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Wstęp
Podjąłem w tej sytuacji honorowe zobowiązanie na napisanie kilku artykułów do Gazety

Chełmżyńskiej  w zakresie prahistorii  i  historii  Chełmży.  Ten artykuł jest  pierwszym z tej  serii.
Ostatecznie przeważa treść z okresu wpływów rzymskich i ze średniowiecza. Szersze opracowanie
tej tematyki jest zawarte w Dziejach ziemi chełmińskiej mojego autorstwa.

Władysław Goliński
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Klimat
Okres ostatniego zlodowacenia w praktyce uniemożliwiał życie człowieka na terenach za-

jętych przez lód. Życie zawsze potrzebuje kilku gatunków by mogło trwać i się rozwijać. Na grani -
cy lodowca występowały renifery i inne zwierzęta- to powodowało zwykle obecność ludzi polują-
cych na renifery, łowiących ryby... 

Dopiero po całkowitym wycofaniu się lądolodu na teren obecnego Morza Bałtyckiego po-
wstały ponownie warunki umożliwiające zasiedlenie ziem na południowym brzegu Bałtyku. Okres
schyłkowej pogody zimnej (od ok. 15 do 10 tys. lat temu) charakteryzował się kilkoma ocieplenia-
mi; przedzielały je ochłodzenia, podczas których lądolód zatrzymywał się w różnych dzisiejszych
regionach krajów bałtyckich i Skandynawii.  Warstwy gliny wskazują, że w południowej Skanii
wielkie topnienie lodu zaczęło się około 12 000 lat p.n.e., w środkowej Szwecji rozpoczęło się o
około 3000 lat  później  i  trwało przez następnych kilka tysięcy lat.  (Ingvar Andersson;  Dzieje
Szwecji,  Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1967) Wspomniane zmiany klimatyczne
są dobrze znane dzięki profilom osadów organicznych (torfowisk), głównie na Niżu Polskim. Spe-
cjalne miejsce wśród tych profili zajmują osady jeziora Gościąż koło Bydgoszczy, w których poje-
dyncze  warstewki  (tzw.  warstwy),  odpowiadające  kolejnym  latom,  pozwalają  datować  późne
zmiany klimatu okresu zimnej pogody (Janusz Krzysztof Kozłowski, Piotr Kaczanowski; Najdaw-
niejsze dzieje ziem polskich, t.1, OFICYNA WYDAWNICZA, Kraków, 1998.).

Woda, którą wchłonął lód lodowca miała oczywisty wpływ na poziom wody w morzach.
Tak samo na poziom wód gruntowych ma „puchnięcie” powłoki gleby, z której został zdjęty cię-
żar lądolodu.

Do  roku  3000  p.n.e.  cały  rejon  (ATLANTYKU  PÓŁNOCNEGO) podlegał  wzrostowi
temperatury i nazwany jest okresem optimum klimatycznego. Były to czasy ciepłej,  wilgotnej
pogody, kiedy granica lasu przesuwała się daleko na północ, na  bezdrzewne obecnie pustkowia
tundrowe Arktyki, a lód z całej powierzchni Morza Arktycznego znikał w ciągu lata. Od około roku
3000 p.n.e. aż do początków ery chrześcijańskiej  pogoda na  ogół psuła się nieustannie.  (Mowat
Farley;   WYPRAWY   WIKINGÓW,    Wydawnictwo „Książnica", Katowice 1995). Poziom wody
w Bałtyku w ok. 2000 roku p.n.e. był  wyższy od dzisiejszego o około 25-30 m o czym mówią
obrazy naskalne w okręgu nadmorskim na granicy Szwecji i Norwegii np. w Tanum- w momencie
powstania tych obrazów w tym miejscu znajdował się brzeg morza. Wydaje się, że około 500 roku
p.n.e.  nastąpiło  nagłe  i  gwałtowne  pogorszenie  się  warunków,  które  musiało  być  niemal
katastrofalne  w skutkach.  Właśnie  wtedy zostają  opuszczone  warowne grody znajdujące  się  w
naszym regionie, są to grodziska kultury łużyckiej z epoki brązu, te najbliżej Ustki to Gałęzinowo i
Żoruchowo.

Informację o podróży Pyteasza na północ z Morza Śródziemnego odnotowuje kilka kronik
no i  mamy same zapisy Pyteasza.  Tak więc kiedy w 330 roku p.n.e.  Pyteasz wypłynął  swym
statkiem na północ, arktyczny lód pakowy sięgał znacznie dalej na południe niż obecnie; nie ma
więc nic dziwnego w jego  doniesieniach o napotkaniu polarnego paku ledwie o dzień drogi  na
północ od Islandii. Warunki klimatyczne były nadal bardzo złe aż do V wieku n.e. i znamionowały
je poważne zakłócenia  cykloniczne oraz chłodna,  wilgotna pogoda, co odstręczało od  dalekich
wypraw  pełnomorskich  w  ciągu  tych  stuleci.  Jednakże  w  V  wieku  długotrwała  zmiana  na
niekorzyść zakończyła się i nastąpiła poprawa klimatu. Właśnie w V wieku plemiona słowiańskie
zajmują południowy brzeg Bałtyku od Wisły po Łabę.

Z początkiem IX wieku poprawa pogody stała się tak znaczna, że na północnych morzach
znów było bardzo mało lodu dryfowego. Obok znacznego ocieplenia klimat był również suchszy;
burze cykloniczne stały się rzadsze i nastąpiło  kurczenie się pokrywy lodowcowej w Islandii,
Grenlandii oraz na Kanadyjskich Wyspach Arktycznych.

Znowu  na  Morzu  Arktycznym  było  zapewne  mało  wiecznego  lodu,  co  umożliwiało
podróże  badawcze  (lub  przypadkowe)  na  daleką  północ,  dając  podstawy  do  uporczywego
mniemania w wiekach późniejszych, że istnieje możliwość przepłynięcia wolnego od lodu Morza
Arktycznego  do  krainy  Kataj  [Chiny]  i  na  Wschód.  Przekonanie  o  tym  przyświecało  wielu
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badaczom Arktyki, włącznie z Henrym Hudsonem, i zostało porzucone dopiero po niepowodzeniu
ekspedycji Hayesa w roku 1861.
Ten długotrwały okres warunków sprzyjających nadal powodował ogólne polepszanie się klimatu
północy aż do osiągnięcia optimum z początkiem XI stulecia. Okres ten otrzymał nazwę małego
optimum klimatycznego i trwał do początków XIII wieku.
Charakterystykę  tego  okresu  przedstawił  w  1961  roku  w  Rzymie  na  sympozjum  UNESCO
poświęconym zmianom klimatu angielski meteorolog H.H. Lamb:
„Arktyczny lód pakowy stopniał do tego stopnia, że lód dryfowy na wodach w okolicy Islandii i
Grenlandii  na  południe  od  70°  szerokości  północnej  pojawiał  się  w  latach  osiemsetnych  i
dziewięćsetnych  bardzo  rzadko  i  w  ogóle  był  zjawiskiem nieznanym  w latach  1020-1200,  po
którym  to  czasie  nastąpił  nagły  wzrost  częstotliwości  jego  występowania...  Średnie  roczne
temperatur ( w południowej Grenlandii) były wyższe od 2 do 4 stopni Celsjusza w porównaniu z
obecnymi. Wydaje się możliwe, że i temperatury północnych krańców Atlantyku były odpowiednio
wyższe." (Mowat   Farley;   WYPRAWY   WIKINGÓW,    Wydawnictwo „Książnica", Katowice
1995).

ŁODZIE LUDNOŚCI KULTURY ŁUŻYCKIEJ I POMORSKIEJ 
Przed Gotami (kultura wielbarska- tutaj od II- Vw.) gospodarzem terenów okolicy Chełmży 

była ludność kultury łużyckiej (orientacyjnie od 1200 w. pne.- IVw. pne.) potem kultury pomorskiej
(orientacyjnie od IV- Iw. pne.). Prof. Jadwiga Chudziakowa w „KULTURA ŁUŻYCKA NA 
TERENIE MIĘDZYRZECZA WISŁY, DRWĘCY I OSY” m. in. mówi, że:

„Na badanym terenie odnotowano dwanaście stanowisk osadniczych, w tym cztery osady
otwarte, sześć obronnych i dwa stanowiska osadnicze o nieokreślonym charakterze. Są to osady
obronne w Lembargu, pow. Brodnica, Gzinie, pow. Chełmno, Nogat Wielki i Słupski Młyn — pow.
Grudziądz,  Kamieniec,  pow.  Toruń,  Kałdus,  pow.  Chełmno,  oraz  osady  otwarte  w  Kałdusie  i
Starogrodzie  — pow.  Chełmno,  Gostkowie,  pow.  Toruń i  w Toruniu.  Osady o  nieokreślonym
charakterze to stanowiska w Chełmży i Nieszawce — pow. Toruń.”

Ze względu na występowanie drogi lokalnie łączącej: - Grodno (osada obronna)  - Łoza (w
środku starej osady obronnej stanął w czasach wczesnochrześcijańskich Kościół p.w. św. Mikołaja
w Chełmży -  Kałdus (tzn.  jego obronna osada z epoki brązu) -Gzin (grodzisko) -  .  W tych tu
rozważaniach nie ma wpływu czy przyjmie się w Łozie istnienie osady obronnej, czy otwartej. Fakt
występowania osady na wyspie wystarcza by przyjąć również istnienie komunikacji wodnej. Łodzie
były powszechnie wykorzystywane np. przez bartników do transportu miodu....

Ossowski Waldemar w „STUDIA NAD ŁODZIAMI JEDNOPIENNYMI Z OBSZARU...”,
POLSKI MARPRESS GDAŃSK 1999; poddaje analizie znaleziska również z tego okresu, można
przyjąć,  że łodzie  pływające w Łozie były mniej  więcej  te same jakich używano za miedzą  w
Biskupinie ponieważ Biskupin ma za sobą wszechstronne i gruntowe badania to zawsze łatwiej o
porównanie. Łodzie z tego okresu to czółna mające usztywnienie kadłuba (ławkę) pozostawioną
przy żłobieniu czółna z jednej  kłody.  Wymiary czółna,  szczególnie  jego szerokość narzucał  też
wymiar  kłody.  Metody  żłobienia  były  różne,  od  wypalania  węglem  drzewnym  do  używania
brązowego dłuta, powszechne są też metody kombinowane; wypalanie- struganie.

ŁODZIE GOTÓW I GEPIDÓW 
Dzisiaj jest bardzo wiele osób, nie będących z wykształcenia archeologami, historykami...,

którzy  potrafią  wymienić  co  najmniej  kilka  cmentarzysk  Gotów  powszechnie  nazywanych
kamiennymi kręgami. Wynika to z propagowania  przyczyny powstawania cmentarzysk i osiedli
Gotów i Gepidów występujących na całym Pomorzu. Przyczyną powstania tych cmentarzysk było
przejście  Gotów,  ludu wywodzącego  się  ze  Skandynawii,  celem ich  wędrówki  było  Cesarstwo
Rzymskie.  Różnie  nazywano  tę  krainę  skąd  przypłynęli  (dzisiejszą  Skandynawię),  stanowiącą
krańce świata. Jedni nazywali ją Thule, inni Scantinavia, Scandia, bądź też określano ją jako „góra
Saevo”. Trudno dziś dokładnie powiedzieć, co w znaczeniu geograficznym nazwy te wyznaczały.
Istnienie tych trudności nie oznacza wcale, by ludzie zamieszkujący ten obszar stanowili zaścianek
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kulturowy  Europy.  Goci  po  swojej  wędrówce  rozpoczętej  w  I  w.  n.e.  z  terenów  dzisiejszej
południowej  Szwecji  przez  Pomorze,  przy   pomocy,  a  często  i  walcząc  przeciw innym ludom
germańskim,  spowodowali  tak  wielkie  przemieszczenia  ludów,  że  wielu  naukowców okres  ten
nazywa okresem wędrówek ludów, a okres średniowiecza  liczy od ataku Hunów na Cesarstwo
Bizantyjskie.

Archeolog, Krystyna Hahuła; Cmentarzysko Gotów w Grzybnicy, [...] „Obecnie  wydaje się,
że kulturę czerniachowską należy traktować jako konglomerat  różnych elementów etnicznych z
dużym  procentem  Gotów,  ale  też  z  cała  pewnością  Wenedów,  Sarmatów  itd.  Zanikanie
cmentarzysk  środkowopomorskich  i  kaszubsko-  krajeńskich w pierwszej  połowie III  wieku jest
niewątpliwym  dowodem  na  przyłączenie  się  ludności  tubylczej  do  ekspansji  Gotów,  którzy  i
później  tworzyli  właściwie  zlepek  różnych  etnosów.  Wędrówka  Gotów ze  Skandzy (właściwie
Skandii)  nad  Morze  Czarne   była   niezwykle   skomplikowanym  procesem  kulturowym  oraz
społecznym i w tym kontekście zasługujące na uwagę jest przetrwanie języka i ciągłość tradycji
tego ludu...[...]

Jerzy Kmieciński, archeolog kierujący większością prac i piszący większość sprawozdań z
badań w swoich sprawozdaniach z roku 1958- zeszyt 8, ZNUŁ i 1959- zeszyt 12, ZNUŁ zaznacza
(moje streszczenie podanych dokumentów): Pomorze stanowi wydzielony przez pradoliny Odry i
Wisły,  Noteci  i  Warty  niezwykły  obszar.  Niezwykłość  ta  polega  głównie  na  możliwości
wykorzystania rzek (rzeka w języku greckim to pontos- droga) do transportu towarów i ludności.
Terytorium Pomorza Wschodniego oraz tereny południowej  Szwecji  wraz z wyspami Ölandią i
Gotlandią łączy szczególna zbieżność wytworów metalowych. Kurhany w Węsiorach są bliźniaczo
podobne do kurhanów skandynawskich.

Znaczna  część  pierwszego  i  początek  drugiego  wieku  to  okres  niepokojów  i  walk
ustawicznych, to okres niszczenia kultury. Obraz ten zmienia się radykalnie gdzieś pod koniec 1.
połowy II  w.n.e.  Na Pomorzu Wschodnim następuje rozkwit  kultury materialnej-  okres od 150
rokiem a początkiem III w.n.e. Na ten czas przypadają wszystkie cmentarzyska ze stelami i kręgami
kamiennymi.
Wspólnym elementem są groby w kręgach kamiennych. Do przyjścia Gotów zwyczaj nie spotykany
tutaj, w dolinie Wisły.

Cmentarzysko  Gotów  (właściwie  kultury  wielbarskiej)  znajdowało  się  w  Brąchnówku.
Zabytki znalezione na cmentarzu są przeniesione do muzeum, niestety, w terenie gołym okiem nie
można rozpoznać miejsca gdzie niegdyś było cmentarzysko. 

G. Ossowski, Mapa, 1881, Kraków
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Pragnę  dodać  parę  słów,  wypowiedzianych  przy  omawianiu  cmentarzyska  Gotów  w
Grzybnicy. [...] „Co ciekawe, groby te w świetle dotychczasowych danych są zazwyczaj kobiece,
należałoby  się  więc  spodziewać  bogactwa  ozdób  charakterystycznych  dla  tego  okresu.  I  znów
odpowiedź znajdujemy w sagach skandynawskich przekazujących, że Goci w dniach świątecznych
składali bogom ofiary zarówno ze zwierząt jak i z ludzi. Zachowany przekaz z Gotlandii mówi o
składaniu  ofiar  z  ludzi  w czasie  tingów.  Jest  bardzo prawdopodobne,  że była  to  swoista  kara
ustanowiona   dla   członka  plemienia  wyłamującego  się  z  zasad  regulujących  życie  wspólnot
(Krystyna Hahuła;  Cmentarzysko Gotów w Grzybnicy, Koszalin 1992).” [...] Nie stwierdzono czy
grób  był  kobiecy;  zarówno  w  Odrach  jak  i  w  Brąchnówku.  Poniżej  natomiast  pokazuję  na
wybranych przykładach lokalizację grodu względem obstawy kamiennej:

Ryc. 1 Odry. Krąg kamienny II. Grób
jest usytuowane w kierunku północno-
zachodnim,   znajduje  się  jeszcze
wewnątrz kamiennego kręgu.

Ryc.  2  Brąchnówko.  Miejsce  grobów  1,  2,  3.
Wszystkie  groby  są  usytuowane  w  kierunku
północno- zachodnim, znajdują się jeszcze wewnątrz
kamiennych kręgów.

Po tym co jest  powiedziane w sagach, o składaniu ofiar jestem skłonny sądzić,  że duch
składanej ofiary odgrywał rolę posła, gońca, anioła niosącego, zgodnie z kierunkiem określonym w
kręgu, wiadomość skierowaną od plemion będących „w drodze” do ich miejsc ojcowizny, do miejsc
ich rodzinnych domów. Jest to, rzecz jasna, zwykłe przypuszczenie.

Łodzie  przypisywane  Gotom  i  Gepidom  to  konstrukcje  powszechnie  pokazywane  w
literaturze  popularnonaukowej.  Nauka  ma  jednak  wątpliwości  w  prawdziwość  pokazywanych
konstrukcji  jako  łodzi  Gotów.  Trzeba  jeszcze  poczekać,  może  znajdziemy  taką  łódź,  najlepiej
zatopioną w bagnie bo bagno najlepiej konserwuje materiał organiczny. Może nawet znajdziemy
taką łódź w okolicach Chełmży, bo że tu byli Goci i korzystali z drogi wodnej rzek Browiny i Fryby
to nikt już dzisiaj nie ma żadnych wątpliwości. Poziom wód w rzekach, jeziorach i poziom wód
gruntowych na przełomie er (Goci byli tu ok. III-Vw.) był zdecydowanie wyższy niż poziom wód
jaki jest obecnie. 
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Dr George Indruszewski akurat pracował w Muzeum Łodzi Wikingów w Roskilde (Dania)
gdy poprosiłem naukowców tego muzeum o opinię w sprawie „łodzi Gotów”. Poniżej fragment
tego listu- wyjaśnienia będącego zarazem opinią wypracowaną przez naukowców tego muzeum: 
[...] 1. Wbrew Pana oczekiwaniu, Biblioteka naszego muzeum jest bardzo biedna jeśli chodzi o stan
posiadania opracowań opisujących okres późnorzymski i tzw. wędrówek ludów na południowym
wybrzeżu Bałtyku. Natomiast, jest sporo materiałów jeśli chodzi o archeologiczne obiekty z obsza-
ru Danii w okresie rzymskim i późnej, germańskiej epoki żelaza.
Ze względu na moją wcześniejszą pracę obejmującą obszar u ujścia Odry, dotknąłem tam dosyć
obszernie  w  paru  rozdziałach,  problematyki  związanej  ze  szkutnictwem  i  żeglugą  Gotów  i
Gepidów, tym bardziej jest to istotne, że od okresu przedwojennego istniała teoretyczna koncepcja
o  sile  i  pozostałości  Germańskiej  sztuki  szkutniczej  obejmująca  terytorialnie  wybrzeże
południowobałtyckie. Jeśli Panu okaże się potrzebna moja książka to jest do nabycia w Muzeum
Narodowym w Kopenhadze, a cena jej jest ok. 100 PLN.
Jeśli chodzi o opinię o łodziach Gotów i Gepidów, to jest to sprawa skomplikowana, która nie da
się wyjaśnić przez jeden krótki email.  Co mogę powiedzieć, to to, że archeologia jak dotąd, nie
odkryła  konkretnych  śladów po  łodziach  tych  ugrupowań  kulturowych,  a  jedynie  znaleziska  z
Nydam,  na wyspie  Als,  mogą coś  powiedzieć  o tym.  Z jednego znaleziska,  jednak,  nie  da się
stworzyć  całego obrazu,  tym bardziej,  że analizy dendrochronologiczne do tej  pory nie  ustaliły
miejsca pochodzenia drewna.
Sprawa się skomplikuje jeszcze więcej jeśli próbujemy szukać tożsamość Gotów i Gepidów. Tutaj,
zgadzam się z opinią Profesora Wolframa z Wiednia, mianowicie dla tej nazwy są dane w późnej
historiografii  rzymskiej  pewnych  ugrupowań  kulturowych  które  prawdopodobnie  zebrały  się  z
różnych grup socjalnych, językowych, i może też etnicznych. Innymi słowami, Goci to podobna
nazwa jaką my dzisiaj nazywamy Indian ze Stanów Zjednoczonych, chociaż oni wcale nie mają nic
wspólnego z Hindusami z Indii.
Jeśli Pan jest bardzo tym zainteresowany, proponuję przeczytać najpierw te tematycznie związane
rozdziały z mojej książki. Tam znajdzie Pan także sporo literatury polskiej i niemieckiej, jest tam
wiele interesujących Pana opisów. Książka jest wydana po angielsku. [...]

W zasadzie dr G. Indruszewski wyjaśnia sprawę. Nie mogę jednak oprzeć się myśli, że my
tych łodzi Gotów jesteśmy blisko, prawie ich dotykamy, niewiele czasu minie kiedy z ziemi  albo
spod  powierzchni  wody,  z  dna,  wydobędziemy  wraki  tych  łodzi.  Nie  jest  o  tym  przekonany
wspominany wyżej prof. Wolfram z Wiednia. Poniżej fragment listu profesora:
[...]  Auf  Ihre  berechtigten  Fragen  weiß  der  Historiker,  der  Nichtarchäologe,  keine  wirkliche
Antwort.  Was  in  den  schriftlichen  Quellen  über  die  Gutonen/Gotonen  der  ersten  beiden
Jahrhunderte nach Christus steht, fäßt folgendes sagen: Nördlich von Böhmen und Mähren müssen
die Lugier/Vandalen gewesen sein, zu denen die Gutonen gehörten. Um 150 n. Chr. siedelten die
Gutonen als kleines Volk am rechten Ufer der Weichsel in der Nähe der Veneter. Die Information
der um 530 entstandenen Urfassung der Getica über die gotische Wanderung von der Insel Scandza
auf den Kontinent (Gothisc-andza= Gotenküste) ist für genaue Lokalisierungen nur sehr, sehr vage
heranzuziehen. Das ist alles! Leider!
Jedenfalls vielen Dank für Ihre interessante Mitteilung. Ihr Herwig Wolfram. [...]
Skrót tłumaczenia powyższego listu: Nie mają rzeczowej odpowiedzi na istotne pytania ani historyk
ani archeolog. Nie da się określić ani dokładnie gdzie ani dokładnie kiedy przeprawiły się plemiona
z północy. Źródła historyczne pochodzą dopiero z dzieła Getica, 530 lat od zaistniałych zdarzeń. I
to jest już wszystko, niestety.

Czy  to  nie  jest  wyzwanie,  mamy  w  Bliskości  Brąchnówka  (a  może  nawet  w  samym
Brąchnówku) osadę Gotów i jej nie poszukamy? Nie poszukamy wraków łodzi wzdłuż rzek Fryby i
Browiny? Nie poszukamy przystani Gotów i Gepidów?
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SŁOWIAŃSKA PRZYSTAŃ W ŁOZIE
Z konieczności trzeba przenieść miejsce dociekań nad Morze Czarne- tj. tam dokąd poszli

Goci,  tam skąd przyszli  Słowianie.  Trzeba  bowiem odpowiedzieć  sobie  na  pytanie,  czy  łodzie
klepkowe, które później występują u Słowian są to te same, które ci Słowianie ze sobą przynieśli?

Tylko dwa słowa przepisane od prof. Władysława Kowalenko z jego artykułu:  Łodzie u
Słowian wczesnośredniowiecznych [w:] NAUPEGIOLOGICA, PRACE I MATERIAŁY KOMISJI
HISTORII OKRĘTOWNICTWA.; [...] Podstawę dla badań rozwoju łodzi słowiańskiej są materiały
archeologiczne, wydobywane z rzek, jezior, torfowisk, mórz znajdujących się na drogach żeglugi i
osadnictwa we wszystkich krajach słowiańskich. Fragmenty łodzi lub ich wraki znajdujące się w
muzeach stanowią na ogół materiał nie opublikowany we wszystkich krajach słowiańskich i przez
to trudno dostępny.  Dlatego opracowanie techniki budowy łodzi jeszcze nie dojrzało do takiego
stadium, które można uważać za wystarczające do szczegółowego jej traktowania. Z tego względu
trzeba  brać  pod  uwagę  cały  zespół  danych  etnograficznych,  oraz  danych  językowych,  ażeby
przedstawić, na razie tylko schematycznie- rozwój łodzi w głównych jego etapach.

Trzeba  przy  tym  rozróżniać  dwa  wielkie  regiony  kształtowania  się  łodzi,  bałtycki  i
śródziemnomorski. Każdy z nich wytwarzał własne typy łodzi, przystosowane do właściwości tych
mórz i potrzeb gospodarczych ludności wybrzeża opanowanego przez Słowian. Skandynawowie i
Słowianie bałtyccy przez stałe ze sobą kontakty wywierali wzajemny wpływ na strukturę swoich
łodzi, zachowując przy tym pewne swoiste cechy w poszczególnych typach łodzi.....[...]

Taki wizerunek łodzi, bardzo podobny do wizerunku łodzi Wikingów (z pewnością jest to
łódź słowiańska) rzemieślnicy z Moraw umieścili na płaskorzeźbie drzwi katedry w Gnieźnie w
XIw. To z pewnością jest wizerunek łodzi klepkowej.

Brak  obwałowań  w  miejscu  domniemanego  grodziska  w  Łozie  (dzisiejsze  miejsce
posadowienia  kościoła  pw.  św.  Mikołaja),  tłumaczę  nie  stosowaniem  takich  konstrukcji  przez
ludność pruską (patrz Gall Anonim,) [...] „nie oblegał grodów ani miast, bo ich tam nie ma, gdyż kraj
ten jest  broniony przyrodzonymi  warunkami  i  naturalnym  położeniem na wyspach wśród jezior i
bagien,[...]  Zwyczaje  i  sposoby  walki  mogły  być  na  granicznych  ziemiach  przejmowane  od
przeciwnika; w tym przypadku technika walki przeszła z Prus do Polski.

Łodzie Prusów z pewnością wielokrotnie cumowały do pomostu przystani w Łozie. Są one, te
łodzie, opisywane w czasie pobytu kupców z Bremy w porcie Upsali w Szwecji. Upsala leży koło
dzisiejszego Sztokholmu. Jedynym dużym portem Prus było Truso (koło dzisiejszego Elbląga).

Gall Anonim; KRONIKA POLSKA, KSIĘGA III, [24] Rozdział o spustoszeniu Prus przez Polaków.
„A niestrudzony Bolesław zimową porą1 bynajmniej nie zażywał wywczasów jak człowiek gnuśny, lecz wkroczył

do Prus, krainy północnej, lodem ściętej, podczas gdy nawet władcy Rzymu, walcząc z barbarzyńskimi ludami, zimowali
w przygotowanych [na to] warowniach, a nie wojowali przez całą zimę2.  Wkraczając  do Prus,  z  lodu na jeziorach i
bagnach korzystał  jakby z mostu, bo nie ma do owego kraju innego dostępu, jak  tylko przez jeziora i bagna. A
przeszedłszy jeziora i bagna i dotarłszy do kraju zamieszkanego, nie zatrzymał się na jednym miejscu, nie oblegał
grodów  ani  miast,  bo  ich  tam  nie  ma,  gdyż  kraj  ten  jest  broniony  przyrodzonymi  warunkami  i  naturalnym
położeniem na wyspach wśród jezior  i  bagien,  a  ziemia  podzielona na źreby3 dziedziczne między  wieśniaków i
mieszkańców. A zatem wojowniczy Bolesław, rozpuściwszy zagony wszerz  i wzdłuż po owym barbarzyńskim kraju,
zgromadził  niezmierne łupy,  biorąc do niewoli  mężów i kobiety,  chłopców i dziewczęta,  niewolników i  niewolnice
niezliczone, paląc budynki  i mnogie wsie; z tym wszystkim wrócił bez bitwy do Polski, choć właśnie bitwy ponad
wszystko pragnął.”

W obecnej chwili jest brak wykopalisk i brak tym samym udokumentowania znaleziskami
jakie  konkretnie  łodzie  zawijały  do  pomostów  przystani  w  Łozie.  Z  pewnością  jednak  ruch
1 Na przełomie roku 1110/1111.
2 Takie wzmianki o przechodzeniu wojsk rzymskich na leża zimowe w ufortyfikowanych obozach często spotyka się w  Wojnie 
gallickiej Cezara; nie mamy jednak pewności, czy kronikarz miał istotnie na myśli to dzieło.
3 źreby - działy, działki. Niniejszy ustęp wraz ze szczegółami zawartymi w rozdz. 42 księgi II dostarcza nam cennych, bo bardzo 
dawnych informacji o ustroju społeczno-politycznym starych Prusów.
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handlowy po rzece Browinie istniał i sięgał nie tylko w obrębie Słowiańszczyzny, czytaj Pomorza.
Wykopaliska na Górze św. Wawrzyńca w Chełmnie mówią z całą pewnością o bytności tu również
Wikingów. Zostały tam bowiem odkryte groby takie jakie występowały u patrycjuszy wikingów
skandynawskich. Dowodem, którego nie da się obalić są nazwy obu miejscowości: Culm, Culmsee
(poprawnie zapisane byłoby Kulm, Kulmsee). Więcej na ten temat można znaleźć w hasłach ziemi
chełmińskiej w Dziejach ziemi chełmińskiej mojego autorstwa.

Za przykład łodzi, która mogła w Łozie do pomostu zawijać podam łódź słowiańską typową
dla śródlądzia, chociaż z pewnością Łoza była w kręgu handlu bałtyckiego. Polecam zatem analizę
znalezisk dokonanych przez pracowników naukowych UMK w Toruniu, przedstawionych poniżej.
Głównie chodzi mi teraz o łodzie zwane bordynkami (Burdyna [bordynka] – łódź, która wzięła
początek  od  dłubanki  z  podwyższonymi  burtami  przez  nadbicie  kilku  klepek.  Odpowiednik
rosyjskiej nazwy "nadbojnaja łodka" i szweckiej "bording". Występuje już w XII wieku, a ulegając
ewolucji przetrwała na Pomorzu Gdańskim do XIX wieku.).

Łodzie tu przedstawiane zostały odnalezione na przepięknym Jeziorze Bobięcino Wielkie,
koło Miastka, gdzie w IX-XIIw., na wyspie istniało grodzisko. Do wyspy był doprowadzony most.
(Wiesława  Matuszewska-Kola,  Andrzej  Kola,  RUCHOME  MATERIAŁY  ŹRÓDŁOWE  Z
ARCHEOLOGICZNYCH  BADAŃ  PODWODNYCH  RELIKTÓW  MOSTU
WCZESNOŚREDNIOWIECZNEGO W BOBĘCINIE KOŁO MIASTKA, WOJ. SŁUPSKIE, Z LAT
1977—1983);

- numeracja pod rysunkiem odpowiada tej, z oryginalnego sprawozdania archeologicznego

...” DŁUBANKI, POSZYCIA ŁODZI KLEPKOWYCH ORAZ WIOSŁA
Wśród zabytków drewnianych z omawianego stanowiska na szczególną uwagę zasługuje łódź

dłubankowa, a także kilka fragmentów poszycia łodzi klepkowych oraz fragment wiosła. Odkryta
dłubanka była mocno wklinowana między palami stanowiącymi pozostałości filarów mostu. Jej
wnętrze  w  momencie  odkrycia  wypełnione  było  dużymi  kamieniami  polnymi,  co  mogłoby
wskazywać na celowe jej zatopienie. Być może, iż mamy tu do czynienia z ofiarą zakładzinową
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związaną z bliżej nam nieznanymi wierzeniami. Łódź tę wykonano z jednego pnia drzewa dębo-
wego. Miała ona długość 3,76 m i maksymalną szerokość w partii rufowej 45 cm, przy nieomal
jednakowej wysokości na całej swej długości w granicach 23—25 cm (rys. 3:1). Dnu łodzi nadano
formę półkolistą, a jej wnętrze zaopatrzono w dwie grodzie wzmacniające kadłub.

Poza  tym  całkowicie  zachowanym  egzemplarzem  łodzi  dłubankowej,  znaleziono  w  rejonie
reliktów mostu fragment drugiej dłubanki z częścią dna i grodzią, a także kilka desek pochodzących
z poszycia łodzi klepkowych  (rys.  3:2—4,  6,  7),  z otworami  do osadzenia drewnianych nitów.
Niewielkie fragmenty tych desek nie pozwalają na wyciągnięcie wniosków co do szczegółowszego
określenia typu łodzi, z których pochodzą, a tym samym do określenia ich chronologii....( Wiesława
Matuszewska-Kola,  Andrzej  Kola,  RUCHOME  MATERIAŁY  ŹRÓDŁOWE  Z
ARCHEOLOGICZNYCH  BADAŃ  PODWODNYCH  RELIKTÓW  MOSTU
WCZESNOŚREDNIOWIECZNEGO W BOBĘCINIE KOŁO MIASTKA, WOJ. SŁUPSKIE, Z LAT
1977—1983)

Wybór do przykładowego pokazania w klepkowych łodziach słowiańskich przeznaczonych
do przewozu towarów jest duży. Poniżej łódź z błędnie określonym rodowodem przez 
prof. O. Lienau’a, za przyczynę takiego stanu rzeczy trzeba przyjąć marny stan wiedzy w latach 30-
tych XXw.

Fot. 1 z lewej strony: (reprodukcja

z książki prof. O. Lienau’a, Gdańsk

1934)

Łódź  ze  znaleziska,  z  Gdańska-

Oruni;  prezentowana  w

opracowaniu  prof.  inż.  Otto

Lienau’a  była  pokazywana  w

latach 30- tych XX w. w pracowni

konserwatora w Oliwie.
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Ryc. 3
Próba
rekonstrukcji
statku  z
Charbrowa,  na
podstawie
O.  Lienau,  szkic
własny.

Ryc.  4 Umocowanie  masztu  na statkach z
Charbrowa i Czarnowska

a- stępka,
b- deski poszycia,
c- wręgi,
d- gniazdo masztu,
e- ława wioślarska ze wspornikiem,
f- maszt.
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Tak  samo  jak  wśród  łodzi  słowiańskich  problem  występuje  ze  zdecydowaniem  się  z
wyborem na jakąś konkretną łódź Wikingów. Tylko powierzchowna ocena nie pozwala dostrzec
różnic między łodziami Wikingów i Słowian. Są różnice w sposobie rozwiązań konstrukcyjnych
kadłuba,  są różnice nawet  w samym kształcie  kadłuba,  od razu widać,  że Wikingowie  częściej
odbywali dalekie podróże....
ANTON ENGLERT, WALDEMAR OSSOWSKI są autorami opisującymi podróż, odbytą niedaw-
no bo w 2000 roku na łodzi stanowiącej replikę łodzi starej. [...] Jednostka, która miałaby odbyć
taką podróż, musiałaby mieć na tyle dużą dzielność morską, by sprostać żegludze na otwartym mo-
rzu przez siedem dni i nocy, tak jak to wspominał Wulfstan. W związku z tym wybrano jedną z
dwóch pływających rekonstrukcji handlowych statków wikingów wykonanych w Roskilde. Pierw-
sza to „Roar Ege” rekonstrukcja wraka „Skuldelev 3”, małej jednostki towarowej z około 1040 roku
o ładowności 4-5 ton i większy „Ottar”- rekonstrukcja wraka „Skuldelev 1” z około 1030 r. [...]

Ryc. 5. Wrak statku Skuldelev 1, przekrój wzdłużny, poprzeczny i rzut z góry.

Opis rejsu ma tytuł: PODRÓŻ MORSKA WULFSTANA W IX WIEKU.
WYNIKI EKSPERYMENTALNEGO REJSU Z HEDEBY DO GDAŃSKA
WSTĘP
[...] Około 870-90 roku anglosaski żeglarz Wulfstan odbył podróż morską między duńskim Hedeby
a Truso, położonym na pruskim brzegu delty Wisły. Tekst jego relacji zamieścił król Wessexu Al-
fred Wielki (872-899) w swoim przekładzie chorografii Paulusa Orozjusza. Pochodzący z Hiszpanii
Orozjusz (zmarły około 423 roku), pisząc swoje największe dzieło (około 417 r.) Historiarum ad-
versus paganos libri VII. (Siedem ksiąg historii przeciw poganom), którego wstęp stanowił krótki
opis geograficzny ówcześnie znanego świata (tzw. chorografia), nie uwzględnił w nim terenów po-
łożonych na północ od Dunaju i na wschód od Renu. Król Alfred Wielki przetłumaczył tekst Oro-
zjusza na język staroangielski, uaktualniając jednocześnie wiele fragmentów.
By uzupełnić brakujące informacje, zamieścił relacje dwóch podróżników: norweskiego
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wielmoży Ohthere’a,  który opłynął  wybrzeża Skandynawii  docierając aż nad Morze Białe,  oraz
Wulfstana, którego podróż rozpoczęła się w Haede (Hedeby) w Danii (obecnie Haithabu na terenie
Niemiec), a zakończyła w Truso położonym u ujścia Wisły.....[...]

Ryc. 6. Ottar . rekonstrukcja statku Skuldelev 1.



Art. nr 28 PRZYSTAŃ W CHEŁMŻY str. 14

Nie kryję się wcale z tym, że moim celem jest na tyle zainteresować przystanią w Chełmży
aby powstało tam muzeum łodzi,  które byłoby pochyleniem głowy dla ludzkiej  pomysłowości i
stworzonego piękna. Niech ktoś mi powie o brzydkich łodziach pod żaglami.

Pomosty, które jeszcze były w przystani Włókniarza w latach 60- tych i 70-tych XXw. za-
wierały w swoim wyglądzie i konstrukcji te ze średniowiecza. Zobaczcie zresztą sami.

1969

1969 1969

1969 1969
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