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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 Wieleniu Pomorskim, gm. Chociwel, stan. 1 (AZP 29-14/5). 

 

2. Historia badań 

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 fasa 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 pół-

nocny 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. 1-2). 

Pierwsze informacje w literaturze na temat stanowiska (stan. 1) w Wieleniu pochodzą 

już z 1. połowy XIX w. (Giesebrecht 1845, s. 180), a w archiwum Muzeum Narodowego w 

Szczecinie (Archiwum MNS teczka 1612) zachował się szkic planu stanowiska wykonany w 

1897 r. (ryc. 3). W latach 30. XX w. o grodzisku wspominali także W. Łęga (1930, s. 517, nr 

64) i O. Kunkel (1932, s. 91, nr 13). W latach 60. XX w. H.J. Eggers (1960, s. 28, 43, nr 101, 

taf. 3.101) opisywał je jako zaginione. Później jeszcze wielokrotnie je wzmiankowano (m.in. 

Antoniewicz, Wartołowska 1964, s. 51, IIC 53; Filipowiak 1969, ryc. 27, nr 63; Eggers 1978, 

s. 258, nr 101; Łosiński 1982, s. 230, nr 778; Hinz 1988, s. 11-13), niekiedy opisując jako 

Cieszyno, stan. 2 (tak np. Rogosz 1971, 45). W 1972 r. sporządzono notatkę służbową z wizy-

tacji grodziska w związku z wykonaniem przekopu przez wał północny, by umożliwić wjazd 

traktorów na teren majdanu w celu prowadzenia gospodarki leśnej (Archiwum MNS teczka 
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892). R. Rogosz datował obiekt na X-XIII w., a według W. Łosińskiego pochodzi on z 2. po-

łowy IX(?)-X(?) w. (Łosiński 1982). W 1994 r. na stanowisku przeprowadzono badania po-

wierzchniowe w ramach AZP, a w 2006 r. penetrowano dno jeziora w jego bezpośrednim 

sąsiedztwie (Chudziak, Kaźmierczak, Mierzejewski, Niegowski 2006). Stanowisko zostało w 

1969 r. wpisane do rejestru zabytków pod nr 623 jako grodzisko wczesnośredniowieczne 

(Cieszyno, stan. 2). Na stanowisku nie prowadzono wcześniej badań wykopaliskowych. 

 

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 2 października 2015 r., znak 

Z.Arch.CO.5161.126.2015.MS, wydaną przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Kon-

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

5-13 listopada 2015 r. 

Przed przystąpieniem do weryfikacji wykonano plan warstwicowy oraz model terenu 

w oparciu o wyniki skaningu laserowego LIDAR (ryc. 4). 

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 20 odwiertów na 

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

rowano jeden wykop sondażowy o wymiarach 4 x 1 m (ryc. 5-6). 

 

3.1. Odwierty 

Na stanowisku wykonano łącznie 20 odwiertów: dziewięć na osi W-E (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. 

oś W-E 

odwiert 20 

0-4 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

4-48 cm – warstwa 2 – szarobrunatny piasek gliniasty 

48-64 cm – warstwa 3 – żółty piasek gliniasty 

64-76 cm – warstwa 4 – brązowo-pomarańczowa glina 

76-100 cm – jasnokremowy piasek gliniasty 

Na głębokości 100 cm blokada 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 
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odwiert 18 

0-21 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

21-34 cm – warstwa 2 – szarobrunatny piasek gliniasty 

34-42 cm – warstwa 3 – żółtobrunatny piasek gliniasty 

42-72 cm – warstwa 4 – żółta glina miejscami przepalona 

72-78 cm – warstwa 5 – spalenizna 

78-82 cm – warstwa 6 – brązowo-pomarańczowa glina 

82-106 cm – warstwa 7 – brązowo-brunatny piasek gliniasty 

106-120 cm – warstwa 8 – jasnokremowy piasek gliniasty 

Na głębokości 100 cm blokada 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 5 

0-5 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

5-58 cm – warstwa 2 – szarobrunatny piasek gliniasty 

58-120 cm – warstwa 3 – jasnoszaro-żółty piasek 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 4 

0-4 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

4-40 cm – warstwa 2 – szarobrunatny piasek gliniasty z kamieniami 

40-50 cm – warstwa 3 – jasnoszaro-żółty piasek 

Na głębokości 50 cm blokada 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 3 

0-4 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

4-14 cm – warstwa 2 – szarobrunatny piasek gliniasty z kamieniami 

14-80 cm – warstwa 3 – szaro-żółta spiaszczona glina (calec) 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 2 

0-4 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 
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4-16 cm – warstwa 2 – szarobrunatny piasek gliniasty z kamieniami 

16-76 cm – warstwa 3 – szaro-żółta spiaszczona glina (calec) 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 1 

0-4 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

4-20 cm – warstwa 2 – szarobrunatny piasek gliniasty z kamieniami 

20-50 cm – warstwa 3 – jasnożółty piasek (calec) 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 6 

0-4 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

4-40 cm – warstwa 2 – szarobrunatny piasek gliniasty z kamieniami 

40-60 cm – warstwa 3 – jasnożółty piasek (calec) 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 19 

0-5 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

5-26 cm – warstwa 2 – szarobrunatny piasek gliniasty 

26-48 cm – warstwa 3 – żółtoszary piasek 

48-60 cm – warstwa 4 – jasnożółto-szary piasek 

60-70 cm – warstwa 5 – jasnożółto-szary piasek przemieszany z biały piaskiem i kamieniami 

70-120 cm – warstwa 6 – biały piasek 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

oś N-S 

odwiert 17 

0-4 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

4-75 cm – warstwa 2 – szary piasek gliniasty 

Na głębokości 75 cm blokada 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 16 

0-5 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 
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5-28 cm – warstwa 2 – szarobrunatny piasek gliniasty 

28-64 cm – warstwa 3 – jasnożółty piasek 

64-100 cm – warstwa 4 – jasnożółto piasek ze spalenizną 

Na głębokości 100 cm blokada 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 15 

0-5 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

5-50 cm – warstwa 2 – szarobrunatny piasek 

Na głębokości 50 cm blokada 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 14 

0-5 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

5-58 cm – warstwa 2 – szarobrunatny piasek gliniasty 

58-72 cm – warstwa 3 – jasnoszary piasek 

72-100 cm – warstwa 4 – szarożółto piasek z drobnymi kamieniami 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 13 

0-5 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

5-10 cm – warstwa 2 – szarobrunatny piasek 

10-44 cm – warstwa 3 – żółtoszary piasek 

Na głębokości 44 cm blokada 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 12 

0-4 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

4-20 cm – warstwa 2 – szarobrunatny piasek 

20-32 cm – warstwa 3 – żółtoszary piasek 

32-56 cm – warstwa 4 – żółta glina 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 1 
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0-4 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

4-20 cm – warstwa 2 – szarobrunatny piasek gliniasty z kamieniami 

20-50 cm – warstwa 3 – jasnożółty piasek (calec) 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 7 

0-4 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

4-30 cm – warstwa 2 – szarobrunatny piasek gliniasty z kamieniami 

30-50 cm – warstwa 3 – jasnożółty piasek (calec) 

Na głębokości 50 cm blokada 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 8 

0-4 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

4-20 cm – warstwa 2 – szarobrunatny piasek gliniasty 

20-30 cm – warstwa 3 – żółtoszary piasek 

30-70 cm – warstwa 4 – jasnożółty piasek 

Na głębokości 70 cm blokada 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 9 

0-4 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

4-26 cm – warstwa 2 – szarobrunatny piasek gliniasty 

26-40 cm – warstwa 3 – żółtoszary piasek 

40-67 cm – warstwa 4 – jasnożółty piasek 

67-80 cm – warstwa 4 – żółto-pomarańczowa glina 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 10 

0-4 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

4-42 cm – warstwa 2 – szarobrunatny piasek gliniasty 

Na głębokości 42 cm blokada 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 
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odwiert 11 

0-4 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

4-18 cm – warstwa 2 – szarobrunatny piasek gliniasty 

18-62 cm – warstwa 3 – żółtoszary piasek 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

3.2. Wykop I 

Wykop sondażowy o wymiarach 4 x 1 m, zorientowany na osi W-E usytuowano w za-

chodniej części majdanu pod wałem. W wykopie zarejestrowano następujący układ nawar-

stwień (ryc. 5-6): 

Warstwa 1 - humus 

Ciemnoszary piasek gliniasty z drobnymi korzeniami. Warstwa zajmowała całą powierzchnię 

wykopu, a jej przebieg był horyzontalny. Poniżej zalegała warstwy 2 i 3. Miąższość humusu 

dochodziła do 20 cm. 

Funkcja: humus. 

Zawartość: 17 fragmentów ceramiki wczesnośredniowiecznej, 5 krzemieni 

(WIEL1/2015/1/M) 

Chronologia: okres współczesny. 

 

Warstwa 2 

Szarożółty piasek gliniasty. Warstwę zarejestrowano bezpośrednio pod warstwą 1 prawie na 

całej powierzchni wykopu. Przebieg warstwy wannowaty. Warstwa zalegała na warstwie 3. 

Granice z warstwami sąsiednimi dobrze czytelne. Miąższość warstwy dochodziła do 45 cm. 

Funkcja: obiekt? 

Zawartość: 128 fragmentów ceramiki wczesnośredniowiecznej, 2 krzemienie, 3 polepy 

(WIEL1/2015/2/M), osełka kamienna (WIEL1/2015/2/S), 

Chronologia: wczesne średniowiecze - 2. połowa VIII-1. połowa IX w. 

 

Warstwa 3 

Żółta spiaszczona glina z kamieniami zwłaszcza w części E. Warstwę zarejestrowano bezpo-

średnio pod humusem i warstwą 2 na całej powierzchni wykopu. Przebieg warstwy zbliżony 

do horyzontalnego. Warstwa zalegała na calcu. Granice z warstwami sąsiednimi dobrze czy-

telne. Miąższość warstwy dochodziła do 50 cm. 

Funkcja: nieokreślona 
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Zawartość: 12 fragmentów ceramiki wczesnośredniowiecznej (WIEL1/2015/3/M), grot strza-

ły (WIEL1/2015/1/S) 

Chronologia: wczesne średniowiecze - 2. połowa VIII-1. połowa IX w. 

 

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 wykazały, że na sta-

nowisku w rozpoznanych miejscach zalegają nawarstwienia kulturowe o niewielkiej miąższo-

ści dochodzącej do 60-80 cm i niewielkim stopniu skomplikowania. W oparciu o występujący 

w nawarstwieniach oraz na powierzchni stanowiska materiał zabytkowy: 160 fragmentów 

ceramiki, grot strzały, osełkę oraz 7 krzemieni i 3 fragmenty polepy stanowisko można dato-

wać na wczesne średniowiecze, a bardziej precyzyjnie na 2. połowę VIII-1. połowę IX w. Na 

taką chronologię wskazuje występowanie, w materiałach ceramicznych wyłącznie naczyń 

słabo formująco obtaczanych, które zaklasyfikować można do rodziny form naczyń typu C 

klasyfikacji W. Łosińskiego i R. Rogosza (1986). Ustalenia te pozwalają zatem przesunąć 

nieznacznie w dół chronologię obiektu. 
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6. Ryciny 

 

 

Ryc. 1. Wał grodziska od strony S (fot. A. Janowski) 

 

 

 

Ryc. 2. Widok na majdan z wału od strony N (fot. A. Janowski) 
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Ryc. 3. Plan stanowiska z 1897 r. (wg Archiwum MNS w Szczecinie - teczka 1612; opr. A. 

Janowski) 

 

 

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 zabytków masowych 

Nr inw. 
Wykop/ 

odwiert 

Jedn. 

stratygra-

ficzna 

CERAMIKA 
INNE Data  

WŚ INNA 

WIEL1/2015/1/M 1 1 17   5 krzemieni 11.11.2015 

WIEL1/2015/2/M 1 2 93   1 krzemień 11.11.2015 

WIEL1/2015/3/M 1 3 12     11.11.2015 

WIEL1/2015/2/M 1 2 35   1 krzemień, 3 polepy 12.11.2015 

WIEL1/2015/4/M z powierzchni 3       

RAZEM     160       

 

Inwentarz zabytków wydzielonych 

Nr inw. 
Wykop/ 

odwiert 

Jedn. 

stratygraficzna 
Przedmiot surowiec Data 

WIEL1/2015/S/1 1 3 grot strzały? żelazo 11.11.2015 

WIEL1/2015/S/2 1 2 osełka kamień 11.11.2015 

 

Inwentarz dokumentacji rysunkowej 

Nr inw. 
Wykop/ 

odwiert 
Treść skala  Data Wykonawca 

WIEL1/2015/R/1 1 profile wykopu 1:20 12.11.2015 A. Janowski 

WIEL1/2015/R/2 1 profile odwiertów 1:20 12.11.2015 A. Janowski 

 

Inwentarz dokumentacji fotograficznej 

Nr inw. Wykop Treść Ujęcie Data Wykonawca 

WIEL1/2015/F/1 1 strop w-wy 3 SW 11.11.2015 A. Janowski 

WIEL1/2015/F/2 1 profil NW SE 12.11.2015 A. Janowski 

WIEL1/2015/F/3 1 profil SW NE 12.11.2015 A. Janowski 

WIEL1/2015/F/4 1 profil NE SW 12.11.2015 A. Janowski 

WIEL1/2015/F/5 1 profil SE NW 12.11.2015 A. Janowski 

 

 

 


