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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. 2 (AZP 29-14/6). 

 

2. Historia badań 

Grodzisko położone jest nad samym brzegiem w południowej partii jeziora Woświn 

około 250 m na północ od stan. 1. Obiekt ma kształt regularnego owalu o wymiarach około 

60 x 50 m. Od strony lądu otacza go wał obronny uszkodzony w pewnym fragmencie od stro-

ny jeziora - oberwana skarpa. Majdan o średnicy około 35 m jest wypiętrzony w partii cen-

tralnej o około 1,5-2,5 m. Wał wypiętrzony jest równomiernie o około 3-3,5 m w stosunku do 

majdanu (ryc. 1). 

Zachowane w Archiwum Muzeum Narodowego w Szczecinie (Archiwum MNS tecz-

ka 1612) materiały wskazują, że o istnieniu grodziska wiedziano już w końcu XIX w., czego 

dowodzi szkic sporządzony w 1897 r. (ryc. 2). Mimo to pierwsze informacje w literaturze na 

temat stanowiska nr 2 w Wieleniu pochodzą dopiero z lat 30. XX w. (Kunkel 1932, s. 91, nr 

14). W latach 60. XX w. H.J. Eggers (1960, s. 28, 43, nr 102) opisywał je jako zaginione. 

Później jeszcze kilkakrotnie grodzisko to było wzmiankowane (Eggers 1978, s. 258, nr 102; 

Łosiński 1982, s. 230, nr 779; Hinz 1988, s. 11-13). Według W. Łosińskiego (1982) obiekt 

pochodzi z 2. połowy IX(?)-X(?) w. W 1994 r. przeprowadzono jedyne badania powierzch-

niowe na stanowisku, a w 2006 r. penetrowano dno jeziora w jego bezpośrednim sąsiedztwie 

(Chudziak, Kaźmierczak, Mierzejewski, Niegowski 2006). Stanowisko zostało w 1972 r. wpi-

sane do rejestru zabytków pod nr 738 jako grodzisko. Na stanowisku nie prowadzono wcze-

śniej 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 30 września 2015 r., znak 

Z.Arch.CO.5161.125.2015.MS, wydaną przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Kon-

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

2-12 listopada 2015 r. 

Przed przystąpieniem do weryfikacji wykonano plan warstwicowy oraz model terenu 

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

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 22 odwierty na dwóch 

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

jeden wykop sondażowy o wymiarach 4 x 1 m (ryc. 4). 

 

3.1. Odwierty 

Na stanowisku wykonano łącznie 22 odwierty: 11 na osi W-E (długość osi 50 m: od-

wiert 10-14, 1, 15-19) i 11 na osi N-S (długość osi 40 m: odwierty 5-4, 20, 3-2, 22-21, 1-, 6-

9). Obie osie przecinały się pod kątem 90° w miejscu wykonania odwiertu 1. 

oś W-E 

odwiert 10 

0-4 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

4-22 cm – warstwa 2 – szarobrunatny piasek gliniasty 

22-36 cm – warstwa 3 – żółty piasek gliniasty 

36-180 cm – warstwa 4 – jasnożółto-szary piasek z ciemniejszymi przebarwieniami 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 11 

0-4 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

4-18 cm – warstwa 2 – szarobrunatny piasek gliniasty 

18-46 cm – warstwa 3 – żółtoszary piasek gliniasty ze żwirem 

46-118 cm – warstwa 4 – szarobrunatny piasek gliniasty ze żwirem 

118-122 cm – warstwa 5 – spalenizna 

122-160 cm – warstwa 6 – szarobrunatny piasek gliniasty ze żwirem i popiołem? 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 
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odwiert 12 

0-8 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

8-40 cm – warstwa 2 – szarobrunatny piasek gliniasty 

40-140 cm – warstwa 3 – żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 13 

0-4 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

4-22 cm – warstwa 2 – szarobrunatny piasek gliniasty 

22-54 cm – warstwa 3 – żółty piasek gliniasty 

54-120 cm – warstwa 4 – szarobrunatny piasek gliniasty ze żwirem 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 14 

0-8 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

8-40 cm – warstwa 2 – ciemnożółto-szary piasek gliniasty 

40-52 cm – warstwa 3 – szary piasek gliniasty 

52-82 cm – warstwa 4 – żółty piasek gliniasty 

82-150 cm – warstwa 5 – szarobrunatny piasek gliniasty ze żwirem 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 1 

0-20 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

20-31 cm – warstwa 2 – ciemnożółto-brązowy piasek gliniasty 

31-120 cm – warstwa 3 – żółty piasek gliniasty 

120-160 cm – warstwa 4 –żółty piasek ze żwirem 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 15 

0-8 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

8-37 cm – warstwa 2 – szarobrunatny piasek gliniasty 

37-60 cm – warstwa 3 – żółty piasek gliniasty 

60-80 cm – warstwa 4 – jasnożółto-szary piasek gliniasty 

80-140 cm – warstwa 5 – szarobrunatny piasek gliniasty ze żwirem 
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W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 16 

0-6 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

6-30 cm – warstwa 2 – szarobrunatny piasek gliniasty 

30-50 cm – warstwa 3 – żółty piasek gliniasty 

50-77 cm – warstwa 4 – jasnożółto-szary piasek gliniasty 

77-140 cm – warstwa 5 – szarobrunatny piasek gliniasty ze żwirem 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 17 

0-16 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

16-30 cm – warstwa 2 – szarobrunatny piasek gliniasty 

30-90 cm – warstwa 3 – żółtoszary piasek gliniasty 

90-170 cm – warstwa 4 – żółty piasek  

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 18 

0-4 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

4-17 cm – warstwa 2 – szarobrunatny piasek gliniasty 

17-60 cm – warstwa 3 – żółty piasek gliniasty 

60-76 cm – warstwa 4 – szarożółto-szary piasek 

76-86 cm – warstwa 5 – żółty piasek gliniasty 

86-190 cm – warstwa 6 – jasnoszaro-kremowy piasek 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 19 

0-4 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

4-18 cm – warstwa 2 – szarobrunatny piasek gliniasty 

18-90 cm – warstwa 3 – żółtoszary piasek gliniasty 

90-188 cm – warstwa 4 – jasnoszaro-kremowy piasek 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

oś N-S 

odwiert 5 
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0-6 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

6-90 cm – warstwa 2 – ciemnożółty piasek gliniasty 

90-130 cm – warstwa 3 – żwir 

130-184 cm – warstwa 4 –żółty piasek glina 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 4 

0-20 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

20-28 cm – warstwa 2 – szary piasek gliniasty 

28-76 cm – warstwa 3 – żółtoszary piasek gliniasty 

76-122 cm – warstwa 4 – żółty piasek gliniasty 

122-156 cm – warstwa 5 – jasnoszary piasek ze żwirem 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 20 

0-18 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

18-60 cm – warstwa 2 – jasnoszary piasek 

60-110 cm – warstwa 3 – żółty piasek gliniasty 

110-130 cm – warstwa 4 – szaro-brunatny piasek gliniasty 

130-154 cm – warstwa 5 – jasnoszary piasek ze żwirem 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 3 

0-16 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

16-30 cm – warstwa 2 – jasnoszary piasek 

30-90 cm – warstwa 3 – żółty piasek gliniasty 

90-104 cm – warstwa 4 – jasnożółty piasek gliniasty 

104-200 cm – warstwa 5 – bardzo jasnożółty piasek 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 2 

0-10 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

10-34 cm – warstwa 2 – ciemnoszaro-brązowy piasek gliniasty 

34-86 cm – warstwa 3 – żółty piasek gliniasty 

86-160 cm – warstwa 4 – jasnożółty piasek gliniasty 
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W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 22 

0-40 cm – humus (szarobrunatny piasek gliniasty) 

40-100 cm – warstwa 2 – jasnoszaro-żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 21 

0-4 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

4-18 cm – warstwa 2 – szarobrunatny piasek gliniasty 

18-58 cm – warstwa 3 – żółty piasek gliniasty 

58-128 cm – warstwa 4 – jasnoszary sypki piasek 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 1 

0-20 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

20-31 cm – warstwa 2 – ciemnożółto-brązowy piasek gliniasty 

31-120 cm – warstwa 3 – żółty piasek gliniasty 

120-160 cm – warstwa 4 –żółty piasek ze żwirem 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 6 

0-12 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

12-22 cm – warstwa 2 – szarobrunatny piasek gliniasty 

22-80 cm – warstwa 3 – żółtoszary piasek gliniasty 

80-120 cm – warstwa 4 – żółtoszary piasek gliniasty ze żwirem 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 7 

0-6 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

6-20 cm – warstwa 2 – szarobrunatny piasek gliniasty 

20-170 cm – warstwa 3 – żółtoszary piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 8 
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0-8 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

8-30 cm – warstwa 2 – szarobrunatny piasek gliniasty 

30-200 cm – warstwa 3 – żółtoszary piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 9 

0-8 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

8-34 cm – warstwa 2 – szarobrunatny piasek gliniasty 

34-80 cm – warstwa 3 – żółty piasek gliniasty 

80-162 cm – warstwa 4 – jasnoszaro-kremowy piasek 

162-210 cm – warstwa 5 – jasnokremowy piasek 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

3.2. Wykop I 

Wykop sondażowy o wymiarach 4 x 1 m, zorientowany na osi N-S usytuowano u 

podnóża wału w północnej części stanowiska. W wykopie zarejestrowano następujący układ 

nawarstwień (ryc. 5): 

 

Warstwa 1 - humus 

Ciemnoszary piasek gliniasty z drobnymi korzeniami. Warstwa zajmowała całą powierzchnię 

wykopu, a jej przebieg był nieckowaty zgodnie z ukształtowaniem terenu. Poniżej zalegała 

warstwa 2. Miąższość humusu dochodziła do 20 cm. 

Funkcja: humus 

Zawartość: brak źródeł ruchomych 

Chronologia: okres współczesny. 

 

Warstwa 2 

Szary piasek gliniasty przerośnięty korzeniami. Warstwę zarejestrowano bezpośrednio pod 

warstwą 1 na całej powierzchni wykopu. Przebieg warstwy nieckowaty znacznie zagłębiony 

w części środkowej wykopu. Warstwa zalegała na warstwach 3, 4 i 6. Granice z warstwami 

sąsiednimi dobrze czytelne. Miąższość warstwy dochodziła do 80 cm (w centrum). 

Funkcja: fosa wewnętrzna 

Zawartość: brak źródeł ruchomych 

Chronologia: późne średniowiecze? 
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Warstwa 3 

Żółty piasek gliniasty. Warstwę zarejestrowano bezpośrednio pod warstwą 2 na całej po-

wierzchni wykopu. Przebieg warstwy nieckowaty nieznacznie zagłębiony w części środkowej 

wykopu. Warstwa zalegała na warstwach 4, 7 i 8. Granice z warstwami sąsiednimi czytelne. 

Miąższość warstwy dochodziła do 60 cm  

Funkcja: fosa wewnętrzna 

Zawartość: brak źródeł ruchomych 

Chronologia: późne średniowiecze? 

 

Warstwa 4 

Żółty piasek gliniasty ze żwirem. Warstwę zarejestrowano bezpośrednio pod warstwą 3 w 

centralnej partii wykopu. Przebieg warstwy zbliżony do horyzontalnego. Warstwa zalegała na 

warstwach 5, 7 i 8. Granice z warstwami sąsiednimi dość dobrze czytelne. Miąższość war-

stwy dochodziła do 50 cm. 

Funkcja: fosa wewnętrzna 

Zawartość: brak źródeł ruchomych 

Chronologia: późne średniowiecze? 

 

Warstwa 5 

Brunatny żwir. Warstwę zarejestrowano bezpośrednio pod warstwą 4 i 7 w części wschodniej  

wykopu. Przebieg warstwy nieckowaty. Warstwa zalegała na warstwie 8 i calcu. Granice z 

warstwami sąsiednimi dość dobrze czytelne. Miąższość warstwy dochodziła do 35 cm. 

Funkcja: fosa wewnętrzna 

Zawartość: brak źródeł ruchomych 

Chronologia: późne średniowiecze? 

 

Warstwa 6 

Żółtoszary piasek gliniasty. Warstwę zarejestrowano bezpośrednio pod warstwą 2 w częsci 

wschodnie wykopu. Przebieg wertykalny – przecinała warsty 3, 4, 5 i 7. Warstwa zalegała na 

calcu. Granice z warstwami sąsiednimi dość dobrze czytelne. Miąższość warstwy dochodziła 

do 90 cm. 

Funkcja: ślad po słupie stabilizującym krawędź fosy? 

Zawartość: brak źródeł ruchomych 
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Chronologia: późne średniowiecze? 

 

Warstwa 7 

Jasnoszaro-żółty piasek. Warstwę zarejestrowano bezpośrednio pod warstwą 1 w częsci 

wschodniej wykopu. Przebieg warstwy nieokreślony – zbyt małe odsłonięcie. Warstwa zale-

gała na warstwie 5. Granice z warstwami sąsiednimi dobrze czytelne. Miąższość warstwy 

dochodziła do 70 cm. 

Funkcja: wewnętrzny nasyp wału? 

Zawartość: brak źródeł ruchomych 

Chronologia: późne średniowiecze? 

 

Warstwa 8 

Szarobrunatny żwir. Warstwę zarejestrowano bezpośrednio pod warstwą 3, prawie na całej 

powierzchni wykopu. Przebieg warstwy nieckowaty. Warstwa zalegała na calcu. Granice z 

warstwami sąsiednimi dobrze czytelne. Miąższość warstwy dochodziła do 10 cm. 

Funkcja: dno fosy wewnętrznej 

Zawartość: brak źródeł ruchomych 

Chronologia: późne średniowiecze? 

 

Warstwa 9 

Jasnokremowy piasek. Warstwę zarejestrowano bezpośrednio pod warstwami 6, 8, i 5 na całej 

powierzchni wykopu. Granice z warstwami sąsiednimi bardzo wyraźne. 

Funkcja: calec 

 

Warstwa 10 

Brunatno-szary piasek gliniasty. Warstwę zarejestrowano bezpośrednio pod warstwą 2 w na-

rożniku SE wykopu. Przebieg warstwy wertykalny. Warstwa przecinała warstwę 3 i zalegała 

na warstwie 8. Granice z warstwami sąsiednimi dobrze czytelne. Miąższość warstwy docho-

dziła do 65 cm. 

Funkcja: ślad po słupie? 

Zawartość: brak źródeł ruchomych 

Chronologia: późne średniowiecze? 

 

4. Ocena wartości naukowej stanowiska i wnioski konserwatorskie 
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Badania sondażowo-wierceniowe przeprowadzone w 2015 roku wykazały, że na sta-

nowisku w rozpoznanych miejscach zalegają nawarstwienia kulturowe o miąższości docho-

dzącej do 160-180 cm. Niestety, choć obiekt posiada wyraźną formę terenową będącą bez 

wątpienia dziełem człowieka, to zarówno w wykopie, w którym odkryto fosę wewnętrzną, jak 

i odwiertach, a także na powierzchni stanowiska nie odkryto materiałów ruchomych, które 

pozwoliłyby na jego precyzyjne datowanie. W trakcie badań AZP w 1994 r. znaleziono 4 

fragmenty ceramiki (MNS nr A/9470), której chronologię określono na wczesne średniowie-

cze. W świetle wykonanych w 2015 r. prac brak jednak przesłanek do potwierdzenia tych 

ustaleń. Ponadto kształt grodziska z wyraźnie wyniesionym majdanem pozwala raczej przy-

puszczać, że obiekt ten pochodzi z późnego średniowiecza lub nowożytności i była to wieża 

na kopcu. 
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6. Ryciny 

 

 

Ryc. 1. Widok grodziska od południowego-wschodu (fot. A. Janowski) 
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Ryc. 1. Plan stanowiska z 1897 r. z Archiwum MNS w Szczecinie (teczka 1612) (opr. A. Ja-

nowski) 

 

Ryc. 3. Wizualizacja stanowiska w oparciu o wyniki skaningu laserowego LiDAR (opr. G. 

Kiarszys) 
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Ryc. 4. Lokalizacja odwiertów i wykopu na planie stanowiska (opr. A. Janowski) 

 

 

Ryc. 5. Profil południowo-wschodni wykopu 1 (fot. A. Janowski) 
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7. Inwentarze 

 

Inwentarz dokumentacji rysunkowej 

Nr inw. 
Wykop/ 

odwiert 
Treść skala  Data Wykonawca 

WIEL2/2015/R/1 1 profile NW i NE wykopu 1:20 13.11.2015 A. Janowski 

WIEL2/2015/R/2 1 profile SW i NW wykopu 1:20 13.11.2015 A. Janowski 

WIEL2/2015/R/3   profile odwiertów 1:20 2-5.11.2015 A. Janowski 

 

 

Inwentarz dokumentacji fotograficznej 

Nr inw. Wykop Treść Ujęcie Data Wykonawca 

WIEL2/2015/F/1 1 profil SE NW 13.11.2015 A. Janowski 

WIEL2/2015/F/2 1 profil NW SE 13.11.2015 A. Janowski 

WIEL2/2015/F/3 1 profil NE SW 13.11.2015 A. Janowski 

WIEL2/2015/F/4 1 profil SW NE 13.11.2015 A. Janowski 

WIEL2/2015/F/5 1 lokalizacja wykopu SW 12.11.2015 A. Janowski 

 


