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GRODZISKO WCZESNOŚREDNIOWIECZNE 

Z OKRESU PLEMIENNEGO W DĄBRÓWCE, GM. DOPIEWO 

 

Wstępne wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych w latach 2012-16 

 

 

Pierwsze informacje o grodzisku w Dąbrówce badanym w ostatnim czasie przez 

Pracownię Archeologiczno-Konserwatorską Henryka Klundera z Poznania, pochodzą z 2. 

połowy XIX wieku. Początek badań archeologicznych, wówczas jeszcze o niewielkim 

charakterze, wiąże się z osobami Wilhelma Schwartza i Józefa Kostrzewskiego. W 1950 roku, 

lustracji stanowiska dokonała Zofia Hołowińska (W. Hensel 1950, s. 157-158), a następnie w 

1973 roku, Eliza Naumowicz-Śmigielska przeprowadziła badania sondażowe (E. 

Naumowicz-Śmigielska 1974, s. 172 oraz na podstawie dokumentacji zgromadzonej w 

archiwum naukowym Muzeum Archeologicznego w Poznaniu). 

Stanowisko to w nomenklaturze archeologicznej oznaczone jest numerem 2 w obrębie 

miejscowości oraz numerem 204 na obszarze AZP 53-26
1
. Władysław Kowalenko w swojej 

monografii poświęconej grodom i osadnictwu grodowemu Wielkopolski 

wczesnohistorycznej, która ukazała się w 1938 roku (W. Kowalenko 1938, s. 195, nr 73), 

charakteryzuje ten obiekt, pisząc:  

„…o 200 m na płn. od mostu kolejowego przez Wirinkę, na jej lewym, wschodnim brzegu, o 

1000 m na płd.-wsch. od dworu, wśród łąk okrągłe, wklęsłe (pierścieniowate) grodzisko z 

rowem. Obw. 250 kr., śr. 60 kr., obw. kotl. wewn. 170 kr., wys. wału 6-8 m. W licznych 

miejscach wał zniszczony”. 

W podanym opisie, badacz ten błędnie zlokalizował nasze grodzisko, myląc je z 

innym - młodszym obiektem obronnym (stanowisko 1) znajdującym się po wschodniej stronie 

Wirynki, w odległości około 400 m od stanowiska 2. Stan rzeczy podany przez W. 

Kowalenkę odzwierciedlać może mapa z 1900 roku, na której po wschodniej stronie Wirynki 

zaznaczone jest grodzisko stożkowate (stanowisko 1), wówczas jeszcze stosunkowo dobrze 

                                                           
1
 AZP – Archeologiczne Zdjęcie Polski. Jest to ogólnokrajowa akcja, która dzięki prowadzonym od 

kilku dziesięcioleci badaniom powierzchniowym pozwala zlokalizować oraz określić zasięg stanowisk 

archeologicznych, które umieszczane są na mapach w skali 1:25000 i 1:10000.   
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zachowane, natomiast  po zachodniej stronie rzeki – widoczny jest niewielki, północno-

zachodni odcinek wału wraz z umieszczonym, na nim punktem wysokościowym o wartości 

85,2 m n. p. m. (P. Pawlak 2013, ryc. 23). Jest to bezcenna informacja dotycząca parametrów 

grodziska odnoszących się do jego pierwotnych rozmiarów oraz wysokości wałów. 

Uwzględniając obecny poziom terenu w tym miejscu, znajdujący się na wysokości około 

79,60 m n.p.m., różnica między podaną wartością – tj. 85,2 m, odnoszącą się zapewne do 

eksponowanego punktu znajdującego się na zachowanej partii nasypu, co ilustruje dość 

wyraźnie przywoływana już mapa z 1900 roku, a obecnymi realiami, wynosiłaby więc 5,6 m. 

Informację Władysława Kowalenki o zachowanej, szacunkowej wysokości wałów (6-8 m), a 

zaczerpniętej być może ze starszych źródeł uznać więc wypada za wielce prawdopodobną.  

Stan rzeczy uległ radykalnej zmianie po II wojnie światowej. O ile w wyniku 

dokonanej w 1950 roku przez Z. Hołowińską  lustracji terenu, nie poddano w wątpliwość 

istnienia w tym miejscu grodziska, a jedynie wykazano błędy w charakterystyce obydwu 

grodzisk dokonanej przez W. Kowalenkę, o tyle wyniki przeprowadzonych później badań 

sondażowych, stanowiły podstawę do zmiany kwalifikacji stanowiska. Jeszcze przed I wojną 

światową zostało ono rozwiezione do stanu, który nie odzwierciedlał na powierzchni terenu 

jego pierwotnej formy. Z uwagi więc na płaskie ukształtowanie tego miejsca, zaczęto z 

biegiem czasu podnosić kwestię rzeczywistego charakteru stanowiska, podając w wątpliwość 

samo istnienie grodziska, mimo jednoznacznej wymowy choćby przywoływanych tu pruskich 

źródeł kartograficznych.   

          W latach 1972-73 Eliza Naumowicz-Śmigielska z Muzeum Archeologicznego w 

Poznaniu prowadziła badania wykopaliskowe na sąsiednim grodzisku stożkowatym 

(stanowisko 1). Niejako przy okazji tych prac, na terenie stanowiska nr 2, wykonano łącznie 5 

sondaży, o rozmiarach 1 x 2 m każdy, usytuowanych w odstępie co 10 m, na linii północ - 

południe (E. Naumowicz-Śmigielska 1974, s. 171-172). Miały one na celu określić jego 

charakter z uwagi na nieczytelność cech będących dla pokoleń wcześniejszych badaczy 

wyznacznikami obronnej funkcji tego miejsca. W dwóch pierwszych sondażach – I i II, 

usytuowanych, bliżej torów, odkryto po jednym obiekcie. Jedna z jam miała średnicę 1,6 m i 

głębokość 0,15 m, natomiast druga (być może mieszkalna) – odpowiednio: 2 m i 0,3 m. 

Wypełnisko obydwu stanowiła „próchnica ze spalenizną” (E. Naumowicz-Śmigielska 1974, s. 

172). Odnotowano ponadto, że „w sondażu założonym w punkcie kulminacyjnym obiektu (tj. 

stanowiska – P.P.) nie stwierdzono śladów wału”. W konkluzji zawartej w sprawozdaniu 

zamieszczonym w Informatorze Archeologicznym, autorka badań stwierdza: „Jest to więc 
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osada, a zatem obiekt ten należy skreślić z rejestru grodzisk (podkreślenie – P.P.). Analiza 

materiału ceramicznego pozwala datować tę osadę na przełom VIII/IX w. do X wieku” (E. 

Naumowicz-Śmigielska 1974, s. 172). Przestawiony wyżej stan refleksji na temat charakteru 

stanowiska 2 ugruntowały jeszcze bardziej badania powierzchniowe przeprowadzone na tym 

terenie w 1990 roku przez Jarmilę Kaczmarek z Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, w 

ramach akcji AZP. Wówczas, w oparciu o rozrzut materiału ceramicznego, określono 

wielkość i kształt stanowiska 2, które zakreślono jako wydłużony owal o długości około 275 

m i szerokości maksymalnie 150-160 m, usytuowany osią dłuższą wzdłuż Wirynki, w 

odległości około 100-150 m od niej. Obszar zajęty przez stanowisko o tak wyznaczonym 

zasięgu, wynosiłby około 3-3,5 ha. Konsekwencją błędnej oceny stanu rzeczy było obniżenie 

rangi stanowiska, sprowadzając je jedynie do wczesnośredniowiecznej osady otwartej. W 

wyniku kolejnych błędów popełnionych w latach 90. ubiegłego stulecia, przez urzędników, w 

tym służby konserwatorskie, pozwolono, by w południowej części terenu zajętego przez 

stanowisko, powstała zabudowa, bez stosownych prac wykopaliskowych. Podkreślić bowiem 

trzeba, że tereny na których znajdują się takie obiekty, jak grodziska, chronione są przed 

zabudowywaniem. W przypadku naszego stanowiska, uznanego przez archeologów za osadę 

otwartą, należałoby oczekiwać bezwzględnie wykonania badań ratowniczych, 

wyprzedzających inwestycje na tym terenie, co jak wykazał przykład dąbrówecki, nie zostało 

dopełnione. W 2011 roku, na działce 99/56, powstała hala produkcyjna o powierzchni 10 

arów. Niestety należy wyrazić ubolewanie, że nie zostały przeprowadzone w tym miejscu 

badania archeologiczne, które być może już wówczas pozwoliłyby określić właściwy 

charakter stanowiska. Z analizy dokumentacji fotograficznej wykonanej dla celów 

budowlanych2, wynika jednoznacznie, że na terenie objętym inwestycją, znajdowały się 

obiekty dużych rozmiarów, o intensywnym, czarnym wypełnisku, które w świetle aktualnej 

wiedzy o stanowisku, należy łączyć z zabudową wnętrza majdanu. 

Ten niekorzystny proces, wykluczający jakiekolwiek rozpoznanie stanowiska 2 w 

Dąbrówce, został na szczęście zahamowany w 2012 roku. Rok wcześniej, profesor 

Włodzimierz Rączkowski z Instytutu Prahistorii UAM w Poznaniu, wykonał zdjęcia lotnicze 

tego terenu, zwracając uwagę na dwa koliste wyróżniki wegetacyjne. Większy z nich, 

znajdujący się na prawym brzegu Wirynki, jest pozostałością wału i fosy grodziska 

pierścieniowatego, wykreślonego przed czterdziestu laty z rejestru grodzisk, natomiast drugi, 

                                                           
2
 Dokumentacja ta została nam udostępniona dzięki życzliwości właściciela hali – pana Mariusza 

Minickiego. 
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znajdujący się na lewym brzegu – stanowi pozostałość fosy badanego w latach 70., 

wspomnianego już wcześniej grodziska stożkowatego, które zostało zniszczone przez 

właściciela terenu w latach 80. XX w. W 2012 roku, w trakcie ponownego nalotu, 

stwierdzono, że na terenie większego z kolistych obiektów, mieści się już hala produkcyjna 

oraz trwa odhumusowanie terenu na działce 99/54 położonej około 30 m na północ, związane 

z kolejną inwestycją. Autor zdjęć lotniczych powiadomił Urząd Powiatowego Konserwatora 

Zabytków w Poznaniu, o dokonującej się dewastacji stanowiska, który nakazał inwestorowi 

wykonanie ratowniczych badań archeologicznych na terenie objętym pracami ziemnymi. 

Prace ratownicze na powierzchni prawie 4 arów przeprowadziła jeszcze w 2012 roku 

Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska Henryka Klundera. Odkryto wówczas 9 

obiektów archeologicznych, z których niemal wszystkie związane były z osadnictwem 

wczesnośredniowiecznym (IX – połowa X w.). W trakcie tych samych prac wykonaliśmy 

również 16 odwiertów geologicznych, które posłużyły do sporządzenia przekrojów terenu. 

Szczegółowa analiza dokumentacji pozwalała domyślać się w południowej części działki, na 

której prowadzono ratownicze badania archeologiczne, istnienia rowu (bądź nawet dwóch 

rowów), słusznie identyfikowanego przez nas z reliktem fosy. Całkowitym potwierdzeniem 

tych spostrzeżeń były wyniki prac w 2013 roku, stanowiących niejako kontynuację naszych 

badań przeprowadzonych na tej samej działce rok wcześniej. W wykonanym wówczas 

niewielkim wykopie o powierzchni 41,5 m
2
, zarejestrowaliśmy całkowity przekrój fosy oraz 

uchwyciliśmy zewnętrzną partię wału drewniano-ziemnego, licowanego (stabilizowanego) od 

strony zewnętrznej, a więc od strony fosy, ławą gliniano-kamienną. Z naszych badań wynika, 

że maksymalna szerokość fosy, rekonstruowana na podstawie odsłoniętych nawarstwień, 

mogła wynosić w partii górnej (stropowej) rowu około 5,6  m, natomiast w partii dolnej 

(spągowej) – około 4,5 m. Głębokość rowu odnotowana w trakcie badań wynosiła około 80 

cm, natomiast pierwotnie, po uwzględnieniu nieco grubszej warstwy humusu niż w trakcie 

naszych prac, mogła ona wynosić około 1 m lub nawet nieco więcej. Fosa była zapewne 

wypełniona wodą doprowadzoną bezpośrednio z pobliskiej Wirynki, bądź z rozlewiska, które 

ona tworzyła. Między fosą a gliniano-kamienną ławą stwierdzono zalegającą na calcu 

warstwę stanowiącą prawdopodobnie relikt moszczenia podłoża faszyną lub plecionką, 

będącego formą zabezpieczenia podstawy wału przed podmywaniem. Podane parametry fosy 

odpowiadają w zupełności realiom rejestrowanym na innych grodziskach tego typu, 

powstałych i użytkowanych w podobnym czasie.  
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Od czasu wykonania owych bezcennych zdjęć lotniczych, na terenie stanowiska, 

ratownicze prac archeologiczne towarzyszące różnym inwestycjom, prowadzi, jak do tej pory, 

wyłącznie Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska Henryka Klundera, co uznać należy za 

okoliczność sprzyjającą z uwagi na możliwość kontynuowania niejako badań, co z kolei 

pozwala widzieć stanowisko w szerszym kontekście i umożliwia wyciąganie wniosków w 

oparciu o pełnię źródeł pozyskanych z terenu stanowiska. Podkreślić trzeba, że wszystkie 

materiały, zarówno zabytkowe, jak i dokumentacja przechowywane są w Pracowni, co 

stanowi okoliczność sprzyjającą w kontekście planowanej próby opracowania całościowego 

znalezisk, a przede wszystkim pozwala spojrzeć na całość zagadnienia z perspektywy 

wyłącznie naszych doświadczeń wykopaliskowych. Z dotychczasowej praktyki wynika, iż z 

reguły pełne, naukowe opracowanie wyników badań jest utrudnione, a niekiedy wręcz 

niemożliwe, przez podział materiałów i dokumentacji między różne instytucje, prowadzące 

wykopaliska i stosujące różne metody badawcze. 

Staramy się nie zawężać naszych prac wyłącznie tylko do zadań wynikających z 

obsługi konkretnej inwestycji. Naszym największym osiągnięciem w pierwszym etapie prac 

przeprowadzonych na stanowisku (lata 2012-13) było potwierdzenie, że znajdują się na 

nim relikty wczesnośredniowiecznego, plemiennego grodziska pierścieniowatego.  

Kolejny, ważny etap badań miał miejsce w 2014 roku i związany był z budową 

instalacji wodociągowej w rejonie ulicy Komornickiej. Inwestycję tę o łącznej długości 482 

m, przeprowadzono w obrębie działek: 90/4, 99/42, 99/46 i 99/58. Mimo, że nadzór 

przeprowadzony został jedynie w granicach wykopu liniowego o niewielkiej szerokości, nie 

dającej podstaw do formułowania wiążących wniosków odnoszących się do zasięgu 

zarejestrowanych reliktów, to należy podkreślić, że uzyskane dane stanowią ważny 

przyczynek stanowiący dopełnienie wyników dotychczasowych badań przeprowadzonych w 

latach 2012-13. Przede wszystkim podkreślić trzeba, że wśród odsłoniętych elementów, 

odnotowano wszystkie trzy podstawowe komponenty potwierdzone w trakcie wcześniejszych 

badań. Należą do nich: 1) relikty nawarstwień związanych z konstrukcją wału drewniano-

ziemnego grodu stwierdzone we wschodniej części wykopu instalacyjnego, 2) nawarstwienia 

stanowiące zasypisko fosy – w części centralno-wschodniej i w części centralnej wykopu 

wodociągowego oraz 3) relikty osadnictwa wczesnośredniowiecznego, przygrodowego w 

części zachodniej rozpoznanego pasa. Oprócz wymienionych elementów osadnictwa, na 

stanowisku odkryto również obiekty oraz nieliczne ułamki naczyń związane z zasiedleniem 

tego terenu w czasie rozwoju kultury przeworskiej w okresie rzymskim.  
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 W 2016 roku przystąpiliśmy ponownie do badań wykopaliskowych w związku z 

budową drugiej hali na terenie działki 99/55, a więc bezpośrednio na północ od hali powstałej 

w 2011 roku (działka 99/56) oraz na południe od działki 99/54, na której prowadziliśmy prace 

archeologiczne w latach 2012-13. Niestety, szybko podejmowane decyzje dotyczące podjęcia 

wykopalisk, spowodowały zaprzepaszczenie możliwości wykonania niezbędnych badań przy 

zastosowaniu tzw. metod nieinwazyjnych (magnetycznej, georadarowej i/lub 

elektrooporowej). Pozwalają one w sprzyjających warunkach uzyskać zadziwiające rezultaty, 

które są niezwykle pomocne przy próbach określania wielkości badanych struktur (osad, 

grodzisk, cmentarzysk, obiektów drewnianych lub murowanych) oraz umożliwiają uzyskanie 

w miarę szerokiego tła rozpoznawanych reliktów. W przypadku naszego stanowiska istniała 

szansa określenia wielkości oraz morfologii takich elementów jak: fosa, umocnienia wałowe 

oraz zabudowa w obrębie majdanu. Pamiętać bowiem trzeba, że badania wykopaliskowe 

obejmują przeważnie część stanowiska – w tym przypadku grodziska, co siłą rzeczy stanowi 

jedynie wycinek całego założenia nie pozwalający na wnioskowanie odnośnie do całego 

planu badanego obiektu. Poza tym w wyniku wykopalisk dokonuje się nieodwracalna 

destrukcja stanowiska. Ponadto, na podstawie naszych dotychczasowych prac zarówno 

terenowych, jak i gabinetowych, między innymi z wykorzystaniem dostępnych źródeł, w tym 

fotografii lotniczych, można stwierdzić, że grodzisko stanowi wprawdzie najważniejszy relikt 

osadnictwa na tym terenie, ale nie jedyny. Możemy obecnie wręcz mówić o całym 

kompleksie osadniczym, na który składały się: gród, osada, a raczej osady przygrodowe oraz 

być może cmentarzysko. Mimo szeroko zakrojonych badań przeprowadzonych do tej pory, 

wydaje się, że wiele zagadnień czaka na wyjaśnienie. Można nawet zaryzykować twierdzenie, 

że częściowe choćby rozpoznanie osadnictwa stanowiącego pierwotne otoczenie grodu oraz 

dokonanie próby określenia relacji czasowych poszczególnych elementów owego zespołu 

osadniczego mogłoby stanowić w przyszłości przykład w zasadzie niespotykany w 

dotychczasowych badaniach nad osadnictwem wczesnośredniowiecznym okresu plemiennego  

w tym rejonie Wielkopolski. W przypadku Dąbrówki istnieje być może unikatowa szansa 

zlokalizowania miejsca grzebalnego. Nasz region znajduje się wprawdzie w wydzielonej 

przez archeologów tzw. „strefie bezpochówkowej”, a więc należy do obszarów, na których 

groby z tego okresu, cechujące się wyłącznym stosowaniem obrządku ciałopalnego, nie są 

rejestrowane wykopaliskowo. Wstępnie możemy pokusić się jednak o wskazanie w obrębie 

zespołu osadniczego w Dąbrówce miejsca, bądź miejsc ewentualnego deponowania 

spalonych szczątków ludzkich. Element sprzyjający w tych przypuszczeniach stanowić może 

topografia terenu (por. niżej). 
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 Stanowisko 2 w Dąbrówce, na którym przeprowadziliśmy w latach 2012-14 i 2016 

badania archeologiczne, położone jest na terenie stosunkowo płaskim – na plateau położonym 

w dolinie rzeki Wirynki, po jej zachodniej stronie, w odległości około 100 m od niej (ryc. 1). 

Dno doliny znajdujące się na wschód od stanowiska zajmuje silnie podmokły, bagnisty teren, 

na którym znajduje się łąka. Miejsce, w którym przeprowadzono badania, zajęte było do 2011 

roku przez pole uprawne. 

 W trakcie badań, które prowadziliśmy w 2016 roku, uzyskaliśmy niezwykle liczny 

zasób cennych źródeł pozwalających formułować wnioski dotyczące nie tylko głównego 

elementu zespołu osadniczego – tj. grodziska, ale umożliwiających spojrzeć nieco szerzej – 

na teren otaczający relikty warowni, niezwykle istotny w czasach funkcjonowania całego 

założenia osadniczego. Badaniami objęliśmy znaczną, północno-wschodnią część grodziska. 

Na uwagę zasługuje to, że w wyniku dotychczasowych prac wykopaliskowych 

przeprowadzonych w 2016 roku, zadokumentowaliśmy łącznie powierzchnię około 15 arów, 

na której odsłoniliśmy relikty nawarstwień grodziska. Włączając wyniki badań z ubiegłych 

lat, można stwierdzić, że zarejestrowaliśmy do tej pory powierzchnię około 16 arów 

grodziska. W bieżącym roku pełną eksplorację nawarstwień i obiektów przeprowadziliśmy, 

zgodnie z wytycznymi służb konserwatorskich, na powierzchni około 9 arów, co stanowi w 

przybliżeniu czwartą część powierzchni grodziska
3
. Pozostała część odsłoniętego terenu 

została zasypana, po uprzednim sporządzeniu stosownej dokumentacji na poziomie stropu 

nawarstwień reliktowych. Przy tej okazji podkreślić trzeba, że oprócz standardowo 

wykonywanej dokumentacji rysunkowej oraz fotografii poszczególnych wykopów i obiektów, 

sporządzano tzw. fotogrametrię, która pozwala dość wiernie oddać odsłonięte układy 

nawarstwień z zachowaniem zbliżonych walorów kolorystycznych. Każda dokumentacja 

rysunkowa niesie bowiem z sobą piętno związane z konieczną w tym przypadku interpretacją 

archeologa, który musi wykreślić granice między poszczególnymi warstwami. Fotogrametria, 

po sprowadzeniu jej do wymaganej skali, stanowić może niezwykle istotną formę 

dokumentacji barwnej. Podkreślić jednak trzeba, że sporządzenie czystorysów dokumentacji 

oraz wykonanie planów obiektów i wykopów w oparciu o wykonaną dokumentację 

fotogrametryczną wymagać będzie dużych nakładów zarówno czasu jak i środków 

finansowych.  Niezwykle istotny składnik bazy źródłowej prezentującej nasze badania tanowi 

bardzo liczna seria zdjęć, ortofotomapy oraz film dokumentujące całą powierzchnię wykopu, 

wykonane przy użyciu dronów.  

                                                           
33

 Łączna powierzchnia grodziska rozpoznana do tej (od 2012 roku) wynosi więc około 10 arów.  
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 Prace w trenie zakończyliśmy zaledwie 2 tygodnie temu, stąd prezentowane w tym 

miejscu hipotezy mają charakter wstępny. W efekcie przeprowadzonych prac zdołaliśmy 

rozpoznać nawarstwienia związane z umocnieniami grodu uzyskując ich liczne poziome i 

poprzeczne przekroje, ukazujące pełny obraz systemu obronnego obiektu. Bezcennych 

danych dostarcza również, w oparciu o rozpoznaną powierzchnię majdanu, analiza 

rozplanowania zabudowy wnętrza grodu. Obecnie jesteśmy na etapie mycia i porządkowania 

źródeł ruchomych pozyskanych w trakcie wykopalisk. Dysponujemy zbiorem kilkunastu 

tysięcy ułamków naczyń glinianych, około dziesięciu tysięcy kości zwierzęcych, pobraliśmy 

kilkaset prób geologicznych i dendrologicznych do badań specjalistycznych. Nawiązaliśmy 

współpracę z Wydziałem Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w 

celu wykonania kompleksowych analiz drewna pozyskanego w trakcie naszych badań 

zarówno z konstrukcji umocnień wałowych, jak i z wypełnisk chat, stanowiący relikt surowca 

wykorzystanego jako budulec wałów oraz obiektów mieszkalnych i gospodarczych w obrębie 

majdanu, bądź jako materiał opałowy. Ceramika posłuży do analiz stylistyczno-formalnych, 

będących podstawowym elementem umożliwiającym datowanie zbioru, a w dalszej 

kolejności pozwalającym określić czas użytkowania obiektu. Już na tym etapie 

porządkowania materiału można stwierdzić, że wytwory ceramiczne reprezentują zbiór dość 

zróżnicowany, w którym uwidaczniają się elementy zdradzające wpływy z różnych 

kierunków – z południa (Śląsk), zachodu (Łużyce) oraz północy (Pomorze, Meklemburgia). 

Nie jest to jedyne źródło pomocne w badaniach nad chronologią grodu. Planuje się w 

przyszłości wykonanie kilku analiz dendrochronologicznych, które dadzą być może 

możliwość uzyskania dat rocznych odnoszących się do momentu wzniesienia zabudowy, 

której relikty odkryliśmy w obrębie majdanu. Bierzemy pod uwagę wykonanie w przyszłości 

analiz radiowęglowych z drewna, węgli drzewnych lub kości zwierzęcych. Pozyskany, bardzo 

liczny zasób materiałów archeozoologicznych pozwoli określić dość precyzyjnie preferencje 

mieszkańców grodu jeżeli chodzi o hodowlę zwierząt oraz wykorzystanie fauny dziko 

żyjącej. Duży zasób informacji zawarty jest również w próbkach ziemi, które pobraliśmy 

zarówno z wypełnisk obiektów mieszkalnych, jak i z nawarstwień stanowiących relikt 

drewniano-ziemnej konstrukcji wału. Planujemy również wykonanie specjalistycznych badań 

pyłkowych, mających na celu określić rodzaj flory znajdującej się w otoczeniu grodu i 

wykorzystywanej przez mieszkańców. Pozwoli to na przykład określić: strukturę uprawową 

zbóż, zalesienie okolicy, udział roślin łąkowych itp. Dzięki ewentualnym badaniom 

geologicznym przeprowadzonym w dnie doliny (seria odwiertów), możliwe byłoby 

odtworzenie pierwotnego biegu rzeki (paleokoryta), który mógł się różnić od współczesnego 
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będącego efektem prac melioracyjnych i regulacyjnych wykonanych zapewne w końcu XIX 

wieku. 

Jak wspomniano wcześniej, badania nasze pozwalają odtworzyć podstawowe 

parametry zarówno systemu obronnego, jak i zabudowy, której liczne pozostałości 

odsłoniliśmy w obrębie majdanu. Udało się zarejestrować liczne przekroje poprzeczne przez 

nawarstwienia wału i częściowo fosy. Dzięki scaleniu dokumentacji wykonanej w czasie 

tegorocznych badań z tą, która pochodzi z wcześniejszych prac, uzyskamy pełny, przekrój 

przez fosę oraz wał. Jak już wcześniej wspomniano, jest to możliwe dzięki temu, że 

dokumentacja z wszystkich wykopów archeologicznych w tym rejonie znajduje się w 

zbiorach jednej placówki badawczej. Podkreślić trzeba, że rozpoznanie reliktów umocnień 

grodu w takim zakresie, jaki miał miejsc w Dąbrówce należy do rzadkości. W pierwszym 

rzędzie wypływa to z faktu, że na obiektach tego typu nie prowadzi się badań 

wykopaliskowych na taką skalę, co związane jest z zakazem zabudowywania takich miejsc.  

W ostatnich badaniach odsłoniliśmy północny odcinek umocnień, które 

rejestrowaliśmy na długości 42 m, z czego badaniami wykopaliskowymi objęliśmy odcinek 

wału o długości około 22,5 m, znajdujący się głównie w obrębie przyszłej hali
4
. Jak już 

wcześniej wspomniano, wał drewniano-ziemny stabilizowany od strony fosy gliniano-

kamienną ławą. Ławę glinianą stanowiła lita warstwa zwartej gliny o szerokości 1,7 m i 

grubości 0,4 m, która znajdowała się między krawędzią wewnętrzną fosy a licem kamiennym 

wału drewniano-ziemnego. Od strony fosy warstwa gliny spoczywała częściowo na warstwie, 

zbudowanej pierwotnie z faszyny, bądź plecionki osadzonej w piasku z dodatkiem gliny, 

wydobytym być może podczas kopania fosy. Zapewne stabilizowała ona ławę, wzmacniając 

jej podstawę przed pomywaniem - element ten stanowił pierwsze zabezpieczenie podstawy 

wałów przed negatywnym działaniem wody zgromadzonej w fosie, chroniąc je przed 

nasiąkaniem i wpływając na ich większą stabilność. Ławę glinianą oddzielało od warstw 

właściwego wału lico kamienne. Zbudowane ono było ze starannie dobranych, średnich oraz 

dużych kamieni o średnicy przeważnie około 0,35-0,4 m (maksymalnie do 0,5 m), ułożonych 

zasadniczo w jednym rzędzie, rzadziej podwójnie, obok siebie (w tym przypadku 

wykorzystano kamienie nico mniejszych rozmiarów). Lico kamienne składało się z jednej, 

                                                           
4
 W części północno-zachodniej działki poszerzyliśmy zakres naszych prac, zresztą zgodnie z 

zaleceniem służb konserwatorskich, w celu uchwycenia pełnego przekroju przez nawarstwienia wałowe, w 

nawiązaniu do wykopów z lat 2012-13 znajdujących się na sąsiedniej działce (99/54). Podkreślenia wymaga 

również fakt, iż w strefie tej odsłoniliśmy relikty bramy wjazdowej do grodu, co stanowiło dodatkową 
przesłankę skłaniającą do poszerzenia zakresu badań w kierunku północnym, wychodząc poza granice 

powstającej hali.   
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bądź z dwóch ułożonych na sobie warstw kamieni. Całkowita szerokość podstawy wału, 

odnotowana w dwóch różnych przekrojach, mierzona na odcinku między ławą gliniano-

kamienną, a skrajnym zasięgiem konstrukcji drewnianych odsłoniętych w paśmie okalającym 

majdan, wynosiła około 12,5-13 m. Pierwotna wysokość wału jest oczywiście trudna do 

ustalenia, niemniej sądzić można, że jego korona znajdować się mogła na poziomie 8-10 m 

powyżej otaczającego go terenu. Właściwy wał drewniano-ziemny składał się z trzech 

członów, które różniły się konstrukcją. Zarówno człon zewnętrzny, a więc od strony fosy, jak 

i wewnętrzny – od strony majdanu, wkopane były znacznie w podłoże. W pierwszym 

przypadku do głębokości maksymalnie około 1 metra, natomiast w drugim – do około 70-85 

cm. Podkreślić trzeba, że owe wkopy miały regularną formę równolegle do siebie biegnących 

rowów. Część środkową wypełniały skrzynie, których ścianki wykonane były z belek, bądź 

dranic ułożonych na sobie. Skrzynie w rzucie poziomym miały regularny, prostokątny kształt 

o wymiarach 2,5 x 4,5 m i wypełnione były piaskiem oraz gliną wydobytą prawdopodobnie w 

trakcie kopania fosy. Środkowy człon wału zbudowany ze skrzyń, nie był wkopany w 

podłoże, tak jak w przypadku członów zewnętrznego i wewnętrznego. Skrzynie znajdowały 

się bezpośrednio na piasku, który stanowił tzw. calec (grunt rodzimy, nienaruszony), a więc 

zdecydowanie wyżej niż konstrukcje zewnętrznego i wewnętrznego członu umocnień. Jest to 

wskazówka pozwalająca stwierdzić, że budowę wału poprzedziła akcja usunięcia warstwy 

próchnicy (tzw. warstwy ornej - humusu). Poszczególne skrzynie członu wewnętrznego 

posadowiono więc niejako na „surowym” gruncie. Trudno jednoocznie wskazać konkretne 

motywy z tym związane. Brać należy pod uwagę zarówno względy praktyczne, jak związane 

ze sferą symboliczną. W pierwszym przypadku pozostawiona warstwa próchnicy mogłaby 

destrukcyjnie wpływać na dolne partie drewna tworzącego konstrukcję wału, powodując jego 

szybszy rozkład. W wypełnisku skrzyń użyte zostało również w niewielkim zakresie drewno, 

którego relikty rejestrowaliśmy w trakcie badań, jednak nie tworzyło ono zapewne jakiegoś 

czytelnego układu. Sądzić można, że mogły to być ścinki lub większe fragmenty dranic, bądź 

belek używanych w obydwu pozostałych członach walu. W przypadku członu zewnętrznego 

odkryliśmy relikty drewnianej konstrukcji, którą tworzyły w zdecydowanej większości belki 

ułożone zgodnie z biegiem wału, stanowiąc układ rusztowy, w której kolejne pokłady drewna 

ułożonego belka przy belce (dranica przy dranicy), przesypywane były piskiem (por. np. M. 

Brzostowicz 2002 s. 149 in.). Ogólnie trzeba stwierdzić, że drewno odkryte w członie 

zewnętrznym było bardzo słabo zachowane i zalegało w górnej partii zarejestrowanych 

nawarstwień. Inny stan rzeczy odnotowano w przypadku wewnętrznej części wału znajdującej 

się od strony majdanu. Na całej powierzchni rowu odsłoniliśmy kilka warstw drewna w 
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znacznym stopniu sfosylizowanego (o zaawansowanym stopniu mineralizacji), bądź 

zachowanego w formie płatów lub wręcz jedynie w formie próchnicy drzewnej, ułożonego 

poprzecznie w stosunku do osi wału. Trudno jednoznacznie określić formę budulca – mogły 

to być zarówno belki, jak i łupane, względnie darte części pni. W kilku przypadkach możemy 

mówić niewątpliwe o użyciu kancików. Niespalone, lite warstwy drewna zalegały w wyższej 

partii wypełniska rowu, sięgając w przybliżeniu do jego połowy, tworząc konstrukcję 

rusztową, natomiast u podstawy stosu – konstrukcję przekładkową, którą tworzyły warstwy 

drewna (bierwion lub dranic) ułożone naprzemiennie, tj. warstwy drewna ułożone wzdłuż osi 

głównej linii wału, przełożone były drewnem położonym poprzecznie. Niżej odsłoniliśmy 

warstwę gliny z marglem, pozyskaną prawdopodobnie głównie podczas kopania fosy. Pod nią 

znajdowała się warstwa spalonego drewna, którą tworzyły przeważnie dranice, niektóre z nich 

o znacznej szerokości i długości dochodzącej nawet do kilku metrów, w układzie wzdłużnym 

w stosunku do osi wału oraz belki występujące w mniejszej ilości, ułożone poprzecznie. 

Spalone drewno zalegało wyłącznie w członie wewnętrznym wału, pod warstwą gliny z 

marglem i rejestrowano je przede wszystkim na wewnętrznym (od strony majdanu) stoku 

rowu znajdującego się pod wałem. Na obecnym etapie badań trudno przedstawić 

jednoznaczną interpretację takiego stanu rzeczy. Wydaje się, że spalone drewno znajdujące 

się głównie na skłonie rowu od strony majdanu, nie jest związane z pożarem wału, gdyż 

warstwy drewna znajdujące się powyżej nie są spalone, a ponadto glina przykrywająca zetlałe 

szczątki, nosiłaby na całej długości wału ślady przepalenia. Musielibyśmy również natrafić na 

koncentracje popiołu, a ponadto takie wyżarzenie się warstwy drewna, w paśmie o szerokości 

około 1-1,5 m, wymagałoby dostępu dużej ilości powietrza, co należy zdecydowanie 

wykluczyć, tym bardziej, że chodzi tu o drewno zalegające u samej podstawy wału, a więc w 

jego najniższych warstwach. Wprawdzie w obrębie wału, odkryliśmy lokalne pokłady piasku 

silnie przepalonego na pomarańczowo, ale wystąpiły one na wyższym poziomie drewna 

(ogólnie niespalonego) i wiązać je należy z momentem pożaru całego obiektu, który miał 

miejsce u kresu funkcjonowania grodu, a nie w trakcie wznoszenia jego umocnień. Z 

przedstawionych powyżej argumentów wynika raczej, że nie mamy do czynienia w 

przypadku spalonej warstwy drewna znajdującej się na wewnętrznym skłonie rowu, z 

elementem konstrukcji starszego wału, który uległ spaleniu. Odrzucić również trzeba 

hipotezę, że mogłaby to być palisada, którą otoczono to miejsce we wcześniejszym etapie 

funkcjonowania osadnictwa na tym terenie. Jak wspomniano już wcześniej, spalone elementy 

stanowiły głównie dranice ułożone wzdłużnie, a więc zgodnie z biegiem wału, natomiast 

palisadę tworzą, jak wiadomo, pale lub dranice, najczęściej o zaostrzonych końcach, wbite 
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pionowo w grunt. Nie rejestrowaliśmy w trakcie naszych badań, reliktów, które można by 

traktować jako zachowane szczątki osadzonych w podłożu pali, bądź dranic tworzących 

ścianę palisadową. Jest to kwestia, którą być może uda się rozwiązać w toku planowanej, 

szczegółowej analizy. Na obecnym etapie badań można jednak zasugerować rozwiązanie, 

które wykracza poza racjonalne wytłumaczenie tego zjawiska, ale wydaje się, że budowie 

umocnień wałowych mogły towarzyszyć jakieś, bliżej nieokreślone, czynności o charakterze 

symbolicznym. W tych kategoriach postrzegać można również wspomniane wyżej usunięcie 

warstwy próchnicy, choć w tym przypadku zasugerowano również racjonalne przesłanki 

odwołujące się do walorów użytkowych drewna (zabezpieczenie go przed gniciem i w efekcie 

przed destrukcją wału). Niewykluczone, że spalona warstwa drewna pochodzi z planowego 

zniszczenia starszej zabudowy istniejącej w tym miejscu, bądź w najbliższej okolicy. O 

istnieniu osady w tym miejscu, poprzedzającej powstanie samego grodu świadczą niektóre 

źródła pozyskane w trakcie naszych badań prowadzonych od 2013 roku. Spalenie starszej 

zabudowy i użycie wtórne elementów budulca jako podwaliny wału miało być może wymiar 

symboliczny, mający np. zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom grodu. Przyjmując takie 

rozwiązanie, należy założyć, że spalono znaczną liczbę domostw starszej osady, być może 

wszystkie, co wiązało się z uprzednim wybudowaniem nowych chat na terenie majdanu, w 

obrębie powstającego grodu. Zresztą równie zagadkowo przedstawia się problem wyjaśnienia 

funkcji owych dwóch rowów, biegnących do siebie równolegle, a znajdujących się pod 

nawarstwieniami wału – pod jego zewnętrznym i wewnętrznym członem. I w tym przypadku 

skłonni jesteśmy uznać, że mamy do czynienia z reliktami, które rozpatrywać należy, 

zapewne w kategoriach symbolicznych odzwierciedlonych w odpowiednich praktykach 

rytualnych, niestety słabo czytelnych w badaniach archeologicznych. Podobne do naszych 

obydwu rowów struktury odkrywane są na innych stanowiskach tego typu, datowanych 

podobnie (np. w Bonikowie i Bruszczewie). W dolnych partiach rowów odkrytych w 

Dąbrówce, zalegały nawarstwiania, w których znajdowały się duże ilości ceramiki oraz kości 

zwierzęcych, a ponadto znaczne ilości spalenizny i węgli drzewnych. Na podstawie 

wstępnego oglądu owej ceramiki pozyskanej z dolnych partii rowów w trakcie tegorocznych 

badań oraz na podstawie dokonanej analizy źródeł pochodzących z nawarstwień znajdujących 

się pod wałem, którego fragment odsłoniliśmy na sąsiedniej działce w 2013 roku, stwierdzić 

można jednoznacznie, że mamy do czynienia z materiałem starszym niż ten, który pochodzi z 

zabudowy majdanu. Z nawarstwień w obrębie rowów pochodzi ceramika niemal wyłącznie 

niezdobiona, wykonana nierzadko bez użycia koła garncarskiego (tzw. ceramika całkowicie 

ręcznie lepiona), o prostych (słaboprofilowanych) formach reprezentująca najstarszy nurt 
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garncarstwa wczesnośredniowiecznego na naszych terenach. Warto dodać, że analogiczne 

materiały rejestrowane są na osadach na terenie Wielkopolski począwszy od 2. połowy VII 

wieku, a więc od czasu, w którym mamy do czynienia z najstarszymi osadami słowiańskimi. 

Możemy się domyślać, że materiał łączony przez nas ze starszym osadnictwem został celowo 

wsypany do wykopanych wcześniej rowów. Być może z jakimiś zabiegami rytualnymi 

towarzyszącymi powstawaniu rowów, a następnie budowanym kolejnym warstwom 

umocnień wałowych, należy łączyć fragmenty pucharków znalezionych w większości 

przypadków właśnie w warstwach zalegających w wale. O tym, że obydwa rowy wykonane 

zostały tuż przed budową wału, mieszcząc się niejako w „projekcie”, a nie stanowiąc 

pozostałości jakiegoś starszego założenia, świadczy dobitnie jeszcze jeden element odkryty w 

trakcie naszych ostatnich badań. W północnej partii umocnień, przy granicy z sąsiednią 

działką (99/54), odsłoniliśmy pozostałości bramy wjazdowej do grodu. Pod przejazdem 

bramy nie odnotowaliśmy obecności rowów, co może dobitnie świadczyć o ty, że zagłębienia 

te powstały bezpośrednio przed wznoszeniem wałów grodu, a nie w trakcie funkcjonowania 

starszej osady.  Przejazd bramny był węższy od strony fosy, gdzie miał szerokość około 1,6 

m, poszerzając się dość wyraźnie w stronę majdanu do rozmiarów około 3-3,5 m. Już w 

trakcie prac prowadzonych w 2013 roku, odnotowaliśmy wyraźną „wyrwę” w licu 

kamiennym znajdującym się w czole wału od strony fosy. Na ówczesnym etapie prac nie 

mieliśmy dostatecznych podstaw, by ten widoczny brak kamieni na odcinku o długości 1,6 m 

interpretować jako miejsce usytuowania przejazdu bramnego. W kontekście odkryć 

dokonanych w bieżącym roku, nie ulega wątpliwości, że odsłoniliśmy wówczas element 

bramy. Na podstawie poczynionych obserwacji, można stwierdzić, że przejazd bramny 

moszczony był zapewne drewnem – mógł być wykładany bierwionami lub dranicami 

ułożonymi poprzecznie w stosunku do osi traktu. Nasze odkrycie uznać należy za niezmiernie 

ważne, gdyż pozwala ono na wyciąganie wniosków odnośnie do topografii zarówno w 

obrębie samego grodu, jak i do rekonstrukcji przebiegu traktów w najbliższym otoczeniu 

warowani łączących ją z osadami wchodzącymi w skład zespołu osadniczego (por. uwagi w 

dalszej części tekstu).  

Zabudowa grodu usytuowana była w środkowej partii majdanu. Ciągnęła się ona na 

linii w przybliżeniu równoległej do wału, na długości nieco ponad 35 m. Na jej koncentrację 

natrafiono również w części centralno-wschodniej majdanu. W czasie naszych badań 

przeprowadzonych w 2016 roku, odsłoniliśmy i poddaliśmy eksploracji całość reliktów 

związanych z zabudową mieszkalną grodu, znajdujących się na terenie działki. 
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Rozpoznaliśmy więc te partie zabudowy, które znalazły się poza granicami nowo powstającej 

hali. Między zabudową a wałem istniała wolna przestrzeń o szerokości około 3-4 m zajęta 

zapewne przez ulicę, być może pierwotnie moszczoną drewnem, obiegającą dookolnie 

majdan. Oś przejazdu bramnego nie była prostopadła do linii umocnień. Usytuowana była ona 

lekko skośnie, na linii zbieżnej z kierunkiem północ-południe, dając podstawę do 

rekonstrukcji przebiegu głównego ciągu komunikacyjnego. Sądzić można, że najważniejszy 

trakt przecinał osadę znajdującą się na północ od grodu, a następnie wiódł przez bramę grodu, 

wchodząc w obręb majdanu, kierując się następnie wzdłuż północno-zachodniej partii 

umocnień, między wałem a zachodnim ciągiem zabudowy, wchodząc niejako na środek placu 

od strony zachodniej a nie północnej, w której usytuowana była brama. Takie rozwiązanie 

determinowane było usytuowaniem zabudowy uniemożliwiającym przeprowadzenie 

przejazdu bezpośrednio od bramy do centralnego punktu majdanu. Można przypuszczać, że 

taki stan rzeczy mógł mieć związek z walorami obronnymi. Wydłużenie drogi wiodącej od 

bramy usytuowanej ukośnie, do centralnego miejsca w obrębie placu, sprawiało, że 

mieszkańcy dysponowali większą ilością czasu, aby móc stawić ostateczny opór 

potencjalnemu najeźdźcy. Przywodzić to może na myśl rozwiązania stosowane w murowanej 

architekturze obronnej późnego średniowiecza (mury miejskie, zamki), w której tak 

sytuowano przejazdy lub drogi dochodzące do bronionych miejsc, by maksymalnie narazić 

atakujących na ostrzał prowadzony przez obrońców. 

Na odkrytej powierzchni odsłoniliśmy pozostałości 12 lub 13 budynków 

mieszkalnych, prostokątnych w przekrojach poziomych o długości przeważnie około 6-7 m i 

szerokości 3 m, wykonanych z belek łączonych zapewne w technice zrębowej. Wielkość 

budynków uznać można za znaczną w porównaniu z odsłanianymi obiektami mieszkalnymi z 

tego okresu na tzw. osadach otwartych. Zarówno w obrębie osad, jak i w obrębie majdanu 

grodu dąbróweckiego mamy do czynienia z domostwami zagłębionymi w podłoże. Jest to 

charakterystyczny typ budownictwa wywodzący się z najwcześniejszych stadiów osadnictwa 

słowiańskiego i trwający w głąb średniowiecza. Zagłębienie domostw pozwalało dłużej 

utrzymać ciepło, a także wymagało użycia mniejszej ilości budulca, choć trzeba mieć na 

względzie to, że ściany znajdujące się w takim obniżeniu musiały w jakiś sposób być 

zabezpieczone przed osuwaniem się, szczególnie tam (jak np. Dąbrówce), gdzie grunt nie był 

w pełni stabilny. Z obserwacji poczynionych w czasie badań terenowych, możemy 

wnioskować, że budynki (przynajmniej część z nich) połączone były przejściami 

umożliwiającymi komunikowanie się w obrębie zabudowy bez konieczności wychodzenia na 
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zewnątrz. W części północnej majdanu ciągnęła się zabudowa, w przybliżeniu równoległa do 

wału, składająca się z budynków usytuowanych w jednym rzędzie, stykających się ze sobą 

krótszymi ścianami. Na południe od owego pasma zabudowy, odsłoniliśmy relikty budynków, 

które prawdopodobnie były pierwotnie zróżnicowane pod względem wielkości i kształtu. 

Były one skupione wokół niewielkiej, wolnej od zabudowy przestrzeni, stanowiącej rodzaj 

podwórza. Niektóre z tych obiektów cechowały się większymi rozmiarami niż budynki 

znajdujące się w paśmie północnym zabudowy. Ich długość była zbliżona do 10 m, a 

szerokość zawarta między 3,5 a 5 m. Warto podkreślić, że w rejonie właśnie tej zabudowy 

odkryliśmy stosunkowo liczne fragmenty poroża ze śladami obróbki, co pozwala domyślać 

się w tym miejscu istnienia warsztatu lub warsztatów związanych z produkcją rogowiarską.  

W wypełniskach chat znajdowały się znaczne ilości przepalonych kamieni, które 

możemy łączyć z konstrukcją palenisk, które po upływie jakiegoś czasu rozgarniano na boki 

wraz z całą zwartością – węglami drzewnymi, spalenizną popiołem, kośćmi zwierzęcymi i 

fragmentami naczyń. Następnie budowano nowe urządzenie grzewcze. W niektórych chatach 

znajdowały się dość regularne konstrukcje palenisk wykonane z nieprzepalonych 

(nierozkruszonych) otoczaków.    

W jednym z obiektów cechującym się znacznymi rozmiarami nawiązującymi do 

parametrów budynków mieszkalnych, odkryliśmy, w jego centralnej partii, wyraźne skupisko 

kamieni układających wokół dwóch czaszek koni ułożonych intencjonalnie obok siebie. 

Budynek ten znajdował się bliżej centralnej części majdanu. Nie można wykluczyć, że był on 

związany z kultem. Wiadomo, że Słowianie wykorzystywali konie np. we wróżbach. 

Główny, a w zasadzie jedyny, jak do tej pory, element datujący stanowi ceramika 

reprezentująca w zdecydowanej większości tzw. wytwory wyłącznie częściowo obtaczane, a 

więc takie, które zostały wprawdzie wykonane na kole garncarskim, ale w mniej 

zaawansowanej technice. Cecha ta jest pomocna w datowaniu.  Ceramika tego starszego typu 

występuje w zespołach prawie od początków istnienia kultury słowiańskiej i stanowi niemal 

wyłączny rodzaj wytworów aż do pojawiania się naczyń wykonanych na kole garcarskim, 

charakteryzujących się bardzo wysokim standardem wytwórczym (tzw. ceramika całkowicie 

obtaczana). W pobliskim Poznaniu – jednym z głównych ośrodków państwa 

wczesnopiastowskiego, ceramika całkowicie obtaczana pojawia się w 2. ćwierci X wieku. Jest 

to bardzo ważna przesłanka pozwalająca uznać, z uwagi na zupełny brak takich wytworów na 

stanowisku nr 2 w Dąbrówce, że kres istnienia grodu oraz prawdopodobnie pobliskich osad 
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miała miejsce właśnie w ciągu 2 ćwierci X wieku (maksymalnie około połowy tego stulecia). 

Ceramika pozyskana w trakcie badań jest obecnie myta i inwentaryzowana, stąd trudno 

jednoznacznie określić jej liczebność. Można wstępnie przyjąć, że zbiór ten nie jest zapewne 

mniejszy niż 15 000 fragmentów. Liczebność materiałów oraz ich różnorodność pozwoli w 

przyszłości wykonać wieloaspektowe analizy, które dadzą odpowiedź na liczne pytania 

dotyczące pochodzenia surowca, z którego wykonane zostały naczynia, nawiązań 

stylistycznych, przeznaczenia naczyń, sposobu użytkowania itp. Już na obecnym etapie prac 

widoczne są wpływy różnych tradycji wytwórczych uwidaczniające się w określonym 

zestawie form naczyń oraz sposobów i form zdobienia. Oprócz miejscowego nurtu czytelnego 

w zdecydowanej większości ułamków ceramiki, reprezentowane są materiały nawiązujące 

pod względem techno-stylistycznym do wytworów typowych dla rejonów Pomorza 

Zachodniego i Meklemburgii, Łużyc, ziemi lubuskiej, południowej Wielkopolski oraz Śląska. 

Jest to więc szerokie pole do żmudnych badań porównawczych, ale dające perspektywę 

uzyskania w miarę pełnego obrazu tej dziedziny wytwórczości, jakże ważnej szczególnie w 

przypadku stanowisk, na których ceramika stanowi podstawowe źródło umożliwiające 

datowanie. Jako rzecz niemal pewną można uznać to, że w rejonie grodu (na jego terenie i/lub 

w jego otoczeniu) wytwarzano naczynia gliniane.  

Początki istnienia warowni, w świetle wstępnej analizy źródeł ceramicznych, odnieść 

można do połowy IX stulecia. Osadnictwo poprzedzające powstanie grodu można datować na 

podstawie ceramiki znalezionej w rowach znajdujących się pod konstrukcją wału na okres od 

końca VIII, względnie przełomu VIII i IX w. do połowy IX wieku.  

Datowanie konwencjonalne oparte na analizie techno-stylistycznej wytworów 

ceramicznych zweryfikowane zostanie w przyszłości analizami przyrodniczymi. Z konstrukcji 

chat pobraliśmy do badań dendrochronologicznych kilka fragmentów spalonych bierwion 

stanowiących zapewne pozostałość budulca użytego do wzniesienia ścian. Metoda ta 

pozwala, przy spełnieniu przez badany materiał drzewny koniecznych warunków, na 

określenie momentu ścięcia drzewa z dokładnością do jednego roku, a nawet niekiedy sezonu. 

Drugą opcją, ale niestety zdecydowanie bardziej kosztowną i o wiele bardziej mniej dokładną, 

jest datowanie pozyskanych szczątków organicznych (kości, węgli drzewnych) metodą 

radiowęglową.       

Poza ceramiką, z badań grodziska pochodzą również przedmioty innego typu: 

stosunkowo liczne fragmenty poroża, w tym ze śladami obróbki, przedmioty z kości, a wśród 
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nich licznie reprezentowane kolce-szydła oraz fragmenty jednego grzebienia kościanego, a 

ponadto być może grot strzały, przęśliki gliniane (rodzaj ciężarka z otworem służącym do 

zamocowania w nim wrzeciona służącego do ręcznego wykonywania przędzy z lnu lub 

wełny), osełka z łupka (fyllitu) być może sprowadzanego w formie gotowych wyrobów ze 

Skandynawii, rozcieracze kamienne oraz nieliczne przedmioty z żelaza, w tym kilka noży 

oraz bliżej nieokreślone okucie (być może związane z uprzężą końską). Stwierdzić należy, że 

mimo odsłonięcia tak znacznej powierzchni grodziska, nie znajdującej analogii w 

dotychczasowych badaniach tego typu stanowisk na terenie Wielkopolski, nie pozyskaliśmy 

ani przedmiotów o luksusowym charakterze – np. wykonanych ze szlachetnych kruszców 

(numizmatów, ozdób), ani o militarnym przeznaczeniu (ostróg, grotów strzał, broni 

obuchowej itp.). Takie przedmioty znajdowane są dość często w nawarstwieniach grodzisk, 

nawet przy zastosowaniu mniej skrupulatnej eksploracji niż w naszym przypadku. W czasie 

prac używaliśmy dość często wykrywacza metali, który pozwolił zlokalizować zaledwie kilka 

przedmiotów. Na stanowisku nie odkryliśmy również żaren kamiennych; można 

przypuszczać, że urządzenia te potrzebne do codziennej egzystencji, musiały znajdować się w 

niejednej chacie. Stwierdzone w obrębie chat pokłady spalenizny, w tym spalonych belek 

pochodzących zapewne ze ścian domostw, pozwalają domyślać się, że gród mógł zostać 

spalony. Wobec braku śladów walki, możemy przyjąć, że gród został przez mieszkańców 

opuszczony, a następnie spalony. Taki stan rzeczy zdaje się potwierdzać brak owych 

wymienionych wyżej kategorii przedmiotów, które zostały zapewne zabrane. Pozyskane w 

trakcie badań zabytki stanowią zatem zbiór przedmiotów porzuconych, nieprzydatnych do 

dalszego użytku (stłuczka ceramiczna, pokonsumpcyjne szczątki zwierzęce i inne). Co 

istotne, mimo znalezienia stosunkowo dużej liczby fragmentów poroża ze śladami cięcia, nie 

pozyskaliśmy żadnego przedmiotu wykonanego z tego surowca, poza niewielkimi 

fragmentami grzebienia.  

Wydaje się, że likwidacja ośrodka grodowego w Dąbrówce dokonała się w efekcie 

rozrostu domeny państwa wczesnopiastowskiego w początkowym etapie jej funkcjonowania. 

Dąbrówkę dzieli od Ostrowa Tumskiego w Poznaniu 12 km w linii prostej. Likwidację grodu 

plemiennego w Dąbrówce wiązać można z powstającym właśnie w Poznaniu, w 1. połowie X 

wieku, wczesnopiastowskiego ośrodka grodowego będącego w przyszłości jednym z 

głównych miejsc krystalizującego się państwa gnieźnieńskiego. Warownia dąbrówecka nie 

weszła w skład powstającej nowej sieci grodów wczesnopiastowskich dzieląc los wielu 

podobnych sobie ośrodków. Można przypuszczać, że Poznań przejął zarówno ludność 
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zamieszkującą gród w Dąbrówce, jak i towarzyszące mu osady oraz zwierzchność nad tym 

terenem. Można pokusić się nawet o stwierdzenie że mieszkańcy grodu w Dąbrówce 

uczestniczyli w budowie kompleksu grodowego w Poznaniu. Zapewne nigdy się nie 

dowiemy, czy warowania w Dąbrówce została zlikwidowana ze względów politycznych – np. 

w efekcie rywalizacji rodów, czy też ze względu na zmiany dokonujące się w obrębie państwa 

gnieźnieńskiego dostosowującego sieć swoich grodów do nowych, bardziej dalekosiężnych 

potrzeb. W drugim przypadku można się domyślać, że gród w Dąbrówce dzieliła od Poznania 

zbyt mała odległość, by mogły istnieć obydwa ośrodki. Mimo, że grodzisko dąbróweckie 

reprezentuje typowy przykład pozostałości względnie niewielkiego grodu plemiennego o 

średnicy około 75-80 m (z fosą około 100 m), którego majdan miał średnicę około 50 m, 

nawiązującego do obiektów znanych na terenie Łużyc, ziemi lubuskiej, Górnego Śląska,  i 

zachodniej oraz centralnej Wielkopolski (grodziska typu Tornow-Klenica), to w porównaniu z 

innymi obiektami tego typu, uznać należy go za obiekt stosunkowo duży. Trudno 

wypowiadać się na temat liczby ludności zamieszkującej gród w Dąbrówce – można przyjąć, 

że wielkość ta mogła wahać się w trakcie funkcjonowania obiektu. Przyjmując, że na 

rozpoznanym terenie odsłoniliśmy pozostałości 12-13 chat oraz zakładając, że w każdej z 

nich mieszkało np. 5 osób, to uzyskalibyśmy liczbę 60-65 osób. Zakładając, że odsłoniliśmy 

w przybliżeniu czwartą część owego założenia, to uzyskujemy liczbę 250-260 osób. Są to 

dane jedynie szacunkowe, ale mogą one informować o przybliżonym potencjale 

ludnościowym warowni. Rzeczywista liczba ludności związana z grodem była zapewne 

większa jeżeli uwzględni się mieszkańców pobliskich osad. W czasie zagrożenia gród pełnił 

zapewne miejsce schronienia zarówno dla jego stałych mieszkańców, jak i dla ludności 

zamieszkującej osady podgrodowe. Zwiększony potencjał ludnościowy mógł być szczególnie 

przydatny w przypadku konieczności obrony przed licznym wrogiem atakującym gród z 

zewnątrz. 

Badania wykopaliskowe dostarczyły bardzo dużej ilości źródeł, które stanowią 

bezcenną bazę do przeszłych analiz specjalistycznych. Tylko udział specjalistów z różnych 

dziedzin pozwoli na uzyskanie możliwie pełnego obrazu tła kulturowego, gospodarczego i 

przyrodniczego. Tego wymagają współczesne standardy naukowe, by nie ograniczać się do 

jednego aspektu badawczego zawężonego do jednej, czy zaledwie kilku dziedzin. Na 

obecnym etapie badań musimy wnioskować wyłącznie w oparciu o dostępne nam źródła 

pozyskane na wykopie, co sprawia, że prezentowany obraz nie jest wystarczająco pełny. To 

samo dotyczy możliwości wykorzystania nowoczesnych metod pozwalających śledzić na 
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badanym obszarze wszelkiego rodzaju tzw. anomalie czytelne w terenie, będące 

odzwierciedleniem zmian o charakterze antropogenicznym oraz przyrodniczym. Chodzi w 

tym przypadku o wykorzystanie danych zawartych na ogólnie dostępnych fotografiach 

lotniczych tego terenu wykonanych do tej pory. Oczywiście nie można poprzestawać na 

istniejącej bazie, ale być może należałoby dokonać ponownych nalotów w celu uzyskania 

nowego zasobu informacji.  

Bezwzględnie należy dołożyć wszelkich starań, by doszły do skutku badania 

nieinwazyjne na terenie grodziska (dostępnym jeszcze do takich badań) oraz 

znajdujących się w jego otoczeniu osad, a ponadto na obszarze zajętym przez łąki 

znajdujące się w dnie doliny Wirynki. Pewne utrudnienie w tym względzie stanowi fakt, że 

teren zajęty zarówno przez grodzisko, jak i osady jest podzielony na liczne działki budowlane, 

co sprawia, że ciężko uzyskać pozwolenia od wszystkich właścicieli, aby takie badania 

przeprowadzić sprawnie. Przypomnijmy, że badania nieinwazyjne, jak sama nazwa wskazuje, 

nie ingerują w podłoże, niemniej jednak odczuwalny jest powszechny strach wśród 

właścicieli gruntów przed tego typu pracami, który jest zupełnie nieuzasadniony.  

W przypadku samego grodziska możemy, na podstawie zdjęć lotniczych oraz 

dotychczasowych badań wykopaliskowych, dość precyzyjnie określić przebieg umocnień, jak 

i umiejscowić relikty zabudowy. Co do pozostałości osadnictwa znajdujących się w 

najbliższym sąsiedztwie grodziska, możemy już obecnie w oparciu jedynie o fotografie 

lotnicze, przedstawić dość interesujący obraz. Po zachodniej stronie grodu znajdowała się 

osada, rozpoznana przez nas wykopaliskowo w niewielkim zakresie w 2014 roku. Z 

dostępnych nam zdjęć lotniczych wynika, że była ona chroniona od strony zachodniej 

palisadą bądź rowem. Czytelnym tego świadectwem jest półksiężycowato uformowany, 

wyraźny zarys. Jest to niezmiernie rzadki przypadek, szczególnie na terenie Wielkopolski, 

osady przygrodowej, chronionej palisadą, wałem lub rowem nasuwający skojarzenia z 

późniejszymi podgrodziami znanymi choćby z głównych grodów piastowskich, choć w wersji 

dąbróweckiej mamy oczywiście do czynienia ze skromniejszą formą i skalą. Planowane 

badania nieinwazyjne poparte wykopaliskowymi pozwolą zapewne określić charakter owych 

reliktów. Osada znajdująca się na północ od bramy grodu, przecięta traktem  wychodzącym 

przez bramę warowni, wydaje się mieć bardzo regularny zarys w obrębie którego dopatrywać 

się możemy istnienia jednego lub nawet dwóch prostokątnych placów z dookolną zabudową. 

Wydaje się, że przykład ten również wydaje się wyjątkowy, przynajmniej w skali 

wielkopolskiej. Regularność założenia samej osady oraz regularny, żeby nie powiedzieć 
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zestandaryzowany charakter zabudowy, a przede wszystkim obecność placu, bądź placów, 

każą się domyślać istnienia specjalnych stref wykorzystywanych okresowo – zapewne 

cyklicznie - jako miejsc zgromadzeń oraz dokonywania transakcji handlowych.      

Z inną sferą łączyć można nasze obserwacje poczynione w trakcie prac 

wykopaliskowych na terenie położonym na wschód od grodziska. Na łące, rozciągającej 

wzdłuż Wirynki, dał się zaobserwować tzw. wyróżnik wegetacyjny. Było to pasmo wyższej 

od otoczenia trawy i innych roślin łąkowych układające się prostopadle do Wirynki, na 

odcinku między rzeką a północno-wschodnią strefą grodziska. Z reguły miejsca zawierające 

grubszą warstwę próchnicy odznaczają się występowaniem w nich wyższej roślinności 

(dotyczy to najczęściej łąk lub pól obsianych zbożem). Być może mamy tu do czynienia z 

jakimś rodzajem przeprawy w formie grobli bądź pomostu/mostu, której relikty znajdują się 

w gruncie. Wydaje się, że poprowadzenie traktu w kierunku podmokłej doliny miało inny cel 

niż usytuowanie drogi wiodącej z grodu na północ. W tym drugim przypadku mamy 

niewątpliwie do czynienia przede wszystkim z głównym ciągiem komunikacyjnym. W 

przypadku przeprawy w kierunku Wirynki zakładać można wstępnie, że związana ona była ze 

sferą funeralną. Musimy się domyślać, że istniały w okolicy miejsca, w których składano 

spalone szczątki mieszkańców grodu i zapewne okolicznych osad. Wielce prawdopodobne, że 

dokonywano tego po drugiej stronie Wirynki, w myśl często respektowanej w eschatologii 

przedchrześcijańskiej idei chowania zmarłych za przeszkodą wodną oddzielającą świat 

żywych od świata zmarłych. Miejsce takie mogło znajdować się w naturalnie eksponowanym 

punkcie, w którym w późnym średniowieczu powstała siedziba rycerska wzniesiona na 

kopcu, który usypano być może na naturalnie wypiętrzonym elemencie krajobrazowym. Nie 

można też wcale wykluczyć, że szczątki zmarłych rozsypywano w dnie doliny, które w 

czasach istnienia wczesnośredniowiecznego kompleksu osadniczego w Dąbrówce, 

znajdowało się zapewne pod wodą. Spalone kości mogły być wsypywane bezpośrednio do 

wody, bądź deponowano je w rejonie małych kęp widocznych również obecnie. Pamiętać 

wszakże należy, że pierwotny krajobraz mógł ulec pewnym przekształceniom w efekcie 

przeprowadzonych prac regulacyjnych i melioracyjnych w końcu XIX wieku. Kwestię tę 

mogłyby w przyszłości rozwiązać badania nieinwazyjne oraz wykopaliskowe, a ponadto seria 

odwiertów geologicznych. W przypadku odkrycia ewentualnych drewnianych elementów 

konstrukcyjnych, zyskalibyśmy bezcenne źródło pozwalające precyzyjnie datować ową 

przeprawę, co miałoby kapitalne znaczenie dla rozpoznania całego założenia dąbróweckiego. 
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Badania w Dąbrówce dostarczyły bardzo istotnych danych co do formy i konstrukcji 

umocnień wałowych, jak i pozwoliły rozpoznać znaczną część powierzchni majdanu. W 

niewielkim zakresie objęły również teren osad położonych w najbliższym sąsiedztwie 

grodziska. Miejmy nadzieję, że współpraca podjęta z Uniwersytetem Przyrodniczym w 

Poznaniu przyczyni się do szczegółowego opracowania pozyskanych prób dendrologicznych 

zarówno z partii umocnień, jak i z wypełniska chat. Pozyskano ponadto bezcenny, bardzo 

liczny zasób źródeł do badań makroszczątkowych, geologicznych oraz archeozoologicznych. 

Dzięki współczesnym metodom dokumentacyjnym możliwe jest stosunkowo wierne 

odwzorowanie stanu zarejestrowanego w trakcie prac wykopaliskowych. Co więcej – analiza 

dostępnych źródeł kartograficznych i fotograficznych, a ponadto zastosowanie w przyszłości 

metod nieinwazyjnych pozwoli na uzyskanie w miarę pełnego obrazu oraz przyczyni się do 

lepszego planowania w zakresie ochrony konserwatorskiej niezwykle cennego zespołu 

osadniczego w Dąbrówce. Aby tak się stało potrzebna jest współpraca Służb 

Konserwatorskich i działających z ich ramienia archeologów oraz Urzędu Gminy będącego 

gospodarzem terenu. Nie udało się wprawdzie uchronić przed degradacją grodziska, ale 

dołożyć trzeba wszelkich starań, by ta niewątpliwa perła wielkopolskiej archeologii w postaci 

niezmiernie ważnego i cennego kompleksu osadniczego, o bezcennych walorach 

poznawczych, nie została zgubiona. 

        

                     Paweł Pawlak 
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