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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 2015 r. był obiekt w Tuczu, gm. Węgorzyno, stan. 1 (AZP 28-13/70). 

 

2. Historia badań 

Stanowisko znajduje się na samym skraju półwyspu wysuniętego w głąb jeziora Wo-

świn. Od strony lądu znajduje się wyraźne obniżenie terenu okresowo zalewane wodą i cał-

kowicie odcinające dostęp do krańca półwyspu, tak, że staje się on wyspą. Obiekt ma nieregu-

larny kształt zbliżony do trójkąta o wymiarach 60 x 45 m. Różnica wzniesień pomiędzy pod-

stawą wzniesienia a jego szczytem wynosi około 10 m. W południowej części wzniesienia 

znajduje się niewielkie zagłębienia a za nim wypiętrzenie (wał?). Brak czytelnych ewentual-

nych innych umocnień (ryc. 1, 3-4). 

Stanowisko w Tuczu zostało wprowadzone do literatury przez badaczy niemieckich w 

latach 30. XX w. (Bollnow 1936, s. 298). Później wielokrotnie wzmiankowano o nim (Eggers 

1960, s. 28, nr 104, Taf. 3.104; 1978, s. 259, nr 104; Eggers, Graue 1985, Taf. 104; Antonie-

wicz, Wartołowska 1964, kwadrat IIC nr 48; Rogosz 1971a, s. 45; 1971b, s. 22, ryc. 4, nr 29; 

Łosiński 1982, s. 228, nr 740) (ryc. 2). Określono je jako obiekt wczesnośredniowieczny mi-

mo, iż wizytujący je w 1932 r. H.J. Eggers nie znalazł żadnych fragmentów ceramiki – te 

miały się znajdować na wystawie w miejscowej szkole. W 1986 r. przeprowadzono badania 

powierzchniowe i chronologię stanowiska określono na X-XII w. w oparciu o „ceramikę” nie 

zaznaczono jednak, czy znaleziono ją w trakcie AZP na terenie obiektu czy bazowano na jakiś 

materiałach archiwalnych. W. Łosiński był bardziej ostrożny i uznał obiekt ogólnie za wcze-

snośredniowieczny. Stanowisko zostało w 1970 r. wpisane do rejestru zabytków pod nr 661 

jako grodzisko. Na stanowisku nie prowadzono wcześniej badań wykopaliskowych. 
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3. Wyniki badań w 2015 r. 

Prace archeologiczne wykonane zostały przez Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej 

Akademii Nauk w Szczecinie zgodnie z decyzją z dnia 25 września 2015 r., znak 

Z.Arch.WĘ.5161.123.2015.MS, wydaną przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Kon-

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

20-24 października 2015 r. 

Przed przystąpieniem do weryfikacji wykonano plan warstwicowy oraz model terenu 

w oparciu o wyniki skaningu laserowego LIDAR. 

W związku z warunkami zastanymi na stanowisku zdecydowano się na modyfikację 

pierwotnego planu badawczego podanego we Wniosku i ograniczono liczbę sondaży do jed-

nego, a jego rozmiar zmniejszono. Na obszarze stanowiska wykonano 23 odwierty na dwóch 

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

jeden wykop sondażowy o wymiarach 2 x 1 m (ryc. 3-6). 

 

3.1. Odwierty 

Na stanowisku wykonano łącznie 23 odwierty: 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 (ryc. 4-5). 

 

oś W-E 

odwiert 15 

0-8 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

8-26 cm – warstwa 2 – szarobrunatny piasek 

26-40 cm – warstwa 3 – jasnoszary piasek 

40-80 cm – warstwa 4 – jasnożółto-kremowy piasek 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 16 

0-8 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

8-24 cm – warstwa 2 – szarobrunatny piasek 

24-40 cm – warstwa 3 – jasnoszary piasek 

40-72 cm – warstwa 4 – jasnożółto-kremowy piasek 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 
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odwiert 17 

0-8 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

8-28 cm – warstwa 2 – szarobrunatny piasek 

28-46 cm – warstwa 3 – jasnoszary piasek 

46-80 cm – warstwa 4 – jasnożółto-kremowy piasek 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 18 

0-8 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

8-26 cm – warstwa 2 – szarobrunatny piasek 

26-44 cm – warstwa 3 – jasnoszary piasek 

44-80 cm – warstwa 4 – jasnożółto-kremowy piasek 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 19 

0-6 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

6-20 cm – warstwa 2 – szarobrunatny piasek 

20-38 cm – warstwa 3 – jasnoszary piasek 

38-80 cm – warstwa 4 – jasnożółto-kremowy piasek 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 5 

0-18 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

18-38 cm – warstwa 2 – szarobrunatny piasek 

38-50 cm – warstwa 3 – jasnoszary piasek 

50-95 cm – warstwa 4 – jasnożółto-kremowy piasek 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 20 

0-8 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

8-22 cm – warstwa 2 – szarobrunatny piasek 

22-46 cm – warstwa 3 – jasnoszary piasek 

46-80 cm – warstwa 4 – jasnożółto-kremowy piasek 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 
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odwiert 21 

0-6 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

6-22 cm – warstwa 2 – szarobrunatny piasek 

22-58 cm – warstwa 3 – jasnoszary piasek 

58-98 cm – warstwa 4 – jasnożółto-kremowy piasek 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 22 

0-8 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

8-36 cm – warstwa 2 – szarobrunatny piasek 

36-56 cm – warstwa 3 – jasnoszary piasek 

56-90 cm – warstwa 4 – jasnożółto-kremowy piasek 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

oś N-S 

odwiert 1 

0-20 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

20-50 cm – warstwa 2 – jasnoszary piasek 

50-70 cm – warstwa 3 – jasnożółto-kremowy piasek 

70-120 cm – warstwa 4 –żółta spiaszczona glina 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 2 

0-10 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

10-20 cm – warstwa 2 – szarobrunatny piasek 

20-50 cm – warstwa 3 – jasnoszary piasek 

50-120 cm – warstwa 4 – jasnożółto-kremowy piasek 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 3 

0-18 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

18-30 cm – warstwa 2 – szarobrunatny piasek 

30-50 cm – warstwa 3 – jasnoszary piasek 
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50-120 cm – warstwa 4 – jasnożółto-kremowy piasek 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 4 

0-18 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

18-36 cm – warstwa 2 – szarobrunatny piasek 

36-48 cm – warstwa 3 – jasnoszary piasek 

48-70 cm – warstwa 4 – jasnożółto-kremowy piasek 

70-90 cm – warstwa 5 – żółtobrunatna spiaszczona glina 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 5 

0-18 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

18-38 cm – warstwa 2 – szarobrunatny piasek 

38-50 cm – warstwa 3 – jasnoszary piasek 

50-95 cm – warstwa 4 – jasnożółto-kremowy piasek 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 6 

0-14 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

14-28 cm – warstwa 2 – szarobrunatny piasek 

28-48 cm – warstwa 3 – jasnoszary piasek 

48-73 cm – warstwa 4 – jasnożółto-kremowy piasek 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 7 

0-10 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

10-22 cm – warstwa 2 – szarobrunatny piasek 

22-40 cm – warstwa 3 – jasnoszary piasek 

40-80 cm – warstwa 4 – jasnożółto-kremowy piasek 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 8 

0-12 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 
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12-30 cm – warstwa 2 – szarobrunatny piasek 

30-54 cm – warstwa 3 – jasnoszary piasek 

54-90 cm – warstwa 4 – jasnożółto-kremowy piasek 

90-102 cm – warstwa 5 – żółta glina 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 9 

0-10 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

10-22 cm – warstwa 2 – szarobrunatny piasek 

22-40 cm – warstwa 3 – jasnoszary piasek 

40-75 cm – warstwa 4 – jasnożółto-kremowy piasek 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 10 

0-12 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

12-24 cm – warstwa 2 – szarobrunatny piasek 

24-40 cm – warstwa 3 – jasnoszary piasek 

40-68 cm – warstwa 4 – jasnożółto-kremowy piasek 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 11 

0-6 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

6-20 cm – warstwa 2 – szarobrunatny piasek 

20-45 cm – warstwa 3 – jasnoszary piasek 

45-100 cm – warstwa 4 – jasnożółto-kremowy piasek 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 12 

0-6 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

6-44 cm – warstwa 2 – szarobrunatny piasek 

44-54 cm – warstwa 3 – jasnoszary piasek 

54-90 cm – warstwa 4 – jasnożółto-kremowy piasek 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 
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odwiert 13 

0-10 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

10-26 cm – warstwa 2 – szarobrunatny piasek 

26-76 cm – warstwa 3 – jasnoszary piasek 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 14 

0-12 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

12-24 cm – warstwa 2 – szarobrunatny piasek 

24-88 cm – warstwa 3 – jasnoszary piasek 

88-118 cm – warstwa 4 – jasnożółto-kremowy piasek 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 23 

0-10 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

10-24 cm – warstwa 2 – szarobrunatny piasek 

24-50 cm – warstwa 3 – jasnoszary piasek 

50-88 cm – warstwa 4 – jasnożółto-kremowy piasek 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

3.2. Wykop I 

Wykop sondażowy o wymiarach 2 x 1 m, zorientowany na osi N-S usytuowano w po-

łudniowej części stanowiska obok odwiertu 10. Zarejestrowano w nim układ nawarstwień  

(ryc. 6) bardzo zbliżony do obserwowanego w odwiertach: 

Warstwa 1 - humus 

Ciemnoszary piasek gliniasty z drobnymi korzeniami. Warstwa zajmowała całą powierzchnię 

wykopu, a jej przebieg był horyzontalny. Poniżej zalegała warstwa 2. Miąższość humusu do-

chodziła do 12 cm. 

Funkcja: humus 

Zawartość: brak źródeł ruchomych 

Chronologia: okres współczesny. 

 

Warstwa 2 
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Szarobrunatny piasek. Warstwę zarejestrowano bezpośrednio pod warstwą 1 na całej po-

wierzchni wykopu. Przebieg warstwy horyzontalny. Warstwa zalegała na warstwie 3. Granice 

z warstwami sąsiednimi dobrze czytelne. Miąższość warstwy dochodziła do 15 cm. 

Funkcja: nieokreślona 

Zawartość: brak źródeł ruchomych 

Chronologia: nieokreślona 

 

Warstwa 3 

Jasnoszary piasek. Warstwę zarejestrowano bezpośrednio pod warstwą 2 na całej powierzchni 

wykopu. Przebieg warstwy horyzontalny. Warstwa zalegała na calcu. Granice z warstwami 

sąsiednimi dobrze czytelne. Miąższość warstwy dochodziła do 15 cm. 

Funkcja: nieokreślona 

Zawartość: brak źródeł ruchomych 

Chronologia: nieokreślona 

 

Warstwa 4 - calec 

Jasnożółto-kremowy piasek. Warstwę zarejestrowano bezpośrednio pod warstwą 3 na całej 

powierzchni wykopu. Granice z warstwami sąsiednimi bardzo wyraźne. 

Funkcja: calec. 

 

4. Ocena wartości naukowej stanowiska i wnioski konserwatorskie 

Badania sondażowo-wierceniowe przeprowadzone w 2015 roku nie wykazały istnienia 

w miejscu prac stanowiska archeologicznego. Brak czytelnej formy terenowej, brak jakich-

kolwiek nawarstwień o charakterze kulturowym w sondowanych miejscach oraz materiałów 

źródłowych zalegających na powierzchni lub w najbliższej okolicy stanowiska pozwala nega-

tywnie zweryfikować hipotezę o istnieniu w tym miejscu stanowiska archeologicznego, a tym 

bardziej grodziska wczesnośredniowiecznego. 

Prospekcja terenowa przeprowadzona przy okazji prac w Tuczu pozwala przypuszczać 

natomiast, że stanowiskiem może być inne wzniesienie na tym półwyspie poprzedzające jego 

kraniec (por. ryc. 3. punkt B). Ma ono kształt regularnego kwadratu o boku długości 50 m. 

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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6. Ryciny 

 

 

Ryc. 1. Mapa w skali 1:10.000 z lokalizacją stanowiska 1 w Tuczu (opr. A. Janowski) 

 

 
 

Ryc. 2. Plan stanowiska wg badaczy niemieckich (wg Eggers, Graue 1987, nr 104) 
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Ryc. 3. Wizualizacja stanowiska i najbliższej okolicy w oparciu o wyniki skaningu laserowe-

go LiDAR (opr. G. Kiarszys) 

 

Ryc. 4. Wizualizacja stanowiska w oparciu o wyniki skaningu laserowego LiDAR (opr. G. 

Kiarszys) 
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Ryc. 5 Lokalizacja odwiertów i wykopu na planie stanowiska (opr. A. Janowski) 

 

Ryc. 6. Profil zachodni wykopu 1 (fot. A. Janowski) 
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7. Inwentarze 

 

Inwentarz dokumentacji rysunkowej 

Nr inw. 
Wykop/ 

odwiert 
Treść skala  Data Wykonawca 

TU1/2015/R/1 1 profile NW i NE wykopu 1:20 13.11.2015 A. Janowski 

 

 

Inwentarz dokumentacji fotograficznej 

Nr inw. Wykop Treść Ujęcie Data Wykonawca 

TU1/2015/F/1 1 profil W E 29.10.2015 A. Janowski 

 


