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A n n a  B .  K o w a l s k a

Wolin wczesnośredniowieczny, część 2, red. Błażej Stanisławski, Władysław Filipowiak, 
Warszawa 2014. Origines Polonorum, t. 7, 460 s., ISBN 978-83-7436-335-8

Materiały Zachodniopomorskie, Nowa Seria
t. XI: 2014, z. 1: Archeologia, s. 191–192
ISSN 0076-5236

Publikacja Wolin wczesnośredniowieczny, część 2 pod redakcją naukową Błażeja 
Stanisławskiego i Władysława Filipowiaka to kontynuacja studium poświęcone-
go omówieniu wyników wieloletnich badań archeologicznych nad dziejami tego 
ośrodka. Obszerną część tomu zajmuje prezentacja rezultatów analiz przyrodni-
czych (rozdział I). Część pierwsza zawiera podsumowanie badań geologicznych 
i geomorfologicznych przeprowadzonych w okolicach Wolina. Wynika z nich, 
że prawdopodobnie już w 1. połowie X wieku na obszarach nadrzecznych, 
bardzo atrakcyjnych osadniczo, w rezultacie różnych procesów geologicznych 
następowały okresowe zmiany powodujące zabagnianie zasiedlonych terenów. 
W części drugiej znalazło się podsumowanie prawie 40-letnich badań różnych 
autorów nad zmianami środowiska przyrodniczego i użytkowaniem roślin 
we wczesnośredniowiecznym Wolinie. W świetle analiz próbek pobranych  
z warstw kulturowych wynika, że uprawiano kilka gatunków zbóż, w tym proso, 
żyto, jęczmień, a ponadto len, chmiel, kilka gatunków warzyw oraz owoców. 
Odrębną, obszerną część poświęcono pozostałościom archeoichtiologicznym. 
Wśród 28 gatunków ryb spożywanych we wczesnośredniowiecznym Wolinie 
rozpoznano gatunki morskie, rzeczne i dwuśrodowiskowe. Najwięcej szcząt-
ków kostnych pochodziło z sandacza, leszcza, okonia, płoci, jesiotra, śledzia, 
parposza i szczupaka. Analizom poddano także kości ssaków (rozdział I.4).  
Stwierdzono obecność 23 gatunków, wśród których dominowały zwierzęta 
udomowione: koń, bydło, świnia, koza/owca, pies i kot. Rozpoznano także 
szczątki zwierząt łownych konsumpcyjnych, takich jak: dzik, jeleń, sarna, tur, 
łoś i zając, oraz niekonsumpcyjnych, w tym: lisa, foki, wilka, wydry i szczura. 
Uzupełnienie pożywienia mięsnego mieszkańców Wolina stanowiło ptactwo 
domowe i dzikie: kura domowa, kaczka i gęś. Rozdział I kończy omówienie ana-
liz surowcowych przedmiotów użytkowych wykonanych z drewna. Badaniom 
dendrologicznym poddano zbiór wyrobów bednarskich, elementów różnych 
naczyń klepkowych oraz wyrobów tokarskich i wykonanych techniką drążenia 
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(łyżki, czerpaki, szufelki), a także fragmentów szkutniczych, łuczyw, figurek  
i rzeźb zoomorficznych, zabawek i rękojeści noży.

Drugi dział monografii zawiera studia problemowe. Otwiera go opracowanie 
wyników wieloletnich badań nad umocnieniami obronnymi wczesnośrednio-
wiecznego Wolina odkrytymi w wykopach na Starym Mieście, Przedmieściu 
Południowym oraz Srebrnym Wzgórzu. Prześledzono dzieje obwarowań od 
IX po schyłek XVII stulecia. W opinii autora tej części rozdziału nie były to 
konstrukcje dorównujące potężnym wałom wczesnośredniowiecznych ośrod-
ków wielkopolskich, Gniezna czy Poznania. Druga część poświęcona została 
30 monetom odkrytym w trakcie badań wykopaliskowych na terenie miasta  
i na cmentarzysku. W okresie największej prosperity Wolina, od X do połowy  
XI wieku, odnotowano nikłą obecność monet w warstwach osadniczych. Ich 
liczba wzrosła w 2. połowie XI stulecia pomimo ograniczenia wymiany dale-
kosiężnej spowodowanej najazdem duńskim. Pojawiły się wówczas licznie mo-
nety fałszywe, produkowane najpewniej w lokalnych warsztatach pomorskich. 
Odrębnym opracowaniem objęto skarb monet i ozdób odkryty przypadkowo 
na Srebrnym Wzgórzu w 1993 roku. Znaczna jego część trafiła do rąk kolekcjo - 
nerów i uległa rozproszeniu. Archeologom udało się zadokumentować 3 całe 
i 65 fragmentów monet arabskich i europejskich oraz kilka fragmentów srebra 
siekanego. Obszerna część rozdziału II to analiza bogatego zbioru przedmio-
tów – nazwanych przez autora wikińskimi – drewnianych, z poroża i kości oraz  
ceramiki. Jest to jednocześnie próba zestawienia informacji zawartych w Jóms
vikinga saga ze źródłami materialnymi pozyskanymi metodami wykopalisko-
wymi. Studia problemowe kończy omówienie korabnictwa, portu i żeglugi 
wczesnośredniowiecznego Wolina.

W rozdziale III znajduje się podsumowanie wyników badań nad wczesno-
średniowiecznym Wolinem, zamykające w sposób symboliczny pewną „epokę 
w historii archeologii Wolina”. Praca miała na celu ukazanie dorobku starszych 
pokoleń badaczy oraz najnowszych osiągnięć. Zawiera zarówno prezentację 
źródeł archeologicznych, jak i przegląd dawnych i najnowszych koncepcji 
na temat dziejów tego bardzo ważnego we wczesnym średniowieczu wielo-
kulturowego ośrodka. Przedstawione podsumowania są jednocześnie zachętą 
do podejmowania dyskusji nad rolą Wolina w procesach społeczno-kulturowych 
zachodzących w strefie nadbałtyckiej i na ziemiach polskich.




