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Wprowadzenie

W naukach historycznych zajmujących się studiami nad organizacją przestrzeni społeczno-kulturowej stosuje się określoną aparaturę
pojęciową, której zakres znaczeniowy pozostaje w wielu wypadkach
kwestią sporną. Prowadzi to do opacznego rozumienia intencji badacza i wyników jego badań. Problem określenia treści, jakie niesie ze
sobą termin „gród”, był już wielokrotnie dyskutowany w licznych,
zwłaszcza starszych, opracowaniach. Jak dotychczas brak jest wciąż
ścisłej definicji tego pojęcia „i trudne jest jednoznaczne rozróżnienie grodów, umocnionych wsi czy też ufortyfikowanych wczesnych
miast” (Jankuhn 1983, 68).
Na gruncie polskiej nauki pierwsze próby wyjaśnienia tego terminu związane są z pracami Zygmunta Glogera i Aleksandra Brücknera. Pierwszy z nich w wydanej w 1901 r. Encyklopedii staropolskiej
ilustrowanej stwierdza, że „Gród pierwotnie oznaczał nie miasto, ale
tylko warownię, t.j. miejsce ogrodzone wałem, przykopami, palisadą”
(Gloger 1901, 215). W podobny sposób ujął to A. Brückner, definiując
gród jako „pierwotnie miejsce ogrodzone ostrokołem (gród i żerdzie
są to nazwy wspólne, pochodzą od tego samego pierwiastka), które
nadawało się ku obronie, położone na wzniesieniu panującym nad
okolicą albo wśród błot koło drogi, czy brodach rzecznych” (Brückner
1939, kol. 388), w innym miejscu zauważając, że „gród jest tylko ogrodzeniem i z ogrodzeniem pierwotnie się zlewa” (Brückner 1939, 193).
Słowo „gród” posiada podobne brzmienie we wszystkich językach
słowiańskich i odpowiedniki w pomorskich „gardach” czy ruskich
„gorodach” (por. Nalepa 1964; Ludat 2000, 140–168, zwłaszcza 144),
grody miały zatem stanowić cechę szczególną ustroju słowiańskiego,
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dlatego też Skandynawowie nazywali Ruś krajem grodów – „Gardariki” (Brückner 1957, 157–158; por. Labuda 1964a; 1964b).
Z punktu widzenia archeologii szczególnie istotne znaczenie dla
wyjaśnienia terminu „gród” miały prace Władysława Kowalenki oraz
Witolda Hensla. Pierwszy z nich uważał, że początkowo budownictwo obronne ograniczało się wyłącznie do palisad, dopiero z czasem „dla osady ogrodzonej utrwaliła się nazwa grodu, grójca itp.”
(Kowalenko 1938, 25). W. Hensel pisał z kolei, że „słowo gród zgodnie z jego etymologią oznacza przede wszystkim miejsce sztucznie
w celach obronnych zagrodzone”, choć rozumie On pod tym terminem „wszystkie urządzenia obronne (za wyjątkiem wałów granicznych oraz im podobnych urządzeń), jakie spotykamy na ziemiach
polskich – niezależnie od funkcji, jaką spełniały – w czasokresie od
wieków przedhistorycznych po połowę XIII w.” (Hensel 1948, 16–17).
Przyjęcie tak szerokiego zakresu znaczeniowego dla terminu
„gród” z jednej strony umożliwia zastosowanie go do zdefiniowania
różnych obiektów o podobnych walorach zewnętrznych, z drugiej
natomiast uniemożliwia odróżnienie obiektów o rożnych treściach
wewnętrznych. Jako przykład można w tym miejscu przytoczyć dyskusję na temat poprawności stosowania pojęcia „gród” w odniesieniu do otoczonych wałami obiektów pochodzących z wcześniejszych
okresów dziejów (por. m.in. Malinowski 1960; Antoniewicz 1960).
Bardzo zbliżone do przedstawionego powyżej rozumienie tego
pojęcia znaleźć można w większości późniejszych wyrażeń definicyjnych. Kazimierz Żurowski (1964, 169) widział grody jako „obiekty
sztucznie ogrodzone w celach obronnych. Pojęcie to obejmuje wszelkiego rodzaju miejsca obronne, jak wsie, miasta, ośrodki administracji, wojskowe i inne schronienia przygotowane do obrony”. Także
Bohdan Guerquin (1984, 14) uważał, że „pod terminem gród rozumieć należy warowne miejsce przeznaczone do celów obronnych i na
mieszkanie, otoczone czy też ogrodzone wałami, fosami lub umocnieniami drewnianymi. Termin ten łączy się wyraźnie z pojęciem
ogrodzenia wybranych miejsc różnymi środkami: od najbardziej
prymitywnych, jak wały, palisady i fosy, aż do konstrukcji o skomplikowanym układzie elementów drewnianych, na przykład w postaci
umocnień o konstrukcji izbicowej, przekładkowej lub rusztowej”.
Z powyższego krótkiego przeglądu wynika, że badacze, definiując „gród”, zwracali uwagę głównie na cechy zewnętrzne – obec-
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ność umocnień. Ten element jako jedyny jest możliwy do obserwacji
w terenie, podczas gdy funkcja, czyli treść wewnętrzna jest dopiero
przedmiotem badań. Nawet przypisanie funkcji obronnej czy ogólnie
militarnej jest kwestią interpretacji i nie powinno wynikać z samego
stwierdzenia istnienia umocnień (por. Dulinicz 2000, 85). Grody różniły się między sobą nie tylko wymiarami, położeniem w krajobrazie,
konstrukcją i rozplanowaniem elementów obronnych i zabudowy, ale
także – a może przede wszystkim – rolą, jaką pełniły w ówczesnych
wspólnotach. A rola ta będąca wynikiem przekształceń społeczno-politycznych i religijnych stawała się tym bardziej skomplikowana, im bardziej rozbudowywały się struktury, w których dany gród
funkcjonował.
W nieco odmienny sposób podeszła do tego zagadnienia Zofia
Kurnatowska (1994, 63), starając się zawrzeć w definicji także treści
wewnętrzne. Określiła ona grody jako „nieagrarne ośrodki obronne”
stanowiące miejsca przebywania (stałego?, okresowego?) drużyn wojskowych. Definicja taka stanowi próbę wyjścia poza pewien schemat
myślowy, jednak całkowicie nieagrarny charakter „grodów” wydaje
się nie do końca uzasadniony. Trudno przyjąć, by grody zamieszkiwała wyłącznie ludność rzemieślnicza i warstwa możnych oraz wojownicy. W tej definicji nie mieści się szereg obiektów, na których nie
udało się rozpoznać pozostałości zabudowy i które interpretowane
są jako grody refugialne, doraźnie użytkowane w okresie zagrożenia.
Przedstawione wyżej propozycje definicji terminu „gród” na pewno nie wyczerpują wszystkich możliwości jego interpretacji, stanowią
jednak wystarczającą podstawę do dalszych rozważań na temat roli
i funkcji wczesnośredniowiecznych grodów w dorzeczu Regi.
Z terminem „gród” nierozerwalnie związany jest termin „grodzisko”.
Sporo miejsca na przedstawienie różnic pomiędzy obydwoma pojęciami
poświęcił w swej rozprawie W. Kowalenko (1938, 24–34). Sądził On, że
grodziska to zniszczone, bezużyteczne grody i w związku z tym był
przeciwnikiem nazywania okresu wczesnośredniowiecznego „epoką
grodziskową”, uważając, że „nazwa ta nie odpowiada, naszym zdaniem,
istotnej treści tej epoki. Nie grodziska, ale grody były jej wytworem”
(Kowalenko 1938, 27). Na podobnym stanowisku stał również A. Brückner (1930, 196), który charakteryzując kulturę Słowian, napisał: „tę to kulturę grodziskową nazwano. Nazwa nie najstosowniejsza, raczej o grodowej mówićby należało, boć grodziska to tylko ślady dawnych grodów…”.
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Wprowadzenie

Według K. Żurowskiego (1964, 169) grodziska „to opustoszałe grody, już
nieczynne. Obie nazwy, gród i grodzisko, brzmią prawie jednakowo we
wszystkich językach słowiańskich, a różnice między nazwą gród na
określenie czynnego miejsca obronnego a nazwą grodzisko oznaczającą
zniszczony stary gród występują już od wieku XIII i są wyraźnie podkreślane w źródłach polskich i ruskich”.
W niniejszym opracowaniu gród rozumiany będzie jako stale lub
czasowo zamieszkałe osiedle otoczone trwałą, sztuczną konstrukcją
ziemną, drewnianą, drewniano-ziemną lub kamienną, spełniające różnorakie funkcje społeczno-polityczne, administracyjne, gospodarcze
oraz militarne, a pod pojęciem grodziska: relikty owych struktur manifestujące się w terenie lub odkryte w trakcie badań wykopaliskowych.
1.1. Cel, problematyka i zakres pracy
Pomorze Zachodnie uważane jest za jeden z najlepiej archeologicznie rozpoznanych regionów Polski. To stwierdzenie jest poniekąd
prawdą, ale problemem jest nierównomierne rozłożenie akcentów
badawczych. Gdy przystępowaliśmy do realizacji w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w latach 2014-2020, pod
kierownictwem Stanisława Rosika, projektu Polska i Pomorze w kształtowaniu cywilizacji europejskiej (od słowiańskich plemion do przełomu XII/
XIII w.), poszukiwaliśmy obszaru o dużym potencjale badawczym,
ale słabiej rozpoznanego. Wybór padł na dorzecze Regi. Celem prezentowanego opracowania jest możliwie wszechstronna analiza efektów badań archeologicznych grodzisk położonych w dorzeczu Regi.
W pracy uwzględniono 42 obiekty, które na podstawie wyników
tych prac lub wzmianek w literaturze przedmiotu uznać można za
pozostałości wczesnośredniowiecznych grodów. Wśród nich 34 uznać
można za pewne pozostałości grodów, a kolejne osiem za domniemane, w ich przypadku wątpliwości budzi bowiem niepewna chronologia lub funkcja (por. Katalog część I–III) (ryc. 1).
Podstawową kwestią była weryfikacja przyjmowanej dotychczas
chronologii grodzisk, co możliwe było nie tylko w oparciu o wyniki
analiz zbiorów ceramiki i nielicznych źródeł innego typu pozyskanych
w trakcie ostatnich intensywnych prac eksploracyjnych, ale zwłaszcza
po uwzględnieniu wyników znaczącej serii analiz radiowęglowych

Ryc. 1. Lokalizacja pewnych i domniemanych grodzisk
wczesnośredniowiecznych w dorzeczu Regi: 1 – Bądkowo,
2 – Bielikowo, 3 – Brzeźniak, 4 – Cieszyno, 5 – Dobra, 6 – Donatowo,
7 – Ginawa, 8 – Karsibór, 9 – Karwowo, 10 – Kocierz, 11 – Lipce,
12 – Lubin, 13 – Łabuń Wielki, 14 – Łąkowo, 15 – Łęczna, 16 – ŁobezŚwiętoborzec, 17 – Nętno, 18 – Niemierzyno, 19 – Nowogard,
20 – Oleszno, 21 – Przybiernowo, 22 – Przytoń, 23 – Resko,
24 – Rusinowo, 25 – Rymań, 26 – Rzepczyno, 27 – Sielsko,
28 – Słonowice, 29 – Smorawina, 30 – Starogard Łobeski, 31 – Tarnowo,
32 – Uniestowo, 33 – Unimie, 34 – Wicimice, 35 – Wieleń Pomorski,
stan. 1, 36 – Wieleń Pomorski, stan. 2, 37 – Wiewiecko, 38 – Wyszobór,
39 – Zagórzyce, 40 – Zdroje, 41 – Zwierzynek, 42 – Żółte
(opr. A. Janowski, na podkładzie wg https://pl.wikipedia.org/wiki/
Rega#/media/Plik:Rega-hydrografia.png)
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(rozdz. 2). Określenie chronologii grodów dało możliwość uporządkowania ich na skali czasu i stało się podstawą próby pokazania dynamiki
ich rozwoju i zmian w rozmieszczeniu w przestrzeni dorzecza.
W dalszej części (rozdz. 3) omówiono położenie grodzisk w stosunku do głównych elementów środowiska naturalnego, rozpatrzono
także kwestie wielkości, kształtu oraz systemu umocnień i zabudowy.
W następnym rozdziale przedstawiono problem genezy i rozwoju grodów nadreskich na tle przeobrażeń społeczno-kulturowych zachodzących we wczesnym średniowieczu na terenie Pomorza Zachodniego
(rozdz. 4). Kolejna część poświęcona została miejscu i funkcji grodów
w nadreskich strukturach osadniczych (rozdz. 5). Zestawiony na końcu
pracy katalog obejmuje wszystkie grodziska wczesnośredniowieczne
odkryte w dorzeczu Regi, zarówno te pewne (część I –II), jak i domniemane (część III) oraz obiekty, które w wyniku badań zostały zweryfikowane negatywnie (część IV).
Zakres przestrzenny został ujęty w tytule pracy – jest nim dorzecze Regi, trzeciej co do długości rzeki uchodzącej z ziem polskich do
Morza Bałtyckiego. Wybór granicy w oparciu o naturalne podziały
fizjograficzne, a nie historyczne wynika z braku wiedzy o istnieniu
takowych we wczesnym średniowieczu. Bezzasadny wydawał się
również zakres oparty o współczesne granice administracyjne, który
mógłby prowadzić do sztucznych, ahistorycznych podziałów.
Ramy czasowe niniejszego opracowania obejmują wczesne średniowiecze. W starszych pracach za dolną granicę tego okresu nad
Wisłą i Odrą wielokrotnie przyjmowano albo wydarzenie historyczne
(np. pojawienie się Awarów na obszarze środkowo-naddunajskim),
albo przyjętą arbitralnie datę, na ogół okrągłą – 400 r., 500 r. lub 600 r.
(por. Szymański 2000, 355–359). Zarówno pojawienie się Awarów, jak
i jakaś sztuczna data nie mają bliższego związku z rozwojem grodów
i nadreskich struktur osadniczych. Dolną granicą jest natomiast na
pewno pojawienie się na terenach dorzecza społeczności o kulturze
słowiańskiej, co w świetle ostatnich badań nastąpiło prawdopodobnie w VII w. W przypadku górnej granicy również spotkać można
szereg propozycji, w których podział oparty jest na wyznacznikach
archeologicznych lub istotnych wydarzeniach politycznych. Większość badaczy umieszcza umowną granicę pomiędzy wczesnym
a późnym średniowieczem w XIII w., przy czym niektórzy widzą
ją na początku, inni w środku, a jeszcze inni w końcu tego stulecia
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(por. Jażdżewski 1968, tabela V). Najczęściej spotykaną cezurą archeologiczną jest moment pojawienia się ceramiki wypalanej w atmosferze redukcyjnej. Przyjmuje się, że przypadł on na około połowę XIII w.
(por. Kruppé 1981, 14–17). Rozprzestrzenianie się nowej idei rozłożone było jednak w czasie i nowy gatunek ceramiki przynajmniej do
końca XIII w. i na początku XIV w. współwystępował z wyrobami
o cechach wczesnośredniowiecznych (por. Rębkowski 1995). W tym
przypadku poszukiwanie takiej granicy nie jest konieczne, jest nią
bowiem moment zaprzestania budowy grodów wywołany zapewne przez zmiany w sferze polityczno-administracyjnej i społeczno-gospodarczej. W dorzeczu Regi moment ten nastąpił w XI w.
1.2. Charakterystyka obszaru badań
Rega jest dwudziestą czwartą pod względem długości rzeką w Polsce i najdłuższą spośród dziewięciu rzek Przymorza, czyli uchodzących bezpośrednio do Morza Bałtyckiego pomiędzy Wisłą i Odrą. Jej
długość według różnych publikacji wynosi od 167,8 km do aż 199 km,
a powodem różnic w pomiarze jest duża krętość silnie meandrującej rzeki. Powierzchnia dorzecza obejmuje obszar od 2723,3 km² do
2724,9 km². Według najnowszych ustaleń źródło Regi znajduje się
ok. 0,3 km na południowy wschód od osady Imienko1 w gminie
Połczyn-Zdrój, na wysokości 177,5 m n.p.m., a ujście do Morza Bałtyckiego w Mrzeżynie (Cedro 2007, 55–56; por. Rega).
Rega jest rzeką młodą, która powstała po inwersji odpływu wód
lodowca stadiału pomorskiego około 12 000–13 000 lat temu. Potwierdzeniem jej młodego wieku są znaczne załamania spadków, nietypowe dla rzek nizinnych. Efektem tego są liczne bystrza, nie tylko na
Redze, ale i w mniejszych zasilających ją ciekach. W górnym odcinku
Regi i jej dopływów średnie spadki są na tyle duże, że klasyfikowane
są one jako rzeki górskie.
Dolina Regi ma złożoną formę i powstała w wyniku połączenia przez
obecny ciek różnych obniżeń terenowych istniejących przed inwersją
wód. Jest też zdecydowanie starsza niż płynąca nią rzeka (por. Piasecki
1982, 49–52). Przebieg doliny jest zbliżony do południkowego z charak1 W niektórych, zwłaszcza starszych opracowaniach źródło Regi umieszczano w jezio-

rze Resko Górne na Pojezierzu Drawskim.
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terystycznym dla rzek Przymorza odchyleniem w kierunku zachodnim.
Rega od źródła przez pierwszych kilka kilometrów płynie początkowo
na południe, aby na wysokości Jeziora Klęckiego skręcić gwałtownie na
północ, a po kolejnych około 10 km znów zawraca na południe. Następnie przez około 25 km płynie w kierunku południowo-zachodnim, by
przez kolejne 5 km zmienić bieg na południowo-wschodni, a potem
znów odbija na południowy zachód w kierunku Łobza. Poniżej Łobza
na wysokości ujścia Reskiej Węgorzy znów zaczyna płynąć na północ
i dalej na północny zachód w stronę Reska, gdzie tworzy duże zakole
i ponownie skręca w kierunku południowo-zachodnim. Po kilku kilometrach na wysokości ujścia strugi Piaskowej jej koryto kieruje się na
zachód, by po kolejnych 4 km skręcić gwałtownie na północ. W kierunku tym z odchyleniami na wschód i zachód płynie dalej aż do ujścia.
Na całej swojej długości Rega jest zasilana szeregiem mniejszych cieków. Główne dopływy prawobrzeżne to rzeki Rekowa (długość 22 km)
i Mołstowa (długość 49–57 km), a dopływy lewobrzeżne to Stara Rega
(długość 25 km), Łoźnica (długość 13,4 km), Reska Węgorza (długość
21 km) i wpadająca do niej Brzeźnicka Węgorza (długość 40 km), Piaskowa (długość 18 km), Ukleja (długość 48 km) i uchodząca do niej Sąpólna
(długość 60 km) oraz Gardominka (26,6 km).
Górny i środkowy odcinek dorzecza Regi położone są w podprowincji
Pojezierza Pomorskie, w makroregionie Pojezierze Zachodniopomorskie (314.4), a precyzyjniej w mezoregionach: Pojezierze Ińskie (314.43)
i Wysoczyzna Łobeska (314.43) oraz marginalnie w mezoregionie Pojezierze Drawskie (314.45), w niewielkim fragmencie na północny wschód
od Jeziora Lubie również w makroregionie Pojezierze Południowopomorskie i mezoregionie Równina Drawska (314.63) (por. Kondracki 1998,
71–73, 80). Obszar Pojezierza to pasma moren czołowych poprzecinane
licznymi rynnami. Teren ten obniża się systematycznie w kierunku
północnym (wysokość bezwzględna zmniejsza się z około 175 m n.p.m.
do około 75 m n.p.m.). Cechuje go urozmaicona rzeźba terenu, bogata
w większe i mniejsze jeziora, oraz rozliczne mokradła. Znaczna część
tego obszaru, zwłaszcza u źródła Regi, oraz tereny na północ od Jeziora
Lubie w kierunku Węgorzyna i na północ w kierunku Łobza pokryte są
dziś lasem (por. Augustowski 1977).
Dolny odcinek dorzecza Regi od Reska aż do ujścia położony jest
w pasie Podprowincji Pobrzeża Południowobałtyckiego, w makroregionie Pobrzeże Szczecińskie (313.2–3), w mezoregionach Wybrzeże Trze-
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biatowskie (313.22), Równina Gryficka (313.33) i Równina Nowogardzka
(313.32) oraz w niewielkiej części na Równinie Goleniowskiej (313.25)
(por. Kondracki 1998, 49–53). Pod względem geomorfologicznym większość tego obszaru zajmują wysoczyzny morenowe, natomiast na południe od łuku Regi w okolicach Reska w kierunku Nowogardu rozciągają
się drumliny. Obszar ten w dalszym ciągu systematycznie obniża się
w kierunku północnym, jest jednak zdecydowanie mniej urozmaicony,
równinny. Nieliczne jeziora występują praktycznie jedynie na wschód
od Regi. Zmienia się też zdecydowanie szata roślinna. W dzisiejszym
krajobrazie dominują pola, a większe kompleksy leśne występują jedynie w dolinach cieków (por. Augustowski 1977).
Współcześnie Rega przepływa przez obszar trzech powiatów (świdwińskiego, łobeskiego, gryfickiego) i sześciu miast (Świdwin, Łobez,
Resko, Płoty Gryfice, Trzebiatów), ale jej dorzecze znajduje się częściowo również na terenie powiatów drawskiego, goleniowskiego, kołobrzeskiego i stargardzkiego.
Warunki naturalne nie pozostały bez wpływu na wczesnośredniowieczne osadnictwo. Południkowy układ dorzecza Regi predestynował tę rzekę do roli szlaku komunikacyjnego łączącego tereny
położone w głębi lądu z wybrzeżem Morza Bałtyckiego. Gęsta sieć
mniejszych i większych dolin rzecznych ułatwiała komunikację
i miała tym samym istotny wpływ na rozwój sieci osadniczej, ułatwiając nawiązywanie kontaktów z sąsiednimi społecznościami.
Z drugiej strony położone zwłaszcza w części południowej pasma
wzgórz porośniętych lasami tworzyły naturalne bariery. Widać dużą
dysproporcję w rozmieszczeniu grodzisk – aż 29 zlokalizowanych jest
na Pojezierzu, a zaledwie 13 w pasie Pobrzeża, przy czym na ostatnim
blisko 30-kilometrowym odcinku Regi od ujścia Mołstowy grodzisk
brak jest całkowicie. Czy różnica w gęstości sieci grodzisk jest jedynie
wynikiem różnic w atrakcyjności osadniczej tych dwóch regionów,
czy może wynika z potrzeb ówczesnych społeczności?
1.3. Historia badań grodzisk w dorzeczu Regi
Zainteresowanie wczesnośredniowiecznymi stanowiskami ma na
terenie dorzecza Regi długą tradycję, jego początki sięgają bowiem już
połowy XVIII w. W tej długiej, liczącej ponad 250 lat historii wyróżnić

16

GRODZISKA WCZESNOŚREDNIOWIECZNE W DORZECZU REGI

można trzy zasadnicze okresy. Pierwszy z nich przypadł od połowy XVIII w. do 1939 (1945 r.), drugi – na okres od zakończenia II wojny światowej do przełomu tysiącleci, a trzeci, ostatni, obejmuje dwie
ostatnie dekady, przy czym w każdym z nich wskazać można jeszcze
mniejsze podokresy.
Jednym z pierwszych źródeł informacji o nadreskich grodziskach
są różnego rodzaju mapy, które poświadczają świadomość istnienia
takich obiektów w terenie. Wśród nich wymienić trzeba mapę Friedricha Wilhelma Carla von Schmettau sporządzoną w latach 1767–1787
na rozkaz króla Prus Fryderyka II. Jako Alte Schwedische Schanze lub
Alte Russische Schanze zaznaczono na niej m.in. grodziska w Łobzie-Świętoborcu i Niegrzebi. Mapa Schmettaua nie jest jedyną, na którą
trafiły obiekty archeologiczne. Nieocenionym źródłem informacji są
także Urmesstischblätter von Preußen, wykonane w 1. poł. XIX w., a dla
omawianego obszaru głównie w latach 30. tego stulecia. Kolorowe
mapy w skali 1:25 000 są bardzo dokładne, a na ich karty trafiło wiele
grodzisk dorzecza Regi: m.in. w Ginawie, Iglicach, Lipcach, Olesznie, Rusinowie czy Starogardzie Łobeskim. Także późniejsze mapy
topograficzne z końca XIX i początku XX w. (Messtischblätter) – choć
czarno-białe, a przez to mniej plastyczne – dostarczają szeregu systematycznie uaktualnianych danych. Przykładowo na mapie z 1891 r.
grodzisko w Bądkowie (Słudwi) nie zostało uwzględnione, a na mapie
z 1940 r. już tak.
Z okresem najstarszych zainteresowań wczesnośredniowieczną
przeszłością regionu związane są głównie pierwsze udokumentowane, ale przypadkowe odkrycia skarbów srebrnych w Modlimowie,
Potulińcu, między Płotami a Reskiem i w Wicimicach (Kiersnowscy
1959, 69–70, 83, 85, 117–118), ale również początki zainteresowań obiektami obronnymi. Ludwig Giesebrecht przeprowadził w 1845 r. badania
powierzchniowe i sondażowe na grodzisku w Olesznie (Giesebrecht
1846), opublikował też kilka innych artykułów na temat stanowisk
tego typu m.in. w Bielikowie, Dobrej i Łobzie. Wspominał też o dziwnym skupisku pali odkrytym w okolicach domniemanego grodziska
wczesnośredniowiecznego w Trzebawiu, które zinterpretował jako
osadę palową (Giesebrecht 1845a; 1845b; 1845c; 1846). L. Giesebrecht
w swoich pracach akcentował zwłaszcza militarną funkcję grodów
jako ośrodków obrony terytorialnej. W kilka lat później F. Sprenger
(1861) szczegółowo opisał grodziska w Łobzie i Świętoborcu. Z kolei
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w 1865 r. w czasie niskiego poziomu wody w jeziorze Czapla po obu
stronach półwyspu, na którym znajduje się grodzisko w Dobrej,
Rudolf Virchow odkrył i zadokumentował pozostałości „osady palowej” i przeprawy mostowej (Virchow 1869; Diest 1904, 15–17; Kohte
1926). Na 2. poł. XIX w. przypadły badania powierzchniowe i przypuszczalnie sondażowe pastora Krügera na grodzisku w Słonowicach (Olczak, Siuchniński 1968, 165), jak też badania powierzchniowe
(1876 r.) wspomnianego R. Virchowa na grodzisku w Niemierzynie
(Olczak, Siuchniński 1968, 165) czy próba rozkopania wału w Olesznie
(1888 r.) przez doktorów K. i A. Brunck. Omawiany okres zainteresowań wieńczą publikacje Roberta Behli (1888) i Emila Waltera (1889).
Pierwszy z badaczy w opracowaniu grodzisk wschodnioniemieckich ujął obiekty obronne w Bielikowie, Łobzie-Świętoborcu, Nętnie,
Niemierzynie i Olesznie, a drugi pracą Praehistorische Funde zwischen
Oder und Rega podjął próbę usystematyzowania informacji oraz skatalogowania stanowisk i znalezisk archeologicznych z interesującego
nas obszaru (ryc. 2). W wykazie zamieszczonym w tej pracy znalazło
się m.in. 14 znanych mu grodzisk w Bielikowie, Trzygłowiu i Wyszoborze, Łobzie, Ginawie (stan. 1), Resku, Trzebawiu, Cieszynie i Dobrej
oraz Lipcach, Łąkowie, Nowogardzie, Olesznie i Słonowicach.
Wkrótce po tej publikacji nastąpiła znaczna intensyfikacja prac
badawczych, zwłaszcza różnego rodzaju prospekcji terenowych.
W czerwcu 1891 r. pastor Stützner odwiedził domniemane grodzisko
w Karnicach (Archiwum Działu Archeologii Muzeum Narodowego w
Szczecinie [dalej Archiwum MNS] teczka nr 840). Jednak największe
zasługi dla rozwoju badań i wiedzy nad grodziskami, i nie tylko, regionu położył Adolf Stubenrauch, od 1890 r. kustosz Towarzystwa Historii
Pomorza i Starożytności (Altertumsmuseum Gesellschaft für Pommersche
Geschichte und Altertumskunde) w Szczecinie. W lipcu 1891 r. przy okazji
prac wykopaliskowych na cmentarzysku kurhanowym w Karwowie
wizytował miejscowe grodzisko i sporządził jego plan (Stubenrauch
1891a). Jeszcze w październiku tego samego roku na grodzisku w Starogardzie Łobeskim wykonał on cztery wykopy, w tym jeden przecinający
wał (Archiwum MNS teczka nr 890; Stubenrauch 1891b; por. Janowski
2012b), badał też grodzisko w Smorawinie (Archiwum MNS teczka nr
842). We wrześniu 1892 r. wizytował kolejno grodziska w Brzeźniaku,
Zdrojach i Wiewiecku (Archiwum MNS teczka nr 3049), a w 1895 r.
wykonał sondaż w Cieszynie (Archiwum MNS teczka nr 829) i odwie-
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Ryc. 2. Mapa stanowisk archeologicznych między Odrą i Regą autorstwa
E. Waltera (1889)
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dził obiekt w Ginawie (Archiwum MNS teczka nr 834). W rok później
przeprowadził samodzielnie badania sondażowe grodziska w Żółtem
(Archiwum MNS teczka nr 254; Olczak, Siuchniński 1966, 79), a wspólnie z P. v. Niessenem na grodzisku w Olesznie (Archiwum MNS teczka
nr 227; Olczak, Siuchniński 1966, 62).
Cechą charakterystyczną tego okresu było to, że prace prowadzili
często amatorzy niezwiązani na co dzień z archeologią. Przykładem
Brandt i Zietzen, którzy w latach 1898–1899 prowadzili badania wykopaliskowe na grodzisku w Donatowie (Brandt 1931; Olczak, Siuchniński 1966, 19).
Początek XX w. to ponowne badania prowadzone przez A. Stubenraucha. Najpierw w 1905 r. przeprowadził on i opublikował wyniki prac
sondażowych na grodzisku w Wyszoborze (Stubenrauch 1905), w 1914 r.
odnotował przypadkowe znalezisko „słowiańskich skorup” na grodzisku w Ginawie (Archiwum MNS teczka nr 834), a w rok później przeprowadził badania powierzchniowe na grodzisku w Rusinowie (Archiwum
MNS teczka nr 98; Olczak, Siuchniński 1968, 184).
Pierwsze dwie dekady XX w. to nie tylko prace terenowe, ale przede
wszystkim okres istotnych zmian w sposobie myślenia o przeszłości. Dość liczne badania archeologiczne oraz przypadkowe znaleziska zwiększały zasób wiedzy o regionie i spowodowały wzmożone
zainteresowanie miejscowych władz, co przełożyło się na powstanie
instytucji zajmujących się gromadzeniem zabytków archeologicznych. W powstawaniu zbiorów szczególną rolę odegrali społeczni
opiekunowie muzealni powoływani przez Niemieckie Ministerstwo
Oświaty i Wychowania. Postępowanie z zabytkami archeologicznymi
regulowała Ustawa o Wykopaliskach (Ausgrabungsgesetz) z 26 marca
1914 r. Nakładała ona m.in. wysokie kary pieniężne, a nawet areszt za
niezgłoszenie lub zniszczenie zabytku (por. Skrzypek 1997, 10).
Pierwszą w regionie instytucją gromadzącą zbiory był powołany do
życia w 1913 r. Związek Krajoznawstwa i Ochrony Regionu w Trzebiatowie nad Regą (Verein für Heimatkunde und Heimatschutz Treptow an der
Rega). Już w roku powstania otwarto pierwszą wystawę muzealną, której eksponaty stały się trzonem późniejszych zbiorów Muzeum Regionalnego w Trzebiatowie (Heimatmuseum in Treptow/Rega), jednej z najstarszych pomorskich instytucji tego typu. Kierownikiem Muzeum został
Johann Malotki, który pełnił tę funkcję aż do zamknięcia placówki pod
koniec II wojny światowej. Jego działalności zawdzięczamy blisko 250
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informacji o znaleziskach archeologicznych, z których część opublikował w Heimatklänge, comiesięcznym darmowym dodatku do gazety
Treptower Zeitung (por. Skrzypek 2000; 2001a). Drukiem ukazały się m.in.
informacje o grodziskach w Bielikowie (Malotki 1929) i Lubiniu (Malotki
1931). Wśród nieopublikowanych materiałów zachował się m.in. plan
grodziska w Przybiernowie (Archiwum MNS teczka nr 272).
Podobne zmiany zachodziły również w środkowej części dorzecza
Regi, choć rozmach tych działań był znacząco mniejszy. Idea utworzenia muzeum w Łobzie pojawiła się już na początku lat 20. XX w., do
finalizacji doszło jednak dopiero w 1925 lub 1926 r. Początkowo nieliczne zbiory znajdowały się pod opieką kustosza Muzeum Prowincjonalnego w Szczecinie, a w 1931 r. dokonano oficjalnego otwarcia
Muzeum Powiatowego w Łobzie (Kreisheimatmuseum in Labes), którego
kierownikiem został Alfred Rowe (por. Skrzypek 2007). To właśnie ten
badacz w 1931 r. i 1934 r. przeprowadził badania na domniemanym
grodzisku w Trzebawiu (Archiwum MNS teczka nr 895; por. Janowski 2012a). W 1932 r. odkrył on nieznane wcześniej grodzisko w Tarnowie (por. Eggers 1960, 33, nr 138), a w 1935 r. wspólnie z nauczycielem Dogsem przeprowadził badania powierzchniowe i sondażowe na
grodzisku w Słonowicach (Olczak, Siuchniński 1968, 165). W 1938 r.
dokonał z kolei przypadkowych znalezisk na grodzisku w Przytoniu
(Archiwum MNS teczka nr 914), a w 1941 r. sporządził plan grodziska
w Ginawie (Archiwum MNS teczka nr 834).
W 1924 r. otwarto muzea w Białogardzie (Heimatmuseum in Belgard)
i Drawsku (Kreisheimatmuseum in Dramburg) (por. Skrzypek 1997; 11–17,
52–54). Do pierwszej z tych placówek trafiły m.in. zbiory z grodzisk
w Donatowie (Olczak, Siuchniński 1966, 20), Karsiborze (Olczak, Siuchniński 1968, 144), Rusinowie (Olczak, Siuchniński 1968, 184) i Rzepczynie
(Olczak, Siuchniński 1968, 193). Założycielem i kierownikiem placówki w Drawsku był nauczyciel dr Paul Faust (por. Skrzypek 1997, 11–17,
52–54), który w 1939 r. prowadził prace powierzchniowe na domniemanym grodzisku w Wolicznie (Olczak, Siuchniński 1966, 73).
W 1929 r. powołano do życia kolejną placówkę muzealną –
Muzeum Miejskie w Resku (Städtisches Heimatmuseum Regenwalde),
które w 1939 r. połączono z muzeum w Łobzie w jedno muzeum
powiatowe z siedzibą w Resku (Kreisheimatmuseum Regenwalde). Jego
kierownikiem został Wilhelm Geissler, dotychczasowy kierownik
muzeum w Resku, a zastępcą wspomniany Alfred Rowe (Skrzypek
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2001b; 2007). Ostatnią placówką muzealną w regionie było powołane
w 1937 r. Heimatmuseum in Greifenberg, jednak jego ranga i liczebność
zbiorów były mniejsze (Skrzypek 2002).
Pomimo zinstytucjonalizowania prac badawczych nadal szereg
stanowisk było odkrywanych i badanych przez amatorów. W 1927 r.
nauczyciel Wegener z Płotów odkrył grodzisko w Mechowie (obecnie Łęczna) (Archiwum MNS teczka nr 861), na przełomie lat
20./30. XX w. badania w Karsiborze przeprowadził inny nauczyciel
– G. Behnke (Olczak, Siuchniński 1968, 144), a w latach 1934 i 1935
badania powierzchniowe na grodzisku w Niemierzynie prowadził
F. Krügera (Olczak, Siuchniński 1968, 165).
Początek lat 30. XX w. to, oprócz badań terenowych i początków
muzealnictwa, także pierwsze po długiej przerwie próby podsumowania wiedzy o stanowiskach wczesnośredniowiecznych. W 1930 r.
Władysław Łęga w pracy Kultura Pomorza we wczesnem średniowieczu,
omówił szczegółowo dorobek dotychczasowych badań nad wymienionym w tytule okresem, a wśród omawianych grodzisk znalazło
się kilkanaście odkrytych w dorzeczu Regi (por. Łęga 1930). Podobnie
postąpił w 1932 r. Otto Kunkel, który artykułem Burgwallforschung in
Pommern podsumował stan badań nad grodziskami Pomorza.
W zamieszczonym na końcu wykazie znalazło się łącznie 240 stanowisk, a w tej liczbie 29 obiektów z dorzecza Regi (Kunkel 1932).
Wkrótce po tej publikacji w październiku 1932 r. Hans Jürgen Eggers
częściowo samotnie, a częściowo z Hermannem Bollnowem przeprowadził objazd grodzisk zachodniopomorskich na terenie sześciu
ówczesnych powiatów: Resko, Gryfice, Nowogard, Kamień, Pyrzyce
i Szadzko. Swoją część prospekcji H. Bollnow upublicznił już w 1936 r.,
a znalazły się w niej m.in. położone w dorzeczu Regi grodzisko
w Dobrej oraz domniemane obiekty w Nowogardzie i Tuczu (Bollnow
1936). Na opublikowanie efektów pozostałych prac trzeba było czekać aż 3 dekady, do lat 60. XX w., a jak napisał sam H.J. Eggers, część
informacji zaginęła w czasie II wojny światowej (Eggers 1960). Mimo
to jego artykuł jest wciąż jednym z podstawowych źródeł wiedzy
na temat wczesnośredniowiecznych grodzisk zachodniopomorskich,
w tym, rzecz jasna, nadreskich.
Warto wspomnieć w tym miejscu o jeszcze jednej publikacji. W 1933 r.
ukazało się opracowanie Karla Lemcke (1933) przedstawiające pradzieje
okolic Gryfic. Praca ta jest cenna ze względu na zamieszczony na ostat-
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niej stronie spis grodzisk, w którym znalazły się obiekty nieodnotowane
w innych artykułach, np. grodzisko w Świeszewie2 czy Wilczkowie3.
Jeszcze przed wybuchem II wojny światowej, w 1938 r. H.J. Eggers
przeprowadził badania sondażowe na grodzisku w Starogardzie Łobeskim (Archiwum MNS teczka nr 890; por. Eggers 1939; Janowski 2012b).
Transformacja, która dokonała się po roku 1945, nie pozostała bez
wpływu na badania nad osadnictwem wczesnośredniowiecznym.
Znaczna część dokumentacji zaginęła, wyjechała też miejscowa ludność,
która posiadała wiedzę na temat stanowisk archeologicznych. Prace
w dorzeczu Regi wznowiono już na początku lat 50. Działania te związane były głównie z próbą wyznaczenia wschodniego zasięgu plemienia Wolinian. W sferze zainteresowania znalazł się obszar zachodniego
skraju dorzecza. Pracownicy Muzeum Pomorza Zachodniego (obecne
Muzeum Narodowe) w Szczecinie dokonali wówczas odkrycia domniemanego grodziska w Ościęcinie (por. Filipowiak 1960, 186), przeprowadzono też szereg badań powierzchniowych na terenie nadreskich wsi.
Wykonano wówczas także rozpoznanie powierzchniowe w środkowej
części dorzecza na grodziskach w Brzeźniaku, Iglicach i Wiewiecku oraz
ponownie odkryto obiekt obronny w Resku (Archiwum MNS teczki nr
826, 839, 879). Na ten czas przypadł również artykuł Hermana Hinza
(1957), w którym podał on informacje o odkryciu dwóch nieznanych
wcześniej grodzisk: w Węgorzynie i w Sielsku. W tym samym okresie
fragment wschodniej krawędzi dolnego odcinka dorzecza Regi z grodziskiem w Rymaniu położonym na terenie powiatu kołobrzeskiego
znalazł się w strefie zainteresowania pracowników Stacji Archeologicznej Instytutu Historii Kultury Materialnej (obecnie Instytut Archeologii
i Etnologii) Polskiej Akademii Nauk w Kołobrzegu (por. Łosiński 1957;
Łosiński, Olczak, Siuchniński 1971).
Pierwszy powojenny etap prac wieńczą: katalog stanowisk „plemienia Wolinian”, w którym zawarto szereg informacji o stanowiskach
położonych na zachodnim skraju dorzecza (por. Filipowiak 1962) jak
też dwa niezależne opracowania grodzisk autorstwa H.J. Eggersa
(1960) oraz Włodzimierza Antoniewicza i Zofii Wartołowskiej (1964).
Autorzy obu prac dysponowali różną bazą źródłową i nie byli ze sobą
zgodni, stąd ich wykazy znacząco się różnią. W obu opracowaniach
2 Obiekt

znajduje się poza dorzeczem Regi. Został ponownie odkryty w 2015 r. – por.
Janowski 2016c.
3 Grodzisko nieodnalezione.
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Ryc. 3. Mapa wczesnośredniowiecznych grodzisk środkowopomorskich
autorstwa H.J. Eggersa (1960, Taf. 1)
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wymieniono obiekty obronne w Bądkowie (Słudwi), Bielikowie, Brzeźniaku, Cieszynie, Ginawie, Iglicach, Karnicach, Karwowie, Lubiniu,
Łąkowie, Łobzie-Świętoborcu, Niemierzynie, Nowogardzie, Olesznie,
Płotach, Przybiernowie, Rusinowie, Rymaniu, Rzepczynie, Słonowicach, Smorawinie, Starogardzie Łobeskim, Świętoborcu, Węgorzynie,
Wieleniu Pomorskim, Wiewiecku, Wyszoborze, Zdrojach i Żółtem.
Opracowanie H.J. Eggersa wymienia ponadto grodziska i domniemane grodziska w Kocierzy (Barkowie), Łęcznej (Mechowie), Wicimicach,
Nętnie, Dobrej, Sielsku, Tarnowie, Tuczu i Wolicznie (ryc. 3), z kolei
praca W. Antoniewicza i Z. Wartołowskiej stanowiska w Resku, Unimiu, Ościęcinie, Prusinowie i Trzygłowiu (ryc. 4).

Ryc. 4. Fragment mapy grodzisk w Polsce (wg Antoniewicz, Wartołowska 1964)
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Prace rozpoczęte w latach 50. XX w. przez Pracownię Archeologiczną
IHKM PAN w Kołobrzegu były kontynuowane aż do początku lat 70.
W tym okresie na szczególną uwagę zasługują również prace zespołu
badawczego Katedry Archeologii Polskiej i Powszechnej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu pod kierownictwem Kazimierza
Siuchnińskiego i Jerzego Olczaka, wspomagane finansowo przez ówczesnego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Archeologicznych
w Koszalinie Franciszka Lachowicza. Intensywne badania powierzchniowe i sondażowe prowadzone w latach 1962–1967 objęły ówczesne
województwo koszalińskie, a w nim powiaty świdwiński i drawski
z położonymi w dorzeczu Regi grodziskami i domniemanymi grodziskami wczesnośredniowiecznymi w Kasiborze, Lipcach, Łąkowie, Niemierzynie, Rusinowie, Rzepczynie i Słonowicach oraz Donatowie, Nętnie, Olesznie, Żółtem i Wolicznie (por. Olczak, Siuchniński 1966; 1968).
Tym samym widoczna w latach 60. intensyfikacja prac archeologicznych na terenie Pomorza Zachodniego ominęła dolny i środkowy odcinek dorzecza Regi, który nie został objęty ani badaniami
regionalnymi (por. ryc. 5), ani weryfikacją grodzisk (por. ryc. 6). Fakt

Ryc. 5. Obszar Pomorza objęty badaniami regionalnymi. Legenda: a - badania
prowadzone, b - badania planowane (wg Łosiński 1973, Abb. 3)
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Ryc. 6. Obszar Pomorza objęty weryfikacją grodzisk (wg Łosiński 1973, Abb. 2)

ten nie pozostał bez wpływu na późniejszy stan wiedzy o obiektach
obronnych i osadnictwie tego obszaru (por. ryc. 7), zwłaszcza że
w latach 70. XX w. nastąpiło gwałtowne zahamowanie prac wykopaliskowych. Z niewielu pozytywnych inicjatyw nadmienić trzeba
ratownicze badania wykopaliskowe na grodzisku w Trzygłowiu
(Nawrolski, Rogosz 1972) czy poszukiwania grodziska w Trzebiatowie (por. Rogosz 2000; Słowiński 2004). Schyłek lat 60. i lata 70. XX w.
to czas wydawania regionalnych bądź powiatowych monografii,
w których zawsze znalazł się rozdział poświęcony archeologii. Większość z nich ma charakter bardzo ogólny. Na tym tle wyróżnią się
bez wątpienia dwa opracowania autorstwa Ryszarda Rogosza (1971a;
1971b) dotyczące powiatu łobeskiego i nowogardzkiego. Zawarł on
w nich szereg interesujących informacji, w tym niepublikowanych
przechowywanych w Archiwum MNS w Szczecinie, dotyczących
ważniejszych stanowisk, oraz próbę całościowego spojrzenia na problematykę przemian osadniczych we wczesnym średniowieczu danego regionu.

Ryc. 7. Osadnictwo wczesnośredniowieczne w dorzeczu Regi (wg Łosiński
1982a, załącznik mapowy; (opr. A. Janowski)

Drugi etap powojennych badań zamykają opracowania książkowe
H.J. Eggersa (1978), W. Łosińskiego (1982a) oraz mniejsze prace tegoż
ostatniego (Łosiński 1980; 1981; 1982b; 1983; 1988) i m.in. H. Hinza
(1988). Trzeba jednak zaznaczyć, że opracowania niemieckie bazowały praktycznie wyłącznie na znaleziskach sprzed 1945 r., natomiast
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monografia W. Łosińskiego to pierwsza od czasu rozprawy W. Łęgi
próba całościowego spojrzenia na chronologię, rozwój i przemiany
osadnictwa wczesnośredniowiecznego na Pomorzu. W pracy tej stanowiska położone w dorzeczu Regi ujęte zostały jedynie marginalnie,
niewielki w stosunku do innych obszarów był bowiem stan ich rozpoznania (por. ryc. 7). Spostrzeżenia i wnioski dokonane przez tego
badacza oraz próba modelowego ujęcia opracowanej problematyki do
dziś stanowią punkt wyjścia do rozważań nad osadnictwem wczesnośredniowiecznego Pomorza.
Kolejny etap powojennych badań na terenie dorzecza Regi przypadł na początek lat 80. XX w. i związany był z rozpoczętym w Polsce
w 1978 r., a na obszarze dorzecza w 1982 r. systematycznym rozpoznaniem powierzchniowym w ramach Archeologicznego Zdjęcia Polski
(AZP). Co jednak symptomatyczne, w tym samym czasie nie prowadzono już praktycznie innych prac archeologicznych. Prace w ramach
AZP wykonywali badacze z różnych instytucji i trwały one z różnym natężeniem aż do 2002 r. Jak dotychczas ich wyniki nie zostały
opublikowane i dopiero niedawno zaczęto szerzej wykorzystywać je
w studiach nad wczesnośredniowieczną przeszłością regionu (por.
Janowski 2009; 2010). Potencjał informacyjny tych badań jest ogromny. Na obszarze dorzecza Regi zarejestrowano ponad 1000 stanowisk
z wczesnego średniowiecza. Jak duża to liczba, niech uzmysłowi fakt,
że jeszcze w 1990 r. W. Łosiński (1990, 23), podsumowując stan badań
nad wczesnym średniowieczem na Pomorzu Zachodnim, sygnalizował istnienie około 400 takich stanowisk na terenie całego Pomorza
Zachodniego.
Mankamentem jest natomiast bez wątpienia stan ich rozpoznania,
ograniczony do zarejestrowania materiałów źródłowych zalegających
na powierzchni. Pozyskane w ten sposób zbiory (najczęściej ceramika) są na ogół mało liczne, a materiały źródłowe zniszczone przez
warunki atmosferyczne i podepozycyjne. Czynniki te w oczywisty
sposób wpływają na możliwość interpretacji znalezisk i precyzję
podejmowanych ustaleń chronologicznych. Ponad połowę stanowisk
datować można jedynie ogólnie na wczesne średniowiecze4. Stan ten
w znacznym stopniu utrudnia próbę prześledzenia dynamiki zmian
osadnictwa na omawianym obszarze. Brak badań wykopaliskowych
4 Szacunki

własne autora.
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nie pozwala także na ustalenie pierwotnej funkcji stanowisk. Przyjęte dla potrzeb AZP określenia takie jak punkt i ślad osadniczy
mają jedynie walor porządkujący, informują o liczbie pozyskanych
fragmentów ceramiki. Liczebność zbioru jako wyznacznik funkcji
stanowiska jest wartością subiektywną i stanowi wypadkową wielu czynników, poczynając od warunków obserwacji na powierzchni
stanowiska i stopnia jego zniszczenia, a na doświadczeniu badacza
prowadzącego prace kończąc (por. Olczak 1991, 23–29). Dopiero odsłonięcie warstw i obiektów kulturowych mogłoby dostarczyć danych
o rzeczywistym charakterze zasiedlenia.
Ostatni etap badań nad grodziskami wczesnośredniowiecznymi
w dorzeczu Regi obejmuje dwie pierwsze dekady XXI w. Na okres ten
przypadło zakończenie Archeologicznego Zdjęcia Polski oraz wznowienie po ponad 35 latach badań wykopaliskowych na grodziskach. Pierwsza tego typu akcja miała miejsce w 2007 r. na grodzisku w Lubinie (por.
Janowski 2008; 2011a; 2011c), a kolejna w 2010 r. na grodzisku w Dobrej
(Janowski 2011a, 21–26; Janowski, Krajewski 2013, 293–302). Prace te nie
zmieniły zasadniczo nierównomiernego obrazu rozpoznania osadnictwa grodowego w dorzeczu. Część środkowa i północna nadal były zdecydowanie gorzej rozpoznane niż górny bieg Regi.
Sytuację tę zmienił diametralnie projekt Polska i Pomorze w kształtowaniu cywilizacji europejskiej (od słowiańskich plemion do przełomu XII/XIII w.).
Prace skoncentrowały się na grodziskach w najsłabiej rozpoznanej części dorzecza na terenie dzisiejszych powiatów gryfickiego i łobeskiego.
W czasie trwania projektu w latach 2015–2017 i 2019 r. wykonano prace
sondażowe na 35 stanowiskach, w tej liczbie było 30 stanowisk położonych w dorzeczu Regi oraz pięć zlokalizowanych poza nim, ale w niewielkiej odległości od granicy wododziału5. Większość – 28 – spośród
nich to miejsca określane w dotychczasowej literaturze jako grodziska
wczesnośredniowieczne, w tym „zaginione” po II wojnie światowej
obiekty obronne w Łęcznej (Mechowie), Świeszewie i Tarnowie, które udało się ponownie odkryć. Siedem kolejnych stanowisk to miejsca
wytypowane do badań na podstawie interpretacji wyników skanowania laserowego LIDAR. Prace zorganizowane były czteroetapowo.
5 Prace na położonych poza dorzeczem grodziskach w Modlimowie, stan. 1 (por. Janowski 2016a), Świeszewie, stan. 23 (por. Janowski 2016c) oraz Grzęźnie, stan. 1 (por. Janowski 2017i), stan. 30 (por. Janowski 2017j) i stan. 31 (por. Janowski 2017k) nie zostały ujęte
w pracy.
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Etap I stanowiło zebranie informacji o stanowiskach wczesnośredniowiecznych pozyskanych w trakcie badań w ramach Archeologicznego
Zdjęcia Polski. Etap II to kwerenda źródeł kartograficznych i archiwalnych ze starszych badań. Dane te zostały porównane z informacjami
z laserowego skanowania powierzchni LIDAR (por. Janowski, Kiarszys
2016). Działanie to pozwoliło na odkrycie kilku grodzisk, których lokalizacja była nieznana lub niepewna. Etap III to już archeologiczne badania
terenowe, w trakcie których na wytypowanych obiektach wykonywano
odwierty i wykopy w celu określenia funkcji i chronologii stanowisk.
Prace te pozwoliły zweryfikować 24 z nich jako bezsprzeczne grodziska wczesnośredniowieczne (Bądkowo (Słudwia), Bielikowo, Brzeźniak,
Cieszyno, Ginawa, Grzęzno, stan. 1 i 31, Karwowo, Kocierz (Barkowo),
Łabuń Wielki, Łęczna (Mechowo), Łobez-Świętoborzec, Modlimowo,
Przytoń, Resko, Smorawina, Starogard Łobeski, Świeszewo, Tarnowo,
Wicimice, Wieleń Pomorski, stan. 1, Wiewiecko, Zdroje, Zwierzynek),
w niektórych przypadkach położone na starszych osadach wczesnośredniowiecznych lub pradziejowych. Na trzech grodziskach nie dokonano odkrycia materiałów źródłowych, które pozwoliłyby na ich datowanie, a tym samym ich chronologia pozostaje niepewna (Grzęzno, stan.
30, Przybiernowo, Wieleń Pomorski, stan. 2). Trzy kolejne grodziska
pochodzą z późnego średniowiecza (Iglice, Płoty, Trzygłów). W jednym
przypadku grodzisko okazało się wczesnośredniowieczną osadą, na
której w późnym średniowieczu wzniesiono obiekt na kopcu (Trzebawie), a dwie lokalizacje zajęte są przez osady pradziejowe (Niegrzebia,
Prusinowo), choć w jednym przypadku jest to przypuszczalnie osada
obronna (Prusinowo). Jedno ze wzniesień nie kryło pozostałości osady
ani grodziska, natomiast w jego zachodniej części odkryto nieznane
cmentarzysko kurhanowe (Trzygłów). W końcu jedno z grodzisk okazało się naturalnym tworem polodowcowym, błędnie oznaczonym na
mapach – stanowisko znajduje się w odległości około 80 m od niego, ale
jest to grodzisko późnośredniowieczne (Tucze).
Oprócz badań sondażowych w latach 2016–2019 wykonano wizytacje i prospekcję wizualną, w przypadku niektórych obiektów nawet
kilkukrotną, wszystkich stanowisk w dorzeczu Regi, które w literaturze określane były jako grodziska wczesnośredniowieczne lub takie,
które wytypowano jako stanowiska o takiej funkcji i chronologii.
Pozwoliło to na odkrycie kolejnych (np. Uniestowo) potencjalnych
obiektów obronnych.
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Niejako równolegle, w latach 2015–2017, Archeolodzy z Instytutu
Archeologii UMK w Toruniu realizowali projekt Atlas wczesnośredniowiecznych grodzisk Polski. Jednym z jego elementów była ponowna i trzecia z kolei, po badaniach A. Stubenraucha oraz J. Olczaka i K. Siuchnińskiego, weryfikacja grodzisk powiatu drawskiego. Z ogólnej liczby 25
znanych pewnych i domniemanych grodzisk do badań sondażowych
wytypowano 16 obiektów, w tym położone w dorzeczu Regi stanowiska
w Olesznie, Donatowie i Wolicznie. W pierwszym przypadku badania
pozytywnie zweryfikowały zarówno funkcję, jak i chronologię. Stanowiska w Donatowie i Wolicznie również pochodzą z wczesnego średniowiecza, z tą różnicą, że w Wolicznie istniała osada, a obszar osiedla
w Donatowie jest obecnie tak przeobrażony, że brak pewności, czy istniał tam gród (por. Błędowski, Bojarski, Chudziak, Kaźmierczak, Siemianowska, Weinkauf 2019).
W chwili obecnej w dorzeczu Regi zlokalizować można 42 pewne
i domniemane grodziska wczesnośredniowieczne (ryc. 1). Na podkreślenie zasługuje fakt, że aż 37 z nich zostało rozpoznanych nie tylko
powierzchniowo, ale także metodami wykopaliskowymi, w czym
ogromna zasługa ostatnich dwóch dekad (Tab. 1). Do 1945 r. prace wykopaliskowe prowadzono na 12 grodziskach, w latach 1945–2000 badano
13 grodzisk, przy czym w przypadku pięciu były to badania powtórne.
W ciągu ostatnich 20 lat wykonano prace wykopaliskowe na 28 grodziskach (na 11 powtórnie), czyli na blisko 3/4 grodzisk wczesnośredniowiecznych w dorzeczu. W rezultacie położone w powiecie drawskim
grodziska w Donatowie, Olesznie i Żółtem trzykrotnie badane były
sondażowo. Jedynie stanowiska w Kocierzy i Sielsku rozpoznane zostały wyłącznie metodą odwiertów, a kolejne trzy w Unimiu, Uniestowie
i Zagórzycach wyłącznie powierzchniowo.
Wartość poznawcza tych badań jest zróżnicowana. Materiały
z penetracji przedwojennych zostały opublikowane marginalnie
(por. m.in. Giesebrecht 1846; Virchow 1869; Stubenrauch 1891a; 1891b;
1905; Brandt 1931). Wyniki prac znamy w większości z notatek ocalałych w Archiwum MNS w Szczecinie (teczki nr 227, 254, 829, 890, 1612)
i kilku ogólnych publikacji, w których brak szczegółowych planów
i precyzyjnych danych na temat metodyki, stratygrafii i miejsca pozyskania źródeł. Brak nawet tak podstawowych danych jak lokalizacja
i wymiary wykopów.
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Tabela 1. Stan badań archeologicznych grodzisk nadreskich (opr. A. Janowski)
Lp. Stanowisko
1
2

3

4

5

6

7

Bądkowo,
gm. Płoty,
stan. 12
Bielikowo,
gm. Brojce,
stan. 1

Ważniejsze prace

Źródło informacji

2016 r. – sondażowo-wierceniowe
pracowników IAE PAN w Szczecinie

Janowski 2016h, tu
starsza literatura

1996 r. – badania powierzchniowe
(AZP)
2016 r. – sondażowo-wierceniowe
pracowników IAE PAN w Szczecinie
1892 r. – powierzchniowe
Brzeźniak,
gm. Węgorzyno, A. Stubenraucha
stan. 1
1961 r. – powierzchniowe
R. Wołągiewicza z Muzeum
w Szczecinie
1986 r. – powierzchniowe (AZP)
2017 r. – sondażowo-wierceniowe
pracowników IAE PAN w Szczecinie
Cieszyno,
1895 r. – sondażowe A. Stubenraucha
gm. Węgorzyno, 1972 r. – wizytacja konserwatorska
stan. 1
1994 r. – powierzchniowe (AZP)
2015 r. – sondażowo-wierceniowe
pracowników IAE PAN w Szczecinie
Dobra,
1865 r. – wykopaliskowe(?)
gm. Dobra,
R. Virchowa
stan. 1
1967 r. – powierzchniowe
E. Cnotliwego z Muzeum w Szczecinie
2000 r. – powierzchniowe (AZP)
2010 r. – wykopaliskowe pracowników
IAE PAN w Szczecinie i US
Donatowo,
1898–1899 – sondażowe(?) Brandta
gm. Ostrowice, i Zietzena
stan. 1
1962 r. – powierzchniowe i sondażowe
pracowników UAM w Poznaniu
1985 r. – powierzchniowe (AZP)
2016 r. – sondażowo-wierceniowe
pracowników IA UMK w Toruniu
Ginawa,
lata 90. XIX w. – powierzchniowe
gm. Węgorzyno, pastora Stützner
stan. 1
1915 r. – powierzchniowe
1994 r. – powierzchniowe (AZP)
2017 r. – sondażowo-wierceniowe
pracowników IAE PAN w Szczecinie

Janowski 2016e, tu
starsza literatura
Janowski 2017b, tu
starsza literatura

8

Karsibór,
gm. Brzeżno,
stan. 9

9

Karwowo,
gm. Łobez,
stan. 1

10

Kocierz,
gm. Płoty,
stan. 9
Lipce,
gm. Świdwin,
stan. 1
Lubin,
gm. Gryfice,
stan. 1

11
12
Janowski 2015b, tu
starsza literatura
13
Janowski, Krajewski 2013,
tu starsza literatura

14
15

Olczak, Siuchniński
1966, 13–20; Błędowski,
Bojarski, Chudziak,
Kaźmierczak,
Siemianowska, Weinkauf
2019, 86–88
Janowski 2017c, tu starsza
literatura
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16

17

Łabuń Wielki,
gm. Resko,
stan. 4
Łąkowo,
gm. Świdwin,
stan. 1
Łęczna,
gm. Płoty,
stan. 1
Łobez–
Świętoborzec,
gm. Łobez,
stan. 14
Nętno,
gm. Drawsko
Pomorskie,
stan. 1

lata 20/30 XX w. – bliżej nieokreślone
powierzchniowe i sondażowe
1967 r. – powierzchniowe i sondażowe
pracowników UAM w Poznaniu
1985 r. – powierzchniowe (AZP)
lata 90. XIX w. – wizytacja
A. Stubenraucha
1985 r. – powierzchniowe (AZP)
2017 r. – sondażowo-wierceniowe
pracowników IAE PAN w Szczecinie
2019 r. – wierceniowe pracowników
IAE PAN w Szczecinie

Olczak, Siuchniński
1968, 140–144, tu starsza
literatura

1964 r. – powierzchniowe i sondażowe
pracowników UAM w Poznaniu
1986 r. – powierzchniowe (AZP)
lata 30. XX w. – powierzchniowe (?)J. v.
Malotki
1996 r. – powierzchniowe (AZP)
2007 r. – sondażowo-wierceniowe
pracowników IAE PAN w Szczecinie
2017 r. – sondażowo-wierceniowe
pracowników IAE PAN w Szczecinie

Olczak, Siuchniński
1968, 144–147, tu starsza
literatura
Janowski 2011c, tu starsza
literatura

1964 r. – powierzchniowe i sondażowe
pracowników UAM w Poznaniu
1986 r. – powierzchniowe (AZP)
2017 r. – sondażowo-wierceniowe
pracowników IAE PAN w Szczecinie

Olczak, Siuchniński
1968, 154–161, tu starsza
literatura
Janowski 2017ł, tu starsza
literatura

1972 r. – wizytacja konserwatorska
1985 r. – powierzchniowe (AZP)
2017 r. – sondażowo-wierceniowe
pracowników IAE PAN w Szczecinie
1962 r. – powierzchniowe i sondażowe
pracowników UAM w Poznaniu
1985 r. – powierzchniowe (AZP)
2015 r. – wykopaliskowe pracowników
IA UMK w Toruniu

Janowski 2017m, tu
starsza literatura

Janowski 2017d, tu
starsza literatura

Janowski 2019a, tu
starsza literatura

Janowski 2017l, tu starsza
literatura

Olczak, Siuchniński
1966, 51–56; Błędowski,
Chudziak, Kaźmierczak,
Kowalewska 2018, 450–
452, tu starsza literatura
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20

21

22

23

24
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Niemierzyno,
gm. Świdwin,
stan. 1

1878 r. – powierzchniowe R. Virchowa
1934 r. i 1935 r. – powierzchniowe
F. Krügera
1936 r., 1937 r., 1939 r. – bliżej
nieokreślone penetracje
1964 r. – powierzchniowe i sondażowe
pracowników UAM w Poznaniu
1987 r. – powierzchniowe (AZP)
Nowogard,
1990 r. – sondażowe S. Słowińskiego
gm. Nowogard, z PPKZ w Szczecinie
stan. 2
Oleszno,
1845 – powierzchniowe i sondażowe
gm. Drawsko
L. Giesebrechta
Pomorskie,
1888 r. – sondażowe K. i A. Brunck
stan. 1
1955 r. i 1960 r. – powierzchniowe
pracowników Muzeum w Koszalinie
1962 r. – powierzchniowe i sondażowe
pracowników UAM w Poznaniu
1985 r. – powierzchniowe (AZP)
2015 r. i 2017 r. – sondażowowierceniowe pracowników IA UMK
w Toruniu
Przybiernowo, lata 30. XX w. – wizytacja J. v. Malotki
gm. Brojce,
1932 r. – wizytacja H.J. Eggersa
stan. 1
1997 r. – powierzchniowe (AZP)
2017 r. – sondażowo-wierceniowe
pracowników IAE PAN w Szczecinie
Przytoń,
1938 r. – przypadkowe odkrycia
gm. Węgorzyno, A. Rowe
stan. 1
1986 r. – powierzchniowe (AZP)
2019 r. – sondażowo-wierceniowe
pracowników IAE PAN w Szczecinie
Resko,
1961 r. – powierzchniowe
gm. Resko,
pracowników Muzeum w Szczecinie
stan. 1
2016 r. – sondażowo-wierceniowe
pracowników IAE PAN w Szczecinie
Rusinowo,
1915 r. – wizytacja A. Stubenraucha
gm. Świdwin,
lata 30. XX w. – powierzchniowe
stan. 1
Gabriela
1964 r. – powierzchniowe i sondażowe
pracowników UAM w Poznaniu
1985 r. – powierzchniowe (AZP)
2015 r. – sondażowo-wierceniowe (?)
pracowników IA UMK w Toruniu

Olczak, Siuchniński
1968, 162–167, tu starsza
literatura

25

26

Słowiński 1990, tu starsza
literatura
Olczak, Siuchniński
1966, 59–63; Błędowski,
Bojarski, Chudziak,
Kaźmierczak,
Siemianowska, Weinkauf
2019, 99–100

27
28

29
Janowski 2017o, tu
starsza literatura

30

Janowski 2019b, tu
starsza literatura
31
Janowski 2016g, tu
starsza literatura
Olczak, Siuchniński 1968,
180–184

35
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32
33

34

Rymań,
gm. Rymań,
stan. 1

1965 r., 1967–1968 – powierzchniowe
i sondażowe pracowników ówczesnego
IHKM PAN
1986 r. – powierzchniowe (AZP)
Rzepczyno,
1965 r. – powierzchniowe i sondażowe
gm. Brzeźno,
pracowników UAM w Poznaniu
stan. 2
1985 r. – powierzchniowe (AZP)
1986 r. – powierzchniowe (AZP)
Sielsko,
gm. Węgorzyno, 2019 r. – wierceniowe pracowników
IAE PAN w Szczecinie
stan. 1
Słonowice,
2. połowa XIX w. – powierzchniowe
gm. Brzeżno,
pastora Krügera
stan. 1
1935 r. – powierzchniowe i sondażowe
A. Rowe
1935 i 1938 r. – powierzchniowe
nauczyciela Dogsa
1938 r. – powierzchniowe W. Boege
1964 r. – powierzchniowe i sondażowe
pracowników UAM w Poznaniu
1985 r. – powierzchniowe (AZP)
Smorawina,
1891 r. – powierzchniowe i sondażowe
gm. Radowo
A. Stubenraucha
Małe, stan. 1
2016 r. – sondażowo-wierceniowe
pracowników IAE PAN w Szczecinie
Starogard
1891 r. – sondażowe A. Stubenraucha
Łobeski,
i grafa von Borcke
gm. Resko,
1938 r. – wykopaliskowe H.J. Eggersa
stan. 1
1988 r. – powierzchniowe (AZP)
2016 r. – sondażowo-wierceniowe
pracowników IAE PAN w Szczecinie
Tarnowo,
2017 r. – sondażowo-wierceniowe
gm. Łobez,
pracowników IAE PAN w Szczecinie
stan. 16
Uniestowo,
2018 r. – wizytacja pracowników IAE
gm. Brojce,
PAN w Szczecinie
stan. 2
Unimie,
1939 r. – odkrycia przypadkowe
gm. Łobez,
1971 r. – powierzchniowe
stan. 1
1974 r. – powierzchniowe
1985 r. – powierzchniowe (AZP)
Wicimice,
1996 r. – powierzchniowe (AZP)
gm. Resko,
2017 r. – sondażowo-wierceniowe
stan. 1
pracowników IAE PAN w Szczecinie

Łosiński, Olczak,
Siuchniński 1971, 113–
115, tu starsza literatura
Olczak, Siuchniński
1968, 190–193, tu starsza
literatura
Janowski 2019c, tu
starsza literatura
Olczak, Siuchniński
1968, 193–199, tu starsza
literatura

Janowski 2017e, tu starsza
literatura
Janowski 2012b; 2016i, tu
starsza literatura

Janowski 2017f, tu starsza
literatura
Rogosz 1971a, 40

Janowski 2016d, tu
starsza literatura
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38
39
40

41
42
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Wieleń
Pomorski,
gm. Chociwel,
stan. 1

1897 r. – sondażowe A. Stubenraucha
1972 r. – wizytacja konserwatorska
1994 r. – powierzchniowe (AZP)
2015 r. – sondażowo-wierceniowe
pracowników IAE PAN w Szczecinie
Wieleń
1897 r. – sondażowe A. Stubenraucha
Pomorski,
1994 r. – powierzchniowe (AZP)
gm. Chociwel, 2015 r. – sondażowo-wierceniowe
stan. 2
pracowników IAE PAN w Szczecinie
1961 r. – powierzchniowe
Wiewiecko,
gm. Węgorzyno, R. Wołągiewicza z Muzeum
stan. 1
w Szczecinie
1986 r. – powierzchniowe (AZP)
2017 r. – sondażowo-wierceniowe
pracowników IAE PAN w Szczecinie
Wyszobór,
1905 r. – powierzchniowe i sondażowe
gm. Płoty,
A. Stubenraucha
stan. 1
1996 r. – powierzchniowe (AZP)
Zagórzyce,
brak danych
gm. Łobez
Zdroje,
lata 90. XIX w. – powierzchniowe(?)
gm. Węgorzyno, pastora Stütznera
stan. 1
1986 r. – powierzchniowe (AZP)
2017 r. – sondażowo-wierceniowe
pracowników IAE PAN w Szczecinie
Zwierzynek,
2019 r. – sondażowo-wierceniowe
gm. Węgorzyno, pracowników IAE PAN w Szczecinie
stan. 8
Żółte,
1896 r. – sondażowe Adolf
gm. Drawsko
Stubenrauch.
Pomorskie,
1962 r. – powierzchniowe i sondażowe
stan. 1
pracowników UAM w Poznaniu
1983 r. – powierzchniowe (AZP)
2008 r. – wykopaliskowe pracowników
IA UMK w Toruniu

Janowski 2015e, tu
starsza literatura

Janowski 2015f, tu starsza
literatura
Janowski 2017g, tu
starsza literatura

Staubenrauch 1905,
81–83, tu starsza
literatura
Rogosz 1971a, ryc. 23,
nr 64;
Janowski 2017h, tu
starsza literatura

Janowski 2019d, tu
starsza literatura
Olczak, Siuchniński
1966, 77–80; Chudziak,
Kaźmierczak, Błędowski,
Hildebrandt, Kalinowski,
Kowalewska, Niegowski
2011, 635–637

IHKM PAN – Instytut Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk
IAE PAN – Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
IA UMK – Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
PP PKZ – Przedsiębiorstwo Państwowe Pracownie Konserwacji Zabytków
UAM – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
US – Uniwersytet Szczeciński
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Badania prowadzone w latach 60. przez ekspedycję Katedry Archeologii Polskiej i Powszechnej Uniwersytetu Adama Mickiewicza
w Poznaniu na terenie powiatu świdwińskiego i drawskiego zostały
wykonane w jednolitym schemacie i kompetentnie opublikowane
według jednolitego wzoru (por. Olczak, Siuchniński 1966; 1968), co
daje możliwości ich porównania. Mankamentem tych prac był sposób sondowania. Na grodziskach wykonywano wiele sondaży, ale ich
powierzchnia rzadko przekraczała 0,25–0,5 m2. Nie pozostało to bez
wpływu na uzyskane rezultaty – często nie osiągano calca, penetrując jedynie warstwy przypowierzchniowe. Ograniczone siłą rzeczy
było też wnioskowanie o charakterze odsłanianych nawarstwień.
Prace z ostatnich dwóch dekad zostały już częściowo opublikowane (Janowski 2011a; 2011c; Janowski, Krajewski 2013, 293–302; Błędowski, Bojarski, Chudziak, Kaźmierczak, Siemianowska, Weinkauf 2019),
a najnowsze z lat 2015–2019 są właśnie w druku.
Największym mankamentem dotychczasowych prac jest ich niewielki zakres ograniczony do sondaży o powierzchni kilku m2 (por.
tab. 2). Zawężenie pola obserwacji wpływa niewątpliwie na zubożenie zasobu danych, mimo to w rezultacie badań tego typu stosunkowo szybko i wiarygodnie odpowiedzieć można na wiele pytań stawianych w trakcie analiz osadniczych. Wykopy badawcze założone
w miejscach strategicznych dla rozwiązania kwestii funkcji i chronologii grodzisk (najczęściej u wewnętrznej podstawy wału) przynoszą
nieraz nie mniej informacji niż prace o większym zakresie (Olczak
1991, 18–20). Zaledwie na trzech stanowiskach (Dobra, Nętno, Żółtem)
prowadzono badania, które można nazwać szerokopłaszczyznowymi, co oznacza, że łączna powierzchnia wykopów przekraczała 30 m2.
Stan ten przekłada się na rzeczywisty stopień przebadania obiektów.
Jeżeli wziąć pod uwagę powierzchnię eksploracji w stosunku do całkowitego areału grodzisk, to okaże się, że w przypadku obiektów
nadreskich wyraża się ona w promilach. Nawet jeżeli uwzględnimy
tu bliżej nieokreśloną powierzchnię wykopów z badań przedwojennych, prawie na pewno w żadnym przypadku nie rozpoznano więcej
niż 1% powierzchni.
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Tabela 2. Stopień rozpoznania badanych wykopaliskowo wczesnośredniowiecznych grodzisk nadreskich (opr. A. Janowski)
Lp. Stanowisko

Powierzchnia
stanowiska [m2]

Charakter
badań

Powierzchnia
rozpoznana
wykopami
[m2]

%

39
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Lp. Stanowisko

Powierzchnia
stanowiska [m2]

Charakter
badań

Powierzchnia
rozpoznana
wykopami
[m2]

%

20

Przybiernowo, gm. Brojce,
stan. 1

2000

sondażowe

4

0,2

21

Przytoń, gm. Węgorzyno,
stan. 1

10 000

sondażowe

4

0,04

22

Resko, gm. Resko, stan. 1

9200

sondażowe

4

0,04

23

Rusinowo, gm. Świdwin,
stan. 1

10 000

sondażowe

2+?

0,02+ ?

24

Rymań, gm. Rymań, stan. 1

12 000

sondażowe

2

0,016

1

Bądkowo, gm. Płoty, stan. 12

11 600

sondażowe

5

0,04

2

Bielikowo, gm. Brojce, stan. 1

7000

sondażowe

4

0,06

3

Brzeźniak, gm. Węgorzyno,
stan. 1

5000

sondażowe

4

0,08

4

Cieszyno, gm. Węgorzyno,
stan. 1

6000

sondażowe

3+?

0,05 + ?

5

Dobra, gm. Dobra, stan. 1

110 000

szerokopłasz- 38 + ? 0,03 + ?
czyznowe

25

Rzepczyno, gm. Brzeźno,
stan. 2

5000

sondażowe

2

0,04

6

Donatowo, gm. Ostrowice,
stan. 1

6000

sondażowe

4+?

0,07 + ?

26

Słonowice, gm. Brzeżno,
stan. 1

10 000

sondażowe

3+?

0,03+ ?

7

Ginawa, gm. Węgorzyno,
stan. 1

10 000

sondażowe

6,75

0,7

27

Smorawina, gm. Radowo
Małe, stan. 1

20 000

sondażowe

3,5 + ? 0,17 + ?

8

Karsibór, gm. Brzeżno, stan. 9 2000

sondażowe

8+?

0,4 + ?

28

6500

sondażowe

24 + ? 0,37 + ?

9

Karwowo, gm. Łobez, stan. 1

25 000

sondażowe

4

0,016

Starogard Łobeski,
gm. Resko, stan. 1

10

Lipce, gm. Świdwin, stan. 1

11 000

sondażowe

2

0,018

29

Tarnowo, gm. Łobez, stan. 16

2500

sondażowe

2

0,08

11

Lubin, gm. Gryfice, stan. 1

8000

sondażowe

16

0,2

30

Wicimice, gm. Resko, stan. 1

8500

sondażowe

5

0,06

12

Łabuń Wielki, gm. Resko,
stan. 4

2000

sondażowe

4

0,2

31

Wieleń Pomorski,
gm. Chociwel, stan. 1

5800

sondażowe

4+?

0,07 + ?

13

Łąkowo, gm. Świdwin, stan. 1 13 000

sondażowe

4

0,03

32

3200

sondażowe

4+?

0,12 + ?

14

Łęczna, gm. Płoty, stan. 1

15 000

sondażowe

3,5

0,02

Wieleń Pomorski,
gm. Chociwel, stan. 2

15

Łobez-Świętoborzec,
gm. Łobez, stan. 14

7000

sondażowe

4

0,06

33

Wiewiecko, gm. Węgorzyno,
stan. 1

8000

sondażowe

4

0,05

16

Nętno, gm. Drawsko
Pomorskie, stan. 1

6000

szerokopłasz- 34
czyznowe

0,56

34

Wyszobór, gm. Płoty, stan. 1

25 000

sondażowe

?

?

35

7500

sondażowe

4

0,05

17

Niemierzyno, gm. Świdwin,
stan. 1

6000

sondażowe

1

0,016

Zdroje, gm. Węgorzyno,
stan. 1

36

sondażowe

5

0,16

18

Nowogard, gm. Nowogard,
stan. 2

?

sondażowe

5,25

?

Zwierzynek, gm. Węgorzyno, 3000
stan. 8

37

19

Oleszno, gm. Drawsko
Pomorskie, stan. 1

8500

sondażowe

3+?

0,03+ ?

Żółte, gm. Drawsko
Pomorskie, stan. 1

szerokopłasz- 32 + ? 0,64 + ?
czyznowe

5000

2

Podstawy chronologii

W miarę precyzyjne ustalenie chronologii badanego stanowiska jest
jednym z podstawowych zadań archeologa. O ile jednak określenie
wzajemnego następstwa nawarstwień i obiektów kulturowych, czyli ich
chronologii względnej, nie stanowi z reguły poważniejszego problemu,
o tyle określenie ich chronologii bezwzględnej wymaga szczegółowej
analizy źródeł archeologicznych odkrytych w trakcie prac wykopaliskowych. Najliczniejszą kategorię źródeł stanowi niewątpliwie ceramika naczyniowa i ona też najczęściej jest podstawą określenia chronologii. Na niektórych stanowiskach odkrywane są także inne kategorie
źródeł ruchomych mogących pełnić rolę elementów datujących. Nie
wszystkie z nich spełniają jednak wymogi stawiane tzw. niezależnym
wyznacznikom chronologii. Okres użytkowania części z nich rozłożony
jest w czasie na 200–300 lat, co w skali stosunkowo krótkiego okresu
w dziejach, jakim jest wczesne średniowiecze, teoretycznie eliminuje
je jako podstawę precyzyjnych ustaleń chronologicznych (por. Poleski
1992, 14–15). Powszechnie za dobre wyznaczniki chronologii uważa się
monety, elementy uzbrojenia (broń i oporządzenie) oraz ozdoby i części
stroju, a niekiedy również wytwory z poroża lub kości, głównie grzebienie, oraz niektóre typy paciorków szklanych. W przypadku części
stanowisk zachodzi także możliwość posiłkowania się ustaleniami chronologicznymi opartymi na wynikach analiz specjalistycznych z zakresu
nauk fizykochemicznych – metoda radiowęglowa. Wykorzystanie źródeł pisanych jako podstawy datowania zjawisk i przemian kulturowych
w osadnictwie nadreskim wczesnego średniowiecza nie jest niestety
możliwe, tereny te zaistniały bowiem w źródłach dopiero w wieku XII.
W trakcie dotychczasowych badań archeologicznych prowadzonych
na grodziskach nadreskich odkryto kilka tysięcy różnego rodzaju źródeł
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ruchomych. Grodziska te badane były, z niewielkimi wyjątkami, metodą
ograniczonych powierzchniowo sondaży. Przekłada się to bez wątpienia
na zasób źródeł, które z nich pozyskano. Nie odkryto większych pozostałości zabudowy, a co za tym idzie, gros zabytków pochodzi z warstw
kulturowych i jest to prawie bez wyjątku ceramika. Pozaceramiczne
wyznaczniki chronologii udało się odkryć zaledwie na sześciu grodziskach: w Donatowie, Lubinie, Nętnie, Olesznie, Przytoniu i Wieleniu
Pomorskim, stan. 1 (por. tab. 3)6. Dodatkowo dla nawarstwień 15 grodzisk
uzyskano określenia wieku w oparciu o wyniki analiz radiowęglowych.
2.1. Ceramika
Ceramika jako źródło występujące licznie i praktycznie na wszystkich stanowiskach archeologicznych z okresu średniowiecza, a zarazem jako wyrób podlegający – wraz z postępem w technologii i technice
wytwarzania – zmianom w czasie, wykorzystywana jest jako najczęstszy
wyznacznik chronologii. Wprowadzanie w obróbce gliny różnych typów
koła garncarskiego i związane z tym zmiany w stosowaniu składników
masy garncarskiej, form naczyń oraz sposobów ich zdobienia pozwalają
na wyróżnienie kolejnych etapów rozwoju garncarstwa wczesnośredniowiecznego. Wychodząc od form najprostszych wykonanych bez użycia
koła garncarskiego i niezdobionych, przez naczynia obtaczane, częściowo, aż w końcu naczynia całkowicie obtaczane, stworzono ciąg ewolucyjny ceramiki wczesnośredniowiecznej, w oparciu o który możliwe
jest datowanie materiałów ceramicznych. Precyzja tego typu ustaleń jest
różna i zależy zarówno od zdolności badacza w rozpoznaniu poszczególnych grup naczyń, jak i od umiejętnego, już na etapie pozyskiwania
materiału, wydzielenia zespołów o jednolitych cechach stylistycznych.
Wczesnośredniowieczna ceramika zachodniopomorska nie doczekała się dotychczas holistycznego ujęcia. Dla jej poznania, stypologizowania i rozwarstwienia chronologicznego największy wkład mają
prace Władysława Łosińskiego (1972, 30–89), Władysława Łosińskiego
wspólnie z Ryszardem Rogoszem (1983; 1985; 1986a; 1986b) oraz Marka
Dworaczyka (m.in. 2003; 2019). Pierwszy z wymienionych badaczy na
Pomijam obiekty, które w wyniku weryfikacji uznane zostały za pozostałości
siedzib obronnych z późnego średniowiecza: Płoty, Trzebawie i Trzygłów, na których
odkryto m.in. militaria: groty bełtów, fragmenty ostróg czy trzewik pochwy miecza.
6
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Tabela 3. Podstawy datowania i chronologia pewnych i domniemanych grodzisk
wczesnośredniowiecznych w dorzeczu Regi (opr. A. Janowski)
Lp. Stanowisko

Datujące źródła Datowanie
Datowanie
archeologiczne radiowęglowe

Uwagi

ceramika inne węgle kości
1

Bądkowo

x

x

2. poł. X – XI w.

2

Bielikowo

x

x

2. poł. X w.

3

Brzeźniak

x

4

Cieszyno

x

5

Dobra

x

x

2. poł. X – XI w.

6

Donatowo

x

x

l. 40. IX – l. 40.
X w. oraz XI – XII/
XIII w.

7

Ginawa

x

8

Karsibór

x

wczesne
średniowiecze

9

Karwowo

x

2. poł. X – XI w.

10

Kocierz

x

VIII – XI w.

11

Lipce

x

2. poł. IX – X w.

12

Lubin

x

2. poł. X w.

13

Łabuń Wielki

x

14

Łąkowo

x

15

Łęczna

x

x

IX w.

na osadzie
halsztackiej
i osadzie
z 2. poł. VIII –
1. poł. IX w.

16

ŁobezŚwiętoborzec

x

x

IX – pocz. X w.

na osadzie z okresu
halsztackiego
i z 2. poł. VIII –
pocz. IX w.

x

na osadzie
z 1. poł. IX w.

IX w.
2. poł. VIII –
1. poł. IX w.

x

x

x

na osadzie z okresu
halsztackiego

Kon. VIII –
1. poł. IX w.

na osadzie z okresu
halsztackiego
i z 2. poł. VIII –
1. poł. IX w.

2. poł. VIII –
pocz. IX w.
IX/X – XII w.
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17

Nętno

x

18

Niemierzyno

x

IX – X w.

19

Nowogard

x

X – XI w.

20 Oleszno
21

x

x

x

x

kon. IX – l. 70. X w.

x

l. 40. IX – l. 80. X w. na osadzie z okresu
halsztackiego

Przybiernowo

wczesne
średniowiecze?

22 Przytoń

x

23 Resko

x

24

x

2. poł. IX –
1. poł. XI w.

25 Rymań

x

VIII – 1. poł. IX w.

26

x

wczesne
średniowiecze

27 Sielsko

x

IX – XI w.

28 Słonowice

x

VIII/IX – XI w.

29

x

x

VIII w.

30 Starogard
Łobeski

x

x

2. poł. VIII – IX w.

31

Tarnowo

x

32

Uniestowo

x

wczesne
średniowiecze

33 Unimie

x

VIII – XI w.

34 Wicimice

x

2. poł. VIII –
1. poł. IX w.

35 Wieleń
Pomorski,
stan. 1

x

36 Wieleń
Pomorski,
stan. 2

x

37

x

Rusinowo

Rzepczyno

Smorawina

Wiewiecko

na grodzisku
z okresu
halsztackiego

x
x

2. poł. VIII – IX w.

x

x

wczesne
średniowiecze
x

na osadzie z okresu
halsztackiego

na grodzisku
z okresu
halsztackiego
na osadzie z VIII w.

2. poł. X –
1. poł. XI w.

2. poł. VIII –
1. poł. IX w.

2. poł. VIII – IX w.

38 Wyszobór

x

wczesne
średniowiecze

39

x

IX w?

Zagórzyce

40 Zdroje

x

41

x

VIII – X w.

x

2. poł. IX – X w.

Zwierzynek

42 Żółte

2. poł. IX –
1. poł. X w.

na osadzie z 2. poł.
VII – VIII w.
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x

x

x

2. poł. VIII –
1. poł. IX w.
na osadach (?)
z epoki kamienia,
brązu i żelaza

potrzeby opracowania zbiorów ceramiki z dorzecza Parsęty (Łosiński
1972), sąsiadującego od wschodu z dorzeczem Regi, zaadaptował propozycję klasyfikacji opracowaną w latach 50. XX w. przez Ewalda Schuldta
dla materiałów z Meklemburgii (por. Schuldt 1956; 1964). Typologia ta
została następnie rozbudowana podczas prac nad monografią materiałów ze Wzgórza Zamkowego w Szczecinie (Łosiński, Rogosz 1983; 1985;
1986a; 1986b). Zwyczajowo interpoluje się schemat rozwoju ceramiki
szczecińskiej i wynikające z niego implikacje chronologiczne na inne
stanowiska, zakładając, że zbiory o identycznych lub zbliżonych składach jakościowo-ilościowych budujących je komponentów są zbieżne
czasowo. Szczecin stanowi zatem swego rodzaju reper, a jego wartość
została wielokrotnie zweryfikowana i potwierdzona na materiałach
z innych wielowarstwowych stanowisk zachodniopomorskich jak Kołobrzeg (Łosiński 1972; Rębkowski 2007a), Wolin (m.in. Cnotliwy, Łosiński,
Wojtasik 1986; Stanisławski 2012; Dworaczyk 2019) czy Stargard (Rogosz
1986; Dworaczyk 2016) oraz takich, dla których dysponujemy duża liczbą
niezależnych oznaczeń wieku (por. Błędowski, Chudziak 2014). Biorąc
pod uwagę peryferyjne położenie nadreskich grodzisk względem centrów takich jak Szczecin, Wolin czy Kołobrzeg, liczyć się należy z pewnym opóźnieniem w docieraniu „nowinek” technicznych.
Pierwszym i podstawowym kryterium podziału naczyń jest technika
ich wykonania. W garncarstwie zachodniopomorskim wydzielono trzy
grupy różniące się stopniem wykorzystania koła garncarskiego: GT I –
naczynia ręcznie lepione bez użycia koła, GT II – naczynia częściowo
obtaczane i GT III – naczynia całkowicie obtaczane na kole garncarskim.
Wśród naczyń grupy II wyróżniono dodatkowo dwie grupy różniące się
sposobem wykorzystania rotacji koła w procesie formowania – słabo
formująco obtaczane i silnie formująco obtaczane. Kolejnym kryterium
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klasyfikacji jest forma naczyń. Naczynia o zbliżonej stylistyce pogrupowane zostały w rodziny form typów naczyń, które oznaczono dużymi
literami od A do S (ryc. 8). Schemat taksonomiczny ceramiki zachodniopomorskiej obejmuje łącznie 18 jednostek, wśród których są cztery podstawowe formy: garnki – rodziny naczyń typów A–M, misy – rodziny
naczyń typów O–R oraz pokrywy – rodzina typów N i talerze – rodzina naczyń typów S. Układ alfabetyczny w sposób uproszczony oddaje
postęp techniczny i następstwo czasowe garnków. Naczynia rodziny
form typów A to naczynia ręcznie lepione bez użycia koła garncarskiego
(GT I), z kolei naczynia rodzin form typów B, C, D, E i F wykonano, używając rotacji koła w celu częściowego ich obtoczenia. Pozostałe garnki
oznaczone literami od G do M to naczynia całkowicie obtaczane.
Wśród mis również mamy formy reprezentujące wszystkie trzy grupy
techniczne. Rodzina typów O–P to naczynia I i II grupy technicznej,
a rodzina typów R to naczynia całkowicie obtaczane. Pokrywy wykonywane były jedynie w technice częściowego i całkowitego obtaczania, z kolei talerze wyłącznie bez użycia koła garncarskiego. W każdej
rodzinie form typów w oparciu o drugorzędne cechy formalne (sposób
zdobienia, rodzaj ornamentu czy kształt wylewu) wyróżniono po kilka
typów. Kolejny najgłębszy etap klasyfikacji stanowi typologia wylewów odrębna dla poszczególnych typów naczyń. Ostatnią kategorią
naczyń jednolitą dla całej Słowiańszczyzny są prażnice, czyli duże ręcznie lepione naczynia w kształcie czworobocznej niecki. Przedmioty te
odkrywano na stanowiskach datowanych w ramach całego średniowiecza, a podobne okazy, znane nawet w nowożytnym materiale etnograficznym, w zdecydowanej większości użytkowano jednak w VIII–X w.
(por. m.in. Malinowski 1959, 77; Škojec 2003; Paternoga, Rzeźnik 2007).
Na podstawie analizy zmienności cech techniczno-stylistycznych
w garncarstwie szczecińskim wydzielono pięć podstawowych faz rozwoju, podzielonych dodatkowo na podfazy (por. Łosiński, Rogosz 1986b).
Zaznaczyć jednak trzeba, że w materiałach szczecińskich brak zespołów
o cechach najbardziej archaicznych (naczynia rodzin typów A–B), takich
jak występują chociażby w dorzeczu dolnej Parsęty (por. Łosiński 1972).
Początek fazy I (II w garncarstwie zachodniopomorskim) wyznacza
moment pojawienia się w Szczecinie najstarszych zespołów o cechach
wczesnosłowiańskich. W literaturze moment ten był przedmiotem dyskusji. Początkowo uważano, że było to około połowy VII w. Później pod
wpływem nowych odkryć na terenie Meklemburgii oraz niezależnych
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Ryc. 8. Schemat typologiczny wczesnośredniowiecznej ceramiki
zachodniopomorskiej (ryc. H. Bona)

datowań z grodzisk w Kołobrzegu i Białogardzie zaszła potrzeba weryfikacji dotychczasowych ustaleń. Obecnie przyjmuje się, że początek
fazy I przypadł na 2. poł. VIII w. Przesunięto również o około dwie dekady
moment jej zakończenia z przełomu 1. i 2. ćwierci IX w. na połowę IX w.
(por. Łosiński 2008, 111–112, tu starsza literatura). W zespołach ceramicznych pochodzących z najstarszego etapu podstawowym komponentem
są naczynia częściowo obtaczane rodziny typów C, a uzupełnienie zbiorów stanowią naczynia rodzin typów A–B, D, E, oraz P i S. Na przełomie
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2. poł. VIII i początku IX w. udział naczyń typów C wynosił nawet około
80%. W nawarstwieniach młodszych ich udział zaczął maleć, aby w końcu
fazy I około połowy IX w. wynieść blisko 45%. Skład zespołów w obrębie fazy I nie był jednolity. W początkowym etapie (podfaza I1) słabszym
technicznie słabo formująco obtaczanym naczyniom typów C odmiany
a towarzyszyły ręcznie lepione i częściowo obtaczane garnki rodziny
typów A–B. W nawarstwieniach podfazy I2 wśród naczyń rodziny typów
C dominowały silnie formująco obtaczane naczynia odmiany b, obok
których występowały nadal garnki odmiany a i egzemplarze częściowo
obtaczanych naczyń rodziny typów D – do około 40–50% udziału w końcu
podfazy. Kolejna faza II (III w garncarstwie zachodniopomorskim) przypadła na okres między połową IX w. a początkiem lat 80. X w. Głównym
komponentem były w niej dwustożkowate naczynia rodziny typów D, których udział systematycznie wzrastał od około 40–50% na początku fazy do
blisko 80% w jej końcu, czyli około połowy X w. W starszym etapie z garnkami tymi współwystępowały częściowo obtaczane naczynia rodzin
typów C, E, F7, ręcznie lepione i częściowo obtaczane misy typów O–P
oraz talerze (typ S). Około połowy X w. widoczny jest wyraźny przełom
technologiczno-techniczny – pojawiły się pierwsze naczynia całkowicie
obtaczane na kole garncarskim. Cezura ta jest niejako wspólna dla całego
Niżu Polski (por. Chudziak 1991, 83). Na Pomorzu Zachodnim pierwsze
garnki wykonane w tej technice noszą nazwę rodziny typów G.
W obrębie fazy II (III) rozwoju garncarstwa szczecińskiego wyodrębniono trzy podfazy: II1 – 2. poł. IX w. to występowanie głównie naczyń
rodzin typów D i C; II2 – początek X w.–lata 40. X w. to z kolei apogeum
występowania naczyń rodziny typów D (do około 80% udziału w strukturze zespołów), II3 – lata 940–980 (występowanie naczyń rodziny typów D
i pojawienie się naczyń całkowicie obtaczanych rodziny typów G, których
liczebność na początku 2. poł. X w. wynosiła około 50%). Kolejna faza III
(IV w garncarstwie zachodniopomorskim), której początek przypadł na
schyłek X w., cechuje się gwałtownym zanikiem występowania naczyń
częściowo obtaczanych i dominacją zaawansowanych technicznie naczyń
obtaczanych całkowicie rodzin typów G i J. Wyróżnić można w niej dwie
podfazy: III1 – lata 80. X – do połowy XI w. to współwystępowanie naczyń
rodzin typów G i J z około dziesięcioprocentowym udziałem naczyń
7 Występowanie

naczyń rodziny typów F na wschód od Odry ma zasięg ograniczony
terytorialnie głównie do Wolina i jego najbliższej okolicy, stąd nawet zwyczajowa nazwa
typ Wolin.

Podstawy chronologii

49

częściowo obtaczanych rodziny typów D; III2 – połowa XI w. – przełom
3–4 dekady XII w. to całkowita dominacja (80–100%) naczyń całkowicie
obtaczanych rodzin typów G, J, K i R. Pierwsze z nich u schyłku XI w.
stanowiły aż 70% asortymentu. Później ich udział zaczął systematycznie
spadać na rzecz naczyń rodziny typów J. Około połowy XI w. pojawiły się
całkowicie obtaczane misy (rodzina typów R) i naczynia z cylindryczną
szyjką (rodzina typów K). Udział każdej z tych form w nawarstwieniach
fazy III był znaczący, nie przekraczał jednak 5–10%. W kolejnej fazie IV
(V w garncarstwie zachodniopomorskim), przynajmniej na początku, nie
nastąpiły istotniejsze zmiany w technice wytwarzania i formach naczyń,
widoczne są natomiast zmiany stylistyczne wynikające być może z preferencji odbiorców. Jej początek przypadł na lata 30 XII w. a schyłek na
drugą dekadę XIII w. Wyróżniono w niej dwie podfazy, które w świetle wyników ostatnich analiz dendrochronologicznych datować należy
następująco: podfazę IV1 na okres między 1130/1140–lata 70. XII w., zaś
podfazę IV2 od lat 80. XII w. do początków XIII w., najpewniej do 2. dekady
tego stulecia (por. Dworaczyk 2003, 261). W nawarstwieniach podfazy IV1
widoczne jest dalsze zmniejszanie się udziału naczyń rodziny typów G na
rzecz naczyń rodziny typów J. Około połowy XII w. ich wzajemne proporcje są zbliżone, a na przełomie podfaz nastąpiło apogeum użytkowania
naczyń rodziny typów J (około 60% udziału) i najmniejszy udział naczyń
rodziny typów G, które od tego momentu zaczęły ponownie zyskiwać
na znaczeniu, kosztem m.in. zmniejszenia udziału naczyń typów J. Przez
cały okres fazy IV zwiększała się liczba naczyń rodzin typów K i R, z których każda stanowiła ponad 10% wszystkich naczyń, a całkowicie obtaczane misy (typ R) na przełomie podfaz nawet około 20%.
Być może już u schyłku fazy IV liczyć należy się z pojawieniem się
naczyń tzw. stalowoszarych wypalanych w atmosferze redukcyjnej w piecach z kontrolowanym dostępem tlenu. Ich występowanie jest jednym
z elementów charakterystycznych dla ostatniej V (VI w garncarstwie
zachodniopomorskim) fazy rozwoju wczesnośredniowiecznego garncarstwa szczecińskiego. Jej początek datuje się na lata 20. XIII w., a koniec na
około połowę XIII w. Obok szybko zyskujących na popularności naczyń
stalowoszarych (około20% rynku w połowie XIII w.) w dalszym ciągu produkowano naczynia rodzin typów G (około 50% rynku w połowie XIII w.),
J (około 15–20% rynku w połowie XIII w.), a także K (około 15% rynku
w połowie XIII w.) i R. Kolejne etapy rozwoju garncarstwa zachodniopomorskiego wykraczają już poza ramy chronologiczne niniejszej książki.
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2.2. Monety
W literaturze przedmiotu wielokrotnie podkreślano, że monety
jako przedmioty posiadające metrykę stanowią cenne źródło archeologiczne umożliwiające datowanie zespołów, w których zostały
znalezione (por. m.in. Suchodolski 1995; 2000, 229; tu wcześniejsza
literatura). W zależności od pozycji stratygraficznej pozwalają one
określić terminus ante quem lub post quem dla powstania danej sekwencji nawarstwień i zalegających w nich przedmiotów. Trudności sprawia jedynie określenie przedziału czasu, jaki upłynął od momentu
emisji monety do momentu jej trafienia w kontekst stratygraficzny.
Niestety w trakcie dotychczasowych badań grodzisk nadreskich
monety odkryto jedynie w Nętnie. Z warstw kulturowych grodziska
podniesiono 3 ułamki srebrnych dirhemów arabskich: dwóch datowanych na 816/817 r. i jednego z X w. (Chudziak 2018, 205). W literaturze brak bliższych danych o miejscu ich odkrycia.
2.3. Militaria
Elementy uzbrojenia uznawane były niegdyś za precyzyjne wyznaczniki chronologii; dotyczyło to zwłaszcza ostróg o kabłąkach zakończonych haczykami zagiętymi do wnętrza. Obecnie sytuacja ta nie jest już
tak oczywista. O ile miecze i ewentualnie ostrogi wciąż mogą uchodzić
za stosunkowo czułe wyznaczniki chronologii, o tyle pozostałe typy
uzbrojenia powinny być wykorzystywane z dużą ostrożnością. Uwaga ta
dotyczy zwłaszcza grotów strzał i bełtów oraz broni obuchowej i drzewcowej charakteryzujących się długotrwałością form, a tym samym niską
czułością chronologiczną (por. Tokarski 1997, tu starsza literatura).
Militaria stanowią bardzo nieliczną grupę przedmiotów odkrytych
na wczesnośredniowiecznych grodziskach w dorzeczu Regi.
W trakcie dotychczasowych badań odkryto jeden grot broni drzewcowej. Zabytek znaleziony został w spągu obiektu (warstwa 7) w wykopie
1 na grodzisku w Zdrojach. Przedmiot ma stosunkowo niewielkie rozmiary – długość całkowita wynosi 182 mm. Liść jest smukły o długości
122 mm, z delikatnie zaznaczoną granią i o przekroju dyskoidalnym. Największa szerokość (28,7 mm) i grubość liścia (6,3 mm) przypadają w ⅓
długości od strony tulei. Uwagę zwraca niesymetryczne ukształtowanie
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dolnej części liścia, którego jedna krawędź jest smukła, a druga wypukła.
Tuleja o długości 60 mm ma zmienny przekrój – ośmioboczny u wylotu
(średnica 21 mm) i owalny u nasady liścia (13,8×10,2 mm) (por. Janowski
2018b). Pod względem kształtu grot nie wyróżnia się niczym szczególnym, choć uwagę zwraca ośmioboczna nasada tulei. Zabytek ten rozmiarami i kształtem przypomina grot z powiatu kościańskiego o nieznanym
kontekście odkrycia, a zatem i niedatowany. Andrzej Nadolski (1954,
tabl. XXIX:7) zaliczył go do wyróżnionego przez siebie typu IX. Mankamentem tej klasyfikacji jest duża ogólność i ujęcie w zasadzie jedynie
zabytków z X–XII w. Kwerenda innych opracowań militariów z Pomorza
(m.in. Petersen 1939; Świątkiewicz 2002) zakończyła się również niepowodzeniem. Stosunkowo długa jest natomiast list znalezisk grotów z ośmiobocznymi tulejami z obszaru Niemiec (por. Wachter 1989, 173, Abb. 2;
Anders 2013, 248–252, Fundliste F). Frauke Stein (1967, 16–17) pogrupowała
groty włóczni o ośmiobocznych tulejach i lancetowatych liściach w obrębie typu, który nazwała od jednego ze stanowisk typem Egling. Według
niej groty te były orężem późnomerowińskim. Analogiczne okazy występują również na terenie Kotliny Karpackiej (por. Husár 2014, 37–38; Csiky
2015, 130, fig. 48, map 18). Broni tej używano tu od 1. poł. VIII do XI w.,
przy czym ponad połowa znalezisk datowana jest na IX w.
Jedynie nieznacznie liczniejszą od grotów włóczni kategorią militariów są pozostałości pocisków broni miotającej w postaci grotów
strzał. Groty ze względu na długotrwałość form uznawane są z reguły
za zabytki o niskiej wartości jako niezależne wyznaczniki chronologii,
prowadzono jednak próby z wykorzystaniem parametrów wielkościowo-wagowych do datowania poszczególnych typów grotów (Wachowski 1982). A. Nadolski (1954, 64–65) na podstawie różnic w sposobie
mocowania grotu do promienia podzielił je na groty z tulejką (typ
I i II) i z trzpieniem (typ III i IV). W obrębie tych dwóch grup podział
ograniczył się jedynie do wyróżnienia grotów z zadziorami (typ I) i bez
zadziorów (typ II) oraz grotów z liściem nierozwidlonym (typ III) i rozwidlonym (typ IV). Systematyka ta jest bardzo ogólna i nie uwypukla
różnorodności sposobów ukształtowania grotu. Jej znaczącą modyfikacją jest propozycja Piotra Świątkiewicza (2002) opracowana dla materiałów zachodniopomorskich. Badacz ten utrzymał główne kryterium
podziału, ale rozbudował dalsze etapy klasyfikacji.
Pierwszy z grotów znaleziono w 2015 r. na grodzisku w Wieleniu
Pomorskim, stan. 1. Silnie zniszczony i zniekształcony okaz o długo-
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ści 65,3 mm zaopatrzony jest w tulejkę o średnicy 7 mm, do osadzenia na promieniu, i liść z dwoma zadziorami. Grot ten reprezentuje
typ I-A:1 wg P. Świątkiewicza (2002, 63–64). Zadziory przeciwdziałały
zapewne zbyt głębokiemu wnikaniu grotu w cel. Najlepiej udokumentowane zabytki tego kształtu pochodzą ze stanowisk datowanych
na okres od IX do XII/XIII w., a w monografii P. Świątkiewicza zebrano informacje o zaledwie 19 podobnych okazach, co stanowi około
20% wszystkich odnotowanych w niej grotów strzał.
Mniej oczywiste są kolejne znaleziska. W monografii P. Świątkiewicza uwzględnione zostały trzy groty z grodzisk w Olesznie (1 egz.)
i Donatowie (2 egz.). Wszystkie zaklasyfikowano do typu I-B: 2, czyli
groty z tulejką oraz liśćmi o wielobocznym przekroju i rzucie (Świątkiewicz 2002, 65–66, Tabela VIIa, nr 14–15, 31, Tabl. XVI: 14, 16–17). Z opisu zabytków wynika, że autor opracowania nie widział zabytków, ale
oparł się na informacjach archiwalnych (Archiwum MNS teczki nr 34
i 227) i wzmiankach w literaturze (por. Siuchniński, Olczak, Lachowicz
1962, 99–101, 114–116; Nadolski 1954, tab. E, nr 40–41). Wątpliwości budzi
w tym przypadku zaklasyfikowanie ich do grotów strzał, a nie do grotów bełtów, jak uczynił to chociażby A. Nadolski w przypadku znalezisk z Oleszna (pisze o dwóch grotach, a nie o jednym). Według danych
archiwalnych grot z Oleszna został znaleziony w 1896 r. w trakcie badań
A. Stubenraucha (Archiwum MNS teczka nr 227), a zabytki z Donatowa w trakcie badań Brandta w 1898–1898 (Archiwum MNS teczka nr
34). W obu przypadkach zabytki z tych prac zachowały się w zbiorach
Muzeum Narodowego w Szczecinie8, a ich analiza makroskopowa każe
przychylić się do oceny A. Nadolskiego, który uznał je za groty bełtów.
W przypadku Donatowa dodatkowym argumentem może być fakt, że
Brandt prowadził badania w zachodniej części stanowiska, w której
znajdują się pozostałości gródka rycerskiego z późnego średniowiecza.
Oprócz zarejestrowania tam kamiennych reliktów wieży dokonał również odkrycia zespołu militariów, w tym: kolczugi (ein Ketten-Panzerhemd), magazynu/składu(!) z licznymi żelaznymi grotami strzał (ein Lager
mit zahlreichen Pfeilspitzen aus Eisen), grotu włóczni? (Wurfspiess), ozdób
siodła, munsztuka, strzemienia i ostróg (Schmuck und Verzierungen vom
Sattelzeug, Kandaren, Steigbügel, Reitersporen) (por. Brandt 1931, 116–117).
Brak informacji na temat ich wyglądu, ale obecność munsztuka pozwala
8 Oleszno

– nr inw. MNS/A/7856; Donatowo – nr inw. MNS/A/9189.
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datować te militaria najwcześniej na koniec XIII–XIV w. Kusza pojawiła
się na polach bitewnych Europy pod koniec X w., natomiast w Polsce
dopiero około 200 lat później – w końcu XII w. (por. Nowakowski 1991,
78). Biorąc pod uwagę kontekst odkryć w Donatowie i Olesznie, groty
łączyć należy z późnośredniowieczną fazą użytkowania tych miejsc.
Ponadto z badań nauczyciela Behnkego w Karsiborze miały pochodzić Spitzen und Bolzen (Olczak, Siuchniński 1968, 142), a zatem zapewne jakieś, niestety bliżej nieokreślone, groty.
Ostatnim militarium odkrytym na wczesnośredniowiecznym grodzisku nadreskim jest żelazna pobocznica wędzidła z Nętna (por. Błędowski, Chudziak, Kaźmierczak, Kowalewska 2018, 452). Brak jednak
szczegółowych danych na jej temat.
2.4. Ozdoby
Z grodzisk nadreskich pochodzi tylko jedna ozdoba; jest nią srebrna kaptorga odkryta w obiekcie 1/07 w wykopie 1/07 na grodzisku
w Lubinie. Przedmiot jest obecnie zdeformowany, ale pierwotnie miał
kształt czworoboku o wymiarach około 1,8 × 2 cm. Jego powierzchnia
zdobiona jest rzędami pustych guzków (po trzy w rzędzie) rozdzielonych podwójnym pasmem filigranu (por. Janowski 2011c, ryc. 8).
Okaz z Lubina reprezentuje typ kaptorg prostokątnych. Ozdoby te
należą do stosunkowo częstych znalezisk na terenie Wielkopolski i Polski Środkowej, rzadziej natomiast występują na Pomorzu i w Meklemburgii. Egzemplarze zdobione w sposób analogiczny do znalezionego
w Lubinie znane były dotychczas jedynie ze skarbów datowanych na
2. poł. X–2. poł. XI w. (Kóčka-Krenz 1993, 85–86, mapa 34). Najbliższy
omawianemu okaz znaleziony został w depozycie monet i pofragmentowanego srebra ukrytym po roku 996 w odległych o zaledwie 10 km
Wicimicach (por. Horoszko, Kowalówka 2012).
2.5. Grzebienie z poroża
Ostatnią kategorią źródeł ruchomych odkrytą na grodziskach nadreskich, która pretenduje do roli niezależnych wyznaczników chronologii, są grzebienie. Jedynym jej przedstawicielem jest fragmen-
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tarycznie zachowany okaz z grodziska w Przytoniu. Znaleziono go
w warstwie 5 wykopu 1. Na podstawie ogólnego wyglądu i kształtu skrajnych płytek zaklasyfikować można go do grupy IB, typ VII,
odmiana 5b w klasyfikacji E. Cnotliwego (1973). W oparciu o liczne analogie pomorskie i wielkopolskie datować można go jedynie
w szerokich ramach na IX–XII w., choć okazy tego kształtu najliczniej
występują w nawarstwieniach z X–1. poł. XI w. (Cnotliwy 1973, 104–
114 ryc. 28). Analogiczny niezdobiony grzebień pochodzi m.in. z odległego o około 15 km kompleksu osadniczego w Żółtem (por. Błędowska 2014, 257, fig. 6.124a-b).
Według autorów badań fragment zdobionej okładziny grzebienia
znaleziono również na grodzisku w Donatowie w 1962 r. w warstwie
humusu w sondażu 1 (Olczak, Siuchniński 1966, 15, ryc. 8:f). Jednoznaczna ocena tego znaleziska wyłącznie na podstawie publikowanego rysunku jest utrudniona, ale ani łukowaty kształt, ani ornament nie przystają do znanych grzebieni wczesnośredniowiecznych
z obszaru Pomorza. Znalezisko to znane było E. Cnotliwemu (1973,
19), nie znalazł jednak dla niego miejsca w swojej typologii.
2.6. Datowanie radiowęglowe
Zasada chronometrii radiowęglowej opracowana została już
w latach 40. i 50. XX w. przez Willarda Franka Libby. Mimo iż metoda nie jest nowa, a pierwsze Laboratorium 14C w Polsce powstało już
w latach 50. XX w., to w polskiej archeologii na szerszą skalę zaczęto
ją wykorzystywać dopiero w okresie ostatnich dwóch dekad.
W ramach projektu Polska i Pomorze w kształtowaniu cywilizacji europejskiej (od słowiańskich plemion do przełomu XII/XIII w.) wykonano analizy radiowęglowe 39 próbek węgli i kości zwierzęcych9 pobranych
na 19 stanowiskach, z których 15 położonych było w dorzeczu Regi,
a cztery poza nim (Grzęzno, stan. 1 i stan. 3, Modlimowo, Świeszewo).
Ze stanowisk w Brzeźniaku, Łabuniu Wielkim, Łęcznej, Resku, Świeszewie, Tarnowie, Trzygłowiu i Wiewiecku badaniom poddano po
jednej próbce, w Ginawie, Grzęznie stan. 1 i stan. 3; Modlimowie, Starogardzie Łobeskim i Zdrojach po dwie próbki, w Bądkowie, Płotach
9 Wszystkie

analizy wykonało Poznańskie Laboratorium Radiowęglowe 14C.
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i Smorawinie po trzy, w Trzebawiu cztery a w Łobzie-Świętoborcu
pięć próbek. W większości przypadków – 23 próbki – do analiz wykorzystano węgle drzewne (stanowiska: Brzeźniak, Ginawa, Grzęzno,
stan. 1 i 3, Łabuń Wielki, Łęczna, Łobez-Świętoborzec, Modlimowo,
Resko, Smorawina, Starogard Łobeski, Świeszewo, Trzygłów, Zdroje),
ale 16 próbek stanowiły kości zwierzęce (stanowisko Bądkowo, Bielikowo, Ginawa, Modlimowo, Płoty, Tarnowo, Trzebawie, Wiewiecko,
Zdroje). Pewnego rodzaju wyższość drugiej grupy próbek wynika
z faktu krótkiego, liczącego zaledwie kilka lat, okresu życia zwierząt. Tym samym oznaczenie wieku jest najbliższe momentowi zdeponowania kości. W przypadku drzew długość ich życia jest niekiedy wielokrotnie większa niż błąd oznaczenia próbki. W sytuacji gdy
próbkę stanowi pojedynczy węgielek, nie mamy pewności, z której
części drzewa pochodzi i jak długo drzewo rosło. Może to w znaczący
sposób spowodować postarzenie przewidywanych oznaczeń wieku.
Z przypadkiem takim mamy zapewne do czynienia w Smorawinie,
gdzie analizy dwóch z trzech próbek z konstrukcji umocnień dały
wynik bardzo zbliżony (669–865 AD – Poz-94670; 684–876 AD – Poz94672), a trzecia wyraźnie starszy (564–653 AD – Poz-94671), co może
wskazywać, że drewno pochodziło z przyrdzeniowej części pnia (por.
ryc. 17). W przypadku stanowisk, z których dysponujemy pojedynczą
datą, zachować zatem należy odpowiednią ostrożność.
Inne niebezpieczeństwo wynika z faktu, że nie mamy nigdy pewności, czy węgielek lub kość nie trafiły do nawarstwień przypadkowo
i w rzeczywistości nie są czasowo związane z okresem funkcjonowania osiedla. W przypadku małej różnicy wieku pomiędzy wynikiem
datowania a przewidywanym czasem ich zdeponowania fakt ten
prawie na pewno nie zostanie wykryty i może posłużyć do ewentualnego „postarzenia” chronologii stanowiska. W przypadku dużej
różnicy sytuacja jest oczywista. Doskonałym przykładem tego jest
wynik datowania jednej z próbek węgla z nasypu wału na grodzisku w Łobzie-Świętoborcu – 53808BC (95.4%) 40364BC (Poz-99065)
(por. ryc. 15). Uzyskane oznaczenie wskazuje, że podczas usypywania wału do nasypu trafił przypadkowo fragment rośliny, która rosła
w okolicy dzisiejszego grodziska w okresie jakiegoś lokalnego ocieplenia, podczas zlodowacenia północnopolskiego.
Prócz wymienionych próbek dysponujemy jeszcze trzema kolejnymi oznaczeniami. Archeolodzy z Instytutu Archeologii UMK w Toru-
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niu, realizujący w latach 2015–2017 projekt NPRH pt. Atlas wczesnośredniowiecznych grodzisk Polski, uzyskali radiowęglowe oznaczenia
wieku węgli pobranych na grodziskach w Nętnie (1 data) i Olesznie
(2 daty) (por. Błędowski, Bojarski, Chudziak, Kaźmierczak, Siemianowska, Weinkauf 2019, 86, 100).
Wyniki analiz radiowęglowych stanowią doskonałe uzupełnienie
dla oceny chronologii stanowiska dokonywanej w oparciu o źródła
ruchome. W większości przypadków wyniki te potwierdziły datowanie archeologiczne, w kilku przypadkach dały jednak podstawy
do rozważenia wcześniejszego (np. Nętno), późniejszego (Bądkowo)
lub dłuższego użytkowania osiedli (Brzeźniak). W chwili obecnej
dysponujemy niezależnymi określeniami wieku dla 15 spośród 42
stanowisk w dorzeczu Regi określanych jako grodziska wczesnośredniowieczne, zarówno pewne, jak i domniemane.
Zmiany, jakie dokonały się w okresie ostatniego półwiecza,
a zwłaszcza postęp w badaniach nad wczesnośredniowieczną ceramiką zachodniopomorską i innymi wytworami kultury materialnej
oraz rozwój współpracy interdyscyplinarnej umożliwiający uzyskanie niezależnych określeń chronologicznych, pozwalają krytyczniej
niż dotychczas spojrzeć na problem datowania nadreskich grodzisk.
2.7. Chronologia nadreskich grodzisk
Bądkowo
Grodzisko w Bądkowie datowane było w literaturze na VII/VIII(?)–
IX(?) w. (por. Łosiński 1982a, 225, nr 654 – Słudwia) pomimo braku
jakichkolwiek przesłanek ku temu; brak było bowiem potwierdzonych znalezisk choćby z powierzchni stanowiska.
W wyniku analizy stratygrafii odsłoniętej w 2016 r. na terenie grodziska w Bądkowie i zalegających w jej obrębie źródeł ruchomych
– 379 fragmentów ceramiki wczesnośredniowiecznej i nieokreślony
przedmiot żelazny10 – ustalenia te należy znacząco zweryfikować.
Na stanowisku wyróżnić można co najmniej dwie fazy użytkowaNa stanowisku na złożu wtórnym wystąpiły narzędzia i odłupki krzemienne
z mezolitu, co może wskazywać na istnienie w najbliższej okolicy grodziska stanowiska
o takiej chronologii.
10
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nia. Z najstarszą fazą osadniczą łączyć należy nawarstwienia odkryte
w spągowej partii (obiekt 2) wykopu 1. Związany był z nimi zespół
ceramiki (71 fragmentów), składający się wyłącznie z naczyń częściowo obtaczanych. Wśród 11 dających się sklasyfikować wylewów 9
reprezentowało rodzinę naczyń typów C, a 2 rodzinę typów D. Zespół
ten pod względem cech stylistycznych nawiązuje do zbiorów z fazy I2
rozwoju garncarstwa szczecińskiego, której chronologia zamyka się
w ramach 1. poł. IX w. W pewnej sprzeczności z tymi ustaleniami stają
wyniki analiz radiowęglowych kości zwierzęcej pozyskanej z obiektu.
Z najwyższym prawdopodobieństwem – 95.4% – wskazują na przedział czasu 894–1016 AD (Poz-97581), z czego z prawdopodobieństwem
64,9% na okres 937 AD – 1016 AD. Sytuację tę trudno wyjaśnić. Wypełnisko obiektu nie było jednolite i być może obecność kości jest wynikiem procesów podepozycyjnych.
Zwłaszcza że chronologia ta doskonale odpowiada datowaniu nawarstwień kolejnej fazy, z którą wiązać można warstwy 3, 4 i 5 z wykopu 1.
Odkryto w nich 262 fragmenty ceramiki, w tym 37 wylewów reprezentujących przeważnie naczynia częściowo obtaczane (C – 7 frag., D – 8
frag., E – 3 frag., P – 1 frag.), ale i w znacznym udziale całkowicie obtaczane naczynia rodziny typów G – 10 frag. Ośmiu fragmentów nie udało się przyporządkować. Skład taki charakterystyczny jest dla zbiorów
z fazy II3 i początku fazy III1 rozwoju garncarstwa szczecińskiego, czyli
dla 2. poł. X i pocz. XI w. Znajduje to swoje potwierdzenie w wynikach
analizy radiowęglowej kości z warstw 4 i 5. Z najwyższym prawdopodobieństwem – 95.4% – wskazują one odpowiednio na przedział czasu 777–
988 AD (861 AD (86.6%) 988 AD) (Poz-97580) oraz 776–971 AD (776 AD
(95.4%) 971 AD) (Poz-97718) (por. ryc. 9). Na tę fazę przypadła budowa
umocnień. Ostatnia faza użytkowania przypadła na okres nowożytny
i współczesność, a związane są z nią warstwy 1 i 2 w wykopie 1.

Ryc. 9. Bądkowo, gm. Płoty, stan. 12. Wyniki analiz radiowęglowych (Poz-97580,
Poz-97581, Poz-97718)
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Bielikowo
W zbiorach Muzeum Narodowego w Szczecinie zachowały się 4
fragmenty ceramiki z penetracji przedwojennych. Na tej podstawie
chronologię grodziska określono na IX? –X? w. (por. Łosiński 1982a,
200, nr 19). W trakcie badań AZP nie zarejestrowano nowych materiałów (karta KESA 18-13/26).
Nawarstwienia odkryte w 2016 r. w wykopie 1 miały nieskomplikowany układ, były jednak silnie naruszone w wyniku prac agrotechnicznych. Jedynie warstwy 3 i 4 wiązać można ze wczesnośredniowieczną
fazą użytkowania stanowiska. W warstwach tych odkryto 68 fragmentów ceramiki, głównie częściowo obtaczanych naczyń rodziny typów
C (5 wylewów) i D (2 wylewy), i pojedyncze ułamki naczyń całkowicie
obtaczanych (G – 1 wylew) oraz nóż żelazny. Pozwala to datować zbiór
na fazę II3 przypadającą na lata 940–980. Z datowaniem takim nie stoi
w sprzeczności oznaczenie wieku kości z warstwy 3 (prawdopodobieństwo 95.4% – 695-891 AD (Poz-97567), przy czym 764 AD (83.9%) 891
AD) (por. ryc. 10). Wpisuje się to w przyjęte dotychczas w literaturze
ustalenia.
Najmłodsza faza użytkowania przypadła na okres nowożytny
(warstwa 2) i współczesność (warstwa 1). Odkryto w nich wyłącznie
fragmenty ceramiki częściowo obtaczanej (łącznie 65 fragmentów),
a również ułamki cegieł11.

Ryc. 10. Bielikowo, gm. Brojce, stan. 1. Wynik analizy radiowęglowej (Poz-97567)

Brzeźniak
Grodzisko w Brzeźniaku było celem licznych badań, ale jedynie o charakterze powierzchniowym. Zebrany materiał (28 fragmentów ceramiki)
pozwolił na dość szerokie datowanie obiektu na IX–XI w. (karta KESA
28-16/2). Bardziej precyzyjny próbował być W. Łosiński (1982a, 201,
nr 33), który oszacował jego chronologię na 2. połowę IX–X w.
Na stanowisku na złożu wtórnym wystąpiły narzędzia i odłupki krzemienne
z neolitu.
11
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Wyniki badań z 2017 r. nakazują dość znaczącą korektę tych ustaleń.
W oparciu o analizę nawarstwień i zalegających w ich obrębie źródeł
ruchomych wskazać można dwie fazy użytkowania tego miejsca. Pierwsza przypadła na wczesne średniowiecze. Związany jest z nią obiekt
(warstwa 3) odsłonięty u podstawy wału obronnego. Odkryto w nim
109 ułamków naczyń zaliczonych wyłącznie do II grupy technicznej.
Biorąc pod uwagę niewielką przewagę naczyń rodziny form typów D
(7 wylewów) nad C (3 wylewy), warstwę tę datować można na IX w.
Na ten czas przypadło użytkowanie obiektu i budowa umocnień.
W zalegającej wyżej warstwie 2 również odkryto wyłącznie ceramikę
częściowo obtaczaną, ale także fragment cegły, co pozwala datować ją
najwcześniej na schyłek wczesnego średniowiecza lub późne średniowiecze. Ustalenia te potwierdza wynik analizy C14 próbki węgli z tej
warstwy – XIV w. (1295 AD (95.4%) 1401 AD) (Poz-95306) (por. ryc. 11).

Ryc. 11. Brzeźniak, gm. Węgorzyno, stan. 1. Wynik analizy radiowęglowej (Poz95306)

Cieszyno
Do 2015 r. grodzisko w Cieszynie datowane było wyłącznie
w oparciu o fragmenty ceramiki znalezione na powierzchni. Według
R. Rogosza (1971a, 44–45) obiekt był użytkowany w X–XII w. Bardziej
ostrożny w osądach był W. Łosiński (1982a, 202, nr 71), który datował
grodzisko ogólnie na wczesne średniowiecze. W 1994 r. prowadzący
badania AZP ocenili chronologię dwóch znalezionych na powierzchni fragmentów na VIII–IX w. (karta KESA 29-14/1).
Prace prowadzone w 2015 r. pozwoliły na odkrycie nieskomplikowanego układu nawarstwień i o niewielkiej miąższości dochodzącej do
60–80 cm. W oparciu o nieliczny materiał źródłowy grodzisko uznać
należy za obiekt jednofazowy. Wszystkie odkryte fragmenty ceramiki, w liczbie 15, reprezentują naczynia częściowo obtaczane rodziny
form naczyń typów C. Pozwala to datować grodzisko na 2. poł. VIII–
1. poł. IX w., co stanowi potwierdzenie przyjętej wcześniej chronologii.
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Dobra
Pierwsze badania wykopaliskowe miały miejsce w Dobrej już
1865 r. Bazując jedynie na rycinach (por. Eggers, Graue 1985, Taf.
142.106), można przypuszczać, że odkryte wówczas fragmenty ceramiki reprezentowały naczynia rodzin form typów D i G, a zatem
częściowo i całkowicie obtaczane. Nie wiemy jednak, w jakich proporcjach. Dało to podstawę do datowania grodziska w dość szerokich
ramach na VIII–XII w. (karta KESA 27-13/1) lub IX–XII w. (por. Łosiński 1982a, 203, nr 84).
W 2010 r. w wykopie usytuowanym w północno-wschodniej partii półwyspu, około 250 m na południe od jego północnego skraju,
odsłonięto nieskomplikowany układ nawarstwień, a w nim 2051 fragmentów ceramiki w tym: 46 ułamków pradziejowych, 1924 wczesnośredniowiecznych oraz 81 późnośredniowiecznych i nowożytnych,
a także 652 kości zwierzęcych i 12 tzw. zabytków wydzielonych (m.in.
żelazną podkowę, podkówkę do butów, klucz hakowy, kłódkę walcowatą, osełkę fyllitową oraz przęślik gliniany). Na podstawie wyników
analizy układu nawarstwień odkrytego na stanowisku oraz oceny
materiałów źródłowych wyróżnić można co najmniej cztery fazy jego
zasiedlenia. Pierwsza z nich przypadła na pradzieje i wiązać należy ją
przypuszczalnie z okresem halsztackim. Niestety materiały o takiej
chronologii występowały luźno w warstwach młodszych, nie można
zatem w sposób jednoznaczny wypowiedzieć się o sposobie użytkowania przestrzeni w tym okresie. Kolejna faza przypadła na wczesne
średniowiecze. Z zasiedleniem w tym okresie związane są: warstwa
4 oraz wkopane w nią obiekty I i II. W nawarstwieniach tych aż 37%
stanowiły fragmenty naczyń częściowo obtaczanych rodziny form
typów D, ale dominowały (około 63%) bardziej zaawansowane pod
względem techniki wykonania fragmenty wylewów całkowicie obtaczanych naczyń rodzin typów G, J i K. W związku z powyższym uzasadnione wydaje się datowanie tych nawarstwień na 2. poł. X–XI w.
Z fazą trzecią związane są warstwy 2 i 3 zalegające nad obiektami
I i II, które ukształtowały się po zaprzestaniu ich użytkowania, choć
trudno precyzyjnie określić, kiedy to nastąpiło, występują w nich
bowiem materiały z szerokiego odcinka dziejów. Do najmłodszej fazy
zaliczyć należy warstwy 5 i 6, które stanowią pozostałość nowożytnej
drogi przypuszczalnie z XVII–XIX w. (por. Janowski 2011a; Janowski,
Krajewski 2013).

Podstawy chronologii

61

Donatowo
W trakcie prac przedwojennych znaleziono zespół militariów, który
jest przypuszczalnie związany z późnośredniowieczną fazą zasiedlenia.
Podczas badania sondażowych i powierzchniowych w 1962 r. z 6
wykopów pozyskano 118 fragmentów ceramiki (116 wczesnośredniowiecznych i 2 późnośredniowieczne) oraz ułamek zdobionej okładziny z poroża i fragment prażnicy. W materiale dominowały naczynia
częściowo obtaczane (102 frag.), ale było też 8 fragmentów naczyń
całkowicie obtaczanych. W oparciu o materiał ceramiczny grodzisko
wydatowano na VIII–X w. (Siuchniński, Olczak 1966, 13–20, ryc. 8–9;
por. karta KESA 26-18/41), a chronologia ta została zaakceptowana
w literaturze (por. Łosiński 1982a, 238, nr 133).
W 2016 r. badania na grodzisku przeprowadzili pracownicy IA
UMK w Toruniu. W trakcie prac pozyskano 429 fragmentów naczyń,
w tym 425 fragmentów naczyń wczesnośredniowiecznych oraz 3
fragmenty naczyń późnośredniowiecznych i 1 fragment ceramiki pradziejowej. W ceramice wczesnośredniowiecznej dominowały ułamki
naczyń częściowo obtaczanych (404 fragmenty, w tym 59 wylewów
rodziny form typów D), ale odkryto także 21 fragmentów ceramiki
całkowicie obtaczanej. Zdaniem prowadzących prace miejsce to było
zasiedlone kilkukrotnie. Najpierw od 4. ćwierci IX do lat 40. X w.,
a następnie w XI–XII/XIII w. Trudno jednak ustalić, czy była to jedynie osada otwarta, czy gród. W późnym średniowieczu na reliktach
zabudowy wczesnośredniowiecznej usypano kopiec odcięty od strony południowej głęboką fosą (Błędowski, Bojarski, Chudziak, Kaźmierczak, Siemianowska, Weinkauf 2019, 85–86).
Ginawa
Grodzisko w Ginawie badane było powierzchniowo, począwszy
od lat 90. XIX w. Materiały z badań przedwojennych nie zachowały
się, a przy okazji późniejszych penetracji nie zarejestrowano źródeł
ruchomych (karta KESA 29-16/15). Mimo to grodzisko datowane było
na VIII(?)–IX(?) w. (por. Łosiński 1982a, 205, nr 146).
W wykopie z 2016 r. zarejestrowano relikty nasypu wału obronnego
i zabudowy przywałowej. W oparciu o analizę stratygrafii stwierdzić
można brak fazy zasiedlenia poprzedzającej powstanie grodu. Miejsce to zamieszkane zostało dopiero wkrótce po decyzji o wzniesieniu
obiektu. W obrębie nawarstwień odsłoniętych w wykopie znalezio-
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no 217 fragmentów ceramiki wczesnośredniowiecznej – wyłącznie
częściowo obtaczanych naczyń rodzin form typów C i D. W zbiorach tych fragmenty naczyń rodziny form typów C dominowały
nad rodziną form typu D. Pod tym względem zbiory te nawiązują do zespołów, których chronologia zamyka się w ramach schyłku VIII w.–1. poł. IX w. Ustalenia te znajdują potwierdzenie w wynikach analiz radiowęglowych. Wyniki uzyskane dla kości zwierzęcej
z warstwy 9 (w nasypie wału) z najwyższym prawdopodobieństwem
– 95.4% – wskazują na przedział czasu 678–878 AD (Poz-95916), z czego z prawdopodobieństwem 64% na okres 678–781 AD. Natomiast
próbka węgli drzewnych z obiektu 1 zalegającego u podnóża wału
dała wynik 722–945 AD (z prawdopodobieństwem 95,4%) (Poz-95305),
z największym poziomem ufności w zakresie 766 AD (89.0%) 899 AD
(por. ryc. 12). Prace wykazały zatem, że wcześniejsze przypuszczenia
odnośnie do chronologii grodziska były słuszne.

Ryc. 12. Ginawa, gm. Węgorzyno, stan. 1. Wyniki analiz radiowęglowych (Poz-95916,
Poz-95305)

Karsibór
Materiały z przedwojennych prac na grodzisku znamy głównie
z opisów. Zachowało się jedynie 5 fragmentów ceramiki bez śladów
obtaczania, niedających większych podstaw do precyzyjnych ustaleń
chronologicznych. Podczas badań sondażowych i powierzchniowych
w 1967 r. wykonano 8 wykopów, ale materiały ruchome odkryto
wyłącznie w sondażach 2 i 6. Były to łącznie 4 mało charakterystyczne fragmenty ceramiki bez śladów obtaczania. W związku z powyższym chronologię określono jedynie ogólnie na wczesne średniowiecze (Olczak, Siuchniński 1968, 140–144; Łosiński 1982a, 242, nr 222).
Brak nowych źródeł nie upoważnia do zmiany tych ustaleń.
Karwowo
Do 2016 r. grodzisko datowane było, wyłącznie w oparciu o materiał pozyskany z powierzchni, ogólnie na wczesne średniowiecze albo
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ze wskazaniem na VIII–XI w. (karta KESA 25-15/4) lub na IX–XI w.
(tak Łosiński 1982a, 208, nr 220). Podczas prac w roku 2016 w wykopie zarejestrowano stosunkowo skomplikowany układ nawarstwień,
w których odkryto nieliczny materiał zabytkowy – 45 fragmentów
ceramiki wczesnośredniowiecznej i współczesną podkowę. W oparciu o analizę stratygrafii i materiałów ruchomych wskazać można
tylko jedną fazę użytkowania – związane są z nią: wypełnisko obiektu 1 (warstwy 3, 7–12) odsłoniętego u podstawy wału oraz nasyp
wału (warstwy 4–6, 13). Faza ta przypadła na wczesne średniowiecze.
Współwystępujące ze sobą fragmenty naczyń częściowo obtaczanych
bliżej nieokreślonych rodzin form oraz naczyń całkowicie obtaczanych (w tym typu J z obiektu 1) wskazują, że okres użytkowania założenia przypadł przypuszczalnie na 2. poł. X–XI w. Najmłodsza faza
użytkowania przypadła na okres nowożytny (warstwa 2 – niwelacyjna) i współczesność (warstwa 1). Odkryto w nich 13 fragmentów ceramiki wczesnośredniowiecznej, a wraz z nimi nowożytną podkowę.
Kocierz
Pierwsze badania przeprowadzono na wyspie dopiero w 2019 r. Wiercenia wykazały, że w sondowanych miejscach zalegają nawarstwienia
kulturowe o miąższości dochodzącej co najmniej do 2,5 m. W odwiercie
5 w warstwie 3 na głębokości między 96–135 cm od powierzchni gruntu
znaleziono fragment polepy, co potwierdza, że przynajmniej do tej głębokości liczyć należy się z wcześniejszą ingerencją człowieka. W odwiertach nie znaleziono ceramiki, ale z powierzchni podniesiono 6 ułamków
brzuśców o cechach wczesnośredniowiecznych, w tym jeden całkowicie
obtaczany, co pozwala datować je na VIII–XI w.
Lipce
Grodzisko badane było dwukrotnie. W 1964 r. wykonano badania
powierzchniowe i sondażowe. W sondażach i na powierzchni znaleziono łącznie 83 fragmenty ceramiki wczesnośredniowiecznej. Z ich
opisu wynika, że były to wyłącznie naczynia częściowo obtaczane.
Stąd wynikła zaproponowana po badaniach chronologia – VIII–
IX w. (Olczak, Siuchniński 1968, 144–147). W 1986 r. podczas badań
powierzchniowych AZP znaleziono 12 fragmentów ceramiki, której
chronologię ustalono analogicznie (karta KESA 24-16/25). W opracowaniu W. Łosińskiego datowanie grodziska zostało nieco odmło-
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dzone – 2. poł.(?) IX–X w. – Łosiński 1982a, 244, nr 270). Być może
impulsem do tego był jeden z fragmentów na rycinie w omówieniu
badań z 1964 r., który wygląda na fragment całkowicie obtaczany
(por. Olczak, Siuchniński 1968, ryc. 114:a).
Lubin
W starszej literaturze grodzisko datowane było ogólnie na wczesne średniowiecze (por. Łosiński 1982a, 212, nr 330). Po badaniach
powierzchniowych AZP w 1996 r., bez podania podstaw, jako chronologię wskazano IX–XII w. (karta KESA 21-12/8). W 2007 r. wykonano
2 wykopy sondażowe i dwie osie odwiertów. Na powierzchni stanowiska i w nawarstwieniach znaleziono 815 fragmentów ceramiki
wczesnośredniowiecznej. Wyniki analiz stratygrafii i źródeł nakazują
znaczącą rewizję dotychczasowych poglądów.
Na grodzisku wyróżnić można kilka faz zasiedlenia. Pierwsza
przypadła na pradzieje (przypuszczalnie okres halsztacki), jednak
ze względu na niewielką liczbę materiałów i brak obiektów nieruchomych nie można w sposób jednoznaczny wypowiedzieć się
o sposobie użytkowania przestrzeni. Kolejna faza związana jest
z zasiedleniem w okresie wczesnego średniowiecza, a biorąc pod
uwagę układ nawarstwień oraz wyniki analizy wylewów naczyń,
przyjąć można, że miejsce to było w tym okresie użytkowane dwukrotnie. Z najstarszą fazą związany jest obiekt 1a/07 zalegający na
calcu w wykopie 1/07. W jego wypełnisku odkryto 25 fragmentów ceramiki częściowo obtaczanej, reprezentującej rodziny form
typów C (6 wylewów) i D (2 wylewy). Daje to podstawy do datowania obiektu na 2. poł. VIII w.–1. poł. IX w. Z fazą II związane są
obiekt 1/07 przecinający wspomniany obiekt 1a/07, a także pozostałe warstwy w wykopie 1/07 oraz nawarstwienia i obiekty odsłonięte
w wykopie 2/07. W strukturach tych udział form naczyń typów C
był równy typowi D lub dominowały naczynia typu D, a dodatkowo występowały nielicznie także elementy młodsze – całkowicie
obtaczane naczynia rodziny form typów G i J. Podobny skład miały
zespoły ceramiczne przyporządkowane do fazy III3 rozwoju garncarstwa zachodniopomorskiego przypadającej na lata 40. X w. do
lat 80. X w. Z chronologią taką koresponduje również datowanie
kaptorgi srebrnej odkrytej w obiekcie 1/07 w wykopie 1/07 (por.
Janowski 2011a; 2011c).
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Łabuń Wielki
Grodzisko w Łabuniu Wielkim jest stanowiskiem nowo odkrytym.
Badania przeprowadzone w 2017 r. wykazały, że na stanowisku w sondowanych miejscach zalegają nawarstwienia kulturowe w prostym
układzie i niewielkiej miąższości dochodzącej do 120 cm. W oparciu
o analizę stratygrafii stwierdzić można, że brak fazy zasiedlenia poprzedzającej powstanie grodu. Miejsce to zamieszkane zostało zapewne
dopiero wkrótce po decyzji o wzniesieniu obiektu, choć w zalegającej
bezpośrednio na calcu warstwie 6 nie odkryto źródeł datujących. Z okresem istnienia grodu związane są bez wątpienia warstwy 5 (nasyp wału)
i 4 (relikty zabudowy przywałowej?), warstwy 2 i 3 mają już charakter
niwelacyjny. W warstwie 5 nie odkryto źródeł ruchomych, ale w obrębie
warstwy 4 było to 50 fragmentów prażnicy oraz 86 fragmentów ceramiki
wczesnośredniowiecznej – wyłącznie częściowo obtaczanych naczyń
rodzin form typów C. Pod tym względem zbiór ten nawiązuje do zespołów, których chronologia zamyka się w ramach 2. poł. VIII lub najpóźniej
początku IX w. Ustalenia te znajdują potwierdzenie w wynikach analiz
radiowęglowych (por. ryc. 13). Wyniki uzyskane dla węgli drzewnych
z warstwy 4 z najwyższym prawdopodobieństwem – 95.4% – wskazują
na przedział czasu 689–882 AD (Poz-99064), z największym poziomem
ufności w zakresie 760 AD (62.7%) 882 AD. W warstwach 1–3 również
odkryto wyłącznie fragmenty naczyń częściowo obtaczanych.

Ryc. 13. Łabuń Wielki, gm. Resko, stan. 4. Wynik analizy radiowęglowej (Poz-99064)

Łąkowo
Jedyne prace archeologiczne prowadzono na grodzisku w 1964 r.
Wykonano wówczas badania powierzchniowe i sondażowe, podczas
których znaleziono 97 fragmentów ceramiki wczesnośredniowiecznej
i sierp żelazny. Według autorów prac w materiale były zarówno ułamki naczyń częściowo, jak i całkowicie obtaczanych (11 frag.). Ustalona
w toku ich analizy chronologia zamykała się w przedziale IX/X–XII w.
(Olczak, Siuchniński 1968, 154–161). Propozycja ta została zaakceptowana w literaturze (por. Łosiński 1982a, 244, nr 289). Bliższe przyjrzenie się
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opisom zawartości nawarstwień w sondażach daje podstawy, by sądzić,
iż na stanowisku mogło istnieć kilka faza osadniczych – w niektórych
wykopach nie osiągnięto calca, a w warstwach spągowych nie ma materiału lub są to wyłącznie fragmenty ceramiki częściowo obtaczanej. Opis
w karcie KESA (23-16/27) został sporządzony w oparciu o wyniki wcześniejszych prac i nie zmienia tych ustaleń.
Łęczna
Grodzisko w Łęcznej zostało odkryte w 1927 r. i następnie zapomniane. Aż do badań w roku 2017 nie były znane żadne materiały archeologiczne z tego miejsca. W wykopie wykonanym w 2017 r. zarejestrowano
stosunkowo prosty układ nawarstwień, w których odkryto nieliczny
materiał zabytkowy – 50 fragmentów ceramiki (4 fragmenty pradziejowe
i 46 wczesnośredniowiecznych). W oparciu o analizę stratygrafii wyróżnić można co najmniej trzy fazy zasiedlenia, w tym dwie poprzedzające
powstanie grodu. Faza I związana jest z osadnictwem pradziejowym,
a jej pozostałością jest warstwa 6 – pierwotnie wypełnisko obiektu(?)
i być może 4. Z fazą II związane są warstwy 5 i 7 – wypełnisko obiektu
pod wałem. Powstały one przypuszczalnie w 2. poł. VIII–1. poł. IX w.
Na taką chronologię wskazują zespoły ceramiki (łącznie 10 frag.) zawierające fragmenty naczyń częściowo obtaczanych rodzin form naczyń
typów C. W warstwie 7 wystąpiły na złożu wtórnym 3 fragmenty ceramiki pradziejowej. Faza najmłodsza (warstwa 3 – nasyp wału obronnego) związana jest z grodem. Nieliczny zbiór ceramiki – 8 fragmentów
brzuśców częściowo obtaczanych – nie daje podstaw do precyzyjniejszych ustaleń, ale było to przypuszczalnie w IX w. Osąd ten podbudowuje wynik analizy radiowęglowej węgli z tej warstwy, który z najwyższym prawdopodobieństwem – 95,4% – wskazuje na przedział czasu
777–991 AD (Poz-99164), z największym poziomem ufności w zakresie
862 AD (89,7%) 991 AD (por. ryc. 14). Bezpośrednio na warstwie 3 zalegała, zawierająca wyłącznie ceramikę wczesnośredniowieczną, warstwa
niwelacyjna (w-wa 2) o nieokreślonej chronologii.
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Łobez-Świętoborzec
Grodzisko w Łobzie-Świętoborcu jest jednym z najdłużej znanych,
a mimo to dotychczasowa wiedza o jego chronologii oparta była na
ocenie materiałów z powierzchni. Na X?–XII? w. datował stanowisko W. Łosiński (1982a, 213, nr 348). Zespół wykonujący badania AZP
zawęził tę chronologię do X–XI stulecia (karta KESA 26-15/29).
Wyniki prac przeprowadzonych w 2017 r. pozwalają na daleko idące
zmiany w tej kwestii. W wykopie założonym u podstawy wału zarejestrowano stosunkowo prosty układ nawarstwień, w których odkryto
nieliczny materiał zabytkowy – m.in. 92 fragmenty ceramiki. W oparciu o analizę stratygrafii wyróżnić można kilka faz zasiedlenia. Najstarsza z nich to wypełnisko obiektu poprzedzającego powstanie grodu (w-wy 7–11). W obiekcie odkryto 3 fragmenty ceramiki z przełomu
okresu halsztackiego i lateńskiego, materiał ten zalegał jednak na złożu
wtórnym. Wątpliwości co do tego nie pozostawia wynik analizy węgla
drzewnego z warstwy 11, który z najwyższym prawdopodobieństwem
– 95,4% – wskazuje na przedział czasu 775 AD (95.4%) 969 AD (Poz-99163).12 Faza II również poprzedzała powstanie grodu (w-wa 6) i datować można ją na 2. poł. VIII w. lub początek IX w. Na taką chronologię
wskazuje 66, w większości niezdobionych, fragmentów naczyń częściowo obtaczanych rodziny form typów C oraz wynik oznaczenia próbki węgli, który z prawdopodobieństwem 95,4% wskazuje na przedział
czasu 663–859 AD (Poz-99162), a z nieco mniejszym przedziałem ufności na 663 AD (92,3%) 778 AD. Zapewne wkrótce potem, na początku
lub w połowie IX w., podjęto decyzję o wzniesieniu umocnień (faza III
– w-wa 5). W warstwie 5 nie odkryto źródeł datujących, ale udało się

Ryc. 15. Łobez-Świętoborzec, gm. Łobez, stan. 14. Wyniki analiz radiowęglowych
(Poz-99159, Poz-99161, Poz-99162, Poz-99065, Poz-99163)
Ryc. 14. Łęczna, gm. Płoty, stan. 1. Wynik analizy radiowęglowej (Poz-99164)

12 Analiza

(Poz-99065).

węgli z warstwy 9 dała niespotykany wynik: 53808BC (95.4%) 40364BC (!)
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uzyskać określenie wieku próbki węgli: prawdopodobieństwo 95,4% –
689 AD (32.7%) 751 AD, 760 AD (62.7%) 882 AD (Poz-99161). Gród był
użytkowany krótkotrwale (w-wa 4), przypuszczalnie do końca IX lub
początku X w. Z warstwy tej pochodzi zaledwie 1 fragment ceramiki
wczesnośredniowiecznej, ale wskazuje na to wynik analizy próby radiowęglowej przy prawdopodobieństwie 95,4% – 777-991 AD (Poz-99159),
a z mniejszym prawdopodobieństwem 862 AD (89.7%) 991 AD (por. ryc.
15). Zalegające wyżej warstwy 2 i 3 są już pozostałością prac niwelacyjnych, być może dokonanych jeszcze w czasach średniowiecza (w-wa 3).
Działania te przybrały na sile w okresie nowożytnym i współczesności
(w-wa 2).
Nętno
Z badań przedwojennych pochodzi kilkanaście fragmentów ceramiki częściowo obtaczanej (por. Olczak, Siuchniński 1966, 52, ryc.
38:d-e). W trakcie badań powierzchniowych i sondażowych w 1962 r.
również znaleziono wyłącznie ułamki (18 frag.) naczyń częściowo
obtaczanych, mimo to chronologię ustalono w dość szerokich ramach
na IX–XI w. (por. Olczak, Siuchniński 1966, 52–56). W literaturze próbowano dokonać niewielkiej korekty tego datowania. Według W. Łosińskiego (1982a, 246, nr 319) gród istniał w okresie 2. poł.(?) IX–X/XI w.
Jak pokazują wyniki najnowszych badań, propozycja ta bliższa jest
rzeczywistości.
W 2015 r. w trzech wykopach założonych na grodzisku odkryto
962 fragmenty ceramiki. Zdecydowana większość z nich zaklasyfikowana została do naczyń częściowo obtaczanych rodzin typów D
i E (818 fragmentów), a pozostałe do naczyń całkowicie obtaczanych
rodziny typu G (114 fragmentów). Zdaniem prowadzących badania
proporcje pomiędzy tymi grupami naczyń pozwalają określić okres
użytkowania grodu na 2.–3. ćwierć X w. (Błędowski, Chudziak, Kaźmierczak, Kowalewska 2018, 453). Z sugestią taką można się zgodzić,
jeżeli potraktujemy cały zbiór łącznie. Nie wiemy niestety, jaki był
rozkład rodzin typów naczyń w poszczególnych nawarstwieniach,
a odkrycie dwóch ułamków dirhemów z 2. dekady IX w. (por. Chudziak 2018, 205) oraz data radiowęglowa – AD 690–877 (1233±21 BP,
prawdopodobieństwo 95%) z przepalonej konstrukcji wału obronnego
(Błędowski, Chudziak, Kaźmierczak, Kowalewska 2018, 453) nakazują
ostrożność. Niewykluczone, że początki grodu sięgają już końca IX w.
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Niemierzyno
Z badań prowadzonych do roku 1964 pochodzi kilka fragmentów
ceramiki i inne przedmioty, które stanowiły podstawę datowania
grodziska na wczesne średniowieczne.
W 1964 r. wykonano badania powierzchniowe i sondażowe, podczas których znaleziono 16 fragmentów ceramiki częściowo obtaczanej,
w tym rodziny form typów D. Ustalona w toku ich analizy chronologia to VIII/IX–IX w. (Olczak, Siuchniński 1968, 162–167). Propozycja ta
nie została zaakceptowana i w literaturze zaproponowano nieznaczne
odmłodzenie zbioru – IX–X w. (Łosiński 1982a, 246, nr 331).
W 1987 r. przeprowadzono badania powierzchniowe AZP. Jak
wynika z karty stanowiska, w miejscu tym mamy do czynienia z co
najmniej dwoma fazami zasiedlenia: grodzisko łużyckie (16 fragmentów ceramiki) i grodzisko wczesnośredniowieczne (74 fragmenty
ceramiki) (por. karta KESA 22-17/88). W kontekście tych rozważań
interesująco wygląda zbiór ceramiki z grodziska w Niemierzynie,
przechowywany w Muzeum Narodowym w Szczecinie. Nie wiadomo niestety, jaki był kontekst ich odkrycia, ale wśród 5 fragmentów
ceramiki jest ułamek naczynia późnośredniowiecznego oraz wylewy
3 naczyń rodziny typów G i 1 typu J.
Nowogard
Teren domniemanego grodziska zajęty jest przez zamek wzniesiony w końcu XIII w. przez ówczesnych właścicieli z rodu von Everstein.
W 1817 r. budowla została zaadaptowana na zakład karny, dlatego też
teren jest niedostępny do badań (karta KESA 25-11/46). Jedyne prace związane były z doraźnymi nadzorami budowlanymi. W 1990 r.
w zachodniej części stanowiska rozpoznano nawarstwienia o miąższości około 2,5 m, które zinterpretowano jako wewnętrzny stok wału
obronnego. W oparciu o wyniki analizy stratygrafii i niewielki, liczący
21 fragmentów, zbiór ceramiki wyróżniono kilka faz zasiedlenia, w tym
dwie z wczesnego średniowiecza. Faza I związana była przypuszczalnie
z osadą otwartą. Znaleziony w nawarstwieniach tej fazy (warstwy VIII–
IX) 1 fragment ceramiki całkowicie obtaczanej rodziny form naczyń
typów G wskazuje, że powstała ona nie wcześniej niż około połowy X w.
Kolejna faza związana była już z grodem. Z jego funkcjonowaniem wiązać można warstwy VI i VII, z których druga jest rozwaliskiem jądra
wału. Kolejne warstwy IV–V to poziomy destrukcji obiektu. W war-
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stwach IV–VII znaleziono 1 fragment ceramiki częściowo obtaczanej
rodziny form typów D i 6 fragmentów naczyń całkowicie obtaczanych.
Zdaniem autora badań pozwala to datować te nawarstwienia na X–XI w.,
ewentualnie na 1. ćwierć XII w. Warstwy I-II to nowożytne poziomy
niwelacyjne (por. Słowiński 1990). W trakcie nadzoru w latach 2017–2018
znaleziono tylko 1 bliżej nieokreślony fragment ceramiki wczesnośredniowiecznej (Kurka 2017–2018).
Oleszno
W trakcie wielu przedwojennych penetracji grodziska, zarówno
powierzchniowych, jak i wykopaliskowych, pozyskano liczny zespół
źródeł, w tym ceramikę częściowo i całkowicie obtaczaną oraz stalowoszarą, przęśliki gliniane, groty bełtów. Pozwalał on jedynie na
datowanie w szerokich ramach czasowych.
W 1964 r. wykonano badania powierzchniowe i sondażowe, podczas których znaleziono łącznie 21 fragmentów ceramiki, w tym 4
ułamki ceramiki łużyckiej, 1 fragment naczynia późnośredniowiecznego oraz 16 ułamków ceramiki wczesnośredniowiecznej. Na podstawie dostępnej dokumentacji rysunkowej były to naczynia rodziny
form typów C i D. Ustalona po badaniach chronologia była bardzo
szeroka: IX–XIII/XIV w. (Olczak, Siuchniński 1966, 59–63). W. Łosiński (1982a, 246, nr 343) zaproponował rozdzielenie jej na dwie fazy:
I–IX–X w. i II–XII(?)–XIV w.
W latach 2015 i 2017 na terenie stanowiska wykonano 5 wykopów
i 10 odwiertów sondażowych. Rozpoznano w nich nasyp wału oraz
relikty zabudowy przywałowej. Odkryto w nich łącznie 415 fragmentów naczyń, w tym 20 ułamków ceramiki pradziejowej, 389 fragmentów
ceramiki wczesnośredniowiecznej i 6 ułamków późnośredniowiecznych. W ceramice wczesnośredniowiecznej dominowały naczynia częściowo obtaczane rodzin form typów D (68 wylewów), ale około 5%
stanowiły naczynia całkowicie obtaczane. Ponadto uzyskano dwie daty
radiowęglowe. Z warstwy spalenizny w podstawie wału uzyskano określenie wieku – 960±35 BP, a z węgli drzewnych odkrytych w zabudowie
przywałowej – 1135 ± 35 BP. Na podstawie tych danych wyróżniono
dwie fazy grodowe: starszą przypadającą na 4. ćwierć IX – lata 40. X w.
oraz młodszą datowaną na lata 940–980. Miejsce to użytkowane było
jeszcze w XI–XII/XIII w. (Błędowski, Bojarski, Chudziak, Kaźmierczak,
Siemianowska, Weinkauf 2019, 99–100).
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Przybiernowo
Grodzisko w Przybiernowie datowane było w literaturze dość ogólnie
na wczesne średniowiecze, z ewentualnym wskazaniem na IX? –X? w.
(por. Łosiński 1982a, 219, nr 492), pomimo iż nieznane były z jego obszaru źródła ruchome (por. karta KESA 20-13/25).
Niestety prace przeprowadzone w 2017 r. nie doprowadziły do
ustalenia jego chronologii. Pomimo uzyskania wglądu w strukturę wewnętrzną wału i partię przywałową nie dokonano odkrycia
zabytków datujących. Mimo to kształt i sposób wykonania umocnień
pozwala z duża dozą prawdopodobieństwa określić stanowisko jako
grodzisko wczesnośredniowieczne. Być może był to obiekt doraźnie
użytkowany, stąd brak źródeł ruchomych.
Przytoń
Z przypadkowego odkrycia Alfreda Rowe w 1938 r. pochodzi 100
fragmentów ceramiki oraz przęślik gliniany. Zbiór ten dał badaczom
wypełniającym kartę KESA (28-15/54) podstawę do datowania stanowiska na X–XI w. Zdecydowanie odmiennie chronologię tego miejsca ustalił W. Łosiński (1982a, 219, nr 501). Według niego grodzisko
pochodzi z 2. poł. VIII(?)–IX(?) w. Propozycja ta jest dużo bardziej
uzasadniona, biorąc pod uwagę skład zespołu13 złożonego wyłącznie
z ceramiki częściowo obtaczanej, w głównej mierze naczyń rodziny
form typów D (17 wylewów), C (6 wylewów) i misy O-P (1 frag.).
W oparciu o analizę stratygrafii odsłoniętej w wykopie w 2019 r. i zalegających w nawarstwieniach źródeł ruchomych (m.in. 687 fragmentów
ceramiki wczesnośredniowiecznej i 2 fragmenty ceramiki nowożytnej)
wskazać można co najmniej dwie fazy użytkowania tego miejsca. Faza
I (najstarsza) związana jest z osadnictwem wczesnośredniowiecznym.
Jego pozostałością są warstwy 3–7. Wszystkie fragmenty ceramiki
odkryte w tych warstwach (łącznie 647 frag.) to ułamki naczyń częściowo obtaczanych rodzin form naczyń typów C, D oraz E. Przy czym
zdecydowanie dominują naczynia rodziny form typów D. Pozwala to
datować ten kompleks warstw na 2. poł. IX w. –1. poł. X w. Chronologię
taką potwierdza fragmentarycznie zachowany grzebień z poroża grupy
IB, typ VII, odmiana 5b wg E. Cnotliwego (1973, 104–114, ryc. 28). Zapewne właśnie w okresie 2. poł. IX– 1. poł. X w. istniał tutaj gród, który został
13 Zbiór

przechowywany w Muzeum Narodowym w Szczecinie – znany z autopsji.
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opuszczony, na co wskazuje całkowity brak, nawet na złożu wtórnym,
materiałów ceramicznych całkowicie obtaczanych. Można podejrzewać,
że gród ten powstał na przybrzeżnej wyspie – stąd brak potrzeby budowania rozległych umocnień, osiedle było bowiem naturalnie chronione.
Faza młodsza przypada na użytkowanie terenu grodziska w okresie
nowożytnym, jako łąka lub pastwisko.
Resko
Grodzisko w Resku było do niedawna stanowiskiem bardzo enigmatycznym. Materiały przedwojenne nie są znane, a w momencie ponownego odkrycia w 1960 r. na powierzchni znaleziono 6 niewielkich fragmentów ceramiki, którą ramowo datowano na wczesne średniowiecze
(archiwum MNS teczka nr 879). Taka ogólna chronologia trafiła też do
literatury (por. Łosiński 1982a, 220, nr 532).
Wyniki prac przeprowadzonych w roku 2016 pozwalają na znaczną
korektę tych ustaleń. W wykopie zarejestrowano stosunkowo liczny
materiał zabytkowy – m.in. 245 fragmenty ceramiki – który w powiązaniu ze stratygrafią pozwala na wyróżnienie kilku faz użytkowania terenu. Faza I (najstarsza) związana jest z osadnictwem w okresie
halsztackim, zapewne ludności kultury łużyckiej. Jej pozostałością
jest obiekt 3, w którym znaleziono 1 fragment ceramiki pradziejowej,
a w stropie na granicy z młodszymi nawarstwieniami 2 fragmenty
wczesnośredniowieczne. Później nastąpiła przerwa w użytkowaniu.
Kolejna faza zasiedlenia pochodzi dopiero z wczesnego średniowiecza. Jej pozostałością są obiekty nr 1 (134 frag. ceramiki), 2 (21 frag.
ceramiki) i 4 (bez materiału). Najstarszy z nich – obiekt 2 – pochodzi zapewne z okresu przed powstaniem grodu, dwa pozostałe są
już współczesne umocnieniom (warstwy 3–5). Niestety w oparciu
o materiał ceramiczny nie ma możliwości precyzyjniejszego rozwarstwienia chronologicznego. We wszystkich tych nawarstwieniach
wystąpiły wyłącznie fragmenty naczyń słabo formująco obtaczanych, które zaklasyfikować należy do rodziny form naczyń typów C

Ryc. 16. Resko, gm. Resko, stan. 1. Wynik analizy radiowęglowej (Poz-90748)
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i D. Pozwala to datować wczesnośredniowieczną fazę osadniczą na
2. poł. VIII–IX w. Potwierdzeniem tej oceny jest wynik analizy próbki
węgla z wypełniska obiektu 4, który z prawdopodobieństwem 95,4%
wskazuje na przedział czasu 690–885 AD, a z nieco mniejszym przedziałem ufności na 761 AD (68.9%) 885 AD (Poz-90748) (por. ryc. 16).
Rusinowo
W trakcie badań Adolfa Stubenraucha w 1915 r. znaleziono kilka
fragmentów ceramiki częściowo obtaczanej (por. Archiwum MNS
teczka nr 3581), co pozwalało datować grodzisko ogólnie na starsze
fazy wczesnego średniowiecza. Pewniejsze podstawy do ustalenia
chronologii dały wyniki prac w roku 1964. Znaleziono wówczas
38 fragmentów ceramiki częściowo obtaczanej, którą na podstawie
publikowanych rycin zaklasyfikować można do rodzin form typów
C, D i E. Pozwoliło to na datowanie obiektu na IX–X w. (Olczak, Siuchniński 1968, 180–184, ryc. 140) i chronologia ta została zaakceptowana
w literaturze (Łosiński 1982a, 250, nr 443).
W 2015 r. badania sondażowe przeprowadzili pracownicy Instytutu Archeologii UMK w Toruniu. Ich wyniki nie zostały jeszcze
opublikowane, ale na podstawie dostępnych danych można sądzić,
że uzyskali oni dane, aby nieznacznie skorygować dotychczasowe
datowanie na 2. poł. IX–1. połowę XI w. (por. Bojarski 2018, ryc. 5).
Rymań
Z powojennych badań powierzchniowych pochodzi 15 fragmentów
ceramiki częściowo obtaczanej, a z prac sondażowych i powierzchniowych w 1968 r. kolejne 22 fragmenty. W oparciu o dostępne nieliczne źródła autorzy prac uznali, że grodzisko pochodzi z VIII–
1. poł. IX w. (Łosiński, Olczak, Siuchniński 1971, 113–115; Łosiński
1982a, 251, nr 449).
Rzepczyno
W trakcie starszych, bliżej nieokreślonych badań znaleziono fragment ceramiki częściowo obtaczanej. Badania powierzchniowe i sondażowe w 1965 r. nie doprowadziły do odkrycia większej liczby
źródeł (por. Olczak, Siuchniński 1968, 190–193; Łosiński 1982a, 251,
nr 452). Brak zatem podstaw do bardziej precyzyjnego datowania niż
ogólnie na wczesne średniowiecze (por. karta KESA 25-17/2).
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Sielsko
Hermann Hinz (1957, 2), który jako pierwszy napisał o stanowisku,
podał, iż brak jest znalezisk, ale jego położenie uznał za typowe dla
grodzisk słowiańskich. Informacja ta zaważyła na późniejszym, jedynie
ogólnym datowaniu stanowiska na wczesne średniowiecze (Łosiński
1982a, 222, nr 583). W 1986 r. w trakcie prac powierzchniowych AZP znaleziono 7 fragmentów ceramiki i na ich podstawie ustalono chronologię
grodziska na IX–XI w. (karta KESA 27-14/1).
Badania wierceniowe przeprowadzone w 2019 roku wykazały,
że na stanowisku w rozpoznanych miejscach zalegają nawarstwienia kulturowe o stosunkowo niewielkiej miąższości, w partii wałów
dochodzącej do około 1,5 m (m.in. odwierty 6, 13–14, 21, 29–30). Teren
został jednak bardzo mocno przeobrażony i zniwelowany. W trakcie
prac udało się pozyskać trzy fragmenty ceramiki: jeden z powierzchni i dwa z odwiertów w partii przy wałach. Zbiór ten jest nieliczny
i nie pozwala na uszczegółowienie chronologii, ale biorąc pod uwagę technikę wykonania naczyń, bez wątpienia można podtrzymać
dotychczasowe ustalenia i ramowo datować je na IX–XI w.
Słonowice
Stanowisko było wielokrotnie badane, zarówno powierzchniowo, jak i sondażowo. Z penetracji tych pochodzi znaczny i zróżnicowany zbiór źródeł, w tym ułamki częściowo obtaczanych naczyń
rodzin form typów C i D oraz całkowicie obtaczanych rodzin typów
G i K(?) (por. Olczak, Siuchniński 1968, ryc. 152–153). W jaskrawym
kontraście z tym obrazem stoją wyniki prac sondażowych z 1964 r.
Na powierzchni i nawarstwieniach 5 sondaży znaleziono prawie
wyłącznie ceramikę kultury łużyckiej i z okresu późno lateńskiego
(52 fragmenty), 1 fragment dna naczynia wczesnośredniowiecznego i 6 ułamków małocharakterystycznych. Mimo takich rezultatów
w oparciu, jak sądzę, o wyniki wcześniejszych prospekcji chronologię stanowiska ustalono na VIII/IX–XI w. (Olczak, Siuchniński
1968, 193–199; por. Łosiński 1982a, 251, nr 469). Brak moim zdaniem
pewności, jaka była funkcja osiedla we wczesnym średniowieczu.
Smorawina
Grodzisko znane jest nauce od lat 90. XIX w., nigdy nie zostało jednak poprawnie rozpoznane nawet badaniami powierzchniowymi,
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stąd wątpliwości w przyporządkowaniu go do grodzisk wczesnośredniowiecznych (por. Łosiński 1982a, 223, nr 601; karta KESA 25-14/70).
Badania przeprowadzone w 2017 r. pozwoliły na zarejestrowanie spalonej konstrukcji wału obronnego. Układ nawarstwień w wykopie był
nieskomplikowany i w oparciu o analizę stratygrafii wskazać można tylko jedną fazę użytkowania tego miejsca we wczesnym średniowieczu.
Wskazują na to 3 ułamki ceramiki częściowo obtaczanej rodziny form
naczyń typów C odkryte w warstwie 4. Niewielka liczba fragmentów
ceramiki uniemożliwia zastosowanie metod statystycznych i pozwala
jedynie na dość ogólne datowanie w ramach VIII–IX w. Bardzo pomocne
w doprecyzowaniu datowania okazały się wyniki analiz radiowęglowych
z trzech spalonych elementów konstrukcji wału. Przy poziomie prawdopodobieństwa 95,4% dla próbki z warstwy 3 uzyskano przedział wieku
669–865 AD (Poz-94670), a dla dwóch próbek z zalegającej pod nią warstwy 5: 564–653 AD (Poz-94671) i 684–876 AD (Poz-94672). Przy zawężonych poziomach ufności było to odpowiednio: 669 AD (85.3%) 779 AD, 564
AD (95.4%) 653 AD oraz 684 AD (61.3%) 780 AD (por. ryc. 17). Całkowity
rozkład zamykał się zatem w zakresie 2 poł. VI–koniec 3. ćwierci IX w.
Biorąc pod uwagę dotychczasową wiedzę o rozwoju ceramiki, datowanie
na VI w. naczyń częściowo obtaczanych rodziny naczyń typów C nie jest
możliwe. Najwcześniejszy możliwy moment to początek VIII w. Drewno
z drugiego elementu pochodziło zatem zapewne ze środka pnia. Z dwóch
pozostałych uzyskano bardzo zbliżony rozkład z największym prawdopodobieństwem w ramach 2. poł. VII–końca 3. ćwierci VIII w. Nie będzie
więc chyba błędem zawężenie okresu użytkowania grodziska na VIII w.

Ryc. 17. Smorawina, gm. Radowo Małe, stan. 1. Wyniki analiz radiowęglowych (Poz94670, Poz-94671, Poz-94672)

Starogard Łobeski
Grodzisko w Stargardzie od momentu odkrycia do lat 90. XIX w.
badane było wielokrotnie powierzchniowo i dwa razy wykopaliskowo. W oparciu o pozyskane materiały jego chronologię ustalono
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w dość szerokich ramach na VIII–X w. (Rogosz 1971a, 38; Łosiński
1982a, 224, nr 615; 1990, 45, nr 62). W 2012 r. dokonano weryfikacji
zachowanych w Muzeum Narodowym w Szczecinie materiałów
z badań Adolfa Stubenraucha w 1891 r. (10 fragmentów ceramiki,
grudka polepy) i H.J. Eggersa w 1938 r. (79 fragmentów ceramiki, 46
fragmentów prażnicy i 65 kości zwierzęcych), zawężając chronologię
do IX–X w. (Janowski 2012b).
Badania przeprowadzone w 2016 r. wykazały, że na stanowisku w sondowanych miejscach zalegają nawarstwienia kulturowe
o miąższości dochodzącej do 2,10 m. W wykopie zarejestrowano
stosunkowo prosty układ nawarstwień, w których odkryto dość
liczny materiał zabytkowy – m.in. 356 fragmentów ceramiki wczesnośredniowiecznej, 92 ułamki prażnic, 8 grudek polepy i 2 kości
zwierzęce, a także 2 przęśliki gliniane, nóż i nieokreślony przedmiot żelazny. W oparciu o analizę stratygrafii wskazać można kilka faz użytkowania tego miejsca we wczesnym średniowieczu.
Starsza poprzedzała przypuszczalnie budowę grodu i związany
jest z nią obiekt 2 (warstwy 9–11). Odkryto w nim 15 fragmentów
ceramiki wyłącznie naczyń częściowo obtaczanych rodziny form
typów C. W dwóch spągowych warstwach obiektu brak jednak źródeł. Obiekt ten datować trzeba najpewniej na VIII w. Nieznacznie
później powstał gród. Warstwy 5–8 interpretować należy jako nasyp
wału obronnego. Odkryto w nich 55 fragmentów ceramiki częściowo obtaczanej rodziny form typów C i D. Pozwala to na ich datowanie na 2. poł. VIII–IX w. Potwierdzeniem tego jest wynik analizy
węgli z warstwy 6, który z prawdopodobieństwem 95,4% wskazuje
przedział 720–941 AD, a z mniejszym poziomem ufności 766 AD
(89.3%) 896 AD (Poz-90752). Z okresem użytkowania grodu związany jest obiekt 1 (warstwa 3-4). Odkryto w nim 251 fragmentów
ceramiki częściowo obtaczanej i 92 ułamki prażnic. Zestaw form
naczyń był bardziej zróżnicowany. Wśród 35 wylewów 10 reprezentowało naczynia typów C, a 17 naczynia typów D. Ponadto odkryto
1 fragment misy typu P i talerza typ S. Sześciu fragmentów nie
udało się przyporządkować. Zbiór nie jest liczny, ale nieznaczna
dominacja naczyń typów D nad C może wskazywać na 2. poł. IX w.
Nie przeczy temu wynik analizy radiowęglowej próbki z warstwy
4 – z prawdopodobieństwem 95,4% wskazujący na okres 684–876
AD (Poz-90750) (por. ryc. 18).
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Ryc. 18. Starogard Łobeski, gm. Resko, stan. 1. Wyniki analiz radiowęglowych (Poz90750; Poz-90752)

W przeciwieństwie do wyników starszych prac (por. Janowski
2012b) podczas badań w 2016 r. nie zarejestrowano ceramiki całkowicie obtaczanej. Być może jednak liczyć się należy z istnieniem jeszcze
jednej nieco młodszej fazy – biorąc pod uwagę wyniki analizy próbki
z warstwy 6, ewentualność taka nie jest wykluczona.
Tarnowo
Grodzisko do 2017 r. nie było nigdy badane. Prace przeprowadzone w 2017 r. wykazały, że na stanowisku w rozpoznanych miejscach zalegają nawarstwienia o miąższości dochodzącej do 2 m
w partii wału obronnego. W wykopie zarejestrowano prosty układ
nawarstwień, a w nich dość liczny materiał zabytkowy: 84 fragmenty ceramiki wczesnośredniowiecznej, 2 kości zwierzęce i przęślik gliniany. W oparciu o analizę stratygrafii wskazać można tylko
jedną fazę użytkowania tego miejsca, która przypadła zapewne na
2. poł. X–1. poł. XI w. Na taką chronologię wskazują zespoły ceramiki
z fragmentami naczyń częściowo obtaczanych rodzin form typów D,
współwystępujące z niewielką liczbą fragmentów ceramiki całkowicie obtaczanej rodziny typów G. Potwierdzeniem takich ustaleń jest
wynik analizy radiowęglowej kości zwierzęcej z położonej na calcu
warstwy 3, który z prawdopodobieństwem 95,4% wskazuje przedział
894–1020 AD, a z mniejszym poziomem ufności 938 AD (71.2%) 1020
AD (Poz-97582) (por. ryc. 19).

Ryc. 19. Tarnowo, gm. Łobez, stan. 16. Wynik analizy radiowęglowej (Poz-97582)
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Uniestowo
Grodzisko nie było badane wykopaliskowo, a w oparciu o jeden fragment ceramiki znaleziony w 2017 r. na powierzchni jedynie ogólnie datować można je na wczesne średniowiecze, przypuszczalnie na młodsze fazy.
Unimie
Domniemane grodzisko w Unimiu nie było badane wykopaliskowo.
W zbiorach Muzeum Narodowego w Szczecinie znajduje się jednak
liczący 305 fragmentów zbiór ceramiki, szydło, osełka i kości zwierzęce
z przedwojennych odkryć (por. karta KESA 26-15/122). Zbiór ten jest bardzo zróżnicowany i zawiera fragmenty wszystkich grup technicznych
i kilku rodzin form typów: A–B, C, D, G, J, K. Według W. Łosińskiego
(1982a, 229, nr 746) stanowisko datować należy ogólnie na wczesne średniowieczne, z ewentualnym wskazaniem na VIII–X w. Autorzy karty
KESA przyjęli nieco szerszy zakres: VIII–XI w., co biorąc pod uwagę
dość liczne występowanie fragmentów naczyń rodziny form typów G,
J i K, nie jest bezzasadne. Można zakładać, że stanowisko mogło być
użytkowane w kilku fazach.
Wicimice
W związku z brakiem jakichkolwiek znalezisk grodzisko w Wicimicach
jedynie warunkowo datowano w literaturze na wczesne średniowieczne
(por. Łosiński 1982a, 217, nr 453 (Ostrobodno); karta KESA 21-14/4).
Stanowisko zostało bardzo mocno przekształcone w wyniku prac
leśnych – wycięcie starodrzewu, głęboka orka i nowe nasadzenia zdeformowały jego kształt. Badania przeprowadzone w 2016 r. wykazały, że na
stanowisku w rozpoznanych miejscach zalegają nawarstwienia o miąższości dochodzącej do około 1,20 m. W wykopie 2 w północnej części
stanowiska nie odkryto źródeł ruchomych. Zarejestrowano je natomiast
w wykopie 1 w części południowej stanowiska u podstawy wału: łącznie
85 fragmentów ceramiki wczesnośredniowiecznej. Biorąc pod uwagę ich
rozkład w zarejestrowanych nawarstwieniach, liczyć się należy z dwoma
fazami użytkowania obiektu. Pierwsza faza związana jest z warstwą 4
(obiekt?), w której wystąpiło 35 fragmentów ręcznie lepionych i częściowo obtaczanych naczyń rodzin form typów A–B i C. Pozwala to łączyć
materiał z tej warstwy z fazą I1 rozwoju garncarstwa szczecińskiego,
przypadającą na 2. poł. VIII w.–przełom 1. i 2. ćwierci IX w. Brak pewności, czy istniał już wówczas gród. W zalegających wyżej warstwach
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odkryto wyłącznie fragmenty naczyń częściowo obtaczanych rodziny
form typów C. Nawarstwienia te mają jednak charakter niwelacyjny, ale
najpewniej są to pozostałości związane już z zasiedleniem grodu.
Wieleń Pomorski, stan. 1
Badania powierzchniowe na grodzisku dostarczyły zaledwie 10 fragmentów ceramiki (7 ze starszych odkryć i 3 w trakcie AZP), na podstawie których chronologię stanowiska określono na IX–X w. (por. karta
KESA 29-14/5). Ustalenia te podtrzymał W. Łosiński (1982a, 230, nr 778).
Badania wykonane w 2015 r. wykazały potrzebę korekty chronologii.
Na stanowisku zalegają nawarstwienia kulturowe o niewielkim stopniu
skomplikowania reprezentujące jedną fazę osadniczą. Odkryto w nich
zespół źródeł liczący 160 fragmentów ceramiki, grot strzały, osełkę oraz
7 krzemieni i 3 fragmenty polepy. Zbiór ceramiki jest bardzo zwarty pod
względem typologicznym. Wszystkie fragmenty reprezentują naczynia częściowo obtaczane, które zaklasyfikować można do rodziny form
naczyń typów C. Pozwala to datować grodzisko na 2. poł. VIII–1. poł. IX w.
Wieleń Pomorski, stan. 2
W pracy W. Łosińskiego (1982a, 230, nr 779) grodzisko datowane
jest na 2. poł. IX(?)–X(?) w. W trakcie późniejszych prac powierzchniowych w ramach AZP odkryto 3 fragmenty ceramiki i chronologię tę
podtrzymano (karta KESA 29-14/6).
Badania przeprowadzone w 2015 r. nie dostarczyły niestety
nowych źródeł. Choć obiekt posiada wyraźną formę terenową będącą dziełem człowieka, a na stanowisku w sondowanych miejscach
rozpoznano nawarstwienia kulturowe o miąższości dochodzącej do
160–180 cm, to ani w wykopie u podstawy wału, ani odwiertach, ani
też na powierzchni stanowiska nie odkryto materiałów ruchomych,
które pozwoliłyby na jego datowanie. Kształt grodziska z wyraźnie
wyniesionym majdanem nie jest typowy dla wczesnego średniowiecza i niewykluczone, że grodzisko mimo wcześniejszych nielicznych
znalezisk z tego okresu jest stanowiskiem młodszym, np. wieżą na
kopcu z późnego średniowiecza lub nowożytności14.
14 W zbiorach Muzeum Narodowego w Szczecinie znajduje się karton z ceramiką opisany jako grodzisko w Wieleniu Pomorskim. Brak niestety bliższego
przyporządkowania. W kartonie znajduje się 7 fragmentów ceramiki późnośredniowiecznej i 4 o cechach wczesnośredniowiecznych.
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Wiewiecko
Grodzisko w Wiewiecku datowane jest w literaturze przedmiotu
na X(?) w. (Łosiński 1982a, 230, nr 781), a na podstawie 2 fragmentów
ceramiki znalezionych podczas badań powierzchniowych AZP jego
chronologię ustalono na IX–X w. (por. karta KESA 28-16/24).
Badania przeprowadzone w 2017 r. wykazały, że na stanowisku zalegają nawarstwienia o miąższości dochodzącej do 1,80 m.
W wykopie usytuowanym w południowej części „fosy wewnętrznej” zarejestrowano stosunkowo prosty układ nawarstwień. W spągu „fosy” natrafiono na dwie warstwy bruku kamiennego (warstwa 7) ułożonego na calcu. W nawarstwieniach wykopu odkryto
nieliczny materiał zabytkowy: 15 fragmentów ceramiki wczesnośredniowiecznej i 3 kości zwierzęce. Wszystkie fragmenty ceramiki
reprezentowały naczynia częściowo obtaczane rodzin form typów
C i D. Biorąc pod uwagę wyniki analizy stratygrafii i zalegających
w niej źródeł, wskazać można jedną fazę użytkowania tego miejsca, która przypadła zapewne na 2. poł. VIII–IX w. Potwierdzeniem
takich ustaleń jest wynik analizy radiowęglowej kości zwierzęcej
odkrytej w obrębie bruku kamiennego, ułożonego na calcu, który
z prawdopodobieństwem 95,4% wskazuje przedział 715–940 AD,
a z mniejszym poziomem ufności 765 AD (87,8%) 895 AD (Poz-94766)
(por. ryc. 20).

Ryc. 20. Wiewiecko, gm. Węgorzyno, stan. 1. Wynik analizy radiowęglowej (Poz-94766)

Wyszobór
Jedyne potwierdzone badania miały miejsce w 1905 r. W 7 sondażach miało wówczas dojść do odkrycia ceramiki słowiańskiej (Archiwum MNS, teczki nr 904 i bnr). Obiekt został pominięty w trakcie
badań AZP. Dotychczasowa wiedza daje jedynie podstawy do ogólnego datowania grodziska na wczesne średniowieczne i taka wersja
przyjęta jest w literaturze (por. Łosiński 1982a, 232, nr 827).
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Zagórzyce
Grodzisko nie było badane wykopaliskowo. W zbiorze ceramiki
z przedwojennych poszukiwań przechowywanym w Muzeum Narodowym w Szczecinie znajdują się 4 fragmenty ceramiki częściowo
obtaczanej rodzin form typów C i D. Pozwala to ostrożnie datować
stanowisko na IX w. Taka chronologia funkcjonuje również w literaturze (por. Łosiński 1982a, 232, nr 831).
Zdroje
W literaturze przedmiotu z lat 70. XX w. grodzisko w Zdrojach
datowane było w szerokich ramach na IX–XII w. (Rogosz 1971a, 42).
Dekadę później chronologię tę zawężono do 2. poł. VIII(?)–IX(?) w.
(por. Łosiński 1982a, 232, nr 837). Podczas badań powierzchniowych
AZP w 1986 r. znaleziono 1 fragment ceramiki, który wydatowano
na IX w. (karta KESA 28-16/1).
Wyniki badań prowadzonych w 2017 r. pozwalają przychylić się do
drugiej z tych propozycji. W wykopie zarejestrowano prosty układ
nawarstwień, w których odkryto: 215 fragmentów ceramiki wczesnośredniowiecznej, grot włóczni, 2 przęśliki gliniane i 11 grudek
polepy oraz fragment cegły. W oparciu o analizę stratygrafii i materiałów ruchomych wskazać można kilka faz użytkowania tego miejsca. Pierwsza faza (warstwa 6) poprzedzała lub, co bardziej prawdopodobne, była współczesna momentowi budowy grodu. Zaledwie
jeden fragment ceramiki z niej pochodzący uniemożliwia precyzyjne
datowanie. Faza II związana jest z użytkowaniem grodu. W warstwie interpretowanej jako nasyp wału? (warstwa 5) znaleziono 8
fragmentów ceramiki częściowo obtaczanej. Zdecydowanie liczniejszy był inwentarz obiektu 1 (warstwy 4, 7 i 8): łącznie 173 fragmenty
ceramiki częściowo obtaczanej rodzin form typów C i D, z przewagą
typu C, w tym odmiany b. W obiekcie znaleziono również niewielki
grot włóczni z okresu karolińskiego (por. Janowski 2018b). Zespół ten
datować można na 2. poł. VIII–1. poł. IX w. Z ustaleniami tymi korespondują wyniki analiz radiowęglowych. Dla kości zwierzęcej z warstwy 8 z prawdopodobieństwem 95,4% uzyskano wynik w przedziale
720–941 AD (Poz-94765), a z mniejszym poziomem ufności 766 AD
(89.3%) 896 AD. Natomiast dla próbki węgli z warstwy 4 przy prawdopodobieństwie 95,4% przedział ten wynosił 663–859 AD (Poz-94673),
a z mniejszym poziomem ufności 663 AD (92.3%) 778 AD (por. ryc. 21).
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Warstwy 2 i 3 w wykopie to nawarstwienia niwelacyjne związane
z użytkowaniem tego miejsca w okresie nowożytnym – faza III.

Ryc. 21. Zdroje, gm. Węgorzyno, stan. 1. Wyniki analiz radiowęglowych (Poz-94673, Poz94765)

Zwierzynek
Grodzisko nie było wcześniej badane, zostało bowiem odkryte podczas prac nad projektem. Badania przeprowadzone w 2019 r.
wykazały, że w rozpoznanych miejscach zalegają nawarstwienia
o stosunkowo prostym układzie i miąższości dochodzącej do ponad
2 m. Zarejestrowano w nich zróżnicowany zespół źródeł. Na podstawie analizy nawarstwień i źródeł ruchomych wyróżniono kilka faz
użytkowania terenu. Faza najstarsza związana jest z osadnictwem
z epoki kamienia. Potwierdzeniem tego epizodu są dwa fragmenty
wiórów krzemiennych oraz odłupki i rdzeń znalezione w warstwach
5 i 8 wykopu. Wióry są niekompletne i trudno doprecyzować, o który okres dokładnie chodzi, ale technika wiórowa nie była stosowana
w epokach młodszych. Z kolei potwierdzeniem osadnictwa z epoki brązu jest krzemienny łuszczeń z warstwy 9 wykopu. Ze schyłku epoki brązu i początku epoki żelaza pochodzi 28 fragmentów
ceramiki znalezionych praktycznie we wszystkich nawarstwieniach
odsłoniętych w wykopie. Ułamki te zalegały jednak na złożu wtórnym.15 Powstanie grodu łączyć należy z wczesnym średniowieczem.
Ceramika o cechach wczesnośredniowiecznych wystąpiła co prawda w mniejszej liczbie (23 frag.), ale już od najniższych poziomów
osadniczych w wykopie. Materiał ceramiczny jest jednak bardzo
pofragmentowany i zniszczony i jedynie ogólnie datować można go
na wczesne średniowiecze, być może na starsze fazy – VIII–X w. Najmłodsza faza użytkowania przypada na okres nowożytny i współczesność.
Za pomoc w identyfikacji i określeniu materiałów pradziejowych serdecznie
dziękuję dr. Michałowi Adamczykowi i mgr Dorocie Kozłowskiej z Działu Archeologii
Muzeum Narodowego w Szczecinie.
15
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Żółte
Grodzisko było kilkukrotnie badane powierzchniowo i sondażowo.
Podczas prac A. Stubenraucha odkryto kilkanaście ułamków naczyń
częściowo (typ D) i całkowicie obtaczanych (typ G i J) (por. Olczak,
Siuchniński 1966, 78, ryc. 61:a-d). W 1962 r. podczas badań powierzchniowych i sondażowych odkryto zaledwie 1 mało charakterystyczny
fragment ceramiki wczesnośredniowiecznej, a stanowisko datowano w szerokich ramach na IX–XII w. (por. Olczak, Siuchniński 1966,
77–80). Władysław Łosiński (1982a, 256, nr 580) nieznacznie skorygował tę chronologię na 2. poł. IX(?)–XI w.
Niepomiernie liczniejszą grupę źródeł przyniosły badania wykopaliskowe prowadzone w 2008 r. W dwóch wykopach odkryto wówczas 334 fragmenty ceramiki w zdecydowanej większości częściowo
obtaczanej. Znaleziono jednak także 6 ułamków naczyń całkowicie
obtaczanych. Zbiór ten pozwolił na kolejną weryfikację dotychczasowej chronologii na 2. poł. IX–X w. (Chudziak, Kaźmierczak, Błędowski, Hildebrandt, Kalinowski, Kowalewska, Niegowski 2011, 635–637).
Fazy rozwojowe
Sześć grodzisk w związku z brakiem odpowiedniej liczby lub
jakości materiałów źródłowych datować można jedynie ogólnie na
wczesne średniowiecze (Karsibór, Rzepczyno, Uniestowo, Wieleń
Pomorski, stan. 2, Wyszobór), a niekiedy i to ze znakiem zapytania
(Przybiernowo). Z kolei domniemane grodzisko w Unimiu badane
było jedynie powierzchniowo, a odkryta na jego terenie ceramika
reprezentuje duży przedział czasowy (VIII–XI w.). Pozostałe grodziska uporządkować można w obrębie czterech przedziałów czasu. Pozwoli to lepiej zobrazować rozwój i zmiany, jakie zachodziły
w osadnictwie grodowym w dorzeczu Regi.
Faza I
W dorzeczu Regi pierwsze obiekty otoczone wałami zaczęły
powstawać w VIII w. (ryc. 22). Przypuszczalnie jednymi z najwcześniejszych były grody w Wicimicach i Smorawinie. Powstanie pierwszego poprzedzone było zapewne krótkotrwałym osadnictwem
otwartym, na co wskazuje zespół ceramiki zawierający naczynia
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rodziny typów A–B. Na wczesną chronologię drugiego wskazują
datowania radiowęglowe. Kolejne grody zaczęły powstawać około
połowy VIII w. i do końca tego stulecia liczyć się trzeba z powstaniem kolejnych 12 obiektów tego typu (Cieszyno, Ginawa, Łabuń
Wielki, Resko, Rymań, Słonowice, Starogard Łobeski, Wieleń Pomorski stan. 1, Wiewiecko, Zdroje, Zwierzynek i być może Kocierz).
Wznoszono je w miejscach wcześniej niezasiedlanych, a wyjątek
stanowi Starogard Łobeski, który powstał przypuszczalnie na starszej osadzie. W okresie tym (2. poł. VIII w.) istniały też już zapewne
osady w miejscu późniejszych grodów w Łęcznej, Lubinie i Łobzie-Świętoborcu.

Ryc. 22. Grody nadreskie w VIII w. (opr. A. Janowski)

Faza II
Praktycznie wszystkie grody, które powstały w VIII w., były
nadal użytkowane na początku kolejnego stulecia (ryc. 23). Jedynie w przypadku Smorawiny brak podstaw do takich sądów,
choć zaznaczyć trzeba, że zakres prac sondażowych ograniczony
było do południowej krawędzi obiektu. Przypuszczalnie zatem
na początku IX w. w dorzeczu Regi istniało co najmniej 14 grodów, choć sześć z nich (Łabuń Wielki, Cieszyno, Ginawa, Rymań,
Wieleń Pomorski, stan. 1, Zdroje) zostało opuszczonych jeszcze
w okresie do połowy tego stulecia, a kolejne trzy (Resko, Starogard Łobeski, Wiewiecko) przed upływem wieku. Jedynie na trzech
obiektach (Kocierz, Słonowice, Zwierzynek) znaleziono materiały
pozwalające sądzić, że mogły być nadal użytkowane, choć trzeba
zaznaczyć, że w ich przypadku precyzja datowania ograniczona
jest stanem pozyskanych źródeł. Zanik starszych warowni w wieku IX nie spowodował powstania pustki osadniczej. Niejako w ich
miejsce zaczęły powstawać nowe; najpierw w Brzeźniaku, Łęcznej
i Zagórzycach(?), w drugim przypadku w miejscu starszej osady
otwartej. Na lata 40. IX w. przypadła budowa obiektów w Donatowie i Olesznie, a niewiele później wzniesiono grody w Lipcach,
Przytoniu, Rusinowie i Żółtem. W końcu stulecia lub na przełomie IX/X w. powstały osiedla w Łąkowie i Nętnie. Ogólnie w IX w.
widzieć należy również początki grodów w Niemierzynie i Sielsku
oraz otoczenie umocnieniami osady w Łobzie-Świętoborcu. Biorąc
zatem pod uwagę dostępne dane, w IX w. w nowych lokalizacjach
powstało 14 grodów.
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Ryc. 23. Grody nadreskie w IX w. Legenda: ● – grody, które istniały przez cały okres,
 – grody, które upadły w danym okresie,  – grody nowo powstałe (opr. A. Janowski)
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Ryc. 24. Grody nadreskie w X w. Legenda: ● – grody, które istniały przez cały okres,
 – grody, które upadły w danym okresie,  – grody nowo powstałe (opr. A. Janowski)
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Faza III
Zdecydowana większość grodów, które wzniesiono w IX stuleciu, użytkowana była również w kolejnym (ryc. 24). Wyjątek stanowi gród w Łobzie-Świętoborcu, który zaprzestano użytkować na
początku X w. Pozostałe przetrwały co najmniej do około połowy
stulecia. Wtedy to opuszczono grody w Donatowie i Przytoniu, a na
lata 70.–80. X w. przypadł moment zaprzestania osadnictwa w Nętnie
i Olesznie. Do końca X stulecia przetrwały obiekty w Lipcach, Żółtem, Niemierzynie, Rusinowie i Łąkowie oraz być może w Zwierzynku, Sielsku i Słonowicach. W X w. powstawały również nowe grody,
choć akcja ta nie była tak intensywna jak wcześniej. Na 2. połowę
stulecia datować można powstanie siedmiu nowych grodów: Lubin,
Bielikowo, Bądkowo, Dobra, Karwowo, Nowogard i Tarnowo, przy
czym dwa pierwsze przetrwały jedynie do końca wieku.
Faza IV
Wiek XI związany był z wyraźnymi zmianami w rozwoju budownictwa obronnego (ryc. 25). W dalszym ciągu kontynuowano użytkowanie
grodów wzniesionych wcześniej, nie postawały jednak nowe. Zaledwie
do około połowy stulecia przetrwały warownie w Rusinowie i Tarnowie, a cztery kolejne (Bądkowo, Dobra, Karwowo, Nowogard), wybudowane zaledwie chwilę wcześniej, bo w 2. poł. X w., działały niewiele
dłużej. Praktycznie jedynym grodem, który przetrwał okres transformacji, był obiekt w Łąkowie, choć jak wskazałem wcześniej, na stanowisku
tym można dopatrzyć się istnienia kilku faz osadniczych i nie wiadomo,
jaką funkcję pełniło to osiedle w XI–XII w. W bliżej nieokreślony sposób, aż do przełomu XII/XIII w. użytkowano również powtórnie obiekt
w Donatowie. Można podejrzewać, że zanik starszych grodów o tradycjach plemiennych i brak nowej akcji budowlanej musiał być związany
z poważnymi zmianami w strukturze społecznej oraz politycznej tej
części Pomorza Zachodniego.

Ryc. 25. Grody nadreskie w XI w. Legenda: ● – grody, które istniały przez cały okres,
 – grody, które upadły w danym okresie (opr. A. Janowski)
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3.1. Położenie grodzisk
Cechą charakterystyczną nadreskich grodzisk jest ich różnorodny
sposób usytuowania względem elementów krajobrazu, a ten, jak wspomniałem wyżej, był bardzo urozmaicony i stwarzał wiele możliwości rozwiązań. Dominują, acz niezbyt wyraźnie, grodziska położone
w dolinach lub nieckach jeziornych bądź na terenach wypłaszczonych
(Ginawa, Uniestowo, Przybiernowo, Wicimice, Łęczna, Łabuń, Rusinowo, Starogard, Niemierzyno, Lipce, Zdroje, Zagorzyce, Rzepczyno,
Zwierzynek). Niewiele mniej jest obiektów zlokalizowanych na krawędzi wysoczyzn (Rymań, Nowogard, Karwowo, Smorawina, Słonowice,
Wieleń Pomorski, stan. 1 i 2, Wiewiecko, Tarnowo). Kolejną grupę stanowią grodziska umiejscowione na cyplach jeziornych – Dobra, Łąkowo,
Oleszno, Żółte, Donatowo, Wyszobór, czy też utworzonych przez meandrującą rzekę – Kocierz, a w jednym przypadku przez rzekę i jezioro –
Łobez-Świętoborzec. Na swego rodzaju cyplach zlokalizowane są też te
obiekty, które posadowiono w widłach cieków – Bądkowo, Bielikowo,
Lubin, Resko. Jedno grodzisko, w Nętnie, do dnia dzisiejszego znajduje się na wyspie. Takie położenie dotyczyło też zapewne w przeszłości
grodzisk w Sielsku, Przytoniu, Brzeźniaku i Unimiu. Wszystkie one zajmowały przybrzeżne wyspy, które w skutek obniżenia poziomu wód
gruntowych uzyskały stałe połączenie z lądem, z czasem dodatkowo
sztucznie zasypane. Dwa ostatnie grodziska, w Cieszynie i Karsiborze,
zlokalizowane są na wzgórzach morenowych.
Z powyższego przeglądu wynika, że większość grodów nadreskich
wzniesiona została w miejscach naturalnie obronnych. Analiza położe-
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nia topograficznego grodów na innych terenach pomorskich (Łosiński
1982a, 98; Chudziak 1996, 126–129) wykazała dominację założeń „wysoczyznowych”. Z drugiej strony odstępstwa od tej reguły, czyli lokalizowanie grodów w dolinie, podyktowane były prawdopodobnie rolą
pełnioną przez te ośrodki i chęcią dostępu do cieku wodnego.
Woda odgrywała niewątpliwie istotną rolę w wielu sferach
codziennego życia. Różnego rodzaju cieki, jeziora czy zabagnione oczka mogły spełniać rolę obronną, utrudniając podejście pod
warownię, rolę szlaku komunikacyjnego i jednocześnie naturalnej
bariery oddzielającej terytoria leżące na obu brzegach, ale także, co
równie istotne, stanowiły źródło wody pitnej. Wszystkie z analizowanych w niniejszej pracy grodów położone zostały w bezpośrednim
sąsiedztwie Regi, mniejszych cieków ją zasilających lub jezior. W żadnym przypadku odległość od wody nie była większa niż 400–500 m.
Jedynie w przypadku obiektów zlokalizowanych na wzgórzach
wysoczyznowych dostęp do wody mógł być utrudniony. Problem
ten można było rozwiązać, kopiąc studnię, na żadnym z grodzisk nie
odkryto jednak jej pozostałości. Trzeba także podkreślić wykorzystanie bliskości wody do podniesienia walorów obronnych miejsca.
Szczególnie czytelnym przypadkiem jest grodzisko w Starogardzie
Łobeskim, które nawet obecnie przy wyższych wiosennych stanach
wód odcięte jest od stałego lądu całkowicie wypełnioną wodą fosą
o szerokości około 15–20 m i głębokości 0,5–1 m.
Z powyższego krótkiego przeglądu można wnioskować, że przy
wyborze miejsca pod przyszłą warownię kierowano się celami strategicznymi, dlatego też grody zakładano w miejscach najlepiej nadających się do obrony, a tych nie brakowało na silnie rozczłonkowanych
wysoczyznach dorzecza Regi. Nie bez znaczenia był też dostęp do
wody. Przypuszczalnie podłoże geologiczne, na którym wzniesiono założenie obronne, posiadało znaczenie całkowicie drugorzędne
i związane było po prostu z określoną formą terenową.
3.2. Typy grodzisk
W latach 70. XX w. na potrzeby opracowania reliktów osadnictwa
obronnego na terenie dawnego województwa koszalińskiego i słupskiego stworzono wielopoziomową klasyfikację kształtu i zarysu

Środowisko geograficzne i formy grodzisk

93

umocnień, obejmującą grupy (jednoczłonowe i dwuczłonowe), typy
(pierścieniowate, podkowiaste, z wałem (wałami) poprzecznymi)
i odmiany (por. Olczak, Siuchniński 1976, 118; Olczak 1991, 87). Jak
wskazano ostatnio, była to niejako „sztuka dla sztuki”, z klasyfikacji
tej nie wynikał bowiem żaden wniosek, chociażby na temat funkcji czy różnic w funkcji obiektów przynależących do tej samej bądź
różnych grup czy typów (por. Moździoch 2019, 8). Z konkluzją taką
trzeba się przynajmniej po części zgodzić. Nie znamy reguł, którymi kierowały się dawne społeczności przy projektowaniu grodów.
Postęp w naszej wiedzy na temat dawnych osiedli oraz wykorzystanie nowych narzędzi – zwłaszcza LIDAR – pozwalają obecnie uchwycić elementy, a niekiedy i całe grodziska, które nie były czytelne dla
badaczy 50 czy 60 lat temu. Nasz dzisiejszy opis różni się znacząco
od tego, co widzieli archeolodzy w połowie XX w. Niejako z kronikarskiego obowiązku warto jednak poświęcić chwilę klasyfikacji
grodzisk, mimo swoich ograniczeń ma ona bowiem jednak walor
porządkujący (por. tab. 4).
Wyniki obserwacji grodzisk nadreskich wskazują, że praktycznie
każde grodzisko ma inny kształt i stanowi typ sam w sobie. Zauważyć można jednak pewną prawidłowość – grodziska o kształcie
regularnie okrągłym lub owalnym to obiekty położone najczęściej
w terenie otwartym. Kształt ten gwarantował bowiem uzyskanie największej powierzchni przy najmniejszym obwodzie obwarowań, a co
za tym idzie, najmniejszym nakładzie pracy i wysiłku do wzniesienia takich umocnień. Z kolei grodziska o kształcie nieregularnym to
najczęściej obiekty położone na wzniesieniach, gdzie ukształtowanie
terenu warunkowało kształt i rozplanowanie umocnień.
Wśród grodzisk nadreskich wyróżnić można trzy podstawowe
grupy: I – grodziska jednoczłonowe, II – grodziska dwuczłonowe, III
– wieloczłonowe. W grupie grodzisk jednoczłonowych znalazły się
obiekty, które bez względu na kształt, wielkość i sposób odgrodzenia
charakteryzowały się niepodzielną przestrzenią mieszkalno-użytkową (por. Olczak, Siuchniński 1976, 118; Olczak 1991, 87). W przypadku grodzisk nadreskich do obiektów jednoczłonowych zaliczyć
można zdecydowaną większość, bo aż 29 założeń (Bielikowo, Brzeźniak, Ginawa, Karsibór, Lipce, Lubin, Łabuń Wielki, Łąkowo, Łobez-Świętoborzec, Nętno, Niemierzyno, Oleszno, Przybiernowo, Przytoń,
Resko, Rusinowo, Rymań, Rzepczyno, Sielsko, Starogard Łobeski, Tar-

Cieszyno, gm.
Węgorzyno,
stan. 1
Dobra, gm.
Dobra, stan. 1
Donatowo,
IA?
gm. Ostrowice,
stan. 1
Ginawa, gm.
Węgorzyno,
stan. 1
Karsibór, gm.
IA
Brzeżno, stan. 9
Karwowo, gm.
Łobez, stan. 1

4
5
6
7
8
9

Łabuń Wielki,
gm. Resko,
stan. 4
Łąkowo, gm.
Świdwin, stan.
1
Łęczna, gm.
Płoty, stan. 1
Łobez-Świętoborzec,
gm. Łobez,
stan. 14
Nętno, gm.
Drawsko
Pomorskie,
stan. 1

14
15
16

17

IA

IA

III

IA +

IA

6000

7000

15 000

13 000

2000

8000
13

IB

Lubin, gm.
Gryfice, stan. 1

III

III

IV

IV

I

III

1400

3400

1300 + 1300
+ 900

3200

500

3000

1800

II

III

III

III

I

III

II

23,3

48,5

23,3

24,6

25

37,5

16,3

koniec IX
– l. 70. X w.

IX – pocz. X w.

IX w.

IX/X – XII w.

2. poł. VIII –
pocz. IX w.

2. poł. X w.

2. poł. IX – X w.

VIII – XI w.

12

IV

?
11 000

?
IA

?

Lipce, gm.
Świdwin, stan.
1

?

11

2. poł. X – XI w.

wczesne
średniowiecze

Kon. VIII –
1. poł. IX w.

l. 40. IX – l. 40. X w.
oraz XI – XII/XIII w.

2. poł. X – XI w.

2. poł. VIII –
1. poł. IX w.

?

43,2

25

38

?

?

11,6 (66,6)

IX w.

IB?

V

I

III

?

?

III

20

Kocierz, gm.
Płoty, stan. 9

6300 (człon
I) + 4 500
(człon II)

500

3800

?

?

700 (4000)

II

2. poł. X w.

10

V

I

IV

III

V

III

1000

24

Typ
Wielkość ogólna Grupa
Powierzchnia Grupa
Stosunek
Datowanie
grodziska (powierzchnia
wielkościowa wnętrza [m2] wielkościowa wnętrza do
podstawy) [m2] (powierzchnia
(powierzchnia powierzchni
całkowita)
wnętrza)
ogólnej [%]

25 000

2000

10 000

6000

110 000

6000

II

II
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Lp. Stanowisko

IIA

IA

IIIC

IIA

5000

IA

1700

2. poł. X – XI w.

Brzeźniak, gm.
Węgorzyno,
stan. 1

III

30

3

7000

IA

III

Bielikowo, gm.
Brojce, stan. 1

1700 + 1800

2

IV

IIA-B

Bądkowo, gm.
Płoty, stan. 12

1

11 600

Datowanie
Typ
Wielkość ogólna Grupa
Powierzchnia Grupa
Stosunek
grodziska (powierzchnia
wielkościowa wnętrza [m2] wielkościowa wnętrza do
podstawy) [m2] (powierzchnia
(powierzchnia powierzchni
całkowita)
wnętrza)
ogólnej [%]

Lp. Stanowisko
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Przybiernowo,
gm. Brojce,
stan. 1
Przytoń, gm.
Węgorzyno,
stan. 1
Resko, gm.
Resko, stan. 1
Rusinowo,
gm. Świdwin,
stan. 1
Rymań, gm.
Rymań, stan. 1

21
22
23
24
25

12 000

10 000

9200

10 000

2000

8500

IV

IV

III

IV

I

III

2300

2500

3800

2000

450

700

?

II

II

III

II

I

II

?

19

25

41

20

22,5

8

?

VIII – 1. poł. IX w.

2. poł. IX –
1. poł. XI w.

2. poł. VIII–IX w.

2. poł. IX –
1. poł. X w.

wczesne
średniowiecze?

l. 40. IX – l. 80. X w.

X – XI w.

IX – X w.

Sielsko, gm.
Węgorzyno,
stan. 1

Słonowice, gm. IIIA-B
Brzeżno, stan. 1
Smorawina,
gm. Radowo
Małe, stan. 1
Starogard
Łobeski, gm.
Resko, stan. 1
Tarnowo, gm.
Łobez, stan. 16

Uniestowo, gm. IA
Brojce, stan. 2
Unimie, gm.
Łobez, stan. 1
Wicimice, gm.
Resko, stan. 1

27
28
29
30
31
32
33
34

IIIA-B

IA?

IA

IB

IIA

IA

Rzepczyno, gm. IA
Brzeźno, stan. 2

26

8500

?

1700

2500

6500

20 000

10 000

5500

5000

III

?

I

II

III

V

IV

III

II

400 + 450 +
1600

?

450

1100

2000

1900 + 5 000

1400 + ?

?

1200

II

?

I

II

II

IV

II

?

II

28

?

26

64

30

34,5

?

?

24

2. poł. VIII –
1. poł. IX w.

VIII – XI w.

wczesne
średniowiecze

2. poł. X–
1. poł. XI w.

2. poł. VIII – IX w.

VIII w.

VIII/IX – XI w.

IX – XI w

wczesne
średniowiecze

Typ
Wielkość ogólna Grupa
Powierzchnia Grupa
Stosunek
Datowanie
grodziska (powierzchnia
wielkościowa wnętrza [m2] wielkościowa wnętrza do
podstawy) [m2] (powierzchnia
(powierzchnia powierzchni
całkowita)
wnętrza)
ogólnej [%]

IA

IA

IB

IA

IA

IA

?

38,3
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Oleszno, gm.
Drawsko
Pomorskie,
stan. 1

20

?

II

Nowogard, gm. ?
Nowogard,
stan. 2

2300
(zachowana)

19

III

IA

Niemierzyno,
gm. Świdwin,
stan. 1

18

6000
(zachowana)

Typ
Wielkość ogólna Grupa
Powierzchnia Grupa
Datowanie
Stosunek
grodziska (powierzchnia
wielkościowa wnętrza [m2] wielkościowa wnętrza do
podstawy) [m2] (powierzchnia
(powierzchnia powierzchni
całkowita)
ogólnej [%]
wnętrza)

Lp. Stanowisko
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Wyszobór, gm.
Płoty, stan. 1
Zagórzyce, gm. IA
Łobez
Zdroje, gm.
Węgorzyno,
stan. 1
Zwierzynek,
gm.
Węgorzyno,
stan. 8

38
39
40
41

II

II

III

20

25

42

VIII – X w.

2. poł. VIII –
1. poł. IX w.

IX w?

wczesne
średniowiecze

2. poł. VIII – IX w.

wczesne
średniowiecze

5000

II

1300

II

26

2. poł. IX – X w.

Tabela 4. Charakterystyka typologiczna i wielkościowa wczesnośredniowiecznych grodzisk nadreskich (opr. A. Janowski)

Żółte, gm.
Drawsko
Pomorskie,
stan. 1

IA

600

1900

3200

50

32–46

25

42

II

III

II

3000 + 2800 + V
6800

2600–3700

800

Typ
Wielkość ogólna Grupa
Powierzchnia Grupa
Stosunek
Datowanie
grodziska (powierzchnia
wielkościowa wnętrza [m2] wielkościowa wnętrza do
podstawy) [m2] (powierzchnia
(powierzchnia powierzchni
całkowita)
wnętrza)
ogólnej [%]

3000

IA

III

III

V

III

II
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7500

7500

25 000

IA

IIIB

Wiewiecko, gm. IA
Węgorzyno,
stan. 1

37

8000

3200

2. poł. VIII –
1. poł. IX w.

IA

36

Wieleń
Pomorski,
gm. Chociwel,
stan. 2

II

36

2100

5800

IB

Wieleń
Pomorski,
gm. Chociwel,
stan. 1

35

III

Datowanie
Typ
Wielkość ogólna Grupa
Powierzchnia Grupa
Stosunek
grodziska (powierzchnia
wielkościowa wnętrza [m2] wielkościowa wnętrza do
podstawy) [m2] (powierzchnia
(powierzchnia powierzchni
całkowita)
wnętrza)
ogólnej [%]

Lp. Stanowisko

98
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nowo, Uniestowo, Wieleń Pomorski, stan. 1 i 2, Wiewiecko, Zagórzyce,
Zdroje, Zwierzynek, Żółte), a przypuszczalnie również trzy kolejne
(Donatowo, Kocierz i Unimie). Kształt ten preferowany był we wszystkich fazach rozwoju osadnictwa wczesnośredniowiecznego nad Regą.
Pozostałe dwie grupy są mniej liczne. Do grupy grodzisk dwuczłonowych zaszeregowano te obiekty, w których sposób rozmieszczenia elementów delimitujących powodował podział przestrzeni na dwie części. W grupie tej znalazły się cztery grodziska. Dwa z nich pochodzą
z VIII–IX w. (Cieszyno, Smorawina) i dwa z 2. poł. X–XI w. (Bądkowo,
Karwowo). W Cieszynie, Smorawinie i Karwowie mamy do czynienia z dwoma pierścieniowatymi obwodami umocnień. W Cieszynie
i Smorawinie umiejscowione są one w przybliżeniu koncentrycznie,
a w Karwowo jeden obok drugiego. W Bądkowie człon główny ma
pierścieniowaty obwód, który od strony lądu zabezpieczony został
dodatkowo wałem półkolistym. W dorzeczu Regi występują również obiekty o jeszcze większym stopniu skomplikowania elementów
obronnych. Do grodzisk wieloczłonowych zaklasyfikować można
obiekty w Dobrej, Łęcznej, Słonowicach, Wicimicach i Wyszoborze.
We wszystkich tych przypadkach człon główny ma pierścieniowaty obwód wału, w różnej konfiguracji przylegają jednak do niego dodatkowe obwarowania. W Wyszoborze od wschodu przylega
kolejny człon oddzielony podkowiastym wałem odcinkowym i dalej
na wschód kolejny delimitowany w ten sam sposób (ryc. 250). Podobnie rozwiązany jest plan grodziska w Dobrej. Obiekt położony jest
w północnej części cypla jeziornego, ale dostępu do niego od strony stałego lądu bronią dodatkowo dwa wały odcinkowe usypane
w poprzek cypla (ryc. 193). W Wicimicach człon główny otoczony jest
przez kolejny pierścieniowaty wał, do którego od strony południowej
przylega wał półkolisty wydzielający trzeci element (ryc. 156). Zbliżone rozwiązanie zastosowano w Słonowicach (ryc. 276). Odmienna jest
konfiguracja grodziska w Łęcznej. Do głównego członu od zachodu
przyłączony jest wał podkowiasty, a oba człony wydziela z przestrzeni kolejny wał pierścieniowaty.
Omawiane grodziska ze względu na kształt i przebieg wałów
podzielić można na dwa typy: A – pierścieniowate i B – podkowiaste.
Wśród grodzisk nadreskich najliczniejszą grupę stanowią grodziska
pierścieniowate, o zamkniętym obwodzie wałów – 35 obiektów. Zaledwie w sześciu przypadkach mamy do czynienia z niepełnym obwo-

Środowisko geograficzne i formy grodzisk

101

dem umocnień. W Lubinie położonym w widłach Regi i bezimiennego cieku oraz w Kocierzy i Tarnowie na cyplach mamy do czynienia
z klasyczną postacią w kształcie półksiężyca. W Starogardzie Łobeskim obwód jest nieregularny i otwarty od strony rzeki, podobnie
w Resku i Wieleniu Pomorskim, stan. 1, choć tu ma kształt regularnej,
głębokiej litery C. Wały tego typu były dużo mniej czaso- i materiałochłonne niż rozbudowane przestrzennie założenia pierścieniowate.
Wały poprzeczne występują w dorzeczu Regi jedynie jako uzupełnienie innych typów umocnień. Podobne tendencje, jak dominacja
założeń pierścieniowatych, widoczna jest również wśród grodzisk
w innych regionach Pomorza (Olczak, Siuchniński 1976, 123; Łosiński
1982a, 99–100; Olczak 1991, 91; Chudziak 1996, 156; Wilke 1998, 193).
3.3. Wielkość grodzisk
Grodziska nadreskie pod względem zajmowanej przez nie
powierzchni całkowitej podzielić można na pięć grup wielkościowych: I – o powierzchni do 0,25 ha; II – o powierzchni 0,26–0,5 ha; III –
o powierzchni 0,51–1,0 ha; IV – o powierzchni 1–2 ha; V – powyżej 2 ha
(por. tab. 4). Najliczniejszą grupę (16 grodzisk) stanowią założenia o średniej powierzchni 0,51–1,0 ha. Blisko dwukrotnie mniej (9 grodzisk) jest
obiektów większych, o powierzchni przekraczającej 1 ha, a trzykrotnie
mniej grodzisk mniejszych (6 grodzisk) zaklasyfikowanych do grupy II.
W dorzeczu Regi istnieją również po cztery grodziska o najmniejszej
(do 0,25 ha) i największej powierzchni (powyżej 2 ha). Próba analizowania zmian wielkości w czasie nie wykazała preferencji we wznoszeniu
grodów w kolejnych fazach rozwoju osadnictwa. Brak również jakichś
prawidłowości czy zależności pomiędzy powierzchnią grodziska a jego
typem, choć wszystkie bez wyjątku grodziska o wałach podkowiastych
zaliczyć należy do stosunkowo niewielkich (II i III grupa wielkościowa).
Wśród grodzisk o wałach pierścieniowatych różnicowanie wielkościowe
jest znacznie większe. Brak zależności pomiędzy wielkością a długością
użytkowania grodów.
O ile całkowita wielkość grodu, wraz z elementami fortyfikacyjnymi, daje pojęcie o jego znaczeniu militarnym, o tyle wzajemne proporcje pomiędzy wielkością założenia a powierzchnią mieszkalno-użytkową stanowić mogą przesłankę do określenia sposobu użytkowania,
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a w niektórych przypadkach także do ustalenia przybliżonej liczby
ludności zamieszkującej daną warownię (Olczak 1991, 124).
Grodziska nadreskie ze względu na przestrzeń zajętą przez
powierzchnię mieszkalno-użytkową podzielić można na pięć grup
wielkościowych: I – o powierzchni do 0,05 ha; II – o powierzchni
0,05–0,25 ha; III – o powierzchni 0,25–0,5 ha; IV – o powierzchni 0,5–
1,0 ha; V – o powierzchni powyżej 1 ha. W analizowanym zbiorze
wyraźnie widoczna jest dominacja grodzisk, których powierzchnia
mieszkalno-użytkowa nie przekraczała 1 ha. Wśród nich zaś zdecydowanie przeważają obiekty o małej powierzchni – 0,05–0,25 ha (21
grodzisk). W dziewięciu warowniach majdan zajmował od 0,25 do 0,5
ha. W pozostałych trzech kategoriach mieszczą się po dwa grodziska.
Zaobserwowaną wśród grodzisk nadreskich dominację małych założeń stwierdzono także na terenie ziemi chełmińskiej (Chudziak 1996,
137) i Krajny (Wilke 1998, 193), z kolei na Pojezierzu Zachodniopomorskim stanowiły one około 50% (Olczak 1991, 125).
Analiza współzależności pomiędzy powierzchnią wnętrza a czasem powstania założenia obronnego nie wykazała zbieżności. Z kolei
analiza wzajemnego stosunku powierzchni mieszkalno-użytkowej
do całkowitej wykazała, że na 16 grodziskach powierzchnia majdanu
stanowiła od 25,1 do 50% całkowitej powierzchni założenia, na 14 było
to między 15 a 25%. Na dwóch grodziskach przestrzeń mieszkalno-użytkowa zajmowała ponad 50%: Tarnowo – 64%, Cieszyno – 66,6%.
Na jednym z grodzisk było to mniej niż 15% – Oleszno (8%), co wynikało z potężnych rozmiarów pierścieniowatego wału (por. tab. 4).
3.4. Umocnienia
Podstawą uznania stanowiska archeologicznego za grodzisko jest
zarejestrowanie na powierzchni gruntu lub pod nią w trakcie prac
wykopaliskowych reliktów umocnień broniących dostępu do osiedla.
Konstrukcje obronne z punktu widzenia ich rozmieszczenia podzielić można na dwie podstawowe kategorie: a – główne wały obronne
i b – zewnętrzne umocnienia obronne. W pierwszej grupie mieszczą
się różnego rodzaju, kształtu i liczby wały pierścieniowate, podkowiaste lub odcinkowe oddzielające powierzchnię mieszkalno-użytkową osiedla i stanowiące o jego obronnym charakterze. W drugiej
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grupie umieścić należy elementy znajdujące się na zewnątrz głównych wałów, na przedpolu grodu, a więc różnego rodzaju fosy, wały
zewnętrzne, przedwala i bastiony (Olczak 1984, 117; 1991, 95). Stopień
rozpoznania konstrukcji obronnych grodzisk nadreskich w większości przypadków ogranicza się niestety jedynie do zarejestrowania ich obecności na powierzchni stanowisk lub zadokumentowania w wykopie warstw demolacyjno-rumowiskowych. Stan ten nie
pozwala na szersze dywagacje o typie konstrukcji wewnętrznej. Wały
22 grodzisk z obecnego powiatu łobeskiego i gryfickie zostały rozpoznane metodą odwiertów. Szerszy wgląd w nawarstwienia związane
z umocnieniami uzyskano jedynie podczas badań w Ginawie, Karwowie, Przybiernowie, Smorawinie i Nowogardzie, Nętnie, Żółtem
i Starogardzie Łobeskim. Zdecydowana większość prac skupiona była
bowiem na zarejestrowaniu zabudowy przywałowej.
Zarówno budowa grodu, jak i wybór miejsca pod przyszłe założenie wynikały niewątpliwie z szeregu różnorodnych czynników.
W pierwszym rzędzie były one wypadkową potrzeb danej społeczności i jej potencjału społeczno-ekonomicznego stwarzającego szansę pomyślnej realizacji przedsięwzięcia, a niekiedy także sytuacji
politycznej zmuszającej do poszukiwania schronienia. W dalszej
kolejności o budowie grodu decydowały możliwości techniczne oraz
warunki środowiskowe (por. Olczak 1991, 84–85). Istotne znaczenie
przypisać należy także funkcjom, jakie gród miał spełniać w przyszłości. Niewątpliwie dużo większy nacisk kładziono na odpowiednie
„zaprojektowanie” i umocnienie najważniejszych ośrodków. Grody
stanowiły bez wątpienia istotny element krajobrazu kulturowego jako
kryterium wielkości i siły danej społeczności. Bolesław Krzywousty
podczas wyprawy przeciw Pomorzanom w 1107 r. przybył do „miasta Alba” (Białogard), które uważane było za punkt środkowy ziemi
(Gall, 109). Opisujący to wydarzenie kronikarz nie miał jednak na
myśli centrum ziemi w ogóle, a jedynie rolę, jaką gród ten odgrywał
w świadomości lokalnej społeczności, dla której stanowił „sakralno-polityczny zwornik wspólnoty” (por. Banaszkiewicz 1986, 446–447).
Tak więc wzniesienie grodu i wybór miejsca na jego budowę stanowiły wynik całokształtu istotnych dla danej wspólnoty uwarunkowań
społeczno-kulturowych.
Wśród analizowanych grodzisk widać znaczne zróżnicowanie
zastosowanych elementów obronnych i ich wzajemnych konfigu-
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racji, choć praktycznie we wszystkich dających się przeanalizować
przypadkach i niezależnie od kształtu umocnień, konstrukcją utrudniającą dostęp do warowni był wał i poprzedzająca go fosa (sucha
lub mokra), która powstawała w sposób naturalny podczas wydobywania ziemi do usypania wału. W przypadku założeń o większym
stopniu skomplikowania elementów obronnych schemat ten – wał
i poprzedzająca go fosa – był multiplikowany bez względu na kształt
i rozmieszczenie dodatkowych umocnień.
Na żadnym z grodzisk nie udało się rozpoznać całego profilu wału,
stąd też dane dotyczące rozmiarów konstrukcji obronnych pochodzą
wyłącznie z pomiarów dokonanych na powierzchni i mogą być mylące, obecna szerokość jest bowiem wypadkową pierwotnych rozmiarów i stopnia zniwelowania. Największych rozmiarów umocnienia
otaczają grodzisko w Dobrej. Każdy z dwóch odcinkowych wałów
mierzy nie mniej niż 15 m szerokości (15 i 25 m) i około 4 wysokości.
Nie ustępują im umocnienia w Lipcach o szerokości 20 m i wysokości
5–6 m względem poziomu majdanu i blisko 8 m w stosunku do obecnego dna fosy, a także w Starogardzie Łobeskim o tej samej szerokości, ale mniejszej wysokości (3 m). Zbliżone parametry mają również
podkowiaste wały w Bądkowie (20 × 3,5–4 m), Wieleniu Pomorskim,
stan. 1 (19,5 × 3 m), Rusinowie (15–17 × 3–3,5 m) i Resku (15–18 × 2 m).
Umocnienia pozostałych grodzisk są nieco mniejsze, ale szerokość
większości z nich wynosi od 10 do 15 m, a wysokość około 1,5–3 m
– m.in. Wiewiecko (15 × 2 m), Rymań (15 × 3 m), Karwowo (10 × 4 m),
Łobez-Świętoborzec (10–12 × 2 m). Na drugim końcu znajdują się
grodziska o niewielkich rozmiarach umocnień: Łabuń (5 × 0,5–1 m),
Karsibór (5–7 × 0,5 m), Przybiernowo (5–7 × 0,5–1 m) czy Uniestowo
(6–8 × 0,5–1 m).
Duże zróżnicowanie metryczne wykazują także fosy. Największe
z nich w Przytoniu czy Starogardzie Łobeskim zasilane były wodą
z jeziora lub rzeki i nawet dziś są zabagnione. W obu przypadkach ich
szerokość dochodzi do 20–25 m. Fosa w Resku mierzy 10 m szerokości
i około 1,5 m głębokości. Nie mniejsza przeszkoda broniła dostępu do
grodu w Bielikowie. Fosa ta jest dziś prawie całkowicie zniwelowana,
ale na podstawie wyników odwiertów można ją zrekonstruować jako
rów o głębokości około 2 m i szerokości ponad 10 m.
We wnętrzu nadreskich grodzisk rejestrowano jedynie warstwy
demolacyjno-rumowiskowe wałów o bliżej niestety niesprecyzowa-
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nej konstrukcji ziemnej lub drewniano-ziemnej. Niewątpliwie jedną
z najprostszych konstrukcji obronnych stosowanych w obwodach
warowni wczesnośredniowiecznych był nasyp ziemny, nieposiadający dodatkowych elementów wewnętrznych. Część badaczy słusznie wskazuje, że przy rekonstrukcji umocnień jako ziemnego szańca
należy zachować szczególną ostrożność, albowiem brak wyraźnych
śladów konstrukcji drewnianych może być spowodowany całkowitym rozłożeniem się drewna (Poleski 2004, 124–125).
Kolejny etap w rozwoju stałych elementów obronnych stanowiły
wały o konstrukcji drewniano-ziemnej. Najprostszy i prawdopodobnie najstarszy rodzaj tego typu umocnień stanowiła palisada, której
występowanie stwierdzono na terenie całej Słowiańszczyzny (Hensel
1962, 164; 1971, 201–205), a jak wykazały ostatnie studia J. Poleskiego, szczególnie chętnie i w różnych konfiguracjach wykorzystywana była ona na terenie Małopolski (Poleski 2003). W trakcie badań
grodzisk nadreskich relikty tego typu konstrukcji stwierdzono na
szczycie wału w południowej części wewnętrznego członu grodziska
w Smorawinie (ryc. 134).
Konstrukcją bardziej skomplikowaną od palisady i wymagającą od
budowniczych większych umiejętności była konstrukcja rusztowa.
Składały się na nią ułożone wzdłuż biegu wału i poprzeczne do nich,
w niewielkiej odległości od siebie warstwy okrąglaków. Konstrukcja
rusztowa nazywana bywa niekiedy przekładkową, choć część badaczy
uważa tę ostatnią jedynie za odmianę konstrukcji rusztowej. Różnica
między nimi polegać ma na dużo gęstszym ułożeniu bierwion w konstrukcji przekładkowej (Chmielowska, Marosik 1989, 42; por. także Poleski 2003, przypis 4; 2004, przypis 65). W polskiej literaturze terminy te
stosowane są jednak wymiennie (por. Dzieduszycka 1977, przypisy 2
i 3). Wały o konstrukcji przekładkowej były stosowane powszechnie na
terenie Słowiańszczyzny Zachodniej (por. Łosiński 1982a, 117, tu literatura), charakteryzowały się bowiem licznymi zaletami, wśród których
najistotniejsze były trwałość i łatwość dopasowania do konfiguracji
terenu. Wydaje się, że pewnym ograniczeniem w jej stosowaniu mogła
być duża materiałochłonność (Chmielowska, Marosik 1989, 41–50), która uniemożliwiała wzniesienie takiego wału na terenie mocno odlesionym. W trakcie badań grodzisk nadreskich tylko na jednym udało się
bezspornie potwierdzić jej stosowanie. Na grodzisku w Nętnie zarejestrowano przepaloną konstrukcję wału przekładkowego złożoną z co
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najmniej pięciu poziomów bierwion ułożonych wzdłuż i w poprzek
na szerokości 3 m i przewarstwionych sprażonym piaskiem (por. Błędowski, Chudziak, Kaźmierczak, Kowalewska 2018, 451). Pośrednim
potwierdzeniem wykorzystania konstrukcji tego typu do wznoszenia
wałów w dorzeczu Regi są wyniki badań wału w Modlimowie (około
5 km na zachód od granicy dorzecza), w którym odkryto dobrze zachowane konstrukcje drewniane (por. Janowski 2016a).
Znacznie mniej drewna niż w przypadku konstrukcji przekładkowej potrzeba było do wzniesienia wału w konstrukcji skrzyniowej,
nazywanej niekiedy także izbicową. Pozwalało to na budowę wałów na
terenach mniej obfitujących w surowiec. Wały te składały się z czworobocznych elementów – skrzyń wykonanych na zrąb i wypełnionych
ziemią (Chmielowska, Marosik 1989, 50–51). I tu znów brak pewnie rozpoznanych elementów tego typu nad Regą, natomiast natrafiono na nie
we wspomnianym już Modlimowie (por. Janowski 2016a).
Bliżej nieokreśloną konstrukcję drewniano-ziemną posiadał również wał grodu w Starogardzie Łobeskim. Wykop 1 z 1891 r. założony
w południowo-wschodniej części grodziska przecinał wał i około 2 stóp
poniżej powierzchni gruntu znajdowała się zwarta warstwa węgla
drzewnego (por. Archiwum MNS teczka nr 890).
Na powierzchni (Karwowo, Zdroje, Żółte, Wieleń Pomorski, stan. 1)
i wewnątrz (Przybiernowo, Karwowo, Lipce, Nętno) wałów kilku grodzisk czytelne są warstwy kamieni. W literaturze panuje przekonanie,
że wały obronne zbudowane z wykorzystaniem elementów kamiennych należą do stosunkowo rzadkich typów umocnień, zwłaszcza na
terenie Polski północnej, o wiele częściej spotyka się je w Wielkopolsce (Dzieduszycka 1977; Sawicki 1998) i na Dolnym Śląsku (Dzieduszycka 1977; Kaźmierczyk 1978), choć i tam w większości wypadków
mają one postać oblicowania zewnętrznego stoku wału, a umocnienia
z kamiennym jądrem lub ławą występują sporadycznie. Wykop założony na szczycie wału grodziska w Przybiernowie ujawnił, że to właśnie jego jądro zbudowane jest z głazów o średnicy 30–50 cm i szeregu
mniejszych kamieni. W konstrukcji umocnień wykorzystano tu jeszcze jedynie glinę (por. ryc. 272). Głazy znacznych rozmiarów odkryte
zostały również na wewnętrznym skłonie wału grodziska w Karwowie. Na grodzisku w Lipcach, wewnątrz wału czytelny jest płaszcz
kamienny, który tworzy jeden z zewnętrznych stosów (por. ryc. 211).
Na rozwalisko kamienne o szerokości 4,5 m i miąższości 0,5 m, interpre-
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towane jako destrukt bliżej nieokreślonego elementu wału, natrafiono
również na grodzisku w Nętnie (por. Błędowski, Chudziak, Kaźmierczak, Kowalewska 2018, 451). Podczas badań w Starogardzie Łobeskim
w 1891 r. w południowo-zachodniej części grodziska, w wykopie 4,
natrafiono na kamienne oblicowanie, które, jak sądził A. Stubenrauch,
zabezpieczało wał przed podmywaniem przez Regę (por. Archiwum
MNS teczka nr 890). W przypadku pozostałych grodzisk trudno
o jednoznaczną interpretację obecności kamieni na ich powierzchni.
Dorzecze Regi, zwłaszcza w górnym i środkowym odcinku, znajduje
się w pasie moren czołowych i warstwy kamieni różnej wielkości są elementem naturalnego podłoża. Bez stosownych badań nie wiadomo, czy
jest to intencjonalna konstrukcja, czy przypadkowe wtręty.
3.5. Relikty zabudowy
Stopień rozpoznania elementów zabudowy grodów nadreskich
należy uznać za daleki od zadowalającego, mimo iż pozostałości takowej stwierdzono na 13 grodziskach w: Bądkowie, Brzeźniaku, Zdrojach, Żółtem, Karwowie, Nętnie, Olesznie, Donatowie, Resku, Dobrej,
Lubinie, Zdrojach czy Starogardzie Łobeskim.
Wyniki odwiertów wskazują, że zabudowa grodów nadreskich
usytuowana była głównie w strefie przywałowej, majdan warowni najczęściej pozostawał niezabudowany. W Donatowie szerokość
pasa zabudowy mierzyła 5 m (Błędowski, Bojarski, Chudziak, Kaźmierczak, Siemianowska, Weinkauf 2019, 86–87). Taka lokalizacja
zabudowy była dominującym typem rozplanowania wczesnośredniowiecznych grodów na terenie całej Słowiańszczyzny Zachodniej
(Dąbrowska 1973, 62; Łosiński 1982a, 119–123; Kobyliński 1988, 132;
Olczak 1991, 131; Chudziak 1996, 150). Założenia obronne o takim rozmieszczeniu konstrukcji mieszkalno-gospodarczych zaliczone zostały do różnych grup wielkościowych, a zatem to nie wielkość majdanu
rzutowała na umiejscowienie zabudowy. Stan rozpoznania grodzisk
nadreskich nie pozwala na wnioskowanie na temat liczby budynków
stojących jednocześnie na terenie majdanu ani na rozstrzygnięcie, czy
zabudowa rozmieszczona była równomiernie, czy punktowo.
Można podejrzewać, że budownictwo w dorzeczu Regi nie różniło się zbytnio od tego na terenach ościennych i występowały w nim
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zarówno budynki naziemne, jak i wziemne. Relikty tych pierwszych
są trudniejsze do uchwycenia w trakcie badań, ale niewykluczone, że
na pozostałości takiej zabudowy natrafiono na grodzisku w Nętnie
(por. Błędowski, Chudziak, Kaźmierczak, Kowalewska 2018, 451).
Wszystkie pozostałe relikty zabudowy odkryte na grodziskach
nadreskich reprezentowały budynki wziemne. Należały do nich
obiekty określane w literaturze jako ziemianki i półziemianki.
W praktyce badawczej rozróżnienie obu typów konstrukcji jest praktycznie niemożliwe (por. Chudziak 1996, 104–105, tu literatura) i można przypuszczać, że stosowane terminy bardziej charakteryzowały
głębokość owych obiektów niż rzeczywiste różnice konstrukcyjne.
Relikty obiektów tego typu odkryto na grodzisku w Donatowie (Błędowski, Bojarski, Chudziak, Kaźmierczak, Siemianowska, Weinkauf
2019, 86–87) i Nętnie (Błędowski, Chudziak, Kaźmierczak, Kowalewska 2018, 450). Być może ziemiankami lub półziemiankami były
również obiekty 1 i 2 z grodziska w Bądkowie oraz w Brzeźniaku
i Ginawie. Stopień ich rozpoznania nie umożliwia niestety określenia
rozmiarów. Obiekty wziemne należą do licznie odkrywanych typów
zabudowy na terenie Słowiańszczyzny Zachodniej (por. Brather 2001;
Weinkauf 2002, w tych pracach starsza literatura).
Na grodziskach nadreskich oprócz półziemianek czy ziemianek
identyfikowanych z pozostałościami zabudowy mieszkalnej odkrywano także różnego rodzaju obiekty o funkcji gospodarczej, z reguły
bliżej niesprecyzowanej. Na grodzisku w Żółtem w wykopie na majdanie zarejestrowano 5 obiektów, a wśród nich jeden zinterpretowany jako wędzarnia (ob. 2/08) w Żółtem (Chudziak, Kaźmierczak, Błędowski, Hildebrandt, Kalinowski, Kowalewska, Niegowski 2011, 637).
W Nętnie zadokumentowano 3 jamy (por. Błędowski, Chudziak, Kaźmierczak, Kowalewska 2018, 451), a w Olesznie palenisko (Błędowski,
Bojarski, Chudziak, Kaźmierczak, Siemianowska, Weinkauf 2019, 99).
Bliżej nieokreślone jest natomiast przeznaczenie obiektów w Karwowie, Resku, Dobrej, Lubinie, Zdrojach czy Starogardzie Łobeskim.
Integralnymi częściami zabudowy ułatwiającymi poruszanie się
i odgradzającymi poszczególne działki budowlane były ulice i płoty.
Stan zaawansowania prac wykopaliskowych nie pozwolił jednak na
ich zarejestrowanie.

4

Grody nadreskie na tle przemian
osadniczych w regionie

Podstawą wnioskowania o głównych tendencjach rozwoju osadnictwa, a zwłaszcza o regułach wykorzystania środowiska przyrodniczego oraz organizacji przestrzeni społeczno-kulturowej, jest analiza
rozkładu przestrzennego punktów osadniczych. W literaturze przedmiotu przyjmuje się, że wielkość terytorium bezpośrednio wykorzystywanego przez daną społeczność powinna „zapewnić najlepszy
stosunek pomiędzy korzyściami płynącymi z eksploatacji tego terytorium a kosztami tej eksploatacji wyrażającymi się przede wszystkim w nakładzie pracy na transport zasobów do miejsca zamieszkania oraz na kontrolę terytoriów” (Kobyliński 1986, 8–9). Reguła ta
noszącą nazwę „zasady najmniejszego wysiłku” stała się podstawą do
teoretycznych rozważań na temat „wielkości terytorium intensywnie
eksploatowanego” (Kobyliński 1986, 8). Wielkość tę określono hipotetycznie jako okrąg o promieniu około 5 km, przy czym najintensywniej wykorzystywany był pierścień o promieniu około 2 km (okrąg
o powierzchni około 12,5 km2) (por. Łosiński 1982a, 169; Chudziak
1996, 43). W praktyce strefa bezpośredniej eksploatacji nie stanowiła
idealnego okręgu, a jej wielkość i kształt uzależnione były od szeregu czynników, zwłaszcza fizjograficznych (ukształtowanie terenu,
obecność zbiorników wodnych, wielkość pokrywy leśnej). Na gruncie archeologii tego typu niewielkie skupiska osadnicze nazywane są
mikroregionami. Obejmują one pojedyncze osiedla lub ich niewielkie skupiska. Niestety dorzecze Regi nie zostało objęte badaniami
o charakterze mikroregionalnym. Właściwie jedynym szerzej rozpo-
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znanym zespołem osadniczym jest zespół w Żółtem (por. m.in. Chudziak, Kaźmierczak, Niegowski 2007; 2009; Chudziak, Kaźmierczak
2014), a ze starszych prac wspomnieć można o Lubieszewie, choć tu
stanowiska wczesnośredniowieczne badane były niejako przy okazji
prac nad okresem rzymskim i wędrówek ludów (por. m.in. Wołągiewicz 1971; 1972; Porzeziński 2011).
Blisko 40 lat temu Władysław Łosiński opisywał dorzecze Regi
jako jeden z najgorzej rozeznanych pod względem archeologicznym
regionów Pomorza (Łosiński 1982a, 150–151, tab. 19). Pomimo upływu
lat i znacznego przyrostu liczby badań stan ten zasadniczo się nie
zmienił. Badania te miały bowiem głównie charakter powierzchniowy, stąd i jedynie powierzchowna jest nasz wiedza o tym obszarze.
Datowanie większości stanowisk opiera się na niewielkich liczebnie –
jedno-, dwu- bądź trzyskorupowych znaleziskach z badań AZP. Zbiory takie trudno jest precyzyjnie datować i stanowiska w znacznym
odsetku datowane są ogólnie na wczesne średniowiecze. Ponadto
w X w. nastąpiła standaryzacja wyrobów ceramicznych, która dodatkowo utrudnia rozwarstwienie chronologiczne. Kolejna kwestia,
o której pisałem już wcześniej, to trudności w przyporządkowaniu
funkcji. Tym samym znaczna część punktów na mapie to stanowiska
nieokreślone, pod którymi mogą w rzeczywistości kryć się zarówno
osady, jak i cmentarzyska. Nawet znane osady nie były w większości przypadków badane wykopaliskowo, podobnie jak cmentarzyska
rozpoznane prawie wyłącznie jeszcze w okresie przed II wojną światową (por. Janowski 2009; 2010). Utrudnia to wnioskowanie o relacjach
łączących grody i otaczające je osiedla, stąd jedynie w incydentalnych
przypadkach możliwe jest wyciąganie wniosków o wzajemnych relacjach przestrzenno-funkcjonalnych. Wszystko to sprawia, że trudno
ukazać dynamikę zmian osadnictwa. Próbę taką, pomimo znanych
mu ograniczeń, podjął W. Łosiński i jego praca będzie punktem
odniesienia dla prezentowanych rozważań.
Chronologia początków osadnictwa słowiańskiego na Pomorzu
Zachodnim stanowi w literaturze przedmiotu ostatnich 20 lat kwestię sporną. Chodzi tu przede wszystkim o zespoły z ręcznie lepioną i nieobtaczaną lub słabo obtaczaną ceramiką rodzin form naczyń
typów A–B określanych jako typ Sukow-Dziedzice. Niegdyś część
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badaczy skłaniała się ku poglądowi, iż datować należy je już na VI
wiek (Porzeziński 1975; i w tym samym tonie Porzeziński 2010), obecnie część sądzi, iż pochodzą one z VII–VIII w. (Łosiński 2008, 65-68),
a może nawet dopiero z połowy VIII stulecia (por. Dulinicz 2001, 209;
por. Łosiński 2008, 63–66, tu przegląd dyskusji). Według starszych
ustaleń W. Łosińskiego (1982a, 45–46, ryc. 7) być może już w VII, a na
pewno w VIII w. zasiedlona była środkowa część Równiny Gryfickiej w dorzeczu dolnej Regi od Płotów na południu do Borzęcina na
północy. W tym samym czasie w dorzeczu środkowej Regi miało
powstać skupisko na Wysoczyźnie Łobeskiej oraz podobnej wielkości położone na obszarze źródliskowym Regi oraz nad górną Drawą
i jeziorami Pojezierza Drawskiego (por. ryc. 26).
Na analizowanym obszarze odkryto dotychczas zaledwie kilka
zespołów, których początki można odnieść do VII w. lub bardziej do
początku VIII w., a brak, w ich przypadku, możliwości określenia
chronologii metodami pozaarcheologicznymi nie pozwala w chwili
obecnej na weryfikację tych ustaleń. Interesujący jest natomiast rozkład stanowisk. Moim zdaniem pogląd wyrażony przez W. Łosińskiego w odniesieniu do obszaru dorzecza dolnej Regi jest jedynie

Ryc. 26. Zasiedlenie Pomorza w VII–VIII w. (wg Łosiński 1982a, ryc. 7)
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częściowo słuszny. Badacz ten był przeciwny łączeniu pozostałości
osadnictwa nad dolną Regą ze skupiskiem wolińskim bądź nadparsęckim, widział tu samodzielną jednostkę o powierzchni około 125
km2 skupioną wokół Gryfic i Lubieszewa, i z grodem w Słudwi (Bądkowie) (Łosiński 1982a, 151). Obecnie pogląd ten wymaga weryfikacji
i przychylić można się jedynie do pierwszej części tej wypowiedzi.
Najstarsze ślady zasiedlenia pochodzą z obszaru na zachód od dzisiejszych Płotów (Truskolas, stan. 3 i 13; Trzygłów, stan. 14, Sowno,
stan. 1 – por. Krzyszowski 2007) oraz na północ od Gryfic (Otok, stan.
15; Prusinowo, stan. 4 – Krzyszowski 2004; 2006). Na szczególną uwagę zasługuje wśród nich osada i domniemane cmentarzysko ciałopalne typu Alt-Käbelich z Otoku. Obszary na wschód od Regi były,
jak można sądzić, słabiej penetrowane, choć paradoksalnie to na tym
terenie powstały w VIII w. grody w Łabuniu Wielkim i Wicimicach.
W tym drugim przypadku być może w miejscu starszej osady.
Niewykluczone, że brak zarejestrowania zaplecza osadniczego tych
grodów jest wynikiem zalesienia tego regionu, a tym samym niedostępności do badań. Dziś wiemy też, że przeświadczenie W. Łosińskiego o wczesnej chronologii założenia w Bądkowie (Słudwi) było błędne, jest ono bowiem o dwa stulecia młodsze. Moim zdaniem w chwili
obecnej nieliczne ślady zasiedlenia z VII–VIII w. i brak czytelnego
centrum nie uprawniają do wydzielenia na tym obszarze samodzielnej zwartej jednostki osadniczej. Obszar ten był raczej „strefą buforową” między terytorium wolińskim a nadparsęckim i poddawano go
doraźnym próbom penetracji, jednak zarówno kierunek, jak i charakter tych prób pozostaje nieokreślony. Położony na wschodnim skraju
dorzecza gród w Rymaniu przynależał już raczej do struktur osadniczych, które kształtowały się jeszcze bardziej na wschód, w dorzeczu
Parsęty nad Dębosznicą, i wraz z grodem w Gołańczy Pomorskiej
tworzył zachodnią krawędź tamtejszego skupiska osadniczego (por.
ryc. 27).
W przypadku środkowego odcinka dorzecza Regi sytuacja była dość
zbliżona. Z terytorium tego znamy zaledwie kilka zespołów o wczesnej
chronologii (VII–VIII w.) i także tutaj nie dysponujemy możliwościami
datowania ich metodami pozaarcheologicznymi. Podobnie jak w dolnym odcinku, tak i tu początkowo wykorzystywano osadniczo jedynie
niewielkie terytorium, praktycznie w całości położone na zachodnim
brzegu Regi, pomiędzy dzisiejszym Reskiem a Łobzem i na południo-
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Ryc. 27. Grody nadreskie w VIII w. na tle osadnictwa grodowego terenów sąsiednich
(opr. A. Janowski)
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wy zachód od Łobza (Karwowo; Lesięcin, stan. 3; Lubień Dolny, stan. 4;
Rogówko, stan. 2; Sielsko, stan. 3; Sienno Górne, stan. 1; Święciechowo,
stan. 1; Worowo, stan. 4 i 5)16. To tutaj powstały również grody w Resku
i Smorawinie. Jedyną osadą założoną w tym czasie na wschodnim brzegu rzeki są Łobżany, stan. 1, w zakolu Regi koło Łobza oraz pobliski
gród w Starogardzie Łobeskim (w miejscu starszej osady?). Obserwacje te są zbieżne z poczynionymi dla dorzecza dolnej Regi i jest coraz
bardziej prawdopodobne, iż rzeka ta w początkowym okresie mogła
stanowić swego rodzaju granicę. Bez wątpienia limesem była Mołstowa. Potwierdza to także sytuacja osadnicza w okresie następnym. Nie
uległa ona bowiem większym zmianom i nadal niechętnie osiedlano
się na wschodnim brzegu Regi (wyjątek stanowią osady w Klepnicy).
Wyłącznie na podstawie dostępnych informacji o jednej w większym
stopniu rozpoznanej osadzie (Łobżany, stan. 1) trudno scharakteryzować
zabudowę tych najwcześniejszych osiedli. Autor prowadzonych na niej
badań stwierdził, iż zabudowa cechowała się gniazdowym rozplanowaniem i stanowiły ją zagłębione na około 60 cm w grunt półziemianki,
o powierzchni od 6 do 12,5 m2, z umieszczonym centralnie paleniskiem,
oraz jamy gospodarcze i paleniska otwarte (Porzeziński 1976; 1982, 126–
130, ryc. 6.15–22; 1984). Przypuszczalnie z najstarszym okresem rozwoju
osadnictwa wiązać należy także cmentarzysko ciałopalne w Rogówku
(stan. 2) koło Węgorzyna, choć jego datowanie oparte jest na wątłych
podstawach i niewykluczone, że tak jak domniemana nekropola w Karnicach pochodzi ono dopiero z IX w.
W VIII i na początku IX w. nastąpił dalszy rozwój osadnictwa skierowany głównie w kierunku zachodnim i południowym. Z tego etapu kształtowania się wczesnośredniowiecznych struktur osadniczych
w dorzeczu Regi znamy kilka grodów położonych na południe od
dzisiejszego Łobza. Mowa tu o grodach w Wieleniu Pomorskim, stan.
1, Cieszynie oraz Zdrojach, Wiewiecku i Ginawie, a także być może
w Zwierzynku. Wzniesiono je w miejscach wcześniej niezasiedlanych,
a ich zagęszczenie i równoleżnikowy układ mogą wskazywać na obecność w tym miejscu granicy „plemiennej”. Pierwsze dwa dzieli odległość około 500 m, trzy kolejne powstały na przestrzeni 5 km wzdłuż
biegu Brzeźnickiej Węgorzy. Ograniczenia archeologii nie pozwalają na
16 Zdaniem

A. Porzezińskiego (2010) kompleks osad w okolicy Łobza datować należy
już na VI w. i reprezentuje on początkowy i najstarszy etap formowania się „kultury
sukowskiej”.
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stwierdzenie, czy wszystkie funkcjonowały równocześnie, czy w jakimś
następstwie czasowym. W tym początkowym okresie wykorzystywano
osadniczo także niewielkie terytorium wokół dzisiejszego Nowogardu
w dorzeczu Sąpólny (Żabowo, stan. 2, 18, 21–23).
Górny fragment dorzecza Regi był wówczas zapewne dość słabo
zasiedlony (por. Chudziak, Siemianowska 2014, 424–429; Chudziak
2018, 213). W górnym odcinku dorzecza Regi odkryto dotychczas
zaledwie jedno stanowisko, które można ewentualnie datować
na VII–VIII w. (Zarańsko, stan. 3) i 16 dalszych, których początki sięgają być może przełomu VII/VIII lub początku VIII w. Znamy zatem
pojedyncze rozrzucone osady, a jedynym grodem było położone na
wschodnim brzegu Starej Regi założenie w Słonowicach.
Brak szerszego zainteresowania terenami osadniczymi położonymi
nad Regą w VII–VIII w. świadczyć może z jednej strony o tym, że rzeka ta nie pełniła wówczas roli istotnego szlaku komunikacyjnego, być
może nawet dzieliła (?) terytoria położone na obu jej brzegach, z drugiej
natomiast o tym, że nie powstał jeszcze w tej części Pomorza ośrodek,
któremu podporządkowane byłyby większe terytoria. Dopiero wiek IX
przyniósł istotne i wyraźne zmiany w zasiedleniu terenów Pomorza.
Zdynamizowanie procesów osadniczych nad Regą wpisuje się w czytelny w tym okresie rozwój sieci osadniczej na terenie całego Pomorza (por.
Łosiński 1982a; 1983, 109–112; 1988, 9–11). Nastąpił wówczas znaczny
rozrost skupisk osadniczych, niekiedy powiązany ze scalaniem mniejszych jednostek w większe. Integracja i rozwój przestrzenny to cechy
dystynktywne dla osadnictwa IX w., a ich wynikiem było zasiedlenie
obszarów nieobjętych wcześniej kolonizacją.
Według W. Łosińskiego (1982a, 45–46, ryc. 8) w dolnym odcinku Regi
zwarte osadnictwo obejmowało zachodnią część Równiny Gryfickiej,
dorzecze dolnej Regi od Płotów na południu do Trzebiatowa (por. ryc.
28). Istotnie w oparciu o nowsze badania zauważyć można ożywienie
osadnicze na Równinie Gryfickiej. To wówczas zasiedlone zostały obszary na wschodnim brzegu rzeki – okolice Lubieszewa, postępowało także
rozszerzanie ekumeny w kierunku zachodnim i na północ od Gryfic.
Wbrew starszym opiniom prawie całkowicie nieczytelne są natomiast
pozostałości osadnictwa w okolicach Trzebiatowa. W pasie nadmorskim
w północnej części regionu rozkład osiedli ma układ równoleżnikowy
i niewykluczone, że jest on świadectwem istnienia szlaku łączącego tery-
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Ryc. 28. Zasiedlenie Pomorza w IX w. (wg Łosiński 1982a, ryc. 7)

torium wolińskie z dorzeczem Parsęty. Mogą o tym świadczyć znaleziska kilkunastu monet arabskich z Trzebiatowa i Pogorzelicy datowane
na lata 30. IX w. (por. Bogucki, Ilisch, Malarczyk, Chabrzyk, Kędzierski,
Kulesza, Nowakiewicz, Wawrzczak 2016, nr kat. 297 i 302). Przypuszczalnie z tym samym horyzontem czasowym łączyć należy również najnowsze (z 2014 r.) znalezisko fragmentu dirhema wczesnoabbasydzkiego
z okolic Trzebiatowa. Moneta ta opatrzona jest co prawda datą 774–775,
jednak stan, w jakim się znajduje, wskazuje na długie pozostawanie w
obiegu (por. Kuczkowski, Malarczyk 2015). Trudno jednoznacznie zinterpretować sytuację osadniczą w tej części regionu. Większość osiedli
skupiona jest w dość wąskim, na 2–4 km szerokości, pasie wzdłuż biegu
Regi. Na wschód od niego, aż do dorzecza Parsęty, cały czas widoczny
jest pas pustki osadniczej. Pas terenów słabiej zasiedlonych oddziela
także Regę od strony zachodniej. Nie można wykluczyć, że odkryte tu
osiedla nie były wynikiem akcji osadniczej prowadzonej znad Regi, ale
ciążyły do wolińskiej jednostki osadniczej i stanowiły jej wschodnią
peryferię. Potwierdzeniem tego może być fakt, że oba grody w Wici-
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micach i Łabuniu Wielkim położone na wschód od Regi zostały w tym
okresie opuszczone, podobnie jak położony na wschodnich peryferiach
dorzecza gród w Rymaniu. W ich miejsce powstał tylko jeden w Łęcznej,
ale za to położony na zachód od Regi, około 10 km od Płotów. Sytuacja
ta może być efektem rozpadu lokalnych struktur po wschodniej stronie
rzeki lub, co bardziej prawdopodobne, ich wyraźnego przewartościowania. Wydaje się, iż znaczniejsza rola przypadła wówczas skupisku
osadniczemu w okolicy Lubieszewa. Pośrednio potwierdzeniem tego
jest fragment dirhema abbasydzkiego z lat 821–822, znaleziony na stanowisku 2. W starszej literaturze miejsce znalezienia identyfikowano
z półziemianką (Piniński 1970), obecnie próbuje się interpretować je jako
grób typu Alt-Käbelich (por. Porzeziński 2011, 125–128).
Wiek IX przyniósł wyraźne zmiany również w zasiedleniu terenów w dorzeczu środkowej Regi (por. ryc. 29). Liczba znanych stanowisk z tego okresu jest ponad trzykrotnie większa niż z okresu
poprzedniego. W przeciwieństwie jednak do dolnego odcinka Regi
w środkowym nastąpił gwałtowny rozwój budownictwa obronnego.
Praktycznie wszystkie grody, które powstały w VIII w., były nadal
użytkowane do około połowy stulecia. Zanikły wówczas położone
na południowej rubieży dorzecza założenia w Cieszynie i Wieleniu Pomorskim, stan. 1. Lukę po nich wypełniły zapewne obiekty
w Zwierzynku i Sielsku. Nie mniejsze zmiany nastąpiły nad Brzeźnicką Węgorzą. Grody w Ginawie i Zdrojach zostały opuszczone, ale
powstały dwa nowe w Przytoniu i Brzeźniaku. Stabilizacja sieci grodów na obszarze na zachód i południowy zachód od Łobza pociągnęła za sobą również stabilizację osadnictwa. Być może centrum
tego obszaru stanowił gród w Łobzie-Świętoborcu zlokalizowany
niedaleko ujścia Reskiej Węgorzy do Regi. Z odległych o około 10 km
Karnic pochodzi depozyt monet arabskich datowany na okres po
867 r. (Horoszko, Piniński, Ilisch, Malarczyk, Nowakiewicz, Bogucki, Kowalówka, Kulesza 2016, nr 105). W IX w. osadnictwo zdecydowanie wyraźniej wkroczyło na tereny położone na wschód od Regi,
dochodząc i przekraczając linię Mołstowy, która wcześniej stanowiła
wyraźną granicę. Na terenie tym powstał m.in. gród w Rusinowie.
W IX stuleciu największe zmiany dotknęły jednak strefę Pojezierzy i górny odcinek dorzecza Regi, czyli tereny najsłabiej dotychczas
zasiedlone. Na lata 40. IX w. przypadła budowa grodów w Donatowie
i Olesznie, a niewiele później w Lipcach i Żółtem oraz Łąkowie i Żół-
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Ryc. 29. Grody nadreskie w IX w. na tle osadnictwa grodowego i znalezisk monet
z terenów sąsiednich. Legenda:  – grody,  – monety (opr. A. Janowski).
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tem, Niemierzynie i Zagórzycach(?). Było to absolutne novum w tej
części dorzecza. Część z tych grodów skupiła wokół siebie osadnictwo otwarte (por. Chudziak, Siemianowska 2014, 427–429). Rodzi się
pytanie o powód tak intensywnej akcji budowlanej. Być może Rega
stanowiła w owym okresie granicę pomiędzy społecznością żyjącą na
prawym jej brzegu a ludnością zamieszkującą zachodnią część Pojezierza Drawskiego. Na graniczny charakter wskazywałby pas puszcz,
jeszcze w połowie XIII w. określany jako dessertum… Sarcthicze circa
Draunam fluvium (Chudziak 2018, 215). Możliwe również, że zmiany
te wynikały z przesunięcia się dotychczasowych szlaków komunikacyjnych. Wymagało to wzmocnienia dotychczasowej infrastruktury.
Jednym z jej elementów był gród oraz osiedle na przybrzeżnej wyspie
w Żółtem, powstałe u schyłku stulecia nad Jeziorem Zarańsko. Wyniki badań wskazują, że miejsce to mogło pełnić złożone funkcje społeczno-gospodarcze realizowane głównie w sferze sacrum i wymiany
handlowej. Zdaniem Wojciecha Chudziaka przy budowie tego ośrodka wykorzystano wzorce północno-zachodnioeuropejskie, a jego
położenie predestynuje go do roli węzła komunikacyjnego. Węzeł
ten miałby obsługiwać ruch na szlaku wzdłuż Starej Regi, łączącym
wybrzeże Bałtyku z dorzeczem górnej Drawy, a dalej z Wielkopolską
(por. Chudziak 2018, 214). Niejako potwierdzeniem tej hipotezy są
przemiany osadnicze widoczne w następnym stuleciu.
Widoczna w IX i 1. poł. X w. militaryzacja związana była przypuszczalnie ze wzrostem znaczenia rzek Przymorza (górna Rega i Parsęta) jako szlaków komunikacyjnych stanowiących naturalny łącznik
pomiędzy terenami położonymi w głębi lądu z wybrzeżem Morza
Bałtyckiego. Budowa grodów stanowiących punkty oporu i symbol
władzy danej wspólnoty nad podległym jej terytorium świadczy
także o przemianach w organizacji społeczno-politycznej Pomorza.
Według W. Łosińskiego przemiany sieci osadniczej na Pomorzu
doprowadziły wówczas do wykształcenia się dwóch modeli organizacyjnych uosabiających dwa odmienne stopnie rozwoju ustroju
plemiennego (Łosiński 1982a, 195). W pierwszym przypadku sieć
niewielkich grodów podlegała ośrodkowi naczelnemu, w drugim
przypadku natomiast brak było grodu centralnego i ośrodki obronne wraz z otaczającym je obszarem stanowiły autonomiczną całość.
Na Pomorzu Zachodnim w IX i w 1. poł. X w. widoczny jest zanik
dużych grodów, które zastąpione zostały przez mniejsze (0,25–0,5 ha),
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ale liczniejsze i silniej ufortyfikowane ośrodki otoczone siecią osad
otwartych (Łosiński 1983, 112; 1988). Według W. Łosińskiego tworzenie się nowych struktur społeczno-politycznych związane było
z kształtowaniem się stosunków wczesnofeudalnych, a niewielkie
grody stanowiły siedziby kształtującej się warstwy możnowładczej.
Były one jednocześnie ośrodkami wspólnot lokalnych i związków
sąsiedzkich, które utożsamiać można z civitates Geografa Bawarskiego
(Łosiński 1982a, 194–195; 1983, 112, 115).
W tym miejscu kilka słów poświęcić należy ewentualnej przynależności plemiennej ludności w dorzeczu Regi. W. Łosiński (1982a, 197, ryc.
64) widział tu jeden duży organizm wielkoplemienny, który zajmować
miał dorzecze Parsęty i Regi o łącznej powierzchni 2000 km2. W jego
skład miało wchodzić 7 małych plemion, które łączyła podobna forma
osiedla obronnego. Sądzę, że w chwili obecnej stan naszej wiedzy nie
uprawnia do tak daleko idących hipotez. Na temat dolnego i środkowego odcinka Regi brak jakichkolwiek przesłanek, by upatrywać tu
istnienie organizacji terytorialnej wyższego szczebla. Niewykluczone
natomiast, że tereny na zachodnim skraju dorzecza stanowiły wschodni
skraj terytorium Wolinian. Inaczej kwestia to wyglądała w południowej
części dorzecza. Według ustaleń W. Łosińskiego (1982a, 157) w obrębie
Pojezierza Pomorskiego jednym z rozleglejszym skupień osadniczych
było ugrupowanie zajmujące dorzecze górnej Drawy i górnej Regi,
utożsamiane przez niektórych badaczy ze wzmiankowanym przez
Geografa bawarskiego plemieniem Thafnezi. Plemię to miało liczyć „civitates CCLVII”17, a jego nazwa odczytana została jako Drawianie. Wyniki
ostatnich studiów Jerzego Nalepy nie dają podstaw do takich wniosków
i pozwalają lokalizować siedziby Thafnezi gdzieś dopiero na pograniczu
dzisiejszych Niemiec i Czech (Nalepa 2003; Łuczyński 2017, 77).
Różnorodność struktur terytorialnych i społeczno-politycznych na
terenie Pomorza wskazuje na różnice w organizacji ustrojowej i zdaje się potwierdzać racje badaczy przeciwnych hipotezie o istnieniu
na terenie Pomorza jednego wielkiego plemienia – Pomorzan. Pojawiające się w XI i XII-wiecznych źródłach nazwy: Bomerani (1046 r.),
Pomorani (1075 r. – Adam Bremeński), Pomorani, Pomorania (1.
ćwierć XII w. – Gall Anonim), Pomerania (2. poł. XII w. – Herbord)
starszej literaturze przyjmowano, że pod terminem tym rozumieć należy grody;
w chwili obecnej bardziej uzasadnione wydaje się łączenie tej nazwy z sąsiedzką wspólnotą terytorialną (por. Moździoch 2002, przyp. 126; Piskorski 2002, 47, przyp. 56).
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(por. Piskozub 1963, 22) stały się dla niektórych badaczy podstawą
hipotezy o istnieniu jednego dużego plemienia – Pomorzan (Łowmiański 1973, 411–420). Obecnie w literaturze historycznej funkcjonują trzy poglądy, z których pierwszy zakłada, że Pomorze stanowiło
pod względem geograficznym, etnicznym i politycznym jeden organizm, drugi, że dzieliło się ono na dwie części: zachodnią i wschodnią, i w końcu trzeci, w myśl którego nie stanowiło ono żadnej określonej całości (por. m.in. Spors 1994; Piskorski 2002, 30–60, tu starsza
literatura). Z archeologicznego punktu widzenia przyjąć raczej należy, że wiele ze skupień widocznych na mapach osadniczych stanowi
ślady istnienia odrębnych ugrupowań plemiennych (tzw. małych plemion) o różnym stopniu zorganizowania.
Według W. Łosińskiego (1982a, 45–46, ryc. 10) wiek X nie przyniósł
większych zmian w geografii zasiedlenia Pomorza, a przyrost ekumeny dokonał się w równej mierze w strefie Pobrzeży i Pojezierzy.
U schyłku tego okresu nastąpiła natomiast likwidacja grodów plemiennych i znaczące przewartościowania w strukturze terytorialnej,
przy jednoczesnym rozwoju osad otwartych (por. ryc. 30).

17 W

Ryc. 30. Zasiedlenie Pomorza w X w. (wg Łosiński 1982a, ryc. 7)
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W generaliach obserwacje te są słuszne. Strefy osadnictwa zasiedlone w IX stuleciu nie uległy większym zmianom, znacznemu zagęszczeniu uległa natomiast sieć osiedli (por. ryc. 31). Stabilizacja szczególnie czytelna jest w górnym dorzeczu Regi. Zdecydowana większość
grodów, które wzniesiono w IX stuleciu, użytkowana była również
w kolejnym. Wyjątek stanowi gród w Łobzie-Świętoborcu, który
zaprzestano użytkować na początku X w. Pozostałe przetrwały co najmniej do około połowy stulecia. Wtedy to opuszczono grody w Donatowie i Przytoniu, a na lata 70.–80. X w. przypadł moment zaprzestania osadnictwa w Nętnie i Olesznie. Do końca X stulecia przetrwały
obiekty w Lipcach, Żółtem, Niemierzynie, Rusinowie i Łąkowie oraz
być może w Słonowicach. Co interesujące, być może jedyną nową
inwestycją było założenie w Tarnowie na prawym brzegu Starej Regi
w miejscu brodu przez rzekę. Z obszaru tego z 1. poł. X w. pochodzi grupa depozytów i pojedynczych znalezisk monetarnych dirhemów arabskich datowanych na lata 907–po 932 (Świdwin, Rydzewo,
Łabędzie, Przyrzecze – por. Horoszko, Piniński, Ilisch, Malarczyk,
Nowakiewicz, Bogucki, Kowalówka, Kulesza 2016, nr kat. 221, 176
i 132; Bogucki, Ilisch, Malarczyk, Chabrzyk, Kędzierski, Kulesza,
Nowakiewicz, Wawrzczak 2016, nr kat. 298). Znaleziska te występują
w układzie niemal południkowym z przedłużeniem w kierunku na
Żółte i Drawsko Pomorskie, skąd również znamy depozyty srebrne,
ale datowane na ostatnią ćwierć X w. i początek XI w.
Moim zdaniem niebezpodstawne jest wiązanie tych wszystkich
przemian z podbojem prowadzonym z Wielkopolski z państwa
gnieźnieńskiego (por. Chudziak 2018, 215). Dążenie Piastów do opanowania terenów nadreskich i nadparsęckich wynikało z chęci uzyskania dostępu do szlaku komunikacyjnego umożliwiającego dalszy
rozwój terytorialny ich państwa w kierunku północnym i dostępu
do morza. Do niedawna powszechnie przyjmowano, że Piastowie
próby zajęcia Pomorza zaczęli od uderzenia wzdłuż Wisły i że tereny
te już około połowy X w. znalazły się w rękach Mieszka I (por. Labuda 1972, 307–308; Powierski 1990, 79–81). Wydaje się, że na takich
ustaleniach zaważyło głównie wczesne datowanie Gdańska, którego początki widziano już w latach 80. X w. i wiązano z budownictwem obronnym Piastów. Wyniki nowszych badań prowadzonych
w Gdańsku (Kościński, Paner 2005) i na ziemi chełmińskiej (Chudziak 1996; 2003), a także wyniki analizy chronologii grodów nadwi-
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Ryc. 31. Grody nadreskie w X w. na tle osadnictwa grodowego i znalezisk monet
z terenów sąsiednich. Legenda:  – grody,  – monety,  – cmentarzyska
(opr. A. Janowski).
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ślańskich (Janowski 2004) pozwalają przypuszczać, że nadwiślański
kierunek ekspansji był wtórny w stosunku do zamiarów Piastów
dążących pierwotnie do opanowania lepiej rozwiniętej gospodarczo
i posiadającej bogate ośrodki rzemieślniczo-handlowe zachodniej
części tej krainy (Kołobrzeg, Wolin). Znamienny jest fakt, że grody
wielkopolskie założone zostały nad ciekami połączonymi z Wartą,
przez którą posiadały dogodne połączenie z ośrodkami położonymi
u ujścia Odry do Morza Bałtyckiego, a przez Noteć i Drawę z Regą
i Parsętą.
Odmiennie wyglądała sytuacja w środkowym i dolnym odcinku Regi.
Tu po stagnacji w wieku IX zaczęto znów budować grody. Na 2. połowę
stulecia datować można powstanie sześciu nowych założeń: Lubin, Bielikowo, Bądkowo, Dobra, Karwowo i Nowogard, przy czym dwa pierwsze przetrwały jedynie do końca wieku. Odmiennie niż w górnym biegu
nie tworzyły one jednak koncentracji, ale rozmieszczone były stosunkowo równomiernie w odległości 10–15 km jeden od drugiego. Cztery
powstały w bezpośrednim sąsiedztwie Regi, a dwa (Nowogard i Dobra)
na południowo-zachodnim skraju dorzecza. Z okresu tego znamy także
kilka skarbów, które – podobnie jak grody – występują w rozproszeniu
(por. Horoszko, Piniński, Ilisch, Malarczyk, Nowakiewicz, Bogucki,
Kowalówka, Kulesza 2016, nr kat. 72, 141, 160, 201, 236). Podobnie zresztą jak i cmentarzyska kurhanowe z grobami szkieletowymi. Stanowią
one swego rodzaju fenomen, najbliższe im skupisko znajduje się bowiem
około 50 km dalej na wschód u źródeł Parsęty i w dorzeczu górnej Gwdy
(por. Rębkowski 2007b, 102–109).
Niewykluczone, że przekształcenia sieci osadniczej zostały wywołane przez zmianę kierunku szlaków komunikacyjnych. Wcześniej
przebiegały one równoleżnikowo na linii wschód–zachód, łącząc
dorzecze Parsęty z Wolinem. Upadek grodów w Bardach i Kędrzynie, zlokalizowanych na zachodniej rubieży dorzecza Parsęty, przy
granicy z dorzeczem Regi, oraz rozwój powstałego w latach 80. IX w.
grodu w Kołobrzegu-Budzistowie i szeregu mniejszych założeń na
jego zapleczu (por. Łosiński 2008, 67–68), głównie wzdłuż nurtu,
zmieniły dotychczasowy układ na południkowy, z północy na południe. Ich liniowy układ odzwierciedla nie tylko kierunek zachodzących procesów osadniczych, ale także rolę tych grodów jako punktów
zabezpieczających przebiegający tędy szlak komunikacyjny. Terenom
w dorzeczu Regi trudno było konkurować z bogatymi w sól okoli-
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cami Kołobrzegu. Wydaje się, iż w dolnym i środkowym odcinku
Rega przestała wówczas aspirować do roli głównego szlaku komunikacyjnego, tym bardziej że dorzecze Parsęty zapewniało stosunkowo łatwe przedłużenie szlaku z Drawą, a wraz z nią z państwem
gnieźnieńskim. Konsekwencją tego było powołanie w 1000 r. biskupstwa z siedzibą w Kołobrzegu. Swój status utrzymały jeszcze obszary
w górnym odcinku dorzecza Regi, gdzie gęsta sieć mniejszych cieków
i jezior rynnowych również zapewniała dogodne warunki do przemieszczania się (por. Chudziak, Siemianowska 2014, Fig. 10.8).
Wiek XI przyniósł kolejne zmiany w rozwoju osadnictwa. Jak
zauważył W. Łosiński (1982a, 67–68), z mapy osadniczej znikły w tym
czasie grody, związane przede wszystkim z dobą plemienną, a postęp
akcji osadniczej dotyczył jedynie osiedli o otwartej formie. W materiałach archeologicznych wzrasta liczba datowanych na ten okres
stanowisk tzw. nieokreślonych, co wiązać należy nie tyle z rzeczywistym rozwojem osadnictwa, co z rozszerzeniem obszaru zagospodarowanego i zmianami w systemie uprawy rolnej. Wskazówką jest
pojawienie się w XI w. w sąsiedztwie starszych osad znacznej liczby
stanowisk nieokreślonych.
W dorzeczu Regi najpierw około połowy stulecia zaniechano użytkowania grodów w Rusinowie i Tarnowie położonych na wschodnich
brzegach Mołstowy i Starej Regi, czyli na wschodniej rubieży zlewni
(por. ryc. 32). Niewiele dłużej działały warownie zlokalizowane nad
samą Regą (Bądkowo, Karwowo) oraz na zachodniej (Nowogard) i południowej rubieży (Dobra). Jedynym grodem, który przetrwał okres transformacji, był obiekt w Łąkowie, położony na wschód od Regi. W górnym
odcinku po krótkotrwałym rozpadzie dawnych struktur stosunkowo
szybko, bo około połowy XI w., zaczęto ponownie wykorzystywać
porzucony wcześniej obiekt w Donatowie, a przede wszystkim osadę na
wyspie Jeziora Zarańskiego w Żółtem. Potwierdzają to również znaleziska monetarne (por. Bogucki, Ilisch, Malarczyk, Chabrzyk, Kędzierski,
Kulesza, Nowakiewicz, Wawrzczak 2016, nr kat. 272; Horoszko, Piniński,
Ilisch, Malarczyk, Nowakiewicz, Bogucki, Kowalówka, Kulesza 2016, nr
kat. 272). Można podejrzewać, że zanik starszych grodów o tradycjach
plemiennych i brak przynajmniej w 1. poł. XI w. nowej akcji budowlanej
musiał być związany z poważnymi zmianami w strukturze społecznej oraz politycznej tej części Pomorza Zachodniego. W jakim stopniu
wpływ na rozpad struktur osadniczych i szlaków komunikacyjnych
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w górnym dorzeczu Regi mógł mieć kryzys państwa piastowskiego po
śmierci Bolesław Chrobrego?18 Trudno jednoznacznie odpowiedzieć,
ale bez wątpienia chaos wewnętrzny mocno osłabił ekspansywne dążenia Piastów. Symptomatyczne, że stosunkowo szybko, bo około połowy XI w., a zatem za rządów Kazimierza Odnowiciela, przywrócono
funkcjonowanie części ośrodków nad górną Regą. Niewykluczone jednak, że odbyło się to w innych okolicznościach i na innych zasadach.
Czy były nimi narodziny zachodniopomorskiej państwowości i czy ich
inicjatorem był książę pomorski Zemuzil/Siemomysł? 24 czerwca 1046 r.
książę ten wziął wraz księciem polskim Kazimierzem Odnowicielem
i czeskim Brzetysławem I udział w zjeździe w Merseburgu zwołanym
przez niemieckiego władcę Henryka III.
Zakres władztwa Zemuzila/Siemomysła, podobnie jak i jego genealogia, pozostają w sferze hipotez i sporów naukowych (por. Sochacki
2007, tu starsza literatura). Czy jego siedzibą mógł być Kołobrzeg lub
Białogard, jedyne grody nadparsęckie, które przetrwały okres transformacji? Nie wiadomo, w jakim stopniu nowy twór nawiązywał terytorialnie do plemiennych struktur osadniczych. Wydaje się, iż tworzenie
zrębów nowej domeny i jej organizacji terytorialnej, będącej podstawą
struktury gospodarczej, wojskowej i fiskalnej, najłatwiej było oprzeć
na starych plemiennych podziałach terytorialnych. Być może, jak sądzi
W. Chudziak (2018, 216), w związku z ekspansją książąt pomorskich na
tereny nadnoteckie pogranicze to z czasem przestało pełnić swoją rolę,
a powrót do wcześniejszej sytuacji terytorialno-politycznej nastąpił
dopiero w 1. ćwierci XII w. po podbojach Bolesława Krzywoustego, który wykorzystał stare szlaki w swoim marszu na Białogard i Kołobrzeg.
Wydaje się, iż W. Łosiński (1983, 120) nie bez powodu dopatrywał się roli
państwa wczesnopiastowskiego w uformowaniu się nowego modelu
organizacyjnego Pomorza. Model ten musiał być atrakcyjny, skoro przetrwał pomimo oderwania się Pomorza od Polski.

Ryc. 32. Grody nadreskie w X w. na tle osadnictwa grodowego i znalezisk monet
z terenów sąsiednich. Legenda:  – grody,  – monety,  – cmentarzyska
(opr. A. Janowski).

18 W

kontekście upadku grodów na terenie państwa Piastów por. krytyczne uwagi
Danielewskiego 2014.
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Powstanie, rozwój oraz upadek grodów w dorzeczu Regi były ściśle
związane z zachodzącymi na tym obszarze przemianami społeczno-politycznymi następującymi w okresie od momentu pojawienia
się tutaj najstarszych grup ludności, której kultura reprezentowała
zespół cechy uznawanych za słowiańskie, przez okres kształtowania
się ugrupowań plemiennych i włączenia Pomorza w strefę wpływów
państwa piastowskiego. W każdym z tych okresów grody te spełniały różne funkcje uwarunkowane przez zmieniającą się sytuację
społeczno-polityczną.
Grody wczesnośredniowieczne stanowiły złożone organizmy
(por. m.in. Kurnatowska 1985; 1994), których struktura wewnętrzna
i pełnione funkcje pozostają w większości poza sferą bezpośredniej obserwacji badacza. Wynika to zarówno z niedostatecznego
stanu rozpoznania grodzisk stanowiących pozostałości grodów,
jak też z faktu, że skupiano się w ich badaniach na funkcji obronnej i gospodarczej. Tymczasem większość z pełnionych przez grody funkcji nie pozostawiło jednoznacznych śladów materialnych
i dopiero szczegółowa analiza i interpretacja odsłoniętych nawarstwień i konstrukcji oraz zalegających w nich źródeł ruchomych
może je wskazać. Przy próbie odtworzenia roli grodów wczesnośredniowiecznych w ówczesnym systemie społeczno-kulturowym,
zwłaszcza tych funkcjonujących w młodszych fazach tego okresu,
pomocne są źródła pisane poświadczające istnienie w obrębie grodów lub w ich najbliższym sąsiedztwie warsztatów czy urządzeń
gospodarczych, obiektów użyteczności publicznej, czy wskazujące
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na przebieg szlaków handlowych lub na pełnione przez ośrodek
funkcje polityczno-administracyjne. Niestety w odniesieniu do
obszarów nad Regą danymi takimi nie dysponujemy.
Rozpatrywanie funkcji, jaką pełniły wczesnośredniowieczne grody
nadreskie, należy rozpocząć od sfery symboliczno-magicznej. W starszej literaturze dominowało przeświadczenie, że impulsem do pojawienia się grodów było zagrożenie zewnętrzne, które powodowało
chęć obrony życia i dobytku. Współcześnie odchodzi się od pojmowania grodów jako kolejnego etapu ewolucji osiedli oraz produktu
przemian osadniczych i społeczno-gospodarczych na rzecz teorii
o grodach jako przestrzennych formach manifestacji. Stąd zarówno forma, jak i lokalizacja grodu wynikały ze znaczenia i roli, jakie
przydzielono mu w momencie budowy i późniejszego użytkowania
(por. m.in. Bojarski 2018, 22; Chrzan 2018; Urbańczyk 2019).
Wydaje się, że przynajmniej w początkowym okresie wznoszenie
i rozwój grodów wczesnośredniowiecznych były wynikiem innych
niż militarne potrzeb wspólnoty. W pierwszym rozdziale zaprezentowałem kilka definicji terminu gród. Większość koncentrowała się
na obecności umocnień. Ale gród to przede wszystkim teren „ogrodzony”. Rozpatrywany problem dotyczy zwłaszcza obiektów najstarszych. W wielu przypadkach otaczały je niewielkie wały o niskich
parametrach obronnych. Stanowiły one co najwyżej ochronę przed
dzikimi zwierzętami lub zapobiegały ucieczkom zwierząt hodowlanych (por. Dulinicz 2000).
Badania prowadzone pod koniec XX w. na terenie grodziska z lat
80.–90. IX w. we Wrześnicy na Pomorzu Środkowym ujawniły, że na
zewnątrz wału na całym jego obwodzie istniała konstrukcja o szerokości około 10 m, zapewne droga, która ułatwiała pokonanie wału
i dostęp do „grodu” (Niesyty, Hoppel 1998, 170). Analizy mikroregionalne wykazały ponadto szczególną pozycję tego grodu w strukturach osadniczych. Gród spajał wszystkie elementy zespołu w jedną
strukturę, pozwalał zarówno na obcowanie, jak i „kontrolę” świata zmarłych, poprzez widoczne z niego cmentarzyska, a jednocześnie umożliwiał kontrolę nad przestrzenią społeczno-gospodarczą,
poprzez widoczne z niego osady. Zamieszkująca go społeczność (elita)
mogła „w sposób praktyczny i symboliczny kontrolować przestrzeń”
(Rączkowski 2003, 181; Zapłata 2003).
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Obiekty o podobnej specyfice znamy również w Haćkach, Szeligach czy
Gostyniu z terenu Polski oraz kilku innych miejsc na terenie Słowiańszczyzny Wschodniej (Moździoch 1999, 29–31; 2000, 158–175; Dulinicz 2000;
Urbańczyk 2019, 17, tu literatura). Ich cechą wspólną, oprócz nikłych elementów grodzących, była również zabudowa skupiona na obrzeżach,
w ten sposób, że w centrum pozostawała niezagospodarowana przestrzeń,
która mogła spełniać rolę miejsca przeznaczonego do odbywania obrzędów religijnych lub innych istotnych dla danej społeczności wydarzeń.
Wątłe konstrukcje obronne oraz główne osadnictwo skoncentrowane
w osadach otwartych sugerują, że ośrodki te stanowiły miejsca jedynie
okresowej aktywności (por. Kobyliński 1990, 150–153; 1997, 110; Szymański
2000, 366; Urbańczyk 2002, 39). Dodatkowo na części stanowisk odkryto
skupiska przepalonych kości ludzkich, co może wskazywać na okresowe ich wykorzystywanie jako miejsc sprawowania praktyk funeralnych
(Dulinicz 2000, 89–95, tu wcześniejsza literatura; Moździoch 2000, 158–175).
Wydaje się, iż w tych przypadkach konstrukcje delimitujące wczesnych grodów interpretować należy nie jako struktury o przeznaczeniu
militarnym, ale jako elementy podziału przestrzeni osadniczej. Z relacji
podróżnika arabskiego Ibrahima Ibn Jakuba wynika, że przystępując do
budowy grodu, Słowianie zaczynali od zakreślenia na ziemi kolistej lub
czworobocznej linii, w zależności od tego, jaki chcieli mieć kształt grodu
i obszar jego powierzchni, a następnie przystępowali do pracy (Ibrahim
ibn Jakub, 48–49). Grodzenie stanowiło zabieg magiczny, a ścisłe określenie terytorium i wskazanie centrum było punktem odniesienia dla
wszelkich działań podejmowanych przez daną wspólnotę, umożliwiało
wartościowanie zjawisk i oddzielanie tego, co wewnętrzne od zewnętrznego, sacrum od profanum (por. m.in. Czarnowski 1956, 227; Tuan 1987,
139–142; Ziembiński 1996, 262–264; por. też Chrzan 2014, 208–212). Znaczące, że wiele najwcześniejszych „grodów” umieszczano na wzniesieniach,
miejscach manifestujących się w terenie, dobrze widocznych, a jednocześnie dających dobry widok na okolicę. Miejsca takie były węzłami, w których kumulowały się ich funkcje centralne. Ślady tego zjawiska znaleźć
można także w wiekach późniejszych, czego dowodzi przytoczona już
wcześniej wzmianka o mieście Alba uważanym za „punkt środkowy
ziemi” (Gall, 109; por. Banaszkiewicz 1986, 446–447).
Koncepcja wyłącznie symbolicznej funkcji grodów została zanegowana przez W. Łosińskiego (2008, 56), który zakładał, iż do ich powstania
doprowadziły czynniki stricte militarne. Badacz ten dopuścił jednak,
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że część ośrodków o małych walorach obronnych, które nazwał quasi-grodami, mogła istotnie pełnić rolę symboliczną. Wojciech Chudziak
(2014) wskazał, iż szukać należy ich wśród grodów, na obszarze których
nie stwierdzono trwałej zabudowy mieszkalnej i gospodarczej, co biorąc pod uwagę nikły stan rozpoznania nadreskich grodzisk, znacznie
utrudnia wnioskowanie.
Wzniesienie grodu wymagało bez wątpienia wysiłku logistycznego
i znacznego nakładu pracy, co samo w sobie stanowiło manifestację
i symbol siły społeczności, która go zbudowała. Otaczające je konstrukcje siłą rzeczy doprowadzały do podziału przestrzeni osadniczej, a jej
użytkownicy mogli nadać im różne, często nieczytelne dla nas treści.
Część z nich istotnie mogła się koncentrować na wartościowaniu przestrzeni na sferę sacrum i profanum. We wnętrzu grodów, w przestrzeni
zamkniętej wałami możliwy byłby kontakt ze sferą sacrum, a panowanie
nad grodem dawałoby legitymację władzy (por. Banaszkiewicz 1986;
Dalewski 1991, 24; 1996; 23; Piech 1998; Pleszczyński 2000, 109). Interesujące są w tym względzie wyniki badań na grodzisku w Zwierzynku
w południowej części dorzecza Regi, gdzie w wykopie umiejscowionym
u podstawy wału natrafiono na duży głaz o wymiarach około 0,70 × 1
× 0,5 m. Głaz miał wieloboczny kształt i był częściowo obrobiony. Jego
ułożenie nie było dziełem przypadku. Głaz umieszczono w wąskoprzestrzennym wkopie i podparto od dołu szeregiem mniejszych kamieni,
tak by duża płaska powierzchnia skierowana była do góry (por. ryc. 188).
W ostatnich latach na kilku pomorskich stanowiskach odkryto podobne
struktury (m.in. Kałdus, Bobęcino), które interpretowane są jako ołtarze
lub kamienie intronizacyjne. Jeszcze większy, kilkutonowy głaz odkryto
w Żółtem na wyspie w sąsiedztwie tutejszego grodu (por. Bojarski 2018,
28–29). Kamienne stolce umieszczane były często w miejscach wiecowych, a zasiadanie na nich było ostatnim etapem zatwierdzania nowego
władcy (por. Boroń 2006; 2008). Czy takie było przeznaczenie głazu ze
Zwierzynka – możemy jedynie domniemywać.
Do truizmów należy zaliczyć stwierdzenie, że przynajmniej część grodów pełniła również funkcję militarną. Założenia te wznoszono z reguły w miejscach z natury dobrze nadających się do obrony. W przypadku
analizowanej grupy były to widły rzek, cyple i wzniesienia wysoczyznowe. Wiele z nich otoczono skomplikowanymi konstrukcjami (wały,
fosy), których wielkość świadczy dobitnie o wysiłku, jaki został ponie-
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siony w trakcie budowy. Przykładami mogą być omawiane wcześniej
wały obronne grodów w Dobrej, Lipcach, Resku, Bądkowie, Rusinowie
czy Starogardzie Łobeskim, których szerokość wynosiła co najmniej
15 m, a pierwotna wysokość mogła przekraczać 5 m. We wszystkich
przypadkach wał poprzedzała fosa, która utrudniała podejście do niego
i jeszcze bardziej zwiększała dystans do obrońców. W przypadku niektórych grodów system wałów został zwielokrotniony i skomplikowany.
Będąc ośrodkami, w których i wokół których koncentrowało się życie
wspólnoty, grody w pierwszej kolejności stawały się celem ataku w czasie wypraw zbrojnych. Ich zdobycie miało na celu nie tylko wyniszczenie sił ludzkich i pozyskanie łupów i jeńców, ale także obniżenie morale
przeciwnika (por. Banaszkiewicz 1986, 446–447). Ślady pożarów odkrywane na części grodzisk oraz przekazy źródeł pisanych wskazują, że
nie zawsze istniejące zabezpieczenia wystarczały i wiele z nich zostało
zniszczonych. Część starano się zapewne odbudować. Stopień rozpoznania wewnętrznej struktury wałów grodzisk nadreskich nie uprawnia
niestety do szerszych rozważań na ten temat. Funkcję militarną w mniejszym lub większym stopniu realizować mogły wszystkie z omawianych
w pracy ośrodków, jednak patrząc na stosunek powierzchni umocnień
do powierzchni wnętrza, wydaje się, że niektóre z nich zostały wzniesione właśnie jedynie z myślą o pełnieniu przez nie takiej roli. Na terenie
ich niewielkiego majdanu nie było bowiem miejsca na większą zabudowę mieszkalną czy urządzenia gospodarcze. Takimi założeniami mogły
być warownie w Lipcach i Olesznie, w przypadku których powierzchnia
wnętrza była niewielka (w Olesznie 7 arów) i stanowiła jedynie około
20% całkowitej powierzchni grodu; reszta przypadała na rozbudowane
elementy obronne (por. tab. 4). Militarna, oprócz fiskalnej i porządkowej,
była też zapewne rola grodów położonych na trasie przebiegu głównego
koryta Regi oraz szlaków komunikacyjnych.
Pozostałe ewentualne funkcje nadreskich grodów pozostają w sferze mniej lub bardziej uprawomocnionych przypuszczeń, brak
bowiem twardych dowodów na ich realizowanie. Pierwsza z nich
to produkcja i pozyskiwanie żywności. W trakcie dotychczasowych badań na grodziskach nadreskich nie pozyskano szczątków
roślinnych, które mogłyby ułatwić identyfikację składu gatunkowego, a tym samym wskazać, czy i w jakim zakresie pochodziły one
z uprawy, a w jakim ze zbieractwa. Na nadreskich grodziskach nie
odkryto obiektów, które można by określić jako spiżarnie. W Żółtem

134

GRODZISKA WCZESNOŚREDNIOWIECZNE W DORZECZU REGI

odsłonięto natomiast obiekt o średnicy około 1,4 m, głębokości 1,8 m
i U-kształtnym przekroju, który zinterpretowano jako wędzarnię.
W Olesznie natomiast odkryto palenisko. Oba obiekty poświadczają
termiczną obróbkę mięsa. Pojedyncze kości zwierzęce znajdowane
w nawarstwieniach stanowią natomiast dowód na konsumpcję mięsa, nie wyjaśniają jednak, czy to mieszkańcy grodów zajmowali się
hodowlą i łowiectwem. Biorąc pod uwagę bliskość wód płynących
i jezior, trzeba założyć, że znaczną część diety stanowiły także ryby.
Sposób organizacji gospodarczej społeczności okresu plemiennego,
wobec niewielkiej liczby odnośnych źródeł, pozostaje problemem nierozstrzygniętym. Dotychczasowy stan badań nie umożliwia także odpowiedzi na pytania, czy grody nadreskie były samowystarczalne, czy ich
mieszkańcy sami zajmowali się zdobywaniem niezbędnych produktów
spożywczych i wytwarzaniem potrzebnych przedmiotów, czy też trafiały one tam w drodze wymiany, jako łup wojenny lub w wyniku świadczeń pełnionych przez ludność okolicznych osad? Niektórzy z historyków przypuszczają, że organizacja gospodarcza okresu plemiennego
mogła opierać się na daninach, wydaje się jednak, że zamożność starszyzny plemiennej wynikała z zagarniania większej części w łupach
wojennych i brańców, a nie z przekazywania jej przez wolną ludność
nadwyżek ekonomicznych (por. Modzelewski 1987, 43–44).
Z terenu nadreskich grodzisk brak jakichkolwiek narzędzi, surowca,
półwytworów i odpadów, które mogłyby świadczyć o wyspecjalizowanych zajęciach prowadzonych na większą skalę. Jedynie przęśliki gliniane służące do obciążania wrzecion, znalezione w Dobrej, Ginawie,
Olesznie, Przytoniu, Starogardzie Łobeskim, Tarnowie i Zdrojach, stanowią świadectwo działalności nieagrarnej, prowadzonej chyba jednak
jako wytwórczość przydomowa. Pośrednio poświadczają też obecność
w tym miejscach kobiet, to one bowiem zwyczajowo zajmowały się przędzeniem. Zapewne zapotrzebowanie mieszkańców grodów na część
przedmiotów i produktów zapewniali wykwalifikowani wytwórcy
zamieszkujący w otaczających je osiedlach. Stan rozpoznania zaplecza
tych założeń nie umożliwia jednak w chwili obecnej wyciągania dalej
idących wniosków. W świetle dotychczasowej wiedzy o stratyfikacji
społeczeństwa wczesnośredniowiecznej Polski sądzić należy natomiast,
że na terenie grodu zamieszkiwali raczej konsumenci towaru, a nie jego
producenci. Wyprowadzenie części zajęć, zwłaszcza tych, które wymagały dużej przestrzeni lub użycia otwartego ognia, poza obręb wałów
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było nawet wskazane. Tak było zapewne z garncarzami (por. Buko
1990, 213–214). Ułamki naczyń w dużej liczbie znaleziono praktycznie
na wszystkich badanych grodziskach, w żadnym przypadku nie dają
one jednak podstaw do lokalizowania na nich warsztatów garncarskich.
Pod koniec lat 50. XX w. Włodzimierz Hołubowicz (1957, 58) wprowadził
do literatury pojęcie „wędrownego garncarza” i choć sam nie wyobrażał sobie, by wytwórca taki mógł wędrować od osiedla do osiedla i na
miejscu z nieznanych sobie złóż surowca wytwarzać naczynia, to wizja
ta znalazła swoje miejsce w literaturze przedmiotu. Podstawowym ograniczeniem jest w tym przypadku już choćby długotrwałość całego procesu od momentu wykopania gliny, przez jej sezonowanie, wylepienie
naczynia aż do wypalenia. W przypadku części przedmiotów, których
wykonanie przekraczało kompetencje miejscowego wytwórcy (Lubin
– kaptorga srebrna; Zdroje – grot włóczni(?)), popyt zaspokajany był na
drodze grabieży lub transakcji handlowej.
Znaczenie wymiany i związanych z nią szlaków komunikacyjnych
jako czynników determinujących przemiany kulturowe i rozwój sieci
osadniczej wczesnośredniowiecznej Polski było już wielokrotnie podnoszone w literaturze przedmiotu (por. Dzieduszycki 1995, zwłaszcza rozdział 2; Kurnatowscy 1996; 2001; Chudziak 1999; Moździoch
2002, w tych pracach starsza literatura). Rekonstrukcja sieci miejsc
wymiany i szlaków komunikacyjnych opiera się w głównej mierze na
analizie relacji pomiędzy osadnictwem a rozmieszczeniem „importów” i przedmiotów podlegających wymianie oraz przy założeniu,
że szlaki łączące pojedyncze ośrodki osadnicze miały przebieg liniowy (Chudziak 1999). Szczególną pozycję w tych rozważaniach zajmują „depozyty srebrne”, które niezależnie od przypisywanej im roli
(ekonomiczna, kultowa – por. zbiorczo Suchodolski 2013) i funkcji
poszczególnych elementów składowych (monety, kruszec, ozdoby)
świadczą o istnieniu miejsc kumulacji monet, kruszcu i ozdób (miejsc
wymiany) oraz połączeń umożliwiających dostarczenie ich w miejsce
zdeponowania. Z wymianą wiążą się powszechnie także znaleziska
wag, odważników i pojedynczych monet. Szczególnym w tym względzie miejscem jest Żółte, ale nie gród, a położone obok i bronione
przez niego niewielkie osiedle na wyspie, na której odkryto wagę,
27 odważników i 13 monet oraz drewniane birki do liczenia, a wraz
z nimi szeroki asortyment różnych przedmiotów, w tym biżuterię
i militaria (por. Chudziak, Kaźmierczak 2014).
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Pomorze ze względu na swoje położenie geograficzne stosunkowo
wcześnie, bo jak można przypuszczać, już na początku IX w. znalazło
się w kręgu wymiany o charakterze ponadlokalnym, czego wyrazem są
znaleziska dirhemów arabskich (por. Łosiński 1994; 1996, tu starsza literatura). W tym początkowym okresie objęła ona jednak jedynie tereny
północne, najbliższe wybrzeżom Bałtyku. Powodem była zapewne słabo
jeszcze rozwinięta sieć osadnicza w głębi lądu, a co się z tym wiąże,
także komunikacyjna. Dopiero w kolejnych stuleciach wraz z rozszerzeniem stref zasiedlenia możliwe stało się ustanowienie trwalszych
połączeń pomiędzy poszczególnymi ośrodkami, najczęściej grodami.
Rega i sąsiednia Parsęta stanowiły naturalne i najprostsze połączenie
pomiędzy terenami położonymi na wybrzeżu z interiorem. Kontrola
nad szlakiem była na pewno jednym z priorytetów i stała się impulsem
do wznoszenia na obu brzegach rzeki grodów, które zapewniały bezpieczeństwo kupcom i ich towarom oraz innym podróżnym, dawały także
możliwość ściągania należności za korzystanie ze szlaku. Taka – oprócz
militarnej – mogła być funkcja grodów położonych w widłach rzek,
u ujścia mniejszych cieków do Regi (Bielikowo w widłach Regi i Mołstowy, Bądkowo u ujścia Rekowy do Regi, Łobez-Świętoborzec przy
ujściu Reskiej Węgorzy do Regi, Lipce u ujścia Starej Regi do Regi, Lubin
w widłach Regi i bezimiennego cieku) albo w miejscach dogodnych do
przeprawy (m.in. Ginawa, Starogard Łobeski, Zdroje czy Tarnowo). Brak
grodów położonych naprzeciw siebie po obu stronach Regi może stanowić przesłankę, że kontrola nad rzeką znajdowała się w jednym ręku
i nie stanowiła ona terenu granicznego.
Szlaki komunikacyjne umożliwiały jednak nie tylko wymianę
towarów; kto wie, czy nie ważniejszą ich rolą było ułatwianie przemieszczania się ludzi i nowych idei zarówno w dziedzinie wytwórczości, jak i w sferze intelektualnej. W Świelubiu nad sąsiednią Parsętą
odkryto groby, których wyposażenie jest charakterystyczne dla ludności skandynawskiej (por. ostatnio zbiorczo Gardeła 2019, 171–183).
Można założyć, że przybysze docierali również Regą, choć jak dotychczas brak na to pewniejszych źródeł. Być może śladem ich pobytu
są zaginione/zniszczone(?) dziś obstawy kamienne w kształcie łodzi
odkryte w XIX w. Rusinowie, Słonowicach i Starym Przybysławiu19,
19 Miejscowości te leżą blisko siebie w trójkącie o boku około 10 km. Nie można wyklu-

czyć, że w rzeczywistości był to jeden i ten sam obiekt. Wątpliwości takie nasuwa również lektura archiwaliów – por. Archiwum MNS teczka nr 3590.
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nawiązujące formą do obiektów znanych z Ralswiek i Menzlin (por.
Müller-Wille 1970; Biermann 2009, 100, Kajkowski 2019, 367). Problemem pozostaje właściwa interpretacja śladów ich pobytu. Znaleziska
przedmiotów obcej proweniencji same w sobie nie świadczą o fizycznej obecności przybyszów, wydaje się jednak, że cześć elementów
kultury materialnej była immanentnie związana z pewnymi grupami
etnicznymi i raczej nie stanowiły one przedmiotu wymiany.
Podsumowując zaprezentowane rozważania, stwierdzić należy, że
grody nadreskie spełniały różnorakie funkcje, a decyzja o ich wzniesieniu nie musiała wynikać wyłącznie z chęci zapewnienia ochrony
ludziom i ich dobytkowi, ale stanowiła wynik wielu istotnych dla danej
wspólnoty uwarunkowań społeczno-kulturowych. Niegdyś przypuszczano, że ich powstanie wynikało z chęci zabezpieczenia terytorium
przed jakimś realnym zagrożeniem zewnętrznym (por. Moździoch
2002, 41–42), obecnie wydaje się, że w grodach – obiektach otoczonych
konstrukcjami delimitującymi upatrywać należy bardziej ośrodków
o funkcji symbolicznej. Główna funkcja grodu realizowała się w sferze
symboliki politycznej, grody pozostawały manifestacją władzy zdolnej
do zorganizowania i sfinansowania ich budowy, symbolem, którego
usunięcie lub przejęcie wymagało od ewentualnego pretendenta wysiłku (Urbańczyk 1996, 16; 2000, 94; 2002, 39; por. także Ruchhöft 2003).
W świetle dostępnych danych nie można jednoznacznie stwierdzić, czy
mieszkańcy grodów nadreskich zajmowali się działalnością rolniczą.
Wydaje się, że podobnie jak w innych regionach mieszkańcy grodów
zaopatrywani byli w produkty spożywcze przez ludność okolicznych
osad w ramach systemu danin. Na terenie grodów nadreskich nie odkryto także śladów funkcjonowania pracowni produkujących towar na zbyt
i wydaje się, że ich rola jako ośrodków gospodarczych sprowadzała się
raczej do organizacji produkcji i zapewnienia rynków zbytu. Stanowiły
one także miejsca wymiany i zapewniały bezpieczeństwo podróżnym
na łączących grody szlakach komunikacyjnych. Część ośrodków łączyła
w sobie zapewne wiele funkcji, będąc jednocześnie centrami religijnymi,
politycznymi i gospodarczymi (por. Kujawska 2012; Chrzan 2018).

6

Uwagi podsumowujące

W pracy zaprezentowano wyniki analizy różnorodnych i możliwie
kompletnych źródeł z 42 pewnych i domniemanych grodzisk położonych w dorzeczu Regi. W większości przypadków informacje na
ich temat są efektem prac archeologicznych prowadzonych w ramach
projektu Polska i Pomorze w kształtowaniu cywilizacji europejskiej (od słowiańskich plemion do przełomu XII/XIII w.). Już sam fakt wykonania
badań na ponad połowie znanych grodzisk uznać można za sukces
projektu. Wyniki tych prac w sposób diametralny zmieniły stan rozpoznania i wiedzę o nich. Większość nadreskich grodzisk ma tylko
jeden człon, kształt kolisty lub owalny, powierzchnię nieprzekraczającą 1 ha i pierścieniowate wały poprzedzone fosą (por. rozdz. 3). Brak
jest czytelnych preferencji odnośnie do formy i rozmiaru w kolejnych
odcinkach czasu, może z wyjątkiem obserwacji, że w X w. nie budowano obiektów małych rozmiarów (poniżej 0,5 ha), a jedyny wyjątek
– gród w Tarnowie – pełnił rolę strażnicy. Oprócz grodów opasanych
pierścieniowatym wałem w dorzeczu Regi wzniesiono również kilka
założeń, których umocnienia wykorzystywały bardziej skomplikowane rozwiązania konstrukcyjne i przestrzenne – grody dwu- i trójczłonowe z wałami rozmieszczonymi koncentrycznie lub jedne obok
drugiego bądź wykorzystujące dodatkowy wał odcinkowy. Wznoszono je we wszystkich fazach rozwoju osadnictwa grodowego.
Określenie chronologii grodzisk było zresztą jednym z nadrzędnych problemów badawczych (rozdz. 2). Analiza materiałów umożliwiła bowiem weryfikację chronologii i funkcji stanowisk, a w dalszej kolejności podjęcie próby prześledzenia rozwoju budownictwa
grodowego na tym terenie (rozdz. 4). Udało się uchwycić węzłowe
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momenty tego procesu. Stwierdzono, że początki wznoszenia grodów
przypadły już na wiek VIII i związane były wyłącznie ze środkową
częścią dorzecza. Grody były rozproszone na znacznym obszarze
i brak oznak, by któryś z nich pełnił rolę nadrzędną. Osadnictwo było
też oddalone od głównego nurtu, co może wskazywać, że Rega nie
stanowiła wówczas istotnego ciągu komunikacyjnego. Sytuacja uległa
diametralnej zmianie w kolejnym stuleciu. Nad Regą czytelny jest,
charakterystyczny dla całego Pomorza, boom budowlany. Zasiedlone zostały wówczas obszary wcześniej nieobjęte kolonizacją. Zmianie uległy też dotychczasowe preferencje – pojawiły się, i to od razu
w znaczącej liczbie, grody w górnym odcinku rzeki. Ich zagęszczenie
(14 grodów) na niewielkim terytorium i południkowy układ wzdłuż
dolin mniejszych cieków i jezior może wskazywać na krystalizowanie
się szlaku komunikacyjnego łączącego interior z Morzem Bałtyckim.
Wiele wskazuje, że szlak ten ominął dolny odcinek rzeki i skierował
się wschodnim skrajem dorzecza ku dolinie Parsęty w kierunku na
Białogard. Z drugiej strony w dolnym odcinku rzeki zarejestrowano
depozyty monet arabskich datowane na lata 30. IX w. Ich obecność
może być świadectwem szlaku tranzytowego o przebiegu równoleżnikowym. Piaszczyste i podmokłe tereny nie były atrakcyjne osadniczo i niewykluczone, że centrum tego obszaru położone było bardziej
w głębi lądu i zostało krótkotrwale zogniskowane w okolicy Lubieszewa.
W kolejnym stuleciu strefy osadnictwa nie uległy większym zmianom, znacznemu zagęszczeniu uległa natomiast sieć osiedli. Stabilizacja szczególnie dobrze czytelna jest w górnym dorzeczu Regi.
Zainicjowany w IX stuleciu szlak całkowicie zdominował sieć komunikacyjną w dorzeczu. Potwierdzeniem tego są stosunkowo liczne
znaleziska monetarne z tego obszaru. W dolnym i środkowym odcinku dorzecza również powstawały grody, rozmieszczone wzdłuż
koryta Regi, ale rzeka ta przestała aspirować do roli wiodącego szlaku
komunikacyjnego. Najpóźniej na początku lub w 1. poł. XI w. wszystkie stare, plemienne grody uległy opuszczeniu. Niewykluczone, że
współchroniczność tych działań z kryzysem państwa piastowskiego
po śmierci Bolesława Chrobrego nie jest przypadkowa. Szlak wiodący w kierunku Kołobrzegu i Białogardu, którego beneficjentami była
pośrednio ludność zamieszkująca w górnym odcinku dorzecza Regi,
został czasowo zawieszony. Uruchomiono go ponownie około poło-
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wy XI w., choć zapewne już w nowej sytuacji geopolitycznej i z inicjatywy księcia pomorskiego. Zaobserwowane zmiany i przekształcenia
nadreskiej sieci grodów w generaliach wpisują się w model rozwoju pomorskiego osadnictwa wczesnośredniowiecznego, opracowany 40 lat temu przez Władysława Łosińskiego. Wyniki analiz nowo
pozyskanych materiałów pozwoliły jednak uszczegółowić chronologię poszczególnych ośrodków i precyzyjniej umiejscowić je na osi
czasu oraz w kontekście zachodzących procesów.
Grody wczesnośredniowieczne stanowiły złożone organizmy, spełniające często więcej niż jedną funkcję (rozdz. 5). Aspekt ten warunkowała zmieniająca się rzeczywistość społeczno-polityczna. Były
to ośrodki zbrojnego oporu, centra życia gospodarczego i wymiany, miejsce sprawowania władzy, a może i obrzędów religijnych.
Na początkowym etapie rozwoju tej formy osiedla, w świecie bez
grodów, każde takie założenie – niezależnie od rozmiaru i kształtu –
musiało budzić podziw i symbolizować siłę wznoszącej go wspólnoty.

KATALOG

CZĘŚĆ 1

GRODZISKA
WCZESNOŚREDNIOWIECZNE PEWNE,
BADANE W RAMACH PROJEKTU
W LATACH 2015–2019

Nr katalogu 1
BĄDKOWO, GM. PŁOTY, STAN. 12 (AZP 22-12/57)
Współrzędne geograficzne:
N – 53°49’02”, E – 15°16’18”

Ryc. 33. Lokalizacja grodzisk wczesnośredniowiecznych w dorzeczu Regi
o pewnej chronologii i funkcji zweryfikowanych w ramach projektu w latach
2015–2019: 1 – Bądkowo, 2 – Bielikowo, 3 – Brzeźniak, 4 – Cieszyno, 5 – Ginawa,
6 – Karwowo, 7 – Kocierz, 8 – Łabuń Wielki, 9 – Łęczna, 10 – ŁobezŚwiętoborzec, 11 – Przytoń, 12 – Resko, 13 – Smorawina, 14 – Starogard
Łobeski, 15 – Tarnowo, 16 – Wicimice, 17 – Wieleń Pomorski, stan. 1,
18 – Wiewiecko, 19 – Zdroje, 20 – Zwierzynek (opr. A. Janowski)

Opis obiektu: Grodzisko położone jest w widłach Regi i Rekowy
około 1,5 km na północ od Płotów. Obiekt ma kształt wydłużonego
owalu o wymiarach około 100 × 40 m. Dookolny wał jest wypiętrzony zaledwie około 1 m od poziomu majdanu i w części zachodniej
został uszkodzony przez Regę. W odległości około 50 m na południe
od grodziska znajduje się wał podkowiasty o szerokości około 20 m
i wysokość około 3,5–4 m, przecinający całą szerokość cypla, na którym znajduje się grodzisko. Wał ten jest zniszczony licznymi przekopami, w tym drogą do starego mostu (ryc. 34–39).
Historia badań: Pierwsze pewne informacje na temat grodziska
pochodzą z lat 30. XX w. Grodzisko zaznaczono później na niemieckiej mapie topograficznej z 1941 r. (arkusz 2157) i kilkukrotnie wspominano o nim w literaturze niemieckiej. Mimo to nie zostało ono
„znalezione” w trakcie prac nad arkuszem AZP nr 22-12. Na obiekcie
nie prowadzono wcześniej prac wykopaliskowych.
Wyniki badań z 2016 r.: Na obszarze stanowiska łącznie wykonano 36 odwiertów na dwóch prostopadłych do siebie osiach: 28 na
osi NW-SE (długość osi 152 m: odwierty 24, 1–16, 25–36) i 7 na osi
SW-NE (długość osi 32 m: odwierty 17–23). Obie osie przecinały się
pod kątem 90° w miejscu wykonania odwiertu 10. W północnej części
stanowiska na wewnętrznym skłonie wału wyeksplorowano wykop
sondażowy o wymiarach 5 × 1 m (ryc. 40–42).
Badania wykazały, że na stanowisku w rozpoznanych miejscach
zalegają nawarstwienia kulturowe o miąższości dochodzącej do
1,80 m, w których odkryto liczny materiał zabytkowy: 379 fragmentów ceramiki wczesnośredniowiecznej oraz po 17 fragmentów kości
zwierzęcych i polepy, 5 odłupków krzemiennych, osełkę kamienną
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i nieokreślony przedmiot żelazny. W oparciu o analizę stratygrafii
i źródeł ruchomych wyróżnić można dwie fazy zasiedlenia.
Chronologia: Faza I – 1. połowa IX w. (osada?), faza II – 2. połowa X w.
(gród)
Bibliografia: Wegener 1930, 42, 45; Kunkel 1932, 91; Eggers 1960,
32, 43, nr 133; Antoniewicz, Wartołowska 1964, kwadrat IIC nr 15;
Eggers 1978, 268, nr 133; Radacki 1973, 47; Łosiński 1982a, 225, nr 654;
Eggers, Graue 1985, Taf. 156.133; Turek-Kwiatkowska 1985, 4; 1991,
17–18; Janowski 2016h
Źródła archiwalne: Archiwum MNS, teczka nr 868

Ryc. 34. Bądkowo, gm. Płoty, stan. 12. Lokalizacja stanowiska (opr. A. Janowski)
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Ryc. 36. Bądkowo, gm. Płoty, stan. 12. Wizualizacja stanowiska w oparciu o
wyniki skaningu laserowego LiDAR (opr. G. Kiarszys)

Ryc. 35. Bądkowo, gm. Płoty, stan. 12. Plan stanowiska (wg Eggers, Graue 1985,
Taf. 156.122)

Ryc. 37. Bądkowo, gm. Płoty, stan. 12. Wał w części południowej od południa
(fot. A. Janowski)
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Ryc. 38. Bądkowo, gm. Płoty, stan. 12. Wał w części północnej od zachodu
(fot. A. Janowski)

Ryc. 40. Bądkowo, gm. Płoty, stan. 12. Lokalizacja odwiertów i wykopu na
planie stanowiska (opr. A. Janowski)

Ryc. 39. Bądkowo, gm. Płoty, stan. 12. Widok na grodzisko z północnego
brzegu Rekowy (fot. A. Janowski)

Ryc. 41. Bądkowo, gm. Płoty, stan. 12. Profil zachodni wykopu 1
(fot. A. Janowski)
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Nr katalogu 2
BIELIKOWO, GM. BROJCE, STAN. 1 (AZP 18-13/26)
Współrzędne geograficzne:
N – 53°59’11”, E – 15°17’42”

Ryc. 42. Bądkowo, gm. Płoty, stan. 12. Profil wschodni wykopu 1 – część N
i centrum (fot. A. Janowski)

Opis obiektu: Grodzisko położone jest na łąkach w widłach Regi
i Mołstowy około 1 km na zachód od wsi. Grodzisko ma kształt nieregularnego owalu o długości około 77 m i szerokości 67 m. Majdan
wyniesiony jest około 3 m powyżej lustra rzeki. W części wschodniej grodziska znajduje się wzniesienie o szerokości 20 m i wysokości około 1,5 m – pozostałość silnie zniwelowanego wału obronnego
(ryc. 43–48).
Historia badań: Pierwsze przypadkowe odkrycia pochodzą już
z 1825 r. W zbiorach Muzeum Narodowego w Szczecinie zachowały
się 4 fragmenty naczyń ze zbiorów przedwojennych. Od momentu
odkrycia stanowisko było wielokrotnie wzmiankowane w literaturze
zarówno niemieckiej, jak i polskiej. W 1971 r. grodzisko zostało wpisane do rejestru zabytków pod numerem 689. W 1996 r. przeprowadzono badania w ramach AZP. Stanowisko nie było wcześniej badane
wykopaliskowo.
Wyniki badań z 2016 r.: Na obszarze stanowiska wykonano łącznie 27 odwiertów na dwóch prostopadłych do siebie osiach: 22 na osi
NW-SE (długość osi 115 m: odwierty 1–22) i 5 na osi W-E (długość osi
45 m: odwierty 23–27). Obie osie przecinały się pod kątem 90° w miejscu wykonania odwiertu 8 biegnących wzdłuż linii NW-SE oraz SW-NE. Dodatkowo we wschodniej części stanowiska na wewnętrznym
skłonie wału wyeksplorowano jeden wykop sondażowy o wymiarach 4 × 1 m (ryc. 49–51).
Badania wykazały, że na stanowisku w rozpoznanych miejscach
zalegają nawarstwienia kulturowe o miąższości dochodzącej do 1,70–
1,80 m. W wykopie zarejestrowano stosunkowo prosty układ nawarstwień, w których odkryto dość liczny materiał zabytkowy – 134 frag-
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menty ceramiki wczesnośredniowiecznej, 4 fragmenty polepy, 4 kości
zwierzęce, nóż żelazny, 2 nieokreślone przedmioty żelazne i fragment
cegły20.
Obserwacja profili odwiertów wykazała znaczny stopień zniwelowania terenu, zarówno w obrębie wałów, jak i po za nimi. Musi być
to efektem intensywnych prac rolniczych prowadzonych w okresie
nowożytnym. W odwiertach 17–18, 22, 19 zarejestrowano pozostałości
fosy o głębokości do około 1,70 m poprzedzającej wał obronny.
Chronologia: połowa X–początek XI w.
Bibliografia: Giesebrecht 1845c, 7; Behla 1888, 139, nr 1; Walter 1889,
8 nr 22; Wehrmann 1927, 10; Malotki 1929; Łęga 1930, 518, nr 49; Kunkel 1932, 91; Eggers 1960, 30–31, 43, nr 117; Antoniewicz, Wartołowska
1964, kwadrat IIC nr 4; Eggers 1964, 12; 1978, 262–263, nr 117; Łosiński 1982a, 200, nr 19; Eggers, Graue 1985, Taf. 151.117; Janowski 2016e;
2018c, 17–18
Źródła archiwalne: Archiwum MNS, teczki nr 3115 i 3223

Ryc. 43. Bielikowo, gm. Brojce, stan. 1. Lokalizacja stanowiska
(opr. A. Janowski)

20 Na

złożu wtórnym wystąpiły: narzędzie oraz 2 odłupki krzemienne z neolitu.
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Ryc. 45. Bielikowo, gm. Brojce, stan. 1. Wizualizacja stanowiska w oparciu
o wyniki skaningu laserowego LiDAR (opr. G. Kiarszys)

Ryc. 44. Bielikowo, gm. Brojce, stan. 1. Plan stanowiska (wg H.J. Eggers, J. Graue
1985, Taf. 152)
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Ryc. 48. Bielikowo, gm. Brojce, stan. 1. Wał i fosa od północy (opr. A. Janowski)

Ryc. 46. Bielikowo, gm. Brojce, stan. 1. Widok grodziska od wschodu
(fot. A. Janowski)

Ryc. 47. Bielikowo, gm. Brojce, stan. 1. Widok grodziska od zachodu
(fot. A. Janowski)

Ryc. 49. Bielikowo, gm. Brojce, stan. 1. Lokalizacja odwiertów i wykopu na
planie stanowiska (opr. A. Janowski)

160

GRODZISKA WCZESNOŚREDNIOWIECZNE W DORZECZU REGI

Katalog. Część 1

Ryc. 51. Bielikowo, gm. Brojce, stan. 1. Profil południowy wykopu I.
(fot. A. Janowski)

Ryc. 50. Bielikowo, gm. Brojce, stan. 1. Rzut dna wykopu I – warstwa 4 –
2 poziom konstrukcji kamiennej (fot. A. Janowski)
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Nr katalogu 3
BRZEŹNIAK, GM. WĘGORZYNO, STAN. 1 (AZP 28-16/2)
Współrzędne geograficzne:
N – 53°31’50”, E – 15°41’15”

Opis obiektu: Grodzisko położone jest w lesie, na południowym
skraju półwyspu wcinającego się w północny brzeg jeziora Brzeźniak
około 1,5 km na południowy wschód od wsi o tej samej nazwie. Od
strony wsi na stanowisko prowadzi grobla położona na bagnach. Niewykluczone, że pierwotnie gród wznosił się na wyspie przy brzegu
jeziora. Grodzisko zachowane jest w bardzo dobrym stanie. Pierwotnie miało zapewne kształt owalu, dziś wał od strony południowej
(od strony jeziora) jest zniszczony i obiekt ma kształt podkowiasty.
Z pozostałych stron dobrze zachowany wał ma szerokość około
10–12 m i wysokość 3–4 m i poprzedzony jest fosą o szerokości około
5–7 m. Płaski majdan w części południowej opada w kierunku jeziora. Cały obiekt ma wymiary 75 m na osi N-S i około 70 m na osi W-E
i zajmuje powierzchnię blisko 0,5 ha (ryc. 1–5).
Historia badań: Grodzisko odkryte zostało już w na początku
lat 90. XIX w. przez miejscowego pastora Stütznera, wtedy też kilkakrotnie prowadzono na jego terenie badania powierzchniowe
– m.in. w 1892 r. A. Stubenrauch. Jeszcze przed II wojną światową
obiekt był wzmiankowany w literaturze archeologicznej. Po wojnie
trzykrotnie (lata 1961, 1986 – AZP, 2016) prowadzono na grodzisku
prace powierzchniowe, nigdy jednak nie było badane wykopaliskowo. W 1969 r. stanowisko zostało wpisane do rejestru zabytków
pod nr 609.
Wyniki badań z 2017 r.: Na stanowisku wykonano łącznie 30
odwiertów na dwóch prostopadłych do siebie osiach: 15 na osi S-N
(długość osi 75 m: odwierty 1–15) i 15 na osi W-E (długość osi 70 m:
odwierty 23–16, 24–30). Obie osie przecinały się pod kątem 90° w miejscu wykonania odwiertu 9. Ponadto we wschodniej części stanowiska
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na wewnętrznym skłonie wału wyeksplorowano wykop sondażowy
o wymiarach 4 × 1 m, zorientowany na osi W-E (ryc. 6–8).
Badania przeprowadzone w 2017 r. wykazały, że na stanowisku
w rozpoznanych miejscach zalegają nawarstwienia kulturowe o niewielkiej miąższości. W wykopie zarejestrowano nieskomplikowany
układ nawarstwień, w których odkryto dość liczny materiał zabytkowy – 123 fragmenty ceramiki wczesnośredniowiecznej, 1 fragment
polepy oraz fragment cegły (warstwa 2).
Chronologia: I faza – IX w. (gród), II faza – XIV w. (stanowisko
nieokreślone)
Bibliografia: Kunkel 1932, 91; Eggers 1960, 33, nr 134; Antoniewicz,
Wartołowska 1964, kwadrat IIC nr 56; Rogosz 1971a, 42; Eggers 1978,
268, nr 134; Łosiński 1982a, 201, nr 33; Eggers, Graue 1985, Taf. 156.134;
Janowski 2017b
Źródła archiwalne: Archiwum MNS, teczki nr 826 i 3049
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Ryc. 52. Brzeźniak, gm. Węgorzyno, stan. 1. Lokalizacja stanowiska
(opr. A. Janowski)

Ryc. 53. Brzeźniak, gm. Węgorzyno, stan. 1. Wizualizacja stanowiska w oparciu
o wyniki skaningu laserowego LiDAR (opr. G. Kiarszys)
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Ryc. 54. Brzeźniak, gm. Węgorzyno, stan. 1. Widok od zachodu (fot. A. Janowski)

Ryc. 55. Brzeźniak, gm. Węgorzyno, stan. 1. Widok od południowego wschodu
(fot. A. Janowski)
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Ryc. 56. Brzeźniak, gm. Węgorzyno, stan. 1. Widok od wschodu
(fot. A. Janowski)

Ryc. 57. Brzeźniak, gm. Węgorzyno, stan. 1. Lokalizacja odwiertów i wykopu
na planie stanowiska (opr. A. Janowski)
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Ryc. 59. Brzeźniak, gm. Węgorzyno, stan. 1. Profil południowy wykopu 1
(fot. A. Janowski)

Ryc. 58. Brzeźniak, gm. Węgorzyno, stan. 1. Wykop 1 – rzut dna – spąg w-wy 3
(fot. A. Janowski)
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Nr katalogu 4
CIESZYNO, GM. WĘGORZYNO, STAN. 1 (AZP 29-14/1)
Współrzędne geograficzne:
N – 53°30’30”, E – 15°26’09”

Opis obiektu: Grodzisko znajduje się na wzgórzu morenowym,
w lesie około 300 m od dzisiejszego południowego brzegu jeziora
Woświn (pierwotnie nad samym brzegiem). Grodzisko ma kształt
owalu o wymiarach 55 m na osi NE-SW i 40 m na osi W-E. Majdan
w części południowej znajduje się około 2 m niżej w stosunku do
korony wału. Mniej więcej w centrum majdanu znajduje się zaklęśnięcie o średnicy około 5–7 m – być może ślad po starym wykopie
(zaznaczone już na szkicu z 1895 r.). W odległości około 15–20 m od
zewnętrznej krawędzi wału znajduje się mniejszy, bardzo słabo czytelny wał o wysokości około 0,5 m. Obszar wygrodzony obydwoma
wałami na kształt owalu o wymiarach 100 × 80 mm i powierzchni
0,6 ha (ryc. 60–64).
Historia badań: Grodzisko odkryto najpóźniej w latach 90. XIX w.
W archiwum Muzeum Narodowego w Szczecinie zachowały się datowane na 1895 r. notatki i szkic stanowiska autorstwa Adolfa Stubenraucha. W centralnej części stanowiska założył on wykop, w którym
znalazł wypaloną ziemię i „skorupy słowiańskie”. Później stanowisko
kilkukrotnie wzmiankowano w literaturze polskiej i niemieckiej, opisując jako Wieleń B (niem. Vehlingsdorf B). W 1969 r. grodzisko zostało wpisane do rejestru zabytków pod numerem 622. W 1972 r. przeprowadzono wizytację konserwatorską, a w 1994 r. pierwsze i jedyne
badania powierzchniowe w ramach AZP.
Wyniki badań z 2015 r.: Na obszarze stanowiska wykonano 21
odwiertów na dwóch prostopadłych do siebie osiach: 7 na osi W-E
(długość osi 30 m: odwiert 13–11, 1, 14–16) i 14 na osi N-S (długość osi
70 m: odwierty 10–6, 1, 2–5, 17–21). Obie osie przecinały się pod kątem
90° w miejscu wykonania odwiertu 1. Ponadto w północnej części
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stanowiska u wewnętrznej podstawy wału wyeksplorowano wykop
sondażowy o wymiarach 3 × 1 m (ryc. 65–66).
Badania wykazały, że na stanowisku w rozpoznanych miejscach
zalegają nawarstwienia kulturowe o niewielkiej miąższości dochodzącej do 60–80 cm i niewielkim stopniu skomplikowania. Z wykopu i odwiertów pozyskano 15 fragmentów ceramiki wczesnośredniowiecznej, fragment krzemienia i fragment polepy.
Chronologia: 2. poł. VIII – 1. poł. IX w.
Bibliografia: Kunkel 1932, 91, nr 14 (jako Vehlingsdorf B); Eggers
1960, 28, nr 102 (jako Vehlingsdorf B); Eggers 1978, 258, nr 102 (jako
Vehlingsdorf B); Antoniewicz, Wartołowska 1964, s. 51, IIC 54 (jako
Wieleń); Rogosz 1971a, 44–45; Łosiński 1982a, 202, nr 71; Hinz 1988,
13, Abb. 3; Janowski 2015b
Źródła archiwalne: Archiwum MNS, teczki nr 829 i 3122
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Ryc. 61. Cieszyno, gm. Węgorzyno, stan. 1. Plan stanowiska z 1895 r.
(wg Archiwum MNS w Szczecinie – teczka 829; (opr. A. Janowski)

Ryc. 60. Cieszyno, gm. Węgorzyno, stan. 1. Lokalizacja stanowiska
(opr. A. Janowski)

Ryc. 62. Cieszyno, gm. Węgorzyno, stan. 1. Wizualizacja stanowiska w oparciu
o wyniki skaningu laserowego LiDAR (opr. G. Kiarszys, A. Janowski)
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Ryc. 63. Cieszyno, gm. Węgorzyno, stan. 1. Widok stanowiska od północy
(fot. A. Janowski)
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Ryc. 64. Cieszyno, gm. Węgorzyno, stan. 1. Widok stanowiska od zachodu
(fot. A. Janowski)
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Ryc. 66. Cieszyno, gm. Węgorzyno, stan. 1. Profil zachodni wykopu 1
(fot. A. Janowski)

Ryc. 65. Cieszyno, gm. Węgorzyno, stan. 1. Lokalizacja odwiertów i wykopu na
planie stanowiska (opr. A. Janowski)
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Nr katalogu 5
GINAWA, GM. WĘGORZYNO, STAN. 1 (AZP 29-16/15)
Współrzędne geograficzne:
N – 53°30’21”, E – 15°41’07”

Opis obiektu: Stanowisko położone jest w odległości około 1,2 km
na północny wschód od wsi Ginawa w sąsiedztwie leśniczówki,
między dwoma jeziorami, i około 80 m na wschód od jeziora Dubie.
Od południa u podnóża wzniesienia przepływa bezimienny strumyk – sztuczny przekop w celu połączenia jeziora Dubie z drugim
bezimiennym. Grodzisko dość dobrze zachowane, w kształcie nieregularnego czworoboku o zaokrąglonych narożnikach. Uszkodzone
i zniwelowane w części południowej w trakcie prac melioracyjnych.
Od strony północnej stromy stok. Wał o szerokości około 12 m wyniesiony jest około 1–1,5 m ponad poziom majdanu. Długość grodziska
na osi W-E wynosi około 120 m, a szerokość na osi N-S około 75 m.
Całość zajmuje powierzchnię blisko 1 ha (ryc. 67–71).
Historia badań: Stanowisko jako Duptenwall zaznaczone zostało
już na mapie Urmesstischblatt z 1834 r. W 1889 r. o grodzisku wspomniał Emil Walter, a w latach 90. XIX w. badania powierzchniowe
na terenie Ginawy prowadził miejscowy pastor Stützner. Kolejne
poszukiwania miały miejsce w 1915 r. W 1969 r. stanowisko zostało
wpisane do rejestru zabytków pod nr 614. Od lat 60. XX w. kilkakrotnie uwzględniano je w katalogach stanowisk i grodzisk pomorskich.
W 1994 r. przeprowadzono na obiekcie badania powierzchniowe
w ramach AZP. Grodzisko nigdy nie było badane wykopaliskowo.
Wyniki badań z 2017 r.: Na obszarze stanowiska łącznie wykonano
35 odwiertów na dwóch prostopadłych do siebie osiach: 24 na osi W-E
(długość osi 110 m: odwierty 35–34, 1–22) i 11 na osi N-S (długość osi
55 m: odwierty 23–33). Obie osie przecinały się pod kątem 90° w miejscu wykonania odwiertu 10. Ponadto we wschodniej części stanowiska na szczycie wału obronnego na osi W-E wyeksplorowano wykop
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sondażowy o wymiarach 4,5 × 1,5 m (ryc. 72–74). Badania wykazały,
że na stanowisku w rozpoznanych miejscach zalegają nawarstwienia
kulturowe o miąższości dochodzącej do 2,50 m. W wykopie zarejestrowano stosunkowo prosty układ nawarstwień, w których odkryto
dość liczny materiał zabytkowy: 224 fragmenty ceramiki wczesnośredniowiecznej, 127 kości zwierzęcych oraz przęślik kamienny. W oparciu o analizę stratygrafii stwierdzić można tylko jedną fazę zasiedlenia związaną z powstaniem grodu.
Chronologia: VIII – 1. połowa IX w.
Bibliografia: Walter 1889, 6, nr 3; Kunkel 1932, 91; Eggers 1960, 32,
nr 127; Antoniewicz, Wartołowska 1964, kwadrat IIC nr 66 lub 67;
Rogosz 1971a, 42; Eggers 1978, 266, nr 127; Łosiński 1982a, 205, nr 146;
Janowski 2017c
Źródła archiwalne: Archiwum MNS, teczka nr 834
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Ryc. 68. Ginawa, gm. Węgorzyno, stan. 1. Wizualizacja stanowiska w oparciu
o wyniki skaningu laserowego LiDAR (opr. G. Kiarszys)

Ryc. 67. Ginawa, gm. Węgorzyno, stan. 1. Lokalizacja stanowiska
(opr. A. Janowski)

Ryc. 69. Ginawa, gm. Węgorzyno, stan. 1. Grodzisko – widok od północy
(fot. A. Janowski)
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Ryc. 70. Ginawa, gm. Węgorzyno, stan. 1. Grodzisko – widok od zachodu
(fot. A. Janowski)

Ryc. 71. Ginawa, gm. Węgorzyno, stan. 1. Majdan centrum od wschodu
(fot. A. Janowski)
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Ryc. 72. Ginawa, gm. Węgorzyno, stan. 1. Lokalizacja odwiertów i wykopu na
planie stanowiska (opr. A. Janowski)

Ryc. 74. Ginawa, gm. Węgorzyno, stan. 1. Profil zachodni wykopu 1
(fot. A. Janowski)
Ryc. 73. Ginawa, gm. Węgorzyno, stan. 1. Profil północny wykopu 1
(fot. A. Janowski)

187

Katalog. Część 1

Nr katalogu 6
KARWOWO, GM. ŁOBEZ, STAN. 1 (AZP 25-15/4)
Współrzędne geograficzne:
N – 53°41’13”, E – 15°32’24”

Opis obiektu: Grodzisko położone jest na szczycie wzgórza morenowego w odległości około 1200 m na południowy wschód od wsi Karwowo i około 400 m na zachód od jeziora Karwowo. Grodzisko jest bardzo
dobrze zachowane i porośnięte rzadkim lasem. Obiekt ma kształt zbliżony do czworoboku o zaokrąglonych narożnikach z podwójną linią
wałów. Całość mierzy około 210 × 115 m. W części południowej znajduje
się człon I w kształcie owalu o wymiarach 120 × 80 m i wałach o szerokości 10–12 m i wysokości około 4 m. Człon II położony jest bezpośrednio na północ od członu I i jest nieco mniejszy: 80 × 80 m. Od strony
południowej do członu I przylega wypłaszczenie zamknięte niewielkim
obniżeniem (fosa?), które w przeszłości mogło stanowić jeden z elementów kompleksu. Zostało jednak zniwelowane w trakcie prac rolniczych.
Grodzisko w Karwowie to jeden z największych tego typu obiektów
w dorzeczu Regi. Imponująca warownia ma powierzchnię całkowitą
blisko 2,5 ha (ryc. 76–81).
Historia badań: Grodzisko odkryte zostało już w latach 90. XIX w.,
wtedy też wizytację przeprowadził pastor Stützner oraz Adolf Stubenrauch, który opublikował wyniki swoich obserwacji i szczegółowy plan grodziska. Począwszy od lat 30. XX w., grodzisko wielokrotnie wzmiankowano w literaturze przedmiotu, a jego makieta
była ozdobą otwartego w 1931 r. Powiatowego Muzeum Regionalnego w Łobzie (Kreisheimatmuseum in Labes) (ryc. 76–77). W 1970 r.
grodzisko zostało wpisane do rejestru zabytków pod numerem 664.
W 1985 przeprowadzono badania powierzchniowe w ramach AZP.
Grodzisko nie było badane wykopaliskowo.
Wyniki badań z 2017 r.: Na stanowisku wykonano łącznie 84
odwierty. Większość – 56 – zlokalizowana była na członie południo-
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wo-zachodnim (I): 37 na osi SW-NE (długość osi 170 m: odwierty
54–41, 1–23) i 19 na osi NW-SE (długość osi 98 m: odwierty 40–32,
24–31, 55–56). Obie osie przecinały się pod kątem 90° w miejscu
wykonania odwiertu 14. Pozostałe 28 odwiertów wykonano na północno-wschodnim członie (II) stanowiska: 16 na osi SW-NE (długość
osi 75 m: odwierty 57–72) i 12 na osi NW-SE (długość osi 60 m: odwierty 84–77, 73–76). Obie osie przecinały się pod kątem 90° w miejscu
wykonania odwiertu 66 (ryc. 82).
Ponadto na członie I stanowiska na wewnętrznym skłonie wału
w części południowej wyeksplorowano wykop sondażowy o wymiarach 4 × 1 m zorientowany na osi SW-NE (ryc. 82–83).
Badania sondażowo-wierceniowe wykazały, że na stanowisku
w rozpoznanych miejscach zalegają nawarstwienia kulturowe o miąższości dochodzącej do 2,00 m. W wykopie zarejestrowano stosunkowo skomplikowany układ nawarstwień, w których odkryto nieliczny
materiał zabytkowy – 45 fragmentów ceramiki wczesnośredniowiecznej i współczesną podkowę. W oparciu o analizę stratygrafii i materiałów ruchomych wskazać można tylko jedną fazę użytkowania.
Chronologia: 2. połowa X–XI w.
Bibliografia: Stubenrauch 1891a; Łęga 1930, 518, nr 56; Kunkel 1932,
91; Eggers 1960, 32, 43, nr 130; Antoniewicz, Wartołowska 1964, kwadrat IIC nr 32; Rogosz 1971a, 39; Eggers 1978, 266–267, nr 130; Łosiński
1982a, 208, nr 220; Eggers, Graue 1985, Taf. 154.130; Janowski 2017d
Źródła archiwalne: Archiwum MNS, teczka nr 843
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Ryc. 76. Karwowo, gm. Łobez, stan. 1. Plan stanowiska (wg Kunkel 1932)

Ryc. 75. Karwowo, gm. Łobez, stan. 1. Lokalizacja stanowiska
(opr. A. Janowski)
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Ryc. 77. Karwowo, gm. Łobez, stan. 1. Model stanowiska (wg Kunkel 1932)
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Ryc. 78. Karwowo, gm. Łobez, stan. 1. Wizualizacja stanowiska w oparciu
o wyniki skaningu laserowego LiDAR (opr. G. Kiarszys)
Ryc. 79. Karwowo, gm. Łobez, stan. 1. Wał i fosa członu południowego – widok
od południa (fot. A. Janowski)

194

GRODZISKA WCZESNOŚREDNIOWIECZNE W DORZECZU REGI

Katalog. Część 1

Ryc. 80. Karwowo, gm. Łobez, stan. 1. Fosa i wał człony południowego – widok
z członu północnego (fot. A. Janowski)

Ryc. 81. Karwowo, gm. Łobez, stan. 1. Majdan i wał człony południowego –
widok od północnego zachodu (fot. A. Janowski)

Ryc. 82. Karwowo, gm. Łobez, stan. 1. Lokalizacja odwiertów i wykopu na
planie stanowiska (opr. A. Janowski)
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Nr katalogu 7
KOCIERZ, GM. PŁOTY, STAN. 9 (AZP 21-12/29)
Współrzędne geograficzne:
N – 53°50’36”, E –15°15’53”

Ryc. 83. Karwowo, gm. Łobez, stan. 1. Profil wschodni wykopu 1
(fot. A. Janowski)

Ryc. 84. Karwowo, gm. Łobez, stan. 1. Profil północny wykopu 1
(fot. A. Janowski)

Opis obiektu: Domniemane grodzisko jest wyspą położoną około
1300 m na południe od wsi Barkowo w odległości około 40–50 m od
zachodniego brzegu Jeziora Rejowickiego (sztuczny zbiornik wybudowany w 1926 r.). Wyspa wg H.J. Eggersa jest pozostałością wału
grodziska. Ostrów w kształcie dwóch umieszczonych jedna pod
drugą liter C ma długość około 150 m. Jego szerokość dochodzi do
15–20 m, a wyniesienie ponad lustro wody do 3 m. Grunt jest bardzo zwarty, a całość porastają liczne drzewa i krzewy. Powierzchnia
wyspy wynosi około 0,4 ha (ryc. 85–88).
Historia badań: Pierwsze informacje o grodzisku podali już
w latach 30. XX w. badacze niemieccy. Według H.J. Eggersa, który
w 1932 r. odbył objazd grodzisk zachodniopomorskich, grodzisko
zostało zatopione przez „lubińskie jezioro zaporowe” (niem. Lebbiner
Stausee)21, a pozostałości wału nazywane są wyspą Bismarcka (niem.
Biskarckinsel). H.J. Eggers nie miał możliwości zweryfikowania tej
hipotezy, jak sam bowiem napisał, nie mógł wypożyczyć łódki. Prób
takich nie podejmowano również później.
Wyniki badań z 2019 r.: Na obszarze stanowiska wyłącznie wiercenia22. Łącznie wykonano 17 odwiertów: 14 odwiertów na trzech osiach
w części południowej wyspy oraz 3 odwierty w części północnej (ryc. 89).
Badania wykazały, że wyspa jest pochodzenia antropogenicznego,
a w sondowanych miejscach zalegają nawarstwienia o miąższości dochodzącej co najmniej do 2,5 m. Na powierzchni stanowiska znaleziono 6
fragmentów ceramiki o cechach wczesnośredniowiecznych, a w odwiercie 5 fragment polepy (w warstwie 3 na głębokości między 96 a 135 cm).
21 Jezioro Rejowickie.
22 Brak

zgody właściciela terenu na prace wykopaliskowe.
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Biorąc pod uwagę konfigurację terenu przed jego zatopieniem
(ryc. 89), wyspa istotnie może stanowić pozostałość wału odcinkowego broniącego od zachodu dostępu do osiedla znajdującego się na
cyplu otoczonym od południa, wschodu i północy meandrem rzeki.
Chronologia: VIII–XI w.
Bibliografia: Kunkel 1932, 91 (Barkowo); Lemcke 1933, 226 (Barkowo); Eggers 1960, 30, 43, nr 116 (Barkowo); 1964, 12 (Barkowo); 1978,
263, nr 116 (Barkowo); Łosiński 1982a, 200, nr 6 (Barkowo); Janowski
2019a (Barkowo)
Źródła archiwalne: –

Ryc. 85. Kocierz, gm. Płoty, stan. 9. Lokalizacja stanowiska (opr. A. Janowski)
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Ryc. 86. Kocierz, gm. Płoty, stan. 9. Wyspa – widok od południa
(fot. A. Janowski)
Ryc. 88. Kocierz, gm. Płoty, stan. 9. Wnętrze wyspy (fot. A. Janowski)

Ryc. 87. Kocierz, gm. Płoty, stan. 9. Widok z wyspy (wału) w kierunku
wschodnim na domniemany zatopiony majdan grodziska (fot. A. Janowski)

Ryc. 89. Kocierz, gm. Płoty, stan. 9. Lokalizacja odwiertów na wyspie na
cieniowanym model terenu z lotniczego skanowania laserowego (źródło
danych © GUGiK, oprac. A. Janowski)
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Nr katalogu 8
ŁABUŃ WIELKI, GM. RESKO, STAN. 4 (AZP: 22-14/28)
Współrzędne geograficzne:
N – 53°49’27”, E – 15°26’26”

Ryc. 90. Fragment mapy z 1902 r. z lokalizacją grodziska (opr. A. Janowski)

Opis obiektu: Grodzisko położone jest w lesie na zachodnim brzegu Rekowy naprzeciw położonego na jej wschodnim brzegu grodziska
w Iglicach, stan. 1 (AZP 22-14/27), w odległości około 1,9 km na południowy zachód od wsi Iglice i 1,6 km na północny wschód od wsi Łabuń
Wielki. Obiekt ma kształt zbliżony do owalu o wymiarach 55 × 45 m.
Dookolny wał ma około 5 m szerokości i jest wyniesiony o około 0,5–1 m
w stosunku do otoczenia. Całość otacza płytka fosa o szerokości około
5 m. Grodzisko zajmuje powierzchnię około 0,2 ha (ryc. 91–94).
Historia badań: Grodzisko jest stanowiskiem nowo odkrytym
w 2016 r. w ramach prac nad projektem „Polska i Pomorze w kształtowaniu cywilizacji europejskiej (od słowiańskich plemion do przełomu XII/XIII w.)”.
Wyniki badań z 2017 r.: Na obszarze stanowiska łącznie wykonano 21 odwiertów na dwóch prostopadłych do siebie osiach: 11 na osi
S-N (długość osi 50 m: odwierty 1–11) i 8 na osi W-E (długość osi 40 m:
odwierty 21–20, 12–19). Obie osie przecinały się pod kątem 90° w miejscu
wykonania odwiertu 6. Ponadto w części południowej na wewnętrznym
skłonie wału wyeksplorowano wykop sondażowy o wymiarach 4 × 1 m
(ryc. 95–96). Badania wykazały, że na stanowisku w rozpoznanych miejscach zalegają nawarstwienia kulturowe o niewielkiej miąższości dochodzącej do 120 cm. W wykopie zarejestrowano stosunkowo prosty układ
nawarstwień, w których odkryto dość liczny materiał zabytkowy – 103
fragmenty ceramiki wczesnośredniowiecznej i 52 fragmenty prażnic.
W oparciu o analizę stratygrafii wyróżniono tylko jedną fazę zasiedlenia.
Chronologia: 2. połowa VIII – początek IX w.
Bibliografia: Janowski 2017l
Źródła archiwalne: –
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Ryc. 92. Łabuń Wielki, gm. Resko, stan. 4. Wizualizacja stanowiska w oparciu
o wyniki skaningu laserowego LiDAR (opr. G. Kiarszys)

Ryc. 91. Łabuń Wielki, gm. Resko, stan. 4. Lokalizacja stanowiska
(opr. A. Janowski)

Ryc. 93. Łabuń Wielki, gm. Resko, stan. 4. Grodzisko – widok od południa
(fot. A. Janowski)
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Ryc. 94. Łabuń Wielki, gm. Resko, stan. 4. Wał północno-zachodni – widok od
południowego zachodu (fot. A. Janowski)

Ryc. 95. Łabuń Wielki, gm. Resko, stan. 4. Lokalizacja odwiertów i wykopu na
planie stanowiska (opr. A. Janowski)

Katalog. Część 1

Ryc. 96. Łabuń Wielki, gm. Resko, stan. 4. Profil wschodni wykopu 1
(fot. A. Janowski)
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Nr katalogu 9
ŁĘCZNA, GM. PŁOTY, STAN. 1 (AZP 23-11/33)
Współrzędne geograficzne:
N – 53°46’58”, E – 15°09’50”

Opis obiektu: Stanowisko położone jest w lesie na niewielkim,
otoczonym bagnami wyniesieniu w odległości około 700 m od rzeki Gardeminki, około 1,8 km na północ od wsi Wołowiec, 3 km na
północny zachód od wsi Potuliniec i 2,3 m na południe od wsi Łęczna. Obiekt ma kształt zbliżony do owalu i skomplikowany system
umocnień. Człon główny (w części wschodniej) o kształcie zbliżonym do czworoboku z zaokrąglonymi narożnikami ma wymiary 65 ×
65 m i otoczony jest fosą. W części południowej i północnej obwód
obronny przecięty został sprzętem mechanicznym, przypuszczalnie
aby ułatwić gospodarkę leśną. Wały wypiętrzone są około 1,5–2 m
ponad dno fosy. Od zachodu do członu głównego przylega kolejny
człon otoczony wałem podkowiastym. Jego wymiary to 95 m na osi
N-S i 35 m na osi W-E. Wał wypiętrzony jest na podobną wysokość
jak w członie głównym. Całość otacza wał pierścieniowaty, w części
południowej zniszczony drogą gruntową. Wymiary całości wynoszą
około 145 × 135 m, a powierzchnia 1,5 ha (ryc. 97–101).
Historia badań: Grodzisko odkrył w grudniu 1927 r. wizytator
szkolny z Płotów nazwiskiem Wegener. W literaturze powojennej, jako
Mechowo, wzmiankował je H.J. Eggers, a za nim W. Łosiński. Jego lokalizacja pozostawała jednak bliżej nieokreślona. Stanowisko odkryto
ponownie w 2016 r. w trakcie analizy danych ze skaningu laserowego
LiDAR w ramach projektu „Polska i Pomorze w kształtowaniu cywilizacji europejskiej (od słowiańskich plemion do przełomu XII/XIII w.)”.
Wyniki badań z 2017 r.: Na obszarze stanowiska łącznie wykonano 28 odwiertów na osi W-E o długości 135 m oraz wyeksplorowano
w części wschodniej jeden wykop sondażowy o wymiarach 3,5 × 1 m
(ryc. 102–104).
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Badania wykazały, że na stanowisku w rozpoznanych miejscach
zalegają nawarstwienia kulturowe o miąższości dochodzącej do 2 m.
W wykopie zarejestrowano stosunkowo prosty układ nawarstwień,
w których odkryto dość nieliczny materiał zabytkowy – 50 fragmentów ceramiki (46 fragmentów ceramiki wczesnośredniowiecznej
i 4 fragmenty pradziejowe). W oparciu o analizę stratygrafii wyróżnić
można trzy fazy zasiedlenia, w tym dwie poprzedzające powstanie
grodu.
Chronologia: faza I – pradzieje (osada?), faza II – 2. połowa VIII –
1. połowa IX w. (osada?), faza III – IX w. (gród)
Bibliografia: Wegener 1930, 43; Eggers 1960, 34, 44, nr 143; 1978, 271,
nr 143; Łosiński 1982a, 214, nr 384; Janowski 2017ł
Źródła archiwalne: Archiwum MNS, teczka nr 861 (Mechowo)
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Ryc. 98. Łęczna, gm. Płoty, stan. 1. Wizualizacja stanowiska w oparciu
o wyniki skaningu laserowego LiDAR (opr. G. Kiarszys)

Ryc. 97. Łęczna, gm. Płoty, stan. 1. Lokalizacja stanowiska (opr. A. Janowski)

Ryc. 99. Łęczna, gm. Płoty, stan. 1. Grodzisko – widok od zachodu
(fot. A. Janowski)
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Ryc. 100. Łęczna, gm. Płoty, stan. 1. Grodzisko – widok od wschodu
(fot. A. Janowski)
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Ryc. 101. Łęczna, gm. Płoty, stan. 1. Wały II i III i rozdzielająca je fosa – widok
od północy (fot. A. Janowski)
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Ryc. 102. Łęczna, gm. Płoty, stan. 1. Lokalizacja odwiertów i wykopu na planie
stanowiska (opr. A. Janowski)

Ryc. 104. Łęczna, gm. Płoty, stan. 1. Profil wschodni wykopu 1 (fot. A. Janowski)
Ryc. 103. Łęczna, gm. Płoty, stan. 1. Profil południowy wykopu 1
(fot. A. Janowski)
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Nr katalogu 10
ŁOBEZ-ŚWIĘTOBORZEC, GM. ŁOBEZ, STAN. 14
(AZP 26-15/29)
Współrzędne geograficzne:
N – 53°37’10”, E – 15°35’29”

Opis obiektu: Stanowisko położone jest w rzadkim lesie na niewielkim wzniesieniu w odległości około 1,2 km na południowy zachód
od miasta Łobez, na południe od zakola Regi, pomiędzy rzeką a bezimiennym jeziorem. Grodzisko częściowo zniwelowane – w przeszłości
eksploatowane rolniczo. Kształt zbliżony do wydłużonego owalu otoczonego pierścieniowatym wałem. Umocnienia lepiej czytelne jedynie
w części południowej i wschodniej. Wał o szerokości około 10–12 m,
wypiętrzony jest około 0,5 m ponad majdan i około 1,5–2 m ponad okolicę. Na osi N-S grodzisko ma długość 125 m, a szerokość na osi W-E
wynosi 65 m. Powierzchnia całości zbliżona jest do 0,7 ha (ryc. 105–109).
Historia badań: Nie wiadomo, kiedy grodzisko zostało odkryte, ale jako „Alte Schwedische Schanze” widnieje już na mapie
F.W.C. Schmettaua z 1780 r. Pierwsza pewna wzmianka wraz ze schematycznym planem pochodzi z 1861 r. (ryc. 110). Później stanowisko
wielokrotnie wzmiankowano w literaturze. W 1971 r. zostało wpisane
do rejestru zabytków pod nr 704. W 1972 r. miała miejsce wizytacja
konserwatorska w związku z niszczeniem grodziska przez wybieranie piasku i żwiru. W 1985 r. przeprowadzono badania powierzchniowe w ramach AZP. Grodzisko nie było badane wykopaliskowo.
Wyniki badań z 2017 r.: Na obszarze stanowiska wykonano łącznie 34 odwierty na dwóch prostopadłych do siebie osiach: 24 na osi
S-N (długość osi 115 m: odwierty 1–24) i 10 na osi W-E (długość osi
50 m: odwierty 25–34). Obie osie przecinały się pod kątem 90° w miejscu wykonania odwiertu 9. Ponadto w południowej części stanowiska
na wewnętrznym skłonie wału wyeksplorowano wykop sondażowy
o wymiarach 4 × 1 m (ryc. 111–113).
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Badania wykazały, że na stanowisku w rozpoznanych miejscach
zalegają nawarstwienia kulturowe o miąższości dochodzącej do
2,75 m. W wykopie zarejestrowano stosunkowo prosty układ nawarstwień, w których odkryto nieliczny materiał zabytkowy: 92 fragmenty ceramiki (6 fragmentów pradziejowych, 81 fragmentów ceramiki wczesnośredniowiecznej i 5 fragmentów ceramiki współczesnej)
i 3 kości zwierzęce. W oparciu o analizę stratygrafii i źródeł ruchomych wyróżnić można trzy fazy zasiedlenia.
Chronologia: faza I – przełom okresu halsztackiego i lateńskiego
(osada?), faza II – 2. połowa VIII w.–IX w. (osada?), faza III (gród) – IX w.,
faza IV – nowożytność
Bibliografia: Sprenger 1861, 43–44; Behla 1888, 142; Walter 1889, 7,
nr 16; Łęga 1930, 519, nr 58; Kunkel 1932, 91; Eggers 1960, 32, 43, nr 132;
Antoniewicz, Wartołowska 1964, kwadrat IIC nr 36; Rogosz 1971a, 40;
Eggers 1978, 267, nr 131; Łosiński 1982a, 227, nr 713; Janowski 2017m
Źródła archiwalne: Archiwum MNS, teczki nr 829; 914 i 917
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Ryc. 106. Łobez-Świętoborzec, gm. Łobez, stan. 14. Wizualizacja stanowiska
w oparciu o wyniki skaningu laserowego LiDAR (opr. G. Kiarszys)

Ryc. 105. Łobez-Świętoborzec, gm. Łobez, stan. 14. Lokalizacja stanowiska
(opr. A. Janowski)

Ryc. 107. Łobez-Świętoborzec, gm. Łobez, stan. 14. Grodzisko – widok od
wschodu (fot. A. Janowski)
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Ryc. 108. Łobez-Świętoborzec, gm. Łobez, stan. 14. Grodzisko – widok od
północy (fot. A. Janowski)
Ryc. 109. Łobez-Świętoborzec, gm. Łobez, stan. 14. Grodzisko – widok od
południowego zachodu (fot. A. Janowski)
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Ryc. 111. Łobez-Świętoborzec, gm. Łobez, stan. 14. Lokalizacja odwiertów
i wykopu na planie stanowiska (opr. A. Janowski)

Ryc. 110. Łobez-Świętoborzec, gm. Łobez, stan. 14. Plan stanowiska
(wg Sprenger 1861, 45)
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Nr katalogu 11
PRZYTOŃ, GM. WĘGORZYNO, STAN. 1 (AZP: 28-15/54)
Współrzędne geograficzne:
N – 53°32’18”, E – 15°36’34”

Ryc. 112. Łobez-Świętoborzec, gm. Łobez, stan. 14. Profil zachodni wykopu 1
(fot. A. Janowski)

Ryc. 113. ŁobezŚwiętoborzec,
gm. Łobez, stan. 14.
Profil południowy
wykopu 1
(fot. A. Janowski)

Opis obiektu: Stanowisko położone jest na południowo-zachodnim
brzegu Jeziora Przytońskiego, w połowie odległości między zabudowaniami wsi Przytoń a torem kolejowym Runowo Pomorskie – Drawsko
Pomorskie. Obiekt zajmuje niewielkie wzniesienie – półwysep – wśród
łąk i pastwisk, które przy wyższych stanach wody mogło być wyspą. Stanowisko jest silnie zniwelowane – w przeszłości eksploatowane rolniczo
– dlatego wały obronne są praktycznie niewidoczne. Z umocnień lepiej
natomiast czytelna jest wilgotna fosa o szerokości do 20–25 m i głębokości około 2 m. Wymiary majdanu wynoszą około 65 × 50 m, a powierzchnia całości wraz z umocnieniami przekracza 1 ha (ryc. 114–117).
Historia badań: O samym obiekcie bardzo niewiele wiadomo.
W 1938 r. Alfred Rowe dokonał na nim przypadkowego odkrycia.
W roku 1969 r. stanowisko wpisane zostało do rejestru zabytków pod
numerem 611. W 1986 r. przeprowadzono badania powierzchniowe
w ramach AZP. Tylko dwukrotnie stanowisko w Przytoniu ujęte
zostało w literaturze przedmiotu. Nigdy nie prowadzono w tym miejscu badań wykopaliskowych.
Wyniki badań z 2019 r.: Prace archeologiczne prowadzono jedynie
w części północnej grodziska (działka 33/4)23. Na obszarze stanowiska łącznie wykonano 27 odwiertów na dwóch prostopadłych do siebie osiach: 11 na osi SE-NW (długość osi 50 m: odwierty 1–11) i 16 na
osi SW-NE (długość osi 80 m – odwierty 27–22, 12–23). Obie osie przecinały się pod kątem 90° w miejscu wykonania odwiertu 3. Ponadto
w zachodniej części stanowiska wyeksplorowano wykop sondażowy
o wymiarach 4 × 1 m (ryc. 118–120).
23 Nie

uzyskano zgody właściciela sąsiedniej działki 33/3.
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Badania wykazały, że na stanowisku w rozpoznanych miejscach
zalegają nawarstwienia kulturowe o miąższości dochodzącej co najmniej do 2,5 m. Odkryto w nich 687 fragmentów ceramiki wczesnośredniowiecznej, 103 kości zwierzęce i 6 ułamków polepy, a także
grzebień z poroża, nóż żelazny i przęślik gliniany. W oparciu o analizę źródeł ruchomych oraz stratygrafii wskazać można co najmniej
dwie fazy użytkowania tego miejsca.
Chronologia: faza I – 2. poł. IX– 1. poł. X w. (gród), faza II – okres
nowożytny
Bibliografia: Rogosz 1971a, 43–44; Łosiński 1982a, 219, nr 501;
Janowski 2019b
Źródła archiwalne: Archiwum MNS, teczka nr 914

Ryc. 114. Przytoń, gm. Węgorzyno, stan. 1. Lokalizacja stanowiska
(opr. A. Janowski)
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Ryc. 116. Przytoń, gm. Węgorzyno, stan. 1. Grodzisko – widok z góry
(fot. A. Janowski)

Ryc. 115. Przytoń, gm. Węgorzyno, stan. 1. Wizualizacja stanowiska w oparciu
o wyniki skaningu laserowego LiDAR (opr. G. Kiarszys)

Ryc. 117. Przytoń, gm. Węgorzyno, stan. 1. Grodzisko – widok od
południowego zachodu (fot. A. Janowski)
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Ryc. 118. Przytoń, gm. Węgorzyno, stan. 1. Lokalizacja odwiertów i wykopu na
planie stanowiska (opr. A. Janowski)
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Ryc. 119. Przytoń, gm. Węgorzyno, stan. 1. Profil zachodni wykopu 1
(fot. A. Janowski)
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Nr katalogu 12
RESKO, GM. RESKO, STAN. 1 (AZP 23-13/59)
Współrzędne geograficzne:
N – 53°45’19”, E – 15°20’51”

Ryc. 120. Przytoń, gm. Węgorzyno, stan. 1. Profil południowy wykopu 1
(fot. A. Janowski)

Opis obiektu: Grodzisko położone jest w lesie na lewym brzegu
Regi około 4,2 m na południowy zachód od Reska i około 1,4 km
od osady Żerzyno. Obiekt ma dziś kształt owalu z wklęsłym majdanem i podkowiastym wałem otwartym od strony rzeki oraz wymiary
112 × 87 m. Być może pierwotnie gród otoczony był wałem pierścieniowatym? Wał o szerokości około 15–18 m ma wysokość 2 m w stosunku do powierzchni majdanu i poprzedzony jest fosą o szerokości około 10 m i głębokości do 1,5 m. W części południowej w wale
widoczne jest wyraźne obniżenie – brama(?) (ryc. 121–122, 124–125).
Historia badań: Zapewne to o tym grodzisku wspomniał w 1930 r.
wizytator szkolny z Płotów nazwiskiem Wegener. Grodzisko noszące nazwę Hornsburg miało się znajdować w lub przy m. Ornshagen
– dzisiejsze Żerzyno. Później informacja o nim uległa zapomnieniu.
Grodzisko zostało odkryte ponownie w 1960 r. przez pracowników
Muzeum w Szczecinie. W 1970 r. grodzisko wpisane zostało do rejestru zabytków pod numerem 608. W momencie dokonywania wpisu
wskazano złą lokalizację grodziska, dlatego też w 1990 r. w trakcie
badań w ramach AZP ekipa dokonująca weryfikacji nie znalazła stanowiska. Stanowisko nie było badane wykopaliskowo.
Wyniki badań z 2016 r.: Na obszarze stanowiska wykonano łącznie 30 odwiertów na dwóch prostopadłych do siebie osiach: 17 na
osi N-S (długość osi 80 m: odwierty 1–17) i 13 na osi W-E (długość
osi 75 m: odwierty 18–30). Obie osie przecinały się pod kątem 90°
w miejscu wykonania odwiertu 10. Ponadto we wschodniej części
stanowiska na wewnętrznym skłonie wału wyeksplorowano jeden
wykop sondażowy o wymiarach 4 × 1 m (ryc. 123, 126–127).

234

GRODZISKA WCZESNOŚREDNIOWIECZNE W DORZECZU REGI

Katalog. Część 1

Badania wykazały, że na stanowisku w rozpoznanych miejscach
zalegają nawarstwienia kulturowe o miąższości dochodzącej do 2 m,
w których zarejestrowano stosunkowo liczny materiał zabytkowy:
245 fragmentów ceramiki (2 fragmenty ceramiki pradziejowej, 243
fragmenty ceramiki wczesnośredniowiecznej), 16 fragmentów kości
zwierzęcych i 12 ułamków polepy i żelazny uchwyt wiadra. W oparciu o analizę stratygrafii i źródeł ruchomych wyróżnić można dwie
fazy zasiedlenia.
Chronologia: faza I – okres halsztacki (osada), faza II – 2. połowa VIII–IX w. (gród i być może poprzedzająca go osada)
Bibliografia: Wegener 1930, 45; Antoniewicz, Wartołowska 1964,
kwadrat IIC nr 24; Rogosz 1971a, 36; Łosiński 1982a, 220, nr 532;
Janowski 2016g
Źródła archiwalne: Archiwum MNS, teczka nr 879

Ryc. 121. Resko, stan. 1. Lokalizacja stanowiska (opr. A. Janowski)
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Ryc. 122. Resko, gm. Resko, stan. 1. Wizualizacja stanowiska w oparciu
o wyniki skaningu laserowego LiDAR (opr. G. Kiarszys)

Katalog. Część 1

237

Ryc. 123. Resko, gm. Resko, stan. 1. Lokalizacja odwiertów i wykopu na planie
stanowiska (opr. A. Janowski)
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Ryc. 124. Resko, gm. Resko, stan. 1. Widok grodziska od południa
(fot. A. Janowski)

Ryc. 125. Resko, gm. Resko, stan. 1. Widok majdanu od południowego wschodu
(fot. A. Janowski)
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Nr katalogu 13
SMORAWINA, GM. RADOWO MAŁE, STAN. 1
(AZP 25-14/70)
Współrzędne geograficzne:
N – 53°40’27”, E – 15°31’01”
Ryc. 126. Resko, gm. Resko, stan. 1. Profil południowy wykopu 1 (fot. A. Janowski)

Ryc. 127. Resko, gm.
Resko, stan. 1. Profil
wschodni wykopu 1
(fot. A. Janowski)

Opis obiektu: Stanowisko znajduje się w lesie, na szczycie wzgórza
morenowego, w odległości około 1 km m na północny zachód od wsi
Smorawina i około 800 m na północny wschód od jeziora Głębokie.
Grodzisko jest bardzo dobrze zachowane. Obiekt ma kształt zbliżony
do wydłużonego owalu i otoczony jest podwójną linią wałów. Wał
zewnętrzny ma szerokość około 10 m i wysokość około 2 m ponad
otoczenie. W centrum tej struktury o wymiarach 180 × 95 m znajduje
się mniejszy człon II. Ma on kształt kara i wymiary 80 × 60 m. Wały
mają około 10 m szerokości i niewielką wysokość. Całe grodzisko zajmuje powierzchnię blisko 2 ha (ryc. 128–132).
Historia badań: Grodzisko zostało odkryte nie później niż w latach
90. XIX w. W 1891 r. wizytował je Adolf Stubenrauch, który w kilku
miejscach wykonał sondaże (o nieznanej bliżej lokalizacji i rozmiarach). W 1970 r. stanowisko zostało wpisane do rejestru zabytków
pod numerem 653. Od lat 60 XX w. grodzisko jest też regularnie
uwzględniane w katalogach stanowisk i grodzisk pomorskich. Mimo
to archeolodzy prowadzący badania powierzchniowe w ramach AZP
w 1997 r. nie stwierdzili istnienia grodziska.
Wyniki badań z 2017 r.: Na obszarze stanowiska łącznie wykonano
60 odwiertów na trzech osiach. Na członie S stanowiska wykonano 30
odwiertów: 17 na osi N-S (długość osi 80 m: odwierty 1–17) i 13 na osi
W-E (długość osi 60 m: odwierty 24–18 i 25–30). Obie osie przecinały
się pod kątem 90° w miejscu wykonania odwiertu 8. Na członie N
stanowiska wykonano 30 odwiertów: 12 na osi N-S (długość osi 60 m:
odwierty 31–42) i 18 na osi W-E (długość osi 90 m: odwierty 60–51,
43–50). Obie osie przecinały się pod kątem 90° w miejscu wykona-
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nia odwiertu 35. Ponadto w południowej części członu S stanowiska
na koronie wału wyeksplorowano wykop sondażowy o wymiarach
3,5 × 1 m (ryc. 133–136).
Badania wykazały, że na stanowisku w rozpoznanych miejscach
zalegają nawarstwienia o niewielkiej miąższości dochodzącej poza
strefą wałów zaledwie do około 1 m. Zarejestrowano w nich bardzo
nieliczny materiał zabytkowy w postaci zaledwie 3 fragmentów ceramiki wczesnośredniowiecznej. W oparciu o analizę stratygrafii wskazać można tylko jedną fazę użytkowania tego miejsca.
Chronologia: VIII w.
Bibliografia: Kunkel 1932, 91; Eggers 1960, s. 33, 43, nr 135; Antoniewicz, Wartołowska 1964, kwadrat IIC nr 31; Rogosz 1971a, 40; Eggers
1978, 268, nr 135; Łosiński 1982a, 223, nr 601; Janowski 2017e
Źródła archiwalne: Archiwum MNS, teczka nr 842

Ryc. 128. Smorawina, gm. Radowo Małe, stan. 1. Lokalizacja stanowiska
(opr. A. Janowski)
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Ryc. 130. Smorawina, gm. Radowo Małe, stan. 1. Człon północny – wał i fosa od
wschodu (fot. A. Janowski)

Ryc. 129. Smorawina, gm. Radowo Małe, stan. 1. Wizualizacja stanowiska
w oparciu o wyniki skaningu laserowego LiDAR (opr. G. Kiarszys)
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Ryc. 131. Smorawina, gm. Radowo Małe, stan. 1. Człon południowy – widok od
północy (fot. A. Janowski)

Ryc. 132. Smorawina, gm. Radowo Małe, stan. 1. Człon północny – widok od
północy (fot. A. Janowski)
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Ryc. 134. Smorawina, gm. Radowo Małe, stan. 1. Rzut dna – spalone belki
z konstrukcji wału (fot. A. Janowski)

Ryc. 135. Smorawina, gm. Radowo Małe, stan. 1. Profil wschodni wykopu 1
(fot. A. Janowski)

Ryc. 133. Smorawina, gm. Radowo Małe, stan. 1. odwiertów i wykopu na planie
stanowiska (opr. A. Janowski)
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Nr katalogu 14
STAROGARD ŁOBESKI, GM. RESKO, STAN. 1 (AZP
24-15/2)
Współrzędne geograficzne:
N – 53°44’29”, E – 15°31’08”

Ryc. 136. Smorawina, gm. Radowo Małe, stan. 1. Profil południowy wykopu 1 –
spalona konstrukcja wału obronnego (fot. A. Janowski)

Opis obiektu: Grodzisko znajduje się w lesie około 2 km na południe od Starogardu, bezpośrednio nad brzegiem rzeki i jej starorzecza. Grodzisko posiada bardzo czytelną i dobrze zachowaną formę
terenową, a jego długość na osi SW-NE wynosi około 94 m, a szerokość na osi NW-SE około 75 m. Od północy, wschodu i zachodu obiekt
otoczony jest dobrze zachowanym podkowiastym wałem. Dodatkowo od północy i północnego wschodu czytelna jest fosa. Wał wypiętrzony jest około 2–3 m ponad poziom majdanu i około 5 m ponad
dno fosy. Na majdanie widoczny jest ślad po wykopie H.J. Eggersa
z 1938 r. (ryc. 137–138, 140–141).
Historia badań: Stanowisko jako Burgwall zaznaczone zostało już
na mapie Urmesstischblatt z 1834 r. W październiku 1891 r. Adolf
Stubenrauch wspólnie z grafem von Borcke przeprowadził pierwsze prace wykopaliskowe, w trakcie których założył cztery wykopy
(ryc. 139, 142). Ze sporządzonego po badaniach szkicu oraz notatki,
zachowanych w Archiwum Muzeum Narodowego w Szczecinie,
wynika, że w wykopie 1, który przecinał wał w części południowo-wschodniej, około 2 stóp poniżej powierzchni gruntu znajdowała
się zwarta warstwa węgla drzewnego. Z kolei w wykopie 4 w południowo-zachodniej części grodziska natrafiono na kamienne oblicowanie, które, jak sądził A. Stubenrauch, zabezpieczało wał przed
podmywaniem przez Regę. Pozostałe dwa wykopy zostały założone na majdanie. W wykopie 2 do głębokości około 1,5 m występował popiół i przepalone kamienie przemieszane ze skorupami
słowiańskimi. Podobne skorupy wystąpiły wraz z przepaloną gliną
w wykopie 3.
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W 1938 r. na stanowisku badania przeprowadził H.J. Eggers (ryc.
143–145). W centralnej części majdanu założył on wykop o długości
20 i szerokości 1 m, poszerzony następnie w partii centralnej. Zarejestrowano tylko dwie warstwy: humus o miąższości do około 70 cm
i calec. Wykop ten czytelny jest w terenie do dziś.
W 1970 r. grodzisko zostało wpisane do rejestru zabytków pod
numerem 654. W 1988 r. przeprowadzono badania powierzchniowe
w ramach AZP.
Wyniki badań z 2016 r.: Na obszarze stanowiska łącznie wykonano 34 odwierty na dwóch prostopadłych do siebie osiach: 13 na
osi NW-SE (długość osi 60 m: odwierty 1–13) i 21 na osi SW-NE (długość osi 100 m: odwierty 14–34). Obie osie przecinały się pod kątem
90° w miejscu wykonania odwiertu 6. Ponadto w północnej części
stanowiska na wewnętrznym skłonie wału wyeksplorowano wykop
sondażowy o wymiarach 4 × 1 m (ryc. 10–12).
Badania wykazały, że na stanowisku w rozpoznanych miejscach
zalegają nawarstwienia kulturowe o miąższości dochodzącej do
2,10 m, w których odkryto dość liczny materiał zabytkowy: 356 fragmentów ceramiki wczesnośredniowiecznej, 2 fragmenty kości zwierzęcych, 8 grudek polepy, 2 przęśliki gliniane, nóż i nieokreślony
przedmiot żelazny. W oparciu o analizę stratygrafii i źródeł ruchomych wyróżnić można dwie fazy zasiedlenia.
Chronologia: Faza I – 2. połowa VIII –IX w. (osada?), faza II – 2. połowa IX w. (gród)24
Bibliografia: Stubenrauch 1891b; Lemcke 1912, 423; Walter 1913,
336; Łęga 1930, 518, nr 55; Kunkel 1932, 91; Eggers 1939, 38–39, 41–42;
Antoniewicz, Wartołowska 1964, kwadrat IIC nr 25; Eggers 1960, 33,
43, nr 137, Rogosz 1971a, 38; Eggers 1978, 268–269, nr 137; Eggers, Graue
1985, Taf. 158.137; Łosiński 1982a, 224, nr 615; 1990, 45, nr 62; Janowski
2012b; 2016i
Źródła archiwalne: Archiwum MNS, teczka nr 890

24 W trakcie badań nie zarejestrowano materiałów ceramicznych z X w. – takich jak
pozyskane w trakcie badań H.J. Eggers w 1938 r. na majdanie (por. Janowski 2012b). Trudno jednoznacznie wyjaśnić tę sytuację. Być może zarejestrował on jeszcze młodszą fazę
zasiedlenia.

Ryc. 137. Starogard Łobeski, gm. Resko, stan. 1. Lokalizacja stanowiska
(opr. A. Janowski)
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Ryc. 138. Starogard Łobeski, gm. Resko, stan. 1. Wizualizacja stanowiska
w oparciu o wyniki skaningu laserowego LiDAR (opr. G. Kiarszys)

Ryc. 139. Starogard Łobeski, gm. Resko, stan. 1. Szkic stanowiska z opisem
sporządzonym przez A. Stubenraucha. Legenda: a – wysokość grodziska
– dwie wysokości człowieka (jeden człowiek 1,70 m wysokości); b – j.w.;
c – miejsce, gdzie na głębokości około 2 łopat poniżej humusu znaleziono kości,
zęby, poroże, węgle, popiół i słowiańskie skorupy niezdobione i zdobione;
d – wjazd na wał, taki jak przed przejściem lub przyczółkiem mostowym;
e – wyraźnie jeszcze rozpoznawalny [stały ląd – A.J.]; f – łąka; g – oznacza
stały ląd leżący przed osuszonym rowem; h – miejsca, w których nie ma wału
(wg Archiwum MNS teczka 890)
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Ryc. 140. Starogard Łobeski, gm. Resko, stan. 1. Widok od wschodu
(fot. A. Janowski)

Ryc. 141. Starogard Łobeski, gm. Resko, stan. 1. Widok majdanu od północnego
zachodu (fot. A. Janowski)
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Ryc. 142. Starogard
Łobeski, gm.
Resko, stan. 1. Szkic
z lokalizacją wykopów
A. Stubenraucha w 1891 r.
i „przekrój” przez wał
w części wschodniej
grodziska (wg Archiwum
MNS teczka 890)
(opr. A Janowski)

Ryc. 144. Starogard Łobeski, gm. Resko, stan. 1. Plan grodziska z lokalizacją
wykopu H.J. Eggersa z 1938 r. i profil południowy wykopu (wg Archiwum
MNS teczka 890)

Ryc. 143. Starogard Łobeski, gm. Resko, stan. 1. Plan z lokalizacją grodziska
(wg Eggers, Graue 1985, Taf. 158)
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Ryc. 146. Starogard Łobeski, gm. Resko, stan. 1. Lokalizacja odwiertów
i wykopu z 2016 r. (opr. A. Janowski)

Ryc. 145. Starogard Łobeski, gm. Resko, stan. 1. Stanowisko w trakcie badań
H.J. Eggersa w 1938 r. (wg Archiwum MNS teczka 890) (opr. A Janowski)
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Ryc. 148. Starogard Łobeski, gm. Resko, stan. 1. Profil zachodni wykopu 1
z 2016 r. (rys. A. Janowski)

Ryc. 147. Starogard Łobeski, gm. Resko, stan. 1. Profil północny wykopu 1
z 2016 r. (fot. A. Janowski)
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Nr katalogu 15
TARNOWO, GM. ŁOBEZ, STAN. 16 (AZP 25-16/75)
Współrzędne geograficzne:
N – 53°40’41”, E – 15°44’08”

Opis obiektu: Grodzisko położone jest na morenowym wzniesieniu na wschodnim brzegu Starej Regi około 200 m na północ od wsi
Tarnowo. Obiekt ma kształt zbliżony do owalu o długości 65 i szerokości maksymalnej 45 m. Część E od strony doliny Starej Regi jest
uszkodzona. Dookolny wał ma około 6–8 m szerokości i jest wyniesiony o około 2,5–3 m w stosunku do otoczenia i około 0,5–1 m
w stosunku do powierzchni majdanu. Domniemany obiekt zajmuje
powierzchnię około 0,25 ha (ryc. 149–152).
Historia badań: Grodzisko zostało odkryte przypuszczalnie już
w latach 90. XIX w. W archiwum MNS znajduje się datowana na
19 kwietnia 1895 r. notatka następującej treści: „Tarnowo. Dziwnie
uformowana góra. Grodzisko”. Brak jednak lokalizacji tego stanowiska. Stanowisko odkryto ponownie w 2015 r. w trakcie analizy
danych ze skaningu laserowego LiDAR w ramach projektu „Polska
i Pomorze w kształtowaniu cywilizacji europejskiej (od słowiańskich
plemion do przełomu XII/XIII w.)”.
Wyniki badań z 2017 r.: Na obszarze stanowiska łącznie wykonano 19 odwiertów na dwóch prostopadłych do siebie osiach: 14 na
osi S-N (długość osi 65 m: odwierty 1–14) i 5 na osi E-W (długość osi
25 m: odwierty 15–19). Obie osie przecinały się pod kątem 90° w miejscu wykonania odwiertu 7. Ponadto w zachodniej części stanowiska
na wewnętrznym skłonie wału wyeksplorowano wykop sondażowy
o wymiarach 2 × 1 m25 (ryc. 153–154).
Badania wykazały, że na stanowisku w rozpoznanych miejscach
zalegają nawarstwienia o miąższości dochodzącej do 2 m w partii
25 Wykonanie

większego sondażu nie było możliwe ze względu na znaczny stopień
zarośnięcia stanowiska młodym lasem.
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wału obronnego. Jednoznaczna ich ocena jest utrudniona ze względu na charakterystykę podłoża (żwiry z kamieniami) – trudno ocenić, czy są to warstwy kulturowe, czy naturalne. W wykopie zarejestrowano prosty układ nawarstwień, w których odkryto dość liczny
materiał zabytkowy: 84 fragmenty ceramiki wczesnośredniowiecznej,
2 kości zwierzęce, przęślik gliniany i 3 krzemienie. W oparciu o analizę stratygrafii i źródeł ruchomych wskazać można tylko jedną fazę
użytkowania.
Chronologia: 2. połowa X – 1. połowa XI w.
Bibliografia: Janowski 2017f
Źródła archiwalne: Archiwum MNS, teczka nr 894
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Ryc. 150. Tarnowo, gm. Łobez, stan. 16. Wizualizacja stanowiska w oparciu
o wyniki skaningu laserowego LiDAR (opr. G. Kiarszys)
Ryc. 151. Tarnowo, gm. Łobez, stan. 16.
Widok na stanowisko od strony wschodniej (fot. A. Janowski)

Ryc. 149. Tarnowo, gm. Łobez, stan. 16. Lokalizacja stanowiska
(opr. A. Janowski)
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Ryc. 152. Tarnowo, gm. Łobez, stan. 16. Grodzisko – widok od północy
(fot. A. Janowski)

Ryc. 153. Tarnowo, gm. Łobez, stan. 16. Lokalizacja odwiertów i wykopu na
planie stanowiska (opr. A. Janowski)

Ryc. 154. Tarnowo, gm. Łobez, stan. 16. Wykop 1 – profil północny
(fot. A. Janowski)
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Nr katalogu 16
WICIMICE, GM. RESKO, STAN. 1 (AZP 21-14/4)
Współrzędne geograficzne:
N – 53°51’42”, E – 15°28’08”

Opis obiektu: Grodzisko położone jest w lesie na wschodnim brzegu Pniewki około 1 km na północny zachód od wsi Stołążek i około
4,3 km na południowy wschód od Wicimic. Grodzisko ma skomplikowany układ umocnień. Główny element stanowi położony w północnej części pierścieniowaty obwód obronny o średnicy 43–44 m,
otoczony wałem o szerokości około 10 m i wysokości około 1,5–2 m.
Kolejne elementy umocnień stanowią półkoliste wały położone na
południe od niego. Niewykluczone, że najbliższy pierwotnie miał
kształt pierścieniowaty i otaczał cały człon główny – obecnie część
północna jest jednak mocno zniwelowana. Dodatkowe wały mają szerokość 10–12 m i wysokość około 1–1,5 m. Drugi położony najbardziej
na południe wał poprzedza niewielka fosa (szerokość 4 m i głębokość 1 m). Całe grodzisko na osi N-S przecina leśna droga. Obiekt
ma łącznie około 125 m długości i maksymalnie 70 m szerokości oraz
powierzchnię około 0,85 ha. Grodzisko jest bardzo gęsto porośnięte
młodym lasem (ryc. 155–157).
Historia badań: Grodzisko zostało przypadkowo odkryte w grudniu 1940 r. przez Alfreda Rowe z Łobza, który sporządził też schematyczny szkic grodziska. W okresie powojennym obiekt tylko kilkakrotnie wzmiankowano w literaturze. W 1996 r. przeprowadzono
badania w ramach AZP, wskazując na konieczność przeprowadzenia
prac weryfikacyjnych w związku ze słabo czytelną formą terenową
obiektu. Grodzisko nie było badane wykopaliskowo.
Wyniki badań z 2016 r.: Na obszarze stanowiska łącznie wykonano
16 odwiertów: 12 na osi NE-SW w części północno-zachodniej grodziska
na tzw. gródku wewnętrznym (długość osi 19 m). Odwiert 13 wykonano w miejscu planowanego wykopu w części północnej, a odwierty
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14–16 w miejscu planowanego wykopu w części południowej. Ponadto
wyeksplorowano dwa wykopy sondażowe: nr 1 – o wymiarach 3 × 1 m,
w południowo-wschodniej części stanowiska na wewnętrznym skłonie
wału; nr 2 – o wymiarach 2 × 1 m, w północnej części stanowiska na
wewnętrznym skłonie wału (ryc. 158–160).
Badania wykazały, że na stanowisku w rozpoznanych miejscach
zalegają nawarstwienia kulturowe o niewielkiej miąższości dochodzącej do około 1,20 m. Prace w wykopie 2 nie doprowadziły do
odkrycia źródeł datujących. Natrafiono na nie natomiast w wykopie 1: 85 fragmentów ceramiki wczesnośredniowiecznej. W oparciu
o analizę stratygrafii i źródeł ruchomych wyróżnić można co najmniej jedną fazę zasiedlenia.
Chronologia: faza I – 2. połowa VIII–przełom 1.–2. ćwierci IX w.
(osada), faza II – IX w. (gród)
Bibliografia: Kunkel 1940, 336, przypis 215; Eggers 1960, 34, 44, nr 142;
1978, 271, nr 142; Łosiński 1982a, 217, nr 453; Janowski 2016d
Źródła archiwalne: Archiwum MNS, teczka nr 898
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Ryc. 156. Wicimice, gm. Resko, stan. 1. Wizualizacja stanowiska w oparciu
o wyniki skaningu laserowego LiDAR (opr. G. Kiarszys)
Ryc. 157. Wicimice, gm. Resko, stan. 1. Wał i fosa S od wschodu (fot. A. Janowski)

Ryc. 155. Wicimice, gm. Resko, stan. 1. Lokalizacja stanowiska
(opr. A. Janowski)
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Ryc. 158. Wicimice, gm. Resko, stan. 1. Lokalizacja odwiertów i wykopów na
planie stanowiska (opr. A. Janowski)

Ryc. 159. Wicimice, gm. Resko, stan. 1. Profil wschodni wykopu 1
(fot. A. Janowski)
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Ryc. 160. Wicimice, gm. Resko, stan. 1. Profil zachodni wykopu 2
(fot. A. Janowski)
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Nr katalogu 17
WIELEŃ POMORSKI, GM. CHOCIWEL, STAN. 1
(AZP 29-14/5)
Współrzędne geograficzne:
N – 53°30’44”, E – 15°26’02”

Opis obiektu: Grodzisko położone jest nad samym brzegiem
w południowej partii jeziora Woświn. Obiekt ma kształt podkowy
o średnicy około 80 m. Półkolisty wał obronny jest otwarty od strony
jeziora. Od strony lądu wał poprzedza fosa o głębokości około 1 m
i szerokości około 10 m. Majdan położony jest około 3–3,5 m poniżej korony wału i jedynie w partii zachodniej jego powierzchnia
jest horyzontalna. Mniej więcej około 20 m od wału majdan i wały
północny oraz południowy opadają dość stromo w kierunku jeziora. Na brzegu jeziora u podnóża grodziska znajdują się dwa wysięki
wodne – źródełka. Wały porasta rzadki las liściasty, a na majdanie
bardzo gęste samosiejki (ryc. 161–166).
Historia badań: Pierwsze informacje w literaturze na temat stanowiska (stan. 1) w Wieleniu Pomorskim pochodzą już z 1. poł. XIX w.
W 1897 r. w Adolf Stubenrauch wykonał szkic obiektu i w południowo-wschodniej części wykonał sondaż (brak danych o rozmiarach),
w którym odkrył „ceramikę słowiańską”. Później stanowisko wielokrotnie wzmiankowano w literaturze – m.in. H.J. Eggers opisywał je jako
zaginione. Stanowisko zostało w 1969 r. wpisane do rejestru zabytków
pod numerem 623 (jako Cieszyno, stan. 2). W 1972 r. grodzisko było
wizytowane w związku z wykonaniem przekopu przez wał północny,
by umożliwić wjazd traktorów na teren majdanu w celu prowadzenia
gospodarki leśnej. W 1994 r. na stanowisku przeprowadzono badania
powierzchniowe w ramach AZP, a w 2006 r. penetrowano dno jeziora
w jego bezpośrednim sąsiedztwie.
Wyniki badań z 2015 r.: Na obszarze stanowiska wykonano
20 odwiertów na dwóch prostopadłych do siebie osiach: 9 na osi W-E
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(długość osi 37 m: odwiert 20, 18, 5–1, 6, 19) i 11 na osi N-S (długość osi
55 m: odwierty 17–12, 1, 7–11). Obie osie przecinały się pod kątem 90°
w miejscu wykonania odwiertu 1. Ponadto w zachodniej części majdanu pod wałem wyeksplorowano wykop sondażowy o wymiarach
4 × 1 m (ryc. 167–168).
Badania wykazały, że poza partią wałów na stanowisku w rozpoznanych miejscach zalegają nawarstwienia kulturowe o niewielkiej
miąższości dochodzącej do 60–80 cm i niewielkim stopniu skomplikowania. Odkryto w nich: 160 fragmentów ceramiki wczesnośredniowiecznej, grot strzały, osełkę oraz 7 krzemieni i 3 grudki polepy.
W oparciu o analizę stratygrafii i źródeł ruchomych wyróżnić można
tylko jedną fazę zasiedlenia.
Chronologia: 2. połowa VIII–1. połowa IX w.
Bibliografia: Łęga 1930, 517, nr 64; Kunkel 1932, 91, nr 13; Eggers
1960, 28, 43, nr 101; Antoniewicz, Wartołowska 1964, 51, IIC 53; Filipowiak 1969, ryc. 27, nr 63; Rogosz 1971a, 45; Eggers 1978, 258, nr 101;
Łosiński 1982a, 230, nr 778; Hinz 1988, 11-13; Chudziak, Kaźmierczak,
Mierzejewski, Niegowski 2006; Janowski 2015e
Źródła archiwalne: Archiwum MNS teczki nr 892, 1612
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Ryc. 162. Wieleń Pomorski, gm. Chociwel, stan. 1. Plan stanowiska z 1897 r.
(wg Archiwum MNS w Szczecinie, teczka 1612; (opr. A. Janowski)

Ryc. 161. Wieleń Pomorski, gm. Chociwel, stan. 1. Lokalizacja stanowiska
(opr. A. Janowski)

Ryc. 163. Wieleń Pomorski, gm. Chociwel, stan. 1. Wizualizacja stanowiska
w oparciu o wyniki skaningu laserowego LiDAR (opr. G. Kiarszys)
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Ryc. 164. Wieleń Pomorski, gm. Chociwel, stan. 1. Profil stanowiska na osi W-E
(opr. G. Kiarszys)

Ryc. 165. Wieleń Pomorski, gm. Chociwel, stan. 1. Widok od zachodu
(fot. A. Janowski)
Ryc. 167. Wieleń Pomorski, gm. Chociwel, stan. 1. Lokalizacja odwiertów
i wykopu na planie stanowiska (opr. A. Janowski)

Ryc. 166. Wieleń Pomorski, gm. Chociwel, stan. 1. Widok od południa
(fot. A. Janowski)

Ryc. 168. Wieleń Pomorski, gm. Chociwel, stan. 1. Profil zachodni wykopu 1
(fot. A. Janowski)
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Nr katalogu 18
WIEWIECKO, GM. WĘGORZYNO, STAN. 1
(AZP 28-16/24)
Współrzędne geograficzne:
N – 53°31’17”, E – 15°40’41”

Opis obiektu: Grodzisko w Wiewiecku położone jest w gęstym
lesie na morenowym wzniesieniu o stromych stokach leżącym około 200 m na północ od linii kolejowej Runowo Pomorskie–Drawsko
Pomorskie i w odległości około 1,7 km na południowy wschód od wsi
Wiewiecko. Grodzisko dobrze zachowane, ma kształt owalu o długości 120 m i szerokości około 80 m. Dookolny wał ma około 15 m
szerokości i jest wyniesiony o około 5 m w stosunku do otoczenia.
Centrum „majdanu” znacznie wypiętrzone – jego powierzchnia znajduje się powyżej korony wałów w części północnej i południowej.
Spowodowało to powstanie „fosy wewnętrznej”. Grodzisko zajmuje
powierzchnię około 0,8 ha (ryc. 169–172).
Historia badań: Grodzisko zostało odkryte w 1892 r. W 1969 r. stanowisko zostało wpisane do rejestru zabytków pod numerem 612.
Po wojnie dwukrotnie (1961 r., 1986 r. – AZP) prowadzono na grodzisku prace powierzchniowe, nigdy jednak nie było badane wykopaliskowo.
Wyniki badań z 2017 r.: Na obszarze stanowiska łącznie wykonano 32 odwierty na dwóch prostopadłych do siebie osiach: 20 na osi
E-W (długość osi 90 m: odwierty 1–20) i 12 na osi S-N (długość osi
58 m: odwierty 27–21, 28–32). Obie osie przecinały się pod kątem 90°
w miejscu wykonania odwiertu 11. Ponadto w południowej części
stanowiska na wewnętrznym skłonie wału wyeksplorowano wykop
sondażowy o wymiarach 4 × 1 m (ryc. 173–175).
Badania wykazały, że na stanowisku w rozpoznanych miejscach
zalegają nawarstwienia o miąższości dochodzącej do 1,80 m. Jednoznaczna ich ocena jest utrudniona ze względu na charakterysty-
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kę podłoża oraz konfigurację terenu charakterystyczną raczej dla
gródków stożkowatych – w części północnej i południowej dookolny
wał położony jest około 3–4 m niżej niż platau centralnego stożka/
majdanu. Jedynie w części zachodniej i wschodniej wały są na tej
samej wysokości co plateu. W wykopie usytuowanym w południowej
części „fosy wewnętrznej” zarejestrowano stosunkowo prosty układ
nawarstwień, a w nich nieliczny materiał zabytkowy: 15 fragmentów ceramiki wczesnośredniowiecznej i 3 kości zwierzęce. W oparciu
o analizę stratygrafii i źródeł ruchomych wyróżnić można tylko jedną
fazę użytkowania.
Chronologia: 2. połowa VIII–IX w.
Bibliografia: Kunkel 1932, 91; Eggers 1960, 32, nr 129; Antoniewicz,
Wartołowska 1964, kwadrat IIC nr 55; Eggers 1978, 266, nr 129; Łosiński 1982a, 230, nr 781; 1990, 46, nr 81; Janowski 2017g
Źródła archiwalne: Archiwum MNS teczka nr 900
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Ryc. 170. Wiewiecko, gm. Węgorzyno, stan. 1. Wizualizacja stanowiska
w oparciu o wyniki skaningu laserowego LiDAR (opr. G. Kiarszys)

Ryc. 169. Wiewiecko, gm. Węgorzyno, stan. 1. Lokalizacja stanowiska
(opr. A. Janowski)

Ryc. 171. Wiewiecko, gm. Węgorzyno, stan. 1. Widok majdanu od
południowego wschodu (fot. A. Janowski)
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Ryc. 173. Wiewiecko, gm. Węgorzyno, stan. 1. Lokalizacja odwiertów i wykopu
na planie stanowiska (opr. A. Janowski)

Ryc. 172. Wiewiecko, gm. Węgorzyno, stan. 1. Profile grodziska
(opr. G. Kiarszys)
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Ryc. 175. Wiewiecko, gm. Węgorzyno, stan. 1. Wykop 1 – profil zachodni
(fot. A. Janowski)

Ryc. 174. Wiewiecko, gm. Węgorzyno, stan. 1. Wykop 1 – bruk kamienny –
I poziom eksploracji (fot. A. Janowski)
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Nr katalogu 22
ZDROJE, GM. WĘGORZYNO, STAN. 1 (AZP 28-16/1)
Współrzędne geograficzne:
N – 53°33’21”, E – 15°39’38”

Opis obiektu: Grodzisko położone jest około 1,2 m na północny
zachód od wsi Węgorsko. Stanowisko znajduje się głęboko w lesie,
na lewym brzegu rzeki Brzeźnicka Węgorza, pomiędzy nią a dwoma
wysychającymi, zabagnionymi dziś jeziorami. Grodzisko ma czytelną formę zbliżoną do kolistej. Otoczone jest pierścieniowatym wałem
o szerokości około 15 m, wypiętrzonym około 5–7 m ponad otoczenie i około 2 m ponad majdan. Na wale znajdują się liczne kamienie
i nory zwierzęce. Podstawa wału w części północno-zachodniej przecięta jest rowem melioracyjnym. U podnóża wału znajduje się słabo
czytelna fosa. Grodzisko ma wymiary 85 × 75 m, a jego powierzchnia
wynosi blisko 0,75 ha (ryc. 176–180).
Historia badań: Grodzisko odkryte zostało już w latach 90. XIX w.
w miejscu określanym jako „Russenschanze” przez miejscowego
pastora Stütznera. W 1969 r. stanowisko zostało wpisane do rejestru
zabytków pod nr 613. W 1986 r. przeprowadzono badania powierzchniowe w ramach AZP. Grodzisko nie było badane wykopaliskowo.
Wyniki badań z 2017 r.: Na obszarze stanowiska łącznie wykonano 28 odwiertów na dwóch prostopadłych do siebie osiach: 15 na
osi S-N (długość osi 65 m: 1–11, 28, 12–14) i 13 na osi W-E (długość
osi 60 m: odwierty 27–22, 15–21). Obie osie przecinały się pod kątem
90° w miejscu wykonania odwiertu 7. Ponadto w północnej części
stanowiska na wewnętrznym skłonie wału wyeksplorowano wykop
sondażowy o wymiarach 4 × 1 m (ryc. 181–182).
Badania wykazały, że na stanowisku w rozpoznanych miejscach
zalegają nawarstwienia kulturowe o miąższości dochodzącej w partii
wałów do 3 m. W wykopie zarejestrowano stosunkowo prosty układ
nawarstwień, w których odkryto dość liczny materiał zabytkowy:
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217 fragmentów ceramiki wczesnośredniowiecznej, grot włóczni,
2 przęśliki, 2 kości zwierzęce i 11 grudek polepy. W oparciu o analizę
stratygrafii i źródeł ruchomych wyróżnić można dwie fazy użytkowania.
Chronologia: faza I–II – 2. połowa VIII–1. połowa IX w. (gród być
może poprzedzony krótkotrwałą osadą), faza III – okres nowożytny
Bibliografia: Łęga 1930, 519, nr 61; Kunkel 1932, 91; Antoniewicz,
Wartołowska 1964, kwadrat IIC nr 51; Eggers 1960, 31, nr 125; Rogosz
1971a, 41; Eggers 1978, 265, nr 125; Łosiński 1982a, 232, nr 837; Janowski 2017h; 2018b
Źródła archiwalne: Archiwum MNS teczki nr 826 i 3049
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Ryc. 176. Zdroje, gm. Węgorzyno, stan. 1. Lokalizacja stanowiska
(opr. A. Janowski)
Ryc. 177. Zdroje, gm. Węgorzyno, stan. 1. Wizualizacja stanowiska w oparciu
o wyniki skaningu laserowego LiDAR (opr. G. Kiarszys)
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Ryc. 178. Zdroje, gm. Węgorzyno, stan. 1. Widok od południa (fot. A. Janowski)
Ryc. 179. Zdroje, gm. Węgorzyno, stan. 1. Widok od północy (fot. A. Janowski)
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Ryc. 180. Zdroje, gm. Węgorzyno, stan. 1. Majdan grodziska – widok od
południa (fot. A. Janowski)

Ryc. 181. Zdroje,
gm. Węgorzyno,
stan. 1. Lokalizacja
odwiertów
i wykopu na
planie stanowiska
(opr. A. Janowski)

Ryc. 182. Zdroje, gm. Węgorzyno, stan. 1. Wykop 1 – profil zachodni
(fot. A. Janowski)
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Nr katalogu 20
ZWIERZYNEK, GM. WĘGORZYNO, STAN. 8
(AZP 27-13/54)
Współrzędne geograficzne:
N – 53°35’02”, E – 15°24’07”

Opis obiektu: Grodzisko położone jest na łąkach na południowo-wschodnim krańcu wsi. Od południa i wschodu graniczy z doliną
rzeki Ukleji. Obiekt ma kształt owalu o wymiarach około 60 × 50 m.
Dookolne wały są bardzo mocno zniwelowane, a jedynie od strony
północnej czytelny jest wyraźniejszy spadek terenu o wysokości około 1 m. Powierzchnia stanowiska wynosi około 0,3 ha (ryc. 183–186).
Historia badań: Grodzisko w Zwierzynku nie było dotychczas
odnotowywane w literaturze przedmiotu26. Stanowisko odkryto
w 2016 r. w trakcie analizy danych ze skaningu laserowego LiDAR
w ramach projektu „Polska i Pomorze w kształtowaniu cywilizacji
europejskiej (od słowiańskich plemion do przełomu XII/XIII w.)”.
Wyniki badań z 2019 r.: Na obszarze stanowiska łącznie wykonano 30 odwiertów na dwóch prostopadłych do siebie osiach: 14 na osi
N-S (długość osi 60 m: odwierty 1–14) i 16 na osi W-E (długość osi 80
m – odwierty 23–15, 24–30). Obie osie przecinały się pod kątem 90°
w miejscu wykonania odwiertu 1. Ponadto w zachodniej części stanowiska u podnóża wału obronnego wyeksplorowano wykop sondażowy o wymiarach 5 × 1 m (ryc. 187–190).
Badania wykazały, że na stanowisku w rozpoznanych miejscach
zalegają nawarstwienia kulturowe o miąższości dochodzącej do
ponad 2 m. W wykopie zarejestrowano stosunkowo prosty układ
nawarstwień, a w ich wypełnisku nieliczny, ale zróżnicowany materiał zabytkowy: 64 fragmenty ceramiki (w tym 28 fragmentów ceramiki pradziejowej, 24 fragmenty ceramiki wczesnośredniowiecznej,
26 W

zbiorze legend autorstwa Ulricha Jahna znajduje się podanie o grodzisku w Zwierzynku (Jahn 1886, nr 103).
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8 fragmentów nowożytnych i 4 nieokreślone), 7 ułamków kości zwierzęcych, nieokreślony przedmiot żelazny i 7 zabytków krzemiennych.
W oparciu o analizę stratygrafii wyróżnić można kilka faz zasiedlenia tego miejsca.
Chronologia: Faza I – neolit, faza II – epoka brązu, faza III – przełom epoki brązu i żelaza, faza IV – starsze fazy wczesnego średniowiecza (gród), faza V – okres nowożytny i współczesność
Bibliografia: Janowski 2019d
Źródła archiwalne: –
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Ryc. 184. Zwierzynek, gm. Węgorzyno, stan. 8. Wizualizacja stanowiska
w oparciu o wyniki skaningu laserowego LiDAR (opr. G. Kiarszys)

Ryc. 183. Zwierzynek, gm. Węgorzyno, stan. 8. Lokalizacja stanowiska
(opr. A. Janowski)

Ryc. 185. Zwierzynek, gm. Węgorzyno, stan. 8. Grodzisko – widok od północy
(fot. A. Janowski)
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Ryc. 186. Zwierzynek, gm. Węgorzyno, stan. 8. Grodzisko – widok od wschodu
(fot. A. Janowski)

Ryc. 188. Zwierzynek, gm. Węgorzyno, stan. 8. Głaz podparty mniejszymi
kamieniami z warstwy 8 (fot. A. Janowski)

Ryc. 187. Zwierzynek, gm. Węgorzyno, stan. 8. Lokalizacja odwiertów
i wykopu na planie stanowiska (opr. A. Janowski)
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Ryc. 189. Zwierzynek, gm. Węgorzyno, stan. 8. Profil północny (część W)
wykopu 1 (fot. A. Janowski)

Ryc. 190. Zwierzynek, gm. Węgorzyno, stan. 8. Profil zachodni wykopu 1
(fot. A. Janowski)

GRODZISKA
WCZESNOŚREDNIOWIECZNE
NIEBADANE W RAMACH PROJEKTU

Nr katalogu 1
DOBRA, GM. DOBRA, STAN. 1 (AZP 27-13/1)
Współrzędne geograficzne:
N – 53°36’04”, E – 15°19’06”

Ryc. 191. Lokalizacja grodzisk wczesnośredniowiecznych w dorzeczu Regi
o pewnej chronologii i funkcji niebadanych w ramach projektu w latach 2015–
2019: 1 – Dobra, 2 – Donatowo, 3 – Karsibór, 4 – Lipce, 5 – Lubin, 6 – Łąkowo,
7 – Nętno, 8 – Niemierzyno, 9 – Oleszno, 10 – Rusinowo, 11 – Rymań,
12 – Sielsko, 13 – Wyszobór, 14 – Żółte (opr. A. Janowski)

Opis obiektu: Stanowisko zajmuje piaszczysto-gliniany cypel pomiędzy wysychającymi jeziorami, w odległości około 1,5 km na północ od
Dobrej. Na rozległym cyplu o powierzchni blisko 12 ha, długości blisko 800 m i szerokości do 150 m znajduje się wieloelementowy zespół
złożony z cmentarzyska kurhanowego (u nasady cypla) oraz grodziska,
osady palafitowej i gródka stożkowatego(?). Czytelne w terenie elementy obronne to położony około 100 m na północ od cmentarzyska wał
odcinkowy, o szerokości około 15 m i wysokości 3,5–4 m, usytuowany
w poprzek cypla. Kolejny wał odcinkowy znajduje się 150 m dalej na
północ. Konstrukcja ta ma zbliżoną wysokość – 4 m, ale większą szerokość – do 25 m i poprzedza ją fosa. W odległości 90 m na północ czytelna
jest główna część grodziska w postaci owalnej platformy o wymiarach
140 × 100 m i wysokości około 1,5–2 m, na której w części zachodniej
stoi nasyp o średnicy około 50 m i wysokości 2–3 m (gródek stożkowaty). Brak czytelnych elementów obronnych wzdłuż krawędzi cypla (ryc.
192–193).
Historia badań: Początki badań sięgają co najmniej lat 60. XIX w.
W 1865 r. w związku z obniżeniem lustra wody w jeziorze wokół
półwyspu odsłonięto tajemnicze konstrukcje drewniane. Ich badania
przeprowadził Rudolf Virchow (ryc. 194). Pozyskany zespół źródeł
wydatowano na wczesne średniowiecze, a samo znalezisko zinterpretowano jako pozostałość osady palafitowej. Od tego momentu stanowisko było wielokrotnie wzmiankowane w literaturze (ryc. 195).
W 1967 r. przeprowadzono badania powierzchniowe, po których
w 1968 r. stanowisko zostało wpisane do rejestru zabytków pod
numerem 573. W 2010 r. przeprowadzono badania powierzchniowe
w ramach AZP. W 2010 r. w północno-wschodniej części cypla bada-
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nia wykopaliskowe przeprowadzili pracownicy IAE PAN w Szczecinie i Uniwersytetu Szczecińskiego. Na wschodniej krawędzi cypla
w miejscu przebiegu ewentualnego wału założono wówczas jeden
wykop o powierzchni 38 m2 (ryc. 196–197). W trakcie tych prac pozyskano liczny zespół źródeł (2051 fragmentów ceramiki, w tym: 46 pradziejowych, 1924 wczesnośredniowiecznych oraz 81 późnośredniowiecznych i nowożytnych, a także 652 kości zwierzęcych i 12 tzw.
zabytków wydzielonych), a w oparciu o nie wyróżniono co najmniej
cztery fazy jego zasiedlenia.
Chronologia: I faza – okres halsztacki (osada?), II faza – 2. połowa X–XI w. (gród), III faza – XII w–?, IV faza – okres nowożytny
i współczesność
Bibliografia: Virchow 1869; Walter 1889, 9, nr 48; Diest 1904, 15–17;
Kohte 1926; Łęga 1930, 516, nr 27; Kunkel 1932, 91; Bollnow 1936, 298–
299; Eggers 1960, 28–29, 43, nr 106; Antoniewicz, Wartołowska 1964,
kwadrat IIC nr 43; Eggers 1978, 259–260, nr 106; Łosiński 1982a, 203, nr
84, 86; Eggers, Graue 1985, Taf. 141.106; 42.106; Janowski 2011a, 21–26;
Janowski, Krajewski 2013, 293–302
Źródła archiwalne: Archiwum MNS, teczka 1035

Ryc. 192. Dobra, gm. Dobra, stan. 1. Lokalizacja stanowiska (opr. A. Janowski)
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Ryc. 194. Dobra, gm. Dobra, stan. 1. Plan grodziska i reliktów odkrytych
w 1865 r. przez R. Virchova (wg Kohte 1926, Abb. 3)
Ryc. 193. Dobra, gm. Dobra, stan. 1. Wizualizacja stanowiska w oparciu
o wyniki skaningu laserowego LiDAR (opr. G. Kiarszys)
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Ryc. 195. Dobra, gm. Dobra, stan. 1. Plan północnej części stanowiska
(wg Eggers, Graue 1985, Taf. 141.106)

Ryc. 196. Dobra, gm. Dobra, stan. 1. Plan z naniesionym wykopem z 2010 r.
(opr. P. Krajewski)
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Nr katalogu 2
DONATOWO, GM. OSTROWICE, STAN. 1 (AZP 26-18/41)
Współrzędne geograficzne:
N – 53°39’29”, E – 15°55’14”

Ryc. 197. Dobra, gm. Dobra, stan. 1. Wykop I, profile N i S: Legenda:
1 – warstwa 1, 2 – warstwa 2, 3 – warstwa 3, 4 – warstwa 4, 5 – warstwa 5,
6 – warstwa 6, 7 – obiekt I, 8 – obiekt II, 9 – calec (opr. A. Janowski)

Opis obiektu: Stanowisko położone jest na półwyspie w południowej części jeziora Klęckie, w odległości około 1,3 km na zachód od wsi,
bezpośrednio na południe od zabudowań pojedynczego gospodarstwa.
Grodzisko jest silnie zniwelowane w efekcie prac rolniczych. Pierwotnie miało zapewne kształt owalny. Od strony lądu widoczna jest fosa
o szerokości około 12 m. Czytelne dwa człony oddzielone niewielkim
przegłębieniem. Wymiary całości: około 90 × 75 m (ryc. 198–202).
Historia badań: W latach 1898–1899 badania sondażowe(?) przeprowadzili Brandt i Zietzen. Później liczne penetracje o nieokreślonym
charakterze. W 1962 r. badania powierzchniowe i sondażowe przeprowadzili pracownicy ówczesnej Katedry Archeologii Polski i Powszechnej UAM w Poznaniu. Na majdanie wykonano 5 sondaży o łącznej
powierzchni około 4 m2. W 1969 r. grodzisko zostało wpisane do rejestru zabytków pod numerem 769. W 1985 r. przeprowadzono badania
powierzchniowe w ramach AZP. W latach 2003, 2005 i 2006 r. pracownicy Instytutu Archeologii UMK w Toruniu przeprowadzili penetracje
podwodne wokół półwyspu, na którym znajduje się grodzisko. W 2016 r.
pracownicy Instytutu Archeologii UMK na terenie grodziska wykonali
2 sondaże i 25 odwiertów. Na podstawie zebranych 429 fragmentów
ceramiki wyróżniono kilka faz użytkowania.
Chronologia: I faza – lata 40. IX–lata 40. X w. (gród?), II faza – XI–
XII/XIII w. (?), II faza – późne średniowiecze (gródek stożkowaty)
Bibliografia: Brandt 1931; Siuchniński, Olczak, Lachowicz 1962, 99–101;
Olczak, Siuchniński 1966, 13–20; Lachowicz 1973, 84, nr 5; 1974, 314, nr
314; Łosiński 1982a, 238, nr 133; Eggers, Graue 1985, Taf. 160.144A; Łosiński 1990, 46, nr 39; Olczak 1994, 23, nr 100; Kola, Radka 2006; Błędowski,
Bojarski, Chudziak, Kaźmierczak, Siemianowska, Weinkauf 2019, 86–88
Źródła archiwalne: Archiwum MNS, teczka nr 3548
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Ryc. 198. Donatowo, gm. Ostrowice, stan. 1. Lokalizacja stanowiska
(opr. A. Janowski)

Ryc. 199. Donatowo, gm. Ostrowice, stan. 1. Wizualizacja stanowiska w oparciu
o wyniki skaningu laserowego LiDAR (opr. G. Kiarszys)
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Ryc. 200. Donatowo, gm. Ostrowice, stan. 1. Plan warstwicowy stanowiska
(opr. G. Kiarszys)

Ryc. 201. Donatowo, gm. Ostrowice, stan. 1. Grodzisko widok od północy – lata
60. XX w. (wg Olczak, Siuchniński 1966, Tabl. I.1)
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Nr katalogu 3
KARSIBÓR, GM. BRZEŻNO, STAN. 9 (AZP 25-18/31)
Współrzędne geograficzne:
N – 53°40’54”, E – 15°52’44”

Ryc. 202. Donatowo, gm. Ostrowice, stan. 1. Grodzisko widok od północy –
2016 r. (fot. A. Janowski)

Opis obiektu: Stanowisko położone w odległości 2,2 km na północny wschód od wsi Karsibór i 1,4 km na wschód od leśniczówki
Gręboszewo. Grodzisko zlokalizowane jest na wzniesieniu morenowym w lesie, w odległości około 200 m na południe drogą leśną.
Forma słabo czytelna. Wały mocno zniwelowane o szerokości 5–7 m,
wypiętrzone około 0,5 m ponad poziom majdanu. Wokół wału płytka
fosa najlepiej czytelna od strony wschodniej. Wymiary całości wynoszą około 58 × 32 m, a powierzchnia około 0,2 ha (ryc. 203–206).
Historia badań: Pierwsze badania powierzchniowe i sondażowe miały miejsce na przełomie lat 20./30. XX w. W 1967 r. badania
powierzchniowe i sondażowe przeprowadzili pracownicy Katedry Archeologii Polski i Powszechnej UAM w Poznaniu. W różnych częściach stanowiska wykonano wówczas 8 sondaży o łącznej
powierzchni około 8 m2. W oparciu o znalezione nieliczne fragmenty
ceramiki (4 egz.) chronologię grodziska ustalono ogólnie na wczesne średniowiecze. W 1969 r. grodzisko zostało wpisane do rejestru
zabytków pod numerem 763. W 1985 r. przeprowadzono badania
powierzchniowe w ramach AZP. Brak danych o ewentualnych późniejszych badaniach.
Chronologia: starsze fazy wczesnego średniowiecza – VIII–IX w.?
(w sondażach z 1967 r. odkryto wyłącznie fragmenty ceramiki nieobtaczanej)
Bibliografia: Olczak, Siuchniński 1968, 140–144; Lachowicz 1973, 87,
nr 217; Sikora 1973, 53–56; Lachowicz 1974, 347, nr 1121; Łosiński 1982a,
242, nr 222; Eggers, Graue 1985, Taf. 165.155A; Łosiński 1990, 46, nr 55
Źródła archiwalne: Archiwum MNS, teczki nr 41 i 42
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Ryc. 203. Karsibór, gm. Brzeżno, stan. 9. Lokalizacja stanowiska (opr. A. Janowski)

Ryc. 205. Karsibór, gm. Brzeżno, stan. 9. Plan warstwicowy stanowiska
(opr. G. Kiarszys)

Ryc. 204. Karsibór, gm. Brzeżno, stan. 9. Wizualizacja stanowiska w oparciu
o wyniki skaningu laserowego LiDAR (opr. G. Kiarszys)

Ryc. 206. Karsibór, gm. Brzeżno, stan. 9. Grodzisko – widok od północy
(fot. A. Janowski)
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Nr katalogu 4
LIPCE, GM. ŚWIDWIN, STAN. 1 (AZP 24-16/25)
Współrzędne geograficzne:
N – 53°43’05”, E – 15°40’23”

Opis obiektu: Stanowisko położone w gęstych zaroślach na północnym brzegu Regi w odległości około 1 km na północny zachód
od Koloni Słonowice i 1,5 km na południe od wsi Lipce. Grodzisko
o dość dobrze zachowanej formie. Kształt nieregularny. Wały o szerokości około 20 m, wypiętrzone około 5–6 m w stosunku do dna
fosy i około 2,5 m w stosunku do poziomu majdanu. Wymiary majdanu 45 × 35 m. Wokół grodziska fosa o szerokości około 15–20 m,
poprzedzona niewielkim wałem. Powierzchnia całości wynosi około 1,1 ha, a wymiary około 120 × 120 m. W strukturze wału liczne
ubytki spowodowane przez przewrócone drzewa i nory zwierząt
(ryc. 207–211).
Historia badań: Stanowisko jako Burgwall zaznaczone zostało
już na mapie Urmesstischblatt z 1836 r., w literaturze wzmiankowane co najmniej od 4. ćwierci XIX w. Brak jednak informacji
o poszukiwaniach z tego okresu. W 1964 r. badania powierzchniowe i sondażowe przeprowadzili pracownicy Katedry Archeologii Polski i Powszechnej UAM w Poznaniu. Wykonano wówczas
2 sondaże o łącznej powierzchni około 2 m2. W oparciu o występujący w nawarstwieniach materiał (83 fragmenty ceramiki wczesnośredniowiecznej) wyróżniono tylko jedną fazę zasiedlenia.
W 1966 r. grodzisko zostało wpisane do rejestru zabytków pod
numerem 574. W 1986 r. przeprowadzono badania powierzchniowe w ramach AZP. Brak danych o ewentualnych późniejszych
pracach.
Chronologia: VIII–IX w. (wg Olczak, Siuchniński 1968), 2. poł. IX–X w.
(wg Łosiński 1982a)
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Bibliografia: Walter 1889, 7, nr 12; Łęga 1930, 522, nr 99; Kunkel
1932, 92, nr 4; Eggers 1960, 44, nr 158; Antoniewicz, Wartołowska
1964, 36, 51, kwadrat IIC 29; Olczak, Siuchniński 1968, 144–147; Lachowicz 1973, 87, nr 218; Sikora 1973, 53–56, ryc. 19; Lachowicz 1974, 347,
nr 1125; Eggers 1978, 279, nr 158; Łosiński 1982a, 244, nr 270; Eggers,
Graue 1985, Taf. 166.158; Łosiński 1990, 46, nr 69
Źródła archiwalne: Archiwum MNS, teczka nr 3562
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Ryc. 207. Lipce, gm. Świdwin, stan. 1. Lokalizacja stanowiska (opr. A. Janowski)

Ryc. 208. Lipce, gm. Świdwin, stan. 1. Wizualizacja stanowiska w oparciu
o wyniki skaningu laserowego LiDAR (opr. G. Kiarszys)

Katalog. Część 2

Ryc. 209. Lipce, gm. Świdwin, stan. 1. Plan warstwicowy stanowiska
(opr. G. Kiarszys)
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Ryc. 210. Lipce, gm. Świdwin, stan. 1. Grodzisko – widok od północy
(fot. A. Janowski)

Ryc. 211. Lipce, gm. Świdwin, stan. 1. Kamienne jądro wału obronnego
widoczne w norze zwierzęcej (fot. A. Janowski)
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Nr katalogu 5
LUBIN, GM. GRYFICE, STAN. 1 (AZP 21-12/8)
Współrzędne geograficzne:
N – 53°53’11”, E – 15°13’32”

Opis obiektu: Grodzisko znajduje się około 4 km na południe od
Gryfic. Położone jest ono na zachodnim brzegu Regi, w widłach, jakie
tworzy ta rzeka z bezimiennym ciekiem płynącym głębokim wąwozem na północ od grodziska. Od zachodu i południa grodzisko otoczone jest dobrze czytelnym wałem obronnym wyniesionym około
3–3,5 m ponad powierzchnię terenu. Wał poprzedza dookolna fosa
o szerokości około 8–9 m i głębokości 1–1,5 m. Od strony północnej
i wschodniej brak widocznych pozostałości umocnień. Wymiary grodziska wynoszą 110 × 75 m, a całkowita powierzchnia obiektu około
0,8 ha (ryc. 212–216).
Historia badań: Grodzisko odkrył w latach 30. XX w. J. v. Malotki (ryc. 6). Od tego momentu wielokrotnie było ono wzmiankowane
w literaturze przedmiotu (ryc. 7). W 1970 r. grodzisko zostało wpisane
do rejestru zabytków pod numerem 650. W 1996 r. przeprowadzono badania powierzchniowe w ramach AZP. W 2007 r. na grodzisku
przeprowadzono badania sondażowo-wierceniowe, w ramach których wykonano łącznie 39 odwiertów: 18 na osi NE-SW (odwierty
1–16, 38–39) i 21 na osi NW-SE (odwierty 17–37). Obie osie przecinały
się pod kątem 90° w miejscu wykonania odwiertu 1. Ponadto wyeksplorowano dwa wykopy sondażowe o wymiarach 4 × 2 m każdy:
1/07 w części południowo-zachodniej i 2/07 w części południowo-wschodniej (ryc. 8). W trakcie badań w odwiertach i wykopach odsłonięto stosunkowo nieskomplikowany układ nawarstwień, w których
znaleziono łącznie 815 fragmentów ceramiki (808 fragmentów ceramiki wczesnośredniowiecznej i 7 fragmentów ceramiki pradziejowej, przypuszczalnie z okresu halsztackiego), 3 fragmenty prażnic,
37 ułamków kości zwierzęcych, 40 fragmentów polepy, 13 krzemie-
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ni oraz 11 zabytków wydzielonych. W oparciu o analizę stratygrafii
i źródła ruchome wyróżniono trzy fazy użytkowania terenu.
Chronologia: faza I – okres halsztacki (osada?), faza II – 2. ćwierć VIII
– połowa IX w. (osada?), faza III – 2. poł. X w. (gród)
Bibliografia: Malotki 1931; Kunkel 1932, 91; Lemcke 1933, 226;
Eggers 1960, 31, 43, nr 120; Antoniewicz, Wartołowska 1964, kwadrat
IIC nr 9; Eggers 1964, 12; 1978, 264, nr 120; Łosiński 1982a, 212, nr 330;
Eggers, Graue 1985, Taf. 152.120; Janowski 2008; 2011a; 2011c
Źródła archiwalne: Archiwum MNS, teczki nr 3115 i 3223
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Ryc. 212. Lubin, gm. Gryfice, stan. 1. Lokalizacja stanowiska (opr. A. Janowski)
Ryc. 213. Lubin, gm. Gryfice stan. 1. Wizualizacja stanowiska w oparciu
o wyniki skaningu laserowego LiDAR (opr. G. Kiarszys)
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Ryc. 214. Lubin, gm. Gryfice stan. 1. Grodzisko – widok od południa
(fot. A. Janowski)
Ryc. 215. Lubin, gm. Gryfice stan. 1. Grodzisko – widok od północnego
zachodu (fot. A. Janowski)
Ryc. 216. Lubin, gm. Gryfice stan. 1. Grodzisko – widok od południa
(fot. A. Janowski)

Ryc. 217. Lubin, gm. Gryfice stan. 1. Plan stanowiska wg J. v. Malotki (1931)
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Ryc. 218. Lubin, gm. Gryfice stan. 1. Plan stanowiska wg H.J. Eggers, J. Graue
(1985, Taf. 152.120)
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Ryc. 219. Lubin, gm. Gryfice stan. 1. Plan grodziska z lokalizacją odwiertów
i sondaży (opr. A. Janowski)
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Nr katalogu 6
ŁĄKOWO, GM. ŚWIDWIN, STAN. 1 (AZP 23-16/27)
Współrzędne geograficzne:
N – 53°45’49”, E – 15°40’50”

Ryc. 220. Lubin, gm. Gryfice stan. 1. Wykop 1/07, profil E (fot. A. Janowski)

Ryc. 221. Lubin, gm. Gryfice stan. 1. Wykop 2/07, profil NE (fot. A. Janowski)

Opis obiektu: Stanowisko zlokalizowane jest na silnie wypiętrzonym
cyplu wrzynającym się od zachodu w jezioro Oparzno, w odległości około 200 m na północny wschód od zabudowań wsi Łąkowo. Grodzisko
dobrze zachowane, w kształcie nieregularnego czworoboku o zaokrąglonych narożnikach. Wały strome i wysokie poprzedzone są fosą. Wały
wypiętrzone około 10 m w stosunku do dna fosy i około 0,5–1 m w stosunku do powierzchni majdanu. Szerokość fosy około 10 m. Wymiary
całości około 150 × 90 m, a powierzchni blisko 1,3 ha (ryc. 222–225).
Historia badań: Grodzisko wzmiankowane w literaturze co najmniej od
4. ćwierci XIX w. Brak jednak bliższych informacji o poszukiwaniach z tego
okresu. W 1964 r. badania powierzchniowe i sondażowe przeprowadzili
pracownicy Katedry Archeologii Polski i Powszechnej UAM w Poznaniu.
Wykonano wówczas 7 sondaży o łącznej powierzchni około 4 m2. W oparciu o występujący w nawarstwieniach materiał (97 fragmentów ceramiki wczesnośredniowiecznej i sierp żelazny) wyróżniono tylko jedną fazę
zasiedlenia. W 1966 r. grodzisko zostało wpisane do rejestru zabytków
pod numerem 576. W 1986 r. przeprowadzono badania powierzchniowe
w ramach AZP. Brak danych o ewentualnych późniejszych pracach.
Chronologia: IX/X–XII w. wg Olczak, Siuchniński 1968 i Łosiński 1982a
Bibliografia: Walter 1889, 7, nr 13; Łęga 1930, 522, nr 101; Kunkel
1932, 92, nr 3; Eggers 1960, 44, nr 157; Antoniewicz, Wartołowska 1964,
37, 51, kwadrat IIC 26; Olczak, Siuchniński 1968, 154–161; Lachowicz
1973, 87, nr 225; Sikora 1973, 53–56, ryc. 19; Lachowicz 1974, 348, nr
1135; Eggers 1978, 279, nr 157; Łosiński 1982a, 244, nr 289; Eggers,
Graue 1985, Taf. 165.157; Łosiński 1990, 46, nr 83
Źródła archiwalne: Archiwum MNS, teczka nr 3568
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Ryc. 222. Łąkowo, gm. Świdwin, stan. 1. Lokalizacja stanowiska (opr. A. Janowski)
Ryc. 224. Łąkowo, gm. Świdwin, stan. 1. Plan warstwicowy stanowiska
(opr. G. Kiarszys)

Ryc. 223. Łąkowo, gm. Świdwin, stan. 1. Wizualizacja stanowiska w oparciu
o wyniki skaningu laserowego LiDAR (opr. G. Kiarszys)

Ryc. 225. Łąkowo, gm. Świdwin, stan. 1. Narożnik północno-zachodni
grodziska (fot. A. Janowski)
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Nr katalogu 7
NĘTNO, GM. DRAWSKO POMORSKIE, STAN. 1
(AZP 26-17/28)
Współrzędne geograficzne:
N – 53°37’39”, E – 15°48’29”

Opis obiektu: Stanowisko położone na najdalej na południe wysuniętej wyspie na Jeziorze Gągnowskim, około 500 m na północ od wsi.
Grodzisko zajmuje centralną część wyspy, a od północy i południa
graniczy z osadami otwartymi. Grodzisko owalne o dość dobrze czytelnych, ale zniwelowanych wałach, od południa i północy poprzedzonych fosą. Szczyt wału wypiętrzony jest około 9 m ponad lustro
wody. Wymiary grodziska: około 95 × 70 m, o powierzchni około
0,6 ha (ryc. 226–230).
Historia badań: Grodzisko wzmiankowane w literaturze co
najmniej od końca lat 80. XIX w. Brak jednak bliższych informacji
o poszukiwaniach z tego okresu. W 1962 r. badania powierzchniowe i sondażowe przeprowadzili pracownicy Katedry Archeologii
Polski i Powszechnej UAM w Poznaniu. Wykonano wówczas 5 sondaży o łącznej powierzchni około 3 m2. W oparciu o występujący
w nawarstwieniach materiał (18 fragmentów ceramiki wczesnośredniowiecznej) wyróżniono tylko jedną fazę zasiedlenia. W 1969 r.
grodzisko zostało wpisane do rejestru zabytków pod numerem 779.
W 1985 r. przeprowadzono badania powierzchniowe w ramach AZP.
W latach 1987, 2002, 2003, 2004 i 2009 r. miały miejsce liczne penetracje podwodne na reliktach mostu na wyspę od strony zachodniej.
W 2015 r. pracownicy Instytutu Archeologii UMK w Toruniu założyli na grodzisku 3 wykopy o łącznej powierzchni 0,31 ara. Odkryto
w nich m.in. spalone elementy wału w konstrukcji przekładkowej.
W oparciu o występujący w nawarstwieniach liczny zespół źródeł
(około 1000 fragmentów ceramiki, 3 fragmenty dirhemów, pobocznica wędzidła) wyróżniono dwie fazy zasiedlenia.
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Chronologia: faza I – okres halsztacki (osada), faza II – koniec IX–
lata 70. X w. (gród)
Bibliografia: Behla 1888, 138, nr 2; Łęga 1930, 522, nr 97; Kunkel
1932, 92, nr 6; Eggers 1960, 44, nr 160; Antoniewicz, Wartołowska 1964,
51, kwadrat IIC 40; Olczak, Siuchniński 1966, 51–56; Lachowicz 1973,
84, nr 19; Lachowicz 1974, 316, nr 342; Eggers 1978, 279, nr 160; Łosiński 1982a, 246, nr 319; Eggers, Graue 1985, Taf. 167.160; Łosiński 1990,
46, nr 90; Kola, Wilke 2004; Chudziak, Kaźmierczak, Niegowski 2011,
131–140; 2016, 145–161; Błędowski, Chudziak, Kaźmierczak, Kowalewska 2018, 450–452
Źródła archiwalne: Archiwum MNS, teczka nr 225
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Ryc. 227. Nętno, gm. Drawsko Pomorskie, stan. 1. Wizualizacja stanowiska
w oparciu o wyniki skaningu laserowego LiDAR (opr. G. Kiarszys)
Ryc. 226. Nętno, gm. Drawsko Pomorskie, stan. 1. Lokalizacja stanowiska
(opr. A. Janowski)

Ryc. 228. Nętno, gm. Drawsko Pomorskie, stan. 1. Plan warstwicowy
stanowiska (opr. G. Kiarszys)
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Ryc. 229. Nętno, gm. Drawsko Pomorskie, stan. 1. Wyspa – widok od zachodu
(fot. A. Janowski)

Ryc. 230. Nętno, gm. Drawsko Pomorskie, stan. 1. Grodzisko widok od północy
(fot. R. Kaźmierczak)
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Nr katalogu 8
NIEMIERZYNO, GM. ŚWIDWIN, STAN. 1 (AZP 22-17/88)
Współrzędne geograficzne:
N – 53°49’2”, E – 15°48’51”

Opis obiektu: Stanowisko zlokalizowane w odległości około
1,5 m na północny zachód od zabudowań wsi Niemierzyno, bezpośrednio przy południowym brzegu Regi. Stanowisko bardzo mocno zniszczone, zwłaszcza część północna i południowa, w trakcie
prac melioracyjnych w 1935 r. Pierwotnie kształt zbliżony do owalu
o wymiarach 120 × 95 m. Wały zachowane w części wschodniej
i zachodniej mają szerokość około 10–12 m i wysokość około 2–2,5 m
w stosunku do dna fosy i około 1–1,5 m w stosunku do poziomu
majdanu. Wał poprzedza fosa o szerokości 10–13 m. Powierzchnia
całości około 0,6 ha (ryc. 231–234).
Historia badań: Grodzisko wzmiankowane w literaturze co najmniej od lat 70. XIX w. Liczne badania powierzchniowe: 1878 r.
(R. Virchov), lata 1934 i 1935 (F. Krüger). Później (1936, 1937 i 1939)
liczne bliżej nieokreślone penetracje. W 1964 r. badania powierzchniowe i sondażowe przeprowadzili pracownicy Katedry Archeologii Polski i Powszechnej UAM w Poznaniu. Wykonano wówczas
3 sondaże o łącznej powierzchni około 1 m2. W oparciu o występujący w nawarstwieniach nieliczny materiał (16 fragmentów ceramiki wczesnośredniowiecznej) wyróżniono tylko jedną fazę zasiedlenia. W 1966 r. grodzisko zostało wpisane do rejestru zabytków
pod numerem 577. W 1987 r. przeprowadzono badania powierzchniowe w ramach AZP. Brak danych o ewentualnych późniejszych
pracach.
Chronologia: VIII/IX–IX w. (wg Olczak, Siuchniński 1968), IX–X w.
(wg Łosiński 1982a)
Bibliografia: Behla 1888, 138, nr 3; Łęga 1930, 522, nr 103; Kunkel 1932, 92, nr 5; Krüger 1936; Eggers 1960, 44, nr 159; Antoniewicz,
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Wartołowska 1964, 38, 51, kwadrat IIC 20; Olczak, Siuchniński 1968,
162–167; Lachowicz 1973, 87, nr 230; Sikora 1973, 53–56; Lachowicz
1974, 348, nr 1146; Eggers 1978, 279, nr 159; Łosiński 1982a, 246, nr 331;
Eggers, Graue 1985, Taf. 166.159; Łosiński 1990, 46, nr 93
Źródła archiwalne: Archiwum MNS, teczka nr 3569
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Ryc. 231. Niemierzyno, gm. Świdwin, stan. 1. Lokalizacja stanowiska
(opr. A. Janowski)

Ryc. 232. Niemierzyno, gm. Świdwin, stan. 1. Wizualizacja stanowiska
w oparciu o wyniki skaningu laserowego LiDAR (opr. G. Kiarszys)

349

350

GRODZISKA WCZESNOŚREDNIOWIECZNE W DORZECZU REGI

Nr katalogu 9
OLESZNO, GM. DRAWSKO POMORSKIE, STAN. 1
(AZP 29-17/37)
Współrzędne geograficzne:
N – 53°28’43”, E – 15°46’10”

Ryc. 233. Niemierzyno, gm. Świdwin, stan. 1. Plan warstwicowy stanowiska
(opr. G. Kiarszys)

Ryc. 234. Niemierzyno, gm. Świdwin, stan. 1. Grodzisko widok od północnego
zachodu (fot. A. Janowski)

Opis obiektu: Stanowisko położone na przesmyku między jeziorami
Czaple Wielkie i Kociołek (dawniej Krężno Małe), około 500 m na północ od zabudowań wsi Oleszno. Grodzisko koliste o dobrze zachowanej
stożkowatej formie. Wały wypiętrzone około 7 m w stosunku do podstawy i około 2 m w stosunku do majdanu. Wymiary około 70 × 65 m.
Wokół stożka widoczna jest fosa o szerokości około 10–15 m, poprzedzona niewielkim wałem o szerokości około 10 m i wysokości około
1–1,5 m. Wymiary całości wynoszą około 110 × 95 m, a powierzchnia
około 0,85 ha (ryc. 235–239).
Historia badań: Grodzisko znane co najmniej od lat 30. XIX w. –
jako Neuer Wall zaznaczone zostało już na mapie Urmesstischblatt
z 1834 r. Od tego momentu liczne penetracje o bliżej nieokreślonym
charakterze. W latach 1955 i 1960 badania powierzchniowe przeprowadzili pracownicy Muzeum w Koszalinie. W 1962 r. badania
powierzchniowe i sondażowe przeprowadzili pracownicy Katedry
Archeologii Polski i Powszechnej UAM w Poznaniu. Na majdanie
wykonano 3 sondaże o łącznej powierzchni około 3 m2. W 1969 r.
grodzisko zostało wpisane do rejestru zabytków pod numerem 780.
W 1985 r. przeprowadzono badania powierzchniowe w ramach AZP.
W latach 2015 i 2017 pracownicy Instytutu Archeologii UMK na terenie grodziska wykonali 5 sondaży i 10 odwiertów. Na podstawie
zebranych źródeł ruchomych (415 fragmentów ceramiki) oraz wyników datowań radiowęglowych wyróżniono kilka faz użytkowania.
Chronologia: I faza – lata 40. IX–lata 40. X w. (gród), II faza – lata
40.–80. X w. (gród), III faza XI–XII/XIII w. (?), IV faza – późne średniowiecze(?)
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Bibliografia: Giesebrecht 1845b, 145; Behla 1888, 135, nr 5; Walter
1889, 6, nr 4; Łęga 1930, 445, 482, 399, 507, 511, 521, nr 90; Kunkel 1932,
92, nr 9; Eggers 1960, 44, nr 153; Siuchniński, Olczak, Lachowicz 1962,
114–116; Antoniewicz, Wartołowska 1964, kwadrat IIC nr 68; Olczak,
Siuchniński 1966, 59–63; Lachowicz 1973, 84, nr 23; Lachowicz 1974,
316, nr 345; Eggers 1978, 276–278, nr 153; Łosiński 1982a, 246, nr 343;
Eggers, Graue 1985, Taf. 164.153; Łosiński 1990a, 46, nr 96; Olczak 1994,
34, nr 207; Błędowski, Bojarski, Chudziak, Kaźmierczak, Siemianowska, Weinkauf 2019, 99–100
Źródła archiwalne: Archiwum MNS, teczka nr 227

Ryc. 235. Oleszno, gm. Drawsko Pomorskie, stan. 1. Lokalizacja stanowiska
(opr. A. Janowski)
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Ryc. 236. Oleszno, gm. Drawsko Pomorskie, stan. 1. Wizualizacja stanowiska
w oparciu o wyniki skaningu laserowego LiDAR (opr. G. Kiarszys)
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Ryc. 237. Oleszno, gm. Drawsko Pomorskie, stan. 1. Plan warstwicowy
stanowiska (opr. G. Kiarszys)
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Ryc. 238. Oleszno, gm. Drawsko Pomorskie, stan. 1. Grodzisko widok
od południowego zachodu (fot. A. Janowski)

Ryc. 239. Oleszno, gm. Drawsko Pomorskie, stan. 1. Majdan grodziska widok
od północy (fot. A. Janowski)
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Nr katalogu 10
RUSINOWO, GM. ŚWIDWIN, STAN. 1 (AZP 23-15/1):
Współrzędne geograficzne:
N – 53°47’40”, E – 15°34’0”

Opis obiektu: Stanowisko zlokalizowane wśród podmokłych łąk
doliny rzeki Mołstowej, przy jej wschodnim brzegu, w odległości 2,4 km
na północny zachód od zabudowań wsi Rusinowo. Grodzisko mocno
zniszczone, wał w części południowej prawie całkowicie zniesiony, a na
pozostałym obwodzie wielokrotnie przecięty wkopami. Kształt owalny.
Wał o szerokości około 15–17 m wyniesiony jest około 2 m ponad majdan
i około 3–3,5 m ponad okoliczne łąki. Dookolna, mocno zniwelowana
fosa ma około 10 m szerokości i około 0,5–1 m głębokości. Wymiary
całości wynoszą: 125 × 105 m, a powierzchnia około 1 ha (ryc. 240–244).
Historia badań: Stanowisko jako Burgwall zaznaczone zostało już
na mapie Urmesstischblatt z 1834 r. W 1915 r. badania powierzchniowe
przeprowadził A. Stubenrauch, a kolejne w latach 30. XX w. nauczyciel
Gabriel. W 1964 r. badania powierzchniowe i sondażowe przeprowadzili
pracownicy Katedry Archeologii Polski i Powszechnej UAM w Poznaniu. Wykonano wówczas 2 sondaże o łącznej powierzchni około 2 m2.
W oparciu o występujący w nawarstwieniach materiał (38 fragmentów
ceramiki wczesnośredniowiecznej) wyróżniono tylko jedną fazę zasiedlenia. W 1966 r. grodzisko zostało wpisane do rejestru zabytków pod
numerem 579. W 1985 r. przeprowadzono badania powierzchniowe
w ramach AZP. W 2015 r. badania sondażowe przeprowadzili pracownicy IA UMK w Toruniu – brak bliższych danych o ich wynikach.
Chronologia: koniec IX–początek XI (wg Bojarski 2018, ryc. 5)
Bibliografia: Łęga 1930, 423, 426, 522, nr 100; Kunkel 1932, 92, nr 8;
Eggers 1960, 44, nr 162; Antoniewicz, Wartołowska 1964, 42, 51, kwadrat IIC 18; Olczak, Siuchniński 1968, 180–184; Lachowicz 1973, 87, nr
234; Sikora 1973, 53–56, ryc. 19, 21a, 22a-c; Lachowicz 1974, 349, nr 1173;
Eggers 1978, 280, nr 162; Łosiński 1982a, 250, nr 443; Eggers, Graue
1985, Taf. 169.162; Łosiński 1990, 47, nr 118; Bojarski 2018, ryc. 5
Źródła archiwalne: Archiwum MNS, teczki nr 98 i 3581

Ryc. 240. Rusinowo, gm. Świdwin, stan. 1. Lokalizacja stanowiska
(opr. A. Janowski)
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Ryc. 241. Rusinowo, gm. Świdwin, stan. 1. Wizualizacja stanowiska w oparciu
o wyniki skaningu laserowego LiDAR (opr. G. Kiarszys)
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Ryc. 242. Rusinowo, gm. Świdwin, stan. 1. Plan warstwicowy stanowiska
(opr. G. Kiarszys)
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Nr katalogu 11
RYMAŃ, GM. RYMAŃ, STAN. 1 (AZP 19-15/99)
Współrzędne geograficzne:
N – 53°57’18”, E – 15°31’23”

Ryc. 243. Rusinowo, gm. Świdwin, stan. 1. Grodzisko widok od północnego
wschodu (fot. A. Janowski)

Ryc. 244. Rusinowo, gm. Świdwin, stan. 1. Grodzisko widok od południa
(fot. A. Janowski)

Opis obiektu: Stanowisko położone na krawędzi doliny Wkry
(dopływ Mołstowy) około 500 m na północny zachód od wsi Rymań.
Kształt nieregularny. Obiekt mocno przekształcony. Wał od strony
wysoczyzny (od południa) całkowicie zniesiony. Z pozostałych stron
dobrze czytelne umocnienia o szerokości do 15 m, wypiętrzone do około
3–4 m w stosunku do poziomu majdanu. Od strony północnej i zachodniej wał poprzedza fosa, a poniżej widoczne są dwa kolejne mniejsze
wały rozdzielone fosą. Wymiary majdanu wynoszą 67 × 52 m, a całego
grodziska wraz z fosami i wałami w obecnym stanie zachowania: około
140 × 120 m. Powierzchnia całości to około 1,2 ha (ryc. 245–248).
Historia badań: Grodzisko wzmiankowane w literaturze od lat
30. XX w. Brak jednak bliższych informacji o poszukiwaniach z tego
okresu. W latach 1965, 1967–1968 badania powierzchniowe przeprowadzili pracownicy IHKM PAN. W 1968 r. wykonano również 3 sondaże o łącznej powierzchni około 2 m2. W oparciu o występujący
w nawarstwieniach nieliczny materiał źródłowy (23 fragmenty ceramiki wczesnośredniowiecznej) wyróżniono tylko jedną fazę zasiedlenia. W 1986 r. przeprowadzono badania powierzchniowe w ramach
AZP. Brak danych o ewentualnych późniejszych pracach.
Chronologia: VIII–1. połowa IX w.
Bibliografia: Kunkel 1932, 92, nr 7; Eggers 1960, 44, nr 170; Antoniewicz, Wartołowska 1964, 42, 51, nr 6, kwadrat IIC; Łosiński, Olczak,
Siuchniński 1971, 113–115; Łosiński 1972, 342; Lachowicz 1973, 88, nr 364;
1974, 319, nr 452; Eggers 1978, 281, nr 170; Łosiński 1982a, 251, nr 449;
Eggers, Graue 1985, Taf. 176.170B; Łosiński 1990, 47, nr 120
Źródła archiwalne: Archiwum MNS, teczka nr 3120
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Ryc. 245. Rymań, gm. Rymań, stan. 1. Lokalizacja stanowiska (opr. A. Janowski)

Ryc. 246. Rymań, gm. Rymań, stan. 1. Wizualizacja stanowiska w oparciu
o wyniki skaningu laserowego LiDAR (opr. G. Kiarszys)
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Ryc. 248. Rymań, gm. Rymań, stan. 1. Grodzisko – widok od wschodu
(fot. A. Janowski)

Ryc. 247. Rymań, gm. Rymań, stan. 1. Plan warstwicowy stanowiska
(opr. G. Kiarszys)
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Nr katalogu 12
SIELSKO, GM. WĘGORZYNO, STAN. 1 (AZP 27-14/1)
Współrzędne geograficzne:
N – 53°34’24”, E – 15°26’35”

Opis obiektu: Stanowisko położone jest na cyplu przy wschodnim brzegu Jeziora Sielsko w odległości około 1,25 km na południowy zachód od wsi Sielsko. Pierwotnie była to zapewne wyspa
usytuowana około 200 m od brzegu jeziora, do której w czasach
nowożytnych usypano groblę. Obiekt ma kształt regularnego okręgu o średnicy około 75–80 m. Umocnienia zostały mocno zniwelowane, ale dostrzec można dość wyraźnie nasyp wału, a od wschodu poprzedzające go zagłębienie – fosa(?). Całość wypiętrzona jest
około 2–2,5 m ponad otaczający teren. Powierzchnia całości wynosi
około 0,55 ha (ryc. 249–253).
Historia badań: O grodzisku jako pierwszy wspomniał Hermann
Hinz w roku 1957. Wzmianka ta została później kilkukrotnie powtórzona przez innych badaczy. W 1986 r. przeprowadzono na obiekcie
badania powierzchniowe w ramach AZP. Na podstawie znalezionych
7 fragmentów ceramiki chronologię stanowiska określono na IX–XI w.
W 2019 r. na terenie stanowiska wykonano serię 32 odwiertów na
dwóch prostopadłych do siebie osiach: 16 na osi SW-NE (długość
osi 74 m: odwierty 7–1, 8–16) i 16 na osi SE-NW (długość osi 80 m –
odwierty 32–24, 17–23). Obie osie przecinały się pod kątem 90° w miejscu wykonania odwiertu 1 (ryc. 5). Badania wykazały, że stanowisko
zostało w znacznym stopniu przekształcone m.in. podczas budowy
dwóch budynków na majdanie oraz kilku mniejszych obiektów.
Wykazały one również, że poniżej humusu zalegają nawarstwienia kulturowe o miąższości dochodzącej w partii wałów do około
1,5 m (m.in. odwierty 6, 13–14, 21, 29–30). W trakcie prac pozyskano
3 fragmenty ceramiki wczesnośredniowiecznej (1 z powierzchni, 2
z odwiertów w partii wałów).
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Chronologia: IX–XI w.
Bibliografia: Hinz 1957, 2, ryc. 2; Eggers 1960, 33, 43, nr 136; Rogosz
1971a, 45; Eggers 1978, 268, nr 136; Łosiński 1982a, 222, nr 583; Eggers,
Graue 1985, Taf. 159.136; Janowski 2019c
Źródła archiwalne: –
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Ryc. 249. Sielsko, gm. Węgorzyno, stan. 1 (AZP 27-14/1). Lokalizacja stanowiska
(opr. A. Janowski)

Ryc. 251. Sielsko, gm. Węgorzyno, stan. 1 (AZP 27-14/1). Stanowisko – widok
z góry od zachodu (fot. A. Janowski)

Ryc. 250. Sielsko, gm. Węgorzyno, stan. 1 (AZP 27-14/1). Wizualizacja
stanowiska w oparciu o wyniki skaningu laserowego LiDAR (opr. G. Kiarszys)

371

372

GRODZISKA WCZESNOŚREDNIOWIECZNE W DORZECZU REGI

Nr katalogu 13
WYSZOBÓR, GM. PŁOTY, STAN. 1 (AZP 21-12/28)
Współrzędne geograficzne:
N – 53°52’31”, E – 15°17’4”

Ryc. 252. Sielsko, gm. Węgorzyno, stan. 1 (AZP 27-14/1). Widok od
południowego zachodu (fot. A. Janowski)

Ryc. 253. Sielsko, gm. Węgorzyno, stan. 1 (AZP 27-14/1). Lokalizacja odwiertów
na planie stanowiska (opr. A. Janowski)

Opis obiektu: Grodzisko położone jest na półwyspie na wschodnim brzegu całkowicie dziś zabagnionego Jeziora Łopnowskiego,
około 2,5 km na południowy wschód od wsi Wyszobór. Umocnienia
grodziska mają skomplikowany kształt i przebieg. Główny, położony
w części zachodniej człon ma kształt owalu o wymiarach 100 × 60 m.
Otacza go wał poprzedzony fosą o szerokości 10–15 m i głębokości
0,5–1 m. Całość wyniesiona jest około 3 m ponad okolicę. Na wschód
od członu głównego, w odległości około 40 m, znajduje się kolejny
wał poprzedzony fosą. Ma ona kształt w przybliżeniu podkowiasty,
szerokość około 10 m i wysokość 2–2,5 m. Fosa ma 5 m i niewielką
głębokość. Kolejny wał odcinkowy poprzedzony fosą znajduje się
w odległości około 100 m w kierunku wschodnim. Jego szerokość
wynosi około 10 m a wysokość 2,5 m. Całe założenie ze wschodu na
zachód ma około 270 m długości, a maksymalna szerokość przekracza 100 m. Powierzchnia łączna wynosi około 2,5 ha (ryc. 254–257).
Historia badań: Grodzisko jako Schloss B. zaznaczone zostało na
mapie topograficznej autorstwa Daniela Goltloba Reymanna z lat
1837–1844. W 1905 r. badania powierzchniowe i wykopaliskowe na
dwóch zachodnich członach grodziska przeprowadził Adolf Stubenrauch. Założył on wówczas 7(?) wykopów o bliżej nieokreślonym rozmiarze: cztery na członie głównym i trzy na środkowym. W dwóch
– jednym na członie głównym i w przekopie przez wał środkowy
– znalazł fragmenty naczyń z ornamentem „słowiańskim”. W 1970 r.
grodzisko wpisane zostało do rejestru zabytków pod numerem 652.
W 1996 r. przeprowadzono badania powierzchniowe w ramach AZP.
Od momentu odkrycia stanowisko było wielokrotnie wzmiankowane
w literaturze. Brak danych o ewentualnych nowszych badaniach.
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Chronologia: wczesne średniowiecze
Bibliografia: Walter 1889, 8, nr 20; Staubenrauch 1905, 81–83; Walter
1906, 196–197; Wehrmann 1927, 10; Łęga 1930, 518, nr 53; Wegener 1930, 41;
Kunkel 1932, 91; Eggers 1960, 34, 43, nr 141; Antoniewicz, Wartołowska
1964, kwadrat IIC nr 10; Eggers 1978, 270–271, nr 141; Łosiński 1982a, 232,
nr 827; Eggers, Graue 1985, Taf. 159.141; Łosiński 1990, 46, nr 90.
Źródła archiwalne: Archiwum MNS, teczka nr 904
Uwagi: Obiekt jest trudno dostępny i praktycznie przez cały rok
całkowicie wyłączony z eksploatacji i penetracji ze względu na liczne
rezerwaty i strefę ochrony orła bielika.

Ryc. 254. Wyszobór, gm. Płoty, stan. 1. Lokalizacja stanowiska
(opr. A. Janowski)

375

376

GRODZISKA WCZESNOŚREDNIOWIECZNE W DORZECZU REGI

Katalog. Część 2

Ryc. 255. Wyszobór, gm. Płoty, stan. 1. Wizualizacja stanowiska w oparciu
o wyniki skaningu laserowego LiDAR (opr. G. Kiarszys)
Ryc. 257. Wyszobór, gm. Płoty, stan. 1. Wschodni wał grodziska – widok od
południa (fot. A. Janowski)

Ryc. 256. Wyszobór, gm. Płoty, stan. 1. Plan warstwicowy stanowiska
(opr. G. Kiarszys)
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Nr katalogu 14
ŻÓŁTE, GM. DRAWSKO POMORSKIE, STAN. 1
(AZP 27-17/7)
Współrzędne geograficzne:
N – 53°35’4”, E –15°49’9”

Opis obiektu: Stanowisko położone na półwyspie nad jeziorem
Zarańsko, około 1,2 km na południowy zachód od wsi Zarańsko. Grodzisko owalne z czytelnym wałem od strony północno-zachodniej
i północnej. W przeszłości zapewne intensywnie uprawiane rolniczo.
Pozostałe wały dość mocno zniwelowane. Wokół wału słabo czytelna
fosa. Wał wypiętrzony około 5 m nad poziom wody i około 0,5 m nad
majdan. Wymiary całości około 75 × 60 m. Powierzchnia około 0,5 ha
(ryc. 258–262).
Historia badań: W 1896 r. badania sondażowe przeprowadził
Adolf Stubenrauch. Wykonał on 4 wykopy o nieznanej powierzchni:
3 w części zachodniej i 1 we wschodniej. Od lat 30. XX w. stanowisko było wielokrotnie wymieniane w literaturze. W 1962 r. badania
powierzchniowe i sondażowe przeprowadzili pracownicy Katedry
Archeologii Polski i Powszechnej UAM w Poznaniu. Wykonano wówczas 5 sondaży o łącznej powierzchni około 2 m2. Odkryto w nich
zaledwie 1 fragment ceramiki wczesnośredniowiecznej. W 1969 r.
grodzisko zostało wpisane do rejestru zabytków pod numerem 783.
W 1983 r. przeprowadzono badania powierzchniowe w ramach AZP.
W 2008 r. w zachodniej i północno-wschodniej części stanowiska pracownicy IA UMK w Toruniu założyli 2 wykopy o łącznej powierzchni
0,3 ara. W oparciu o występujący w nawarstwieniach materiał (334
fragmenty ceramiki wczesnośredniowiecznej) wyróżniono tylko jedną fazę zasiedlenia.
Chronologia: 2. poł. IX–X w.
Bibliografia: Łęga 1930, 427, 430, 441, 522, nr 96; Kunkel 1932, 92, nr 8;
1939, 313, przypis 95; Eggers 1960, 44, nr 152; Siuchniński, Olczak, Lacho-
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wicz 1962, 128–129; Antoniewicz, Wartołowska 1964, kwadrat IIC nr 44;
Olczak, Siuchniński 1966, 77–80; Lachowicz 1973, 84, nr 30; Lachowicz
1974, 317, nr 386; Eggers 1978, 275–276, nr 152; Łosiński 1982a, 256, nr 580;
Eggers, Graue 1985, Taf. 163.152; Łosiński 1990, 47, nr 155; Chudziak, Kaźmierczak, Błędowski, Hildebrandt, Kalinowski, Kowalewska, Niegowski
2011, 635–637; Chudziak, Kaźmierczak 2014, 10–15
Źródła archiwalne: Archiwum MNS, teczka nr 254; Archiwum
MwK
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Ryc. 258. Żółte, gm. Drawsko Pomorskie, stan. 1. Lokalizacja stanowiska
(opr. A. Janowski)

Ryc. 259. Żółte, gm. Drawsko Pomorskie, stan. 1. Wizualizacja stanowiska
w oparciu o wyniki skaningu laserowego LiDAR (opr. G. Kiarszys)
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Ryc. 260. Żółte, gm. Drawsko Pomorskie, stan. 1. Plan warstwicowy stanowiska
(opr. G. Kiarszys)
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Ryc. 261. Żółte, gm. Drawsko Pomorskie, stan. 1. Grodzisko widok od zachodu
(fot. A. Janowski)
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Ryc. 262. Żółte, gm. Drawsko Pomorskie, stan. 1. Wnętrze grodziska – widok
od wschodu (fot. A. Janowski)

KATALOG

CZĘŚĆ 3

GRODZISKA DOMNIEMANE –
O NIEPEWNEJ CHRONOLOGII
LUB FUNKCJI

Nr katalogu 1
NOWOGARD, GM. NOWOGARD, STAN. 2
(AZP 25-11/46)

Współrzędne geograficzne:
N – 53°40’30”, E – 15°07’21”

Ryc. 263. Lokalizacja domniemanych grodzisk wczesnośredniowiecznych
w dorzeczu Regi, których funkcja lub chronologia nie została dostatecznie
potwierdzona: 1 – Nowogard, 2 – Przybiernowo, 3 – Rzepczyno, 4 – Słonowice,
5 – Uniestowo, 6 – Unimie, 7 – Wieleń Pomorski, stan. 2, 8 – Zagórzyce
(opr. A. Janowski)

Opis obiektu: Stanowisko położone jest w obrębie dzisiejszego
Nowogardu, około 250 m na północ od Starego Miasta. Miasto Nowogard zostało założone na przesmyku pomiędzy dwoma jeziorami
Naugarder See i Kleiner See/Haussee. Pierwsze z nich to dzisiejsze
J. Nowogardzkie, drugie prawie całkowicie zanikło. Domniemany
gród znajdował się pierwotnie na rozległym cyplu na północnym
brzegu jeziora Haussee lub, jak chcą niektórzy badacze (np. H. Lemcke, Z. Radacki), na wyspie. Pierwotna topografia została całkowicie
zaburzona przez późniejsze prace budowlane – w końcu XIII w. właściciele miasta z rodu von Everstein wznieśli zamek. Była to budowla
pięcioboczna otoczona wałami i fosą. W 1817 r. zamek został przebudowany na zakład karny, wtedy też osuszono jezioro (ryc. 1–2).
Historia badań: Grodzisko w Nowogardzie było wielokrotnie
wzmiankowane w literaturze, począwszy od lat 90. XIX w. W 1985 r.
prowadzono badania powierzchniowe arkusza AZP 25-11, nie uzyskano
jednak zgody na wstęp do więzienia. W 1990 r. obszar zamku został wpisany do rejestru zabytków architektury pod numerem A-1250. W tym
samym roku przeprowadzono badania w związku z budową stacji
pomp. W zachodniej części stanowiska w ramach wykopu budowlanego wyeksplorowano sondaż o wymiarach 3,5 × 1,5 m. Rozpoznano tu
nawarstwienia kulturowe o miąższości dochodzącej do 2,3 m, z których
część zinterpretowano jako wschodni (wewnętrzny) stok wału obronnego. W oparciu o zebrany niewielki zbiór ceramiki wyróżniono kilka
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faz zasiedlenia. W latach 2017–2018 w trakcie nadzoru nad kompleksową wymianą sieci kanalizacyjnej dominowały źródła z młodszych
etapów użytkowania tego miejsca i zarejestrowano tylko jeden fragment
ceramiki wczesnośredniowiecznej (w wykopie w zachodniej części sta
nowiska).
Chronologia: faza I – X–XI w. (osada?), faza II – X–XI w. (domniemany gród), faza III – koniec XIII–XVII w. (zamek)
Bibliografia: Walter 1889, 25, nr 228; Lemcke 1910, 253–254; Łęga 1930,
516, nr 33; Bollnow 1936, 300; Eggers 1960, 29, 43, nr 110; Antoniewicz,
Wartołowska 1964, kwadrat IIC nr 23; Rogosz 1971b, 22, ryc. 4, nr 21;
Radacki 1976, 159–161; Eggers 1978, 261, nr 110; Łosiński 1982a, 217, nr 441;
Słowiński 1990; Kurka 2017–2018
Źródła archiwalne: Archiwum MNS, teczka nr 1076
Uwagi: Stanowisko położone jest przy współczesnej granicy wododziałów. Z Jeziora Nowogardzkiego wypływa struga Dąbrzyca, lewobrzeżny dopływ Wołczenicy uchodzącej do Dziwny. Według mapy
Eilharda Lubinusa z 1618 r. Dąbrzyca wypływa jednak z Kleiner See/
Haussee (!). Jest to zapewne błąd kartografa. Na młodszych mapach,
tak jak i obecnie, z jeziora tego wypływają bezimienne cieki, które
łączą się z Sąpólną lewobrzeżnym dopływem Uklei w dorzeczu Regi.
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Ryc. 264. Nowogard, gm. Nowogard, stan. 2. Lokalizacja stanowiska
(opr. A. Janowski)
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Ryc. 265. Nowogard, gm. Nowogard, stan. 2. Wizualizacja stanowiska
w oparciu o wyniki skaningu laserowego LiDAR (opr. G. Kiarszys)

Katalog. Część 3

Ryc. 266. Nowogard, gm. Nowogard, stan. 2. Plan warstwicowy stanowiska
z przybliżoną lokalizacją prac w 1990 r. (opr. A. Janowski)
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Nr katalogu 2
PRZYBIERNOWO, GM. BROJCE, STAN. 1 (AZP 20-13/25)
Współrzędne geograficzne:
N – 53°55’4”, E – 15°17’58”

Opis obiektu: Grodzisko położone jest w młodym lesie około 500 m na południe od wsi Kolonia Przybiernowo i około 300 m
na północ od strugi Lubieszowa (prawy dopływ Regi). Obiekt jest
dość słabo czytelny. Grodzisko ma kształt kolisty i średnicę około
45–50 m. Obiekt otacza pierścieniowaty wał i fosa o szerokości do
5–7 m. Przy wyższych stanach wód gruntowych fosa wypełnia się
wodą. Wał wypiętrzony jest około 1–1,5 m w stosunku do dna fosy.
W miejscu, gdzie przechodzi droga polna, wały zostały zniwelowane
a fosa zasypana. Licznych zniszczeń dokonały także zwierzęta, które
założyły nory w wałach. Łączna powierzchnia obiektu to około 0,2
ha (ryc. 267–270).
Historia badań: Stanowisko zostało odkryte najpóźniej na
początku lat 30. XX w. przez J. v. Malotkiego. W 1932 r. odwiedził
je H.J. Eggers – stwierdził jednak brak znalezisk. W 1971 r. grodzisko wpisane zostało do rejestru zabytków pod numerem 692 jako
grodzisko wczesnośredniowieczne pomimo braku jakichkolwiek
źródeł ruchomych. W 1997 r. przeprowadzono na jego terenie badania powierzchniowe w ramach AZP, w trakcie których również nie
odkryto żadnych materiałów. Od momentu odkrycia stanowisko kilkakrotnie wzmiankowane w literaturze.
Wyniki badań z 2017 r.: Na stanowisku wykonano łącznie 17
odwiertów na dwóch prostopadłych osiach: 7 na osi W-E (długość
osi 33 m: odwierty 17–14, 11–13) i 10 na osi N-S (długość osi 32,5 m:
odwierty 1–9). Obie osie przecinały się pod kątem 90° w miejscu
wykonania odwiertu 6. Dodatkowo w północnej części stanowiska
na szczycie i wewnętrznym stoku wału obronnego wyeksplorowano
wykop sondażowy o wymiarach 4 × 1 m. Badania wykazały, że na
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stanowisku w rozpoznanych miejscach zalegają nawarstwienia kulturowe o niewielkiej miąższości dochodzącej do 1–1,1 m, w których
nie odkryto jednak źródeł ruchomych (ryc. 271–272).
Chronologia: ?
Bibliografia: Kunkel 1932, 91; Lemcke 1933, 226; Eggers 1960, 31,
43, nr 123; Antoniewicz, Wartołowska 1964, kwadrat IIC nr 8; Eggers
1964, 12; 1978, 265, nr 123; Łosiński 1982a, 219, nr 492; Janowski 2017o;
2018c, 21–22
Źródła archiwalne: Archiwum MNS, teczki nr 272 i 3115
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Ryc. 268. Przybiernowo, gm. Brojce, stan. 1. Wizualizacja stanowiska w oparciu
o wyniki skaningu laserowego LiDAR (opr. G. Kiarszys)

Ryc. 267. Przybiernowo, gm. Brojce, stan. 1. Lokalizacja stanowiska
(opr. A. Janowski)
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Ryc. 269. Przybiernowo, gm. Brojce, stan. 1. Grodzisko – widok od północy
(fot. A. Janowski)

Ryc. 270. Przybiernowo, gm. Brojce, stan. 1. Grodzisko – widok od wschodu
(fot. A. Janowski)
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Ryc. 272. Przybiernowo, gm. Brojce, stan. 1. Profil wschodni wykopu 1
(fot. A. Janowski)

Ryc. 271. Przybiernowo, gm. Brojce, stan. 1. Lokalizacja odwiertów i wykopu na
planie stanowiska (opr. A. Janowski)
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Nr katalogu 3
RZEPCZYNO, GM. BRZEŹNO, STAN. 2 (AZP 25-17/2)
Współrzędne geograficzne:
N – 53°41’19”, E – 15°48’22”

Opis obiektu: Stanowisko położone jest w odległości 1,25 km na
południowy zachód od zabudowań wsi Rzepczyno, na pierwotnym
półwyspie wcinającym się w wyschnięte obecnie jezioro. Grodzisko dość dobrze zachowane w kształcie nieregularnego czworoboku o zaokrąglonych narożnikach i wymiarach 70 × 40 m. Grodzisko
otacza częściowo zniwelowany wał. W części północnej od strony
nasady półwyspu jest znaczniejszy, ma szerokość około 15 m i wysokość 3–4 m. Przed wałem znajduje się odcinkowa fosa o przebiegu
poprzecznym do półwyspu. Szerokość fosy około 10 m, a głębokość
1–1,5 m. Wymiary całości wynoszą około 100 × 50 m, a powierzchnia
0,5 ha (ryc. 273–274).
Historia badań: Stanowisko zaznaczono jako Burgwall już na
mapach topograficznych z końca XIX w. Brak danych o starszych
badaniach, ale 1 fragment ceramiki znajdować się miał w zbiorach przedwojennego Muzeum w Białogardzie. W 1965 r. badania
powierzchniowe i sondażowe przeprowadzili pracownicy Katedry
Archeologii Polski i Powszechnej UAM w Poznaniu. Wykonano wówczas 3 sondaże o łącznej powierzchni około 2 m2. Na powierzchni
i w nawarstwieniach nie znaleziono źródeł ruchomych. W 1969 r.
grodzisko zostało wpisane do rejestru zabytków pod numerem 766.
W 1985 r. przeprowadzono badania powierzchniowe w ramach AZP
– nie znaleziono źródeł ruchomych. Brak danych o ewentualnych
młodszych badaniach.
Chronologia: wczesne średniowieczne? – na podstawie 1(!) zaginionego fragmentu ceramiki
Bibliografia: Kunkel 1932, 92, nr 7; Eggers 1960, 44, nr 161; Antoniewicz, Wartołowska 1964, 42, 51, kwadrat IIC 30; Olczak, Siuch-
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niński 1968, 190-193; Lachowicz 1973, 87, nr 237; Sikora 1973, 53–56,
ryc. 19; Lachowicz 1974, 349, nr 1178; Eggers 1978, 280, nr 161; Łosiński 1982a, 251, nr 452; Eggers, Graue 1985, Taf. 169.161,2; Łosiński
1990, 47, nr 122
Źródła archiwalne: Archiwum MNS, teczki nr 101 i 3583
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Nr katalogu 4
SŁONOWICE, GM. BRZEŻNO, STAN. 1 (AZP 25-26/1)
Współrzędne geograficzne:
N – 53°41’36”, E – 15°41’45”

Ryc. 273. Rzepczyno, gm. Brzeźno, stan. 2. Lokalizacja stanowiska
(opr. A. Janowski)

Ryc. 274. Rzepczyno, gm. Brzeźno, stan. 2. Grodzisko, część południowa –
widok od wschodu (fot. A. Janowski)

Opis obiektu: Stanowisko położone na wzniesieniu Mielnica
w odległości 1,9 km na południowy zachód od zabudowań wsi Słonowice i około 100 m na północny wschód od rzeki Stara Rega.
Obiekt położony w miejscu naturalnie obronnym. Różnica poziomów pomiędzy dnem doliny a szczytem wzniesienia wynosi 50 m.
Obiekt dobrze zachowany w kształcie gruszkowatym o skomplikowanym układzie elementów obronnych. W części zachodniej
znajduje się człon główny kształtu owalnego otoczony dodatkowo
wałem pierścieniowatym o szerokości około 15 m i wysokości około 1–1,5 m ponad powierzchnię majdanu i około 5 m ponad fosę
i wał zewnętrzny. W części wschodniej grodziska dwa mniejsze
wały odcinkowe oddzielające podgrodzia? Długość ze wschodu na
zachód wynosi około 145 m, a szerokość około 85 m. Powierzchnia
całości to blisko 1 ha (ryc. 275–279).
Historia badań: Grodzisko wzmiankowane w literaturze w latach
80. XIX w. Od tego momentu do lat 30. XX w. liczne penetracje
powierzchniowe (2. połowa XIX w. – pastor Krüger; 1935 r. – A. Rowe
i nauczyciel Dogs; 1938 r. – W. Boege i ponownie Dogs). W 1935 r.
badania sondażowe przeprowadził A. Rowe, brak jednak bliższych
informacji na ich temat. W 1964 r. badania powierzchniowe i sondażowe przeprowadzili pracownicy Katedry Archeologii Polski
i Powszechnej UAM w Poznaniu. Wykonano wówczas 5 sondaży
o łącznej powierzchni około 3 m2. Na powierzchni i w nawarstwieniach znaleziono ponad 60 fragmentów ceramiki głównie kultury
łużyckiej. W oparciu o występujący w nawarstwieniach materiał
wyróżniono kilka faz zasiedlenia. W 1966 r. grodzisko zostało wpisane do rejestru zabytków pod numerem 581. W 1985 r. przeprowadzo-
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no badania powierzchniowe w ramach AZP. Brak danych o ewentualnych późniejszych pracach.
Chronologia: I faza – okres halsztacki (gród), II faza – młodszy
okres przedrzymski (osada?), III faza – VIII/IX–IX w. (grodzisko
domniemane?). Ceramika wczesnośredniowieczna znajdowana jest
wyłącznie na powierzchni stanowiska, brak pewności, czy w tym
okresie było ono wykorzystywane jako gród.
Bibliografia: Walter 1889, 7, nr 10; Łęga 1930, 242, 522, nr 98; Kunkel
1932, 92, nr 9; 1939, 313, przypis 95; Kostrzewski 1958, 316; Eggers 1960,
44, nr 163; Antoniewicz, Wartołowska 1964, 43, 51, kwadrat IIC 33;
Olczak, Siuchniński 1968, 193–199; Lachowicz 1973, 86, nr 239; Sikora
1973, 53–56, ryc. 19; Lachowicz 1974, 349, nr 1180; Eggers 1978, 280,
nr 163; Łosiński 1982a, 251, nr 469; Eggers, Graue 1985, Taf. 170.163;
Łosiński 1990, 47, nr 127
Źródła archiwalne: Archiwum MNS, teczka nr 108
Ryc. 275. Słonowice, gm. Brzeżno, stan. 1. Lokalizacja stanowiska
(opr. A. Janowski)

Ryc. 276. Słonowice, gm. Brzeżno, stan. 1. Wizualizacja stanowiska w oparciu
o wyniki skaningu laserowego LiDAR (opr. G. Kiarszys)

406

GRODZISKA WCZESNOŚREDNIOWIECZNE W DORZECZU REGI

Katalog. Część 3

407

Ryc. 278. Słonowice, gm. Brzeżno, stan. 1. Główny człon grodziska – widok od
północnego wschodu (fot. A. Janowski)

Ryc. 277. Słonowice, gm. Brzeżno, stan. 1. Plan warstwicowy stanowiska
(opr. G. Kiarszys)

Ryc. 279. Słonowice, gm. Brzeżno, stan. 1. Wnętrze grodziska – widok od
wschodu (fot. A. Janowski)
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Nr katalogu 5
UNIESTOWO, GM. BROJCE, STAN. 2 (AZP 18-14/114)
Współrzędne geograficzne:
N – 54°01’19”, E – 15°24’30”

Opis obiektu: Grodzisko położone jest w lesie na morenowym
wzniesieniu na zachodnim brzegu zabagnionego bezimiennego
jeziora w odległości około 1,1 km na północny wschód od wsi Uniestowo. Obiekt ma kształt zbliżony do regularnego okręgu o średnicy
43–48 m. Dookolny wał ma około 6–8 m szerokości i jest wyniesiony
o około 1–1,5 m w stosunku do otoczenia i około 0,5 m w stosunku do
powierzchni majdanu. Grodzisko zajmuje powierzchnię około 0,2 ha
(ryc. 280–284).
Historia badań: Grodzisko w Uniestowie nie było dotychczas
odnotowywane w literaturze przedmiotu. Stanowisko zostało odkryte w 2016 r. w trakcie analizy danych ze skaningu laserowego LiDAR
w ramach projektu „Polska i Pomorze w kształtowaniu cywilizacji
europejskiej (od słowiańskich plemion do przełomu XII/XIII w.)”.
W 2018 r. grodzisko było wizytowane. W trakcie wizytacji w kretowiskach na wale zarejestrowano sprażoną glinę – ślad pożaru(?) i jeden
fragment ceramiki wczesnośredniowiecznej.
Chronologia: młodsze fazy wczesnego średniowiecza (po połowie X w.) ?
Bibliografia: –
Źródła archiwalne: –
Uwagi: Obiekt wymaga weryfikacji wykopaliskowej.

Ryc. 280. Uniestowo, gm. Brojce, stan. 2. Lokalizacja stanowiska
(opr. A. Janowski)
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Ryc. 283. Uniestowo, gm. Brojce, stan. 2. Grodzisko – widok od południa
(fot. A. Janowski)

Ryc. 281. Uniestowo, gm. Brojce, stan. 2. Wizualizacja stanowiska w oparciu
o wyniki skaningu laserowego LiDAR (opr. G. Kiarszys)

Ryc. 284. Uniestowo, gm. Brojce, stan. 2. Grodzisko – widok od zachodu
(fot. A. Janowski)
Ryc. 282. Uniestowo, gm. Brojce, stan. 2. Plan warstwicowy stanowiska
(fot. A. Janowski)
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Nr katalogu 6
UNIMIE, GM. ŁOBEZ, STAN. 1 (AZP 26-15/122)
Współrzędne geograficzne:
N – 53°37’28”, E – 15°33’26”

Opis obiektu: Stanowisko położone na niewielkim wyniesieniu na
południowym brzegu jeziora Dobieszewo w odległości około 350 m
na północny zachód od wsi Unimie. W otoczeniu podmokłe łąki
i pastwiska. W części północnej wysoki, nieużywany nasyp kolejowy,
przecinający stanowisko ze wschodu na zachód. Teren intensywnie
użytkowany rolniczo. Stanowisko znacznie zniwelowane. Wymiary całości wynoszą około 170 × 150 m, a powierzchnia około 2,2 ha.
Obecnie brak wyraźnych pozostałości umocnień (ryc. 285–288).
Historia badań: Pierwsze badania powierzchniowe przeprowadzono już w 1939 r., mimo to stanowisko pojawiło się w literaturze
stosunkowo późno, bo dopiero w 1964 r. W 1971 r. stanowisko zostało wpisane do rejestru zabytków pod numerem 705 jako grodzisko.
W tym samym roku oraz w 1974 r. przeprowadzono na stanowisku badania powierzchniowe. W 1985 r. przeprowadzono badania
powierzchniowe w ramach AZP. Z powierzchni stanowiska pochodzi
łącznie 305 fragmentów ceramiki wczesnośredniowiecznej oraz m.in.
szydło kościane i przęślik gliniany. Brak danych o ewentualnych późniejszych pracach.
Chronologia: VIII–XI w. (grodzisko domniemane?)
Bibliografia: Antoniewicz, Wartołowska 1964, kwadrat IIC nr 38;
Rogosz 1971a, 40; Łosiński 1982a, 229, nr 746
Źródła archiwalne: Archiwum MNS, teczki nr 832, 896
Uwagi: Obiekt wymaga weryfikacji wykopaliskowej.

Ryc. 285. Unimie, gm. Łobez, stan. 1. Lokalizacja stanowiska (opr. A. Janowski)
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Ryc. 286. Unimie, gm. Łobez, stan. 1. Wizualizacja stanowiska w oparciu
o wyniki skaningu laserowego LiDAR (opr. G. Kiarszys)
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Ryc. 287. Unimie, gm. Łobez, stan. 1. Plan warstwicowy stanowiska
(opr. G. Kiarszys)
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Nr katalogu 7
WIELEŃ POMORSKI, GM. CHOCIWEL, STAN. 2
(AZP 29-14/6)
Współrzędne geograficzne:
N – 53°30’50”, E – 15°25’58”

Ryc. 288. Unimie, gm. Łobez, stan. 1. Domniemane grodzisko widok od
południa (fot. A. Janowski)

Opis obiektu: Grodzisko położone jest nad samym brzegiem
w południowej partii jeziora Woświn około 250 m na północ od
stan. 1. Obiekt ma kształt regularnego owalu o wymiarach około
70 × 60 m. Całość otacza wał o szerokości około 15 m, wypiętrzony
o około 3,5–4 ponad okolicę. Od strony jeziora wał jest oberwany.
Majdan o średnicy około 30–35 m jest wypiętrzony w partii centralnej o około 1,5–2,5 m. Powierzchnia całości wynosi około 0,32 ha
(ryc. 289–294).
Historia badań: W 1897 r. w Adolf Stubenrauch wykonał szkic
obiektu i założył dwa wykopy sondażowe: po jednym w północnej
i południowej części stanowiska (brak danych o rozmiarach), w którym nie dokonał żadnych odkryć (ryc. 2). Później stanowisko kilkukrotnie wzmiankowano w literaturze – m.in. H.J. Eggers opisywał
je jako zaginione. Stanowisko zostało w 1972 r. wpisane do rejestru
zabytków pod numerem 638. W 1994 r. na stanowisku przeprowadzono badania powierzchniowe w ramach AZP, a w 2006 r. penetrowano
dno jeziora w jego bezpośrednim sąsiedztwie.
Wyniki badań z 2015 r.: Na stanowisku wykonano łącznie
22 odwierty na dwóch prostopadłych do siebie osiach: 11 na osi W-E
(długość osi 50 m: odwiert 10–14, 1, 15–19) i 11 na osi N-S (długość osi
40 m: odwierty 5–4, 20, 3–2, 22–21, 1, 6–9). Obie osie przecinały się pod
kątem 90° w miejscu wykonania odwiertu 1. Ponadto w północnej
części stanowiska u wewnętrznej podstawy wału wyeksplorowano
wykop sondażowy o wymiarach 4 × 1 m. Badania wykazały, że na
stanowisku w rozpoznanych miejscach zalegają nawarstwienia kulturowe o miąższości dochodzącej do 160–180 cm. Niestety, ani w wyko-
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pie, odwiertach, ani na powierzchni nie odkryto materiałów ruchomych, które pozwoliłyby na jego datowanie (ryc. 295–296).
Chronologia: nieokreślona. Ze starszych badań pochodzą 4 fragmenty ceramiki wczesnośredniowiecznej. Według W. Łosińskiego
(1982) obiekt pochodzi z 2. połowy IX(?)–X(?) w., jego forma jest jednak
nietypowa dla założeń obronnych z tego okresu.
Bibliografia: Kunkel 1932, 91, nr 14; Eggers 1960, 28, 43, nr 102;
Eggers 1978, 258, nr 102; Łosiński 1982a, 230, nr 779; Hinz 1988, 11–13;
Chudziak, Kaźmierczak, Mierzejewski, Niegowski 2006; Janowski
2015f
Źródła archiwalne: Archiwum MNS, teczka nr 1612

Ryc. 289. Wieleń Pomorski, gm. Chociwel, stan. 2. Lokalizacja stanowiska
(opr. A. Janowski)
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Ryc. 291. Wieleń Pomorski, gm. Chociwel, stan. 2. Wizualizacja stanowiska
w oparciu o wyniki skaningu laserowego LiDAR (opr. G. Kiarszys)

Ryc. 290. Wieleń Pomorski, gm. Chociwel, stan. 2. Plan stanowiska z 1897 r.
(wg Archiwum MNS w Szczecinie, teczka 1612; (opr. A. Janowski)
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Ryc. 292. Wieleń Pomorski, gm. Chociwel, stan. 2. Grodzisko – widok od
północnego zachodu (fot. A. Janowski)

Ryc. 293. Wieleń Pomorski, gm. Chociwel, stan. 2. Wnętrze grodziska – widok
od północy (fot. A. Janowski)
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Ryc. 294. Wieleń Pomorski, gm. Chociwel, stan. 2. Grodzisko – widok od
południa (fot. A. Janowski)

Ryc. 296. Wieleń Pomorski, gm. Chociwel, stan. 2. Lokalizacja odwiertów
i wykopu na planie stanowiska (opr. A. Janowski)

Ryc. 295. Wieleń Pomorski, gm. Chociwel, stan. 2. Profil wschodni wykopu 1
(fot. A. Janowski)
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Nr katalogu 8
ZAGÓRZYCE, GM. ŁOBEZ (AZP 27-16)
Współrzędne geograficzne:
N – 53°36’35”, E – 15°43’48”

Opis obiektu: Stanowisko położone na podmokłych łąkach na
południowym brzegu Łożnicy, około 320 m na zachód od wsi Zagórzyce. Obiekt ma kształt owalu o wymiarach 97 × 82 m. Całość otacza
dookolny wał o szerokości 10–12 m i wysokości do 1 m (ryc. 297–299).
Historia badań: Stanowisko, opisywane jako domniemane grodzisko wczesnośredniowieczne, pojawiło się po raz pierwszy w publikacji R. Rogosza w 1971 r. Autor ten nie podał jednak jego lokalizacji
– przybliżona lokalizacja na schematycznej mapie zbiorczej grodziska
zgadza się z opisaną wyżej. W 1986 r. w trakcie badań powierzchniowych AZP na arkuszu 27–16 stanowiska nie znaleziono. Brak danych
o ewentualnych późniejszych badaniach.
Chronologia: nieokreślona
Bibliografia: Rogosz 1971a, ryc. 23, nr 64; Łosiński 1982a, 232, nr 831
Źródła archiwalne: Archiwum MNS, teczka 909
Uwagi: Obiekt wymaga weryfikacji wykopaliskowej.

Ryc. 297. Zagórzyce, gm. Łobez. Lokalizacja stanowiska (opr. A. Janowski)
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KATALOG

CZĘŚĆ 4

GRODZISKA ZWERYFIKOWANE
NEGATYWNIE
Ryc. 298. Zagórzyce, gm. Łobez. Wizualizacja stanowiska w oparciu o wyniki
skaningu laserowego LiDAR (opr. G. Kiarszys)

Ryc. 299. Zagórzyce, gm. Łobez. Plan warstwicowy stanowiska
(opr. G. Kiarszys)

Nr katalogu 1
GINAWA, GM. WĘGORZYNO, STAN. 2 (AZP 29-16/17)
Współrzędne geograficzne:
–

Ryc. 300. Lokalizacja stanowisk w dorzeczu Regi, które nie są grodziskami
wczesnośredniowiecznymi – zostały zweryfikowane negatywnie, zarówno
pod względem funkcji, jak i chronologii: 1 – Ginawa, stan. 2, 2 – Iglice,
3 – Karnice, 4 – Niegrzebia, 5 – Płoty, 6 – Prusinowo, 7 – Trzebawie,
8 – Trzygłów, 9 – Tucze, 10 – Woliczno (opr. A. Janowski)

Opis obiektu: Według wpisu do rejestru zabytków stanowisko
położone jest w odległości około 2 km na północny wschód od wsi
Ginawa na północ od bezimiennego strumyka, tuż przy zniszczonych
zabudowaniach młyna wodnego. W tym samym dokumencie opisano, iż ma kształt prostokątny, jest częściowo zniszczone. Zachowana
część grodziska ma wymiary 30 x 30 m.
Historia badań: Pierwsze znaleziska mają pochodzić już z 1895 r., ich
autorem był pastor Stützner. Brak danych o późniejszych niepodważalnych odkryciach. W 1969 r. stanowisko zostało wpisane do rejestru
zabytków pod nr 619 jako grodzisko wczesnośredniowieczne. Od lat
60 XX w. obiekt kilkakrotnie uwzględniano w katalogach stanowisk i grodzisk pomorskich. W 1994 r. przeprowadzono na arkuszu 29–16 badania
powierzchniowe w ramach AZP – obiekt naniesiono na niego na podstawie literatury. W 2016 r. podjęto próbę znalezienia stanowiska w terenie.
Zakończyła się ona niepowodzeniem – stanowiska nie znaleziono.
Chronologia: –
Bibliografia: Kunkel 1932, 91, nr 4; Eggers 1960, 32, nr 128; Antoniewicz, Wartołowska 1964, kwadrat IIC nr 67; Rogosz 1971a, 42; Eggers
1978, 266, nr 128; Łosiński 1982a, 205, nr 147
Źródła archiwalne: Archiwum MNS, teczka nr 834
Uwagi: Według wszelkiego prawdopodobieństwa doszło w tym
przypadku do pomieszania informacji. Stanowisko zbliżone kształtem do opisanego w decyzji wpisu do rejestru istnieje w Ginawie, ale
położone jest około 200 m na północ od wsi, na południowym brzegu
strumienia łączącego J. Dubie na wschodzie i bezimienny staw na
zachodzie – stan. 10, AZP 29-16/34. Stanowisko to pozostałość gródka
stożkowatego (por. Matuszewska 2018).
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Nr katalogu 2
IGLICE, GM. RESKO, STAN. 1 (AZP 22-14/27)
Współrzędne geograficzne:
N – 53°49’28”, E – 15°26’34”

Opis obiektu: Grodzisko położone jest na terenie zalesionym nad
prawym brzegiem Rekowy, około 1,9 km na południowy zachód od
wsi Iglice i 1,6 km na północny wschód od wsi Łabuń Wielki, w miejscu nazywanym Grodziszcze. Grodzisko ma kształt stożka o średnicy
44 m i wysokości 5 m, otoczonego pierścieniowatym wałem i dwoma
wałami odcinkowymi. Pierwszy wał o szerokości około 14 m i wysokości 2–2,5 m tworzy pierścień o średnicy 72–79 m. Drugi wał jest
czytelny tylko w północnej i południowej części. Lepiej zachowana
jest część południowo-wschodnia – tu ma on szerokość 20 m i wysokość 2 m. Od wschodu poprzedza go fosa o szerokości około 10 m.
Powierzchnia całego założenia wynosi około 1,2 ha (ryc. 301–305).
Historia badań: Stanowisko jako Burgwall zaznaczone zostało już
na mapie Urmesstischblatt z 1834 r., a w literaturze wzmiankowane jest począwszy od lat 30. XX w. W 1960 r. pracownicy Muzeum
w Szczecinie przeprowadzili badania powierzchniowe, w trakcie których znaleziono 4 fragmenty ceramiki, a chronologię obiektu ustalono na VIII–XI w. W 1970 r. grodzisko wpisane zostało do rejestru
zabytków pod numerem 655 jako „wczesnośredniowieczne grodzisko stożkowate”. W 2001 r. przeprowadzono badania powierzchniowe
w ramach AZP.
Wyniki badań z 2016 r.: Na obszarze stanowiska wykonano
łącznie 29 odwiertów na osi NW-SE (długość osi 97,5 m), a w części
wschodniej na wewnętrznym skłonie wału zewnętrznego wyeksplorowano wykop sondażowy o wymiarach 4 × 1 m (por. ryc. 306).
Badania wykazały, że w rozpoznanych miejscach zalegają nawarstwienia kulturowe o miąższości dochodzącej do 2 m. W warstwie 5
w wykopie odkryto 1 fragment ceramiki o cechach wczesnośrednio-
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wiecznych. Ułamek zalegał w obrębie wału, a więc niejako na złożu
wtórnym i może co najwyżej wskazywać na istnienie w najbliższej
okolicy stanowiska o takiej chronologii, z którego czerpano ziemię do
budowy umocnień – w odległości 70 m na zachód znajduje się grodzisko Łabuń Wielki, stan 4 (por. katalog część I, nr 8). Forma centralnej
części grodziska jest charakterystyczna dla późnośredniowiecznych
założeń rycerskich w postaci wieży lub dworu na kopcu. Istnienie
podpiwniczenia takiego obiektu stwierdzono w odwiertach 15–16 we
wschodniej części stożka.
Chronologia: późne średniowiecze
Bibliografia: Kunkel 1932, 91; Eggers 1960, 31–32, 43, nr 126; Antoniewicz, Wartołowska 1964, kwadrat IIC nr 17; Rogosz 1971a, 37; Eggers
1978, 265–266, nr 126; Łosiński 1982a, 207, nr 187; Eggers, Graue 1985,
Taf. 154.126; Janowski 2016f
Źródła archiwalne: Archiwum MNS, teczka nr 839
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Ryc. 301. Iglice, gm. Resko, stan. 1. Lokalizacja stanowiska (opr. A. Janowski)
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Ryc. 302. Iglice, gm. Resko, stan. 1. Wizualizacja stanowiska w oparciu
o wyniki skaningu laserowego LiDAR (opr. G. Kiarszys)
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Ryc. 303. Iglice, gm. Resko, stan. 1. Widok grodziska od południa
(fot. A. Janowski)

Ryc. 304. Iglice, gm. Resko, stan. 1. Gródek i fosa wewnętrzna. Widok od
północnego zachodu (fot. A. Janowski)
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Ryc. 306. Iglice, gm. Resko, stan. 1. Profil północno-wschodni wykopu 1
(fot. A. Janowski)

Ryc. 305. Iglice, gm. Resko, stan. 1. Lokalizacja odwiertów i wykopu na planie
stanowiska (opr. A. Janowski)
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Nr katalogu 3
KARNICE, GM. RADOWO MAŁE, STAN. 2
(AZP 25-14/59)
Współrzędne geograficzne:
N – 53°41’52”, E – 15°29’38”

Opis obiektu: Stanowisko miało być położone na północnym brzegu jeziorka około 600 m na północ od wsi Karnice. Obok miał się
znajdować nasyp „kurhan” o długości 450 kroków i szerokości 50
kroków (por. 307–308).
Historia badań: W 1891 r. odkrycia stanowiska dokonał pastor
Stützner. Od tego momentu było ono kilkukrotnie wzmiankowane
w literaturze. W 1970 r. stanowisko zostało wpisane do rejestru zabytków pod numerem 661 jako grodzisko. W 1997 r. przeprowadzono
badania powierzchniowe w ramach AZP. W 2016 r. stanowisko wizytowali pracownicy IAE PAN w Szczecinie. W trakcie prospekcji bez
trudu zlokalizowano ów „kurhan”, nie stwierdzono jednak istnienia
grodziska. Nie jest też ono widoczne na skaningu laserowym LiDAR
(por. ryc. 308).
Chronologia:?
Bibliografia: Kunkel 1932, 91; Eggers 1960, 31, 43 nr 119; Antoniewicz, Wartołowska 1964, kwadrat IIC nr 28; Eggers 1964, 12; 1978, 264,
nr 119; Łosiński 1982a, 208, nr 209; Olczak 1991, 207, nr 629
Źródła archiwalne: Archiwum MNS, teczki nr 840 i 3243

Ryc. 307. Karnice, gm. Radowo Małe, stan. 2. Lokalizacja stanowiska
(opr. A. Janowski)
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Nr katalogu 4
NIEGRZEBIA, GM. ŁOBEZ, STAN. 5 (AZP 25-16/76)
Współrzędne geograficzne:
N – 53°39’46”, E – 15°39’11”

Ryc. 308. Karnice, gm. Radowo Małe, stan. 2. Wizualizacja stanowiska
w oparciu o wyniki skaningu laserowego LiDAR (opr. G. Kiarszys)

Opis obiektu: Stanowisko położone jest w lesie na wschodnim
brzegu Regi około 2,9 km na północ od centrum Łobza. W chwili
obecnej ewentualne elementy obronne są nieczytelne. Na osi S-N stanowisko ma długość około 110 m, a szerokość na osi W-E wynosi
40 m. Powierzchnia całości zbliżona jest do 0,5 ha (ryc. 309–311).
Historia badań: Na mapie F.W.C. Schmettaua z 1780 r. w miejscu
stanowiska figuruje nazwa Alte Schwedische Schanze. Brak pewności,
czy to tego miejsca dotyczą późniejsze wzmianki w literaturze informujące o grodzisku położonym na północ od Łobza. W 1985 r. prowadzono badania powierzchniowe na obszarze AZP 25-16 – stanowiska
nie zarejestrowano.
Wyniki badań z 2017 r.: Na obszarze stanowiska wykonano łącznie 27 odwiertów na dwóch prostopadłych do siebie osiach: 20 na osi
SW-NE (długość osi 100 m: odwierty 1–20) i 7 na osi W-E (długość
osi 32,5 m: odwierty 21–27) (por. ryc. 312). Obie osie przecinały się
pod kątem 90° w miejscu wykonania odwiertu 6. Obserwacje profili
odwiertów nie doprowadziły do zarejestrowania warstwy kulturowej, natomiast na powierzchni znaleziono cztery fragmenty ceramiki
pradziejowej.
Chronologia: okres halsztacki (osada)
Bibliografia: Sprenger 1861 (?); Janowski 2017n
Źródła archiwalne: Archiwum MNS, teczka nr 926
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Ryc. 310. Niegrzebia, gm. Łobez, stan. 5. Wizualizacja stanowiska w oparciu
o wyniki skaningu laserowego LiDAR (opr. G. Kiarszys)
Ryc. 309. Niegrzebia, gm. Łobez, stan. 5. Lokalizacja stanowiska
(opr. A. Janowski)

Ryc. 311. Niegrzebia, gm. Łobez, stan. 5. Widok stanowiska od wschodu
(fot. A. Janowski)
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Nr katalogu 5
PŁOTY, GM. PŁOTY, STAN. 1 (AZP 22-12/23)
Współrzędne geograficzne:
N – 53°48’23”, E – 15°16’02”

Ryc. 312. Niegrzebia, gm. Łobez, stan. 5. Lokalizacja odwiertów na planie
stanowiska (opr. A. Janowski)

Opis obiektu: Grodzisko znajduje się w północnej części miasta przy ulicy Wodnej naprzeciwko mostu kolejowego na Redze,
w widłach, które tworzy ta rzeka i potok Sowno. Grodzisko ma kształt
czworoboku o wymiarach 55 × 60 m. Od północy grodzisko przylega
bezpośrednio do doliny Regi. Szczyt wału znajduje się około 10 m
powyżej lustra wody. Od strony wschodniej, południowej i zachodniej przewyższenia są mniejsze i dochodzą do 4–6 m. Dookolny wał,
dobrze czytelny, opada w kierunku centrum, tworząc wyraźny płaski
majdan. Wał poprzedza bardzo mocno zniwelowana fosa. Całkowita
powierzchnia obiektu wynosi około 0,4 ha (ryc. 313–316).
Historia badań: Pierwsze wzmianki o grodzisku pochodzą
z XIX w., ale później wzmiankowane było rzadko i głównie w literaturze polskiej. W 1970 r. stanowisko wpisane zostało do rejestru zabytków pod numerem 651 jako „wczesnośredniowieczne grodzisko”.
W 1998 r. na obszarze 22–12 przeprowadzono badania powierzchniowe w ramach AZP – stanowiska nie znaleziono(!).
Wyniki badań z 2015 r.: Na obszarze stanowiska wykonano 74
odwierty na dwóch prostopadłych do siebie osiach: 35 na osi W-E
(długość osi 35 m: odwierty 58–62, 57, 63–66, 56, 67–70, 55, 71–74, 5,
46–42, 50–47, 41, 54–51, 40) i 39 na osi N-S (długość osi 38 m: odwierty
39–38, 1, 10–13, 2, 14–21, 3–4, 22–24, 5–6, 25–28, 7, 29–32, 8, 33–36, 9,
37). Obie osie przecinały się pod kątem 90° w miejscu wykonania
odwiertu 5. Ponadto w północnej części grodziska u podnóża wału
wyeksplorowano jeden wykop sondażowy o wymiarach 5 × 2 m
(ryc. 317). W trakcie badań zarejestrowano stosunkowo nieskomplikowany układ nawarstwień, w których znaleziono łącznie 1494 fragmentów ceramiki (1485 fragmentów ceramiki późnośredniowiecznej
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i 9 fragmentów ceramiki nowożytnej), 773 ułamków kości zwierzęcych, 11 fragmentów polepy oraz 335 zabytków wydzielonych.
Chronologia: 2. połowa XIII–1. połowa XIV w. (siedziba rycerska)
Bibliografia: Walter 1889, 8, nr 20; Łęga 1930, 518, nr 54; Antoniewicz, Wartołowska 1964, kwadrat IIC nr 16; Łosiński 1982a, 218, nr 469;
Turek-Kwiatkowska 1991, 17–18; Janowski 2015a; 2017a; Janowski, Rębkowski 2017; Janowski 2018a
Źródła archiwalne: Archiwum MNS, teczka nr 868

Ryc. 313. Płoty, gm. Płoty stan. 1. Lokalizacja stanowiska (opr. A. Janowski)
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Ryc. 315. Płoty, gm. Płoty stan. 1. Grodzisko – widok od północy
(fot. A. Janowski)

Ryc. 314. Płoty, gm. Płoty stan. 1. Wizualizacja stanowiska w oparciu o wyniki
skaningu laserowego LiDAR (opr. G. Kiarszys)

Ryc. 316. Płoty, gm. Płoty stan. 1. Wnętrze grodziska – widok od północnego
wschodu (fot. A. Janowski)
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Nr katalogu 6
PRUSINOWO, GM. GRYFICE, STAN. 3 (AZP 19-11/52)
Współrzędne geograficzne:
N – 53°58’02”, E – 15°09’44”

Ryc. 317. Płoty, gm. Płoty stan. 1. Lokalizacja odwiertów i wykopu na planie
stanowiska (opr. A. Janowski)

Opis obiektu: Stanowisko znajduje się około 2 km na północny
zachód od wsi Prusinowo i około 2 km na północny wschód od Przybiernówka. Obiekt zajmuje otoczone bagnami owalne wzniesienie
o wymiarach 100 × 200 m, od strony południowej odcięte wałem
o wysokości 1,5 m i szerokości 6 m, poprzedzonym fosą o szerokości
około 3 m. Kolejny rów o nieregularnym przebiegu widoczny jest
w północnej części stanowiska (ryc. 318–320).
Historia badań: Stanowisko zostało odkryte w 1961 r. w trakcie badań powierzchniowych prowadzonych przez pracowników
Muzeum w Szczecinie. Nie stwierdzono materiałów źródłowych,
mimo to chronologię ustalono na wczesne średniowiecze, a funkcję
obiektu określono jako grodzisko. W 1996 r. przeprowadzono badania powierzchniowe w ramach AZP, które także nie doprowadziły
do odkrycia źródeł datujących. Od momentu odkrycia stanowisko
kilkakrotnie wzmiankowano w literaturze jako grodzisko.
Wyniki badań z 2016 r.: Na stanowisku wykonano łącznie
28 odwiertów na dwóch osiach: 17 na osi N-S (długość osi 97,5 m:
odwierty 1–17) i 18 na osi W-E (długość osi 110 m: odwierty 18–35).
Obie osie przecinały się pod kątem 90° w miejscu wykonania odwiertu 7. Ponadto w południowej części stanowiska u podnóża wału od
strony majdanu wyeksplorowano wykop sondażowy o wymiarach 4
× 1 m. Badania wykazały, że na stanowisku zalegają nawarstwienia
kulturowe o niewielkiej miąższości dochodzącej do 20–40 cm. Źródła ruchome (8 fragmentów ceramiki pradziejowej) zarejestrowane
w wykopie w warstwie 2 pozwalają wyróżnić tylko jedną fazę zasiedlenia (ryc. 321–322).
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Chronologia: przełom epoki brązu i okresu halsztackiego (osada
obronna?)
Bibliografia: Filipowiak 1962, 199; Antoniewicz, Wartołowska 1964,
kwadrat IIC nr 3; Łosiński 1982a, 218, nr 486; Janowski 2016b; 2018c,
20–21, Janowski, Ignaczewska 2019
Źródła archiwalne: Archiwum MNS, teczka na 273

Ryc. 318. Prusinowo, gm. Gryfice, stan. 3. Lokalizacja stanowiska
(opr. A. Janowski)

455

456

GRODZISKA WCZESNOŚREDNIOWIECZNE W DORZECZU REGI

Katalog. Część 4

457

Ryc. 319. Prusinowo, gm. Gryfice, stan. 3. Wizualizacja stanowiska w oparciu
o wyniki skaningu laserowego LiDAR (opr. G. Kiarszys)

Ryc. 320. Prusinowo, gm. Gryfice, stan. 3. Wał obronny(?) i fosa (?) – widok od
południa (fot. A. Janowski)

Ryc. 321. Prusinowo, gm. Gryfice, stan. 3. Lokalizacja odwiertów i wykopu na
planie stanowiska (opr. A. Janowski)
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Nr katalogu 7
TRZEBAWIE, GM. WĘGORZYNO, STAN. 1 (AZP 28-14/1)
Współrzędne geograficzne:
N – 53°31’31”, E – 15°25’51”

Ryc. 322. Prusinowo, gm. Gryfice, stan. 3. Profil wschodni wykopu 1
(fot. A. Janowski)

Opis obiektu: Półwysep, na którym znajduje się stanowisko, znany jest pod lokalną nazwą „Diabelska Grobla” (niem. Teufelsdamm).
Główną część stanowiska stanowi czworoboczne plateau o wymiarach 60 × 55 m wyniesione o około 3 m ponad jego podstawę. Plateau
otacza rów o szerokości około 7–10 m, na zewnątrz którego czytelny
jest dookolny „nasyp” (wał?) o szerokości do 10–12 m i wysokości
1–1,5 m. Jedynie w części południowej „nasyp” ten jest szerszy i wyższy – równy płaszczyźnie plateau. Całe stanowisko mierzy 100 × 90 m
i ma powierzchnię blisko 1 ha (ryc. 323–324).
Historia badań: Pierwsze wzmianki o omawianym półwyspie na
Jeziorze Woświn pochodzą z 1784 r. i związane są z legendą o moście
prowadzącym rzekomo na drugą stronę jeziora. W podobnym kontekście o miejscu tym wspominają też późniejsi autorzy, choć wśród
tych rozważań pojawiają się także informacje o istnieniu tu grodziska.
W 1895 r. dokonano na półwyspie przypadkowych odkryć. W 1934 r.
badania wykopaliskowe przeprowadził Alfred Rowe, nie zdołał ich jednak opublikować. W trakcie badań odkrył on m.in. relikty czworobocznej konstrukcji kamiennej o wymiarach 10 × 11 m oraz zbiór zabytków
z wczesnego i późnego średniowiecza. Zbiory zgromadzone w Muzeum
w Szczecinie weszły do obiegu naukowego dopiero w latach 70. XX w.
W 1969 r. stanowisko zostało wpisane do rejestru zabytków pod numerem 621 jako grodzisko. W 1980 r. dokonano przypadkowych odkryć
przedmiotów żelaznych w wodzie wokół grodziska. W 1986 r. przeprowadzono badania powierzchniowe w ramach AZP. W latach 90. XX w.
pojawiła się koncepcja, że konstrukcja odkryta przez A. Rowe była
pozostałością świątyni, a miejsce to było we wczesnym średniowieczu
ośrodkiem kultu pogańskiego.
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Wyniki badań z 2015 r.: Na stanowisku wykonano łącznie 30
odwiertów na dwóch prostopadłych do siebie osiach: 12 na osi NW-SE (długość osi 55 m: odwierty 24–20, 5, 25–30) i 18 na osi N-S (długość osi 100 m: odwierty 1–19). Obie osie przecinały się pod kątem
90° w miejscu wykonania odwiertu 5. Ponadto w południowej części stanowiska wyeksplorowano wykop sondażowy o wymiarach
2,5 × 1,5 m (por. ryc. 325). Badania wykazały, że na stanowisku w rozpoznanych miejscach zalegają nawarstwienia kulturowe o miąższości
dochodzącej do 2 m. Odkryto w nich 98 fragmentów ceramiki wczesnośredniowiecznej i 28 kości zwierzęcych. Ani w odwiertach, ani
w wykopie nie natrafiono na relikty ewentualnych umocnień, za ich
brakiem przemawia także ukształtowanie terenu. Otaczająca całość
fosa i poprzedzający ją wał są efektami odkładania ziemi w trakcie
formowania i nadsypywania plateau. W oparciu o wyniki dotychczasowych badań, poczynając od odkryć z 1934 r., wyróżnić można kilka
faz zasiedlenia tego miejsca.
Chronologia: faza I – 2. poł. VIII–IX w. (osada), faza II – X w. (osada), faza III – późne średniowiecze (siedziba na kopcu)
Bibliografia: Brüggemann 1784, 284; Giesebrecht 1845a, 180; Jahn
1889, 299; Walter 1889, 9 nr 45; Eggers 1960, 33–34, 43, nr 139; Rogosz
1971a, 45; Eggers 1978, 269–270, nr 139; Łosiński 1982a, 228, nr 726;
Hinz 1988, 13; Filipowiak 1993, 42–45; Słupecki 1994, 119; Cieślik 2010,
44, 49–50; Kajkowski, Kuczkowski 2010, 100, ryc. na s. 89; Janowski
2011b; 2012a; 2015c
Źródła archiwalne: Archiwum MNS, teczka nr 895

Ryc. 323. Trzebawie, gm. Węgorzyno, stan. 1. Lokalizacja stanowiska
(opr. A. Janowski)
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Ryc. 324. Trzebawie, gm. Węgorzyno, stan. 1. Wizualizacja stanowiska
w oparciu o wyniki skaningu laserowego LiDAR (opr. G. Kiarszys)

Ryc. 325. Trzebawie, gm. Węgorzyno, stan. 1. Lokalizacja odwiertów i wykopu
na planie stanowiska (opr. A. Janowski)
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Nr katalogu 8
TRZYGŁÓW, GM. GRYFICE, STAN. 1 (AZP 21-11/25)
Współrzędne geograficzne:
N – 53°51’10”, E – 15°11’17”

Opis obiektu: Stanowisko jest na lewym brzegu Gardominki, około 1,4 km na południowy wschód od Trzygłowia. Obiekt ma skomplikowany kształt i złożony system umocnień. Głównym elementem jest
czworoboczny nasyp o wymiarach podstawy 49 × 47 m i wysokości
7 m. Nasyp otacza czworoboczna fosa (I) o szerokości blisko 18–20 m
i głębokości około 1 m, wokół której czytelny jest, częściowo zniwelowany, wał (I) o szerokości w części zachodniej do 30 m i wysokości do
2–2,5 m. Za nim w części zachodniej i północnej znajduje się kolejna
fosa (II – szerokość 15–20 m, głębokość 1,5 m), wał (II – szerokość 10 m,
wysokość 3 m) i jeszcze jedna fosa (III – szerokość 10 m, głębokość
0,5–1 m). Całe założenia ma kształt pięcioboku, mierzy 170 × 140 m
i ma powierzchnię blisko 2 ha (ryc. 326–329).
Historia badań: Pierwsze informacje na temat grodziska pochodzą już z 1. poł. XIX w. – na mapie topograficznej z lat 1837–1844
miejsce to oznaczono jako Schloss B. W 1898 r. badania powierzchniowe przeprowadził A. Stubenrauch. Jeszcze przed II wojną światową grodzisko było także kilkukrotnie wzmiankowane w literaturze.
Do lat 60. XX w. prowadzono liczne penetracje amatorskie. W 1971 r.
grodzisko wpisane zostało do rejestru zabytków pod numerem 691.
W tym samym roku przeprowadzono również interwencyjne badania
wykopaliskowe, w trakcie których założono 3 wykopy o wymiarach
3 × 4 m (wykop I), 2 × 4 m (wykop Ia) i 7 × 1,5 m (wykop II). Wykopy
I i Ia umieszczone były na nasypie, a wykop II u wschodniej podstawy wału I (por. ryc. 330). Znaleziono w nich około 140 fragmentów
ceramiki i przedmioty żelazne. W wykopach I i Ia były to wyłącznie materiały o chronologii późnośredniowiecznej. W wykopie II
stratygrafia była bardziej skomplikowana, a w warstwach nadcalco-
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wych (VIIIa–VIII) zarejestrowano czyste zespoły ceramiki o cechach
wczesnośredniowiecznych. Dało to podstawę do przypuszczeń, że
przed powstaniem gródka rycerskiego istniało w tym miejscu grodzisko wczesnośredniowieczne. W 1990 r. przeprowadzono badania
powierzchniowe w ramach AZP.
Wyniki badań z 2016 r.: Na obszarze stanowiska wykonano
łącznie 19 odwiertów na osi NW-SE (długość osi 100 m) oraz na
zewnętrznym skłonie wału wewnętrznego, niejako na przedłużeniu
osi z badań w roku 1971, wyeksplorowano jeden wykop sondażowy
o wymiarach 3 × 1 m (ryc. 331–332). Badania wykazały, że na stanowisku w rozpoznanych miejscach zalegają nawarstwienia kulturowe
o nieskomplikowanym układzie i miąższości dochodzącej do 1,50 m.
Nie zarejestrowano dowodów na użytkowanie tego miejsca w okresie
wczesnego średniowiecza. We wszystkich przypadkach fragmenty
ceramiki o cechach wczesnośredniowiecznych (2 fragmenty) wystąpiły wraz ze źródłami młodszymi (ułamki cegieł). Biorąc pod uwagę
wyniki dotychczasowych prospekcji, należy negatywnie zweryfikować hipotezę o grodzisku wczesnośredniowiecznym. Ceramika
o cechach wczesnośredniowiecznych pochodzi z reliktów osady lub,
co bardziej prawdopodobne, jest to ceramika późnośredniowieczna
o cechach tradycyjnych. Osąd taki potwierdza data radiowęglowa
z warstwy z ceramiką o cechach wczesnośredniowiecznych.
Chronologia: 2. poł. XIII–XV w. (gródek stożkowaty)
Bibliografia: Reymann 1837-1844, arkusz 28; Walter 1889, 10, nr 56;
Bosse 1927, 27–28; Wehrmann 1927, 10; Łęga 1930, 518, nr 51; Kunkel
1932, 91; Lemcke 1933, 226; Antoniewicz, Wartołowska 1964, kwadrat
IIC nr 13; Nawrolski, Rogosz 1972; Janowski 2016j
Źródła archiwalne: Archiwum MNS, teczka nr 2973
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Ryc. 328. Trzygłów, gm. Gryfice, stan. 1. Widok centralnego nasypu od zachodu
(fot. A. Janowski)

Ryc. 326. Trzygłów, gm. Gryfice, stan. 1. Lokalizacja stanowiska (opr. A. Janowski)

Ryc. 327. Trzygłów, gm. Gryfice, stan. 1. Wizualizacja stanowiska w oparciu
o wyniki skaningu laserowego LiDAR (opr. G. Kiarszys)

Ryc. 329. Trzygłów, gm. Gryfice, stan. 1. Szczyt wału II w północnej części
stanowiska – widok od zachodu (fot. A. Janowski)
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Ryc. 331. Trzygłów, gm. Gryfice, stan. 1. Lokalizacja odwiertów i wykopu
w 2016 r. (opr. A. Janowski)
Ryc. 330. Trzygłów, gm. Gryfice, stan. 1. Lokalizacja wykopów w trakcie badań
z 1971 r. (wg Nawrolski, Rogosz 1972, ryc. 2)

Ryc. 332. Trzygłów, gm. Gryfice, stan. 1. Profil północny wykopu 1
(rys. A. Janowski)
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Nr katalogu 9
TUCZE, GM. DOBRA, STAN. 1 (AZP 28-13/70)
Współrzędne geograficzne:
N – 53°33’28”, E – 15°22’34”

Opis obiektu: Rzekome stanowisko znajduje się na skraju półwyspu wysuniętego w głąb północnej części jeziora Woświn, w odległości około 1,8 km na północny wschód od wsi Tucze. Od strony lądu
miejsce to poprzedza wyraźne obniżenie terenu okresowo zalewane
wodą i całkowicie odcinające dostęp do krańca półwyspu, tak, że staje
się on wyspą. Wyniesienie ma nieregularny kształt zbliżony do trójkąta o wymiarach około 100 × 100 m. Różnica wzniesień pomiędzy podstawą wzniesienia a jego szczytem wynosi około 10 m. Na powierzchni brak czytelnych pozostałości umocnień (ryc. 333–334).
Historia badań: Stanowisko w Tuczu zostało wprowadzone do
literatury przez badaczy niemieckich w latach 30. XX w. Określono
je jako obiekt wczesnośredniowieczny, mimo iż wizytujący to miejsce w 1932 r. H.J. Eggers nie znalazł żadnych źródeł ruchomych, ale
ceramika średniowiecza miała znajdować się na wystawie w miejscowej szkole. Później wielokrotnie wzmiankowano o nim w literaturze. W 1970 r. miejsce to zostało wpisane do rejestru zabytków pod
numerem 661 jako grodzisko wczesnośredniowieczne. W 1986 r. przeprowadzono badania powierzchniowe w ramach AZP i chronologię
stanowiska określono na X–XII w. w oparciu o „ceramikę”, nie zaznaczono jednak, czy znaleziono ją w trakcie prospekcji, czy bazowano
na jakichś materiałach archiwalnych.
Wyniki badań z 2015 r.: Na stanowisku wykonano łącznie 23
odwierty na dwóch prostopadłych do siebie osiach: osiem na osi W-E
(długość osi 35 m: odwiert 15–19, 5, 20–22) i 15 na osi N-S (długość
osi 70 m: odwierty 1–14, 23). Obie osie przecinały się pod kątem 90°
w miejscu wykonania odwiertu 5. Ponadto w południowej części,
obok odwiertu 10, wyeksplorowano wykop sondażowy o wymiarach
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2 × 1 m (ryc. 335). Badania nie wykazały istnienia w miejscu prac
stanowiska archeologicznego. Brak czytelnej formy terenowej, brak
jakichkolwiek nawarstwień o charakterze kulturowym oraz materiałów źródłowych zalegających na powierzchni lub w najbliższej okolicy stanowiska pozwala negatywnie zweryfikować hipotezę o istnieniu w tym miejscu stanowiska archeologicznego, a tym bardziej
grodziska wczesnośredniowiecznego.
Chronologia: –
Bibliografia: Bollnow 1936, 298; Eggers 1960, 28, nr 104, Taf. 3.104;
Antoniewicz, Wartołowska 1964, kwadrat IIC nr 48; Rogosz 1971a, 45;
1971b, 22, ryc. 4, nr 29; Eggers 1978, 259, nr 104; Eggers, Graue 1985, Taf.
104; Łosiński 1982a, 228, nr 740; Janowski 2015d
Źródła archiwalne: Archiwum MNS, teczka nr 1097
Uwagi: Prospekcja terenowa przeprowadzona przy okazji prac
w Tuczu pozwala przypuszczać, że nastąpiła pomyłka w lokalizacji
stanowiska. H.J. Eggers wyraźnie określił ceramikę przechowywaną
w szkole jako „średniowieczna” a nie „wendyjska/słowiańska”. Bliżej nasady półwyspu, około 80 m na południe od dotychczasowej
lokalizacji, znajduje się nasyp w kształcie kwadratu o boku długości
55 m, wypiętrzony o 2–5 m ponad okolicę (por. ryc. 2). Ukształtowanie
tego miejsca przypomina gródek stożkowaty lub siedzibę na kopcu
z okresu późnego średniowiecza i wczesnego okresu nowożytnego.
Być może to z niego pochodziły materiały, które miały przed wojną
znajdować się na wystawie w miejscowej szkole. Kwestia ta wymaga
w przyszłości przeprowadzenia prac weryfikacyjnych.
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Ryc. 333. Tucze, gm. Węgorzyno, stan. 1. Lokalizacja stanowiska
(opr. A. Janowski)

Ryc. 334. Tucze, gm. Węgorzyno, stan. 1. Wizualizacja stanowiska w oparciu
o wyniki skaningu laserowego LiDAR (opr. G. Kiarszys)

Ryc. 335. Tucze, gm. Węgorzyno, stan. 1. Lokalizacja odwiertów i wykopu
(opr. A. Janowski)
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Nr katalogu 10
WOLICZNO, GM. DRAWSKO POMORSKIE, STAN. 1
(AZP 29-16/1)
Współrzędne geograficzne:
N – 53°29’38”, E – 15°43’08”

Opis obiektu: Domniemane grodzisko znajduje się na dawnej wyspie w północnej części wysychającego jeziora Czaple Małe,
w odległości około 1,5 km na południowy zachód od wsi Woliczno.
Wyspa ma długość około 170 m i szerokość do 110 m. Na powierzchni
brak czytelnych pozostałości umocnień (ryc. 1–2).
Historia badań: Pierwsze badania powierzchniowe przeprowadził
w 1939 r. dr Faust. W tym samym roku stanowisko odnotowano też
w literaturze. Informacja o nim została później wielokrotnie powtórzona. W 1962 r. badania powierzchniowe i sondażowe przeprowadzili pracownicy Katedry Archeologii Polski i Powszechnej UAM
w Poznaniu. Wykonano wówczas 5 sondaży o łącznej powierzchni
około 1,5 m2. Zebrano przy tej okazji 23 fragmenty ceramiki wczesnośredniowiecznej i kultury łużyckiej. W 1985 r. przeprowadzono badania powierzchniowe w ramach AZP. W 2016 r. pracownicy IA UMK
w Toruniu wykonali na stanowisku jeden sondaż i kilka odwiertów.
Wyniki prac nie potwierdziły hipotezy o istnieniu w tym miejscu
grodziska.
Chronologia: XI–XIII w. (osada)
Bibliografia: Kunkel 1939, 313; Eggers 1960, 44, nr 146; Siuchniński,
Olczak, Lachowicz 1962, 122–123; Wilke 1963, ryc. 1; Olczak, Siuchniński 1966, 70–73; Lachowicz 1973, 84, nr 29; 1974, 317, nr 380; Eggers
1978, 274, nr 146; Eggers, Graue 1985, Taf. 161.146; Łosiński 1990, 47,
nr 150; Bojarski 2018, ryc. 5; Błędowski, Bojarski, Chudziak, Kaźmierczak, Siemianowska, Weinkauf 2019, 111–112
Źródła archiwalne: Archiwum MNS, teczka nr 245

Ryc. 336. Woliczno, gm. Drawsko Pomorskie, stan. 1. Lokalizacja stanowiska
(opr. A. Janowski)

Bibliografia
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Strony internetowe
Rega – https://pl.wikipedia.org/wiki/Rega [dostęp: 10.01.2020]

Early medieval strongholds in the Rega
basin
SUMMARY

Western Pomerania is considered to be one of the best archaeologically researched regions of Poland. This opinion is justified, although
the focal points of research are unevenly distributed. In launching
the project Poland and Pomerania in the development of European civilization (from the times of Slavic tribes until ca. 1200), which is a part
of the ministerial National Programme for the Development of the
Humanities in 2014-2020, we were looking for an area that has great
research potential, yet has been not been well studied. The choice
fell on the Rega, the longest river of the coastal zone. According to
varioust sources, its length equals from 168 km to nearly 200 km, and
the area of its basin reaches over 2700 km2. The valley of the river
runs almost latitudinally. Initially it flows north, however, after having passed Świdwin, it turns back south and then again north close
to Łobez. The area, largely covered with forests, was densely populated in the Early Middle Ages, but the more extensive archaeological excavations conducted post-WWII were limited to just a few sites.
The studies on the remains of strongholds appear to be particularly
incomplete. These sites are relics, as it is commonly presumed, of the
most significant settlements – ones that combined symbolic, defensive, administrative, and fiscal functions.
The work were divided into four stages. During stage I information
on early medieval sites acquired during the studies carried out as
part of the Polish Archaeological Record project (Polish: Archeologiczne Zdjęcie Polski, or AZP), was collected. Stage II involved research
of cartographic and archive sources from the earlier excavations.
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The data was compared with the information provided by LIDAR
laser scanning. This allowed us to discover several strongholds whose
existence had been unknown or unclear. During stage III archaeological excavations were carried out that included digging trenches and
exploration wells at selected sites in order to define their function and
chronology. Thanks to the survey, information on over 50 certain and
alleged strongholds was acquired.
The history of research into the early medieval settlements in the
Rega basin reaches back approx. 250 years, and can be divided into
three main periods whose scale of interest and the intensity of the
research were different (chapter 1). The first one, lasting from the mideighteenth century until 1939 (1945), is associated with the beginnings
of antiquarianism in the region, and thus gave rise to the first collections and institutions that housed the collections, as well as to more or
less reliable excavations and field surveys. During this period discoveries that were crucial for our state of knowledge on local strongholds
for the next half a century were made. German scholars managed to
record most of the presently known sites. They even knew several
strongholds that were to be rediscovered much later with the use of
LIDAR laser surface scanning. The next period, from the end of World
War II to the end of the millennium, may be labelled an attempt at
rebuilding the pre-war knowledge on the region, with relatively little
field work and surface survey. The strongholds situated in the area
of the upper basin of the Rega were explored at that time. The third
period embraces the first two decades of the present century and is
mainly connected with the realization of the above mentioned project
Poland and Pomerania in the development of European civilization (from the
times of Slavic tribes until ca. 1200). In the 4 years from 2015 to 2019 we
managed to excavate 34 sites. That work covered 27 already known
sites and 7 new or re-discovered ones; it also allowed a thorough verification of the current state of knowledge.
In chapter 3 a number of issues connected with the construction
and layout of strongholds were discussed. The majority of strongholds in the Rega basin consist of only one part and their shape is circular or oval. The area does not exceed 1 ha and they are surrounded
with ramparts preceded by a moat. No clear preferences regarding
the form and size are visible in particular periods, beyond the fact
that in the tenth century small structures (under 0.5 ha) were not
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erected: the only exception is the stronghold in Tarnów, which served
as a lookout point. Apart from strongholds surrounded with a ringshaped rampart, in several structures erected in the basin of the Rega
more complex construction and spatial solutions were used – namely,
strongholds consisting of two or three parts, with concentric ramparts
or situated next to one another, and ones that were equipped with an
additional section rampart. They were erected in all developmental
phases of stronghold settlements.
Defining the chronology of the strongholds was one of the most
important research goals (chapter 2). Analysis of the material permitted verification of the chronology and function of the sites, and
allowed the attempt to trace the development of stronghold construction in the region (chapter 4). It was possible to capture the turning
points of the process. It was concluded that the construction of strongholds dates back as early as to the eighth century and was connected
only with the central part of the basin. The strongholds were scattered
over a large area and there is no evidence that any of them played
a key role. Moreover, the settlements were quite distant from the
main stream, which might indicate that the Rega was not an important communication route at that time.
The situation changed diametrically in the next century. A construction boom, characteristic of Pomerania as a whole, is visible in the Rega
basin as well. At that time the areas that had not been colonized earlier were settled. The preferences also changed, with a large number of
strongholds appearing in the upper part of the Rega basin. Their concentration (14 strongholds) within a small area and their longitudinal
arrangement along the valleys of minor streams and lakes may indicate
that a communication route, connecting the interior with the Baltic Sea,
was emerging. It seems that the route bypassed the downstream and
headed along the eastern edge of the basin towards the valley of the
Parsęta river and Białogard. On the other hand, in the lower Rega basin
deposits of Arabic coins dated to the 830s were recorded. Their presence
may be the evidence of the existence of a latitudinal transit route. Sandy
and swampy areas were not attractive for settlement, therefore it is possible that the center of the territory was located more towards the interior
and concentrated for a short period in the vicinity of Lubieszewo.
In the next century the settlement zones did not significantly
change – however, the network of settlements became much denser.
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This stability is particularly visible in the upper Rega basin. The route
initiated in the ninth century entirely dominated the communication
network within this area. This is confirmed by relatively frequent
finds of coins. In the lower and middle basin strongholds were also
erected. They were located along the riverbed of the Rega, but the
river itself stopped aspiring to the role of the main communication
route. In the first half of the eleventh century at the latest, maybe even
in the very first years, all old tribal strongholds were abandoned. It is
possible that the synchronicity of those initiatives with the crisis of
the Piast state after the death of Boleslaus I the Brave is not a coincidence. The route leading to Kołobrzeg and Białogard, from which the
population inhabiting the upper Rega basin somehow benefited, was
suspended. It was reactivated in the mid-eleventh century – however,
in the new geopolitical situation, this probably happened at the initiative of the Pomeranian duke. The changes and transformations of the
Rega stronghold network generally correspond to the developmental
model of Pomeranian settlement in the Early Middle Ages proposed
40 years ago by Władysław Łosiński. The results of analyses of the
newly acquired material have allowed us to define a more accurate
chronology of particular centers and place them more precisely on
a timeline and in the context of the ongoing processes.
Early medieval strongholds were complex structures, often serving
more than one function (chapter 5). This aspect was conditioned by
the changing social and political reality. Those were centers of military defence as well as of economic life and trade, places for exercising
authority and maybe also for performing religious rites. In the early
stages of development of this form of settlement, in a world without
strongholds, each structure of this kind, regardless of its size and
shape, must have earned admiration and symbolized the power of
the community that had built it.
translated by Ewelina Kowalczyk

