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ŁOZINA – WCZESNOŚREDNIOWIECZNY KOMPLEKS OSADNICZY 
NA PRZEDPOLU WROCŁAWIA. PROBLEM CHRONOLOGII I FUNKCJI

ŁOZINA – THE EARLY MEDIEVAL SETTLEMENT COMPLEX 
LOCATED ON THE FOREGROUND OF WROCŁAW. 

THE PROBLEM OF CHRONOLOGY AND FUNCTION

Abstract: Studies on the Early Middle Ages, of so-called tribal period and the early state period in 
the Polish lands are concentrated mainly on the study of strongholds, and to a lesser extent on the 
study of settlements. Rarely is the opportunity to undertake detailed studies of the entire settlement 
complex. Such a complex is undoubtedly Łozina (near Długołęka), located on the foreground of 
Wrocław, less than 15 km north of the former stronghold on Ostrów Tumski (Cathedral Island). 
The settlement complex consists of a stronghold and two suburbiums/adjoining settlements with 
a combined area of about 8 ha and three early medieval settlements located north of the defensive 
structure. They existed from the 9th to the 11th century, but the apogee of settlement development 
in the vicinity of Łozina falls in the 2nd half of the 10th, possibly the beginning of the 11th cen-
tury. What role could such a large settlement complex play and what was its relationship with the 
stronghold on Ostrów Tumski? The defensive structure in Łozina was probably built in the 2nd half 
10th century. In terms of form – a small ring-shape stronghold, time of its emergence and material 
culture, it corresponds to other fortified sites from Barycz and Prosna River basin. It is assumed 
that Łozina was erected in the same building action as the strongholds on the above-mentioned 
area. It is also not ruled out that the stronghold on Ostrów Tumski in Wrocław was built at the 
same time and circumstances. This study will also attempt to explain why the extensive settlement 
in Łozina is rapidly losing its significance at the end of the 10th or in the early 11th century. It is 
assumed that the loss of importance was related to the development of the Wrocław agglomeration 
at the end of the 10th century.
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WSTĘP

W studiach nad osadnictwem wczesnośredniowiecznym okresu od IX do XI wieku 
zdecydowanie dominują badania grodów, przy mniejszym zainteresowaniu osadami 
o charakterze nieobronnym. Rzadko mamy okazję przyjrzeć się całym kompleksom 
osadniczym złożonym z sieci osad otwartych i obiektu umocnionego. Większa część 
takich stanowisk jest niestety słabo rozpoznana za pomocą badań powierzchniowych, 
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przeprowadzonych w ramach akcji Archeologicznego Zdjęcia Polski. Podejmowane 
w ostatnich kilkunastu latach szerokopłaszczyznowe badania ratownicze, podczas 
budowy nowych dróg i autostrad, pozwoliły uzupełnić dotychczasowy stan wiedzy 
nad zapleczem osadniczym wczesnośredniowiecznych założeń obronnych oraz w no-
wym świetle spojrzeć na ich rolę i funkcję.

Do takich interesujących kompleksów można niewątpliwie zaliczyć zespół osad-
niczy w Łozinie (gm. Długołęka, pow. wrocławski), znajdujący się na przedpolu 
Wrocławia – 14,2 km na północ od dawnego grodu na Ostrowie Tumskim. W jego 
skład wchodzi przede wszystkim niewielkie grodzisko pierścieniowate, o pierwotnej 
średnicy około 90 m i powierzchni 0,668 ha (ryc. 1), oraz kompleks osad wczesnośre-
dniowiecznych odkrytych przy budowie drogi ekspresowej S8. Około 1 km na pół-
nocny zachód od grodu odsłonięto 22 obiekty (na obszarze 56 arów) z czasów od IX 
do początków XI wieku (ryc. 1, Łozina stan. 18; Limisiewicz et al. 2011). Kontynuacja 
tej osady (inna pobliska osada?) znajdowała się około 750 m na północ od założenia 
obronnego (ryc. 1, Łozina stan. 17). W jej obrębie odkryto 55 obiektów (na obszarze 
941 arów), datowanych ramowo na okres od 2. poł. X do 1. poł. XI wieku (Chrzan 
2010, 3). Pojedyncze jamy z XI wieku odkryto także na stanowisku położonym około 
1,5 km na północny wschód od grodu (ryc. 1, Łozina stan.16; Broda et al. 2011; obszar 
155 arów). W skład kompleksu osadniczego wchodził prawdopodobnie także cmentarz, 

Ryc. 1. Łozina, gm. Długołęka. Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy. Oprac. Aleksandra Pankie-
wicz, Sylwia Rodak
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datowany na XI-XII wiek, położony zapewne na północ od grodu (ryc. 1, APW WSPŚ1 
sygn. 773, 42, 55‒56). Nekropolia ta jest najsłabiej rozpoznanym elementem całego 
łozińskiego kompleksu osadniczego, znana wyłącznie z epizodycznych badań przed-
wojennych. Jej przybliżona lokalizacja przy wejściu do wsi od strony południowej, 
wskazuje, że przypuszczalnie obejmuje obecny teren motelu i stacji benzynowej przy 
węźle Łozina2.

Dzięki odkryciom autostradowym został rozpoznany rozległy wczesnośrednio-
wieczny kompleks osadniczy, funkcjonujący na przedpolu Wrocławia. Apogeum jego 
rozwoju przypada na 2. poł. X i być może początki XI wieku. Dotychczasowe wyniki 
prac szerokopłaszczyznowych dały impuls do przeprowadzenia szerszych badań na 
pobliskim grodzisku w Łozinie i w jego najbliższej okolicy. Pomogły one w znacznym 
stopniu określić charakter umocnień, rodzaj zabudowy oraz uściślić chronologię 
samego założenia obronnego (Cebula et al. 2012). W ich efekcie nie tylko na samym 
grodzie, ale również na niewielkich wzniesieniach od strony północno-wschodniej i 
południowo-zachodniej stwierdzono intensywne ślady osadnictwa wczesnośrednio-
wiecznego. Były to podgrodzia (?) albo osady przygrodowe, które wraz z grodem 
zajmowały obszar około 8 ha (ryc. 1). Ślady osadnictwa stwierdzono także na polu 
uprawnym znajdującym się na północy, tuż przy grodzisku (ryc. 1).

Celem niniejszego artykułu jest zatem próba wyjaśnienia fenomenu, jakim był 
szybki rozwój kompleksu osadniczego w Łozinie. Oprócz prezentacji wyników ba-
dań, obejmujących charakterystykę struktur obronnych i osadniczych oraz kultury 
materialnej dawnego grodu spróbujemy także odpowiedzieć na pytanie – jaką rolę 
odgrywało owo centrum osadnicze w relacji do ośrodka wrocławskiego i z jakimi 
wydarzeniami można wiązać jego powstanie?

MATERIAŁY I METODY

Konstrukcje obronne
Wał grodu
Wały grodziska w Łozinie są bardzo dobrze widoczne w trenie. Mają one szerokość 
8 m i są zachowane do wysokości 1,5 m (od strony wewnętrznej). Na podstawie badań 
przeprowadzonych w latach 60. XX wieku jego konstrukcję określono ogólnie jako 
drewniano-ziemną (Kaletyn 1961, 318; Kaletynowie, Lodowski 1968, 93), aczkolwiek 
Tadeusz Kaletyn (1961, 318) wspominał o śladach kołków odkrytych w jego nasypie. 
W wyniku ostatnich prac terenowych udało się uściślić sposób wzniesienia umocnień 
w Łozinie.

1 Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Wydział Samorządowy Prowincji Śląskiej.
2 Informacja ustna, dotycząca znalezienia w tym miejscu szkieletów przy wznoszeniu zabudowy 

przy stacji benzynowej. Jeśli to przypuszczenie jest słuszne stanowisko niestety w dużej mierze zostało 
zniszczone.
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Aby rozpoznać konstrukcje obronne, wykop III założono w północno-wschod-
niej części grodziska – na wale, w miejscu jego skrętu z północy na wschód (ryc. 2). 
Pierwsze ślady po rozłożonych elementach drewnianych wału wystąpiły na głębokości 
około 60‒70 cm3, a stały się wyraźnie widoczne około 0,9‒1 m poniżej poziomu gruntu 
(ryc. 3). Zarysowały się one w postaci delikatnych, brunatno-szarych smug, biegnących 
wzdłuż linii północny wschód - południowy zachód. Ich zagęszczenie zaobserwowano 
przy tym w części północnej i południowej. Układ ten jest także czytelny w profilach 
wykopu, na których widać głębszy poziom zalegania reliktów rozłożonego drewna 
w części centralnej (ryc. 3a, c). Mogłoby to sugerować istnienie dwóch stosów (kul-
minacji) pokładów drewna. Może być to jednak związane ze zniszczeniem stropu 
konstrukcji w tej części wykopu. Poniżej (na poziomie od 1,1‒1,5 m) układ drewna 
był już regularny i tworzyły go smugi rozłożonego (i być może spalonego) drewna, 
biegnące zgodnie z kierunkiem zaobserwowanym powyżej (ryc. 4a, b).

Mamy zatem do czynienia z zastosowaniem konstrukcji rusztowej i przysypaniem 
ziemią ułożonych równolegle – w stosie – bierwion drewnianych. Na podstawie ne-
gatywów widocznych w profilach szacujemy, że do poziomu zakończenia eksploracji 
(2 m poniżej humusu) było 14 poziomów drewna w ruszcie wału.

3 Nie wykluczamy, że zaciemnienia rysujące się na profilu już na głębokości 40‒50 cm także są re-
liktami rozłożonego drewna, jednak nie były one widoczne w rzucie poziomym.

Ryc. 2. Łozina, gm. Długołęka. Plan grodziska z naniesionymi wykopami badawczymi. Oprac. Sylwia 
Rodak
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Na głębokości 2 m poniżej poziomu gruntu w części północnej, przy profilu za-
chodnim wykopu, wyraźnie zarysowała się skrzynia wypełniona jasnoszarą, piasz-
czysto-gliniastą ziemią z wapnistymi grudkami (gytią). Uchwycono tylko naroże 
skrzyni, ale przypuszczamy, że mogła mieć ona wielkość 2 × 2 m. Zarys jej ścian był 
zgodny z przebiegiem bierwion ułożonych w ruszcie wału (ryc. 5). Nieco inny układ 
stwierdzono w części południowo-wschodniej wykopu, gdzie obok śladów drewna, 
biegnącego, jak cały układ rusztu, wzdłuż osi północny wschód - południowy zachód, 
stwierdzono obecność negatywów belek ułożonych poprzecznie – po linii północny 
zachód - południowy wschód (ryc. 3b, d; 5). Ta partia wału, położona bliżej jego lica 
wewnętrznego, była wzniesiona być może w innej konstrukcji. Mogą o tym świad-
czyć negatywy drewna w profilu południowym, widoczne nie w postaci poziomych 

Ryc. 3. Łozina, gm. Długołęka. Profile wykopu III: a, c – profil wschodni; b, d – profil południowy. 
Rys. Norbert Pisula, Marta Strykovska, fot. Aleksandra Pankiewicz. Legenda: 1 – warstwa humusu 
leśnego, barwy ciemnoszarej; 1a – wkop w obrębie warstwy humusu; 2 – warstwa piasku barwy żółtej 
ze słabo widocznymi reliktami konstrukcji drewnianych; 4 – próchnica barwy ciemnobrązowej prze-
mieszana z piaskiem (poziom rozłożonego drewna w nasypie wału); 6 – piasek barwy ciemnożółtej 
z dobrze widocznymi reliktami konstrukcji drewnianych; 6a – piasek barwy jasnożółtej z dobrze 
widocznymi reliktami konstrukcji drewnianych (zarejestrowany od strony południowej); 6b – próch-
nica barwy ciemnobrązowej przemieszana z piaskiem (poziom rozłożonego drewna w nasypie wału); 
6c – próchnica barwy ciemnoszarej przemieszana z piaskiem (poziom spalonego (?) drewna w nasypie 
wału); 10 – piaszczysto-gliniasta ziemia barwy jasnoszarej zmieszana z wapnem lub gytią (wypełnisko 
skrzyni wału (?)); 11 – warstwa ciemnej próchnicy (rozłożone lub spalone elementy drewna)
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Ryc. 4 Łozina, gm. Długołęka. Wykop III: a – rzut na głęboko-
ści 110‒130 cm; b – rzut na głębokości około 150 cm. Rys. Norbert 
Pisula, Marta Strykovska, fot. Aleksandra Pankiewicz. Legenda 
patrz rycina 3

Ryc. 5. Łozina, gm. Długołęka. Wy-
kop III, rzut na głębokości 200 cm. 
Rys. Norbert Pisula. Legenda patrz 
rycina 3

smug, jak w pozostałych częściach wykopu, ale zaciemnień skierowanych w dół, 
ku zachodowi (ryc. 3b).

Przykłady konstrukcji obronnych z okolicznych stanowisk obejmują rozwiązania 
w postaci konstrukcji rusztowych lub przekładkowych, skrzyniowych albo ziem-
nych, bez śladów elementów drewnianych (Kolenda 2011, 54‒55; Chrzan 2014, 202). 
Z nizinnej części Dolnego Śląska i z terenu południowo-wschodniej Wielkopolski 
znane są także przykłady łączenia różnych konstrukcji, co niekoniecznie musiało być 
związane z przebudową wału (np. Milicz – Kolenda 2008, 32‒38, ryc. 15‒20; Chobienia 
– Biermann et al. 2014, 283‒284; 2016, 72‒79; Klenica – Kieseler 2016, 243‒252; także 
Teske 2000, 112; 2003, 108‒109).

Układ odsłoniętego drewna wskazuje, że na tym odcinku wał zakręcał, biegnąc 
z północnego zachodu na południowy wschód, co jest zgodne z kierunkiem nasypu 
widocznego do dziś w terenie. Warto odnotować, że drewno z konstrukcji wału jest 
raczej zbutwiałe niż spalone. Ślady przepalenia w postaci czarnych negatywów belek 
i węgli drzewnych były jednak widoczne, zwłaszcza od południowej, wewnętrznej, 
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strony konstrukcji obronnych. Na podstawie odkrytego odcinka wału można stwier-
dzić, że najpewniej było to założenie jednoczasowe. Na brak późniejszych ingerencji 
w konstrukcje obronne pośrednio wskazuje też jałowość warstw tworzących trzon 
wału. Pojedyncze ułamki ceramiki wczesnośredniowiecznej odkrywano tylko w war-
stwach stropowych wykopu, bez śladów konstrukcji drewnianych. Czas istnienia 
wału odpowiada zatem wąskiemu przedziałowi chronologicznemu 2. poł. X wieku 
(por. fragment poniżej).

Fosa
Podobnie jak wały, fosa okalająca założenie obronne w Łozinie jest doskonale widocz-
na. Obecnie ma ona szerokość 9 m i głębokość 1,4 m. W celu zbadania jej stratygrafii 
po stronie wschodniej grodziska w obrębie fosy i częściowo na stoku wału założono 
wykop IV (ryc. 2).

Pod warstwą humusu oraz warstwą spływową z piaszczystego wału (ryc. 6) – 
na całej powierzchni wykopu – zalegała czarna próchnica, która zawierała poje-
dyncze ułamki naczyń wczesnośredniowiecznych i nowożytnych. Przypuszczamy, 
że była to warstwa, która odłożyła się na powierzchni fosy, już po porzuceniu grodu. 
Swoją intensywnie ciemną barwę zawdzięczać może ona osadzaniu się dużej ilości 
materiału organicznego (liści, zbutwiałego drewna) w zbierającej wilgoć niecce. W jej 

Ryc. 6 Łozina, gm. Długołęka. Wykop IV, profil południowy. Rys. Natan Chojnacki, Jakub Karol Pawlic-
ki, Daria Lubczańska. Legenda: 1 – warstwa humusu leśnego barwy ciemnoszarej; 2 – żółtoszara ziemia 
zmieszana z piaskiem (warstwa spływu z wału); 3 – próchnica barwy czarnej, w jej spągu koncentracja 
kamieni (otoczaków oraz kamieni łamanych o wymiarach od 5 × 10 × 10 cm, średnio 10 × 10 × 15 cm, ale 
największe okazy do 30 × 20 × 15 cm) i kości dużych zwierząt (wypełnisko fosy); 4 – próchnica barwy 
szarej z wytrąceniami piasku i gliny; 5 – glina barwy żółtej z pomarańczowymi przebarwieniami (calec); 
5a – glina barwy żółtej z pomarańczowymi i rdzawymi plamami, mocno zbita (calec zarejestrowany 
w części wschodniej wykopu); 5b – glina barwy jasnoszarej przemieszana z piaskiem (calec); 6 – glina 
spiaszczona barwy jasnoszarej zawierająca pojedyncze kości i ułamki ceramiki (wypełnisko fosy)
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spągu zaznaczył się poziom kamieni średniej wielkości, występujących w większych, 
ale nieregularnych koncentracjach oraz pojedyncze kości dużych zwierząt. W części 
zachodniej, stanowiącej obecnie już skłon rozmytego wału, pod opisywanymi war-
stwami stwierdzono natomiast obecność niecki (do 40 cm), wypełnionej jasnoszarą, 
spiaszczoną gliną, zawierającą pojedyncze ułamki ceramiki wczesnośredniowiecznej 
i kości. Właśnie w tym miejscu przypada największe przegłębienie nawarstwień w ob-
rębie wykopu, co wyraźnie wskazuje, że jest to zasypisko wczesnośredniowiecznej 
fosy. Jej linia była zatem pierwotnie przesunięta znacznie bardziej w stronę wału – wał 
zaś był znacznie bardziej stromy i zapewne wyższy. Daje to wyobrażenie o monu-
mentalnym charakterze wczesnośredniowiecznych umocnień obronnych. Sama fosa 
była jednak dość płytka. Szacując różnice wysokości pomiędzy terenem na wschód 
od grodu, który we wczesnym średniowieczu znajdował się zapewne na podobnym 
poziomie, a dnem fosy, wydaje się, że była ona nie głębsza niż 2,15 m. Opadała ona 
przy tym łagodnie ku największemu przegłębieniu i była dość łatwa do sforsowania. 
Na czym wiec polegał jej walor obronny? Wydaje się, że podstawową rolą rowu ota-
czającego gród nie była funkcja przeszkody terenowej. W tym przypadku wykopanie 
fosy miało na celu pozyskanie materiału budowlanego (piasku) do wzniesienia wałów. 
Taką interpretację może potwierdzać relacje stratygraficzne wału i fosy. Przebadany 
wał jest niemal w całości piaszczysty. W fosie natomiast obecności piasku nie stwier-
dzono, a podłoże w tym miejscu stanowi glina. Cały piasek wybrano zapewne właśnie 
na wzniesienie konstrukcji obronnych. Analogiczne spostrzeżenia dotyczące funkcji 
rowu otaczającego gród poczyniono także w odniesieniu do obiektów obronnych 
z terenu południowo-wschodniej Wielkopolski (Teske 2000, 111; 2003, 109). Płytkie, 
szerokie fosy znane są również z nizinnej części Dolnego Śląska (np. Chobienia – 
Biermann et al. 2014, 278).

Ponieważ wczesnośredniowieczni budowniczowie nie dokopali się do poziomu 
wód gruntowych (choć zapewne był im znany) fosa wokół grodu w Łozinie była sucha, 
choć ze względu na osiągnięcie poziomu warstw nieprzepuszczających wody (gliniaste 
podłoże) przypuszczalnie okresowo napełniała się wodą deszczową.

Zabudowa wnętrza grodu
Zabudowę wnętrza grodu rozpoznano na trzech odcinkach – przy wale, w części pół-
nocno-zachodniej założenia obronnego (wykop I), 1 m dalej na południe w kierunku 
majdanu (wykop II) oraz w samym centrum majdanu (wykop VII; ryc. 2).

Na obszarze przy wale odkryto znacznie przegłębienie warstw, gdyż w spągu ich 
spadek wynosił do 90 cm na odcinku 1 m (!). Obniżenie miało przebieg równoległy 
do wału. Jego głębokość względem pobliskich jednostek stratygraficznych wynosiła 
1,8 m, natomiast całkowita miąższość nawarstwień w tym miejscu sięgała 3 m (ryc. 7). 
Tego typu wgłębienia są dość często spotykanym elementem w organizacji przestrzeni 
wewnętrznej grodów, ale przypisuje się im różnorakie funkcje. Zazwyczaj traktowane 
są one jako tzw. rynny przywalne – zagłębione i przez to bezpieczne, przestrzenie przy 
samym wale, w obrębie których wznoszono budynki (por. Jaworski 2005, 200‒201, 
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tam dalsza literatura). W odniesieniu do rowów przy wałach stosuje się także niekiedy 
określenie fosy wewnętrznej. Zagłębionym obiektom położonym w takiej lokalizacji 
przypisuje się też konkretną funkcję – np. cystern (Biermann et al. 2014, 290‒292). 
W niektórych przypadkach przestrzenie te łączone są ze strefą sacrum. Przykładowo, 
na grodzie w Ryczynie w rowie przywalnym odkryto przedziwny i nieprzypadkowy, 
układ kości zwierzęcych, konstrukcję „łodziopodobną” oraz większe fragmenty na-
czyń (Moździoch, Przysiężna-Pizarska 2008, 239‒243, ryc. 5, 7‒9).

Przegłębienie odkryte przy wale w Łozinie, ze względu na stromy przebieg jego 
ścianek i znaczną głębokość, można byłoby nazwać fosą, tym bardziej że w porówna-
niu z rowem otaczającym grodzisko od strony zewnętrznej odznacza się ona większą 
obronnością. W spągu rowu zalegała warstwa czarnej ziemi z dużą liczbą kości zwie-
rzęcych i średniej wielkości otoczaków. Intensywnie ciemny kolor warstwy i obecność 
w jej obrębie kamieni mogą sugerować, że jej geneza jest związana ze zniszczeniem 
okolicznych budynków i konstrukcji wału. Z drugiej jednak strony znaczna liczba 
kości zwierzęcych wskazuje na to, że był to poziom użytkowy, a zagłębienie pełniło 
funkcję zabudowanej rynny przywalnej. Tę drugą interpretację potwierdza zaleganie 
warstwy o identycznej strukturze także w południowej – znacznie mniej zgłębionej – 
części wykopu I, oraz w obrębie wykopu II, gdzie wyznacza ona poziom użytkowania 

Ryc. 7. Łozina, gm. Długołęka. Wykop I, profil wschodni wykopu, wg Cebula et al. 2012, ryc. 4 oraz 
Pankiewicz, Rodak 2018, ryc. 5. Legenda: a – ściółka leśna; 1 – warstwa humusu leśnego barwy ciem-
noszarej; 2 – piasek barwy żółtoszarej (warstwa spływowa wału); 3 – intensywnie ciemna ziemia, 
zawierająca liczne kamienie; 4 – jasnoszara, sypka ziemia; 5 – piasek barwy żółtej (calec); 8 – piasek 
barwy ciemnoszarej (warstwa kulturowa powstała po zaprzestaniu użytkowania grodu); 9 – piasek 
barwy jasnoszarej; 10a – piasek barwy jasnobrunatnej, niekiedy jasnoszarej z węglami drzewnymi; 
10b – piasek barwy jasnoszarej, niekiedy jasnobrunatnej z licznymi węglami drzewnymi; 10c – piasek 
barwy jasnoszarej z warstwą kamieni; 10g – intensywnie ciemna ziemia zawierająca liczne kamienie
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obiektów wczesnośredniowiecznych (por. fragment poniżej). W spągu warstwy odkry-
to także resztki konstrukcji drewnianych w postaci zwęglonej deski (belki (?)) biegną-
cej wzdłuż linii północny wschód – południowy zachód, czyli zgodnie z przebiegiem 
nawarstwień, oraz ślady dwóch dołów posłupowych (ryc. 7). Negatywy po słupach 
widoczne były także w spągowej partii warstwy o podobnej strukturze w wykopie II, 
co jest kolejnym argumentem przemawiającym za jednolitą pozycją stratygraficzną 
tych jednostek w obu wykopach i ich osadniczym charakterem.

Powyżej wypełnisko rowu stanowił kompleks warstw, które także odznaczały 
się nieckowatym przebiegiem i znacząco opadały. Przypuszczalnie to właśnie one 
stanowiły relikt destruktu wału i zabudowy mieszkalnej. Tak jak w przypadku sedy-
mentów zalegających w spągu rynny, nie można wykluczyć, że mamy tu do czynienia 
z kolejnymi poziomami użytkowymi. Bardziej prawdopodobne jednak wydaje się, 
że były to warstwy zasypu rowu przywalnego. Wyznaczają one poziom niwelacyjny, 
zapewne jeszcze o metryce wczesnośredniowiecznej. Nie można jednak określić, czy 
była to akcja plantowania systemu umocnień obronnych przed porzuceniem grodu, 
czy osunięcie się nawarstwień w wyniku np. spalenia wałów grodu. Zalegające powyżej 
warstwy, mimo iż zawierały wyłącznie materiał wczesnośredniowieczny, interpretuje-
my jako sedymenty spływowe, które osadziły się już po porzuceniu grodu. Świadczyć 
może o tym ich horyzontalny przebieg, odmienny od nieckowatego wypełniska rowu 
przywalnego (ryc. 7).

Mimo mnogości jednostek stratygraficznych i ich znacznej grubości, jesteśmy 
skłonni uznać nawarstwienia wykopu I za relikty jednej fazy osadniczej. Świadczy 
o tym homogeniczność materiałów odkrywanych w obrębie całego wykopu. Do 
użytkowania niecki fosy, a następnie jej zasypania (które było chyba epizodem jed-
norazowym), mogło dojść na przestrzeni kilkunastu, najwyżej kilkudziesięciu lat.

Niewiele dalej na południe, poza obrębem rynny przywalnej, stratygrafia wygląda-
ła już zupełnie inaczej. W obrębie wykopu II pod warstwami humusu leśnego i piasz-
czystych spływów zalegała intensywnie ciemna warstwa (ryc. 8a, b), wyznaczająca 
wczesnośredniowieczny poziom użytkowy. W północno-zachodniej części wykopu, 
w jej stropie, odkryto nieregularne rozsypisko przepalonych kamieni. Zapewne jest 
to rozwleczone palenisko budynku mieszkalnego (?), na co wskazuje także nasycenie 
warstwy węglami drzewnymi. W tej części wykopu odnotowano też największe sku-
pisko ceramiki i kości zwierzęcych. Zarys domniemanego budynku mieszkalnego, 
w którym miałoby się znajdować palenisko, był niewidoczny w wąskim wykopie, 
ale jego granice mogą wyznaczać słupy czytelne w obu profilach (ryc. 8a, b). Ślady 
drugiej (?) budowli odkryto w centralnej i południowej części wykopu. Jej reliktem 
zapewne są dalsze negatywy słupów, ale jak się wydaje, stratygraficznie starsze od opi-
sywanych powyżej (ryc. 8a; Cebula et al. 2012, 8‒10). Nie stwierdzono jednak żadnej 
różnicy pomiędzy ceramiką występującą w północnej i południowej części wykopu, 
które miałyby być hipotetycznie związane z różnymi budynkami. Zatem nawet jeśli 
mamy tu do czynienia z kilkoma fazami zabudowy, to następowały one tuż po sobie, 
w krótkich odstępach czasu. Zaobserwowana sytuacja jest też wskazówką, że ta część 
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majdanu grodu była intensywnie zasiedlana przez cały, niezbyt długi, okres jego 
funkcjonowania.

Śladów budowli mieszkalnych nie odkryto natomiast w samym centrum majdanu 
(wykop VII – ryc. 2). W części północnej wykopu zarysowały się jedynie dwa owalne 
zaciemnienia, mogące stanowić negatywy po słupach. Biorąc pod uwagę obecność 
dość regularnych przebarwień gleby także w wyższych poziomach, nie wykluczamy 
istnienia w tym miejscu reliktów zabudowy, byłyby one jednak bardzo słabo zachowa-
ne w porównaniu z odkrytymi dotychczas na stanowisku. Odsłonięte nawarstwienia 
są zatem zapewne śladem jakiejś formy zagospodarowania terenu w czasie istnienia 
grodu, ale raczej nie pozostałością budynków mieszkalnych. Kwestię tę rozwiążą być 
może dalsze badania w obrębie majdanu.

Ryc. 8. Łozina, gm. Długołęka. Wykop II, a–b – profil wschodni wykopu, wg Cebula et al. 2012, ryc. 10, 
18. Legenda: 1 – warstwa humusu leśnego barwy ciemnoszarej; 2 – warstwa piasku barwy ciemnożółtej; 
3 – ciemnoszara, tłusta ziemia; 5 – piasek barwy ciemnożółtej (calec); 7 – szarożółta warstwa
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„Podgrodzia”
„Podgrodzie” zachodnie
Na istnienie strefy osadnictwa przygrodowego na tym obszarze wskazywała obecność 
z tej strony grodu płaskiego plateau o długości 100 m i szerokości 102 m, zamkniętego 
wałem (?), rysującym się nieznacznie w terenie. Wypiętrzenie to wraz z zarysem do-
mniemanego podgrodzia było natomiast doskonale widoczne na planie lidarowym 
stanowiska (ryc. 2). O wyraźnym osadnictwie w tym rejonie świadczy także obecność 
grubej na około 40 cm warstwy kulturowej, którą odsłonięto w czasie prac ziemnych, 
związanych z wymianą linii energetycznej przy drodze Bąków-Łozina w 2012 r.4

Wykop V wytyczono w obrębie przestrzeni, która, jak wskazuje skan lidarowy, 
mogła być otoczona wałem (ryc. 2). W obrębie wykopu nie odkryto jednak żadnych 
reliktów, które mogłyby być śladami konstrukcji obronnych. Nie stwierdzono także 
obecności obiektów osadniczych, chociaż odkryte nawarstwienia zawierały liczne 
i dość duże ułamki ceramiki i wczesnośredniowieczną łyżwę kościaną. Występowały 
one wraz z materiałami nowożytnymi, dlatego przypuszczamy, że starsze nawarstwie-
nia zostały w tym miejscu zniszczone. Na powierzchni domniemanego podgrodzia 
występują też liczne ułamki ceramiki, co pozwala sądzić, że obszar ten był dość 
intensywnie użytkowany we wczesnym średniowieczu.

„Podgrodzie” wschodnie
Po stronie wschodniej grodu także widoczne jest wypłaszczenie o długości 305 m 
i szerokości 185 m. Obszar ten nie był wcześniej wiązany ze stanowiskiem, ale ostatnie 
badania potwierdziły, że jest on integralną częścią grodowego kompleksu osadnicze-
go. W celu weryfikacji funkcji, jaką pełniła ta przestrzeń, w odległości około 120 m 
na południowy wschód od grodu założono wykop VI. Na całej jego powierzchni 
zalegała warstwa szarobrunatnej próchnicy o miąższości 10 cm. Zawierała ona dość 
liczne ułamki ceramiki wczesnośredniowiecznej i pojedyncze, drobne ułamki ce-
ramiki nowożytnej. Zinterpretowano ją jako warstwę kulturową, ale odłożoną nie 
we wczesnym średniowieczu, lecz zdeponowaną w wyniku częściowego rozmycia 
(rozorania?) poziomu obiektów wczesnośredniowiecznych w okresie nowożytnym.

Poniżej zarysowały się dwa obiekty wczesnośredniowieczne – w części północnej 
(kompleks warstw 5 – obiekt 1) i południowej (kompleks warstw 7 – obiekt 2). Oba 
obiekty usytuowane były wzdłuż linii wschód-zachód z lekkim odchyleniem na po-
łudnie. Było one oddalone od siebie o 2,5 m (ryc. 9a).

Budynek, odkryty w południowej części wykopu, odsłonięto tylko fragmenta-
rycznie, dlatego niewiele możemy powiedzieć o jego konstrukcji. Na linii wschód-
-zachód, równolegle do jego krawędzi, zarysowały się dwa rzędy owalnych zaciemnień 
o średnicy około 8 cm każde (ryc. 9b). Nie wykluczamy, że są to negatywy słup-
ków (np. od plecionki), jednak biorąc pod uwagę fakt, że teren wykopu był bardzo 

4 Badania te nie były prowadzone przez Uniwersytet Wrocławski. Niestety, nie natrafiono na żadną 
dokumentację z nich pochodzącą. 
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intensywnie penetrowany przez drobne gryzonie, nie można wykluczyć naturalnego 
pochodzenia tych śladów.

Budynku z części północnej także nie odkryto w całości, ale sądząc po zasięgu 
obiektu w profilu, jego długość wynosiła około 3,5 m (ryc. 10). W niższej partii (na po-
ziomie 65‒75 cm poniżej gruntu) zarys obiektu był zbliżony do kwadratu o boku 1,3 m. 
Przestrzeń ta była ograniczona słupami i warstwą pomarańczowej gliny, powstałej 
zapewne w wyniku przepalenia naturalnego podłoża (ryc. 9b). Obszar ten mógł 
wyznaczać zarys piwniczki lub wgłębionej części obiektu z paleniskiem. Tę drugą 
interpretację potwierdzałaby obecność przepalonej warstwy kamieni w spągu obiektu. 
Poziom młodszego paleniska (?) wyznacza zalegająca powyżej warstwa, zawierająca 
popiół. Elementem związanym z konstrukcją budynku jest zapewne także negatyw 
belki (deski (?)), czytelny w postaci wyraźnego zaciemnienia rysującego się na połu-
dnie od obiektu. Biegło ono wzdłuż linii północ – południe, niemal prostopadle do osi 
budynku, dlatego przypuszczamy, że może być to relikt zniszczonej ściany (ryc. 9b). 
Obiekt pełnił zapewne funkcję mieszkalną, o czym może świadczyć w miarę regular-
ny zarys i obecność części zagłębionej z paleniskiem lub piwniczką. Obok ceramiki 
naczyniowej w jego wypełnisku odkryto fragment niebieskiego paciorka szklanego.

Jednakowa orientacja obydwu obiektów wskazuje na to, że zabudowa w tej części 
stanowiska mogła mieć planowy, regularny charakter. Wydaje się, że mimo dużej 
odległości od gródka, osadnictwo było tutaj dość gęste. Wskazuje na to odkrycie 

Ryc. 9. Łozina, gm. Długołęka. Wykop VI: a – rzut na głębokości 40‒50 cm z zaznaczonymi obiektami; 
b – rzut na głębokości 65 cm. Rys. Jakub Karol Pawlicki, Daria Lubczańska, Martyna Rabiej. Legenda: 
1 – warstwa humusu leśnego barwy ciemnoszarej; 2 – piasek barwy żółtobrązowej; 3 – próchnica barwy 
ciemnobrunatnoszarej przemieszana z piaskiem; 4 – piasek barwy jasnożółtej (calec); 4a – glina barwy 
pomarańczowej; 5 – próchnica barwy ciemnej i szaroczarnej przemieszana z piaskiem (wypełnisko ob. 1); 
5a – jasnoszara próchnica przemieszana z piaskiem (wypełnisko ob. 1); 5b – piasek barwy ciemnożółtej 
z wtrętami szarej próchnicy; 5c – jasny piasek z wtrętami szarej próchnicy (wypełnisko ob. 1); 5d-e – 
czarna próchnica (wypełnisko ob. 1); 5f – czarna próchnica z drobnymi, przepalonymi kamieniami; 
6 – piasek barwy szarożółtej z plamami ciemnoszarej i szarej próchnicy; 7 – ciemnoszara próchnica 
przemieszana z piaskiem (wypełnisko ob. 2); 9 – glina barwy pomarańczowej; 10 – szara próchnica
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reliktów dwóch budynków w odległości 2,5‒3 m od siebie oraz obecność wyraźnej 
warstwy kulturowej. Na intensywne osadnictwo na terenie sięgającym od grodu aż 
po współczesną groblę wskazuje natomiast rozmieszczenie ceramiki, znajdowanej 
tu masowo, mimo tego, że obszar ten porośnięty jest gęstym lasem (!). Taki zakres 
osadnictwa w zestawieniu z naturalnymi walorami tego miejsca – wypłaszczenie 
terenu, bezpośredni dostęp do wody od strony wschodniej i jednocześnie natural-
nie chroniona granica z tejże strony – pozwala wysunąć przypuszczenie, że obszar 
ten mógł stanowić rozległe podgrodzie lub osadę przygrodową. Kwestia umocnień 
tego terenu pozostaje na razie otwarta. Wydaje się, że współczesna granica terenów 
suchych i podmokłych mogła odpowiadać granicy wczesnośredniowiecznego zało-
żenia obronnego, tym bardziej że wyniesienie terenu widoczne jest także od strony 
północnej i południowej domniemanego podgrodzia (ryc. 2).

PODSTAWY DATOWANIA

Jak dotychczas najliczniejszą grupą zabytków pochodzących z kompleksu grodowego 
w Łozinie jest ceramika (około 2400 fragmentów), która stanowi dobrą podstawę 
do jego datowania. Znalezione tutaj naczynia wykonano z masy garncarskiej opartej 
na domieszce drobnego i średniego tłucznia frakcji 1‒2 mm, zawierającej pojedyncze 
ziarna grubsze wielkości ponad 5 mm. Domieszkę tego typu dodawano w średnich 
ilościach, zazwyczaj w liczbie kilkunastu ziaren na cm2, rzadziej występowała ona ską-
po – w liczbie kilku ziaren na cm2. Naczynia z Łoziny wypalone zostały w warunkach 
utleniających, najczęściej na kolor jasnoceglasty lub jasnobrunatny. Rzadziej pojawiały 
się barwy ciemnoszare i szare. Wypał naczyń był jednak nieregularny – bardzo często 
odcienie ceglaste i szare pojawiały się na powierzchni jednego naczynia.

Niewiele możemy powiedzieć na temat technik lepienia naczyń, gdyż ślady, które 
one pozostawiają, były zatarte w wyniku późniejszej obróbki powierzchni – głównie 
obtaczania. Na żadnym ułamku nie zaobserwowano jednak tzw. łezek, czyli niewiel-
kich, łukowatych wgłębień, których obecność jest wyznacznikiem stosowania techniki 
krótkiego ślizgu (Rzeźnik 1995, 45‒50). Przypuszczalne naczynia były wykonane z taśm 
za pomocą techniki ugniatania. Ślady na przełamach skorup wskazują na to, że ko-
lejne porcje masy garncarskiej dolepiano od góry. Wszystkie wczesnośredniowieczne 
naczynia z Łoziny nosiły ślady obtaczania. Miało ono jednak zróżnicowany zasięg. 

Ryc. 10. Łozina, gm. Długołęka. Wykop VI, profil zachodni. Rys. Jakub Karol Pawlicki, Daria Lubczań-
ska, Martyna Rabiej. Legenda patrz ryc. 9
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Część garnków można określić jako obtaczane górą, jednak w większości przypadków 
zasięg obróbki rotacyjnej sięgał poniżej załomu brzuśca lub ograniczał się do partii 
przydennych. Niektóre ułamki, przy wylewie i od strony wewnętrznej, nosiły ślady 
obróbki twardym narzędziem.

Dotychczas nie udało się zrekonstruować całych form naczyń z zespołu grodowe-
go. Większe ich fragmenty pozwalają jednak stwierdzić, że dość często należały one 
do okazów z prostym barkiem i nisko posadowionym załomem brzuśca (ryc. 11f, i, j; 
12d, h; 13a, c). W kilku przypadkach formy te można zaliczyć do dwustożkowatych (ryc. 
11f, j; 12d, h; 13a). Powszechne były też formy o esowatym profilu z łagodną, łukowatą 
szyjką (ryc. 11b, d, g, h; 12a, g; 13d, 14b), ale też egzemplarze z krótką, kolankowatą 
szyjką (ryc. 13b, 14a). W zespołach pojawiają się również naczynia bardzo słabo pro-
filowane (14d, h). Do form szczególnych należy pokrywka odkryta w wykopie I. Dna 
naczyń były dość mocno podcięte, prawie wyłącznie wklęsłe, często z pierścieniem 
dookolnym o szerokości 0,7‒1 cm (ryc. 11e, 12c, 13f).

Wylewy naczyń były dość zróżnicowane. Zazwyczaj należały do prosto lub uko-
śnie ściętych (ryc. 11d, h; 12a, d, h; 13a, b, d; 14b, h), często były przeżłobione (ryc. 11d, g; 
12g, 13a, b). Naczynia słabo profilowane wieńczyły brzegi nieznacznie wychylone i tylko 
zaokrąglone lub delikatnie ścięte (ryc. 14d). Z drugiej strony część wylewów wymo-
delowano bardzo starannie, wręcz fantazyjnie, od strony zewnętrznej, wewnętrznej, 
dolnej i górnej (ryc. 11i, 13c, 14a).

Tylko pojedyncze fragmenty brzuśców odkryte w obrębie zespołu grodowego 
pozbawione były ornamentu (ryc. 12d). Zdecydowana większość naczyń była zdobiona 
i to bogatą, wielowątkową ornamentyką (ryc. 11‒14). Wśród motywów występują naj-
częściej żłobki dookolne zestawiane z pasmami linii falistych (ryc. 12e, f; 13f, 14a, c), 
nakłuciami grzebykowymi (ryc. 11a, c, h; 12a, g; 13b, e) oraz pojedynczymi liniami 
falistymi umieszczanymi wysoko na szyjce (ryc. 11b, d, g; 13d, 14b), a niekiedy z listwa-
mi plastycznymi (ryc. 11h, 12b, 13e). Często te wszystkie wątki występowały łącznie. 
Na zróżnicowanie zdobień wpływ miał również rozmaity styl żłobków dookolnych 
naniesionych w postaci linii szerokich (ryc. 11d, h, j; 12a, b, h; 13e), wąskich (ryc. 11a, 
c; 12e, f; 14a, c) albo rowków naśladujących profilowanie plastyczne (13b, c, f; 14b, e). 
Znacznie rzadziej występowały wątki wykonane wyłącznie grzebieniem (ryc. 14d, g). 
Na naczyniach dwustożkowatych pojawiały one w układach pionowych (ryc. 11f, j; 
12h, 13a). Pojedynczo spotykane są odciski stempla (ryc. 14h).

Znakomitą większość (około 80%) naczyń odkrytych w obrębie kompleksu grodo-
wego w Łozinie można określić mianem ceramiki zdobionej ornamentem strefowym. 
Wyraźną grupę (około 8%) stanowiły też spotykane po kilka sztuk w poszczególnych 
zespołach egzemplarze, które pod względem formy, ornamentyki i ukształtowa-
nia wylewów odpowiadają naczyniom typu Menkendorf (ryc. 11f, 12h, 13a) oraz ich 
derywatom (ryc. 11j. 12d). Inny standard prezentowały „archaiczne” naczynia górą 
obtaczane, słabo profilowane, zdobione ornamentem grzebykowym (ryc. 14d). Mimo 
tych różnic ułamki naczyń z Łoziny reprezentują naszym zdaniem bardzo jednolity 
nurt chronologiczny.
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Ryc. 11. Łozina, gm. Długołęka. Wybór ceramiki z wykopu II: a–f, h – warstwa 3; g, j – warstwa 2; 
i – warstwa 1, wg Cebula et al. 2012, ryc. 20‒21
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Ryc. 12. Łozina, gm. Długołęka. Wybór ceramiki z wykopu I: a, c, e–g – warstwa 4;  
b, d, h – warstwa 6, wg Cebula et al. 2012, ryc. 22‒23
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Ryc. 13. Łozina, gm. Długołęka. Wybór ceramiki z wykopu I: a – warstwa 10a; b – warstwa 4; 
c – warstwa 10g; d – warstwa 8; e – warstwa 9, f – warstwa 11. Rys. Aleksandra Pankiewicz, Sylwia 
Rodak
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Ryc. 14. Łozina, gm. Długołęka. Wybór ceramiki: a–d – wykop V, warstwa 2; e–f – wykop VI, warstwa 
3; g–h – wykop I, warstwa 9. Rys. Aleksandra Pankiewicz, Sylwia Rodak
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DYSKUSJA – PROBLEM CHRONOLOGII 
ŁOZIŃSKIEGO KOMPLEKSU GRODOWEGO

Rozmach łozińskiego kompleksu osadniczego, obejmującego rozległy zespół grodowy 
i okoliczne osady i jego położenie w pobliżu samego Wrocławia, zdają się wskazywać 
na wyjątkową rolę tego miejsca w kształtowaniu się lokalnej sieci grodowej. Powstaje 
jednak pytanie, czy jest to jeszcze sieć „plemienna” czy też już „państwowa”. Aby odpo-
wiedzieć na to pytanie, należy przede wszystkim przyjrzeć się dokładnie chronologii 
grodu i jego zaplecza oraz określić podstawy tego datowania.

Prezentowana powyżej ceramika z łozińskiego grodu o określonych cechach 
technologiczno-stylistycznych, a zawłaszcza zdobiona ornamentem strefowym, jest 
charakterystyczna dla fazy D wczesnego średniowiecza z terenu południowej Wiel-
kopolski (Hilczerówna 1967, 123‒139). Znajduje też analogie na wielu datowanych 
na ten okres stanowiskach nizinnej części Dolnego Śląska, zwłaszcza obszaru dorze-
cza Baryczy (Chrzan 2018, 256). Bardzo podobne okazy naczyń odkryto na osadzie 
we Wszemirowie (pow. trzebnicki). Stanowisko to jest wprawdzie datowane na czas 
od schyłku IX do poł. XI wieku, ale czas jego użytkowania w 2. poł. X wieku jest 
potwierdzony znaleziskami dirhemów arabskich wybitych w 1.‒2. ćw. tegoż stulecia. 
Także analogie w materiałach masowych z innych stanowisk wskazują na funkcjo-
nowanie osady głównie w 2. poł. X wieku (Paternoga 2003, 165‒171, ryc. 8‒9). Szereg 
cech wspólnych łączy ceramikę z Łoziny z naczyniami odkrytymi na grodzisku 
w Kaszowie, datowanymi na 2. poł. X do początków XI wieku (Dzieduszycki 1972). 
Podobne naczynia wystąpiły także w Miliczu, na osadzie przygrodowej (Gałuszka, 
Młynarska 1957, ryc. 10:19, 20) oraz na grodzisku, w warstwie pod wałem i w warstwie 
spalenizny łączonej już z funkcjonowaniem grodu wzniesionego po 960 r. (Kolenda 
2008, 42‒44, ryc. 14, 25). W zespole osadniczym w Sądowlu naczynia zdobione orna-
mentem strefowym występują już tylko pojedynczo i datowane są na 2. poł. X do 1. 
poł. XI wieku (Lodowski 1972, 155‒157, ryc. 74a). Stanowisko to pozostaje już jednak 
poza strefą koncentracji ceramiki strefowej. Więcej związków wykazuje natomiast 
z garncarstwem tzw. grupy dalkowsko-obrzańskiej (por. Lodowski 1972, 142‒154, 
ryc. 71‒73; Siemianowska 2010). Naczynia o takiej stylistyce znane są także z najstar-
szych poziomów grodu wrocławskiego, datowanych na 2. poł.–schyłek X i pierwsze 
dekady XI wieku (Rzeźnik 1995, 111‒136, ryc. 40, 43, 46, 48, 49, 52, 54), jednak choć 
ich obecność wyraźnie się zaznacza, nie stanowią one, tak jak w przypadku Łoziny, 
grupy dominującej. Naczynia z ornamentem strefowym znane są także z południa 
Dolnego Śląska, ale poza grodziskiem w Strachowie, gdzie wystąpiły nieco liczniej 
(por. Lodowski 1980, 217‒219, ryc. 5‒7), pojawiają się one tylko pojedynczo i są raczej 
wyznacznikami horyzontu chronologicznego 2. poł. X–początku XI wieku, niż prze-
jawem rozpowszechnienia takiej stylistyki naczyń na tym obszarze (Pankiewicz 2012, 
97‒104, tabl. 47e, 45b, 46c, 73c, j; 74f, g; Rodak 2017, tab. 19, nr 1, 19, 31, 39, ryc. 18n, 46a, 
c, d, j, l; w tych pracach dalsza literatura).
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Wzmiankowane naczynia typu Menkendorf, lub okazy podobne, chociaż są za-
zwyczaj traktowane jako forma genetycznie wywodząca się z terenu Pomorza Za-
chodniego i dolnego Połabia, są też tradycyjnym, choć niedominującym, składnikiem 
zespołów wielkopolskich w IX–pocz. XI wieku (Hilczer-Kurnatowska, Kara 1994, 
124‒134, ryc. 3: 8, 10, 11, 13; 4:12; 6; 7:15, 17, 29; 8:14, 23; Kurnatowska 2000, 13). Na terenie 
Dolnego Śląska są one niekiedy spotykane na stanowiskach w dorzeczu Baryczy (Ka-
szowo – Dzieduszycki 1972, ryc. 4:1; Wszemirów – Paternoga 2003, 166‒168, ryc. 8:1, 2; 
Sądowel – Lodowski 1972, ryc. 73a). Występują też w najstarszych nawarstwieniach 
wrocławskiego Ostrowa Tumskiego (Rzeźnik 1995, 115‒120, ryc. 39a, b; 54e). Jak już 
stwierdzono, na Śląsku naczynia te pojawiają się raczej po poł. X wieku i występują 
do pierwszych dekad kolejnego stulecia (Rzeźnik 1995, 117).

Za wytwór lokalny, chociaż wykształcony także pod wpływem obcych tradycji 
garncarskich, uważa się formę Wrocław, do której zaliczono naczynia o ostrym nisko, 
posadowionym załomie brzuśca, zdobione dookolnymi żłobkami i pojedynczą liną 
falistą, umieszczoną wysoko na szyjce. Naczynia te są charakterystyczne dla samego 
Wrocławia. Wystąpiły w najstarszych poziomach osadniczych wrocławskiego Ostrowa 
Tumskiego, a także na niektórych osadach w aglomeracji wrocławskiej (Rzeźnik 1995, 
124‒127, ryc. 42). W obrębie kompleksu grodowego w Łozinie nie stwierdzono identycz-
nej formy, aczkolwiek wiele naczyń ma zbliżoną stylistykę. Zwraca uwagę zwłaszcza 
wysoka frekwencja naczyń z linią falistą na szyjce (ryc. 11b, d, g; 13d, 14b). Naczynia, 
które mieszczą się w kanonach formy Wrocław, wystąpiły natomiast na stanowisku 
Łozina 17 w obiektach datowanych na 2. poł. X–1. ćw. XI wieku (Chrzan 2010, 16‒20, 
ryc. 11, 15, 16).

Jak wykazały powyższe przykłady, ceramika z Łoziny ma analogie przede wszyst-
kim w zespołach z 2. poł. X i z pierwszych dekad XI wieku. Dolną granicę chrono-
logiczną wyznacza tu obecność naczyń „archaicznych” (około 7% zbioru5), które 
wpisują się w nurt garncarstwa tzw. doby plemiennej. Analogiczne okazy znajdywano 
na pobliskim stanowisku Łozina 18, gdzie występowały w zespołach bez ceramiki 
całkowicie obtaczanej. Na tej podstawie datowano je na 1. poł. i czasy około poł. 
X wieku (Limisiewicz et al. 2011, 143‒150, tabl. 4). Z jednej strony jest to wskazówka, 
dotycząca nieco starszej i lokalnej genezy tych naczyń, z drugiej strony mogły być one 
z powodzeniem użytkowane jeszcze w 2. poł. X wieku. Ceramika „archaiczna” jest też 
stałym składnikiem zespołów z tego czasu na okolicznych stanowiskach (np. Dzie-
duszycki 1972, 404‒406; Rzeźnik 1995, 114‒116, ryc. 41, 49c, 50a; Rzeźnik, Żurek 2001, 
338; Kolenda 2008, ryc. 14, 25).

Trudniej ustalić górną granicę funkcjonowania zespołu grodowego w Łozinie. 
Zwraca jednak uwagę brak w zespołach ceramicznych naczyń zdobionych klasycznym 

5 Pozostałe 5% to ułamki o odmiennej stylistyce, których nie dało się zaliczyć do żadnej z wzmian-
kowanych grup. Ustalenia składu procentowego poszczególnych grup mają charakter wstępny. Zbiór 
ceramiki z zespołu grodowego w Łozinie nie jest bardzo liczny, a znaczną jego część stanowią mało 
charakterystyczne fragmenty brzuśców i partii przydennych naczyń.
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ornamentem fryzowym. W składzie masy garncarskiej dominuje nadal tłuczeń. Jak 
dotąd nie odkryto naczyń zawierających domieszkę pylistą. Na grodzie nie stwier-
dzono też obecności naczyń z cylindryczną szyjką. Brakuje tu zatem elementów 
charakterystycznych dla garncarstwa wczesnopolskiego. Warto w tym miejscu ze-
stawić cechy ceramiki z Łoziny z ceramiką z najstarszych poziomów wrocławskiego 
Ostrowa Tumskiego. Na grodzie wrocławskim już od najniższych warstw (G, F3‒4) 
dominowała ceramika obtaczana zdobina wątkami fryzowymi. Choć powszechne 
były jeszcze domieszki ziarniste znaczny udział 30‒55% miała też domieszka pylista 
(Rzeźnik 1995, 95‒110, tab. 11‒13, 18). Datowanie najstarszych nawarstwień osadniczych 
Ostrowa Tumskiego jest nadal problematyczne. Ich chronologia zamyka się między 
2. poł. a schyłkiem X wieku. Analiza porównawcza zespołów z Wrocławia i Łoziny 
dowodzi jednak starszeństwa tych drugich. Przypuszczamy, że kompleks grodowy 
w Łozinie przetrwał nie dłużej niż do schyłku X wieku, o czym może świadczyć brak 
naczyń o standardzie wczesnopolskim, które we Wrocławiu pojawiają się masowo 
od 1. ćw. XI wieku (Rzeźnik 1995, 141). Funkcjonowanie grodu w Łozinie przypada 
zatem najpewniej na 2 poł. i schyłek X wieku, jest to jednak ustalenie wstępne wy-
magające weryfikacji innymi metodami.

Zwraca przy tym uwagę homogeniczność materiałów z grodu i obu „podgrodzi” 
(wykopy V i VI zlokalizowane na wschód i zachód od grodziska), które były zasiedlone 
w tym samym czasie. Druga połowa X wieku to także apogeum rozwoju okolicznych 
osad. Z tego okresu pochodzi większość obiektów wczesnośredniowiecznych na sta-
nowisku Łozina 17 i cześć obiektów ze stanowiska Łozina 18. Osadnictwo otwarte 
przetrwało jednak nieco dłużej niż kompleks grodowy. Na stanowisku Łozina 17 
fazę osadnictwa, które towarzyszyło założeniu obronnemu można przeciągnąć do 1. 
ćw. XI wieku (występuje tam też bardziej zaawansowana niż na grodzie ceramika – 
Chrzan 2010, 16‒20). Czas funkcjonowania pojedynczych obiektów na stanowiskach 
Łozina 16 i 17 przypada także na XI wiek (Chrzan 2010, 20‒25; Broda et al. 2011). Jest 
to już jednak osadnictwo epizodyczne, w dużej mierze o charakterze gospodarczym.

ROLA I FUNKCJA ŁOZIŃSKIEGO KOMPLEKSU 
NA TLE OKOLICZNEGO OSADNICTWA

Forma niewielkiego, pierścieniowatego gródka, którą reprezentuje założenie obronne 
w Łozinie, nie jest niczym wyjątkowym na tych terenach i ma liczne analogie w nizin-
nym krajobrazie Dolnego Śląska i południowo-wschodniej Wielkopolski, a zwłaszcza 
w dorzeczach Baryczy i Prosny (Teske 2000, 110‒112; 2003, 108‒109; Chrzan 2014, 
208‒211; 2018, 267; Kiarszys, Kolenda 2017, 99‒111, tab. 1‒2, ryc. 2‒5). Sam gród pier-
wotnie miał zarys prawie idealnego koła (biorąc oczywiście pod uwagę także obszar 
zniszczony w czasie eksploatacji piasku w XIX wieku). Jego średnica pomiędzy miej-
scem maksymalnego przegłębienia fosy6 od strony wschodniej i zachodniej wynosi 

6  Licząc średnicę współcześnie widoczną w terenie, gdyż, jak dowiedziono, fosa pierwotnie była 
cofnięta o około 2 m w kierunku wałów grodu.
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około 90 m, na koronie wału około 70 m, natomiast u stóp wału od strony majdanu 
około 55 m (ryc. 2). Grodzisko w Łozinie jest nieco większe od „standardowych” zało-
żeń obronnych obszaru wschodniego dorzecza Baryczy. Inne obiekty ufortyfikowane 
z tego terenu zazwyczaj mają średnicę majdanu od 25 do 35 m, rzadziej mieszczą się 
w przedziale od 35 do 50 m (Chrzan 2014, 208‒211; 2018, 267), aczkolwiek pojedyncze 
obiekty są porównywalne z Łoziną, a nawet większe (por. Kiarszys, Kolenda 2017, 
99‒111, tab. 1‒2, ryc. 2‒5). Badane przez nas założenie obronne odpowiada jednak 
dokładnie grodom nadbaryckim pod względem formy i czasu powstania. Uważa 
się, że budowa większości z nich przypada bowiem właśnie okres od poł. X (głównie 
od 3. ćw. X wieku) po 1. poł. XI wieku (Teske 2000, 120‒123; Kolenda 2011, 52; Chrzan 
2014, 199; 2018, 264), co także pokrywa się z okresem wzniesienia grodu w Łozinie.

Tak znaczny przyrost liczby obiektów obronnych i punktów osadniczych w do-
rzeczu Baryczy w 2. poł. X wieku łączony jest zazwyczaj z zagospodarowaniem tej 
krainy przez Piastów. Wskazywać miałby na to czas powstania grodów, pokrywający 
się z okresem ekspansji państwa gnieźnieńskiego, a także podobieństwo w kształcie 
i sposobie wznoszenia grodów oraz w kulturze materialnej obszarów południowo-
-wschodniej Wielkopolski i północno-wschodniego Dolnego Śląska (Kurnatowska 
2000, 17‒19; Teske 2000, 120‒123; 2003, 113; Kurnatowska, Kara 2008, 161‒164; Kolenda 
2011, 57‒58). Nie ma natomiast jednomyślności, jak owo zagospodarowanie obszarów 
dorzecza Baryczy miałoby wyglądać. Zdaniem części badaczy wiązało się ono z pod-
bojem tych ziem przez Piastów i budową nowych, własnych struktur osadniczych 
(literatura jak wyżej). W myśl innych interpretacji inicjatorami owej akcji osiedleńczej 
rzeczywiście mieli być włodarze państwa gnieźnieńskiego, ale „kolonizacji” doko-
nać miała ludność przesiedlona z terenu dorzecza środkowej i górnej Obry (Chrzan 
2014, 203‒206; 2018, 265). Nie wyklucza się również, że przynajmniej niektóre grody 
dorzecza Baryczy zostały wzniesione nie tyle z inspiracji Piastów, co przez lokalne 
społeczności w odpowiedzi na silnie zmilitaryzowanie ziemi gnieźnieńskiej około 
poł. X wieku (Kolenda 2011, 59‒60).

Założenie grodu w Łozinie jest więc zapewne wynikiem tej samej akcji budowla-
nej obejmującej tereny północy Śląska. Wiele wskazuje na to, że z tą akcją należałoby 
również łączyć wzniesienie grodu na wrocławskim Ostrowie Tumskim, który zarówno 
formą (gródek pierścieniowaty o średnicy około 30 m), jak i czasem powstania (lata 
60. (?) X wieku – por. Pankiewicz 2015, 25‒26, ryc. 8 – tam dalsza lit.) odpowiada 
wzmiankowanym założeniom. Na związek grodu wrocławskiego z Wielkopolską i być 
może terenami Pomorza pośrednio wskazuje także ceramika z najniższych poziomów 
osadniczych grodu, mająca liczne analogie na terenie Wielkopolski (Rzeźnik 1995, 
111‒136). Zwraca się też uwagę na związek budowy grodów w dorzeczu Prosny i Baryczy 
z ekspansją terytorialną Piastów dalej na południe, celem zajęcia całego Śląska (Kur-
natowska 2000, 17‒19, 22; Teske 2000, 124; Kurnatowska, Kara 2008, 162‒164; Kolenda 
2011, 59). Ważnym etapem tego procesu miało być właśnie opanowanie przeprawy 
na Odrze i organizacja ośrodka wrocławskiego. Zdaniem większości badaczy miało 
to nastąpić około połowy lat 80. X wieku (Moździoch 2000, 178, 185; Rzeźnik 2000, 
139‒142; Rzeźnik, Żurek 2001, 335‒342; Kolenda 2011, 59). Jednak ciągle niewyjaśniona 
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pozostaje geneza pierwszej fazy umocnień wrocławskich, wzniesionych po połowie X 
wieku. Nader prawdopodobne wydaje się, że czas ich budowy jest zbieżny z powsta-
niem zespołu grodowego w Łozinie.

ZAKOŃCZENIE

W kontekście przemian osadniczych X wieku w północnej części Dolnego Śląska 
i w południowej Wielkopolsce lokalizacja grodu w Łozinie, na przedpolu Wrocławia, 
i kwestia jego dokładnego datowania nabiera nowego znaczenia. Być może był to swego 
rodzaju punkt pośredni pomiędzy siecią grodów nadbaryckich a doliną Odry z kształ-
tującym się ważnym ośrodkiem we Wrocławiu. Kompleks grodowy w Łozinie mógł 
być przy tym nie tyle osamotnionym punktem osadniczym, ale elementem gęstszej 
sieci grodów. Innym elementem tej struktury osadniczej mógł być gród w Szczodrem, 
oddalony niecałe 2,5 km od Łoziny. To założenie obronne ma formę niewielkiego 
gródka pierścieniowatego, zaś w literaturze funkcjonuje jako grodzisko stożkowate 
z XIII-XIV wieku (Kaletynowie, Lodowski 1968, 140‒142). Wyniki prospekcji tereno-
wej na stanowisku wykazały, że obok materiałów późnośredniowiecznych występują 
tu także skorupy wczesnośredniowieczne. Można przypuszczać, że założenie obronne 
w Szczodrem funkcjonowało już we wczesnym średniowieczu – być może równolegle 
z kompleksem osadniczym w Łozinie – natomiast w późnym średniowieczu zostało 
przekształcone na gródek stożkowaty. Rozpoznanie innych punktów osadniczych 
(zarówno grodów, jak i osad) na linii między Wrocławiem a korytem Baryczy jest 
być może tylko kwestią czasu.

Pytaniem pozostaje, jaką rolę kompleks osadniczy w Łozinie grał w systemie 
polityczno-gospodarczym Wrocławia? Być może stanowił on swego rodzaju punkt 
pośredni między północą a południem i miał istotne znaczenie w przebiegu szlaków 
handlowych. Z drugiej strony, biorąc pod uwagę fakt, że czas istnienia zespołu gro-
dowego w Łozinie i grodu na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu pokrywa się tylko 
w nieznacznym stopniu, nie możemy wykluczyć, iż kompleks ten wcale nie pełnił 
funkcji zaplecza gospodarczo-osadniczego Wrocławia, ale był elementem odrębnym. 
Świadczyć może o tym odmienność jego kultury materialnej (przewaga ceramiki 
strefowej, nienotowana we Wrocławiu).

W tym świetle szczególnie frapujący jest rozmach całego kompleksu osadniczego. 
Sam gródek jest niewielki, jednak, jak wspomniano, zespół grodowy zajmuje po-
wierzchnię około 8 ha, nie włączając w to okolicznych osad. Gabarytami przekracza 
zatem wielkość grodu na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu (6 ha), nawet w kształ-
cie po przebudowie i powiększeniu założenia obronnego u schyłku X wieku (por. 
Rzeźnik 2000, 141‒143). Jak dotychczas nie stwierdzono także obecności osadnictwa 
z 2. poł. X–1. poł. XI wieku w bezpośrednim otoczeniu wyspy tumskiej. Rozwija się 
ono dopiero w toku XI wieku (Piekalski 1991, 120‒127; 2017, 13‒15; Marcinkiewicz, 
Piekalski 2018, 135‒139), co kontrastuje z rozbudowanym zapleczem osadniczym Ło-
ziny. Przypuszczać można, że tak rozległy kompleks osadniczy był predestynowany 
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do pełnienia jakiejś szczególnej roli w strukturze osadniczej tej części Śląska, jednak 
na razie brakuje przesłanek, żeby stwierdzić, że była to np. rola militarna. Tym bardziej 
może dziwić szybka utrata znaczenia całego założenia w Łozinie, przypuszczać jednak 
można, że miało to związek z rozwojem aglomeracji wrocławskiej u schyłku X wieku.

Jaka mogła być przyczyna zaniku kompleksu grodowego właśnie w tym czasie? 
W przypadku obszaru dorzeczy Prosny i Baryczy wskazuje się na zanik znacznej 
części grodów i osad w latach 30. XI wieku. Owo załamanie osadnicze miałoby się 
wiązać z kryzysem pierwszej monarchii piastowskiej (Kurnatowska 2000, 19; Teske 
2000, 125; 2003, 113; Kurnatowska, Kara 2008, 164‒167; Kolenda 2011, 60). Po jego 
przezwyciężeniu nie odbudowano już części struktur osadniczych, zwłaszcza grodów 
położonych na obszarze południowo-wschodniej Wielkopolski i północno-wschod-
niego Dolnego Śląska, ponieważ straciły one swoją strategiczną funkcję (Kurnatowska 
2000, 19). Ostatnio zwraca się jednak uwagę na fakt, iż zanik znacznej części grodów 
na terenie dorzeczy Prosny i Baryczy mógł nastąpić wcześniej – u schyłku X wieku. 
Zjawisko to miałoby się wiązać z reorganizacją struktury grodowej już za rządów 
Bolesława Chrobrego (Chrzan 2018, 273). Być może już wówczas dokonano redukcji 
sieci grodowej i skupiono władzę w najważniejszych ośrodkach. Przykład szybkiego 
upadku rozległego i z pewnością ważnego ośrodka w Łozinie na rzecz stołecznego 
Wrocławia zdaje się wspierać tę koncepcję.

Przyczyny gwałtownego rozwoju i równie gwałtownego zaniku grodu w Łozinie 
i jego rozległego zaplecza osadniczego pozostają jednak dalej w sferze domysłów. 
Badania w obrębie kompleksu grodowego mają jednak nadal charakter wstępny i do-
piero wyniki przyszłych prac pozwolą udzielić odpowiedzi na postawione pytania.

Publikacja zrealizowana w ramach projektu Rozwój ośrodków centralnych pań-
stwa Piastów od X do XII wieku na przykładzie wrocławskiego Ostrowa Tumskiego 
sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie 
umowy UMO-2017/27/B/HS3/00554.
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