w. mia y miejsce braki materia u budowlanego, 

który sprowadzano z dalszych odleg ych nawet o 100 km 

obszarów (Kr piec 1998: 96). Inn  przyczyn  mog a by  

ch  obni enia wagi odzi w celu zwi kszenia jej szybko-

ci lub, co bardziej prawdopodobne, potrzeba skrócenia 

czasu jej wykonywania. obienie w mi kkim drewnie 

lipowym jednostki o tak du ych rozmiarach by o o wiele 

krótsze ni  w podobnym rozmiarami pniu d bowym.

1 W niniejszej pracy wynik wyznaczania wieku metod  C14 podawany jest jako AD/BC (naszej ery/przed nasz  er ) – po kalibracji 

wykonanej przy u yciu programu OxCal, i obejmuje skrajne warto ci w przedziale prawdopodobie stwa 95% (Walanus, Goslar 2004).
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W dotychczasowej literaturze podkre lano, e omawia-

ne odzie pe ni y zapewne rol  pojazdów wodnych s u -

cych do szybkiej komunikacji (Ossowski 1999: 92–97). 

Du e rozpowszechnienie tego typu odzi spowodowane 

by o mi dzy innymi tym, e w warunkach znacznego po-

krycia kraju szat  le n , du e rzeki pe ni y rol  g ównych 

szlaków komunikacyjnych, za  mniejsze stanowi y o  

osadnicz  jednostek plemiennych. O osie rzeczne powi za-

ne z rynnami jeziornymi oparta by a lokalizacja g ównych 

grodów tworz cego si  w X w. pa stwa. Grody piastow-

skie zak adane by y w wi kszo ci w dolinach rzecznych, 

na wyspach, co zapewnia o im kontrol  nad przeprawami 

i podnosi o ich walory obronne. Wzajemne powi zanie 

wodne u atwia o konieczn  czno  mi dzy o rodkami.

Obliczenia wykonane dla odzi I, wskazuj , e ci ar 

kad uba wynosi  700 kg, a wyporno  pustego kad uba 

osi ga a podobn  warto  przy zanurzeniu 20 cm. No-

no  czó na pozwoli aby wi c na pomieszczenie od 4 do 

6 ludzi (Prosnak 1975). Wynika z tego, e zarówno wyko-

nanie takiej odzi, jak i jej u ytkowanie wymaga o wspól-

nego wysi ku kilkuosobowej grupy ludzkiej.

Cechy omawianego zbioru zabytków, z punktu wie-

dzenia w a ciwo ci nautycznych, czyli kszta t kad uba 

w proporcjach d ugi, w ski i niski, jest tak e charaktery-

styczny dla jednostek przeznaczonych do zada  militar-

nych. Argumentem wiadcz cym za przeznaczeniem odzi 

I, III i VI do dzia a  bojowych jest kontekst ich odkrycia 

(Ossowski 2010b: 26–27).

W trakcie prac prowadzonych na Ostrowie Lednickim 

natraÞ ono na wyj tkow  kolekcj  militariów. Przeprowa-

dzone analizy ich planigraÞ i po obu stronach mostu „po-

zna skiego” pokaza y, e cz  z nich wpad a do wody 

w wyniku bezpo rednich walk na mo cie, natomiast ca a 

grupa zabytków odkryta wzd u  pó nocno-zachodniego 

brzegu Ostrowa dosta a si  na dno jeziora w trakcie sztur-

mu na odziach na wysp  lub prób wysadzenia desantu 

na podgrodziu lub innych cz ciach wyspy (Wilke 2006; 

Borowczak 2008: 40–43). Wówczas te , podczas po aru 

mostu, przygniecione jego wal cymi si  pozosta o ciami, 

zaton y ód  numer I i III, natomiast czó no numer VI 

przewróci o si  i zaton o w trakcie star  na po udnie od 

mostu, w odleg o ci kilkudziesi ciu metrów od brzegu 

(ryc. 2). Przypuszcza si , e omawiane starcia mia y miej-

sce w lipcu 1038 r., kiedy ksi  czeski napad  na Wiel-

kopolsk  (Wilke 2006), lub kilka lat wcze niej, w okresie 

kryzysu monarchii wczesnopiastowskiej po 1031 r. (Bo-

rowczak 2008: 42–44).

D bowa ód  nr I, któr  wykonano prawdopodobnie 

wcze niej, ni  rozegra y si  opisywane wypadki, mog a 

nale e  do obro ców, cho  obecno  zaczepu dziobo-

wego w kad ubie u atwia a przew óczenie jej ko mi lub 

pieszo nad jezioro z bardziej oddalonych rejonów w celu 

dokonania niespodzianego ataku. Natomiast jednostki III 

i VI, które zosta y wykonane z mi kkich gatunków drew-

na, mo na próbowa  czy  z si ami napastników. Z braku 

w bliskim s siedztwie Jeziora Lednickiego odpowiednich 

pni d bowych do wykonania du ych odzi, przed przy-

st pieniem do ataku na ufortyÞ kowan  wysp  wykonano 

odzie z jedynych du ych drzew, jakie ros y w okolicy, 

czyli lip i topoli. Zastosowanie mi kkiego gatunku drewna 

wp ywa o na obni enie wagi odzi i zwi kszenie jej wypor-

no ci, a przede wszystkim przy piesza o proces obienia 

kad uba. Nale y w tym miejscu podkre li , e czó na te 

s  jedynymi przyk adami d ubanek z okresu redniowiecza 

wykonanych z tak nietrwa ych materia ów, co wzmacnia 

tez  o okazjonalnym pretek cie do ich sporz dzenia.

Tabela 1. Zestawienie wczesno redniowiecznych d ubanek, przeznaczonych do dzia a  militarnych

Table 1. Ste of early mediaeval dugouts designed for military operations

Lp. Miejsce odkrycia Rzeka/ 
Jezioro

Rok 
odkrycia

Materia Datowanie metodami 
datowania bezwzgl dnego

Zachowane wymiary 
L x B x H [m]

Literatura

1. Ulanów San 1978 d b po 728 AD (dendro) 5,4 x 0,55 x 0,2 Ossowski 1999

2. Nieznane (ze zbiorów 
MA w Gda sku)

Wis a? nieznany d b 1490+50 BP
547-631 AD

Gd-1895

11,2 x 0,96 x 0,39 Ossowski 1999

3. Bielice nieznane nieznany d b 1360+50 BP 5,03 x 0,46 Szymczak 1997

4. Solec Wis a 2000 d b 1125+40 BP d . ponad 
2,18 x 0,64 x 0,27

niepublikowany

5. Ostrów Lednicki I Jezioro 
Lednickie

1960 d b po 969 AD
(dendro)

10,19 x 0,87 x 0,45 Ossowski 1999

6. Ostrów Lednicki III Jezioro 
Lednickie

1989 lipa 680+120 BP
980-1150 AD

Gd-12180

d . ok. 10 Ossowski 1999

7. Ostrów Lednicki VI Jezioro 
Lednickie

1999 topola 1000+50 BP ponad 6 x 0,43 x 0,18 Kaczmarek, 
Ossowski 2007

8. Kamie  Pomorski 2 nieznane nieznany d b 770+60 BP d . 6,1 x szer. 0,64 Szymczak 1997

9. Wojtkowice Bug 1988 d b 570+50 BP
1313-1423 AD

Gd-7921

d . 7,02 x szer. 0,72 Ossowski 1999

10. Muzeum w Gliwicach nieznane nieznany d b po 1264 AD (dendro) 5,44 x 0,59 x 0,32 Ossowski 1999

11. Wroc aw Odra 1895 d b niedatowany 10 x 0,7 x 0,26 Hellmich 1912



254 WALDEMAR OSSOWSKI

Czó na I, III i VI dzi ki swoim kszta tom, nap dza-

ne przez 4–6 wios uj cych z r ki krótkimi wios ami, mo-

g y osi gn  znaczn  pr dko , by y wi c odpowiednimi 

rodkami do szybkiego przerzucania zbrojnych na teren 

nieprzyjacielski, gdzie staczali walk . Z drugiej strony ich 

przekrój poprzeczny oraz niewielka wysoko  burt po-

wodowa y, e by y bardzo niestateczne i uniemo liwia y 

przebywanie w odzi w pozycji innej ni  siedz ca lub pó -

kl cz ca, znacznie ograniczaj c mo liwo  uczestnictwa 

w bezpo rednich starciach na wodzie.

Omawiane odzie zdaj  si  stanowi  wiadectwo ata-

ku na Ostrów Lednicki jednostkami p ywaj cymi od stro-

ny wody. W trakcie dotychczasowych prac wykopalisko-

wych nie natraÞ ono na pozosta o ci innych konstrukcji 

szkutniczych, np. jednostek klepkowych. Trudno zgodzi  

si  z sugestiami wskazuj cymi na mo liwo  dzia ania 

atakuj cych na dora nie zbitych tratwach (Wilke 2006: 

448), poniewa  du a g boko  jeziora uniemo liwia a 

nap dzanie tego typu pojazdów i kierowanie nimi, jako 

e czynno ci te wykonywano dr gami.

Informacje o wykorzystywaniu d ubanek do wykona-

nia dalekich rajdów w okresie redniowiecza zawarte s  

w kronikach redniowiecznych. Bliskie czasom star  na 

Ostrowie Lednickim s  wypadki zanotowane w Powie ci 

minionych lat o wyprawie wojennej odziami, zorgani-

zowanej przez kijowskiego ksi cia Jaros awa M drego 

przeciwko Mazowszanom w 1041 i 1047 r. (PML 1999: 

120–121). W tym ostatnim przypadku odzie jednopien-

ne by yby odpowiedniejsze ze wzgl du na konieczno  

pokonania licznych przew ok pomi dzy Dniestrem a Bu-

giem (Skar y ska-Jankowska 2007). Wyprawa ta mog a-

by by  podobna do opisywanego przez wspomnianego 

wcze niej Konstantyna PorÞ rogenet  ataku Rusów, którzy 

sp ywali jednodrewkami wyruszaj c na Konstantynopol 

(Labuda 1954: 292–297). Podobny opis ataku przy u yciu 

d ubanek w trakcie krzy ackiej rejzy przeciwko Litwinom 

w 1376 r. znale  mo na w kronice Wiganda z Marburga 

(Wigand 1842: 213).

odzie z okresu nowo ytnego

odzie z okresu nowo ytnego odkryte w jeziorze Led-

nickim ró ni  si  od poprzedniczek wymiarami, sposobem 

wykonania i rozplanowaniem wn trza. odzie jednopien-

ne o pó okr g ym przekroju poprzecznym odznaczaj  si  

ma  stateczno ci , wymagaj c  pracy wio larza poprzez 

balansowanie cia em lub zajmowanie jak najni szej pozy-

cji w odzi. Najprostsz  modyÞ kacj  w celu poprawienia 

bezpiecze stwa p ywania jest nadanie formie kad uba o-

dzi p askiego dna. Uzyskuje si  to poprzez styczne usu-

ni cie pó okr g ej dennej cz ci kad uba. P askie, szersze 

dno zapewnia wi ksz  wyporno  i stateczno , umo li-

wia przebywanie w d ubance w postawie siedz cej, a na-

wet stoj cej. 

Przyk adem najstarszej jednostki tego typu z Jeziora 

Lednickiego jest jak dotychczas ód  numer II. Zosta a 

ona znaleziona w 1982 r., ca kowicie zagrzebana w mule 

przy po udniowo-zachodnim cyplu wyspy, na g boko ci 

9,5 m (ryc. 3a). Wewn trz znaleziono liczne kamienie po-

chodz ce z pozosta o ci roma skich budowli kamiennych 

usytuowanych na Ostrowie Lednickim (Górecki 1985). 

Mierzy a tylko 4,54 m d ugo ci i mia a 0,48 m wysoko-

ci i 0,74 m szeroko ci. Wykonana z d bu. Poza p asko 

ukszta towanym dnem, cechuje j  przekrój poprzeczny 

zbli ony do prostok ta. Wewn trz w trakcie obienia po-

zostawiono jedn  gród  o grubo ci 10 cm umiejscowion  

w dwóch trzecich d ugo ci. Element ten pe ni  funkcj  roz-

dzielaj c  mniejszy przedzia  rufowy, w którym znajdo-

wa  si  u ytkownik, od wi kszego dziobowego. O takim 

podziale wiadczy równie  to, e w burtach, w odleg o ci 

28,0 cm za grodzi , wy obiono podpórki do umocowania 

aweczki. U ytkownikiem móg  by  rybak, który siedz c 

w suchej cz ci rufowej, trzyma  przed sob  w mokrej 

cz ci sprz t do po owów oraz z owione ryby. Odnoto-

wa  jeszcze nale y inne szczegó y, takie jak pogrubione 

przy grodzi dno oraz obecno  dwóch otworów o redni-

cy 2,5 cm przy dziobie, przeznaczonych do zamocowania 

dr ka cumowniczego.

Pocz tkowo na podstawie kontekstu archeologicznego 

wiek zabytku okre lano wst pnie na pierwsz  po ow  X w. 

i ze wzgl du na znalezione wewn trz kamienie uznawano 

za jednostk  transportow , przewo c  surowiec do budo-

wy którego  z kamiennych obiektów architektonicznych 

Ostrowa Lednickiego. Przyczyn  jej zatoni cia mia o by  

p kni cie rufy, by  mo e spowodowane przeci eniem 

kamieniami (Górecki 1985: 90)2.

Badania dendrochronologiczne wykonane w 1998 r. 

pozwoli y na zmian  tych przypuszcze , gdy  stwier-

dzono, e pie  do jej wykonania ci to po 1512 r. (Kr -

piec, Zielski 1999: 251). Zatoni cie odzi z kamieniami 

wiadczy, e ód  nie by a zaprojektowana do transportu 

wi kszej ilo ci towarów. wiadczy raczej o tym, e ju  

w XVI w. miejscowa ludno  pozyskiwa a metodami go-

spodarczymi materia  z rozbieranych budowli roma skich 

usytuowanych na Ostrowie.

Z terenów Wielkopolski znane s  dwa podobne znale-

ziska (ryc. 3b, c). Pierwsze z nich to d ubanka wydobyta 

w okolicach Kosewa z jeziora Powidzkiego, znajduj ca 

si  w zbiorach Muzeum Okr gowego w Koninie, wyko-

nana po 1571 r. Podobne czó no odkryte zosta o w 2006 r. 

w miejscowo ci Borowy M yn niedaleko Pszczewa w je-

ziorze Piecniewo, ale wiek czó na nie jest dok adnie zna-

ny (Ossowski 2006). Wszystkie trzy odkrycia wiadcz  

o rozpowszechnieniu w XVI w. specyÞ cznej formy jedno-

osobowych, p askodennych czó en okre lanych w litera-

turze typem Kosewo (Ossowski 1999: 130).

2 W okresie pó niejszym na zlecenie Muzeum Pierwszych Piastów wykonano te  badania radiow glowe próbki pobranej z odzi 

nr II (Lod-272), które przynios y wynik 1298–1411 AD; 610+100 BP (Pazdur i inni 1999: 295).



255ODZIE JEDNOPIENNE Z JEZIORA LEDNICKIEGO

Ryc. 3. ód  II z Jeziora Lednickiego, po 1512 r. (a) oraz podobne odzie z Wielkopolski: z Kosewa, po 1571 r. (b) i z jeziora 

Piecniowo (c) (rys. W. Ossowski).

Fig. 3. Boat II from Lednickie Lake, after 1512, (a) and similar boats from the Greater Poland: from Kosewo, after 1571, (b) and from 

Piecniowo Lake (c) (by W. Ossowski).
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Ryc. 4. Nowo ytne d ubanki z Jeziora Lednickiego: ód  nr IV, po 1716 r. (rys. W. Ossowski) i ód  nr VII (wg Szulta 2005). 

Fig. 4. Contemporary dugouts from Lednickie Lake: boat no IV, after 1716 and boat no VII (after Szulta 2005).

Niektóre z wspomnianych cech wykonania odzi, czyli 

p askie dno z jedn  grodzi , stwierdzono tak e w jedno-

stce nr V. Odkryto j  w sierpniu 1999 r. w trakcie pod-

wodnych bada  reliktów mostu „pozna skiego”, prowa-

dzonych przez ekspedycj  Uniwersytetu Miko aja Koper-

nika w Toruniu. D ubanka ta zalega na g boko ci 8 m na 

po udnie od mostu „pozna skiego”, oko o 50 metrów od 

brzegu. Jej s abo zachowane pozosta o ci to cz  denna 

z jedn  grodzi  o grubo ci 8–9 cm, umiejscowion  w od-

leg o ci 0,80 cm od szerszego, prawdopodobnie rufowego 

zako czenia, spoczywaj ce w pozycji do góry dnem. Au-

tor w sierpniu 1999 r. wykona  pod wod  pomiary i pobra  

próbki drewna do bada . Pozwalaj  one na stwierdzenie, 

e kad ub tej d ubanki wykonano z pnia sosny (Pinus sp.). 

Wiek tego czó na nie zosta  okre lony metodami datowa-

nia bezwzgl dnego – cechy wykonania wskazuj  na jej 

nowo ytn  metryk .

Do najm odszych jednostek odkrytych w jeziorze 

Lednickim nale y ód  nr IV (ryc. 4a). Zosta a wykonana 

z sosny (Pinus sp.), a wymiary kad uba s  nast puj ce: 

d ugo . 4,25; szeroko  0,66; wysoko  do 0,56 m. Cha-

rakterystyczne dla tej jednostki s  dwie grodzie umiejsco-

wione w rodkowej cz ci kad uba, wydzielaj ce cze  

do przechowywania ryb, czyli sadz. By  to sadz typu mo-
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krego o czym wiadcz  nieregularnie wywiercone otwory 

pozwalaj ce na nap yw wody do rodka. Innym, intere-

suj cym rozwi zaniem jest obecno  w obydwu burtach 

wstawek w postaci sosnowych, dartych promieniowo kle-

pek przybitych gwo dziami. Nie wystaj  one jednak po-

wy ej wysoko ci burt obionego kad uba. Niepewne jest, 

czy klepki te uzupe nia y braki drewna powsta e na sku-

tek uszkodze  powsta ych w trakcie d ugotrwa ego u yt-

kowania, czy z naturalnych ogranicze  spowodowanych 

niemo no ci  pozyskania ju  w tym czasie odpowiedniej 

wielko ci k ody. Wiek ci cia drzewa do wykonania so-

snowych klepek zosta  okre lony na podstawie wykona-

nych analiz dendrochronologicznych na po roku 1716 

(Kr piec, Zielski 1999: 241).

Naprawy czó en, polegaj ce na wprowadzaniu dodat-

kowych klepek w calizn  d ubanki, by y cz sto odnoto-

wywane w opisach etnograÞ cznych z pocz tku XX w. 

w Wielkopolsce i na Kaszubach. „U niektórych rybaków 

wiejskich zachowa y si  jeszcze z dawnych czasów praw-

dziwe czó na tzw. d uba ce z jednego pnia dr one «opu-

ch », czyli nadbitk  tarciczn  a próg wewn trz maj ce” 

( laski 1917: 25). Podobne lady reperacji nosz  d ubanki 

z Wdzydz Kiszewskich, które opatrzono krótkimi nabity-

mi deskami. Bardziej zmodyÞ kowan  form  jest d ubanka 

odnaleziona w jeziorze Radu skim w pobli u Chmielon-

ka, datowana na po roku 1788, w której niskie wy obione 

dno, o wysoko ci 12 cm, ma nadbudowane burty z poje-

dynczych klepek (Ossowski 1999: 159).

Do opisywanej poprzednio bardzo podobna jest ostat-

nia z odzi lednickich, numer VII, która zosta a znalezio-

na w roku 2001 podczas penetracji wzd u  zachodniego 

brzegu Ostrowa Lednickiego w sektorze 4 (ryc. 4b). By a 

to p askodenna ód  o d ugo ci 3,5 m, z dwoma grodziami 

umiejscowionymi w cz ci rodkowej (Szulta 2005: 78). 

Podobie stwo dotyczy sylwetki kad uba oraz rozplanowa-

nia wn trza. Umiejscowiony w podobnym miejscu sadz 

nie ma otworów, brakuje te  dodatkowych klepek. ód  

ta jest nieznacznie wi ksza od d ubanki numer IV, by o to 

uwarunkowane wielko ci  pnia, jakim dysponowa  szkut-

nik. Ponadto zosta a wykonana z pnia d bowego. Dost p-

no  lepszego surowca mo e sugerowa , e wykonano 

j  wcze niej ni  czó no numer IV, jednak rozstrzygaj ce 

w tej sprawie b d  wyniki analiz metodami datowania 

bezwzgl dnego. 

Podsumowanie

Omówiony zespó  znalezisk zabytków dawnego szkut-

nictwa z Jeziora Lednickiego wskazuje, e w poszczegól-

nych okresach wykonywano ró norodne formy i typy d u-

banek, których kszta ty by y dostosowane do sposobu ich 

wykorzystywania. Aby mog y dobrze wykonywa  swoj  

rol , musia y spe nia  zak adane wymagania oraz odpo-

wiednie warunki bezpiecze stwa dla u ytkowników. 

Najstarsza ód  – nr I, wyró nia si  jako ci  wykonania 

niespotykan  w innych odziach odkrytych w Polsce. Cho  

trudno obecnie z ca  pewno ci  potwierdzi  wcze niejsze 

sugestie, e mog a to by  ód  ksi c  lub jednostka prze-

znaczona do specjalnych zada  (Wojciechowska 1962: 49; 

Prosnak 1975: 518), to jednak zapewne staranno  wy-

konania podkre la a presti  osób pokonuj cych ni  prze-

strze  jeziora. Nie jest spraw  przypadku, e jak zosta o to 

szczegó owo potwierdzone, jednostka ta pochodzi z okre-

su, kiedy o rodek na Ostrowie Lednickim odgrywa  wa n  

rol  w tworz cym si  pa stwie piastowskim.

Kolejne dwie odzie wczesno redniowieczne (nr III 

i VI), cho  w formie podobne do poprzedniej, to z powo-

du niezwyk ego surowca u ytego do ich wykonania oraz 

kontekstu zalegania, nale a oby wi za  z dramatycznymi 

wydarzeniami, które doprowadzi y do zniszczenia mostów 

lednickich, a ci lej z atakiem zbrojnych prowadzonym od 

strony wody na wysp .

Pochodz ca z pocz tków XVI w. kolejna d ubanka 

nr II ró ni si  od poprzednich wymiarami, sposobem wy-

konania i rozplanowaniem wn trza. Niewiele podobie stw 

znajdzie si  równie  w porównaniu z ponad dwie cie lat 

m odszym czó nem Lednogóra IV. D ubanki z okresu no-

wo ytnego zalegaj ce w jeziorze Lednickim nie wyró -

niaj  si  niczym szczególnym na tle podobnych zabytków 

z terenu Polski i s  przyk adem mniejszych pojazdów 

wodnych u ywanych przede wszystkim do rybo ówstwa, 

ale i okazjonalnie tak e do transportu czy komunikacji.
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Logboats from Lednickie Lake

Summary

Multi-annual underwater archaeological explorations in the 

area of Ostrów Lednicki resulted in discovering old boat-build-

ing historical relics. These were watercrafts, made of a single 

tree trunk, deÞ ned as logboat (monoxylon boat), dugout or dug-

out canoe. Up to the present time, 7 dugouts have been spot-

ted, what places this collection in the Þ rst position in terms of 

a number of that watercrafts type, discovered in a single water 

body in Poland. 

The characterized set of historical Þ nds of old boat-building 

from Lednickie Lake indicates, that various forms and types of 

dugouts, which shapes were adapted to the way of their use, had 

been made there in respective periods. Watercrafts had to comply 

with assumed requirements and relevant safety conditions for us-

ers, in order to perform their task well. 

The oldest boat – no. I, is distinguished by workmanship of 

a quality, unparalleled in other boats discovered in Poland. Al-

though at present, it is difÞ cult to conÞ rm with certainty earlier 

suggestions, that it could have been duke’s boat or a watercraft 

for special tasks, accuracy of its construction, we should think, 

emphasized the prestige of a person travelling by it across the 

lake. The fact, that this boat comes from the period when the 

center of Ostrów Lednicki played an important role in arising 

state of the Piasts, is not accidental.

Two succeeding mediaeval boats (no. III and VI), are similar 

in form to the previous one, however, because of unusual mate-

rial used for the construction and the context of their deposi-

tion, they would be associated with dramatic events, which led to 

the destruction of Lednica bridges, and more precisely, with the 

armed attack carried out from the side of water onto the island. 

Another logboat no. II, originating from the beginning of 

16th c differs from the previous ones with its manufacturing 

method and interior composition. Few similarities are also ob-

served comparing it to a boat from Lednogóra IV, two hundred 

years younger. Logboats from modern times deposited in Led-

nickie Lake are not conspicuous against the background of simi-

lar historical heritage objects of Polish territory by anything spe-

cial and are examples of smaller watercrafts used Þ rst of all for 

Þ shing, but occasionally also for transport or communication.


