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1. Wstęp 

Od 2014 roku Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Szczecinie 

wraz z Instytutem Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego realizuje projekt „Polska i 

Pomorze w kształtowaniu cywilizacji europejskiej (od słowiańskich plemion do przełomu 

XII/XIII w.)”. Projekt finansowany jest ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyż-

szego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. 

W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie badań weryfikacyjnych grodzisk 

wczesnośredniowiecznych położonych w dorzeczu Regi. Teren ten nie był wcześniej poddany 

prospekcji archeologicznej pod tym kątem, znajduje się natomiast pomiędzy dwoma stosun-

kowo dobrze rozpoznanymi terytoriami: „plemienia Wolinian” na zachodnie oraz dorzeczem 

dolnej Parsęty na wschodnie co stwarza możliwość przeprowadzenia porównań w zakresie 

rozwoju wczesnośredniowiecznych struktur osadniczych. Jednym z grodzisk wytypowanych 

do badań wiosną 2017 r. był obiekt w Ginawie, gm. Węgorzyno, stan. 1 (AZP 29-16/15). 

 

2. Historia badań 

Stanowisko położone w odległości około 1,2 km na północny-wschód od wsi Ginawa 

w sąsiedztwie leśniczówki, między dwoma jeziorami, i około 80 m na wschód od jeziora Du-

bie. Od południa u podnóża wzniesienia przepływa bezimienny strumyk. Grodzisko dość do-

brze zachowane, w kształcie nieregularnego czworoboku o zaokrąglonych narożnikach. 

Uszkodzone i zniwelowane w części południowej w trakcie prac melioracyjnych. Od strony 

północnej stromy stok. Wał o szerokości około 12 m wyniesiony jest około 1-1,5 m ponad 

poziom majdanu. Długość grodziska na osi W-E wynosi około 120m, a szerokość na osi N-S 

około 75 m. Całość zajmuje powierzchnię blisko 1 ha. 

Nie wiadomo kiedy grodzisko zostało odkryte, ale w latach 90. XIX w. badania po-

wierzchniowe na terenie Ginawy prowadził miejscowy pastora Stützner, a kolejne miały 

miejsce w 1915 r. latach (archiwum Muzeum Narodowego w Szczecinie teczki 834). Faktem 

jest, że przed II wojną światową grodzisko wzmiankowano tylko raz (Kunkel 1932, s. 91). Po 

wojnie badania powierzchniowe prowadzono także tylko raz - w 1994 r. Grodzisko nigdy nie 

było badane wykopaliskowo, a w oparciu o nieliczne ułamki ceramiki z powierzchni obiekt 

jedynie ogólnie datowano na wczesne średniowiecze. W 1969 r. stanowisko zostało wpisane 

do rejestru zabytków pod nr 614. Od lat 60 XX w. kilkakrotnie uwzględniano je w katalogach 

stanowisk i grodzisk pomorskich zarówno w literaturze polskiej (Antoniewicz, Wartołowska 

1964, kwadrat IIC nr 66 lub 67; Rogosz R. 1971, s. 42; Łosiński W. 1982, s. 205, nr 146), jak 

i niemieckiej (Eggers 1960, s. 32, nr 127; 1978, s. 266, nr 127). 
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3. Wyniki badań w 2017 r. 

Prace archeologiczne wykonane zostały przez Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej 

Akademii Nauk w Szczecinie zgodnie z decyzją nr 317/2017 z dnia 9 marca 2017 r., znak 

Z.Arch.WĘ.5161.34.2017.MS, wydaną przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Kon-

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

17-22 maja 2017 r. 

Przed przystąpieniem do weryfikacji wykonano plan warstwicowy oraz model terenu 

w oparciu o wyniki skaningu laserowego LIDAR (ryc. 2). 

W związku z warunkami zastanymi na stanowisku oraz wynikami obserwacji profili 

odwiertów zdecydowano się na modyfikację pierwotnego planu badawczego podanego we 

Wniosku - wykop wytyczono w części wschodniej stanowiska a jego rozmiar zmniejszono. 

Na obszarze stanowiska łącznie wykonano 35 odwiertów na dwóch prostopadłych do siebie 

osiach biegnących wzdłuż linii N-S oraz W-E oraz wyeksplorowano jeden wykop sondażowy 

o wymiarach 4,5 x 1,5 m (ryc. 6). 

 

3.1. Odwierty 

Na stanowisku wykonano łącznie 35 odwiertów: 24 na osi W-E (długość osi 110 m: 

odwierty 35-34, 1-22) i 11 na osi N-S (długość osi 55 m: odwierty 23-33). Obie osie przecina-

ły się pod kątem 90° w miejscu wykonania odwiertu 10. 

 

oś W-E 

odwiert 35 

0-25 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

25-80 cm – warstwa 2 – szaro-żółty piasek gliniasty 

Na głębokości 80 cm blokada 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 34 

0-14 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

14-37 cm – warstwa 2 – szaro-brunatny piasek gliniasty 

37-120 cm – warstwa 3 – żółtoszary piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 1 
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0-6 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

6-60 cm – warstwa 2 – żółto-szary piasek gliniasty 

60-157 cm – warstwa 3 – szaro-żółty piasek gliniasty 

157-212 cm – warstwa 4 - żółty piasek gliniasty 

212-218 cm - warstwa 5 - popiół 

218-240 cm - calec – żółta glina 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 2 

0-7 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

7-30 cm – warstwa 2 – szaro-brunatny piasek gliniasty 

30-120 cm – warstwa 3 – żółto-szary piasek ze żwirem (na głęb. 65 cm warstwa spalenizny) 

120-130 cm – warstwa 4 – szary wilgotny piasek gliniasty 

130-150 cm – calec – ciemnożółta glina 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 3 

0-9 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

9-46 cm – warstwa 2 – szaro-brunatny piasek gliniasty 

46-48 cm – warstwa 3 – spalenizna 

48-137 cm – warstwa 4 – szary wilgotny piasek gliniasty 

137-156 cm – calec – żółta glina 

W warstwie 4 znaleziono fragment ceramiki wczesnośredniowiecznej (nr inw. 

GIN/2017/1/M) 

 

odwiert 4 

0-8 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

8-25 cm – warstwa 2 – szaro-brunatny piasek gliniasty 

25-60 cm – calec – żółta glina 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 5 

0-12 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

12-60 cm – calec – żółta glina 
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W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 6 

0-8 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

8-30 cm – warstwa 2 – szaro-brunatny piasek gliniasty 

30-64 cm – calec – żółta glina 

64-80 cm – calec - jasnożółty piasek 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 7 

0-14 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

14-30 cm – warstwa 2 – żółto-brunatny piasek gliniasty 

30-100 cm – calec – ciemnożółta piasek ze żwirem 

100-108 cm – calec - jasnożółty piasek 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 8 

0-8 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

8-30 cm – warstwa 2 – żółto-brunatny piasek gliniasty 

30-53 cm – calec – ciemnożółty piasek z drobnymi kamieniami i żwirem 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 9 

0-7 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

7-30 cm – warstwa 2 – żółto-brunatny piasek gliniasty 

30-60 cm – calec – ciemnożółty piasek z drobnymi kamieniami i żwirem 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 10 (na przecięciu osi) 

0-8 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

8-30 cm – warstwa 2 – żółto-brunatny piasek gliniasty 

30-60 cm – calec – ciemnożółty piasek z drobnymi kamieniami i żwirem 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 
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odwiert 11 

0-8 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

8-22 cm – warstwa 2 – szaro-brunatny piasek gliniasty 

22-44 cm – calec – ciemnożółta glina z drobnymi kamieniami i żwirem 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 12 

0-6 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

6-20 cm – warstwa 2 – szaro-brunatny piasek gliniasty 

20-50 cm – calec – żółty piasek z drobnymi kamieniami i żwirem 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 13 

0-6 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

6-85 cm – warstwa 2 – ciemnoszary piasek gliniasty (obiekt?) 

85-100 cm – calec – żółty piasek z drobnymi kamieniami i żwirem 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 14 

0-8 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

6-24 cm – warstwa 2 – szaro-brunatny piasek gliniasty 

24-60 cm – calec – żółty piasek ze żwirem 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 15 

0-6 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

6-27 cm – warstwa 2 – szaro-brunatny piasek gliniasty 

27-60 cm – calec – żółty piasek ze żwirem 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 16 

0-20 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

20-60 cm – calec – ciemnożółty piasek ze żwirem 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 



 8 

 

odwiert 17 

0-19 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

19-60 cm – calec – żółty piasek ze żwirem 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 18 

0-8 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

8-28 cm – warstwa 2 – szaro-brunatny piasek gliniasty 

28-60 cm – calec – żółty piasek ze żwirem 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 19 

0-10 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

10-40 cm – warstwa 2 – szaro-brunatny piasek gliniasty 

Na głębokości 40 cm blokada 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 20 

0-8 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

6-32 cm – warstwa 2 – szaro-brunatny piasek gliniasty 

32-38 cm – warstwa 3 – spalenizna 

38-66 cm – warstwa 4 – szaro-brunatny piasek gliniasty 

66-70 cm – warstwa 5 – spalenizna 

70-100 cm – warstwa 6 - szaro-brunatny piasek gliniasty 

100-102 cm – warstwa 7 – żółty piasek gliniasty 

102-140 cm – warstwa 8 - szaro-brunatny piasek gliniasty 

Na głębokości 140 cm blokada 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 21 

0-10 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

10-50 cm – warstwa 2 – szaro-brunatny piasek gliniasty 

50-80 cm – warstwa 3 – żółto-brunatny piasek gliniasty 
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80-100 cm - calec ? – żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 22 

0-14 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

14-44 cm – warstwa 2 – szaro-brunatny piasek gliniasty 

44-80 cm – warstwa 3 – ciemnożółty piasek gliniasty ze żwirem 

80-100 cm - calec ? – żółta glina 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

oś N-S 

odwiert 23 

0-22 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

22-46 cm – warstwa 2 – szarożółty piasek gliniasty 

46-72 cm – warstwa 3 – żółtoszary piasek gliniasty 

72-93 cm – warstwa 4 – ciemnożółta glina ze żwirem 

Na głębokości 93 cm blokada 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 24 

0-10 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

10-46 cm – warstwa 2 – szary piasek gliniasty 

46-74 cm – calec – ciemnożółty piasek ze żwirem 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 25 

0-10 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

10-30 cm – warstwa 2 – szary piasek gliniasty 

30-70 cm – warstwa 3 – ciemnoszary piasek gliniasty z węglami i organiką (obiekt?) 

70-90 cm – calec – ciemnożółty piasek ze żwirem 

W warstwie 3 znaleziono fragment ceramiki wczesnośredniowiecznej (nr inw. 

GIN/2017/3/M) 
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odwiert 26 

0-6 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

6-17 cm – warstwa 2 – szaro-brunatny piasek gliniasty 

17-50 cm – calec – żółty piasek ze żwirem 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 27 

0-8 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

8-42 cm – warstwa 2 - żółto-szary piasek gliniasty ze żwirem 

42-57 cm – calec – żółta glina 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 28 

0-14 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

14-21 cm – warstwa 2 - żółto-szary piasek gliniasty 

21-60 cm – calec – żółty piasek ze żwirem 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 10 (na przecięciu osi) 

0-8 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

8-30 cm – warstwa 2 – żółto-brunatny piasek gliniasty 

30-60 cm – calec – ciemnożółty piasek z drobnymi kamieniami i żwirem 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 29 

0-8 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

8-26 cm – warstwa 2 - żółto-szary piasek gliniasty 

26-60 cm – calec – żółty piasek ze żwirem 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 30 

0-15 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

15-32 cm – warstwa 2 – żółto-szary piasek gliniasty 

32-68 cm – warstwa 3 – ciemnoszary piasek gliniasty 
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68-83 cm – warstwa 4 – szary piasek gliniasty 

83-104 cm – calec – żółta glina 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 31 

0-10 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

10-40 cm – warstwa 2 – szaro-brunatny piasek gliniasty 

40-76 cm – warstwa 3 – ciemnoszary piasek gliniasty 

76-108 cm – warstwa 4 – szaro-żółty piasek gliniasty 

108-130 cm – calec – żółta glina 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 32 

0-20 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

20-38 cm – warstwa 2 – szaro-żółty piasek gliniasty 

38-60 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 33 

0-8 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

8-32 cm – warstwa 2 – szaro-żółty piasek gliniasty 

32-54 cm – warstwa 3 – szary piasek gliniasty z węglami 

54-80 cm – calec – żółta glina 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

3.2. Wykop I 

Wykop sondażowy o wymiarach 4,5x1,5 m, zorientowany na osi W-E usytuowano we 

wschodniej części stanowiska na szczycie wału obronnego. W wykopie zarejestrowano nastę-

pujący układ nawarstwień (ryc. 7-8): 

 

Warstwa 1 - humus 

Ciemnoszary piasek gliniasty mocno przerośnięty korzeniami. Warstwa zajmowała całą po-

wierzchnię wykopu. Przebieg zbliżony do horyzontalnego. Poniżej zalegała warstwa 2. Miąż-

szość humusu dochodziła do 10-15 cm. 
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Funkcja: humus 

Zawartość: 8 fragmentów ceramiki wczesnośredniowiecznej i 1 kość zwierzęcą (nr inw. 

GIN/2017/4/M) 

Chronologia: okres współczesny. 

 

Warstwa 2 

Szaro-żółty piasek gliniasty. Warstwę zarejestrowano bezpośrednio pod warstwą 1 na całej 

powierzchni wykopu. Przebieg zbliżony do horyzontalnego opadający w kierunku E. War-

stwa zalegała na warstwach 3, 4, 5 i 11. Granice z warstwami sąsiednimi dobrze czytelne. 

Miąższość warstwy wynosiła średnio około 10-15 cm , maksymalnie 50 cm. 

Funkcja: warstwa niwelacyjna? 

Zawartość: 16 fragmentów ceramiki wczesnośredniowiecznej i 6 kości zwierzęcych (nr inw. 

GIN/2017/5/M) 

Chronologia: nieokreślona 

 

Warstwa 3 

Ciemnoszary piasek gliniasty miejscami tłusty i zabity. Miejscami kamienie. Warstwę zareje-

strowano bezpośrednio pod warstwami 2, 4 i 5 na znacznej powierzchni wykopu w części 

środkowej i W. Przebieg warstwy łukowaty, opadający w kierunku W. Warstwa zalegała na 

warstwach 6, 7 i 11. Granice z warstwami sąsiednimi dobrze czytelne. Miąższość warstwy 

dochodziła do 55 cm. W obrębie warstwy pod profilem W wyróżniono mniejszą jednostkę – 

3a (żółto-szary piasek gliniasty) 

Funkcja: nasyp wału obronnego 

Zawartość: 131 fragmentów ceramiki wczesnośredniowiecznej i 85 kości zwierzęcych (nr 

inw. GIN/2017/6/M), oraz przęślik kamienny (nr inw. GIN/2017/1/S) 

Chronologia: wczesne średniowiecze (2. połowa VIII-1 połowa IX w.) 

 

Warstwa 4 

Ciemnoszary piasek gliniasty. Warstwę zarejestrowano bezpośrednio pod warstwą 2 w części 

W wykopu. Przebieg warstwy łukowaty, opadający w kierunku W. Warstwa zalegała na war-

stwie 5. Granice z warstwami sąsiednimi dość dobrze czytelne. Miąższość warstwy dochodzi-

ła do 65 cm. W partii spągowej wyróżniono warstwę 4a – przesyconą spalenizną (miąższość 

około 20 cm) 

Funkcja: wypełnisko obiektu 1 (z okresu użytkowania grodu) 
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Zawartość: 4 fragmenty ceramiki wczesnośredniowiecznej, 2 kości zwierzęce (nr inw. 

GIN/2017/7/M) 

Chronologia: wczesne średniowiecze (2. połowa VIII-1 połowa IX w.) 

 

Warstwa 5 

Żółty piasek ze żwirem. Warstwę zarejestrowano bezpośrednio pod warstwami 2 i 4 w części 

W wykopu. Przebieg warstwy łukowaty, opadający w kierunku W. Warstwa zalegała na war-

stwie 3. Granice z warstwami sąsiednimi dobrze czytelne. Miąższość warstwy dochodziła do 

40 cm. 

Funkcja: nasyp wału obronnego (?) 

Zawartość: brak źródeł ruchomych 

Chronologia: wczesne średniowiecze (2. połowa VIII-1 połowa IX w.) 

 

Warstwa 6 

Żółta glina. Warstwę zarejestrowano bezpośrednio pod warstwą 3 na znacznej powierzchni 

wykopu. Przebieg łukowaty. Warstwa zalegała na warstwie 7, 13 i calcu. Granice z warstwa-

mi sąsiednimi dość dobrze czytelne. Miąższość warstwy dochodziła do 70 cm. 

Funkcja: nasyp wału obronnego 

Zawartość: 23 fragmenty ceramiki wczesnośredniowiecznej, 12 kości zwierzęcych (nr inw. 

GIN/2017/9/M) 

Chronologia: wczesne średniowiecze (2. połowa VIII-1 połowa IX w.) 

 

Warstwa 7 

Ciemnoszary piasek gliniasty z jaśniejszymi przewarstwieniami. W spągu spalenizna. War-

stwę zarejestrowano bezpośrednio pod warstwami 3 i 6 w części W wykopu. Przebieg zbliżo-

ny do horyzontalnego, lekko opadający w kierunku SW. Warstwa zalegała na warstwie 8 i 13. 

Granice z warstwami sąsiednimi dość dobrze czytelne. Miąższość warstwy dochodziła do 30-

35 cm. 

Funkcja: nasyp wału obronnego 

Zawartość: 32 fragmenty ceramiki wczesnośredniowiecznej, 19 kości zwierzęcych (nr inw. 

GIN/2017/8/M) 

Chronologia: wczesne średniowiecze (2. połowa VIII-1 połowa IX w.) 

 

Warstwa 8 
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Żółto-szary piasek gliniasty, struktura warstewkowana. Warstwę zarejestrowano bezpośred-

nio pod warstwą 7 w części W wykopu. Przebieg zbliżony do horyzontalnego, lekko opadają-

cy w kierunku SW. Warstwa zalegała na warstwach 9, 10 i 14. Granice z warstwami sąsied-

nimi dość dobrze czytelne. Miąższość warstwy dochodziła do 25 cm. 

Funkcja: nasyp wału obronnego 

Zawartość: 3 fragmenty ceramiki wczesnośredniowiecznej, 1 kość zwierzęca (nr inw. 

GIN/2017/10/M) 

Chronologia: wczesne średniowiecze (2. połowa VIII-1 połowa IX w.) 

 

Warstwa 9 

Ciemnoszary piasek gliniasty ze spalenizną. Warstwę zarejestrowano bezpośrednio pod war-

stwą 8 w części W wykopu. Przebieg zbliżony do horyzontalnego, lekko opadający w kierun-

ku SW. Warstwa zalegała na warstwach 10 i 15. Granice z warstwami sąsiednimi dość dobrze 

czytelne. Miąższość warstwy dochodziła do 10-15 cm. 

Funkcja: nasyp wału obronnego 

Zawartość: 1 kość zwierzęca (nr inw. GIN/2017/11/M) 

Chronologia: wczesne średniowiecze (2. połowa VIII-1 połowa IX w.) 

 

Warstwa 10 

Rdzawy piasek ze żwirem. Warstwę zarejestrowano bezpośrednio pod warstwą 8 w części 

NW wykopu. Przebieg zbliżony do horyzontalnego, lekko opadający w kierunku W. Warstwa 

zalegała na warstwie 15. Granice z warstwami sąsiednimi dość dobrze czytelne. Miąższość 

warstwy dochodziła do 20 cm. 

Funkcja: nasyp wału obronnego 

Zawartość: brak źródeł ruchomych 

Chronologia: wczesne średniowiecze (2. połowa VIII-1 połowa IX w.) 

 

Warstwa 11 

Rdzawo-żółty żwir z kamieniami. Warstwę zarejestrowano bezpośrednio pod warstwami 2 i 3 

w części E wykopu. Przebieg nieokreślony. Warstwa zalegała na warstwie 12. Granice z war-

stwami sąsiednimi dość dobrze czytelne. Miąższość warstwy dochodziła do 70 cm. 

Funkcja: nasyp wału obronnego lub warstwa niwelacyjna  

Zawartość: brak źródeł ruchomych 

Chronologia: wczesne średniowiecze (2. połowa VIII-1 połowa IX w.) 
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Warstwa 12 

Szaro-żółta glina. Warstwę zarejestrowano bezpośrednio pod warstwą 11 w części E wykopu. 

Przebieg nieokreślony. Warstwa zalegała na calcu. Granice z warstwami sąsiednimi dość do-

brze czytelne. Miąższość warstwy dochodziła do 55 cm. 

Funkcja: nasyp wału obronnego lub warstwa niwelacyjna 

Zawartość: brak źródeł ruchomych 

Chronologia: wczesne średniowiecze (2. połowa VIII-1 połowa IX w.) 

 

Warstwa 13 

Żółto-zielonkawa glina. Warstwę zarejestrowano bezpośrednio pod warstwą 6 w części cen-

tralnej wykopu. Przebieg nieokreślony. Warstwa zalegała na warstwie 14. Granice z war-

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

Funkcja: nasyp wału obronnego? 

Zawartość: brak źródeł ruchomych 

Chronologia: wczesne średniowiecze (2. połowa VIII-1 połowa IX w.) 

 

Warstwa 14 

Jasnoszary sypki piasek. Warstwę zarejestrowano bezpośrednio pod warstwą 13 w części cen-

tralnej wykopu. Przebieg nieokreślony. Warstwa zalegała na calcu. Granice z warstwami są-

siednimi dość dobrze czytelne. Miąższość warstwy dochodziła do 40 cm. 

Funkcja: nasyp wału obronnego? 

Zawartość: brak źródeł ruchomych 

Chronologia: wczesne średniowiecze (2. połowa VIII-1 połowa IX w.) 

 

Warstwa 15 

Żółty żwir z kamieniami. Warstwę zarejestrowano bezpośrednio pod warstwą 10 w części W 

wykopu. Przebieg zbliżony do horyzontalnego, lekko opadający w kierunku W. Warstwa za-

legała na calcu. Granice z warstwami sąsiednimi dość dobrze czytelne. Miąższość warstwy 

dochodziła do 30 cm. 

Funkcja: nasyp wału obronnego 

Zawartość: brak źródeł ruchomych 

Chronologia: wczesne średniowiecze (2. połowa VIII-1 połowa IX w.)? 
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Warstwa 16 

Rdzawy żwir z kamieniami. Warstwę zarejestrowano na całej powierzchni wykopu pod war-

stwami 6, 12, 13, 14 i 15. Granice z warstwami sąsiednimi dość wyraźne. 

Funkcja: calec 

 

4. Ocena wartości naukowej stanowiska i wnioski konserwatorskie 

Badania sondażowo-wierceniowe przeprowadzone w 2017 roku wykazały, że na sta-

nowisku w rozpoznanych miejscach zalegają nawarstwienia kulturowe o miąższości docho-

dzącej do 2,50 m. 

W wykopie zarejestrowano stosunkowo prosty układ nawarstwień, w których odkryto 

dość liczny materiał zabytkowy – m.in. 224 fragmenty ceramiki wczesnośredniowiecznej. W 

oparciu o analizę stratygrafii stwierdzić można, że brak fazy zasiedlenia poprzedzającej po-

wstanie grodu. Miejsce to zamieszkane zostało dopiero wkrótce po decyzji o wzniesieniu 

obiektu – przypuszczalnie w 2. połowie VIII – 1. połowie IX w. Na taką chronologię wskazu-

ją zespoły ceramiki zawierające wyłącznie fragmenty naczyń częściowo obtaczanych rodzin 

form C i D w klasyfikacji W. Łosińskiego i R. Rogosza (1986). W zbiorach tych fragmenty 

naczyń rodziny form typu C dominowały na rodziną form typu D. Być może na doprecyzo-

wanie datowania pozwolą wynik analiz prób c14 pobrane z obiektu zalegającego u podstawy 

wału obronnego. 
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6. Ryciny 

 

 

 

 

 

Ryc. 1. Ginawa, stan. 1. Lokalizacja stanowiska (opr. A. Janowski) 
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Ryc. 2. Ginawa, stan. 1. Wizualizacja stanowiska w oparciu o wyniki skaningu laserowego 

LiDAR (opr. G. Kiarszys) 

 

 

 

 

Ryc. 3. Ginawa, stan. 1. Grodzisko – widok od północy (fot. A. Janowski) 
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Ryc. 4. Ginawa, stan. 1. Grodzisko – widok od zachodu (fot. A. Janowski) 

 

 

 

 

Ryc. 5. Ginawa, stan. 1. Majdan centrum od zachodu (fot. A. Janowski) 
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Ryc. 6. Ginawa, stan. 1. Lokalizacja odwiertów i wykopu na planie stanowiska (opr. A. Ja-

nowski) 

 

 

 

Ryc. 7. Ginawa, stan. 1. Profil północny wykopu 1 (fot. A. Janowski) 
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Ryc. 8. Ginawa, stan. 1. Profil zachodni wykopu 1(fot. A. Janowski) 
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7. Inwentarze 

Inwentarz zabytków masowych 

Nr inw. Wykop Js Ceramika wś Polepa Kości Inne Data  

GIN/2017/1/M odwiert 3 4 1       17.05.2017 

GIN/2017/2/M 
z po-

wierzchni 
  5       17.05.2017 

GIN/2017/3/M odwiert 25 3 1       18.05.2017 

GIN/2017/4/M 1 humus 8   1   19.05.2017 

GIN/2017/5/M 1 2 16   6   19.05.2017 

GIN/2017/6/M 1 3 128   73   19.05.2017 

GIN/2017/7/M 1 4 4   2   19.05.2017 

GIN/2017/8/M 1 7 1   2   19.05.2017 

GIN/2017/9/M 1 6 19   10   20.05.2017 

GIN/2017/8/M 1 7 29   16   20.05.2017 

GIN/2017/6/M 1 3 3   12   20.05.2017 

GIN/2017/9/M 1 6 4   2   22.05.2017 

GIN/2017/8/M 1 7 2   1   22.05.2017 

GIN/2017/10/M 1 8 3   1   22.05.2017 

GIN/2017/11/M 1 9     1   22.05.2017 

      224   127     

 

 

Inwentarz zabytków wydzielonych 

Nr inw. Wykop Js Przedmiot Surowiec Data 

GIN/2017/1/S 1 3 przęślik kamień 19.05.2017 

 

 

Inwentarz próbek 

Nr inw. Wykop Js Rodzaj próby Data  

GIN/2017/1/P 1 4a c14 19.05.2017 

GIN/2017/2/P 1 4a c14 19.05.2017 

 

 

Inwentarz dokumentacji rysunkowej 

Nr inw. Wykop/odwiert Treść skala  Data Wykonawca 

GIN/2017/1/R   profile odwiertów 1:20 17-18.05.2017 A. Janowski 

GIN/2017/2/R 1 rzut dna - w-wy 3, 4, 5 1:20 19.05.2017 A. Janowski 

GIN/2017/3/R 1 profil W i N 1:20 22.05.2017 A. Janowski 

GIN/2017/4/R 1 profil E i S 1:20 22.05.2017 A. Janowski 
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Inwentarz dokumentacji fotograficznej 

Nr inw. Wykop Treść Ujęcie Data Wykonawca 

GIN/2017/1/F 1 rzut dna - w-wy 3, 4, 5 E 19.05.2017 A. Janowski 

GIN/2017/2/F 1 profil W E 22.05.2017 A. Janowski 

GIN/2017/3/F 1 profil N S 22.05.2017 A. Janowski 

GIN/2017/4/F 1 profil E W 22.05.2017 A. Janowski 

GIN/2017/5/F 1 profil S N 22.05.2017 A. Janowski 

 


