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Jakub Linetty

Rozmieszczenie osadnictwa 
wczesnośredniowiecznego 
w okolicach Wapna, woj. wielkopolskie

Abstrakt
Wczesnośredniowieczne osadnictwo w okolicach Wapna sięga swoimi początkami 

wieku V i VI.  Z tego okresu pochodzą słynne znaleziska z Wapna z 1850 roku, czyli 
złote przedmioty pochodzenia skandynawskiego, w tym trzy zawieszki brakteatowe 
typu C. Znalezisko to należy do unikalnych w  skali Polski. Jednakże nie posiada-
my innych przesłanek o zasiedleniu okolic Wapna w tym okresie. Dopiero od po-
łowy IX  wieku ukształtował się na tym terenie zespół osadniczy zajmujący tereny 
wokół doliny Strugi i jezior Czeszewskiego i Smuszewskiego. Ówczesne zasiedle-
nie skupiało się w  Smuszewie, na przestrzeni pomiędzy wspomnianymi jeziorami 
oraz w  miejscowości Wapno. Najważniejszym stanowiskiem był gród o  charakterze 
refugialnym typu podkowiastego w Smuszewie. Tak ukształtowany zespół funkcjonował 
aż do połowy XI wieku. W okresie monarchii wczesnopiastowskiej w Wapnie eksplo-
atowano gips, który stosowano jako składnik zapraw murarskich przy budowie najstar-
szych obiektów monumentalnych Ostrowa Lednickiego, Giecza, Łekna i Poznania. 

Od połowy XI wieku, a  szczególnie od XII stulecia, struktura zasiedlenia uległa 
przeobrażeniom. Zasiedlenie w tym okresie objęło w mniejszym stopniu doliny cieków 
wodnych, ale przeniosło się na teren wysoczyzn. Ukształtowała się wówczas struktura 
zasiedlenia, którą odzwierciedlał podział parafialny, utrzymujący się bez większych 
zmian aż do początku XX wieku. Można zatem powiedzieć, że współczesny obraz za-
siedlenia ukształtował się właśnie w okresie od połowy XI do końca XII wieku.
SŁOWA KLUCZOWE: średniowiecze, osadnictwo, Wapno, Smuszewo, gród.

Wstęp

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie ukształtowania się i zmien-
ności wczesnośredniowiecznego osadnictwa okolic Wapna, w świetle rezultatów 
dotychczasowych badań archeologicznych i historycznych. Znaczenie tego zagad-
nienia dla wiedzy o wczesnośredniowiecznej Wielkopolsce wynika z potrzeby ba-
dań nad mikrostrukturami osadniczymi, jak i z roli przypisywanej temu obsza-
rowi1. Ustalenia badaczy wskazują Wapno jako miejsce eksploatacji gipsu na 
cele budowlane w  okresie kształtowania się monarchii wczesnopiastowskiej 

1  W. Chudziak, Człowiek i środowisko w okresie wczesnohistorycznym na Niżu Polskim- uwagi 
z perspektywy studiów osadniczych, [w:] Studia interdyscyplinarne nad środowiskiem i kulturą 
w Polsce, red. M. Makohonienko, D. Makowiecki, Z. Kurnatowska,  Poznań 2007, s. 39.
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w drugiej połowie X i w początkach XI w.2 Ponadto część uczonych wskazuje 
na możliwość eksploatacji solanek wapieńskich w początkach średniowiecza3. 
Z tego względu warto prześledzić informacje jakimi dysponujemy do rekon-
strukcji wczesnośredniowiecznego osadnictwa na tym obszarze. Autor ma 
nadzieję niniejszym artykułem wypełnić lukę w  dotychczasowej literaturze, 
w której temat ten pojawiał się jedynie marginalnie.

Obszar, o którym mowa w niniejszym opracowaniu, położony jest na środ-
kowych Pałukach, pomiędzy Żninem, Kcynią i Wągrowcem. Pod względem 
administracyjnym znajduje się na terenie dwóch województw: wielkopolskie-
go oraz częściowo kujawsko – pomorskiego; trzech powiatów: wągrowieckie-
go oraz częściowo nakielskiego i  żnińskiego; a  także obejmuje teren pięciu 
gmin: Wapno, częściowo Damasławek, Gołańcz, Kcynia i Żnin. Jest to zatem 
teren pograniczny, będący jednak pewną geograficzno – historyczną całością4.

Niniejszy artykuł traktować będzie o osadnictwie w zakresie chronologicz-
nym obejmującym wczesne średniowiecze, od V/VI do połowy XIV w. Począ-
tek wyznacza znalezisko złotych przedmiotów skandynawskiego pochodzenia 
w Wapnie, datowane na przełom starożytności i średniowiecza. Koniec wcze-
snego średniowiecza z archeologicznego punktu widzenia ustala się na poło-
wę XIII w. Jednak w tej pracy chciałbym również uwzględnić fazę F, obejmu-
jącą w zasadzie część późnego średniowiecza5.

Analizę rozmieszczenia osadnictwa w okolicach Wapna, w przedstawio-
nym opracowaniu, oparto na podziale periodyzacyjnym wczesnego średnio-
wiecza w  Wielkopolsce, w  którym uwzględnia się sześć kolejnych faz (od 
A do F), obejmujących okres od V/VI do połowy XIV stulecia6. Datowanie 

2  J. Skoczylas, Złoża kopalin użytecznych w dziejach Pałuk, Studia i materiały do dziejów 
Pałuk, t .6, s. 47 – 49. (tam dalsza literatura).

3  J. Żak, Studia nad kontaktami handlowymi społeczeństw zachodniosłowiańskich ze skandy-
nawskimi od VI w do VIII w n.e., Wrocław – Warszawa – Kraków 1962, s. 194.  

4  Zakres terytorialny pracy stanowi w przypadku okolic Wapna pewien problem. Nie jest 
to bowiem obszar wyraźnie oddzielony granicami geograficznymi i historycznymi. Więcej 
trudno ustalić jedną cechę terenu, która mogłaby stanowić wyróżnik. Granice administra-
cyjne wszystkich szczebli ulegały tutaj częstym zmianom. Podobna różnorodność teryto-
rialna dotyczy cech fizyczno-geograficznych. Zakres terytorialny okolic Wapna w tej pracy 
jest zatem wypadkową kilku przesłanek branych przeze mnie pod uwagę. Należą do nich 
cechy fizyczno - geograficzne, zwłaszcza hydrografia i rzeźba terenu; granice parafii funk-
cjonujących tutaj od średniowiecza oraz ogólne cechy rozmieszczenia osadnictwa. Okolice 
Wapna podzielone były od średniowiecza pomiędzy cztery parafie funkcjonujące w miej-
scowościach: Czeszewo, Dziewierzewo, Panigródz i Srebrna Góra. W całości zasięgiem 
terytorialnym niniejsza praca obejmuje jednak tylko parafię Srebrna Góra. W pozostałych 
przypadkach autor uznał, że włączenie zbyt odległych niektórych obszarów tych parafii, 
nie wykazujących związków osadniczych z tymi terenami, byłoby nadużyciem.

5 W. Dzieduszycki, Podstawy periodyzacji okresu wczesnośredniowiecznego w  Wielkopolsce, 
[w:] Stan i  potrzeby badań nad wczesnym średniowieczem w Polsce, red. Z. Kurnatowska, 
Poznań 1987, s. 155 – 159.

6  W. Hensel, Studia i materiały do osadnictwa Wielkopolski wczesnohistorycznej, t. I (A – F), 
Poznań 1950, s. 5; W. Dzieduszycki, Podstawy, s. 155 – 159.
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poszczególnych faz w tej periodyzacji (uwzględniając modyfikacje) wygląda na-
stępująco: V/VI - początek VII w. - faza A, VII - początek IX w. - faza B, IX 
- połowa X w. - faza C, połowa X w. - połowa XI w. faza D, połowa XI w. do 
połowy XIII w. - faza E, od połowy XIII w. do połowy XIV w. - faza F7.

Przedmiotem poniższych rozważań jest osadnictwo. Termin ten zwią-
zany jest bezpośrednio z przestrzenią. Jedną z  jego najważniejszych cech jest 
zajmowany obszar8. W badaniach nad zasiedleniem eksponuje się zależności mię-
dzy strukturą osadniczą a  gospodarką i  środowiskiem geograficznym obejmu-
jąc zarazem sferę społeczno – kulturową, jak i środowiskową9. Według Jana Ża-
ka osadnictwo jest to: …taki przejaw uregulowanej społecznie działalności ludzkiej 
w określonym środowisku naturalnym, którego rezultaty związane zostały w sposób 
względnie trwały z tym środowiskiem, poprzez proces habitacji i eksploatacji10.

 Rekonstrukcja kształtowania i  zmienności osadnictwa w poniższym ujęciu 
oparta jest o wyniki analizy danych dostarczonych przez badania archeologiczne 
i źródła historyczne, które zostaną omówione w rozdziale drugim. Uwzględnione 
zostało również środowisko geograficzne okolic Wapna i przesłanki o jego zmia-
nach (patrz rozdz. 1). Ustalenia dotyczące osadnictwa w okolicy Wapna zostały 
oparte na niezadawalającym stanie badań i z tego powodu mają charakter wstęp-
ny. Ich weryfikację przyniosą zapewne dalsze rozpoznania. 

1. Środowisko geograficzne okolic Wapna

Krajobraz geograficzny okolic Wapna został ukształtowany w  okresie po-
znańskiego stadium zlodowacenia bałtyckiego11. W związku z tym dominują tutaj 
młode formy rzeźby polodowcowej12: wysoczyzny i pagórki morenowe poprze-
cinane rynnami glacjalnymi, stanowiące charakterystyczny element krajobrazu 
w okolicach Wapna, a także całych Pałuk. Największa rynna glacjalna zajmowana 
jest przez jeziora: Czeszewskie i Smuszewskie oraz dolinę niewielkiej rzeki Stru-
gi. Wysokości wysoczyzn wahają się od 100 m n.p.m. do 105 m. n.p.m., podczas 
gdy wysokość rynny Strugi to 95 m. n.p.m. w Wapnie i 90 m. n.p.m. przy Jezio-
rze Czeszewskim13. Dominującym elementem krajobrazu jest pagórek Babianka - 
113,6 m n.p.m.14, który wznosi się bezpośrednio nad terasą zalewową Strugi. Naj-
wyższym zaś szczytem jest pagórek w miejscowości Łęgniszewo - 122 m. n.p.m.

7  Ibidem. 
8  H. Jankuhn, Wprowadzenie do archeologii osadnictwa, Warszawa 1983, s. 55 – 57.
9  W. Chudziak, Człowiek, s. 38 - 39.
10  J. Żak, O studiach osadniczych, Archeologia Polski, t. XXII, s. 421, zob: W. Chudziak, Człowiek, s. 39. 
11 W. Deja, Środowisko geograf iczne Wapna [w:] Kopalnia soli w Wapnie. Rys historyczny, 

red. S Kopeć. Poznań 1963, s. 8.
12 A. Dylikowa, Geograf ia Polski. Krainy geograf iczne, Warszawa 1973, s. 545 – 546; 

zob. L.  Kozacki, Charakterystyka środowiska przyrodniczego Pałuk, Studia i  materiały 
do  dziejów Pałuk, t. I, 1989, s. 27.

13 W. Deja, Środowisko, s. 9; mapa hipsometryczna Wapna i okolic.
14 Ibidem, s. 8.

Rozmieszczenie osadnictwa wczesnośRedniowiecznego w okoLicach wapna
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Dominującymi glebami na tym obszarze są płaty bielic oraz gleb bru-
natnych na wysoczyznach15. Na wschodzie, gdzie skałą macierzystą są san-
dry, wykształciły się gleby płowe. Natomiast w rynnach i terasach rzecznych 
na podłożu piasków i  namułów wytworzyły się gleby pochodzenia darnio-
wego. Ukształtowały się one w największej ilości w terasie dolnej Strugi oraz 
w mniejszym stopniu w górnym jej biegu i rynnach jej dopływów. 

W południowo – zachodniej części terytorium znajdują się dwa jeziora 
położone w  tej samej rynnie glacjalnej: Czeszewskie i Smuszewskie16. Zlewi-
sko tych jezior zajmuje większość omawianego obszaru. Największym ciekiem wod-
nym w okolicy jest Struga mająca źródła w Panigrodzu, a wchodząca do wyżej 
wymienionych jezior. Tuż przed ujściem do Jeziora Smuszewskiego tworzy rozległą 
terasę zalewową, czyli okresowo zalewane podmokłe łąki i bagna. Ukształtowana 
w ten sposób dolina zajmuje obszar od Wapna do Jeziora Czeszewskiego. Naj-
ważniejsze dopływy Strugi to Świdwówka17 oraz potok (nie posiadający nazwy) 
płynący ze Srebrnej Góry i opływający Wapno od północy. Tereny położone na 
południowym wschodzie należą do zlewiska Gąsawki i spływają w kierunku wschod-
nim. Najważniejszym potokiem należącym do tego zlewiska jest Pomorka (Raw-
ka) płynąca w słabo zarysowanej dolinie otoczonej terenami podmokłymi. Źródła 
tego potoku znajdują się w miejscowości Srebrna Góra18. Innym istotnym 
elementem hydrografii okolic Wapna są tereny podmokłe i bagna. Występują one 
zazwyczaj wzdłuż teras zalewowych głównych cieków wodnych i wokół jezior. 

Budowa geologiczna omawianego obszaru jest również istotna dla po-
niższych rozważań. Najistotniejszym, w  tej płaszczyźnie, faktem jest ist-
nienie w Wapnie wysadu solnego, przykrytego czapą gipsową19 sięgającą 
powierzchni ziemi20. 

Współczesne środowisko przyrodnicze Polski różni się znacznie od wcze-
snośredniowiecznego. Nie inaczej jest w  przypadku okolic Wapna. Jedną 
z najważniejszych różnic w krajobrazie jest obecność gęstszego poszycia le-
śnego występującego we wczesnym średniowieczu. Świadczą o  tym choćby 
nazwy miejscowości łączące się z lasem, drzewami lub gospodarką leśną: Nad-
borowo, Żarczyn, Graboszewo oraz Turza (nazwa od dziko żyjącego tura)21. 

15 A. Dylikowa, Geografia, s. 554 – 555.
16 D. Durczewski, Prasłowiański gród w Smuszewie, Poznań 1970, s. 7; A. Choiński, Katalog 

jezior Polski, cz. 3: Pojezierze Wielkopolsko- Kujawskie, Poznań 1992, s. 74.
17 S. Kozierowski, Szematyzm historyczny ustrojów paraf ialnych dzisiejszej archidiecezji 

gnieźnieńskiej, Poznań 1934, s. 38.
18 Mapa hydrograficzna N- 33- 120- A, 1: 50 000. Żnin.
19 J. Jaworska, Pochodzenie stylolitów w gipsach z czapy wysadu solnego Wapna, „Przegląd Geo-

logiczny”, 2006, vol. 54, nr 2, s. 166.
20  P. Wilkosz, R. Ratajczak, J. Jaworska, Rozpoznanie budowy tzw. czap gipsowych warunkiem 

bezpiecznej eksploatacji podziemnych wyrobisk w wysadach solnych (na przykładzie wysadów 
„Mogilno” i „Wapno”), „Przegląd Geologiczny”, vol. 54, nr. 4, 2006, s. 308.

21  S. Kozierowski, Pierwotne osiedlenie ziemi gnieźnieńskiej wraz z Pałukami w świetle nazw 
geograficznych i charakterystycznych imion rycerskich, Slavia Occidentalis, t. II/IV, 1925, s. 40.

Jakub Linetty
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Niewielką pozostałością dawnego zalesienia jest las pomiędzy Żarczynem, 
Graboszewem, Nadborowem i Srebrną Górą oraz las położony w Stołężynie. 

Istotne zmiany w  krajobrazie spowodowało zmniejszenie się po-
wierzchni Jeziora Czeszewskiego. Proces ten został przyspieszony w XIX 
i XX w. w wyniku prac melioracyjnych, jednak trwał już od setek lat22. W śre-
dniowieczu zasięg jeziora obejmował również tereny terasy zalewowej Strugi, 
pomiędzy Jeziorem Smuszewskim, wzgórzem Babianka i  Podolinem, pod-
chodząc być może do Wapna23. Wzniesienie, znajdujące się pomiędzy jezio-
rem Smuszewskim i  Czeszewskim, stanowiło we wczesnym średniowieczu 
prawdopodobnie wyspę. Od średniowiecza zniknęło z tego obszaru również 
wiele terenów o  charakterze podmokłym, które stanowiły kiedyś praw-
dopodobnie główną cechę tutejszego krajobrazu. Świadczą o tym nazwy oko-
licznych miejscowości wzmiankowane w średniowieczu: Stołężyn, Lęgnisze-
wo, Mokronosy24.

2. Stan i historia badań

We wcześniejszej literaturze nie podejmowano próby analizy osadnictwa 
wczesnośredniowiecznego w okolicach Wapna. Ponadto nie traktowano do-
tąd tego zagadnienia osobno. Jednakże zainteresowanie przeszłością tego ob-
szaru sięga bardzo dawna. I choć przybierało raczej sporadyczne formy, skutki 
podejmowanych badań i przypadkowych odkryć są nader ciekawe. 

Początki zainteresowań średniowieczną przeszłością tych terenów na-
leży wiązać z przypadkowym odkryciem depozytów złotych przedmiotów 
pochodzenia skandynawskiego, jakiego dokonano w  Wapnie w  1850 r. 
Wówczas na polecenie ówczesnego właściciela folwarku w Wapnie, Floria-
na Wilkońskiego, rozebrano kamienne mogiły, celem pozyskania surowca 
budowlanego. W jednej z mogił znaleziono złote przedmioty: cztery (lub 
trzy) zawieszki brakteatowe (w tym jeden z napisem runicznym SABAR) 
skandynawskiej proweniencji, pierścionek, ogniwa łańcucha, naczynie oraz 
szklane paciorki, złożone w antropomorficznej popielnicy razem z popiołem 
i węglami drzewnymi (ryc. 1)25. Według dzisiejszej wiedzy, depozyt ten dato-
wany jest na okres V/VI w. n.e. Pierwszą informację o odkryciu, opisującą 
jego okoliczności, zamieścił w swojej książce z 1852 r. Tadeusz Wolański26. 

22  A. Kaniecki, Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1 : 50000, arkusz N33119B –  Kcynia.
23 D. Sołowiej, Etapy ewolucji środowiska pierwotnego okolic Jeziora Czeszewskiego, bd, maszy-

nopis w zbiorach Archiwum Muzeum Archeologicznego w Poznaniu.    
24 J. K. Hładyłowicz, Zmiany krajobrazu i rozwój osadnictwa w Wielkopolsce od XIV do XIX 

wieku, Lwów 1932, s. 59.
25 Z. Boras, Rozwój historyczny Wapna i okolicy [w:] Kopalnia soli w Wapnie. Rys historyczny, 

red. S. Kopeć. Poznań 1963, s. 39.
26  T. Wolański, Schrift – Denkmale der Slawen vor Christi Geburt, t. II, Gniezno 1852, s. 47, 

tab. VIII, ryc. 38, 39.
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Kolejnym spektakularnym znaleziskiem z tego terytorium było odkry-
cie rzekomej osady nawodnej zwanej palafitem czeszewskim27. Odkry-
cia dokonano w  1863/64 r., wskutek obniżenia poziomu wody w  Jezio-
rze Czeszewskim spowodowanego melioracją28. Obiekt ten był położo-
ny na północno - wschodnim brzegu jeziora. Składały się nań: pale wbite 
w  dno jeziora, poziome konstrukcje drewniane oraz materiał zabytkowy 
z  różnych epok29. Odkrycie to zainteresowało w szczególności właścicie-
la pobliskiego Czeszewa - Karola Libelta30. Podczas prowadzonych wów-
czas badań zwrócono uwagę na, nieistniejący już dzisiaj, nasyp ziemny, 
znajdujący się w północno – zachodniej części grodziska kultury łużyckiej 
(Smuszewo stan. nr 3). Obiekt ten został zaznaczony na planie sporządzonym 
przez Kazimierza Szumana w 1868 r. W opisie swojego planu, nazywa ten 
nasyp szańcem przedmostowym, a  w  relacji z  przeprowadzonej autopsji Szu-
man zwrócił uwagę na to, że jest to najwyższy punkt grodziska31. Nasyp ten 
został uwieczniony również w 1870 r. w szkicu Kurhan nad Jeziorem w Cze-
szewie, autorstwa Tytusa Maleszewskiego32. Reasumując był to najwyższy 
element stanowiska, położony tuż przy brzegu jeziora, powyżej odkryte-
go palafitu. Został on zniszczony podczas systematycznej uprawy rol-
nej, której poddany został obszar grodziska w okresie późniejszym. Być 
może należy go powiązać z  odkrytymi, podczas badań wykopaliskowych 
z lat 60 – tych XX w., naczyniami z X – XII w. Brak wczesnośredniowiecz-
nej warstwy kulturowej, przy jednoczesnym odkryciu ceramiki z tego okresu, 
zdaniem Dobromira Durczewskiego dałoby się wyjaśnić tym, że osadnictwo 
ludności tego okresu nie miało charakteru stałego33. Wskazał jednak na ewentu-
alność, że warstwa średniowieczna mogła zostać zniszczona przez uprawę 
rolną. Zdaje się, że odkryte w humusie naczynia wczesnośredniowieczne 
można wiązać z  nieistniejącym już nasypem, wzmiankowanym w źródłach 
dziewiętnastowiecznych. 

W XIX w. zainteresowano się również wzgórzem Babianka, o którym Ka-
rol Libelt pisał: Opole ciągło się przez pola i lasy i otaczało zwykle górę, będącą 
punktem zebrania mieszkańców. W Czeszewie jest taką górą Babionka, tuż za 
Kujawkami, do której lud wiejski przywiązuje różne podania o duchach, widzia-
dłach itp.34. 

27  Karta Stanowiska Podwodnego w Archiwum WKZ w Poznaniu.
28 K. Libelt, Mieszkania nawodne przedhistoryczne, „Tygodnik Wielkopolski”, r. I, nr 5, 1871, 

s. 60- 62; zob. W. Hensel, Studia i materiały do osadnictwa Wielkopolski wczesnohistorycznej, 
t. I, Poznań 1950, s. 145; J. K. Hładyłowicz, Zmiany krajobrazu, s. 49. 

29  W. Hensel, Studia, s. 145.
30  K. Libelt, Mieszkania, s. 60- 62.
31  List Kazimierza Szumana do Józefa Łepkowskiego z 1868 roku, rkps. BJ 6204, k. 1 – 4.
32  Tytus Maleszewski, Kurhan nad Jeziorem w Czeszewie, rkps. BJ 6204, k. 46.
33  D. Durczewski, Prasłowiański gród w Smuszewie, Poznań 1970, s. 67.
34  K. Libelt, Mieszkania nawodne przedhistoryczne, „Tygodnik Wielkopolski”,  r. I, nr 4, 

Poznań 1871, s. 50.
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Ryc. 1. Zachowana część złotych przedmiotów skandynawskiego pochodzenia 
z Wapna z okresu wędrówek ludów (za: M. Kara, Skandynawski skarb, s. 79).
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Kolejne badania powierzchniowe na obu grodziskach w  Smuszewie pro-
wadzili w końcu XIX w. także niemieccy uczeni: Heinrich Hockenbeck i Paul 
Tietz35. W 1884 r. przeprowadzili pierwsze badania wykopaliskowe na grodzisku 
wczesnośredniowiecznym w Smuszewie (stan. nr 1), uznając je błędnie za po-
gańskie cmentarzysko36. Hockenbeck i Tietz prowadzili rozpoznanie również 
w  wielu innych miejscach powiatu wągrowieckiego. Oprócz wymienionych 
badań należy wspomnieć o odkryciu dokonanym przez niemieckich uczonych 
w Czerlinie pod koniec XIX w.37 Znaleziono wówczas kilka średniowiecz-
nych grobów z kabłączkami skroniowymi, które mogą wskazywać na istnie-
nie cmentarzyska38.

W  okresie międzywojennym prowadzono badania z większym profesjo-
nalizmem, niż w poprzednich okresach. Jednak nadal były one niesystema-
tyczne, wybiórcze oraz wyłącznie powierzchniowe (na stanowiskach średnio-
wiecznych). Badania powierzchniowe przeprowadzał tutaj Józef Kostrzew-
ski, identyfikując stanowiska: Czeszewo nr 2 w  roku 192539, Srebrna Góra 
nr 1 w roku 193640 i Panigródz nr 141. Na grodziskach w Smuszewie badania 
powierzchniowe prowadził Zdzisław Rajewski w roku 193842. W ich trakcie 
wykonano dokumentację pomiarową grodziska wczesnośredniowiecznego. 
Z okresu międzywojennego pochodzi również szereg znalezisk przypadko-
wych. Należy do nich odkrycie szkieletu w miejscowości Srebrna Góra na łące 
zwanej plebańską43, a  także fragmentów dwóch całkowicie obtaczanych na-
czyń z miejscowości Rusiec. Naczynia te są datowane na fazę D wczesnego 
średniowiecza44. 

W czasach powojennych wzrosło zainteresowanie naukowców grodziska-
mi w Smuszewie. W roku 1956 na stanowisku Smuszewo nr 3 badania son-
dażowe ponownie przeprowadził Zdzisław Rajewski45. Od 1956 r., przez na-
stępne dziesięć lat, prowadzono na tym stanowisku, wykopaliska pod kierow-

35  W. Hensel, Z. Hilczer-Kurnatowska, Studia i  materiały, Poznań 1987, t. 6, s. 179; 
zob. E.  Cnotliwy, Grodziska wczesnośredniowieczne z południowej części woj pilskiego. 
Wyniki badań weryfikacyjnych, „Slavia Antiqua”, t. XXXII, 1990, s. 227.

36  Relacja Jana Bystronia w liście do Józefa Łepkowskiego z 13 sierpnia 1884, rkps. BJ 6204, 
k. 18 – 19 v. 

37  H. Hockenbeck, P. Tietz, Ausgrabungen und Funde im Kreise Wongrowitz im Jahre 1884 
und Frühjahr 1885, Zeitschrift der Historischen Gesellschaft für die Provinz Posen, 1885, 
jg. 1, s. 377 – 379.

38  Notatka w  Archiwum Muzeum Archeologicznego w  Poznaniu (dalej MAP); zob. 
W. Hensel, Studia i materiały, s.140. 

39  Ibidem, s. 145.
40  W. Hensel, Z. Hilczer- Kurnatowska, Studia, t. VI, s. 214.
41  W. Hensel, Z. Hilczer - Kurnatowska, Studia, t. V, s. 20.
42  W. Hensel, Z. Hilczer- Kurnatowska, Studia, t. VI, s. 79.
43 Ibidem, s. 214; Notatka w Archiwum MAP.
44  W. Hensel, Z. Hilczer - Kurnatowska, Studia, t. V, s. 444 – 445.
45  W. Hensel, Z. Hilczer- Kurnatowska, Studia, t. VI, s. 186.
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Ryc. 3. Ceramika ze stanowiska Wapno nr 2.

nictwem Dobromira Durczewskiego i Tadeusza Malinowskiego46. Badania na 
tym stanowisku stwierdziły, jak już wspomniano, również ślady osadnictwa 
wczesnośredniowiecznego47. 

W tym okresie rozpoznano również archeologicznie miejscowość Wapno, 
gdzie badania powierzchniowe prowadził Jan Żak. Badacz ten podjął w 1958 r. 
próbę zlokalizowania nieistniejącego już stanowiska ze złotymi przedmiota-
mi pochodzenia skandynawskiego. Efektem tych badań była identyfikacja sta-
nowisk Wapno nr 1 i  Wapno nr 2 (ryc. 3)48. W  tym samym roku badania 
powierzchniowe prowadził w Smuszewie Zbigniew Bukowski49. Pierwsze profe-
sjonalne badania wykopaliskowe na stanowisku Smuszewo nr 1, czyli na gro-
dzisku wczesnośredniowiecznym, przeprowadzono również w  1958   r., pod 
kierownictwem Bogdana Kostrzewskiego. Niestety dokumentacja z  tych 
wykopalisk zaginęła50. Kolejne badania wykopaliskowe na tym stanowi-
sku podjął Dobromir Durczewski w roku 196851. Równolegle podjęto badania 
na osadzie położonej przy grodzisku. Ustalono wtedy ich relacje i  chrono-
logię. Rozpoznano wał i fosę grodziska52. Niestety efekty badań wykopa-
liskowych nie doczekały się wyczerpującej publikacji53. W  1978 r. bada-
nia powierzchniowo – weryfikacyjne przeprowadziły na tym stanowisku: 

46  W. Hensel, Z. Hilczer- Kurnatowska, Studia, t. VI, s. 179- 185; zob. D. Durczewski, 
Prasłowiański gród, Poznań 1970, s. 8- 11; D. Durczewski, Sprawozdanie z badań na 
grodzisku i osadzie otwartej w Smuszewie pow. Wągrowiec, stan.1, „Fontes Archeologici 
Posnanienses”, t. XX, 1970, s. 272- 274; E. Cnotliwy, Grodziska wczesnośredniowieczne, s.  227.

47  D. Durczewski, Prasłowiański gród, s.11.
48  W. Hensel, Z. Hilczer- Kurnatowska, A. Łosińska, Studia, t. VII, s. 145 - 149; zob. J. Żak, 

Studia nad kontaktami, s. 56, plan sytuacyjny.
49  E. Cnotliwy, Grodziska, s. 227.
50  W. Hensel, Z. Hilczer- Kurnatowska, Studia, t. VI, s. 179; zob. E. Cnotliwy, Grodziska, s. 227.
51  D. Durczewski, Sprawozdanie, s. 272- 274.
52  Ibidem, s. 273.
53  Dokumentacja wykopalisk znajduje się w Archiwum MAP, teczka Smuszewo.
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Maria Grabowska, Zofia Kurnatowska i Alina Łosińska54. Kolejne bada-
nia sondażowo-weryfikacyjne w  1984 r. realizował Eugeniusz Cnotliwy. 
Określono dokładniejszą chronologię grodziska oraz próbowano dokładnie 
rozpoznać jego funkcję (ryc. 5 i 6)55.

Najbardziej systematyczne badania powierzchniowe, które objęły całość 
omawianego terenu, wykonano w ramach programu Archeologiczne Zdjęcie 
Polski (dalej AZP). Metoda stosowana w ramach tych badań posiada wiele 
ograniczeń. Skuteczne jej zastosowanie dotyczy przede wszystkim terenów 
zagospodarowanych rolniczo. Niewiele może dostarczyć nam informacji 
na temat rozmieszczenia stanowisk na obszarach zajętych przez lasy, łąki 
i  zabudowania. Ponadto wyniki z  tych badań nie mogą zastąpić wykopalisko-
wego rozpoznania archeologicznego dla większości omawianych terenów. Spra-
wia to, że uzyskany obraz osadnictwa jest obciążony dużym marginesem błędu. 
W celu weryfikacji tych ustaleń niezbędne są systematyczne, dokładne badania 
powierzchniowe i wykopaliskowe. Pierwsze badania w ramach AZP przepro-
wadzono w części okolic należących do województwa kujawsko - pomorskie-
go56. Przeprowadzili je: Janusz Ostoja-Zagórski57, Lech Czerniak58 i Wojciech 
Siwiak59. Efekty badań w ramach tego programu to identyfikacja dużej ilości 
nie znanych wcześniej stanowisk. Niestety podczas badań na obszarze wo-
jewództwa kujawsko – pomorskiego nie prowadzono szczegółowej iden-
tyfikacji chronologii, ograniczając się do stwierdzenia o przynależności do 
wczesnego średniowiecza. Na terenie dzisiejszego województwa wielko-
polskiego badania wykonano w  latach 1999 - 2000 pod kierownictwem 
Bożeny Dzieduszyckiej60. Zidentyfikowano wówczas szereg nowych stano-
wisk. Dla zdecydowanej większości stanowisk ustalono ściślejszą chronologię, 
opartą na podziale wczesnego średniowiecza na fazy. 

Opisana historia badań archeologicznych nad osadnictwem wczesnośre-
dniowiecznym w okolicach Wapna świadczy o niewystarczającym ich stanie. 
Jedynie dwa stanowiska związane ze średniowieczem były profesjonalnie ba-
dane wykopaliskowo (Smuszewo stan. 1 i 3). Pozostałe zaś informacje pocho-
dzą z odkryć przypadkowych i prospekcji metodą powierzchniową. Na sku-
tek tego, poniższe uwagi dotyczące osadnictwa obarczone są dużym margi-
nesem błędu i muszą zostać poddane dalszym weryfikacjom i uzupełnieniom. 
Oprócz źródeł archeologicznych wspomagać się możemy informacjami typo-
wymi dla historiografii i jej nauk pomocniczych. 

54  W. Hensel, Z. Hilczer-Kurnatowska, Studia, t. VI, s. 179.
55  E. Cnotliwy, Grodziska, s. 221.
56  Uwzględnione przeze mnie tereny z województwa kujawsko – pomorskiego znajdują się 

na arkuszach AZP: 41- 33, 42- 33, 40- 32, 43- 33.
57  Sprawozdanie z badań AZP w Archiwum WKZ w Bydgoszczy. Arkusz 40- 32 w 1986 r.
58  Ibidem, Arkusze 42- 33 i 41- 33, w 1993 r.
59  Sprawozdanie z badań AZP w Archiwum WKZ w Poznaniu. Arkusz 43- 33 w 1999 r.
60  Ibidem, Arkusze 41-32, 41-33, 42-32, 42-33, 43-32, 43-33.
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Ryc. 5. Ceramika z grodziska wczesnośredniowiecznego w Smuszewe, stan. nr 1.

Ryc. 6. Grodzisko wczesnośredniowieczne w Grocholinie, stan. 1. Widok N – E.
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Poruszane w niniejszym artykule zagadnienie nie cieszyło się szczególnym 
zainteresowaniem badaczy, stanowiąc zazwyczaj margines opracowań o bardziej 
ogólnym charakterze, zwłaszcza dotyczących osadnictwa wczesnośredniowiecz-
nego na Pałukach. Wiele do życzenia pozostawia również zarówno liczba jak 
i aktualność opracowań ogólnych dotyczących Pałuk. Problematyką osadnictwa 
na Pałukach zajmował się Władysław Semkowicz, biorąc pod uwagę tylko źródła 
historyczne. Jego praca Ród Pałuków61 pomimo upływu czasu pozostaje nadal 
w wielu kwestiach aktualna. Podobnymi zagadnieniami zajmował się Stani-
sław Kozierowski w okresie międzywojennym62. Jedyną próbę analizy arche-
ologicznej osadnictwa całości Pałuk podjął Jan Leśny w artykule Ze studiów 
nad osadnictwem i dziejami ziemi pałuckiej we wczesnym średniowieczu63. Poja-
wiały się również opracowania poświęcone osadnictwu poszczególnych czę-
ści ziemi pałuckiej. Region zachodnich Pałuk został opracowany, pod względem 
osadnictwa wczesnośredniowiecznego, przez Bożenę Dzieduszycką64. W związku 
z działalnością Ekspedycji Archeologicznej Łekno, powstały liczne publika-
cje dotyczące łekneńskiego kompleksu osadniczego65. 

Efektem takiego stanu badań jest dość skromna literatura związana bez-
pośrednio z  tematyką osadnictwa wczesnośredniowiecznego okolic Wapna. 
Wyjątek stanowi znaczna liczba opracowań dotyczących wąskiego zagadnie-
nia, odkrytych w Wapnie depozytów przedmiotów prestiżowych pochodzenia 
skandynawskiego66. Kolejnym wątkiem pojawiającym się w  pracach nauko-
wych od końca lat 80 – tych XX w. jest kwestia średniowiecznej eksploata-
cji złóż gipsu znajdujących się w Wapnie67. Sporą liczbę opracowań posiadają 

61  W. Semkowicz, Ród Pałuków, Kraków 1907.
62  S. Kozierowski, Pierwotne osiedlenie ziemi gnieźnieńskiej wraz z Pałukami w świetle nazw 

geograficznych i  charakterystycznych imion rycerskich, „Slavia Occidentalis”, t. III/IV, 1925, 
s. 4- 116; S. Kozierowski, Szematyzm historyczny ustrojów parafialnych dzisiejszej archidie-
cezji gnieźnieńskiej, Poznań 1934.

63 J. Leśny, Ze studiów nad osadnictwem i dziejami ziemi pałuckiej we wczesnym średniowieczu, 
„Slavia Antiqua” t. XXII, Poznań 1975, s. 123-176.

64  B. Dzieduszycka, Z  badań nad kształtowaniem się osadnictwa wczesnośredniowiecznego 
na przykładzie regionu nadgoplańskiego, regionu zachodnich Pałuk i regionu środkowego biegu 
Baryczy, „Slavia Antiqua”, t. XXXV, Poznań 1994, s. 69- 97.

65  M. Przybył, Miejsce Łekna w  systemie administracji terytorialnej państwa pierwszych 
Piastów, SMDP, t. II, 1995, s. 11- 28; A. M. Wyrwa, Wczesnośredniowieczne grodzisko 
w Łeknie, SMDP, t. II, 1995, s. 29-62; tam dalsza literatura.

66  J. Żak, Studia, s. 41 – 51, 57, 108; J. Żak, Brakteaty z Wapna na tle porównawczym, 
„Przegląd Archeologiczny”, vol. 9, 1950, s. 80 – 110; J. Żak, Wapno, „Słownik Starożytności 
Słowiańskich”, t. VI, Poznań, 1980, s. 318- 319; M. Kara, Skandynawski skarb złotych 
przedmiotów z przełomu starożytności z miejscowości Wapno, woj. pilskie, „Przegląd Arche-
ologiczny”, Vol. 42, 1994, s. 73 – 105.

67  J. Skoczylas, Użytkowanie surowców skalnych w początkach państwa polskiego w Wielkopol-
sce, [w:] Użytkowanie surowców skalnych w  początkach państwa polskiego, red. J. Skoczy-
las. Poznań 1994, s. 70; zob. J. Skoczylas, Użytkowanie surowców skalnych we wczesnym 
średniowieczu w północno – zachodniej Polsce, Poznań 1990, s. 109; J. Skoczylas, Surowce 
skalne średniowiecznych obiektów sakralnych Łekna (stanowisko nr. 3) na tle budowy geolo-
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również badania prowadzone na grodziskach w Smuszewie68. Niestety znacz-
na część materiałów zebranych podczas wykopalisk prowadzonych przez 
Dobromira Durczewskiego nadal czeka na publikację.

Warto wspomnieć również o kilku ogólniejszych opracowaniach poświę-
conych dziejom Wapna i okolic. Najpełniejszym opracowaniem tych dziejów 
jest artykuł Zygmunta Borasa Rozwój historyczny Wapna i okolicy69 z 1963 r., 
zamieszczony w pracy zbiorowej Kopalnia soli w Wapnie. Rys historyczny pod 
redakcją Stanisława Kopecia. Uzupełnieniem do tej pracy może być intere-
sujący tekst Macieja Ryski Zarys dziejów Wapna do końca XIX wieku70, za-
mieszczony w 1999 r. w Ziemi Wągrowieckiej, a także praca Gustawy Patro 
Gmina Wapno71 z 1998 r.

Wyżej przedstawiony zarys dziejów badań nad osadnictwem wczesnośre-
dniowiecznym w tych okolicach ukazuje niewystarczający stan badań nad tą 
tematyką. Są na tym terenie kwestie lepiej rozpoznane, lecz również w  ich 
przypadku przejawia się brak systematycznych badań oraz opracowań odkry-
tych materiałów72. 

3. Rozwój i dynamika osadnictwa

Faza A i B wczesnego średniowiecza

Z  najstarszych faz średniowiecza nie posiadamy niemal znalezisk, które 
mogłyby zaświadczyć o jakimkolwiek zasiedleniu tych terenów (ryc. 2). Wy-
jątek szczególnej natury stanowią depozyty złotych przedmiotów prestiżo-
wych, pochodzenia skandynawskiego, datowanych na V/VI w. n. e, odkrytych 
w 1850 r. w Wapnie73. Znalezisko to jest nadal niezwykle frapujące i trudne 

gicznej regionu, SMDP, t. II, 1995, s. 196; J. Skoczylas, Złoża kopalin użytecznych w dziejach 
Pałuk, SMPD, t.VI, 2006, s. 47; J. Skoczylas, J. Michniewicz, Średniowieczne zaprawy murar-
skie na Ostrowie Tumskim w Poznaniu, [w:] Poznań we wczesnym średniowieczu, t. V. red. 
H. Kóčka-Krenz, Poznań 2005, s. 147; S. Skibiński, A. M. Wyrwa, Złoża surowców skalnych 
do produkcji spoiw mineralnych na terenie Wielkopolski i Kujaw w średniowieczu, Acta Uni-
wersitatis Nicolai Copernici Archeologia, t. XXIII, 1990, s. 167.

68  W. Hensel, Z. Hilczer-Kurnatowska, Studia, t. IV, s. 179- 185. (tam dalsza literatura).
69  Z. Boras, Rozwój historyczny Wapna, s. 38 - 64.
70  M. Ryska, Zarys dziejów Wapna do końca XIX wieku, „Ziemia Wągrowiecka” nr 1, 1999, 

s. 6 - 10. 
71  G. Patro, Gmina Wapno, Wągrowiec 1998. 
72  W trakcie wszystkich przeprowadzonych badań odkryto 169 stanowisk, w tym: 28 osad, 

2 grodziska, 2 domniemane grodziska, 39 punktów osadniczych, 91 śladów osadniczych 
i  7 innych. Do ostatniej kategorii zaliczyłem wszystkie stanowiska nie mieszczące się 
w  pozostałych kategoriach. Zdecydowaną większość, 152 stanowiska, zidentyfikowano 
w trakcie badań w ramach programu AZP.  

73  J. Żak, Studia, s. 57; zob: J. Żak, Brakteaty, s. 90; M. Kara, Skandynawski skarb, s. 102; 
H. Łowmiański, Początki Polski, t. II, Warszawa 1963, s. 372 – 373; J. Kostrzewski, Wielko-
polska w pradziejach, Warszawa, Wrocław 1955, s. 264; J. Leśny, Ze studiów nad osadnictwem, 
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Ryc. 2. Rozmieszczenie osadnictwa w okolicach Wapna w najstarszych fazach 
wczesnego średniowiecza (A - B).

Jakub Linetty



21

do interpretacji dla badaczy. Oprócz niezbyt ścisłych informacji dotyczących 
kontekstu znaleziska, trudności w  interpretacji pogłębia jego unikatowość 
w zlewiskach Odry i Wisły74. Zaskakujący i trudny do wyjaśnienia jest rów-
nież brak śladów osadnictwa w  promieniu ok. 20 km od miejsca odkrycia. 
Najbliższe zasiedlone tereny w tym okresie to okolice Biskupina i Żnina75. 

Analogiczne do znalezionych w  Wapnie zawieszek brakteatowych 
typu C, egzemplarze, odnaleziono w Polsce tylko w miejscowości Kar-
lino w  powiecie Kołobrzeg oraz w  okolicy Koszalina76. Świadczy to 
o  unikalności wspominanych zabytków. Pozostałe znaleziska brakte-
atów typu C odnotowano w  pojedynczych ilościach w  Meklemburgii, 
nad środkową Łabą oraz na wybrzeżu Morza Północnego. W  więk-
szych ilościach występują w  Skandynawii i  za wyrób tamtejszy się je 
uważa77. Duże kontrowersje wzbudzał wśród badaczy sposób wyjaśnienia 
drogi przedostania się tych wyrobów ze Skandynawii do Wapna. Najwięk-
sze zastrzeżenia wzbudzała kwestia przynależności etnicznej osób, które 
złożyły omawiany depozyt do megalitycznego grobowca, w  którym zo-
stały znalezione78. Jednakże w najnowszej nauce uznaje się ją za trudną do 
rozwiązania79. Badacze są zgodni, że właściciele tych przedmiotów musieli 
należeć do elity ówczesnego społeczeństwa. Być może nawet przedmioty te 
należały do osób sprawujących władzę nad niewielką grupą. Istotne różnice 
w podejściu naukowców występują wobec kwestii pobytu owej elity w oko-
licach Wapna.  Jedni wskazywali, że jest to ślad pobytu skandynawskich 
wojowników: Ernst Petersen, Gustav Kossina, Michał Kara80. Inni z ko-
lei twierdzili, że właścicielami przedmiotów byli przedstawiciele lokalnej, 
słowiańskiej elity. Wyroby zaś miałyby trafić do Wapna jako import, bądź 
podarunek będący symbolem władzy, jak widzieli to: Józef Kostrzewski81, 
Jan Żak82, Henryk Łowmiański83. 

s.  137; B. Dzieduszycka, Z badań, Poznań 1994, s. 84; W. Hensel, Z. Hilczer- Kurna-
towska, A. Łosińska, Studia, t. VII, Poznań 1995, s. 146. Zachowane zabytki z depozy-
tu przedmiotów prestiżowych znajdowały się do II wojny światowej w zbiorach Vorge-
schichte Museum w Berlinie. Późniejsze ich losy pozostają nieznane.

74 J. Żak, Brakteaty, s. 80-81.
75 Z. Rajewski, 10 000 lat Biskupina i okolic, Warszawa 1958, s. 46; zob: J. Leśny, Ze studiów 

nad osadnictwem, s. 130.
76  J. Żak, Studia, s. 49- 51; zob: J. Żak, Brakteaty, s. 90; M. Kara, Skandynawski skarb, 1994, s.  74.
77  Ibidem; zob: H. Łowmiański, Początki Polski, s. 372-373; J. Kostrzewski, Wielkopolska, 

s. 264; J. Leśny, Ze studiów nad osadnictwem, s. 137; B. Dzieduszycka, Z  badań, s. 84; 
W. Hensel, Z. Hilczer-Kurnatowska, A. Łosińska, Studia, t. VII, s. 146.

78  J. Żak, Brakteaty, s. 108; . H. Łowmiański, Początki Polski, s. 372-374; M. Kara, Skandy-
nawski skarb, s.101 – 105. 

79 J. Żak, Studia, s. 207.
80 M. Kara, Skandynawski skarb, 1994, s. 104.
81  J. Kostrzewski, Wielkopolska, s. 264.
82  H. Łowmiański, Początki Polski, t. II, Warszawa 1963, s. 372-373.
83  J. Żak, Brakteaty, s. 108; 1962, s. 266.
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Zostawiając kwestie związane z  pochodzeniem depozytów należy zająć 
się wyjaśnieniem powodów ich złożenia. W  najnowszych pracach funkcjonu-
je pogląd, jakoby depozyty te miały charakter kultowy84. Jest on moim zdaniem 
słuszny, lecz stanowiący tylko punkt wyjścia do dalszych rozważań. Widoczne 
na powierzchni duże mogiły, z pewnością wcześniejsze od depozytu, musiały 
budzić bowiem religijne skojarzenia. Zastanawiający jest brak bezpośrednich 
analogii dla tego typu zachowań. Jedyne, podobne depozyty, składano w Skan-
dynawii na terenach podmokłych85. Znaleziska tego typu badacze uważają za 
prestiżowe i  wiążą z  elitą ówczesnego społeczeństwa86. Większość badaczy 
zgadza się w tym względzie, że były one oznaką władzy i szczególnego pre-
stiżu87. W przedmiotach tych doszukiwano się śladów organizacji plemiennej 
i rządzących nią przywódców88. Twórcą najpełniejszej hipotezy wyjaśniającej 
pochodzenie tych przedmiotów jest Jan Żak89. Wspominał on, że powodem 
nagromadzenia tylu wartościowych przedmiotów mogły być czynniki gospo-
darcze, a przede wszystkim kontrola eksploatacji wapieńskich solanek90. I ta 
hipoteza ma kilka słabych punktów, na przykład brak śladów archeologicz-
nych tego rodzaju działalności91. 

Dzisiejszy stan wiedzy o najwcześniejszym okresie wczesnego średniowiecza 
w okolicach Wapna nie potwierdza istnienia żadnych innych śladów osadniczych 
na tym obszarze92. Nie jest wykluczone, że ślady te mogły zostać zniszczone np. 
wskutek działalności górniczej w XIX i XX w. Sprecyzowania wymaga chro-
nologia stanowiska Wapno nr 16. W ramach badań AZP chronologia tegoż 
określona została na starsze fazy (A, B ?) wczesnego średniowiecza (ryc. 2)93. 

Faza C wczesnego średniowiecza
 
O początku stałego zasiedlenia okolic Wapna możemy mówić właściwie 

dopiero od fazy C wczesnego średniowiecza, czyli w  okresie od IX do po-
łowy X w. Skupiało się ono przy rynnie glacjalnej pomiędzy jeziorami Cze-
szewskim i Smuszewskim oraz w miejscowości Wapno. Występowanie stano-
wisk w  tym okresie charakteryzuje się ograniczoną ekumeną, skupioną wo-
kół wspomnianej rynny glacjalnej, a także stosunkową zwartością zasiedlenia 
(ryc.  7). Dowodem tego jest nie tylko geograficzna bliskość wspomnianych 

84  J. Leśny, Ze studiów nad osadnictwem, s. 100.
85  Ibidem, s. 85.
86  Ibidem, s. 101; zob: J. Żak, Brakteaty, „Przegląd Archeologiczny”, vol. 9, 1950, s. 108; 

J. Żak, Studia, s. 108.
87  Ibidem, s. 83; zob: J. Żak, Brakteaty, s. 108.
88  H. Łowmiański, Początki Polski, t. II, s. 372-374; por: M. Kara, Skandynawski skarb, 1994, s. 105.
89  Ibidem, s. 194-195.
90  Ibidem, s. 194-195.
91  J. Leśny, Ze studiów nad osadnictwem, s. 138- 139, s. 105.
92  B. Dzieduszycka, Z badań, s. 84.
93  Sprawozdanie z badań AZP w Archiwum WKZ w Poznaniu, arkusz 42 – 33.
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stanowisk, ale również to, że większość została zidentyfikowana jako osady. 
Pewien wyjątek stanowi tu jedynie ślad osadniczy w  Czerlinie (stan. nr  8). 
Wątpliwości można mieć też w  przypadku funkcji stanowiska Smuszewo 
nr  394. Może to świadczyć o  istnieniu niewielkiego, lecz zwartego zespołu 
osadniczego, którego centralnym ośrodkiem był zapewne gród w Smuszewie 
(stan. nr 1)95. Zespół ten dzielił się na dwa mniejsze skupiska. Pierwsze obej-
muje stanowiska położone w  miejscowości Smuszewo, w  bezpośrednim są-
siedztwie Jeziora Czeszewskiego. Występuje tu gród (Smuszewo stan. nr 1) 
(ryc.  4 – 5) oraz dwie osady (Smuszewo stan. nr 2 i 3). Drugie skupisko sta-
nowią osady położone w Wapnie, położone również na krawędziach rynien gla-
cjalnych. Jest ono reprezentowane przez cztery osady (Wapno stan. nr 1, 2, 9, 15) 
(ryc. 3). Nie odnotowano stanowisk z  tej fazy na obszarach wysoczyzn, lub 
przy mniejszych ciekach wodnych. Spowodowane było to zapewne specyficz-
ną organizacją gospodarki96. Na jej poziom i profil wpływ miało zaawansowa-
nie narzędzi rolniczych oraz sposoby komunikacji97. Na takie rozmieszczenie 
skupisk osadniczych również mógł mieć wpływ lepszy dostęp do wody. Upra-
wiano wtedy gleby najżyźniejsze, lekkie, położone w wzdłuż rynien glacjal-
nych. Z położonych w dolinach jezior i cieków czerpano wodę i łowiono ryby. 
Służyły one zapewne również jako drogi komunikacji. 

94  W. Hensel, Z. Hilczer – Kurnatowska, Studia, t. IV, s. 186; zob: D. Durczewski, 
Prasłowiański gród, s. 11.

95  M. Przybył, Miejsce, SMDP, t. II, 1995, s. 19.
96 S. Kurnatowski, osad.ictwo i jego rola w kształtowaniu krajobrazu, Folia Quaternaria, t. XXIX, 

1968, s. 190; H. Jankuhn, Wprowadzenie do archeologii osadnictwa, Warszawa 1983, s. 59.
97  Ibidem.

Ryc. 4. Grodzisko wczesnośredniowieczne w Smuszewie, stan. nr 1. Widok od S – E.
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Ryc. 7. Rozmieszczenie osadnictwa w okolicach Wapna w fazie C wczesnego 
średniowiecza.
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Z uzyskanego obrazu osadnictwa można wywnioskować, że w omawianym 
okresie rozpoczęło się trwałe zasiedlenie ekumeny w okolicach Wapna. Pierwotne 
zasiedlenie miało jednocześnie charakter endemiczny (ryc. 7). Gród w Smusze-
wie (stanowisko nr 1), nie dysponujący zapleczem osadniczym w bezpośrednim 
sąsiedztwie i  jednocześnie nie posiadający intensywnie zabudowanego wnętrza 
(na co wskazują badania Eugeniusza Cnotliwego)98, pełnił zapewne rolę grodu 
refugialnego. Wspomnieć również należy, że według wstępnych ustaleń z okresem 
tym wiązać należy użytkowanie grodu w północnej części omawianego obszaru, 
znajdującego się we wsi Grocholin, w bliskim sąsiedztwie Panigrodza (ryc. 6). 
Datowanie tego grodziska należy traktować jednak z dużą rezerwą gdyż oparte 
jest na niewielkiej, niereprezentatywnej próbce ceramiki znalezionej w trakcie ba-
dań powierzchniowych na nie objętym uprawą grodzisku99. 

Faza D wczesnego średniowiecza

osad.ictwo fazy D, czyli w okresie od połowy X w. do końca XI w., nie-
wątpliwie było kontynuacją zjawisk zapoczątkowanych wcześniej. Użytko-
wana była wówczas nadal zdecydowana większość stanowisk z poprzedniej fazy. 
Najważniejsza strefa zasiedlenia nie utraciła więc na znaczeniu. Wzrosła na-
tomiast ekspansja na tereny, które do tej pory nie były wykorzystywane pod 
zasiedlenie. W efekcie wzrosła ekumena ówczesnego osadnictwa w stosunku 
do poprzedniej fazy. Utrzymywały się przy tym jego związki z ciekami wodnymi. 
Główne skupiska osadnicze w stosunku do poprzednich faz nie uległy zmianie 
(ryc. 9). Zarysowuje się przy tym tendencja zagospodarowania obszaru pomiędzy 
tymi skupiskami. Znajduje to wyraz w penetracji krawędzi terasy zalewowej Stru-
gi. Najważniejszym dla zwiększenia ekumeny zajmowanej przez zespół osadniczy 
ma ukonstytuowanie się nowego skupiska na północ od Jeziora Czeszewskiego, na 
terenie dzisiejszej wsi Czeszewo. Pozostałościami po tym skupisku są stanowiska ar-
cheologiczne: dwie osady, dwa punkty osadnicze i ślad osadniczy (stan. nr 1, 2, 
24, 28, 30). Stanowiska te usytuowane są, podobnie jak te o starszym po-
chodzeniu, pomiędzy ciekami wodnymi spływającymi do jeziora. 

O powiększeniu ekumeny w tym czasie świadczą również ślady osadnicze 
w dzisiejszych miejscowościach Kujawki (stan. nr 7), Komasin (stan.  nr 3  i 7) 
oraz Srebrna Góra (stan. nr 19). Pojawiły się w tym czasie również stanowi-
ska w górnym biegu Strugi: w miejscowości Rusiec. W tej wsi zarejestrowano 
punkt osadniczy i ślad osadniczy o nieznanej lokalizacji (Rusiec stan. nr nn i 17). 

W północnych terenach okolic Wapna, w miejscowości Czerlin, zasługuje na 
uwagę cmentarzysko szkieletowe (prawdopodobnie z  tej fazy)100. Jest to jedyne 
zidentyfikowane cmentarzysko z wczesnego średniowiecza w okolicach Wapna.

98  E. Cnotliwy, Grodziska, s. 220.
99  E. Dygasiewicz, Materiały do osadnictwa wczesnohistorycznego z obszaru województwa 

bydgoskiego, Komunikaty Archeologiczne, t. V, Bydgoszcz 1995, s. 86.
100  J. Kostrzewski, Wielkopolska, s. 281 – 282 .
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Ryc. 9. Rozmieszczenie osadnictwa w okolicach Wapna w fazie D wczesnego 
średniowiecza.
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W Wapnie utrzymało się zasiedlenie w skupisku powstałym we wcześniej-
szej fazie (ryc. 3). Skupisko osadnicze w Wapnie wzrosło w stosunku do po-
przedniej fazy jedynie o  punkt osadniczy zlokalizowany w  północno – za-
chodniej części miejscowości (stan. nr 5). W niewielkiej odległości na zachód 
od tego skupiska, na południowej krawędzi doliny Strugi zidentyfikowano 
kolejną osadę (Podolin stan. nr 10).

Okres ten jest szczególnie istotny ze względu na ówczesną eksploatację 
gipsu w  miejscowości Wapno101. Wraz z  tworzeniem się państwa polskiego 
i  wprowadzeniem chrześcijaństwa pojawiły się pierwsze murowane budowle mo-
numentalne, głównie sakralne102. Budowa obiektów monumentalnych spowodowała 
wzrost wykorzystywania surowców skalnych103. Do produkcji zapraw budowlanych 
wykorzystywano zazwyczaj gips, kalcyt i kruszywo104. Do budowy najstarszych, przed-
romańskich obiektów murowanych stosowano głównie zaprawy gipsowe105. Używa-
nie tych zapraw datuje się na okres od końca X w. do połowu XI w.106 W związku 
z problematyką zapraw, badaczy zainteresowały złoża gipsu z czapy wysadu solne-
go w Wapnie. Jest to bowiem jedyne miejsce w Wielkopolsce, gdzie jego pokłady 
osiągają powierzchnię ziemi107. To miejsce eksploatacji gipsu do wczesnośrednio-
wiecznych zapraw murarskich wskazują również badania porównawcze składu fa-
zowego zaprawy murarskiej z Łekna oraz gipsu z czapy wysadu w Wapnie108. Na 
podstawie przesłanek petrologicznych i geologicznych z niemal pewnością można 
więc stwierdzić, że do zapraw murarskich w wielkopolskich budowlach przedromań-
skich (zwłaszcza Łeknie i Ostrowie Lednickim) wykorzystywano gips eksploatowany 
w Wapnie (ryc. 8)109. W pobliżu wysadu solnego i czapy gipsowej zidentyfikowano 
kilka stanowisk archeologicznych. Można jedynie snuć przypuszczenia, że miej-
scowa ludność była zobowiązana do dostarczania określonej ilości gipsu lokal-
nemu przedstawicielowi władcy (prawdopodobnie w Smuszewie), nie czer-
piąc bezpośrednich korzyści z jego eksploatacji.

101  J. Skoczylas, Użytkowanie surowców, „Użytkowanie surowców skalnych w  początkach 
państwa polskiego”, red. J. Skoczylas. Poznań 1994, s. 70; J. Skoczylas, Surowce, s. 196; 
J. Skoczylas, Złoża kopalin użytecznych, SMPD t. VI, 2006, s. 47; J. Skoczylas, J. Michniewicz, 
Średniowieczne zaprawy, s. 147; S. Skibiński, A. M. Wyrwa, Złoża surowców skalnych, s.  167.

102  H. Kóčka-Krenz, Rezydencja pierwszych Piastów na poznańskim grodzie, „Poznań we wczesnym 
średniowieczu”, t. V, red. H. Kóčka – Krenz, Poznań 2005, s. 79; J. Skoczylas, Użytkowanie 
surowców skalnych we wczesnym średniowieczu w północno – zachodniej Polsce, Poznań 1990, 
s. 6. 

103  J. Skoczylas,Użytkowanie surowców, „Użytkowanie surowców skalnych w początkach państwa 
polskiego”, s. 63.

104 S. Skibiński, A. M. Wyrwa, Wybrane problemy badań zapraw budowlanych architektury 
wczesnopiastowskiej w  Wielkopolsce i  na Kujawach, Studia i  materiały do dziejów Pałuk, 
t.  II, s. 207 – 226, s. 222.

105  Ibidem.
106  Ibidem.
107  Patrz przypis 76.
108  S. Skibiński, A. M. Wyrwa, Złoża surowców skalnych, s. 168 – 169.
109  J. Skoczylas, Złoża kopalin, s. 47; J. Skoczylas, Surowce skalne średniowiecznych, s. 196.
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Istotną sprawą jest funkcjonowanie lokalnej struktury osadniczej w syste-
mie monarchii wczesnopiastowskiej, której powstanie i  rozwój wiązany jest 
ogólnie z tą fazą. Szczególną rolę należy przypisać w tym kontekście grodowi 
w  Smuszewie (stanowisko nr 1). Był to zapewne centralny ośrodek władzy 
oraz gromadzenia danin. Uważa się często, że system grodowy jest odzwier-
ciedleniem systemu administracyjnego państwa110. Z faktu, że prawie wszyst-
kie grody funkcjonujące w czasach monarchii wczesnopiastowskiej występu-
ją później w  źródłach pisanych jako grody kasztelańskie, historycy wnoszą, 
że musiały one spełniać tę rolę już wcześniej111. Zatem można przypisać po-
dobną rolę grodowi w Smuszewie112. Należy przy tym się zgodzić z twierdze-
niami badaczy o nadrzędnej roli grodu w Łeknie113. Najprawdopodobniej była 
to zatem jednostka administracji niższego szczebla lub też gród nie pełniący 
takich funkcji, a służący jedynie jako gród refugialny, będący miejscem schro-
nienia miejscowej ludności w okresie zagrożenia militarnego. 

Frapującą kwestią w tym kontekście jest rola wczesnośredniowiecznego nasy-
pu, znajdującego się w północno – zachodniej części dawnego grodziska kul-
tury łużyckiej. Na obecnym etapie badań nie sposób precyzyjnie i z całą pew-

110  M. Przybył, Miejsce, SMDP, t. II, 1995, s. 18; zob: K. Modzelewski, Organizacja gospodarcza 
państwa piastowskiego, Poznań 2000, s. 76; H. Jankuhn, Wprowadzenie do archeologii 
osadnictwa, Warszawa 1983, s. 68- 69.

111  Ibidem. 
112  M. Przybył, Miejsce, SMDP, t. II, 1995, s. 19- 20.
113  Ibidem, s. 19.

Ryc. 8. Kierunki dystrybucji gipsu z Wapna (za: J. Skoczylas, Złoża kopalin).
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nością określić jego funkcji i chronologii. Jeżeli słusznym byłoby przypuszczenie, 
że należy go powiązać z zabytkami naczyń datowanych ogólnie na X – XII w., 
to byłby elementem struktury osadniczej okolic Wapna w fazach C – E. Funkcji 
obiektu możemy się domyślać na podstawie jego lokalizacji i kształtu odzwiercie-
dlonego w źródłach dziewiętnastowiecznych. Nasyp ten miał kształt zbliżony do 
stożka i położony był na północno – zachodniej krawędzi umocnień pra-
dziejowego grodziska. Grodzisko znajduje się na wzniesieniu pomiędzy 
jeziorami Czeszewskim i Smuszewskim, które w średniowieczu stanowiło 
prawdopodobnie wyspę na połączonych jeziorach. Prawdopodobnie był to 
obiekt o funkcjach militarno – obronnych, którego zadaniem było strzeże-
nie najdogodniejszej przeprawy przez Jezioro Czeszewskie, które w  tym 
miejscu ulegało zwężeniu. Dodatkowym argumentem przemawiającym za 
tą hipotezą może być obronność tego miejsca, wzmocniona przez istnienie 
wałów po grodzisku pradziejowym, które mogły być wtórnie wykorzystane 
jako dodatkowy element obronny. 

Faza E wczesnego średniowiecza

Na podstawie rozmieszczenia stanowisk archeologicznych możemy za-
uważyć początek przekształceń osadniczych rozpoczętych w  fazie E, czyli 
w okresie od początku XII w., do połowy XIII w. W skali ogólnokrajowej był 
to okres przejściowy pomiędzy systemem zasiedlenia występującym w okre-
sie początków państwa Polskiego, a  strukturą osadniczą, która rozwinie się 
w późniejszym okresie.

Na omawianym obszarze można zaobserwować podobne zjawiska do tych, 
obserwowanych w ogólniejszej skali. Najistotniejszym zjawiskiem jest zanik 
skupiska osadniczego w  Smuszewie przy brzegu Jeziora Czeszewskiego 
(ryc. 10). Znaczące jest to ze względu na rolę tego skupiska w poprzed-
nich fazach (zwłaszcza grodu). Brak kontynuacji w użytkowaniu grodu po-
twierdza w pewnym stopniu nie uwzględnienie go w Bulli Gnieźnieńskiej 
z 1136  r.114 Wyjaśnieniem tej sytuacji może być kryzys monarchii wcze-
snopiastowskiej w połowie XI w.115 Dodatkową wskazówką jest prawdo-
podobne spalenie grodu, stwierdzone w trakcie badań wykopaliskowych116. 
Zastanawiający jest fakt, że nie podjęto jego odbudowy. Być może w zmie-
nionej sytuacji politycznej i wewnętrznej państwa, lokalizacja tego grodu 
nie spełniała już w wystarczającym stopniu funkcji strategicznych. Warto 
przy tym zauważyć powstanie w tym czasie, niewielkiego wprawdzie, skupi-
ska osadniczego w Panigrodzu, złożonego z osady i śladu osadniczego (stan. 
nr 1, 16). Podejrzewać można, że miało to związek z grodem w Grocholinie, 

114  Ibidem, s. 24.
115  Ibidem, s. 26 – 27.
116  E. Cnotliwy, Grodziska,  s. 222.
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Ryc. 10. Rozmieszczenie osadnictwa w okolicach Wapna w fazie E wczesnego 
średniowiecza.

Jakub Linetty



31

który posiadał świetną lokalizację strategiczną. Znajdował się bowiem w po-
bliżu szlaku z Łekna do Nakła nad Notecią117. Jako założenie obronne mógł 
chronić centrum kraju przed napaściami z północy, w tym czasie przez Po-
morzan. Należy wspomnieć, że w połowie XII w. właścicielem Panigrodza był 
Zbylut Pałuka, fundator klasztoru cystersów w Łeknie118. Jednakże brak ści-
słej chronologii grodu w Grocholinie uniemożliwia wyjście poza przypuszcze-
nia. Istniejąca z kolei datacja sugeruje, że wspomniany gród w fazie E również już 
nie funkcjonował119.

Zasiedlone były natomiast nadal skupiska osadnicze w  Czeszewie 
i Wapnie, z osadami użytkowanymi w fazach wcześniejszych. Pojawiły się 
dodatkowo ślady osadnicze w  południowej części miejscowości Wapno 
(stan. nr 20 – 23). Penetracja doliny środkowego biegu Strugi, sporadyczna 
w poprzedniej fazie, ulega niewielkiemu zintensyfikowaniu. Świadectwem 
poszerzania strefy zasiedlenia w tym kierunku są ślady osadnicze w Stołę-
żynie (stan. nr 22, 24/29) i Ruścu (stan. nr 7) oraz punkt osadniczy w Sto-
łężynie (stan. nr 2).

W podobny sposób, rozwijało się skupisko osadnicze na północ od Jeziora 
Czeszewskiego. W miejsce osady i śladu osadniczego (stan. nr 1, 28), ukształ-
towały się w stosunku do poprzedniej fazy dwie nowe osady (13, 14). Zwiększe-
niu uległa natomiast strefa penetracji ówczesnego osadnictwa wzdłuż mniej-
szych cieków wodnych. Odzwierciedla się to w  „nowych” punktach osadni-
czych wzdłuż Stawicznej w Czeszewie (stan nr 21) i Kujawkach (stan. nr 10 – 11). 
Punkty osadnicze (Smuszewo, stan. nr 14) wskazują na wykorzystanie doliny 
cieku wodnego Podolin – Smuszewo. Brakuje natomiast śladów penetracji 
wysoczyzn w Podolinie (stan. nr 2) i Srebrnej Górze (stan. nr 1a, 2). W tej 
ostatniej miejscowości ślady ludzkiej działalności przesuwają się na północny 
zachód w porównaniu z poprzednią fazą. 

Wprawdzie większość stanowisk zlokalizowanych jest na krawędziach do-
lin, to jednak zaznaczyły się w  tym okresie nowe tendencje rozwojowe. Ta-
kim zjawiskiem było pojawienie się nowych skupisk osadniczych położonych 
na wysoczyznach. Być może związane było to z początkiem rolniczego użyt-
kowania gleb ciężkich (które tam występują) będącego objawem gruntownych 
zmian w kulturze rolniczej i gospodarczej (sprzężajna uprawa), powodujących 
rozszerzenie potencjalnych areałów ziemi uprawnej120.  Objawem tych zja-
wisk było założenie osady w Panigrodzu, która znajdowała się wprawdzie 
wśród terenów podmokłych, zajmowała jednak centralne miejsce na wzgó-
rzu. Drugie skupisko osadnicze wytworzyło się na wysoczyźnie we wsiach 

117  A. M. Wyrwa, Wczesnośredniowieczne grodzisko w Łeknie, „SMDP”, t. II, 1995, s. 47- 48.
118  W. Semkowicz, Ród, s. 235; zob. Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski (dalej KDW) I, nr 18.
119  Na podstawie pojedynczych skorup, znalezionych w okolicy tego stanowiska, określono jego 

chronologię na IX – poł X w. (czyli fazę C). Niestety reprezentatywność ceramiki, w przypad-
ku stanowiska nie objętego uprawą, jest niewielka, zob. E. Dygasiewicz, Materiały, s. 86. 

120  S. Kurnatowski, osad.ictwo, t. XXIX, 1968, s. 190 – 191.

Rozmieszczenie osadnictwa wczesnośRedniowiecznego w okoLicach wapna



32

Mokronosy (stan. nr 7, 16, 17) i Turza (stan. nr 11,16). Zidentyfikowano 
tam osadę, trzy ślady osadnicze i punkt osadniczy. Faza E charakteryzo-
wała się zatem ogólnie dużym zwiększeniem strefy zasiedlenia. Wyjątek sta-
nowi tutaj skupisko osadnicze wokół grodu w Smuszewie. Gęstość zasiedlenia 
poszczególnych skupisk przedstawia się w  sposób zróżnicowany. Szczegól-
nie nowo powstałe skupiska osadnicze charakteryzują się niewielkim zagęsz-
czeniem. W zamieszkanych od wcześniejszych faz skupiskach, w Czeszewie 
i Wapnie, zaznacza się dalsze zagęszczenie stanowisk. Zwiększenie ekumeny 
jest zapewne związane z rozwojem demograficznym tego zespołu osadnicze-
go (ryc. 10). Zmiany te występują na tle podobnych zjawisk w skali regional-
nej w XI i XII w.121 Wyjaśnić mogą to dwie przyczyny: polityka osadnicza 
panującego i  feudałów oraz naturalny rozwój ludnościowy spowodowany 
postępem gospodarczym w tym czasie. Można przypuszczać, iż dokonała się 
wtedy właściwa kolonizacja wewnętrzna. 

Z omawianej fazy wczesnego średniowiecza pochodzą pierwsze wzmianki 
pisane dotyczące osad z okolic Wapna. Pierwsza znajduje się w Bulli Gnieź-
nieńskiej z 1136 r. Została w tym dokumencie wymieniona wieś Podolin wraz 
z  osadnikami122 jako część prowincji żnińskiej arcybiskupstwa gnieźnień-
skiego123. Wszakże istnienia osady w tej miejscowości nie potwierdzają da-
ne archeologiczne, lecz ślady takiej znaleziono dla okresu poprzedniego. 
Kolejne miejscowości wymienione są w  1153 r. Mowa tu o  miejscowo-
ściach: Czerlin, Panigródz, Mokronosy i  Turza, wzmiankowanych w  ak-
cie fundacji klasztoru w Łeknie. Wymienieni są właściciele tych miejsco-
wości: Sławnik i Piotr (Mokronosy), Zbylut Pałuka (Panigródz, Czerlin) 
i  Ogierz (Turza)124. Wszyscy, oprócz ostatniego, są reprezentantami ro-
du Pałuków. Natomiast Ogierz został zaliczony przez ks. Stanisława Ko-
zierowskigo do rodu Porajów – Różyców125, a przez Władysława Semko-

121  K. Grążawski, Dynamika i struktura zasiedlenia rejonu środkowej Drwęcy we wczesnym śre-
dniowieczu, Studia nad osadnictwem średniowiecznym ziemi chełmińskiej, t. IV, Toruń 
1999, s. 16; zob: S. Kurnatowski, osad.ictwo, s. 190.

122  KDW I, nr 7: Item Potulino cum his: Svircs, Boranta, Curassec, Selistriy, Redec.
123  KDW I, nr 7; zob. W. Semkowicz, Ród, s. 236; J. Leśny, Ze studiów nad osadnictwem, 

„Slavia Antiqua”, t. XX, Poznań 1975, s. 142 - 143.
124  J. Dobosz, Dokument fundacyjny klasztoru cystersów w Łeknie, SMDP, Poznań 1989, s. 55, 

72, 82.; zob. W. Semkowicz, Ród Pałuków, Kraków 1907, s. 235- 236; KDW I, nr 18; 
Notum sit omnibus, quod dux Bolezlaws frater Mesiconis contulit beato Petro villam nomi-
ne Manthev, Predzlaus pater Chebde Glovicov, Pradota Vereniz, Predwoy Loscuniam, Brodi-
zlaws Olesno, uxor Zbiludi Gostizlave et Kasckov, filii eius Coprvice, Mocrhonoz: Zlavnicus et 
Petrus, Ogerius. Et hee sunt ville quarum decime adtinent ecclesie beati Petri: Bartozege, 
Slosym, Bucove, Thuran, Dambagora Philippi, Dambrovici, Slachowo, Domabore, Ochudyno, 
Moracovo, Bliscowice, Lokno, Cirnelina, Conino, Crosno, Mocronoz, Copriwcino. Igitur si quis hec 
violaverit, anathema sit.; Spolszczona wersja imienia Oger brzmi wg. J. Dobosza: Ogierz, 
a wg. W. Semkowicza: Ogier.

125  S. Kozierowski, Pierwotne osiedlenie ziemi gnieźnieńskiej wraz z Pałukami w świetle nazw geo-
graficznych i charakterystycznych imiona rycerskich, „Slavia Occidentalis” t. II/IV, 1925, s. 45, 57, 60. 
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wicza do rodu Niałków126. Podobnie jak w przypadku Podolina nie są to 
miejscowości o  dużej ilości i  gęstości śladów ludzkiej działalności, choć 
w  tych przypadkach odnotowujemy osady i  ślady osadnicze. Ciekawy jest 
fakt, że w przypadku tego dokumentu wzmiankowane są miejscowości, objęte 
od niedawna zasięgiem zasiedlenia. 

Źródła pisane, późniejsze od aktu fundacji klasztoru w Łeknie, pochodzące za-
zwyczaj z pierwszej połowy XIII w., wskazują na dalsze funkcjonowanie skupisk 
osadniczych w miejscowościach Czerlin, Panigródz, Mokronosy i Turza127. 

Faza F wczesnego średniowiecza

 Ostatni okres chronologiczny, który zostanie omówiony w niniejszym ar-
tykule, czyli faza – F, (do połowy XIV w.), charakteryzuje się spadkiem ilo-
ści stanowisk archeologicznych (ryc. 11). Porównywalne zjawisko obserwuje 
się również na innych obszarach naszego kraju128. Na omawianym terytorium 
najbardziej jest to widoczne w  rozrzedzeniu stanowisk w  skupisku osadni-
czym w Wapnie. Wprawdzie zidentyfikowano tu punkt i  ślady osadnicze 
(stan. nr 3,10,14), to jednak szereg stanowisk z poprzednich okresów prze-
staje być użytkowana. Zaobserwować można, że dotychczasowa, najistot-
niejsza strefa zasiedlenia (czyli strefa największej rynny glacjalnej), straciła 
zdecydowanie na znaczeniu. Ciekawe w  tym kontekście jest pojawienie 
się skupiska osadniczego w miejscowości Srebrna Góra, z osadą włącznie 
(stan. nr 1a, 1b, 2, 9, 13, 18). W tym czasie kształtuje się również skupisko 
osadnicze na wschodniej krawędzi doliny Strugi, w miejscowości Rusiec. 
Skupisko to reprezentowane jest przez dwie osady (stan. nr 6, 14). W pozosta-
łych miejscowościach występują drobne zmiany w poszczególnych skupiskach 
osadniczych. W Czeszewie skupisko osadnicze zmniejszyło się o osadę i dwa 
punkty osadnicze. Pojawiły się z kolei dwa nowe punkty osadnicze (stan. nr 
22, 23). W Smuszewie pojawił się nowy punkt osadniczy (stan. nr 17). W Pa-
nigrodzu osadnictwo tej fazy reprezentowane było jedynie przez trzy ślady 
osadnicze (stan. nr 30, 33, 37). Niewielkim zmianom uległo skupisko osadni-
cze w Mokronosach, gdzie zasiedlona była nadal osada (stan. nr 7), odnoto-
wano kolejny punkt osadniczy stan. nr 8 oraz w Turzy (odnotowano kolejny 
ślad osadniczy stan. nr 19). Ślady osadnicze odnotowano również w miejsco-
wości Komasin (stan. nr 3) oraz Piotrkowice (stan. nr 10). Z rozmieszczenia 
stanowisk tej fazy wynika, że zasadniczo odstąpiono wtedy od lokalizacji osad 
przy krawędziach dolin. Skupiska osadnicze gromadzą się wtedy głównie na 
wysoczyznach.

126  W. Semkowicz, Ród, s. 207.
127  KDW I, nr 63; KDW I, nr 101; KDW I, nr 272; zob. W. Semkowicz, Ród Pałuków, 

Kraków 1907, s. 235 – 236.
128  B. Dzieduszycka, Z badań, „Slavia Antiqua”, t. XXXV, Poznań 1994, s. 88; K. Grążawski, 

Dynamika, s. 23 – 24; S. Kurnatowski, osad.ictwo, t. XXIX, 1968, s. 190.
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Ryc. 11. Rozmieszczenie osadnictwa w okolicach Wapna w fazie F wczesnego 
średniowiecza.
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Zjawiska te wytłumaczone być mogą ekspansją włości feudalnych i dąże-
niem do konsolidacji dóbr. Prowadziło to do zwiększenia zróżnicowania dy-
namiki i  form rozwoju osadnictwa w  poszczególnych miejscowościach, czy 
grupach miejscowości. Należy zauważyć, że trend ten był odnotowywany 
również w  innych regionach Polski. Jest to zapewne spowodowane konsoli-
dacją własności prywatnej, związanej z  przejęciem władzy gruntowej przez 
Kościół i możnych129. Nie bez wpływu były również inne zjawiska o charak-
terze ogólnopolskim. Głównie kolonizacja na prawie niemieckim oraz ogól-
ny wzrost poziomu gospodarczego kraju130. Rozwój administracji i gospodarki 
wpłynął zapewne na zmianę sposobów komunikacji (z wodnych na lądowe) 
oraz na zwiększenie areałów ziem uprawnych131. 

W XIII w. pojawiają się w źródłach pisanych: Lęgniszewo w 1282 r.132 oraz 
Wapno w 1299 r. W sprawie sądowej pomiędzy klasztorem w Łeknie a kome-
sem Rozalem o wieś Dębogórę świadkiem był Adam z Wapna133. W doku-
mencie wydanym przez Władysława Łokietka w 1299 r. figuruje wśród kilku 
możnych134. Jest to pierwsza wzmianka o tej miejscowości, z której wnosić 
można, iż Adam z Wapna był znaczną osobistością, skoro asystował księ-
ciu i najznaczniejszym feudałom w rozsądzaniu sporu. W XIV w. wymie-
niany jest kolejny rycerz z Wapna, również Adam. Znany jest on z kilku 
dokumentów, w świetle których obejmował prawdopodobnie urząd kasz-
telana w  Bninie w  1351 r.135 po czym był prawdopodobnie kasztelanem 
w  Ostrowie Lednickim w  1352 r.136 Następnie sprawował urząd podko-
morzego kaliskiego od 1357 r. do co najmniej 1365 r.137 W tym roku po 
raz ostatni jest wzmiankowany jako ojciec Obolita138. Oprócz informacji 
dotyczących Wapna, w pierwszej połowie XIV w., występuje ponownie Po-
dolin w 1335 r.139 Większą ilość informacji o miejscowościach dostarczają do-
kumenty z drugiej połowy XIV w. W 1360 r. pojawia się nazwa miejscowo-
ści – Czeszewo140. W  dokumencie przekazania dziesięcin na rzecz kościoła 

129  B. Dzieduszycka, Z badań, „Slavia Antiqua", t. XXXV, Poznań 1994, s. 88.
130 J. Kostrzewski, Wielkopolska, s. 281- 282.
131  Układ organizacji przestrzennej powstały w  wyniku zmian w  XII i  XIII w. zwany jest 

niekiedy transportowym, ze względu na rosnącą rolę kontroli transportu. Przejawem 
takiego działania władzy jest przymus drogowy, prawo mili i prawo składu. zob: S. Moździoch, 
Castrum Munitissimum Bytom, Warszawa 2002, s. 222-223.

132  KDW I, nr 505: Legenisco.
133  KDW II,  nr 821.
134  Ibidem.
135  A. Gąsiorowski, Urzędnicy wielkopolscy XII- XV wieku. Spisy, Wrocław, Warszawa, Kraków, 

Gdańsk, Łódź 1985, s. 100.
136  Ibidem, s. 139; zob.  KDW III, nr 1313; KDW VI, nr 175.
137  Ibidem, s. 117; zob.  KDW VI, nr 212; KDW III, nr 1546.
138  KDW III, nr 1546: Obolito subcamerarii Kalissiensis heredis de Wapno.
139  KDW II, nr 1141.
140  KDW III,  nr 1430: Cessewo.
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w Kwieciszewie z 1358 r. po raz pierwszy wymieniona jest, obok Wapna, miej-
scowość Stołężyn141. Z tego samego roku pochodzi pierwsza informacja pisa-
na o miejscowości Dziewierzewo142. O miejscowości Wiśniewo wspomniano 
w dokumentach z 1360  r.143 i 1364 r.144.  Miejscowość ta wraz z sąsiednim 
Smuszewem pojawia się w akcie nadania Mikołajowi, plebanowi z Kościel-
ca dziesięciny z  tych miejscowości. Dokument ten jest pierwszą informacją 
o Smuszewie145. Miejscowość Srebrna Góra znajduje się w dokumentach rów-
nież dzięki jej właścicielom. Pierwsza wzmianka pochodzi z 1386 r.146. Infor-
macje o Srebrnej Górze pojawiają się jeszcze w kilku późniejszych źródłach147. 
Pod koniec XIV w. odnotowany był Rusiec148. 

Jednym z najistotniejszych zmian w tym okresie było ukształtowanie się 
dwóch największych skupisk osadniczych w Czeszewie i Srebrnej Górze (po-
łożonej w połowie drogi między Łeknem a Żninem). Wskazywać to może 
na kierunek zmian w strukturze osadniczej. Zmiany doprowadzą ostatecznie 
do ukształtowania się struktury osadniczej późnego średniowiecza, której od-
zwierciedleniem jest podział parafialny149. Zarówno Czeszewo jak i Srebrna 
Góra będą później miejscowościami parafialnymi. Dodatkowo kościoły para-
fialne w średniowieczu powstaną również w Panigrodzu i Dziewierzewie150. 
Niestety skupisko osadnicze w tej ostatniej miejscowości nie zostało rozróż-
nione pod względem szczegółowej chronologii. Jednak ilość stanowisk, jak 
i rozwijające się skupisko w pobliskim Ruścu wskazuje, że w tej miejscowości 
musi również znajdować się znaczna ilość stanowisk z ostatniej fazy wczesne-
go średniowiecza. 

4. Stanowiska o nie ustalonej funkcji 
     i niesprecyzowanej chronologii

W  niniejszej analizie rozmieszczenia osadnictwa nie uwzględniono całego 
szeregu stanowisk o nie ustalonej funkcji, a  także o niesprecyzowanej chro-
nologii. Zdecydowana większość z nich, to stanowiska rozpoznane w wyniku 

141  KDW III, nr 1820: Stoliszino.
142  KDW III, nr. 1379: Czeverzewo.
143  KDW III, nr. 1430: Wisnewo.
144  KDW III, nr 1512.
145  KDW VI, nr. 265: Smoszewo.
146  KDW III, nr. 1858: Nicolaus heres in Srzebrznagorka.
147  KDW III, nr 1973: nobilis vir Nicolaus heres de Srzebrznagora.
148  S. Kozierowski, Pierwotne osiedlenie ziemi gnieźnieńskiej wraz z Pałukami w świetle nazw 

geograficznych i  charakterystycznych imiona rycerskich, „Slavia Occidentalis” t. II/IV, 1925, 
s.  42; zob. W. Hensel, Z. Hilczer - Kurnatowska, Studia i materiały do osadnictwa Wielko-
polski wczesnohistorycznej, Poznań 1980,  t. 5, s. 444- 445.

149  W. Semkowicz, Ród, mapa.
150 S. Kozierowski, Szemantyzm historyczny ustrojów parafialnych dzisiejszej archidiecezji gnieź-

nieńskiej, Poznań 1934, s. 30, 38, 154, 201.
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badań powierzchniowych AZP, na terenie województwa kujawsko – pomor-
skiego, których chronologia została ogólnie wskazana na średniowieczną, 
względnie wczesnośredniowieczną. Ponadto nie uwzględniono również 
stanowisk, których istnienie nie zostało pozytywnie zweryfikowane. Takim 
jest stanowisko Włodzimierzewo nr 6, wzmiankowane jako grodzisko naj-
prawdopodobniej wczesnośredniowieczne. W archiwum Muzeum Archeolo-
gicznego w Poznaniu jest notatka mówiąca o istnieniu we Włodzimierzewie 
(gmina Kcynia), grodziska najprawdopodobniej wczesnośredniowiecznego. 
W  spisie stanowisk z  badan AZP zostało ono wykazane, jednak nie wery-
fikowane. Zostało uwzględnione również w Studiach i materiałach do osadnictwa 
Wielkopolski wczesnohistorycznej. Opracowanie to potwierdza brak badań weryfi-
kacyjnych na tym stanowisku151. 

Podobnie nie uwzględniono, traktowanego niekiedy jako grodzisko śre-
dniowieczne, stanowiska Graboszewo nr 1, położonego na terenie woj. wiel-
kopolskiego, gmina Wapno (ryc. 12). Interesującą kwestią jest funkcja i chro-
nologia sztucznego usypiska ziemnego w Graboszewie (stan. nr 1). Informację 
na temat jego istnienia uzyskał Włodzimierz Szafrański w  roku 1950152. 
Często było ono interpretowane jako grodzisko stożkowate wczesno, bądź 

151  W. Hensel, Z. Hilczer- Kurnatowska, A. Łosińska, Studia, t. VII, s. 255.
152  W. Hensel, Studia, t. II , s. 131; zob. notatka w Archiwum MAP.

Ryc. 12. Stanowisko o nieokreślonej chronologii i funkcji (być może gródek 
stożkowaty), Graboszewo stan. nr 1.
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późno średniowieczne153. W ramach badań powierzchniowych AZP, podczas 
weryfikacji tego stanowiska, znaleziono tylko ceramikę kultury przeworskiej i no-
wożytną154. Wydaje się jednak, że badania powierzchniowe, oparte na analizie 
ceramiki, w przypadku stanowisk nie objętych działalnością rolniczą, ani żad-
ną inną, nie mają wielkiej wartości poznawczej. Charakter tego stanowiska nie 
sprzyja wiarygodności tego typu badań. Jest bowiem nieużytkowane w celach 
rolniczych, przez co nie ma możliwości pozyskania reprezentacyjnej próby 
źródeł ruchomych. Stanowisko to jest nasypem ziemnym, trzeba więc pamię-
tać, że w takich przypadkach reprezentatywność materiału zabytkowego zna-
lezionego na powierzchni jest znikoma. Stanowisko to może mieć związek 
z rycerskim rodem Nałęczów, do których należało w XIV w. sąsiednie Dzie-
wierzewo. Ks. Stanisław Kozierowski uważał, że Graboszewo wchodziło 
w skład ich majątku, pomimo braku potwierdzenia w źródłach pisanych. 
Doszukiwał się jakiś powiązań z Graboszewem w powiecie wrzesińskim, 
nie precyzując jednak swych podejrzeń i nie podając ewentualnej literatu-
ry. Ciekawym jest też fakt występowania charakterystycznej roślinności gro-
dowej na tym stanowisku155.

Podsumowanie

Tereny będące przedmiotem powyższych rozważań były, w świetle źró-
deł, peryferiami względem ówczesnych centrów osadniczych, czy pań-
stwowych. Jednakże odgrywały względnie istotną rolę ze względu na złoża 
gipsu i (ewentualnie) w związku z eksploatacją solanek. Istniał tu w fazach 
C i D niewielki lecz stabilny zespół osadniczy z grodem w Smuszewie na 
czele. Jednakże w kolejnych okresach struktury zasiedlenia uległy na tym 
obszarze tak daleko idącym zmianom, że trudno wskazać na jeden główny 
ośrodek. Powstają wtedy inne zespoły osadnicze, których odzwierciedle-
niem są średniowieczne parafie kościelne: Czeszewo, Dziewierzewo, Pani-
gródz i Srebrna Góra. 

Jednym z  celów niniejszej pracy było uporządkowanie dotychczasowej 
wiedzy, przede wszystkim archeologicznej. Wykorzystano wszystkie dostępne 
opracowania z tym związane. Ponadto uwzględniono liczne informacje znaj-
dujące się w Archiwum Muzeum Archeologicznego w Poznaniu i Archiwum 
WKZ w Poznaniu.

Należy jednak pamiętać, że wyniki tej pracy uzależnione są od stanu ba-
dań, wysoce niezadawalającego. Powyższe ustalenia powinny być zatem wery-
fikowane wraz z postępem prac terenowych.

153  Z. Celka, Rośliny naczyniowe grodzisk Wielkopolski, Poznań 1999, s. 34.
154  Sprawozdanie z badań AZP w Archiwum WKZ.
155  Z. Celka, Rośliny, s. 115. 
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Katalog

W  niżej przedstawionym katalogu znajdują się podstawowe informacje 
o  wczesnośredniowiecznych stanowiskach archeologicznych zidentyfikowa-
nych w  trakcie wykopalisk, badań powierzchniowych oraz znalezisk przy-
padkowych. Większość ze stanowisk odkryto w trakcie realizacji badań AZP 
na tym obszarze. W przypadku pozostałych zamieściłem literaturę, w której 
można znaleźć bliższe informacje na temat okoliczności odkrycia i charakteru 
stanowiska. 

Numeracja stanowisk z niniejszego katalogu została zastosowana do ozna-
czenia stanowisk na mapach ilustrujących rozmieszczenie osadnictwa, rezy-
gnując tym samym z uwzględnienia w odwzorowaniu kartograficznym nume-
rów stanowisk w ramach poszczególnych miejscowości.

Np. Miejscowość Nr
Stan. Funkcja Chronologia Arkusz 

AZP Uwagi

1. Czerlin - cmentarzysko 
szkieletowe

D 41- 32 J. Kostrzewski, 
Wielkopolska …, 
Warszawa, Wrocław 1955, 
s. 281- 282; W. Hensel, 
Studia i…, Poznań
1950, T. 1, s. 140; J. 
Leśny, Ze studiów nad 
osadnictwem…, „Slavia 
Antiqua”,  1975, s. 173; zob. 
notatki w Archiwum MAP;

2. Czerlin 8. śl. osad. C-D 41- 32

3. Czerlin 9. śl. osad. Mł. fazy 41- 32 Stanowiska uwzględnione 
na mapie stanowisk 
o niekreślonej ścisłej 
chronologii

4. Czerlin 20. śl. osad. Mł. fazy 41- 32

5. Czeszewo 1. osada D 42- 32

6. Czeszewo 2. osada D/E 42- 32 W. Hensel, Studia 
i …, Poznań
1950, T. 1, s. s. 145; J. 
Leśny, Ze studiów nad 
osadnictwem …, „Slavia 
Antiqua”,  1975, s. 158.

7. Czeszewo 13. osada E/F 42- 32

8. Czeszewo 14. osada E/F 42- 32

9. Czeszewo 18. śl. osad. - 42- 32 Dokładna lokalizacja 
nieznana

10. Czeszewo 21. p. osad. E/F 42- 32

11. Czeszewo 22. p. osad. F 42- 32

12. Czeszewo 23. p. osad. F 42- 32

13. Czeszewo 24. p. osad. D/E 42- 32

14. Czeszewo 28. śl. osad. D 42- 32
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15. Czeszewo 30. p. osad. D/E 42- 32

16. Czeszewo 33. rzekoma osada 
palafitowa

 Stanowisko 
pradziejowe

42- 32 K. Libelt, Mieszkania 
nawodne…, „Tygodnik 
Wielkopolski”, Poznań 
1871, r. I, nr 5, s. 60 – 62.
Karta Ewidencji 
Stanowiska Podwodnego 
w Archiwum WKZ 
w Poznaniu.

17. Czeszewo 7. śl. osad. F/późne 
średniowiecze

42- 32 W. Hensel, Studia 
i …, Poznań
1950, T. 1, s. 145.
Grot oszczepu.

18. Dziewierzewo 2. śl. osad. - 41- 33

19. Dziewierzewo 4. śl. osad. - 41- 33

20. Dziewierzewo 5. śl. osad. - 41- 33

21. Dziewierzewo 6. śl. osad. - 41- 33

22. Dziewierzewo 7. śl. osad. - 41- 33

23. Dziewierzewo 8. osada - 41- 33

24. Dziewierzewo 10. śl. osad. - 41- 33

25. Dziewierzewo 12. śl. osad. - 41- 33

26. Dziewierzewo 13. śl. osad. - 41- 33

27. Dziewierzewo 14. osada - 41- 33

28. Dziewierzewo 15. p. osad. - 41- 33

29. Dziewierzewo 16. p. osad. - 41- 33

30. Dziewierzewo 18. p. osad. - 41- 33

31. Dziewierzewo 19. p. osad. - 41- 33

32. Dziewierzewo 21. p. osad. - 41- 33

33. Dziewierzewo 22. p. osad. - 41- 33

34. Dziewierzewo 24. p. osad. - 41- 33

35. Dziewierzewo 25. śl. osad. - 41- 33

36. Dziewierzewo 26. p. osad. - 41- 33

37. Dziewierzewo 31. śl. osad. - 41- 33

38. Dziewierzewo 32. p. osad. - 41- 33

39. Dziewierzewo 34. p. osad. - 41- 33

40. Dziewierzewo 36. śl. osad. - 41- 33

41. Dziewierzewo 38. p. osad. - 41- 33

42. Dziewierzewo 39. osada - 41- 33

43. Dziewierzewo 40. śl. osad. - 41- 33

44. Dziewierzewo 41. śl. osad. - 41- 33

45. Dziewierzewo 42. śl. osad. - 41- 33

46. Dziewierzewo 43. śl. osad. - 41- 33

47. Dziewierzewo 44. p. osad. - 41- 33

48. Dziewierzewo 45. osada - 41- 33

49. Dziewierzewo 46. śl. osad. - 41- 33
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50. Dziewierzewo 47. śl. osad. - 41- 33

51. Dziewierzewo 48. śl. osad. - 41- 33

52. Dziewierzewo 52. p. osad. - 41- 33

53. Dziewierzewo 53. śl. osad. - 41- 33

54. Dziewierzewo 55. śl. osad. - 41- 33

55. Dziewierzewo 56. śl. osad. - 41- 33

56. Dziewierzewo 58. p. osad. - 41- 33

57. Dziewierzewo 60. p. osad. - 41- 33

58. Dziewierzewo 62. śl. osad. - 41- 33

59. Dziewierzewo 64. śl. osad. - 41- 33

60. Dziewierzewo 65. śl. osad. - 41- 33

61. Dziewierzewo 66. osada - 41- 33

62. Dziewierzewo 67. śl. osad. - 41- 33

63. Dziewierzewo 68. śl. osad. - 41- 33

64. Dziewierzewo 69. p. osad. - 41- 33

65. Graboszewo 1. grodzisko? ? 41- 33 W. Hensel, Studia i …, 
Poznań 1953, t. 3, s. 131; 
notatka w Archiwum 
MAP; Z. Celka, 
Rośliny naczyniowe 
grodzisk wielkopolski, 
Poznań 1999, s. 115.

66. Graboszewo 4. p. osad. - 41- 33

67. Grocholin 1. grodzisko C (?) 41- 33 W. Kowalenko, 
Grody i osadnictwo 
grodowe Wielkopolski 
wczesnohistorycznej 
(od VII do XII wieku), 
Poznań 1938, s. 157; 
W. Hensel, Studia i…, 
Poznań 1953, t. 3, s. 139 
– 140; E. Dygasiewicz, 
Materiały do osadnictwa 
wczesnohistorycznego 
z obszaru województwa 
bydgoskiego, Komunikaty 
Archeologiczne, t. V, 
Bydgoszcz 1995, s. 85 – 86.

68. Komasin 3. śl. osad. F 42- 33 

69. Komasin 6. śl. osad. D 42- 33

70. Komasin 7. śl. osad. D 42- 33

71. Kujawki 7. śl. osad. D 42- 32

72. Kujawki 10. p. osad. E-F 42- 32

73. Kujawki 11. p. osad. E-F 42- 32

74. Mokronosy 16. p. osad. E 43- 32

75. Mokronosy 17. śl. osad. E 43- 32

76. Mokronosy 7. osada E/F 43- 33

77. Mokronosy 8. p. osad. F 43- 33

78. Nadborowo 1. śl. osad. - 42- 33
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79. Nadborowo 2. śl. osad. - 42- 33

80. Nadborowo 3. śl. osad. - 42- 33

81. Nadborowo 4. śl. osad. - 42- 33

82. Nadborowo 6. śl. osad. - 42- 33

83. Nadborowo 7. śl. osad. - 42- 33

84. Nadborowo 8. śl. osad. - 42- 33

85. Nadborowo 11. śl. osad. - 42- 33

86. Nadborowo 21. p. osad. - 42- 33

87. Nadborowo 23. p. osad. - 42- 33

88. Nadborowo 24. osada - 42- 33

89. Nadborowo 26. osada - 42- 33

90. Nadborowo 31. osada - 42- 33

91. Nadborowo 32. śl. osad. - 42- 33

92. Nadborowo 33. osada - 42- 33

93. Nadborowo 34. śl. osad. - 42- 33

94. Panigródz 1. osada E 41- 32

95. Panigródz - cmentarzysko 
szkieletowe

_ 41- 32 W. Hensel, Z. Hilczer 
– Kurnatowska, 
Studia i …, Poznań
 1980,  t. 5, s. 20.

96. Panigródz 7. śl. osad. - 41- 32

97. Panigródz 16. śl. osad. E 41- 32

98. Panigródz 19. śl. osad. - 41- 32

99. Panigródz 30. śl. osad. F 41- 32

100. Panigródz 32. śl. osad. - 41- 32

101. Panigródz 33. śl. osad. F 41- 32

102. Panigródz 37. śl. osad. F 41- 32

103. Panigródz 44. śl. osad. - 41- 32

104. Panigródz 51. śl. osad. - 41- 32

105. Panigródz 54. śl. osad. - 41- 32

106. Paryż 2. śl. osad. - 42- 33

107. Piotrkowice 4. śl. osad. - 43- 33

108. Piotrkowice 10. śl. osad. F 43- 33

109. Podolin 2. p. osad. E 42- 32

110. Podolin 10. osada D 42- 32

111. Podolin 12. p. osad. F 42- 32

112. Rusiec - ? D 41- 33 W. Hensel, Z. Hilczer 
- Kurnatowska, 
Studia i …, Poznań
 1980,  t. 5, s. 444- 445.
Lokalizacja nieznana

113. Rusiec 6. osada F 41- 33

114. Rusiec 7. śl. osad. E 41- 33

115. Rusiec 14. osada F 41- 33
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116. Rusiec 17. p. osad. D 41- 33

117. Smuszewo 1. grodzisko C - D 42- 32 W. Kowalenko, 
Grody i osadnictwo 
grodowe Wielkopolski 
wczesnohistorycznej (od 
VII do XII wieku), Poznań 
1938, s. 68; D. Durczewski, 
Sprawozdanie z badań 
na grodzisku i osadzie 
otwartej w Smuszewie 
pow. Wągrowiec, stan.1, 
„Fontes Archeologici ”, 
1970, t. XX, s. 272- 274; 
E. Cnotliwy, Grodziska 
…, „Slavia Antiqua”, 
1990, t. 32, s. 171- 240.

118. Smuszewo 2. osada C - D 42- 32 Z. Rajewski, Grodzisko 
w miejscowości 
Smuszewo, pow. 
Wągrowiec, „Wiadomości 
Archeologiczne”, 1957,t. 
24, z. 3, s. 255- 257. 

119. Smuszewo 3. osada na terenie 
grodziska kultury 
łużyckiej
(Grodzisko 
stożkowate?)

C – D
(E?)

42- 32 W. Hensel, Z. Hilczer- 
Kurnatowska, Studia 
i …, Poznań 1987, t. 6, 
s. 186; D.  Durczewski, 
Prasłowiański gród 
w Smuszewie, 
Poznań 1970, s. 11.
Rękopis w Bibliotece 
Jagiellońskiej 
6204 z. 3, s.46

120. Smuszewo 14. p. osad. E/F 42- 32

121. Smuszewo 17. p. osad. F 42- 32

122. Smuszewo - czaszka - 42- 32 W. Hensel, Z. Hilczer- 
Kurnatowska, Studia i …, 
Poznań 1987, t. 6, s. 185; 
J. Leśny, Ze studiów nad 
osadnictwem…, „Slavia 
Antiqua”,  1975, s. 174.

123. Srebrna Góra 1 a. śl. osad. E/F 42- 33

124. Srebrna Góra 1 b. ? F 42- 33 W. Hensel, Z. Hilczer- 
Kurnatowska, Studia i …, 
Poznań 1987, t. 6, s. 215.

125. Srebrna Góra 2. śl. osad. E/F 42- 33

126. Srebrna Góra 9. śl. osad. F 42- 33

127. Srebrna Góra 13. śl. osad. F 42- 33

128. Srebrna Góra 18. śl. osad. F 42- 33

129. Srebrna Góra 19. śl. osad. D 42- 33

130. Srebrna Góra ? osada
/ p. osad.?

F 42- 33

131. Srebrna Góra ? szkielet ? 42- 33 W. Hensel, Z. Hilczer- 
Kurnatowska, Studia i …, 
Poznań 1987, t. 6, s. 214.

132. Stołężyn 2. p. osad. E 42- 32

133. Stołężyn 22. śl. osad. E 41- 32
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134. Stołężyn 24/9?. śl. osad. E 41- 32

135. Stołężyn 30 śl. osad. - 41- 32

136. Turza 19 śl. osad. F 43- 33

137. Turza 11 śl. osad. E, F 43- 33

138. Turza 16 śl. osad. E ,F 43- 33

139. Wapno ? 3 depozyty
złotych 
przedmiotów 
pochodzenia 
skandynawskiego

A
(V – VI wiek)

42- 32 J. Żak, Studia…, Wrocław- 
Warszawa-Kraków 
1962; J. Żak, Brakteaty…, 
„Przegląd Archeologiczny”, 
vol. 9, 1950, s. 80- 110; 
J. Żak, Wapno, 
„Słownik Starożytności 
Słowiańskich”, t. VI, 
Poznań, 1980,  s. 318- 319; 
M. Kara, Skandynawski…, „ 
Przegląd Archeologiczny.” 
Vol. 42, 1994, s. 73-105; 
H.  Łowmiański,  Początki 
Polski, t. 2, Warszawa 1963, 
s. 372- 373; J. Kostrzewski, 
Wielkopolska …, 
Warszawa, Wrocław 1955, 
s. 264; J. Leśny, Ze studiów 
nad osadnictwem…,Slavia 
Antiqua”, t. 22, Poznań 1975, 
s. 137; B. Dzieduszycka, 
Z badań…, „Slavia 
Antiqua”, t. 35, Poznań 
1994, s. 84; W. Hensel, 
Z.  Hilczer-Kurnatowska, 
A. Łosińska, Studia i…, 
t. 7, Poznań 1995, s. 146.

140. Wapno 1. osada? C-E 42- 32 W. Hensel, Z. Hilczer- 
Kurnatowska, A. 
Łosińska,  Studia i …, 
Poznań 1995, t. 7, s. 146; 
J. Leśny, Ze studiów nad 
osadnictwem …, „Slavia 
Antiqua”,  1975, s. 167;
Sprawozdanie z badań 
AZP w Archiwum 
WKZ w Poznaniu.

141. Wapno 2. osada C-E 42- 33 W. Hensel, Z. Hilczer- 
Kurnatowska, A. Łosińska,  
Studia i …, Poznań 
1995, t. 7, s. 148; notatka 
w Archiwum MAP. 
Spis stanowisk z badań 
AZP w Archiwum 
WKZ w Poznaniu.

142. Wapno 3. p. osad. F 42- 32

143. Wapno 5. p. osad. D/E 42- 32

144 Wapno 6. śl. osad. ? 41- 32

145. Wapno 9. osada C-E 42- 33

146. Wapno 10. śl. osad. F 42- 33

147. Wapno 14. śl. osad. F 42- 33

148. Wapno 15. osada C-E 42- 33
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149. Wapno 16. śl. osad. starsze 
fazy

42- 33

150. Wapno 20. p. osad. E 42- 33

151. Wapno 22. śl. osad. E 42- 33

152. Wapno 23. śl. osad. E 42- 33

153. Włodzimierzewo 5. śl. osad. - 41- 33 

154. Włodzimierzewo 6. grodzisko - 41- 33 W. Hensel, Z. Hilczer- 
Kurnatowska, A. 
Łosińska,  Studia i …, 
Poznań 1995, t. 7, s. 255.

155. Żarczyn 2. śl. osad. - 42- 33

156. Żarczyn 4. śl. osad. - 42- 33

157. Żarczyn 5. osada - 42- 33

158. Żarczyn 6. p. osad. - 42- 33

159. Żarczyn 7. śl. osad. - 42- 33

160. Żarczyn 9. śl. osad. - 42- 33

161. Żarczyn 11. p. osad. - 42- 33

162. Żarczyn 14. śl. osad. - 42- 33

163. Żarczyn 19. śl. osad. - 42- 33

164. Żarczyn 22. śl. osad. - 41- 33

165. Żarczyn 23. osada - 41- 33

166. Żarczyn 25. śl. osad. - 41- 33

167. Żarczyn 26. śl. osad. - 41- 33

168. Żarczyn 27. śl. osad. - 41- 33

169. Żarczyn 28. śl. osad. - 41- 33
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Summary

The Arrangement of early-medieval settlement 
in the vicinity of Wapno, Wielkopolska Voivodeship

This article is devoted to the formation of the early medieval settlement 
in the neighbourhood of Wapno village in Wielkopolska region, as well as va-
riability in settlement of this territory. The authors sought to collect and com-
pile the information in archaeological literature as well as unpublished archi-
val materials. The main spectrum of the article, however, encompasses studies 
undertaken by the Archeologiczne Zdjęcie Polski programme. 

The first historical sources of settlement in this territory are dated to the twel-
fth century. Therefore, in the article we used numerous historical sources and re-
levant literature in the field of historiography. The analysis of the formation and 
distribution of settlement and further changes were carried out while taking into 
account the knowledge of the environment and changes in the past.

The first discovery of early medieval monuments in the aforementioned 
territory took place in the mid-nineteenth century. In 1850 Florian Wilkoń-
ski discovered treasure in Wapno, which consisted of several deposits of gold 
artefacts of Scandinavian origin, dated from the turn of the fifth and sixth centu-
ries. The most important artefacts in this discovery were three bracteates attribu-
ted to the power elite of Scandinavia. One of thespecimens found in Wapno was 
inscribed with a runic inscription SABAR. The discovery is unique to the area 
of Oder and Vistula rivers and is considered troublesome by some scholars. 
The importance of the discovery and the fact that the radius of 20 km near 
it is missing any archaeological finds from this period requires justification. 

Durable engraftment occurred in Wapno’s neighbourhood, but only in the 
ninth and tenth centuries. Originally it was focused on two centres – Smu-
szewo, between the lakes and Smuszewskie and Czeszewskie, as well as in the 
village of Wapno. The settlement focused around the largest and the widest 
glacial trough within the present territory of the valley. This arrangement ensu-
red the residents with proximity of water (and thus a water trail for trade), fish, 
and also the most fertile soil in the area. The most important element of thesettle-
ment was the horse-shoe castle in Smuszewio, which should be regarded as re-
fugious due to its small size and the occasional interior installation.
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