
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie 

z badań wierceniowych na domniemanym grodzisku 

w Sielsku, gm. Węgorzyno, stan. 1 (AZP 27-14/1), 

w 2019 roku 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonawca: 

Instytut Archeologii i Etnologii PAN 

Ośrodek Archeologii Średniowiecza 

Krajów Nadbałtyckich w Szczecinie 

ul. Kuśnierska 12/12A 

70-536 Szczecin 

 

 

 

Autor: 

dr hab. A. Janowski, prof. IAE PAN 

 

 

Szczecin 2019 

 



 2 

Spis treści: 

 

1. Wstęp 

2. Historia badań 

3. Wyniki badań w 2019 r. 

4. Ocena wartości naukowej stanowiska i wnioski konserwatorskie 

5. Bibliografia 

6. Ryciny 

7. Inwentarze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

1. Wstęp 

Prace archeologiczne na terenie domniemanego grodziska prowadzone były na zlece-

nie właściciela terenu firmy Import-Eksport-Handel Wioletta Galikowska, wpisują się jednak 

w prowadzoną przez Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Szczecinie w latach 2015-2019 

akcję weryfikacji grodzisk wczesnośredniowiecznych w dorzeczu Regi. 

Badania planowane były jako pierwszy etap szerszych prac archeologicznych. Ich za-

daniem było rozpoznanie nawarstwień stanowiska w Sielsku w stopniu umożliwiającym 

przede wszystkim weryfikację jego funkcji, a także w mniejszym zakresie chronologii. Do 

realizacji tego celu wybrano metodę odwiertów świdrem ręcznym o średnicy 7 cm, która w 

stosunkowo szybki sposób pozwala na wgląd w nawarstwienia stanowiska. Metodą tą można 

ocenić, czy w danym miejscu zalegają nawarstwienia pochodzenia antropogenicznego. 

 

2. Historia badań 

Stanowisko położone jest na cyplu przy wschodnim brzegu Jeziora Sielsko w odległo-

ści około 1,25 km na południowy zachód od wsi Sielsko (ryc. 1). Niewykluczone, że pierwot-

nie była to wyspa, do której w czasach nowożytnych usypano groblę. Obiekt ma kształt regu-

larnego okręgu o średnicy około 75-80 m (ryc. 2-3). Stanowisko jest przekształcone przez 

stojącą na nim zabudowę i metalowy płot, częściowo na stoku domniemanego wału obronne-

go (ryc. 4-6). Ewentualne umocnienia zostały zniwelowane, ale dostrzec można dość wyraź-

nie 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. 

 O samym obiekcie bardzo niewiele wiadomo. Jako pierwszy wspomniał o nim Her-

mann Hinz w roku 1957 (Hinz 1957, s. 2, ryc. 2 nr 1). Napisał on, że żadne znaleziska nie są 

stamtąd znane, ale położenie jest typowe dla grodzisk słowiańskich. Później jeszcze kilku-

krotnie stanowisko to wzmiankowano w literaturze przedmiotu przywołując podane przez 

Hermanna Hinza informacje (Eggers 1960, s. 33, 43, nr 136; Rogosz 1971a, s. 45; Eggers 

1978, s. 268, nr 136; Łosiński 1982, s. 222, nr 583; Eggers, Graue 1985, Taf. 159.136). W 

1986 r. przeprowadzono na obiekcie badania powierzchniowe w ramach AZP. Na podstawie 

znalezionych 7 fragmentów ceramiki chronologię stanowiska określono na IX-XI w. Nigdy 

nie prowadzono w tym miejscu badań wykopaliskowych. 

 

3. Wyniki badań w 2019 r. 

Prace archeologiczne wykonane zostały przez Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej 

Akademii Nauk w Szczecinie zgodnie z decyzją nr 1990/2019 z dnia 7 listopada 2019 r., znak 
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Z.Arch.5161.114.2019.ETK, wydaną przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konser-

watora Zabytków w Szczecinie. Prace wierceniowe przeprowadzono w dniach 16-17 listopa-

da 2019 r. 

Przed przystąpieniem do weryfikacji wykonano plan warstwicowy oraz model terenu 

w oparciu o wyniki skaningu laserowego LIDAR (ryc. 2-3). 

Na obszarze stanowiska łącznie wykonano 32 odwierty 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. 7). 

 

oś SW-NE 

odwiert 7 

0-22 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty przerośnięty korzeniami) 

Na głębokości 22 cm blokada (kamień?) 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 6 

0-50 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty przerośnięty korzeniami) 

50-56 cm – warstwa 2 – szarożółty piasek gliniasty 

56-80 cm - calec – żółta glina 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 5 

0-42 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty przerośnięty korzeniami) 

42-72 cm – warstwa 2 – żółty piasek 

72-100 cm – warstwa 3 – ciemnożółta glina z drobnymi kamieniami 

100-130 cm – warstwa 4 – żółta glina z drobnymi kamieniami 

Na głębokości 130 cm blokada (kamienie) 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 4 

0-60 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty przerośnięty korzeniami), przemieszany – 

wtórne zasypisko jakiegoś dołu? 

60-83 cm – warstwa 2 – żółta glina z polepą i węglami 
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40-90 cm – warstwa 3 – jasnoszara glina 

97-140 cm - calec – ciemnożółta glina 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 3 

0-8 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty przerośnięty korzeniami) 

8-50 cm - calec – ciemnożółta glina 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 2 

0-16 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty przerośnięty korzeniami) 

16-50 cm - calec – ciemnożółta glina 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 1 (na przecięciu osi) 

0-24 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty przerośnięty korzeniami) 

24-70 cm - calec – ciemnożółta glina 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 8 

0-22 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty przerośnięty korzeniami) 

22-60 cm - calec – ciemnożółta glina 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 9 

0-20 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty przerośnięty korzeniami) 

20-50 cm - calec – ciemnożółta glina 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 10 

0-20 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty przerośnięty korzeniami) 

20-60 cm - calec – ciemnożółta glina 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 
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odwiert 11 

0-42 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty przerośnięty korzeniami) 

42-86 cm – warstwa 2 – szary piasek gliniasty z węglami i polepą 

86-110 cm – warstwa 3 – jasnożółty piasek gliniasty 

110-128 cm – calec – ciemnożółta glina 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 12 

0-52 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty przerośnięty korzeniami) 

52-86 cm – warstwa 2 – jasnożółto-szary piasek gliniasty 

Na głębokości 86 cm blokada (kamienie?) 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 13 

0-16 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty przerośnięty korzeniami) 

16-60 cm – warstwa 2 – ciemnoszary piasek gliniasty z węglami (obiekt?) 

60-96 cm – warstwa 3 – brązowoszary piasek gliniasty 

96-120 cm – warstwa 4 – jasnoszary piasek gliniasty 

Na głębokości 120 cm blokada (kamienie?) 

W warstwie 2 na głębokości około 40 cm znaleziono fragment ceramiki 

wczesnośredniowiecznej (nr inw. SIE/2019/2/M) 

 

odwiert 14 

0-8 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty przerośnięty korzeniami) 

8-70 cm – warstwa 2 – ciemnoszary piasek gliniasty z węglami i polepą 

70-88 cm – warstwa 3 – szary piasek gliniasty 

88-138 cm – warstwa 4 – jasnoszary piasek gliniasty 

138-160 cm – calec – ciemnożółta glina z orsztynem 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 15 

0-52 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty przerośnięty korzeniami) 

52-80 cm – warstwa 2 – ciemnoszara glina z węglami i materią organiczną 

80-98 cm – calec –żółta glina 
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W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 16 

0-23 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty przerośnięty korzeniami) 

23-60 cm – calec –żółta glina 

Na głębokości 50 cm woda gruntowa 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

oś SW-NE 

odwiert 32 

0-22 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty przerośnięty korzeniami) 

22-60 cm – calec – ciemnożółta glina 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 31 

0-40 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty przerośnięty korzeniami) 

40-58 cm – warstwa 2 – szarobrązowy piasek gliniasty 

58-80 cm – calec – ciemnożółta glina 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 30 

0-48 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty przerośnięty korzeniami) 

48-98 cm – warstwa 2 – brązowy piasek gliniasty – na głęb. 80 cm drobne węgle 

98-110 cm – warstwa 3 – jasnożółty piasek gliniasty 

Na głębokości 110 cm blokada (kamienie?) 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 29 

0-48 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty przerośnięty korzeniami) 

48-90 cm – warstwa 2 – szarożółto brązowy piasek gliniasty 

Na głębokości 90 cm blokada (kamienie?) 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

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

20-48 cm – warstwa 2 – żółta glina przemieszana z humusem 

48-70 cm – calec – ciemnożółta glina 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 27 

0-10 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty przerośnięty korzeniami) 

10-30 cm – warstwa 2 – żółtoszara glina  

30-67 cm – warstwa 3 – ciemnoszary piasek gliniasty 

67-100 cm – calec – ciemnożółta glina 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 26 

0-15 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty przerośnięty korzeniami) 

15-50 cm – warstwa 2 – ciemnożółta glina  

50-76 cm – warstwa 3 – ciemnoszary piasek gliniasty z drobnymi kamieniami 

Na głębokości 90 cm blokada (kamienie?) 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 25 

0-18 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty przerośnięty korzeniami) 

18-50 cm – warstwa 2 – ciemnożółta glina  

50-72 cm – warstwa 3 –szary piasek gliniasty 

72-90 cm – calec – ciemnożółta glina 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 24 

0-10 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty przerośnięty korzeniami) 

10-50 cm – calec – ciemnożółta glina  

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 1 (na przecięciu osi) 

0-24 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty przerośnięty korzeniami) 

24-70 cm - calec – ciemnożółta glina 
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W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 17 

0-25 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty przerośnięty korzeniami) 

25-50 cm - calec – ciemnożółta glina 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 18 

0-22 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty przerośnięty korzeniami) 

22-50 cm - calec – ciemnożółta glina 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 19 

0-22 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty przerośnięty korzeniami) 

22-60 cm - calec – ciemnożółta glina 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 20 

0-24 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty przerośnięty korzeniami) 

24-72 cm – warstwa 2 – szaro-brązowy piasek gliniasty (obiekt?) 

72-100 cm - calec – ciemnożółta glina 

W warstwie 2 na głębokości około 40 cm znaleziono fragment ceramiki 

wczesnośredniowiecznej, a niżej na głębokości około 60 cm fragment kości zwierzęcej 

(nr inw. PRZ/2019/3/M) 

 

odwiert 21 

0-25 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty przerośnięty korzeniami) 

25-50 cm – warstwa 2 – szary piasek gliniasty 

50-66 cm – warstwa 3 – jasnoszary piasek gliniasty 

66-80 cm – warstwa 4 – szarożółty piasek gliniasty 

80-97 cm – warstwa 5 – biały piasek (wytrącenia wapienne?, popiół?) 

97-120 cm – warstwa 6 – ciemnoszary piasek gliniasty z węglami 

Na głębokości 120 cm natrafiono na blokadę 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 
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odwiert 22 

0-24 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty przerośnięty korzeniami) 

24-34 cm – warstwa 2 – szary piasek gliniasty 

34-80 cm – calec – jasnożółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 23 

0-17 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty przerośnięty korzeniami) 

17-56 cm – warstwa 2 – szarobrązowy piasek gliniasty 

Na głębokości 56 cm natrafiono na blokadę (kamień?) 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

4. Ocena wartości naukowej stanowiska i wnioski konserwatorskie 

Badania wierceniowe przeprowadzone w 2019 roku wykazały ponad wszelką 

wątpliwość, że w sondowanym miejscu zlokalizowane jest stanowisko archeologiczne z 

okresu wczesnego średniowiecza. Osoba wypełniająca w 1986 r. kartę AZP opisała 

stanowisko jako otwartą łąkę, a zatem to w okresie ostatnich 40 lat na obszarze stanowiska 

dokonano wygrodzenia oraz postawiono dwa budynki o powierzchni około 60-80 m
2 

i kilka 

mniejszych obiektów (barak, ustęp) (por. ryc. 4). Obserwacje profili odwiertów wskazują, że 

dokonano przy tej okazji prac ziemnych. Przeobrażeniom uległy partie wałów, które 

wypłaszczono. Na ich stokach dokonano nasadzenia drzew. Zasypano również zaklęśnięcie w 

partii majdanu, aby wypoziomować powierzchnię użytkową miedzy budynkami i lepiej 

dostosować ją do codziennych potrzeb. 

Odwierty wykazały, że na stanowisku w rozpoznanych miejscach zalegają 

nawarstwienia kulturowe o stosunkowo niewielkiej miąższości. W partii wałów ich miąższość 

dochodzi do około 1,5 m (m.in. odwierty 6, 13-14, 21, 29-30). To tu należy poszukiwać 

ewentualnych pozostałości zabudowy. Taka lokalizacja budynków jest typowa dla grodów z 

okresu wczesnego średniowiecza, w których centralny plac pozostawał na ogół 

niezabudowany i był miejscem zgromadzeń i schronienia dla inwentarza ruchomego. 

W trakcie prac udało się pozyskać jedynie 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 
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wątpienia można podtrzymać dotychczasowe ustalenia i ramowo datować je, a tym samym 

okres funkcjonowania osiedla, na IX-XI w. 

Podsumowując, na podstawie przeprowadzonych badań i obserwacji można 

stanowisko nr 1 (AZP 27-14/1) w Sielsku uznać na grodzisko z okresu wczesnego 

średniowiecza. Osiedle powstało najpewniej na przybrzeżnej wyspie zlokalizowanej około 

120-200 m od brzegu jeziora (ryc. 8). Być może w najwęższym miejscu (około 110-120 m) 

znajdowała się grobla lub most ułatwiająca komunikację. Na wątpliwości te mogą 

odpowiedzieć jedynie badania wykopaliskowe. Pozwoliłyby one również uszczegółowić 

chronologię. Można przypuszczać, że gród na wyspie stanowił szczególne miejsce dla 

lokalnej wspólnoty zamieszkującej osady otwarte – w promieniu kilku kilometrów od wyspy 

odkryto kilkanaście stanowisk wczesnośredniowiecznych. 

Stanowisko było dotychczas objęte ochroną jedynie jako stanowisko ewidencyjne, być 

może po uprzedniej weryfikacji wykopaliskowej należałoby teren grodziska wpisać do 

rejestru zabytków. Nie ma przy tym konieczności obejmowania ochroną całej działki nr 168, 

a jedynie obszar samego grodziska wydzielony dziś płotem. 
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6. Ryciny 

 

Ryc. 1. Sielsko, gm. Węgorzyno, stan. 1 (AZP 27-14/1). Lokalizacja stanowiska (opr. A. 

Janowski) 

 

 

Ryc. 2. Sielsko, gm. Węgorzyno, stan. 1 (AZP 27-14/1). Wizualizacja stanowiska w oparciu o 

wyniki skaningu laserowego LiDAR (opr. G. Kiarszys) 
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Ryc. 3. Sielsko, gm. Węgorzyno, stan. 1 (AZP 27-14/1). Plan warstwicowy stanowiska (opr. 

G. Kiarszys) 

 

 

Ryc. 4. Sielsko, gm. Węgorzyno, stan. 1 (AZP 27-14/1). Stanowisko - widok z góry od 

wschodu (fot. A. Janowski) 
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Ryc. 5. Sielsko, gm. Węgorzyno, stan. 1 (AZP 27-14/1). Widok od strony zachodniej (fot. A. 

Janowski) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 6. Sielsko, gm. Węgorzyno, stan. 1 (AZP 27-14/1). Widok od południowego zachodu 

(fot. A. Janowski) 

 

 



 15 

 
Ryc. 7. Sielsko, gm. Węgorzyno, stan. 1 (AZP 27-14/1). Lokalizacja odwiertów na planie 

stanowiska (opr. A. Janowski) 

 

 

 

Ryc. 8. Sielsko, gm. Węgorzyno Hipotetyczna rekonstrukcja pierwotnej lokalizacji grodu 

(opr. A. Janowski) 
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7. Inwentarze 

Inwentarz zabytków masowych 

Nr inw. Wykop Js 
Ceramika 

wś 

Ceramika 

NŻ/WSP 
Polepa Kości Inne Data 

SIE/2019/1/M Z powierzchni  1     16.11.2019 

SIE/2019/2/M Odwiert 13 2 1     16.11.2019 

SIE/2019/3/M Odwiert 20 2 1   1  16.11.2019 

   3   1   

 

 

Inwentarz dokumentacji rysunkowej 

Nr inw. Treść skala  Data Wykonawca 

SIE/2019/1/R profile odwiertów 1:20 16-17.11.2019 A. Janowski 

 


