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Konferencja Rzeka, która dzieli, rzeka która łączy, rzeka, która
żywi. Dorzecze środkowej Wisły w badaniach naukowych, została
zorganizowane przez Instytut Historii im. Tadeusza Manteuﬄa
Polskiej Akademii Nauk i Muzeum Historyczne w Legionowie. Jej
założeniem jest przedstawienie badań nad znaczeniem rzek dla
szeroko pojętego rozwoju osadnictwa na obszarze dorzecza środkowej Wisły. Interdyscyplinarny charakter spotkania naukowców reprezentujących różne dziedziny nauki a także szeroka tematyka prezentowanych w jego trakcie wystąpień jak również fakt, że wyniki swoich
badań zaprezentują przedstawiciele wielu ośrodków naukowych
stanowi gwarancję, że będzie to z pewnością interesujące i owocne
spotkanie.
dr hab. Bartosz Kaliski

dr hab. Jacek Emil Szczepański

Zastępca Dyrektora Instytutu Historii
im. T. Manteuﬄa Polskiej Akademii Nauk
Kierownik Varsavianistycznego
Zespołu Badawczego

Dyrektor Muzeum Historycznego
w Legionowie
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1 grudnia 2022 r.
SESJA I
Bohdan Kuliński
Nazwiska mieszkańców nadwiślańskiego Urzecza o etymologii związanej
z żeglugą (XVI-XVII w.)
W oparciu o kwerendę przeprowadzoną m.in. w aktach metrykalnych paraﬁi
urzeczańskich zostanie omówiona etymologia takich nazwisk jak Sternik (Sternicki)
czy Szkutnik. Ponadto zostanie podjęta próba przedstawienia problematyki w szerszym kontekście społecznym, m.in. wzajemnych zależności pomiędzy grupami
zawodowymi, związku nazwiska z wykonywaniem zawodu. Wyniki badań zostaną
porównane z podobnymi pracami dotyczącymi innych nadwiślańskich regionów.
dr Tomasz Związek (Instytut Geograﬁi PAN), dr Milena Obremska (Instytut Nauk
Geologicznych PAN), dr Michał Targowski (Wydział Nauk Historycznych, UMK),
prof. dr hab. Michał Gąsiorowski (Instytut Nauk Geologicznych PAN), dr Martin
Theuerkauf (Institute of Botany and Landscape Ecology, Niemcy), dr Łukasz
Sobechowicz (Muzeum Historii Polski), mgr Krzysztof Szewczyk (Instytut
Geograﬁi i Przestrzennego Zagospodarowania PAN), dr Tomasz Panecki (Instytut
Historii PAN), prof. dr hab. Jerzy Solon (Instytut Geograﬁi i Przestrzennego
Zagospodarowania PAN), mgr Urszula Zachara-Związek (Instytut Historii PAN),
prof. dr hab. Michał Słowiński (Instytut Geograﬁi i Przestrzennego Zagospodarowania PAN)
Rzeka, łąki i lasy. Gospodarowanie terasą zalewową przez ostatnich 600 lat na
przykładzie interdyscyplinarnych badań osadów biogenicznych z jeziora Kazuń
Górny
Zasadniczym celem referatu jest zaprezentowanie wyników interdyscyplinarnych badań nad osadami biogenicznymi pochodzącymi ze starorzecza Jezioro
Kazuńskie Górne położonego między wschodnią granicą Puszczy Kampinoskiej
a Wisłą. Łącząc różne źródła (archiwa natury i archiwa pisane), podejścia badawcze
i metody uzyskaliśmy zupełnie nowy obraz interakcji między człowiekiem a środowiskiem w przeszłości. Uzyskany z jeziora materiał paleoekologiczny pokrywa chronologicznie ostatnie 600 lat. Podczas wystąpienia będziemy chcieli pokazać, w jaki
sposób przebiegała kolonizacja obszarów nadrzecznych w przeszłości oraz w jaki
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sposób mieszkający tu ludzie adaptowali się do trudnych i zmiennych warunków środowiskowych. Szczególnie skupimy się na momentach przełomowych takich jak
proces średniowiecznych i wczesnonowożytnych wylesień, konsekwencje potopu
szwedzkiego w połowie XVII w., sprowadzanie osadników mennonickich czy zmiany
w gospodarce rolnej wynikające z procesów modernizacyjnych XIX i XX w.
prof. Serhij Dmytrowycz Panyszko (Wołyński Uniwersytet Narodowy, Łuck)
Skierowanie rzeki Lucemierz do dorzecza Wisły
Wiele interesujących przykładów wpływu człowieka na środowisko
naturalne można obserwować w dorzeczu Bugu. Świetnym tego przykładem była
zmiana w systemie dopływów tej rzeki. W 1962 r. Bug zaczął być uważany za dopływ
Narwi, co w istotny sposób wpłynęło na zmniejszenie nominalnej powierzchni jego
zlewiska. Historia zna jednak przykład realnego zwiększenia powierzchni jego
zlewni w wyniku zmiany biegu rzeki Lucemierz, którą w XIX w. skierowano do kanału
Bug-Dniepr.
Na przestrzeni wieków rzeczka Lucemierz mogła występować jako ważny
szlak w systemie połączeń bałtycko-czarnomorskich. Świadectwem tego jest
szereg ciekawych znalezisk archeologicznych na Pojezierzu Szackim. W XVIII w.
wyznaczono jednak inną drogę wodną łączącą dorzecza Wisły i Dniepru.
Wybudowano wówczas Kanał Królewski pomiędzy Piną a Muchawcem, który
następnie stał się podstawą późniejszego kanału Dniepr-Bug. W celu napełnienia
wodą Kanału Królewskiego wykorzystano położone nieco wyżej nad poziomem
morza zasoby lewobrzeżnego zlewiska Prypeci. W XIX stuleciu wybudowano kilka
systemów wodnych, zbierających wodę z międzyrzecza górnej Prypeci, Piny i Ryty.
Od tego momentu rzeczka Lucemierz, która wcześniej wpadała do Prypeci, stała się
częścią turskiego systemu melioracyjnego. Jej koryto skierowano do kanału DnieprBug, stąd przez Muchawiec do Bugu i Wisły, a dalej do Morza Bałtyckiego.
W rezultacie czynników antropogenicznych zlewisko rzeczki Lucemierz
wraz z okolicznymi terenami zmieniło przynależność ze zlewiska czarnomorskiego
do bałtyckiego. Zmienił się tym samym główny wododział europejski. Ponadto wraz
ze wzrostem zapotrzebowania na wodę postanowiono część koryta samej Prypeci
skierować do kanału Dniepr-Bug. W tym celu poniżej ujścia Turii do Prypeci
wybudowano Kanał Wyżywski, który poprzez Jeziora Wolańskie i Białe, kierował
wody na potrzeby kanału żeglugowego.
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dr Andrzej Szela (Wydział Archeologii UW)
Rzeka w życiu codziennym ludności kultury przeworskiej. Wyniki badań na osadach
kultury przeworskiej w Brudnicach i Zgliczynie Pobodzym, pow. żuromiński
Rzeka w czasach starożytnych odgrywała niezwykle istotną rolę w życiu ówczesnych społeczeństw. Dlatego też większość osad zakładana była właśnie wzdłuż
cieków wodnych. Pełniły one funkcję zarówno komunikacyjną jak i zaopatrywały
ludność w produkty żywnościowe. Niestety badania osad nadrzecznych w dalszym
ciągu nie należą do najpowszechniejszych, a dotyczy to zwłaszcza obszaru Mazowsza. Trochę więcej światła na te aspekty życia mogą rzucić badania wykopaliskowe
prowadzone od lat na stanowiskach z młodszego okresu przedrzymskiego i okresu
wpływów rzymskich w Zgliczynie Pobodzym stan. 9 i Brudnicach stan. 19 pow.
żuromiński. Pomimo, że objęły one stosunkowo niewielką powierzchnię pozwoliły
odkryć zarówno jamy zawierające szczątki ryb, jak również obiekty służące do ich
przetwórstwa. Osobnym problemem badawczym jest kwestia transportu wodnego,
który w badaniach archeologicznych jest zupełnie pomijany.
dr Magdalena Woińska (Muzeum Historyczne w Legionowie)
Na granicy późnego antyku i wczesnego średniowiecza – zaskakujące (?)
znalezisko zapinki płytkowej z dolnego biegu Narwi i Bugu
W 2020 roku do zbiorów Muzeum Historycznego w Legionowie została
przekazana zapinka, odkryta przypadkowo w miejscowości Popowo-Parcele, gm.
Somianka. Fibula ta należy do grupy zapinek płytkowych (Bügelﬁbeln) i można ją
przyporządkować do typu Pergamon–Tei-See wg J. Wernera. Zapinki te występują
w materiałach archeologicznych pochodzących z południowo-wschodniej Europy,
gdzie wiązane są z osadnictwem słowiańskim. Dwa analogiczne do omawianego
zabytku egzemplarze odkryto ponadto na Pojezierzu Mazurskim na stanowiskach
grupy olsztyńskiej. W trakcie wystąpienia, znalezisko z Popowa zostanie omówione
na tle innych VI-VII-wiecznych znalezisk z Mazowsza.
mgr Wawrzyniec Orliński (Muzeum Historyczne w Legionowie)
Archeologiczne ślady kontaktów interkulturowych wzdłuż szlaków wodnych
w rejonie dolnego Bugu i Narwi od wczesnego średniowiecza do nowożytności.
Przyczynek do dalszych badań.
W referacie przedstawione zostaną znaleziska archeologiczne pozyskane
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pozyskane z obszaru dolnego biegu Bugu i Narwi mogące stanowić przykład
interkulturowych kontaktów mieszkańców Mazowsza. Należy je prawdopodobnie
wiązać z funkcjonującą przynajmniej od czasów wczesnego średniowiecza siecią
dróg wodnych. Zaprezentowane zostaną znaleziska z funkcjonującego w XI w.
grodziska w Serocku, spośród których na szczególną uwagę zasługują dwie zapinki
bałtyjskie (podkowiasta i zoomorﬁczna) oraz arabski dirhem przerobiony na zawieszkę i przęślik z łupku wołyńskiego. Zabytki te są śladami kontaktów z terenami
leżącymi na północ (szlak narwiański), oraz z terenami ruskimi (szlak bużański).
Przedstawione zostaną również zabytki znalezione podczas przedwojennych badań
na cmentarzysku wczesnośredniowiecznym w Nieporęcie, gdzie występowały też
zabytki o wschodniej proweniencji. Były to zestawy szklanych i wykonanych
z kamieni półszlachetnych paciorków, a przede wszystkim brązowy zaczep do
ubrania w kształcie ptaka. Przykładem dalekosiężnych kontaktów (bezsprzecznie
związanych z handlem rzecznym) w epoce nowożytnej jest znalezisko z Zegrza unikatowy odważnik monetarny z 1612 r.
Zaprezentowane zabytki poświadczają różnego rodzaju kontakty interkulturowe Mazowsza w czasach, gdy to właśnie szlaki wodne były głównymi arteriami,
którymi wędrowano przed powstaniem sieci dróg bitych.

SESJA II
dr Anna Salina (Instytut Historii PAN), mgr Wawrzyniec Orliński (Muzeum
Historyczne w Legionowie)
Białobrzegi – osada młyńska w dobrach Nieporęt (uzupełnienie do mapy
„Mazowsza w drugiej połowie XVI wieku”)
Celem referatu jest oświetlenie powstania wsi Białobrzegi i pierwszych
wieków jej istnienia. Powstała w końcu XVI w. osada młyńska w dobrach Nieporęt nie
została odnotowana na mapie Mazowsze w drugiej połowie XVI w., ponieważ
posiadając wolniznę nie pojawiła się wówczas w rejestrach poborowych (głównych
źródłach pisanych wykorzystanych przy tworzeniu Atlasu Historycznego Polski).
Dotychczas początki miejscowości wiązano z XVIII w. – Białobrzegi pojawiają się
bowiem w Regestrze diecezjów ks. Czaykowskiego oraz na Mapie szczególnej
województwa mazowieckiego Karola Perthéesa. Kluczowa dla odkrycia genezy
Białobrzegów okazała się kwerenda w Archiwum Potockich z Jabłonny, w którym
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znalazły się odpisy dokumentów dotyczących dóbr nieporęckich - własności kolejno:
książęcej, Prażmowskich, królewskiej, ponownie Prażmowskich, Czartoryskich,
Lubomirskich i Potockich. Tego typu przyczynki mogą stanowić cenne uzupełnienie
w przypadku reedycji wydanej przed półwieczem mapy Mazowsza.
dr Sławomir Jakubczak
Miasto Serock w sporach o rzekę Narew w drugiej połowie XVIII wieku. Konﬂikty
z sąsiadami i uczestnikami spływu do Gdańska
Celem pracy jest inne spojrzenie na funkcjonowanie miasta leżącego przy
połączeniu dwóch dużych rzek spławnych. Nie przez pryzmat oczywistych korzyści
ekonomicznych, wynikających z tego położenia, ale od strony problemów
powstających w przestrzeni komunikacyjnej. Były to nie tylko stałe ograniczenia jak
zakaz budowy na rzece tam i jazów dla potrzeb młynarskich i rybackich, ale również
silne natężenie ruchu na rzekach w czasie sezonowych spływów wiosennych i jesiennych. W sposób naturalny dochodziło więc do konﬂiktów z mieszkańcami
Serocka, głównie tymi żyjącymi z rzeki – rybakami i retmanami.
Oferowali oni nie tylko swoje usługi jako sternicy dobrze znający wody dolnej
Narwi, ale pobierali od przepływających statków i tratw ustalone przez siebie opłaty,
jako swego rodzaju haracz. W razie odmowy uciekali się do użycia siły, łącznie z pobiciem i uwięzieniem ludzi oraz zatrzymaniem statku. Dochodziło do tego mimo
obecności personelu komory celnej oraz ludzi starosty zakroczymskiego.
Zuchwalstwo serockich retmanów przejawiało się też w tym, że przeprowadzali też
transporty z ominięciem komory celnej.
mgr Rafał Degiel (Muzeum Historyczne w Legionowie)
Gospodarka wodna w dobrach Poniatowskich nad Wisłą i Narwią
Tematem wystąpienia będą zagadnienia związane z szeroko rozumianą gospodarką wodną prowadzoną przez rodzinę Poniatowskich w latach 1774-1833
w kluczach Jabłonna i Wieliszew. Majątki te tworzyły zwarte terytorium pomiędzy
Wisłą i Narwią z przyczółkiem na prawym jej brzegu (folwark Dębe). Jaki wpływ miało takie położenie na życie gospodarcze dominium? W celu odpowiedzi na to pytanie
zostaną poddane analizie zapisy w inwentarzach poszczególnych folwarków, a ich
treść będzie omówiona w odniesieniu do mapy dóbr. Referat poruszy następujące
tematy: rzeki jako szlaki transportowo-handlowe (spław drewna, cegieł i innych pro-
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duktów), studnie i ich rodzaje, rybołówstwo, jeziora, sadzawki, rowy, mosty i przeprawy, nadrzeczne łąki, pastwiska i ogrody, zaplecze materiałowe do budowy
berlinek, lokowanie rezydencji nad wodą, ochrona przeciwpowodziowa.
dr Dominik Szulc (Instytut Historii PAN)
Od zaplecza gospodarczego do centrum miasta. Rozwój przestrzenny Kraśnika
w dolinie Wyżnicy od średniowiecza do I połowy XX w.
W obrębie zabudowań miasta Kraśnika płynie rzeka Wyżnica. Jej źródła
położone są kilka kilometrów na wschód od miasta, a po 42,5 km rzeka wpada do
Wisły. Dolina Wyżnicy w Kraśniku charakteryzuje się znacznym zróżnicowaniem
hipsometrycznym. Jej maksymalna deniwelacja dochodzi do 26 metrów. W przeszłości dolina rzeki wyglądała inaczej aniżeli obecnie: dno koryta położone było na
przełomie XVII i XVIII w. aż ok. 440 cm niżej aniżeli aktualnie. W tych warunkach od
późnego średniowiecza, na peryferiach lokowanego przestrzennie po 1377 r.
Kraśnika, w dolinie Wyżnicy funkcjonowało jego zaplecze gospodarcze, które do początku XX w. podlegało istotnym przemianom przestrzennym determinowanym
zmianą sposobu wykorzystania rzeki przez człowieka.
Nazwa Wyżnicy pierwszy raz pojawiła się w źródłach pisanych w 1444 r. Już
we wczesnym średniowieczu jej dolina oraz całe dorzecze było na tyle atrakcyjne, że
przyciągało osadnictwo, jednak zmiany klimatyczne, które przyniosły wieki XII i XIII
w. (m.in. wzrost wilgotności) spowodowały, że osadnictwo zaczęło się przenosić na
wyższe partie zboczy dolin rzecznych. Gdzie indziej jednak osadnictwo nadal rozwijało się w pobliżu rzeki, jak np. w mikroregionie Wyżnica-Ośrodek Wyżnica. Tam od
II połowy XIV do XVI w. funkcjonowało nawet znaczne osadnictwo związane z folwarkiem lub dworem rycerskim.
Pierwsze wiadomości pisane o gospodarczym wykorzystaniu Wyżnicy i jej
dopływów pochodzą z 1468 r. Stawy rybne w jej biegu istniały już na pewno w 1501 r.
Istnieją także przesłanki mogące wskazywać, że w XV-XVI w. niewielki dziś ciek
wodny, jakim jest Wyżnica, była spławna i wykorzystywana jako droga służąca
spławianiu materiału budowlanego i być może zboża. Z kolei co najmniej od 1612 r.
zbocze cypla staromiejskiego zajmowały łąki i ogrody mieszczańskie, które sięgały
samego nurtu Wyżnicy. Co ciekawe nie stało to w sprzeczności z jednoczesnym
wykorzystaniem tego zbocza na potrzeby nowożytnego śmietniska. Najistotniejsze
wydaje się jednak wykorzystanie Wyżnicy celem zapewniania miastu wody pitnej.
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W Kraśniku już w XVI w. położono wodociąg podnosząc wodę z Wyżnicy na
potrzebypołożonego znacznie wyżej miasta. Niewątpliwie zatem rzeka „żywiła”
miasto.
Powyższe uczyniło dolinę Wyżnicy atrakcyjną nie tylko gospodarczo, ale
i osadniczo. Od XVIII w. notowane jest przedmieście Kraśnika zwane Zarzeczem.
Z pespektywy miasta musiało się ono zatem rozciągać po drugiej stronie –
północnej – rzeki. Wyżnica „dzieliła” zatem XIV-w. miasto lokacyjne i jego XVI-w.
przedmieście „świętoduskie” od nowego przedmieścia Zarzecza. Bezpośrednio nad
rzeką zlokalizowano również osadę młyńską. Choć od Zarzecza oddzielała ją
Wyżnica, układ przestrzenny obu – Zarzecza i osady młyńskiej – kształtował się
razem mniej więcej od lat 20. XIX w. W tym zakresie rzeka „łączyła” przedmiejskie
osadnictwo Kraśnika.
mgr Jarosław Ilski (Muzeum Ziemi Błońskiej)
Rokitnica i Utrata, rzeki miasta Błonie
W wystąpieniu zostanie zaprezentowane położenie Błonia nad dwiema
rzekami, Rokitnicą i Utratą oraz ich znaczenie dla tego ośrodka miejskiego. Pierwsza
wzmianka w źródłach pisanych o miejscowości Blone pochodzi z 1257 r. i związana
jest z istniejącym do dziś kościołem pod wezwaniem Świętej Trójcy, obiektem
zlokalizowanym topograﬁcznie najbliżej koryta Rokitnicy. W tym samym czasie w zakolach Utraty funkcjonowały dwa lub trzy grody książęce. Nastąpi omówienie
dotychczasowego stanu badań nad zagadnieniem sytuacji osadniczej między
grodami i kościołem w XIII i XIV w., z uwzględnieniem znaczenia obu cieków
wodnych. Grody upadły w drugiej połowie XIII w., a osadnictwo przetrwało w sąsiedztwie świątyni, od której na wschód założono miasto, ulokowane w 1380 r. Zlokalizowane na wschód od Rokitnicy nie przestało czerpać korzyści gospodarczych i ekonomicznych z większej Utraty. Na wybranych przykładach zabytków kultury materialnej, zapiskach źródłowych i planach kartograﬁcznych zostanie omówione znaczenie
obu rzek dla życia mieszkańców do początku XIX w.
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2 grudnia 2022 r.
SESJA III
dr hab. Adrian Jusupović (Instytut Historii PAN)
Bug, rzeka pełna ołowiu
Ziemia drohicka ze względu na swoje położenie i znaczne dochody pochodzące z handlu nadbużańskiego, znajdowała się w orbicie zainteresowań władców
Polski oraz Rusi. Był to również teren styku dwóch kultur. Drohiczyn położony był
w odległości 140 km od jaćwińskiego Rajgrodu, 195 od Włodzimierza Wołyńskiego
oraz mazowieckiego Płocka. Był ważnym ośrodkiem handlu lokalnego, jak i międzynarodowego, leżał na skrzyżowaniu dróg prowadzących z Rusi na Mazowsze, Prusy
i Jaćwież.
Z Europy Zachodniej w XII w. prowadziły na Mazowsze i dalej na Wschód
dwa szlaki:
1) morski, którego portem przeładunkowym był Gdańsk,
2) lądowy: Hildesheim-Brandenburg-Poznań-Kruszwica-Włocławek.
Oba wykorzystywały główną arterię, którą była Wisła. Jej prawe dorzecza: Bug (przez
Prypeć) i San, zapewniały połączenie z Dnieprem, który uchodził w kierunku
południowym, do Morza Czarnego. Istnienie szlaku nadbużańskiego: Gdańsk-ToruńPłock-Drohiczyn-Brześć Litewski i dalej do Horodła-Włodzimierza lub Chełma albo
przez Prypeć-Dniepr do Kijowa potwierdzają latopisy pod rokiem 1041, opisujące
wyprawę księcia kijowskiego: I poszedł Jarosław na Mazowszan w łodziach, oraz pod
rokiem 1279: Włodzimierz zaś z Brześcia posłał do nich Bugiem zboże w łodziach (...)
i popłyną później w górę Narwi i popłynął Narwią. Oni płynęli, dopóki nie dotarli pod
miasto Pułtusk. Dalej prowadził na południe do arabskich ośrodków handlowych.
W Drohiczynie ponadto odgałęział się szlak wiodący ku północy do ziemi
Jadźwingów przez Wiznę, a stąd do Rajgrodu. W ciągu XIII w. nastąpiły zmiany w
układzie idących na południe szlaków handlowych, jednak nadal ważną rolę
odgrywały drogi wodne. Wzrosło znaczenie szlaków prowadzących na południe,
wzdłuż Wisły oraz wariantów drogi toruńskiej przez Brześć Kujawski – Łęczyca –
Sandomierz i dalej na Ruś lub Brześć Kujawski – Piotrków – Miechów – do Krakowa
i dalej na Halicz i Węgry.
Szlak ten znajdował się w streﬁe zainteresowań tak ze strony Polski jak Rusi.
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Również Jaćwingowie napadający na miasta Podlasia liczyli na zagarnięcie
ważnego odcinka bogatej drogi handlowej na Bugu. Na to, że Drohiczyn był ważnym
ośrodkiem handlowym, wskazują znaleziska monet arabskich oraz liczne plomby
typu drohiczyńskiego, których wiele znaleziono na „Górze Zamkowej”. Są to
podwójne, okrągłe lub nieregularne płytki o rozmiarach 13-25 mm. Między nie
wkładano sznurek lub nić; obie połówki łączono wyciskając różne znaki. Znaki
odciśnięte na plombach drohickich należy łączyć przede wszystkim z wpływami
ruskimi. Analogiczne znaleziska znajdowane są w Nowogrodzie Wielkim, Pskowie,
Kijowie, Riazaniu, Grodnie, na brzegu Wilii około miejscowości Luboje. Różnie
interpretowano liczne znaleziska plomb drohickich. Jedna z hipotez mówi o tym, że
w Drohiczynie, miała się znajdować komora celna, na której podczas przeładunku
towarów plomby zrywano i odrzucano i być może ponownie opieczętowywano.
Tematem mojego wystąpienia będzie rola Bugu jako rzeki łączącej trzy światy:
Polskę, Ruś oraz pogańską Jaćwież.
dr hab. Radosław Lolo (Akademia Finansów i Biznesu Vistula)
Udział miast północnego Mazowsza w handlu wiślanym w XVI wieku
Podstawowym celem autora jest analiza udziału wybranych miast z terenu
północnego Mazowsza w handlu wiślanym w latach 1537-1582. Na podstawie
Regestra thelonei aquatici Wladislaviensis saceuli XVI (wyd. S. Kutrzeba i F. Duda,
Kraków 1915) analizie (w ujęciu dynamicznym i aspekcie porównawczym) zostanie
poddany udział w handlu wiślanym miast mazowieckich położonych nad Wisłą
i Narwią, w tym: Serocka, Czerwińska, Pułtuska i Płocka. Chodzi o wskazanie
dominujących towarów eksportowanych i importowanych przez kupców, zmiany
ilości ich kupna i sprzedaży, wskazanie najważniejszych kupców i rodzin kupieckich
w lokalnych ośrodkach oraz zmian w tych obszarach jak również ustalenie
współczynnika korelacji między badanymi ośrodkami. Pozwoli to na ustalenie
najważniejszych czynników wpływających na wielkość handlu rzecznego w poszczególnych ośrodkach.
mgr Michał Zbieranowski (Instytut Historii PAN)
Przewozy przez Wisłę w Warszawie i okolicach do inkorporacji Mazowsza do
Królestwa Polskiego w 1526 (1529) r.
Przedmiotem wystąpienia będzie próba odpowiedzi na pytanie o dzieje,
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funkcjonowanie i znaczenie „przewozów” przez Wisłę na terenie obecnej „Wielkiej
Warszawy” i w okolicach do 1526 (1529) r.
Aż do powstania kolei żelaznych spławne rzeki były zasadniczymi szlakami
komunikacyjnymi. Umożliwiały transport przede wszystkim przedmiotów o dużej
wadze i objętości. Były jednak też trudnymi do przekroczenia przeszkodami zarówno
na trasach wielkich szlaków handlowych, ale i w skali lokalnej. W drodze na targ do
najbliższego miasta, na mszę do kościoła paraﬁalnego. Oprócz brodów jednym
z najstarszych środków przeprawy przez większe rzeki były tak zwane „przewozy”
czyli przeprawy promowe. Były one bardzo popularne ponieważ pierwsze mosty na
Mazowszu znamy dopiero z końca pierwszej połowy XV w., a Warszawa doczekała
się pierwszego stałego mostu dopiero w 1573 r. (w 1603 r. został zniszczony).
Przyjrzymy się więc dziejom „przewozów” związanych z węzłem handlowym warszawskim (od najstarszego przy grodzie na Starym Bródnie), rozmieszczeniu i ich roli w książęcym regale przeprawy. Spróbujemy określić dochody, jakie
mogły przynosić. Wreszcie podejmiemy próbę odpowiedzi na pytanie kim byli warszawscy przewoźnicy – dzierżawcy przewozów. Czy dzierżawienie przewozu było
dziedziczne, okresowe, dożywotnie?
Będzie to jak dotychczas pierwsza próba odpowiedzi na postawione wyżej
pytania, ponieważ temat średniowiecznych i wczesnonowożytnych przepraw w Warszawie i w ogóle na terenie całego Mazowsza nie znalazł jeszcze swoich badaczy,
zarówno wśród historyków jak i archeologów.
Bohdan Kuliński
Wisła i jej dorzecze w dokumentach sejmikowych Rzeczypospolitej drugiej połowy
XVI wieku
W referacie przedstawię istotne dla szlachty Rzeczypospolitej drugiej
połowy XVI w. zagadnienia związane z Wisłą i jej dorzeczem, które traﬁły pod obrady
sejmów walnych i sejmików ziemskich. Ponadto omówię występujące w przedmiotowych dokumentach nazewnictwo typów, części konstrukcyjnych i wyposażenia jednostek pływających oraz słownictwo opisujące rzeczywistość wodną ze
szczególnym uwzględnieniem dorzecza środkowej Wisły. Zebrany materiał skonfrontuję z innymi źródłami tego okresu. Na tej podstawie przedstawię aktualne
wnioski dotyczące poziomu zainteresowania szlachty Rzeczypospolitej drugiej
połowy XVI w. zagadnieniami związanymi z żeglugą i rzeczywistością wodną.
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dr Marta Milewska (Instytut Pamięci Narodowej, Akademia Finansów i Biznesu
Vistula)
Osadnictwo menonitów nad środkową Wisłą – wybrane aspekty kultury materialnej
Menonici – pochodzący z Niderlandów wyznawcy anabaptyzmu, zaczęli się
osiedlać nad środkową Wisłą począwszy od połowy XVIII stulecia. Jako świetni
rolnicy, specjalizujący się w osuszaniu gruntów na zalewowych terenach, stawiający
czoła częstym powodziom, przybywali na zaproszenie tutejszych właścicieli
ziemskich. Obecność menonitów na mazowieckim Powiślu wpisuje się w proces
osadnictwa olędrów na ziemiach polskich u schyłku Rzeczypospolitej szlacheckiej
i w czasach porozbiorowych.
W referacie szczególny nacisk został położony na charakterystykę źródeł
utrzymania dawnych osadników olęderskich, do których poza uprawą zbóż należy
przede wszystkim zaliczyć: hodowlę bydła, mleczarstwo (sery) sadownictwo i wikliniarstwo. Ich towary były ekspediowane statkami do nadwiślańskich miast, głównie
Warszawy lub Płocka. Poruszone zostanie także kwestia osuszania gruntów (początkowy sprzeciw budowie wałów przeciwpowodziowych), budownictwa zagród
menonitów, które nie tylko były w stanie przetrzymać potężne powodzie, ale ich
gospodarstwom przynosiły korzyści. Istotny wątek rozważań stanowić będzie
edukacja, pożywienie i charakterystyka kuchni menonitów, ich ubiory oraz zwyczaje
i obyczaje.
dr hab. Jolanta Załęczny (Akademia Finansów i Biznesu Vistula)
Wisła świadkiem i uczestnikiem wydarzeń 1863 roku
Wisła odgrywała i odgrywa istotną rolę w życiu narodu i państwa polskiego.
Śmiało można nazwać ją nerwem z racji znaczenia gospodarczego, ale też świadkiem, a nawet uczestnikiem wydarzeń z przeszłości. W XIX w. w miejscowościach
położonych nad Wisłą stoczono wiele potyczek w ramach powstań narodowych.
Oddziały przeprawiały się przez Wisłę, nad brzegiem rzeki urządzano miejsca
postoju, skąd przeprowadzano ataki na wroga. Próby opanowania mostów na rzece
decydowały często o losach powstańczych bitew. Po Wiśle pływały statki carskiej
ﬂoty, tworzonej na wypadek potrzeby stłumienia polskiego buntu. Wydarzenia lat
1863-1864 ograniczyły natomiast znacznie funkcjonowanie polskiej żeglugi rzecznej. Była więc Wisła świadkiem walk narodowowyzwoleńczych, szum jej fal żegnał
poległych i tulił żal osamotnionych rodzin. Spojrzenie na wydarzenia i losy uczest-

12

niczących w nich ludzi – uwzględniające perspektywę Wisły – pozwala dostrzec rolę
rzeki w historii i inspiruje do podejmowania nowych badań.

SESJA IV
dr Dariusz Brykała (Instytut Geograﬁi i Przestrzennego Zagospodarowania
PAN),mgr Robert Piotrowski, (Instytut Geograﬁi i Przestrzennego Zagospodarowania PAN), mgr Paweł Michał Pogodziński (Muzeum Archeologiczne w Gdańsku)
Fragmenty drewnianych jednostek wiślanych w architekturze Mazowsza Płockiego
Do połowy XX w. w centralnej Polsce istniała tradycja wtórnego wykorzystania drewna ze statków rzecznych przy budowie obiektów mieszkalnych i gospodarczych. W ramach badań zidentyﬁkowano 20 obiektów (istniejących i nieistniejących), do których budowy wykorzystano materiał pochodzący z drewnianych
jednostek pływających w przeszłości (XIX i XX w.) po Wiśle. Przeprowadzono
wywiady etnograﬁczne z przedstawicielami lokalnej społeczności, które ujawniły
wciąż żywą pamięć o minionym krajobrazie kulturowym. Dokonano również reinterpretacji pochodzenia materiału budowlanego z budynku gospodarczego przeniesionego w latach 80-tych XX w. z okolic doliny Wisły do jednego z polskich skansenów.
Wyniki wskazują, że są to prawdopodobnie ostatnie ﬁzyczne ślady młyna łodnego,
który funkcjonował na Wiśle w końcu XIX w. Taki trop potwierdzać mogą również
kamienie młyńskie wmurowane w ściany obiektów sakralnych w miejscowościach
nadwiślańskich.
Opracowanie powstało w wyniku realizacji grantu nr 2019/35/B/HS3/03933
ﬁnansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.
mgr Paweł Michał Pogodziński (Muzeum Archeologiczne w Gdańsku)
Statki jednorazowego spławu (XV-XVIII wiek) jako element dziedzictwa
kulturowego Wisły środkowej
W okresie największego rozkwitu handlu wiślanego wykorzystywano
w spławie różnego rodzaju jednostki pływające. Niektóre z nich budowane w celu dokonania jednorazowego spławu, ponieważ ich transport powrotny był nieopłacalny.
Jak wynika z danych historycznych, spław Wisłą w jedną stronę odbywały jednostki
typu: komięga, byk oraz niektóre galary. Po dotarciu do Gdańska jednostki te były
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demontowane, a surowiec z nich pozyskany był wykorzystywany do różnych celów,
głównie jako materiał budowlany lub opał. Jednostki te pomimo jednorazowego
zastosowania wymagały od budujących umiejętności szkutniczych gwarantujących
wykonanie konstrukcji, która zabezpieczy ładunek (głównie zboże) przed
zniszczeniem i pozwoli dotrzeć bezpiecznie do portu gdańskiego. Konstrukcje tych
jednostek znamy głównie ze źródeł ikonograﬁcznych oraz nielicznych źródeł
historycznych. Statki te były ważnym elementem żeglugi wiślanej, a wiele z nich
budowanych było w miejscowościach położonych na brzegach Wisły środkowej.
dr hab. Artur Magnuszewski (Wydział Geograﬁi i Studiów Regionalnych UW)
Warszawski "gorset Wisły" i jego znaczenie dla odkryć podwodnej archeologii
Wisła w Warszawie została poddana regulacji i zwężeniu w trakcie prac
trwających od końca XIX w. do lat 60. XX w. Budowle regulacyjne dla wód wielkich to
wały przeciwpowodziowe, które zmniejszyły szerokość doliny rzecznej do 450-500
m w odcinku km 510-515. Wały przeciwpowodziowe odcięły na obszarze Czerniakowa i Wilanowa dawne ramię Wisły. Duże zmiany w korycie Wisły nastąpiły w okresie
lat 60., gdy wybudowano ostrogi regulacyjne i powstała nowa równina zalewowa, na
której wyrósł las i zarośla wierzbowe. Wyniki modelowania hydrodynamicznego
pokazują, że w czasie powodzi prędkości przepływu wody w zwężonym odcinku
rzeki są podobne do tych, jakie są obserwowane na rzekach górskich. Duże
prędkości spowodowały erozję dna Wisły, a dno rzeki w proﬁlu Portu Praskiego
obniżyło się o 2,15 m od początku XX w. Proces erozji zachodzi także powyżej
i poniżej "gorsetu" w rejonie Siekierek i Żerania. W korycie rzeki wypiętrzają się nierozmywalne progi zbudowane z zaburzonych przez glacitektonikę iłów plioceńskich
przykrytych brukiem kamiennym. Takim miejscem jest tzw. rafa żoliborska, na
powierzchni której zespół dr hab. Huberta Kowalskiego odnalazł zabytki z czasów
Wazów, zatopione w czasie wojny ze Szwecją w XVII w. Proces erozji dna Wisły jest
niekorzystnym zjawiskiem z punktu widzenia żeglugi i utrzymania infrastruktury
miasta, ale może być sprzymierzeńcem w pracy archeologów.
mgr Artur Brzóska (Wydział Archeologii UW, Stowarzyszenie Archeologów Jutra),
mgr Piotr Prejs (IAiE PAN, Stowarzyszenie Archeologów Jutra), mgr Andrzej
Szerszeń (Sonars.pl)
Archeologia na dnie. Czyli sześć lat podwodnych badań rzeki Wisły w Warszawie
i okolicy
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Badania podwodne na Wiśle w Warszawie realizowane są przez zespół
Stowarzyszenia Archeologów Jutra i Wydziału Archeologii UW już od kilku lat.
Pierwsze regularne badania przeprowadzono w roku 2015, a ich celem była inwentaryzacja reliktów mostów na wysokości ul. Karowej i Bednarskiej, czego efektem
było zadokumentowanie 180 pali. Rok później przeprowadzono nieinwazyjne prace
archeologiczne przy pomocy sonaru bocznego. Wykonano je na odcinku między
Mostem Gdańskim a Mostem Świętokrzyskim, co przyniosło efekt w postaci
ujawnienia 166 nowych pali, z czego 96 na wysokości ulicy Mostowej/Boleść, co
należy wiązać z najstarszym warszawskim stałym mostem datowanym na
przełomXVI i XVII w. Dodatkowo, niedaleko lewego brzegu rzeki na wysokości
Starego Miasta, odkryto wrak stalowej barki. W roku 2019, dzięki doﬁnansowaniu ze
środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Ochrona
zabytków archeologicznych – edycja 2019”, przebadano 13 km odcinek rzeki między
portem na Żeraniu a Jabłonną. Dodatkowo obszarem badań objęto obszar między
Portem Czerniakowskim a portem na Żeraniu. Efektem było odkrycie trzech nowych
wraków statków drewnianych oraz reliktów mostu z II Wojny Światowej. Przez
następne dwa lata prowadzono monitoring odkrytych stanowisk i badano
zgłoszenia dotyczące miejsc zalegania reliktów drewnianych, co pozwoliło odkryć
dwa nowe wraki. Prowadzone prace ukazują rzekę Wisłę w Warszawie jako ważne
miejsce, gdzie przecinają się szlaki handlowe, zarówno wodne jak i lądowe, ukazując
olbrzymi potencjał w badaniach podwodnych rzek w Polsce.
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Instytut Historii im. Tadeusza Manteuﬄa PAN
Instytut Historii im. Tadeusza Manteuﬄa PAN powołano do życia w 1953 r.
jako jednostkę Polskiej Akademii Nauk będącej korporacją uczonych, a jednocześnie wspólnotą instytutów badawczych reprezentujących różne dziedziny nauki.
Siedziba główna Instytutu mieści się w Warszawie, w dwóch połączonych
kamienicach przy Rynku Starego Miasta nr 29 i nr 31. Obecnie Instytut ma swoje
placówki w Gdańsku, Krakowie, Poznaniu i Toruniu.
Instytut prowadzi badania nad historią ziem polskich od średniowiecza po
XX w., a także wybranymi problemami historii powszechnej ze szczególnym
uwzględnieniem dziejów Europy Środkowej i Wschodniej.
Prowadzone w Instytucie badania o charakterze naukowo-badawczym
realizowane są jako indywidualne i zespołowe projekty badawcze, których efektem
są opracowania monograﬁczne, zbiory studiów, artykuły naukowe oraz syntezy i zarysy dydaktyczne. Badania o charakterze naukowo-dokumentacyjnym prowadzone
są jako zespołowe, wieloletnie projekty naukowo-dokumentacyjne, tj. edytorskie,
biograﬁczne, historyczno-geograﬁczne i historyczno-kartograﬁczne oraz bibliograﬁczne, a także prace z zakresu źródłoznawstwa i nauk pomocniczych historii.

Muzeum Historycznego w Legionowie
Początki Muzeum Historycznego w Legionowie sięgają 10 listopada 2001 r.
kiedy utworzone zostały Zbiory Historyczne Miasta Legionowo. Rada Miasta
Legionowo 28 czerwca 2006 r. utworzyła Muzeum Historyczne w Legionowie jako
odrębną samorządową instytucję kultury. Głównym celem muzeum, oprócz gromadzenia zbiorów, są badania historyczne i archeologiczne nad dziejami Legionowa,
terenów powiatu legionowskiego i Mazowsza oraz działalność wystawiennicza
i edukacyjna.
W 2008 r. przystąpiono do modernizacji zabytkowej siedziby Muzeum i do
budowy pawilonu wystawowego. W tym samym roku pracownicy placówki rozpoczęli regularnie badania cmentarzyska kultury przeworskiej odkrytego na terenie
CSP w Legionowie. W 2012 r. odrestaurowano zabytkowy budynku kasyna z 1892 r.,
w którym otwarto Filię na osiedlu „Piaski”. Pokazywana jest tam stała wystawa na temat historii legionowskiego garnizonu. W budynku głównym Muzeum prezentowana
jest wystawa stała poświęcona Alinie i Czesławowi Centkiewiczom. W pawilonie wystawienniczym zaś można obejrzeć dwie wystawy stałe „De Profundis… Archeologia
ziem powiatu legionowskiego” i „Dzieje Legionowa 1877-1990”.

16

A
W

S

(IH PAN)
(MH L)

O

M

W

