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1. Wstęp
Od 2014 roku Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Szczecinie
wraz z Instytutem Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego realizuje projekt „Polska i
Pomorze w kształtowaniu cywilizacji europejskiej (od słowiańskich plemion do przełomu
XII/XIII w.)”. Projekt finansowany jest ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 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 stosunkowo 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 Wicimicach, gm. Resko, stan. 1 (AZP 21-14/4).
2. Historia badań
Grodzisko położone jest w lesie na wschodnim brzegu Pniewki (niem. Pinnower
Bach) około 1 km na północny-zachód od wsi Stołążek i około 4,3 km na południowy wschód
od Wicimic (ryc. 1). Grodzisko ma skomplikowany układ umocnień. Główny element stanowi położony w północnej części pierścieniowaty gród 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 grodu. 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. Jeszcze kilka lat temu na terenie stanowiska rósł
starodrzew dębowy. Brak wiedzy o istnieniu stanowiska archeologicznego w tym miejscu
doprowadził do jego wycięcia. Zaorania wyrębu i posadzenia nowego lasu. W związku z powyższym cała wschodnia część stanowiska jest wygrodzona i bardzo gęsto porośnięta młodym lasem i zaroślami. Na części zachodniej rośnie, nasadzony w równych rzędach kilkunastoletni las iglasty (ryc. 3-5)
Grodzisko zostało przypadkowo odkryte w grudniu 1940 r. przez Alfreda Rowe z
Łobza (Archiwum MNS, teczka 898; Kunkel 1940, 336, przypis 215;). W Archiwum MNS
znajduje się sporządzony wówczas schematyczny szkic grodziska. W okresie powojennym
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obiekt tylko kilkakrotnie wzmiankowane w literaturze (Eggers 1960, s. 34, 44, nr 142; 1978,
s. 271, nr 142; Łosiński 1982, s. 217, nr 453). W 1996 r. przeprowadzono badania w ramach
AZP wskazując na konieczność przeprowadzenia prac weryfikacyjnych w związku ze słabo
czytelną formą terenową obiektu.
3. Wyniki badań w 2016 r.
Prace archeologiczne wykonane zostały przez Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej
Akademii Nauk w Szczecinie zgodnie z decyzją nr 1267/2016 z dnia 13 września 2016 r.,
znak Z.Arch.RE.5161.112.2016.MS, wydaną przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w Szczecinie. Prace sondażowo-wierceniowe przeprowadzono w
dniach 10-22 października 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 (młodnik dębowy objęty ścisłą
ochroną) oraz wynikami obserwacji profili odwiertów zdecydowano się na nieznaczną modyfikację pierwotnego planu badawczego podanego we Wniosku. Wykopy umiejscowiono
mniej więcej w miejscach, w których pierwotnie to planowano, zmniejszono jedynie ich wymiary. Ograniczono natomiast znacznie liczbę i rozmieszczenie odwiertów. Na obszarze stanowiska łącznie wykonano 16 odwiertów oraz wyeksplorowano dwa wykopy sondażowe o
wymiarach 3x1 m (wykop I) oraz 2x1 m (wykop II) (ryc. 5).

3.1. Odwierty
Na stanowisku wykonano łącznie 16 odwiertów. 12 odwiertów wykonano na osi NESW 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
14-16 w miejscu planowanego wykopu w części południowej (ryc. 6).

odwiert 1
0-18 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty)
18-42 cm – warstwa 2 – żółty piasek gliniasty
42-184 cm – warstwa 3 – jasnożółty piasek (nasyp drogi)
184-220 cm – warstwa 4 – szaro-żółty piasek gliniasty
220-240 cm – calec - bardzo jasnożółty piasek
W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych
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odwiert 2
0-18 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty)
18-40 cm – warstwa 2 – żółty piasek gliniasty
40-180 cm – calec – jasnożółty piasek
W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych

odwiert 3
0-16 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty)
16-32 cm – warstwa 2 – szaro-brązowy piasek gliniasty
32-40 cm – warstwa 3 – szary piasek gliniasty
40-66 cm – warstwa 4 – ciemnoszary piasek gliniasty
66-76 cm – warstwa 5 – szary piasek gliniasty
76-92 cm – warstwa 6 – jasnoszary piasek gliniasty
92-110 cm – calec – jasnożółty piasek
W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych

odwiert 4
0-16 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty)
16-26 cm – warstwa 2 – jasnobrązowy piasek gliniasty
Na głębokości 26 cm blokada (korzenie)
W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych

odwiert 5
0-20 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty)
20-62 cm – warstwa 2 – szaro-pomarańczowo-brązowy piasek gliniasty
62-87 cm – warstwa 3 – żółty piasek gliniasty
87-105 cm – warstwa 4 – jasnożółty piasek gliniasty, struktura warstewkowana
105-122 cm – warstwa 5 – żółty piasek gliniasty ze żwirem
122-137 cm – calec – brązowy żwir
137-150 cm – calec – szary żwir
W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych
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odwiert 6
0-20 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty)
20-33 cm – warstwa 2 – szaro-pomarańczowo-brązowy piasek gliniasty
33-66 cm – warstwa 3 – jasnoszaro-żółty piasek gliniasty
66-98 cm – warstwa 4 – pomarańczowo-szary piasek gliniasty, struktura warstewkowana
98-148 cm – warstwa 5 – jasnożółty piasek gliniasty, struktura warstewkowana
148-160 cm – calec – szary żwir
W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych

odwiert 7
0-8 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty)
8-36 cm – warstwa 2 – jasnobrązowy piasek gliniasty
Na głębokości 36 cm blokada (korzenie)
W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych

odwiert 8
0-10 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty)
10-26 cm – warstwa 2 – jasnobrązowy piasek gliniasty
26-37 cm – warstwa 3 – szarobrązowy piasek gliniasty
37-52 cm – warstwa 4 – ciemnoszary, plamisty piasek gliniasty
52-74 cm – calec – – jasnoszary piasek
W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych

odwiert 9
0-10 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty)
10-18 cm – warstwa 2 – szarobrązowy piasek gliniasty
18-44 cm – warstwa 3 – jasnobrązowy piasek gliniasty
44-50 cm – warstwa 4 – szary piasek gliniasty
50-62 cm – warstwa 5 – ciemnoszary piasek gliniasty ze spalenizną
62-88 cm – calec – – jasnoszary piasek
W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych

odwiert 10
0-6 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty)
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6-22 cm – warstwa 2 – szarobrązowy piasek gliniasty
22-44 cm – warstwa 3 – jasnobrązowy piasek gliniasty z plamami szarego piasku
44-52 cm – warstwa 4 – szarobrązowy piasek gliniasty
52-60 cm – warstwa 5 – ciemnoszary, zbity piasek gliniasty
60-96 cm – calec – jasnoszary piasek
W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych

odwiert 11
0-20 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty)
20-44 cm – warstwa 2 – jasnoszary piasek gliniasty
44-56 cm – warstwa 3 – ciemnoszary, zbity piasek gliniasty
56-90 cm – calec – jasnoszary piasek
W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych

odwiert 12
0-10 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty)
10-30 cm – warstwa 2 – ciemnoszary piasek gliniasty
30-50 cm – warstwa 3 – szary piasek gliniasty
50-60 cm – warstwa 4 – jasnoszary piasek gliniasty
60-70 cm – warstwa 5 – brunatny, wilgotny piasek gliniasty
70-90 cm – calec – torf
W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych
odwiert 13 - w części N stanowiska w okolicy wykopu II
0-16 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty)
16-33 cm – warstwa 2 – żółtoszary piasek gliniasty
33-48 cm – warstwa 3 – żółty piasek gliniasty
48-98 cm –calec – Żółto-rdzawy piasek gliniasty
W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych
odwierty w części S stanowiska w okolicy wykopu I
odwiert 14
0-16 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty)
16-30 cm – warstwa 2 – żółto-szary pasek gliniasty
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30-68 cm – warstwa 3 – żółty piasek gliniasty
68-74 cm – warstwa 4 – szary piasek gliniasty
74-96 cm – warstwa 5 – biały piasek
96-122 cm – warstwa 5 – żółta spiaszczona glina
122-150 cm – calec – jasnokremowy piasek
W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych

odwiert 15
0-12 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty)
12-30 cm – warstwa 2 – ciemnoszary piasek gliniasty z korą (ślad po wyrębie lasu)
30-48 cm – warstwa 3 – jasnoszary piasek gliniasty
48-74 cm – warstwa 4 – żółty piasek gliniasty
74-100 cm – calec – jasnokremowy piasek
W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych

odwiert 16
0-17 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty)
17-47 cm – warstwa 2 –jasnoszary piasek gliniasty
47-90 cm – warstwa 3 – żółty piasek gliniasty
90-120 cm – calec – jasnokremowy piasek
W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych

3.2. Wykop I
Wykop sondażowy o wymiarach 3 x 1 m, zorientowany na osi NW-SE usytuowano w
południowo-wschodniej części stanowiska na wewnętrznym skłonie wału. W wykopie zarejestrowano następujący układ nawarstwień (ryc. 7):

Warstwa 1 - humus
Ciemnoszary piasek gliniasty z drobnymi korzeniami. Warstwa zajmowała całą powierzchnię
wykopu, opadała zgodnie ze skłonem wału w kierunku N. Poniżej zalegała warstwa 2. Granice z warstwami sąsiednimi dobrze czytelne. Miąższość warstwy dochodziła do 20-25 cm.
Funkcja: humus
Zawartość: 2 fragmenty ceramiki wczesnośredniowiecznej (nr inw. WIC/2016/1/M)
Chronologia: okres współczesny
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Warstwa 2
Szary piasek gliniasty. Warstwa zajmowała całą powierzchnię wykopu, opadała zgodnie ze
skłonem wału w kierunku N. Poniżej zalegała warstwa 3. Granice z warstwami sąsiednimi
dość dobrze czytelne. Miąższość warstwy dochodziła do 20 cm.
Funkcja: warstwa niwelacyjna
Zawartość: 10 fragmentów ceramiki wczesnośredniowiecznej (nr inw. WIC/2016/2/M)
Chronologia: nieokreślona

Warstwa 3
Brązowo-szary piasek gliniasty. Warstwa zajmowała całą powierzchnię wykopu, opadała
zgodnie ze skłonem wału w kierunku N. Poniżej zalegały warstwy 3 i 4. Granice z warstwami
sąsiednimi dość dobrze czytelne. Miąższość warstwy dochodziła do 20 cm.
Funkcja: warstwa niwelacyjna
Zawartość: 38 fragmentów ceramiki wczesnośredniowiecznej (nr inw. WIC/2016/3/M)
Chronologia: wczesne średniowiecze ? (VIII w.)

Warstwa 4
Szaro-brązowy piasek gliniasty. Warstwa zajmowała niewielką część wykopu w centrum.
Przebieg warstwy nieckowaty. Poniżej zalegały warstwa 5 i calec. Granice z warstwami sąsiednimi dość dobrze czytelne. Miąższość humusu dochodziła do 20 cm.
Funkcja: obiekt?
Zawartość: 35 fragmentów ceramiki wczesnośredniowiecznej (nr inw. WIC/2016/4/M)
Chronologia: wczesne średniowiecze (2. połowa VII-VIII w.)

Warstwa 5
Pomarańczowo-szary piasek gliniasty. Warstwę zarejestrowano bezpośrednio pod warstwami
3 i 4 w części S wykopu. Warstwa opadała zgodnie ze skłonem wału w kierunku N. Warstwa
zalegała na calcu. Granice z warstwami sąsiednimi dobrze czytelne. Miąższość warstwy dochodziła do 30 cm.
Funkcja: nieokreślona
Zawartość: brak źródeł ruchomych
Chronologia: wczesne średniowiecze (?)
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Warstwa 6
Jasnoszaro-żółty piasek. W nim dobrze zachowane konstrukcje drewniane. Warstwę zarejestrowano bezpośrednio pod warstwami 4 i 5. Granice z warstwami sąsiednimi dobrze czytelne.
Funkcja: calec

3.3. Wykop II
Wykop sondażowy o wymiarach 2 x 1 m, zorientowany na osi N-S usytuowano w
północnej części stanowiska na wewnętrznym skłonie wału. W wykopie zarejestrowano następujący układ nawarstwień (ryc. 8):

Warstwa 1 - humus
Ciemnoszary piasek gliniasty z drobnymi korzeniami. Warstwa zajmowała całą powierzchnię
wykopu, opadała zgodnie ze skłonem wału w kierunku S. Poniżej zalegała warstwa 2. Miąższość warstwy dochodziła do 10 cm.
Funkcja: humus
Zawartość: brak źródeł ruchomych
Chronologia: okres współczesny.

Warstwa 2
Ciemnoszary piasek gliniasty ze spalenizną. Warstwa zajmowała całą powierzchnię wykopu,
opadała zgodnie ze skłonem wału w kierunku S. Poniżej zalegała warstwa 3. Granice z warstwami sąsiednimi dość dobrze czytelne. Miąższość warstwy dochodziła do 20 cm.
Funkcja: warstwa niwelacyjna
Zawartość: brak źródeł ruchomych
Chronologia: wczesne średniowiecze(?)

Warstwa 3
Brązowo-szary piasek gliniasty, struktura plamista, niejednolita. Warstwa zajmowała całą
powierzchnię wykopu, mocno opadała zgodnie ze skłonem wału w kierunku S. Poniżej zalegały warstwa4 oraz calec. Granice z warstwami sąsiednimi dobrze czytelne. Miąższość warstwy dochodziła do 70 cm.
Funkcja: nasyp wału obronnego
Zawartość: brak źródeł ruchomych
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Chronologia: wczesne średniowiecze(?)

Warstwa 4
Ciemnoszary piasek gliniasty. Warstwę zarejestrowano bezpośrednio pod warstwą 3 na niewielkiej powierzchni, w centrum wykopu. Przebieg warstwy nieokreślony. Warstwa zalegała
na calcu. Granice z warstwami sąsiednimi dość dobrze czytelne. Miąższość warstwy dochodziła do 8 cm.
Funkcja: nieokreślona
Zawartość: brak źródeł ruchomych
Chronologia: wczesne średniowiecze(?)

Warstwa 5
Żółto-rdzawy piasek gliniasty. Warstwę zarejestrowano bezpośrednio pod warstwami 3 i 4 na
całej powierzchni wykopu. Granice z warstwami sąsiednimi dobrze czytelne.
Funkcja: calec
4. Ocena wartości naukowej stanowiska i wnioski konserwatorskie
Badania sondażowo-wierceniowe przeprowadzone w 2016 roku wykazały, że na stanowisku w rozpoznanych miejscach zalegają nawarstwienia kulturowe o niewielkiej miąższości dochodzącej do około 1,20 m.
Stanowisko zostało bardzo mocno przekształcone w wyniku prac leśnych. Wycięcie
starodrzewu, głęboka orka i nowe nasadzenia zdeformowały jego formę. Prace w wykopie 2
nie doprowadziły do odkrycia źródeł datujących. Na takie natrafiono natomiast w wykopie 1
– 85 fragmentów ceramiki wczesnośredniowiecznej. Biorąc pod uwagę ich rozkład w zarejestrowanych nawarstwieniach liczyć należy się z dwoma fazami użytkowania obiektu. Pierwsza związana z warstwą 4 (obiekt?), w której wystąpiły fragmenty częściowo obtaczanych
naczyń rodzin form typów A-B i C w klasyfikacji W. Łosińskiego i R. Rogosza (1986). Pozwala to łączyć ten nawarstwienia z okresem 2. połowy VII-VIII w. Fragmenty naczyń nieznacznie młodszych wystąpiły w warstwach 1-3, mają one jednak charakter niwelacyjny.
Najpewniej są to pozostałości związane już z zasiedleniem grodu.
Stanowisko w Wicimicach nie było wcześniej poddane szerszej ochronie konserwatorskiej, biorąc jednak pod uwagę nietypową formę oraz wczesną chronologię powinno zostać
wpisane do rejestru zabytków.
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6. Ryciny

Ryc. 1. Wicimice, stan. 1. Lokalizacja stanowiska (opr. A. Janowski)
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Ryc. 2. Wicimice, stan. 1. Wizualizacja stanowiska w oparciu o wyniki skaningu laserowego
LiDAR (opr. G. Kiarszys)

Ryc. 3. Wicimice, stan. 1. Wał i fosa S od wschodu (fot. A. Janowski)
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Ryc. 4. Wicimice, stan. 1. Wjazd na grodzisko od południa (fot. A. Janowski)

Ryc. 5. Wicimice, stan. 1. Majdan – widok od południowego wschodu (opr. A. Janowski)
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Ryc. 6. Wicimice, stan. 1. Lokalizacja odwiertów i wykopów na planie stanowiska (rys. A.
Janowski)

Ryc. 7. Wicimice, stan. 1. Profil wschodni wykopu 1 (fot. A. Janowski)
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Ryc. 8. Wicimice, stan. 1. Profil zachodni wykopu 2 (rys. A. Janowski)

7. Inwentarze
Inwentarz zabytków masowych
Nr inw.

Wykop

Js

Ceramika wś

WIC/2016/1/M

1

1

2

20.10.2016

WIC/2016/2/M

1

2

10

20.10.2016

WIC/2016/3/M

1

3

31

20.10.2016

WIC/2016/4/M

1

4

31

20.10.2016

WIC/2016/3/M

1

3

7

21.10.2016

WIC/2016/4/M

1

4

4

21.10.2016

Polepa

Kości

Inne

Data

85

Inwentarz dokumentacji rysunkowej
Nr inw.

Wykop

WIC/2016/1/R

Treść

skala

Data

Wykonawca

profile odwiertów

1:20

18-21.10.2016

A. Janowski

WIC/2016/2/R

1

profile wykopu

1:20

21.10.2016

A. Janowski

WIC/2016/3/R

2

profile wykopu

1:20

21.10.2016

A. Janowski
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Inwentarz dokumentacji fotograficznej
Nr inw.

Wykop

Treść

Ujęcie

Data

Wykonawca

WIC/2016/1/F

2

rzut dna

SW

20.10.2016

A. Janowski

WIC/2016/2/F

2

profil N

S

21.10.2016

A. Janowski

WIC/2016/3/F

2

profil S

N

21.10.2016

A. Janowski

WIC/2016/4/F

2

profil W

E

21.10.2016

A. Janowski

WIC/2016/5/F

2

profil E

W

21.10.2016

A. Janowski

WIC/2016/6/F

1

profil S

N

21.10.2016

A. Janowski

WIC/2016/7/F

1

profil N

S

21.10.2016

A. Janowski

WIC/2016/8/F

1

profil W

E

21.10.2016

A. Janowski

WIC/2016/9/F

1

profil E

W

21.10.2016

A. Janowski
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