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1. Wstęp 

W 2014 roku Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Szczecinie 

wraz z Instytutem Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego przystąpił do realizacji projek-

tu „Polska i Pomorze w kształtowaniu cywilizacji europejskiej (od słowiańskich plemion do 

przełomu XII/XIII w.)”. Projekt finansowany jest ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnic-

twa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. 

W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie badań weryfikacyjnych grodzisk 

wczesnośredniowiecznych położonych w dorzeczu Regi. Teren ten nie był wcześniej poddany 

prospekcji archeologicznej pod tym kątem, znajduje się natomiast pomiędzy dwoma stosun-

kowo dobrze rozpoznanymi terytoriami: „plemienia Wolinian” na zachodnie oraz dorzeczem 

dolnej Parsęty na wschodnie co stwarza możliwość przeprowadzenia porównań w zakresie 

rozwoju wczesnośredniowiecznych struktur osadniczych. Jednym z grodzisk wytypowanych 

do badań w 2016 r. był obiekt w Modlimowie, gm. Karnice, stan. 2 (AZP 19-10/23). 

 

2. Historia badań 

Grodzisko w Modlimowie położone jest na terenie zabagnionym na północnym brzegu 

„Stuchowskiej Strugi” około 2 km na południowy-zachód od wsi Modlimowo. Grodzisko ma 

kształt zbliżony do czworoboku o zaokrąglonych narożnikach i wymiary około 100 x 70 m 

(ryc. 1). W części zachodniej jest zdeformowane. Wał ma szerokości ok. 12 m i wysokość 2 

m. W części południowej widoczny przekop przez wał o szerokości 8-10 m (ryc. 2-4). Pierw-

sze informacje na temat grodziska pochodzą już z 1874 r. kiedy odnalazł je student medycyny 

Gerlich (Verhandlungen 1874, s. 14). W 1960 r. pracownicy Muzeum w Szczecinie przepro-

wadzili badania powierzchniowe i wykonali 3 sondaże (w teczce 260 w Archiwum MNS brak 

informacji o sondażach) w zachodniej części stanowiska pod wałem. Znaleziono wówczas 17 

frag. ceramiki i 1 kość, a chronologię stanowiska ustalono na IX-XI w. (Filipowiak 1962, 

164-165, ryc. 142a-c). W 1971 r. grodzisko wpisane zostało do rejestru zabytków (nr rej. 

691). W 1990 r. przeprowadzono badania w ramach AZP (teczka 258). Od momentu odkrycia 

stanowisko wielokrotnie wzmiankowane w literaturze niemieckiej (Baltische Studien 1878, s. 

178-179; Behla 1888, s. 139; Walter 1889, s. 26, nr 247; Kücken 1902, s. 137; Bosse 1927, s. 

26; Kunkel 1932, s. 91; Lemcke 1933, s. 226; Eggers 1960, s. 31, 43, nr 121; 1964, s. 12; 

1978, s. 264, nr 121; Eggers, Graue 1985, Tafel 70; 153.121) i polskiej (Łęga 1930, s. 518, nr 

50; Antoniewicz, Wartołowska 1964, kwadrat IIC nr 1; Łosiński 1982, s. 215, nr 396; 1990, s. 

45, nr 44). 
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3. Wyniki badań w 2016 r. 

Prace archeologiczne wykonane zostały przez Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej 

Akademii Nauk w Szczecinie zgodnie z decyzją z dnia 20 kwietnia 2016 r., znak 

Z.Arch.KA.5161.46.2016.MS, wydaną przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Kon-

serwatora Zabytków w Szczecinie. Prace sondażowo-wierceniowe przeprowadzono w dniach 

9-16 maja 2016 r. 

Przed przystąpieniem do weryfikacji wykonano plan warstwicowy oraz model terenu 

w oparciu o wyniki skaningu laserowego LIDAR (ryc. 2). 

W związku z warunkami zastanymi na stanowisku oraz wynikami obserwacji profili 

odwiertów zdecydowano się na modyfikację pierwotnego planu badawczego podanego we 

Wniosku i ograniczono liczbę sondaży do jednego, a jego rozmiar zmniejszono. Wykonano 

sondaż w części wschodniej grodziska, zrezygnowano natomiast z wykopu w części połu-

dniowej. Na obszarze stanowiska łącznie wykonano 35 odwiertów na dwóch prostopadłych 

do siebie osiach biegnących wzdłuż linii N-S oraz W-E oraz wyeksplorowano jeden wykop 

sondażowy o wymiarach 7 x 1 m (ryc. 5). 

 

3.1. Odwierty 

Na stanowisku wykonano łącznie 35 odwiertów: 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 

oś N-S 

odwiert 1 

0-40 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

40-54 cm – warstwa 2 – ciemnoszary piasek gliniasty 

54-60 cm – warstwa 3 – spalenizna 

60-72 cm – warstwa 4 – szaro-brązowy piasek gliniasty 

72-100 cm – warstwa 5 – spalenizna 

100-104 cm – warstwa 6 – jasnoszaro-żółty piasek gliniasty 

104-110 cm – warstwa 7 – spalenizna 

110-160 cm – warstwa 8 – mursz ze spalenizną, mokry 

160-230 cm – warstwa 9 – mursz ze szczątkami organicznymi 

230 cm – woda, w niej drewno 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 
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odwiert 2 

0-28 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

28-48 cm – warstwa 2 – brązowy piasek gliniasty ze spalenizną 

48-56 cm – warstwa 3 – szarożółty piasek gliniasty 

Na głębokości 56 cm blokada 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 3 

0-20 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

28-70 cm – warstwa 2 – brązowy piasek gliniasty ze spalenizną 

70-170 cm – calec – czarna gleba jeziorna ze szczątkami materiałów organicznych 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 4 

0-20 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

20-28 cm – warstwa 2 – brązowy piasek gliniasty ze spalenizną 

28-180 cm – calec – czarna gleba jeziorna ze szczątkami materiałów organicznych 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 5 

0-18 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

18-30 cm – warstwa 2 – brązowy piasek gliniasty ze spalenizną 

30-100 cm – calec – czarna gleba jeziorna ze szczątkami materiałów organicznych 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 6 

0-18 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

18-24 cm – warstwa 2 – brązowy piasek gliniasty ze spalenizną 

24-100 cm – calec – czarna gleba jeziorna ze szczątkami materiałów organicznych 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 7 

0-20 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

20-28 cm – warstwa 2 – ciemnoszary piasek gliniasty 



 6 

29-56 cm – warstwa 3 – jasnożółty piasek gliniasty ze żwirem 

56-100 cm – calec – czarna gleba jeziorna ze szczątkami materiałów organicznych 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 8 

0-30 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

30-42 cm – warstwa 2 – brązowy piasek gliniasty ze spalenizną 

42-100 cm – calec – czarna gleba jeziorna ze szczątkami materiałów organicznych 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 9 

0-30 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

30-40 cm – warstwa 2 – brązowy piasek gliniasty ze spalenizną 

40-100 cm – calec – czarna gleba jeziorna ze szczątkami materiałów organicznych 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 10 

0-30 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

30-100 cm – calec – czarna gleba jeziorna ze szczątkami materiałów organicznych 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 11 

0-20 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

20-30 cm – warstwa 2 – brązowy piasek gliniasty ze spalenizną 

30-36 cm – warstwa 3 – spalenizna 

36-50 cm – warstwa 4 – jasnożółto-szary piasek gliniasty 

50-100 cm – calec – czarna gleba jeziorna ze szczątkami materiałów organicznych 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 12 

0-18 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

18-100 cm – calec – czarna gleba jeziorna ze szczątkami materiałów organicznych 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 
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odwiert 13 

0-24 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

24-120 cm – calec – czarna gleba jeziorna ze szczątkami materiałów organicznych 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 14 

0-10 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

10-40 cm – warstwa 2 – ciemnoszaro-brązowy piasek gliniasty 

40-60 cm – warstwa 3 – spalenizna 

60-66 cm – warstwa 4 – węgle drzewne 

66-110 cm – warstwa 5 – ciemnoszary piasek gliniasty z węglami drzewnymi 

Na głębokości 110 cm blokada 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 15 

0-30 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

30-64 cm – warstwa 2 – ciemnoszary piasek gliniasty ze spalenizną 

64-72 cm – warstwa 3 – szary piasek gliniasty 

72-83 cm – warstwa 4 – czarny piasek gliniasty 

83-110 cm – warstwa 5 – szary piasek gliniasty 

110-130 cm – warstwa 6 – ciemnoszary piasek gliniasty 

130-140 cm – warstwa 7 – drewno 

140-170 cm – calec – czarna gleba jeziorna ze szczątkami materiałów organicznych 

170 cm – torf 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 16 

0-40 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

40-51 cm – warstwa 2 – brązowy piasek gliniasty 

51-102 cm – warstwa 3 – żółtoszary piasek gliniasty ze żwirem 

102-114 cm – warstwa 4 – czarny piasek gliniasty 

114-128 cm – warstwa 5 – drewno 

128-194 cm – calec – czarna gleba jeziorna ze szczątkami materiałów organicznych 

194 cn – szara gytia  
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W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 17 

0-28 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

28-200 cm – calec – czarna gleba jeziorna ze szczątkami materiałów organicznych 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

oś W-E 

odwiert 25 

0-20 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

20-50 cm – warstwa 2 – szarobrunatny piasek gliniasty 

50-100 cm – calec – czarna gleba jeziorna ze szczątkami materiałów organicznych 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 24 

0-10 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

10-42 cm – warstwa 2 – szarobrunatny piasek gliniasty 

42-50 cm – warstwa 3 – szary piasek gliniasty ze spalenizną 

50-70 cm – warstwa 4 – szarobrunatny piasek gliniasty 

70-82 cm - warstwa 5 – jasnożółto-szary piasek gliniasty ze żwirem 

82-120 cm – warstwa 6 – ciemnoszary piasek gliniasty ze żwirem 

120-138 cm – warstwa 7 - jasnożółto-szary piasek gliniasty ze żwirem i szczątkami organicz-

nymi 

138-180 cm – calec - czarna gleba jeziorna ze szczątkami materiałów organicznych 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 23 

0-24 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

24-40 cm – warstwa 2 – szarobrunatny piasek gliniasty 

40-76 cm – warstwa 3 – żółtoszary piasek gliniasty 

76-83 cm – warstwa 4 – szary piasek gliniasty ze spalenizną 

83-112 cm – warstwa 5 – szarożółty piasek gliniasty 

112-130 cm – warstwa 6 – jasnoszaro-żółty piasek gliniasty 

Na głębokości 130 cm blokada 
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W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 22 

0-24 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

24-74 cm – warstwa 2 – szarobrunatny piasek gliniasty ze żwirem 

74-120 cm – warstwa 3 – szary piasek gliniasty ze spalenizną 

120-132 cm – warstwa 4 – szarożółty piasek gliniasty 

132-146 cm – warstwa 5 – szary piasek gliniasty 

146-180 cm – warstwa 6 – ciemnoszary piasek gliniasty, mokry 

180-190 cm – warstwa 7 – drewno 

190-214 cm – warstwa 8 – mursz? 

214-228 cm – warstwa 9 – czarny piasek gliniasty 

228-250 cm – warstwa 10 – brązowy piasek gliniasty 

250-260 cm – warstwa 11 – drewno 

260-284 cm – warstwa 12 – brązowy piasek gliniasty 

284-300 cm – calec – torf 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 21 

0-30 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

30-80 cm – warstwa 2 – szarobrunatny piasek gliniasty 

80-104 cm – warstwa 3 – szary piasek gliniasty ze spalenizną 

104-140 cm – warstwa 4 – szarobrunatny piasek gliniasty 

140-160 cm – warstwa 5 – drewno 

160-205 cm – warstwa 6 – mursz? 

205-250 cm – calec – czarna gleba jeziorna ze szczątkami materiałów organicznych 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 20 

0-30 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

30-40 cm – warstwa 2 – szarożółty piasek gliniasty z żwirem 

40-100 cm – calec – czarna gleba jeziorna ze szczątkami materiałów organicznych 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 
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odwiert 19 

0-30 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

30-40 cm – warstwa 2 – szarożółty piasek gliniasty z żwirem 

40-100 cm – calec – czarna gleba jeziorna ze szczątkami materiałów organicznych 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 18 

0-20 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

20-40 cm – warstwa 2 – szarożółty piasek gliniasty z żwirem 

40-100 cm – calec – czarna gleba jeziorna ze szczątkami materiałów organicznych 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 7 (na przecięciu osi) 

0-20 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

20-28 cm – warstwa 2 – ciemnoszary piasek gliniasty 

29-56 cm – warstwa 3 – jasnożółty piasek gliniasty ze żwirem 

56-100 cm – calec – czarna gleba jeziorna ze szczątkami materiałów organicznych 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 26 

0-18 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

18-28 cm – warstwa 2 – ciemnoszary piasek gliniasty 

28-40 cm – warstwa 3 – jasnożółty piasek gliniasty ze żwirem 

40-100 cm – calec – czarna gleba jeziorna ze szczątkami materiałów organicznych 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 27 

0-18 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

18-28 cm – warstwa 2 – ciemnoszary piasek gliniasty 

28-50 cm – warstwa 3 – jasnożółty piasek gliniasty ze żwirem 

50-100 cm – calec – czarna gleba jeziorna ze szczątkami materiałów organicznych 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 28 
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0-20 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

20-52 cm – warstwa 2 – jasnożółty piasek gliniasty ze żwirem 

52-74 cm – calec – czarna gleba jeziorna ze szczątkami materiałów organicznych 

74 cm -- torf 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 29 

0-40 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

40-200 cm – calec – czarna gleba jeziorna ze szczątkami materiałów organicznych 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 30 

0-30 cm – – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

30-60 cm – warstwa 2 – ciemnoszary piasek gliniasty ze spalenizną 

NA głębokości 60 cm blokada 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 31 

0-20 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

20-60 cm – warstwa 2 – żółtobrunatny piasek gliniasty 

60-120 cm – warstwa 3 – szary piasek gliniasty ze spalenizną 

120-126 cm – warstwa 4 – drewno 

126-140 cm – warstwa 5 – czarny piasek gliniasty  

140-180 cm – warstwa 6 – brązowy piasek gliniasty  

180-200 cm – calec – torf 

W warstwie 3 znaleziono fragment ceramiki wczesnośredniowiecznej (nr inw. 

MOD/2016/7/M) 

 

odwiert 32 

0-36 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

36-70 cm – warstwa 2 – żółtobrunatny piasek gliniasty 

70-90 cm – warstwa 3 – ciemnoszary piasek gliniasty ze spalenizną 

90-118 cm – warstwa 4 – czarny piasek gliniasty 

118-130 cm – warstwa 5 – brązowy piasek gliniasty  
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130-160 cm – warstwa 6 – drewno  

160-180 cm – warstwa 7 – czarny piasek gliniasty 

180-205 cm – calec – torf 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 33 

0-20 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

20-46 cm – warstwa 2 – szarobrunatny piasek gliniasty 

36-76 cm – warstwa 3 – rdzawy piasek gliniasty ze spalenizną 

76-90 cm – warstwa 4 – szarobrunatny piasek gliniasty 

90-104 cm – warstwa 5 – żółtoszary piasek gliniasty  

104-126 cm – warstwa 6 – szary piasek gliniasty  

126-152 cm – warstwa 7 – ciemnoszary piasek gliniasty ze spalenizną 

152-180 cm – warstwa 8 – drewno 

180-196 cm – warstwa 9 – czarny piasek gliniasty 

196-210 cm – calec – torf 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 34 

0-22 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

22-56 cm – warstwa 2 – szarobrunatny piasek gliniasty 

56-62 cm – warstwa 3 – żółtoszary piasek gliniasty 

62-94 cm – warstwa 4 –szary piasek gliniasty ze spalenizną 

94-135 cm – warstwa 5 – czarny piasek gliniasty 

135-150 cm – calec – torf 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 35 

0-26 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

26-64 cm – calec – czarny piasek gliniasty ze żwirem 

64-80 cm – calec - torf 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 
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3.2. Wykop I 

Wykop sondażowy o wymiarach 7 x 1 m, zorientowany na osi W-E usytuowano we 

wschodniej części stanowiska na wewnętrznym skłonie wału. W wykopie zarejestrowano 

następujący układ nawarstwień (ryc. 5-7): 

 

Warstwa 1 - humus 

Ciemnoszary piasek gliniasty z drobnymi korzeniami. Warstwa zajmowała całą powierzchnię 

wykopu, opadała zgodnie ze skłonem wału w kierunku W. Poniżej zalegały warstwy 2, 3 i 4. 

Miąższość humusu dochodziła do 35-40 cm. 

Funkcja: humus 

Zawartość: 14 fragmentów ceramiki wczesnośredniowiecznej (nr inw. MOD/2016/2/M) 

Chronologia: okres współczesny. 

 

Warstwa 2 

Ciemnoszary piasek gliniasty z licznymi kamieniami tworzącymi rodzaj płaszcza zewnętrz-

nego. Warstwę zarejestrowano bezpośrednio pod warstwą 1 w centralnej partii wykopu. Prze-

bieg - zgodnie ze skłonem wału w kierunku W. Warstwa zalegała na warstwie 4 i częściowo 

na 3. Granice z warstwami sąsiednimi dobrze czytelne. Miąższość warstwy dochodziła do 5-

10 cm. 

Funkcja: wewnętrzne lico wału 

Zawartość: 37 fragmentów ceramiki wczesnośredniowiecznej i krzemień (nr inw. 

MOD/2016/3/M) 

Chronologia: wczesne średniowiecze(?) 

 

Warstwa 3 

Żółtoszary piasek gliniasty, miejscami jasnożółta spiaszczona glina. Zbity. Warstwę zareje-

strowano bezpośrednio pod humusem i warstwą 4 w części E wykopu. Przebieg warstwy 

zbliżony do horyzontalnego. Warstwa zalegała na warstwie 5. Granice z warstwami sąsiedni-

mi dobrze czytelne. Miąższość warstwy dochodziła do 70-75 cm  

Funkcja: szczytowa partia wału obronnego 

Zawartość: brak źródeł ruchomych 

Chronologia: wczesne średniowiecze (2. połowa VIII-IX w.) 
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Warstwa 4 

Szary piasek gliniasty z nielicznymi kamieniami. Warstwę zarejestrowano bezpośrednio pod 

warstwą 2 na znacznej powierzchni wykopu. Przebieg warstwy zgodny ze skłonem wału w 

kierunku W. Warstwa zalegała na warstwach, 3, 5, 6, 7 i 8. Granice z warstwami sąsiednimi 

dość dobrze czytelne. Miąższość warstwy dochodziła do 60 cm. 

Funkcja: wewnętrzny skłon wału 

Zawartość: 29 fragmentów ceramiki wczesnośredniowiecznej i 1 kość (nr inw. 

MOD/2016/4/M) 

Chronologia: wczesne średniowiecze (2. połowa VIII-IX w.) 

 

Warstwa 5 

Spalenizna. Warstwę zarejestrowano bezpośrednio pod warstwą 3 w części E wykopu. Prze-

bieg warstwy nieokreślony. Wyróżniono w niej mniejsze jednostki 5a i 5b – w których spale-

nizna nie była tak intensywna - pomarańczowo żółto-szary przepalony piasek gliniasty z licz-

nymi spalonymi konstrukcjami drewnianymi. Warstwa zalegała na warstwie 6. Granice z 

warstwami sąsiednimi dobrze czytelne. Miąższość warstwy dochodziła do 70 cm. 

Funkcja: nasyp wału obronnego 

Zawartość: brak źródeł ruchomych 

Chronologia: wczesne średniowiecze (2. połowa VIII-IX w.) 

 

Warstwa 6 

Brązowo-czarny torf, z bardzo duża ilością zmurszałego drewna. W nim dobrze zachowane 

konstrukcje drewniane. Warstwę zarejestrowano bezpośrednio pod warstwą 5 w części E wy-

kopu. Przebieg zbliżony do horyzontalnego. Warstwa zalegała na calcu oraz warstwach 7 i 8. 

Granice z warstwami sąsiednimi dobrze czytelne. Miąższość warstwy dochodziła do 60 cm. 

Funkcja: jądro wału obronnego 

Zawartość: 122 fragmenty ceramiki wczesnośredniowiecznej i 1 kość (nr inw. 

MOD/2016/5/M) 

Chronologia: wczesne średniowiecze (2. połowa VIII-IX w.) 

 

Warstwa 7 

Jasnoszary piasek luźny. Warstwę zarejestrowano bezpośrednio pod warstwami 4 i 6 w części 

W wykopu. Przebieg zbliżony do horyzontalnego. Warstwa zalegała na warstwie 8. Granice z 

warstwami sąsiednimi dobrze czytelne. Miąższość warstwy dochodziła do 7-10 cm. 
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Funkcja: warstwa niwelacyjna 

Zawartość: 3 fragmenty ceramiki wczesnośredniowiecznej i 1 kość (nr inw. MOD/2016/6/M) 

Chronologia: wczesne średniowiecze (2. połowa VIII-IX w.) 

 

Warstwa 8 

Szarożółty piasek gliniasty. W nim drewno i spalone belki. Warstwę zarejestrowano bezpo-

średnio pod warstwami 4, 6 i 7 w części W wykopu. Przebieg warstwy horyzontalny. War-

stwa zalegała na calcu. Granice z warstwami sąsiednimi dobrze czytelne. Miąższość warstwy 

dochodziła do 30 cm. 

Funkcja: podstawa wału obronnego 

Zawartość: brak źródeł ruchomych 

Chronologia: wczesne średniowiecze (2. połowa VIII-IX w.) 

 

Warstwa 9 

Czarna gleba jeziorna. Warstwę zarejestrowano bezpośrednio pod warstwami 6 i 8 na całej 

powierzchni wykopu. Granice z warstwami sąsiednimi wyraźne. 

Funkcja: calec (humus pierwotny ?) 

 

Warstwa 10 

Torf. Warstwę zalegająca pod warstwą 9, miejscami częściowo wybrana we wczesnym śre-

dniowieczu w trakcie budowy umocnień. Granice z warstwami sąsiednimi wyraźne. 

Funkcja: calec 

 

4. Ocena wartości naukowej stanowiska i wnioski konserwatorskie 

Badania sondażowo-wierceniowe przeprowadzone w 2016 roku wykazały, że na sta-

nowisku w rozpoznanych miejscach zalegają nawarstwienia kulturowe o miąższości docho-

dzącej do 1,80 m. 

W wykopie zarejestrowano stosunkowo liczny materiał zabytkowy, który datować 

można na 2. połowę VIII-IX w. Na taką chronologię wskazuje występowanie w materiałach 

ceramicznych wyłącznie naczyń słabo formująco obtaczanych, które zaklasyfikować należy 

do rodziny form naczyń typu C i D klasyfikacji W. Łosińskiego i R. Rogosza (1986). W trak-

cie badań zadokumentowano drewnianą konstrukcję wału obronnego wykonaną z drewna 

sosnowego, topolowego i dębowego. Cztery próbki dębiny wysłane zostały do badań dendro-

chronologicznych, których wyniki pozwolą precyzyjniej datować moment wzniesienia grodu 
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w Modlimowie. Podkreślić należy przy tym bardzo dobry stan zachowania drewna, co jest 

wynikiem wilgotnego środowiska sprzyjającego konserwacji materiałów organicznych. Jeżeli 

uda się otrzymać daty z wysłanych próbek to grodzisko w Modlimowie, będzie jednym z 

niewielu precyzyjnie datowanych stanowisk wczesnośredniowiecznych na obszarze Pomorza 

Zachodniego. 
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6. Ryciny 

 

 

 

Ryc. 1. Modlimowo, stan. 1. Lokalizacja stanowiska (opr. A. Janowski) 
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Ryc. 2. Modlimowo, stan. 1. Wizualizacja stanowiska w oparciu o wyniki skaningu laserowe-

go LiDAR (opr. G. Kiarszys) 

 

 

Ryc. 3. Modlimowo, stan. 1. Widok grodziska od zachodu (fot. A. Janowski) 
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Ryc. 4. Modlimowo, stan. 1. Widok majdanu od północy (fot. A. Janowski) 

 

 

Ryc. 5. Modlimowo, stan. 1. Lokalizacja odwiertów i wykopu na planie stanowiska (opr. A. 

Janowski) 
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Ryc. 6. Modlimowo, stan. 1. Konstrukcje drewniane w warstwie 6 – 4-5 poziom eksploracji. 

Widok od E (fot. A. Janowski) 
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Ryc. 7. Profil północny wykopu 1 (rys. A. Janowski) 
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7. Inwentarze 

Inwentarz zabytków masowych 

Nr inw. 
Wykop/ 

odwiert 
Js Ceramika wś Polepa Kości Inne Data  

MOD/2016/1/M z pow.   3       12.05.2016 

MOD/2016/2/M 1 humus 14       12.05.2016 

MOD/2016/3/M 1 2 37     krzemień 12.05.2016 

MOD/2016/4/M 1 4 24   1   12.05.2016 

MOD/2016/4/M 1 4 5       13.05.2016 

MOD/2016/5/M 1 6 122   1   13.05.2016 

MOD/2016/6/M 1 7 3   1   13.05.2016 

MOD/2016/7/M odw. 31 3 1       12.05.2016 

RAZEM     209   3     

 

Inwentarz próbek 

Nr inw. Wykop Js Rodzaj próby Data  Uwagi 

MOD/2016/1/P odw. 16 7 muszelki 10.05.2016   

MOD/2016/2/P 1 5 C14 13.05.2016 por. rys. 3 

MOD/2016/3/P 1 5 C14 13.05.2016 por. rys. 3 

MOD/2016/4/P 1 5 C14 13.05.2016 por. rys. 3 

MOD/2016/5/P 1 5 dendro 13.05.2016 por. rys. 3 

MOD/2016/6/P 1 5 C14 13.05.2016 por. rys. 3 

MOD/2016/7/P 1 5 C14 13.05.2016 por. rys. 3 

MOD/2016/8/P 1 5 dendro 13.05.2016 por. rys. 3 

MOD/2016/9/P 1 6 dendro 13.05.2016 por. rys. 4 

MOD/2016/10/P 1 6 dendro 16.05.2016 por. rys. 4 

MOD/2016/11/P 1 6 dendro 16.05.2016 por. rys. 4 

MOD/2016/12/P 1 6 dendro 16.05.2016 por. rys. 4 

MOD/2016/13/P 1 6 dendro 16.05.2016 por. rys. 4 

MOD/2016/14/P 1 6 dendro 16.05.2016 por. rys. 4 

 

Inwentarz dokumentacji rysunkowej 

Nr inw. Wykop Treść skala  Data Wykonawca 

MOD/2016/1/R 
 

profile odwiertów 1:20 
10-

12.05.2016 
A. Janowski 

MOD/2016/2/R 1 rzut dna - w-wa 2 1:20 12.05.2016 A. Janowski 

MOD/2016/3/R 1 rzut dna - w-wa 5 - trzy poziomy 1:20 13.05.2016 A. Janowski 

MOD/2016/4/R 1 rzut dna - w-wa 6 - trzy poziomy 1:20 
13-

16.05.2016 
A. Janowski 

MOD/2016/5/R 1 profile N i S wykopu 1:20 16.05.2016 A. Janowski 

MOD/2016/6/R 1 profile W i E wykopu 1:20 16.05.2016 A. Janowski 
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Inwentarz dokumentacji fotograficznej 

Nr inw. Wykop Treść Ujęcie Data Wykonawca Uwagi 

MOD/2016/1/F 1 rzut dna - w-wa 2 (kamienie) N 12.05.2016 A. Janowski   

MOD/2016/2/F 1 rzut dna - w-wa 2 (kamienie) W 12.05.2016 A. Janowski   

MOD/2016/3/F 1 rzut dna - w-wa 4 (kamienie) N 12.05.2016 A. Janowski   

MOD/2016/4/F 1 rzut dna - w-wa 5 (1 poziom) N 13.05.2016 A. Janowski   

MOD/2016/5/F 1 rzut dna - w-wa 5 (2 poziom) N 13.05.2016 A. Janowski   

MOD/2016/6/F 1 rzut dna - w-wa 5 (3 poziom) N 13.05.2016 A. Janowski   

MOD/2016/7/F 1 
rzut dna - w-wy 6 i 8 (4 po-

ziom) 
S 13.05.2016 A. Janowski   

MOD/2016/8/F 1 
rzut dna - w-wy 6 i 8 (4 po-

ziom) 
E 13.05.2016 A. Janowski   

MOD/2016/9/F 1 
rzut dna - w-wy 6 i 8 część E 

wykopu (4 poziom) 
S 13.05.2016 A. Janowski   

MOD/2016/10/F 1 
rzut dna - w-wy 6 i 8 część 

środkowa wykopu (4 poziom) 
E 13.05.2016 A. Janowski   

MOD/2016/11/F 1 
rzut dna - w-wy 6 i 8 (5 po-

ziom) 
S 13.05.2016 A. Janowski   

MOD/2016/12/F 1 
rzut dna - w-wy 6 i 8 (4-5 

poziom) 
E 16.05.2016 A. Janowski   

MOD/2016/13/F 1 rzut dna - w-wa 6 (6 poziom) E 16.05.2016 A. Janowski   

MOD/2016/14/F 1 rzut dna - w-wa 6 (7 poziom) E 16.05.2016 A. Janowski   

MOD/2016/15/F 1 
zbliżenie na układ belek w 

profilu S (3 m od E) 
N 16.05.2016 A. Janowski 

miejsce po-

branie prób 

9, 10, 11, 14 

MOD/2016/16/F 1 profil E wykopu W 16.05.2016 A. Janowski   

MOD/2016/17/F 1 profil N wykopu część E S 16.05.2016 A. Janowski   

MOD/2016/18/F 1 profil N wykopu część W S 16.05.2016 A. Janowski   

MOD/2016/19/F 1 
zbliżenie na układ belek w 

profilu N (3 m od E) 
S 16.05.2016 A. Janowski 

miejsce po-

branie prób 

9, 10, 11, 14 

MOD/2016/20/F 1 profil S wykopu część E N 16.05.2016 A. Janowski   

MOD/2016/21/F 1 profil S wykopu część W N 16.05.2016 A. Janowski   

MOD/2016/22/F 1 profil S wykopu część E NW 16.05.2016 A. Janowski   

MOD/2016/23/F 1 profil W wykopu E 16.05.2016 A. Janowski   

 


