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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 Karwowie, gm. Łobez, stan. 1 (AZP 25-15/4). 

 

2. Historia badań 

Grodzisko położone jest na szczycie wzgórza morenowego w odległości około 1200 m 

na południowy-wschód od wsi Karwowo i około 400 m na zachód od jeziora Karwowo (ryc. 

1). Grodzisko jest bardzo dobrze zachowane i porośnięte rzadkim lasem. Obiekt ma kształt 

zbliżony do czworoboku o zaokrąglonych narożnikach z podwójną linią wałów (ryc. 2). Ca-

łość mierzy około 210x115 m. W części południowej znajduje się człon I w kształcie owalu o 

wymiarach 120x80 m i wałach o szerokości 10-12 m i wysokości około 4 m (ryc. 3-5). Człon 

II położony jest bezpośrednio na północ od I i jest nieco mniejszy: 80x80 m. Od strony połu-

dniowej do członu I przylega wypłaszczeni zamknięte niewielkim obniżeniem (fosa?), które 

w przeszłości mogło stanowić jeden z elementów kompleksu. Zostało jednak zniwelowane w 

trakcie prac rolniczych. Grodzisko w Karwowie to jeden z największych tego typu obiektów 

w dorzeczu Regi. Imponująca warownia ma powierzchnię całkowitą blisko 2,5 ha. 

Grodzisko odkryte zostało już w latach 90. XIX w., wtedy też wizytację przeprowadził 

A. Stubenrauch, który opublikował wyniki swoich obserwacji i szczegółowy plan grodziska 

(Stubenrauch 1891; por archiwum Muzeum Narodowego w Szczecinie teczka 843). Stosun-

kowo wczesne odkrycie, dobrze zachowane wały i imponujące rozmiary nie przełożyły się 

jednak na zainteresowanie archeologów. Co prawda jeszcze przed II wojną światową grodzi-

sko było dwukrotnie wzmiankowane w literaturze (Łęga 1930, s. 518, nr 56; Kunkel 1932, s. 

91), a jego makieta była ozdobą otwartego w 1931 r. Powiatowego Muzeum Regionalnego w 

Łobzie (Kreisheimatmuseum in Labes). Choć od lat 60 XX w. obiekt jest regularnie uwzględ-
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niany w katalogach stanowisk i grodzisk pomorskich (Eggers 1960, s. 32, 43, nr 130; Anto-

niewicz, Wartołowska 1964, kwadrat IIC nr 32; Rogosz 1971, s. 39; Eggers 1978, s. 266-267, 

nr 130; Łosiński 1982, s. 208, nr 220; Eggers, Graue 1985, Taf. 154.130), to w okresie powo-

jennym tylko raz przeprowadzono na jego terenie badania powierzchniowe (1985 r.). Grodzi-

sko nigdy natomiast nie było badane wykopaliskowo. W związku z powyższym jedynie na 

podstawie pozyskanych wcześniej materiałów datowano je ogólnie na wczesne średniowiecze 

ze wskazaniem na VIII-XI w., lub na IX-XI (tak Łosiński 1982, s. 208, nr 220). W 1970 r. 

stanowisko zostało wpisane do rejestru zabytków pod nr 664. 

 

3. Wyniki badań w 2017 r. 

Prace archeologiczne wykonane zostały przez Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej 

Akademii Nauk w Szczecinie zgodnie z decyzją nr 321/2017 z dnia 10 marca 2017 r., znak 

Z.Arch.ŁO.5161.35.2017.MS, wydaną przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Kon-

serwatora Zabytków w Szczecinie. Prace wierceniowo-sondażowe przeprowadzono w dniach 

25 kwietnia – 8 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 i ograniczono liczbę sondaży do jednego, a jego rozmiar zmniejszono. Wykonano 

sondaż w części południowo-zachodniej grodziska, zrezygnowano natomiast z wykopu w 

części północnej. 

Na stanowisku wykonano łącznie 84 odwierty oraz wyeksplorowano jeden wykop 

sondażowy o wymiarach 4 x 1 m (ryc. 6). 

 

3.1. Odwierty 

Na południowo-zachodnim członie (I) stanowiska i podgrodziu wykonano łącznie 56 

odwiertów: 37 na osi SW-NE (długość osi 170 m: odwierty 54-41, 1-23) i 19 na osi NW-SE 

(długość osi 98 m: odwierty 40-32, 24-31, 55-56). Obie osie przecinały się pod kątem 90° w 

miejscu wykonania odwiertu 14. 

 

oś SW-NE 

odwiert 54 

0-7 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 
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7-20 cm – warstwa 2 – szary piasek gliniasty 

20-74 cm – warstwa 3 – żółtoszary piasek gliniasty 

74-124 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

124-140 cm – calec – rdzawo-szarożółty piasek gliniasty z żwirem 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 53 

0-7 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

7-60 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 52 

0-9 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

0-20 cm – warstwa 2 – szary piasek gliniasty 

7-50 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 51 

0-15 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

15-40 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 50 

0-13 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

13-50 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 49 

0-13 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

13-50 cm – calec – żółta glina 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 48 

0-12 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 
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12-40 cm – calec – żółta glina 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 47 

0-15 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

15-40 cm – calec – żółta glina 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 46 

0-10 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

10-40 cm – calec – żółta glina 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 45 

0-15 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

15-40 cm – calec – żółta glina 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 44 

0-20 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

20-40 cm – calec – żółta glina 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 43 

0-7 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

7-100 cm – calec – żółtoszary piasek gliniasty (niżej glina) 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 42 

0-56 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

56-80 cm – calec – żółto-kremowy piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 41 
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0-4 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

4-48 cm – warstwa 2 – szarożółty piasek gliniasty 

48-128 cm – warstwa 3? - żółty piasek gliniasty 

128-132 cm – warstwa 4? - szary piasek gliniasty 

132-170 cm - calec – rdzawa glina 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 1 

0-10 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

10-114 cm – warstwa 2 – ciemnożółta glina ze żwirem 

114-164 cm – warstwa 3 – szarożółta glina przemieszana 

164-174 cm – warstwa 4 – spalenizna z węglami 

174-225 cm – warstwa 5 – żółta glina 

225-292 cm – warstwa 6 – rdzawożółty piasek gliniasty z żwirem 

292-320 cm - calec ? – jasnożółty piasek gliniasty ze żwirem 

320-340 cm - calec – żółty piasek gliniasty 

340-350 cm - calec – żółtoszara wilgotna glina 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 2 

0-12 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

12-46 cm – warstwa 2 – ciemnożółta glina 

46-66 cm – warstwa 3 – szarożółty piasek gliniasty 

66-100 cm – calec? – żółty piasek gliniasty 

100-156 cm – calec – żółta glina 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 3 

0-20 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

20-46 cm – warstwa 2 – ciemnożółty piasek gliniasty 

46-72 cm – warstwa 3 – szarożółty piasek gliniasty ze żwirem 

72-88 cm – calec? – jasnożółty piasek 

88-130 cm – calec – rdzawo-szarożółty piasek gliniasty z żwirem 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 
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odwiert 4 

0-16 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

16-28 cm – warstwa 2 – ciemnożółty piasek gliniasty 

28-74 cm – warstwa 3 – żółty piasek gliniasty wilgotny 

74-98 cm – calec – rdzawo-szarożółty piasek gliniasty z żwirem 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 5 

0-15 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

15-42 cm – warstwa 2 – ciemnoszary piasek gliniasty 

42-56 cm – warstwa 3 – jasnożółto-szary piasek gliniasty 

56-100 cm – calec – rdzawo-szarożółty piasek gliniasty z żwirem 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 6 

0-14 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

14-34 cm – warstwa 2 – ciemnoszary piasek gliniasty 

34-42 cm – warstwa 3 – szarożółty piasek gliniasty 

42-76 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 7 

0-14 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

14-34 cm – warstwa 2 – ciemnoszary piasek gliniasty 

34-40 cm – warstwa 3 – szarożółty piasek gliniasty 

40-80 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 8 

0-10 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

10-28 cm – warstwa 2 – ciemnoszary piasek gliniasty 

28-40 cm – warstwa 3 – szarożółty piasek gliniasty 

40-50 cm – calec – żółty piasek gliniasty 
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Na głębokości 50 cm blokada 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 9 

0-10 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

10-30 cm – warstwa 2 – ciemnoszary piasek gliniasty 

30-50 cm – warstwa 3 – szarożółty piasek gliniasty 

50-72 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 10  

0-10 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

10-34 cm – warstwa 2 – ciemnoszary piasek gliniasty 

34-50 cm – warstwa 3 – szarożółty piasek gliniasty 

50-64 cm – calec – żółtokremowa glina 

64-80 cm – calec – rdzawa glina ze żwirem 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 11 

0-10 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

10-30 cm – warstwa 2 – ciemnoszary piasek gliniasty 

30-50 cm – warstwa 3 – szarożółty piasek gliniasty 

50-56 cm – calec – żółta glina 

56-80 cm – calec – rdzawa glina ze żwirem 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 12 

0-10 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

10-30 cm – warstwa 2 – ciemnoszary piasek gliniasty 

30-50 cm – warstwa 3 – szarożółty piasek gliniasty 

50-65 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

65-80 cm – calec – rdzawa glina ze żwirem 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 
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odwiert 13 

0-10 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

10-29 cm – warstwa 2 – ciemnoszary piasek gliniasty 

29-46 cm – warstwa 3 – szarożółty piasek gliniasty 

46-65 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

65-80 cm – calec – rdzawa glina ze żwirem 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 14 (na przecięciu osi) 

0-10 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

10-32 cm – warstwa 2 – ciemnożółty piasek gliniasty 

32-50 cm – warstwa 3 – szarożółty piasek gliniasty 

50-90 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 15 

0-10 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

10-30 cm – warstwa 2 – ciemnoszary piasek gliniasty 

30-47 cm – warstwa 3 – szarożółty piasek gliniasty 

47-76 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

76-90 cm – calec – rdzawa glina ze żwirem 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 16 

0-12 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

12-46 cm – warstwa 2 – ciemnoszary piasek gliniasty 

46-82 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

82-90 cm – calec – rdzawa glina ze żwirem 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 17 

0-16 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

16-50 cm – warstwa 2 – ciemnoszary piasek gliniasty 

50-80 cm – calec – żółty piasek gliniasty 
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W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 18 

0-6 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

6-24 cm – warstwa 2 – ciemnoszary piasek gliniasty 

24-70 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 19 

0-6 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

6-26 cm – warstwa 2 – ciemnoszary piasek gliniasty 

24-70 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 20 

0-10 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

10-24 cm – warstwa 2 – ciemnoszary piasek gliniasty 

24-70 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 21 

0-12 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

12-27 cm – warstwa 2 – ciemnożółty piasek gliniasty 

27-46 cm – warstwa 3 – szarożółty piasek gliniasty 

46-64 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

64-80 cm – calec – jasnoszaro-kremowy piasek 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 22 

0-20 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

20-76 cm – warstwa 2 – szarożółty piasek gliniasty 

76-104 cm – warstwa 3 – szarożółty piasek gliniasty plamisty 

104-176 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 



 12 

 

odwiert 23 

0-26 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

26-60 cm – warstwa 2 – żółtoszary piasek gliniasty 

60-130 cm – warstwa 3 – żółty piasek gliniasty 

130-148 cm – warstwa 4 – szary piasek gliniasty 

148-178 cm –warstwa 5 – żółty piasek gliniasty 

178-232 cm – calec – jasnożółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

oś NW-SE 

odwiert 56 

0-14 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

14-80 cm – calec – żółta glina 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 55 

0-18 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

18-80 cm – calec – żółta glina 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 31 

0-9 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

9-34 cm – warstwa 2 – szary piasek gliniasty 

34-66 cm – warstwa 3 – szarożółty piasek gliniasty 

Na głębokości 70 cm blokada 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 30 

0-6 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

6-46 cm – warstwa 2 – szary piasek gliniasty 

46-70 cm – warstwa 3 – szarożółty piasek gliniasty 

Na głębokości 70 cm blokada 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 
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odwiert 29 

0-20 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

20-58 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 28 

0-10 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

10-40 cm – warstwa 2 – szary piasek gliniasty 

40-56 cm – warstwa 3 – żółtoszary piasek gliniasty plamisty 

56-62 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

62-90 cm – calec – rdzawa glina 

W warstwie 3 znaleziono fragment ceramiki wczesnośredniowiecznej (nr inw. 

KAR/2017/2/M) 

 

odwiert 27 

0-12 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

12-35 cm – warstwa 2 – szary piasek gliniasty 

35-46 cm – warstwa 3 – szarożółty piasek gliniasty 

46-66 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 26 

0-16 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

16-40 cm – warstwa 2 – ciemnoszary piasek gliniasty 

40-78 cm – warstwa 3 – jasnoszaro-żółty piasek gliniasty 

78-100 cm – calec – rdzawa glina 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 25 

0-8 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

8-32 cm – warstwa 2 – ciemnoszary piasek gliniasty 

32-50 cm – warstwa 3 – szary piasek gliniasty 

50-80 cm – calec – żółty piasek gliniasty 
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W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 24 

0-12 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

12-28 cm – warstwa 2 – ciemnoszary piasek gliniasty 

28-56 cm – warstwa 3 – żółtoszary piasek gliniasty 

56-90 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 14 (na przecięciu osi) 

0-10 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

10-32 cm – warstwa 2 – ciemnożółty piasek gliniasty 

32-50 cm – warstwa 3 – szarożółty piasek gliniasty 

50-90 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 32 

0-12 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

12-50 cm – warstwa 2 – szary piasek gliniasty 

50-72 cm – warstwa 3 – żółtoszary piasek gliniasty 

72-84 cm – warstwa 4 – jasnoszary piasek gliniasty 

84-102 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 33 

0-12 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

12-32 cm – warstwa 2 – szary piasek gliniasty 

32-42 cm – warstwa 3 – szarożółty piasek gliniasty 

42-66 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 34 

0-10 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

10-33 cm – warstwa 2 – szary piasek gliniasty 
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33-50 cm – warstwa 3 – szarożółty piasek gliniasty 

50-80 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 35 

0-12 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

12-44 cm – warstwa 2 – ciemnoszary piasek gliniasty 

44-80 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 36 

0-10 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

10-28 cm – warstwa 2 – szary piasek gliniasty 

28-42 cm – warstwa 3 – żółtoszary piasek gliniasty 

42-80 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 37 

0-10 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

10-28 cm – warstwa 2 – szary piasek gliniasty 

28-44 cm – warstwa 3 – szarożółty piasek gliniasty 

44-80 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 38 

0-8 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

8-24 cm – warstwa 2 – szary piasek gliniasty 

24-36 cm – warstwa 3 – żółtoszary piasek gliniasty 

36-70 cm – calec – żółty piasek gliniasty z drobnymi kamieniami 

W warstwie 2 znaleziono fragment ceramiki wczesnośredniowiecznej (nr inw. 

KAR/2017/3/M) 

 

odwiert 39 

0-20 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 
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20-56 cm – calec – żółty piasek gliniasty z drobnymi kamieniami 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 40 

0-27 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

27-80 cm – calec – żółty piasek gliniasty z drobnymi kamieniami 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

 

Na północno-wschodnim członie (II) stanowiska wykonano łącznie 28 odwiertów: 16 

na osi SW-NE (długość osi 75 m: odwierty 57-72) i 12 na osi NW-SE (długość osi 60 m: od-

wierty 84-77, 73-76). Obie osie przecinały się pod kątem 90° w miejscu wykonania odwiertu 

66. 

oś SW-NE 

odwiert 57 

0-10 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

10-107 cm – warstwa 2 – żółty piasek gliniasty 

107-120 cm – warstwa 3 – jasnożółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 58 

0-20 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

20-40 cm – warstwa 2 – szary piasek gliniasty 

40-100 cm – calec - żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 59 

0-13 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

13-32 cm – warstwa 2 – szarożółty piasek gliniasty 

32-80 cm – calec? – żółtoszary piasek gliniasty 

80-92 cm – calec – rdzawa glina 

92-107 cm – calec - szarożółty żwir 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 
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odwiert 60 

0-10 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

10-20 cm – warstwa 2 – szarożółty piasek gliniasty 

20-52 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 61 

0-8 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

8-24 cm – warstwa 2 – szarożółty piasek gliniasty 

24-50 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 62 

0-8 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

8-22 cm – warstwa 2 – szarożółty piasek gliniasty 

22-50 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 63 

0-8 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

8-24 cm – warstwa 2 – szarożółty piasek gliniasty 

24-50 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 64 

0-12 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

12-36 cm – warstwa 2 – szarożółty piasek gliniasty 

36-46 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

46-100 cm – calec – szary piasek gliniasty ze żwirem 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 65 

0-10 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

10-36 cm – warstwa 2 – szarożółty piasek gliniasty 
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36-88 cm – calec – szary piasek gliniasty ze żwirem 

88-100 cm – calec – szaro-kremowy piasek 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 66 (na przecięciu osi) 

0-10 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

10-40 cm – warstwa 2 – szarożółty piasek gliniasty 

40-60 cm – calec – rdzawa glina 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 67 

0-20 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

20-40 cm – warstwa 2 – szarożółty piasek gliniasty 

40-60 cm – calec – rdzawa glina 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 68 

0-13 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

13-52 cm – warstwa 2 – szarożółty piasek gliniasty 

52-80 cm – calec – rdzawo-żółta glina 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 69 

0-16 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

16-32 cm – warstwa 2 – szarożółty piasek gliniasty 

32-52 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

52-84 cm – calec – rdzawo-żółta glina 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 70 

0-12 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

12-25 cm – warstwa 2 – szarożółty piasek gliniasty 

Na głębokości 25 cm blokada – płaszcz kamienny wału 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 
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odwiert 71 

0-14 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

14-20 cm – warstwa 2 – szarożółty piasek gliniasty 

Na głębokości 20 cm blokada – płaszcz kamienny wału 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 72 

0-5 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

5-23 cm – warstwa 2 – jasnoszaro-żółty piasek gliniasty 

23-90 cm – rdzawa glina 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

oś NW-SE 

odwiert 84 

0-17 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

17-20 cm – warstwa 2 – żółty piasek gliniasty 

Na głębokości 20 cm blokada – płaszcz kamienny wału 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 83 

0-7 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

7-20 cm – warstwa 2 – szarożółty piasek gliniasty 

Na głębokości 20 cm blokada – płaszcz kamienny wału 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 82 

0-5 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

5-60 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 81 

0-14 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

14-60 cm – calec – żółty piasek gliniasty 
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W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 80 

0-12 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

12-57 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

57-80 cm – calec – szary piasek gliniasty ze żwirem 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 79 

0-12 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

12-55 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

55-80 cm – calec – szary piasek gliniasty ze żwirem 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 78 

0-20 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

20-70 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

70-92 cm – calec – szary piasek gliniasty ze żwirem 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 77 

0-20 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

20-75 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

75-95 cm – calec – szary piasek gliniasty ze żwirem 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 66 (na przecięciu osi) 

0-10 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

10-40 cm – warstwa 2 – szarożółty piasek gliniasty 

40-60 cm – calec – rdzawa glina 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 73 

0-15 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 
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15-58 cm – warstwa 2 – szarożółty piasek gliniasty 

58-90 cm – calec – rdzawa glina 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 74 

0-15 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

15-46 cm – warstwa 2 – szarożółty piasek gliniasty 

46-80 cm – calec – rdzawa glina 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 75 

0-15 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

15-50 cm – warstwa 2 – szarożółty piasek gliniasty 

50-80 cm – calec – rdzawa glina 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 76 

0-15 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

15-20 cm – warstwa 2 – żółty piasek gliniasty 

Na głębokości 20 cm blokada – płaszcz kamienny wału 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

3.2. Wykop I 

Wykop sondażowy o wymiarach 4 x 1 m, zorientowany na osi SW-NE usytuowano w 

na członie I stanowiska na wewnętrznym skłonie wału. W wykopie zarejestrowano następują-

cy układ nawarstwień (ryc. 7-8): 

 

Warstwa 1 - humus 

Ciemnoszaro-brunatny piasek gliniasty z drobnymi korzeniami. Warstwa zajmowała całą po-

wierzchnię wykopu. Przebieg zbliżony do horyzontalnego, opadający w kierunku N zgodnie 

ze skłonem wału. Poniżej zalegała warstwa 2. Miąższość humusu dochodziła do 10 cm. 

Funkcja: humus 

Zawartość: 3 fragmenty ceramiki wczesnośredniowiecznej (nr inw. KAR/2017/4/M) i pod-

kowa żelazna (nr inw. KAR/2017/1/S) 
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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 N zgodnie 

ze skłonem wału. Warstwa zalegała na warstwach 3, 4, 13 oraz calcu (w-wa 14). Granice z 

warstwami sąsiednimi dość dobrze czytelne. Miąższość warstwy dochodziła do 20-25 cm. 

Funkcja: warstwa niwelacyjna 

Zawartość: 10 fragmentów ceramiki wczesnośredniowiecznej (nr inw. KAR/2017/5/M) 

Chronologia: nieokreślona – nowożytność? 

 

Warstwa 3 

Szary piasek gliniasty. Warstwę zarejestrowano bezpośrednio pod warstwą 2 w narożniku NE 

wykopu. Przebieg zbliżony do horyzontalnego. Warstwa zalegała na warstwie 7 oraz calcu 

(w-wa 14-15). Granice z warstwami sąsiednimi dobrze czytelne. Miąższość warstwy docho-

dziła do 40 cm 

Funkcja: strop obiektu 1  

Zawartość: 2 fragmenty ceramiki wczesnośredniowiecznej (nr inw. KAR/2017/6/M) 

Chronologia: wczesne średniowiecze (2. połowa X-XI w.) 

 

Warstwa 4 

Szarobrunatny piasek gliniasty. Warstwę zarejestrowano bezpośrednio pod warstwą 2 w czę-

ści S wykopu. Przebieg warstwy nieckowaty – wypełniała zagłębienie. Warstwa zalegała na 

warstwach 5, 6, 13 i calcu (w-wa 14). Granice z warstwami sąsiednimi słabo czytelne. Miąż-

szość warstwy dochodziła do 60 cm. 

Funkcja: podstawa wału obronnego 

Zawartość: 6 fragmentów ceramiki wczesnośredniowiecznej (nr inw. KAR/2017/7/M) 

Chronologia: wczesne średniowiecze (2. połowa X-XI w.) 

 

Warstwa 5 

Ciemnoszary piasek gliniasty z węglami. Warstwę zarejestrowano bezpośrednio pod warstwą 

4 w części S pod profilem E wykopu. Przebieg nieckowaty. Warstwa zalegała na warstwie 6 i 

calcu (w-wa 16). Granice z warstwami sąsiednimi dobrze czytelne. Miąższość warstwy do-

chodziła do 35 cm. 
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Funkcja: element wału obronnego – pozostałość konstrukcji drewnianej? 

Zawartość: 7 fragmentów ceramiki wczesnośredniowiecznej (nr inw. KAR/2017/9/M) 

Chronologia: wczesne średniowiecze (2. połowa X-XI w.) 

 

Warstwa 6 

Szaro-brunatny piasek gliniasty z dużymi głazami o średnicy do 50-60 cm. Warstwę zareje-

strowano bezpośrednio pod warstwami 4 i 5 w części S wykopu. Przebieg nieckowaty. War-

stwa zalegała na calcu (w-wa 16-17). Granice z warstwami sąsiednimi dość dobrze czytelne. 

Miąższość warstwy dochodziła do 35-40 cm. 

Funkcja: podstawa wału obronnego – licowanie podstawy wału? 

Zawartość: 1 fragment ceramiki wczesnośredniowiecznej (nr inw. KAR/2017/10/M) 

Chronologia: wczesne średniowiecze (2. połowa X-XI w.) 

 

Warstwa 7 

Ciemnoszary piasek gliniasty. Warstwę zarejestrowano bezpośrednio pod warstwą 3 w naroż-

niku NE wykopu. Przebieg nieckowaty. Warstwa zalegała na warstwach 8 i 10. Granice z 

warstwami sąsiednimi dość dobrze czytelne. Miąższość warstwy dochodziła do 40 cm. 

Funkcja: wypełnisko obiektu 1 

Zawartość: 2 fragmenty ceramiki wczesnośredniowiecznej (nr inw. KAR/2017/8/M) 

Chronologia: wczesne średniowiecze (2. połowa X-XI w.) 

 

Warstwa 8 

Jasnożółto-szary piasek gliniasty. Warstwę zarejestrowano bezpośrednio pod warstwą 7 w 

narożniku NE wykopu. Przebieg bezładny. Warstwa zalegała na warstwie 9. Granice z war-

stwami sąsiednimi dość dobrze czytelne. Miąższość warstwy dochodziła do 40 cm. 

Funkcja: wypełnisko obiektu 1 

Zawartość: brak źródeł ruchomych 

Chronologia: wczesne średniowiecze (2. połowa X-XI w.) 

 

Warstwa 9 

Szary piasek gliniasty. Warstwę zarejestrowano bezpośrednio pod warstwą 8 w narożniku NE 

wykopu. Warstwa zalegała na warstwie 10. Granice z warstwami sąsiednimi dość dobrze czy-

telne. Miąższość warstwy dochodziła do 20-25 cm. 

Funkcja: wypełnisko obiektu 1 
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Zawartość: brak źródeł ruchomych 

Chronologia: wczesne średniowiecze (2. połowa X-XI w.) 

 

Warstwa 10 

Żółty żwir z rdzawym piaskiem gliniastym. Warstwę zarejestrowano bezpośrednio pod war-

stwami 7-9 w narożniku NE wykopu. Przebieg bezładny. Warstwa zalegała na warstwie 11. 

Granice z warstwami sąsiednimi dość dobrze czytelne. Miąższość warstwy dochodziła do 60 

cm. 

Funkcja: wypełnisko obiektu 1 

Zawartość: brak źródeł ruchomych 

Chronologia: wczesne średniowiecze (2. połowa X-XI w.) 

 

Warstwa 11 

Żółto-szary piasek gliniasty z gliną. Warstwę zarejestrowano bezpośrednio pod warstwą 10 w 

narożniku NE wykopu. Przebieg horyzontalny. Warstwa zalegała na warstwie 12. Granice z 

warstwami sąsiednimi dość dobrze czytelne. Miąższość warstwy dochodziła do 10-12 cm. 

Funkcja: wypełnisko obiektu 1 

Zawartość: brak źródeł ruchomych 

Chronologia: wczesne średniowiecze (2. połowa X-XI w.) 

 

Warstwa 12 

Szary piasek gliniasty. Warstwę zarejestrowano bezpośrednio pod warstwą 11 w narożniku 

NE wykopu. Przebieg horyzontalny. Warstwa zalegała na calcu (w-wa 18). Granice z war-

stwami sąsiednimi dość dobrze czytelne. Miąższość warstwy dochodziła do 10-15 cm. 

Funkcja: spąg obiektu 1 

Zawartość: brak źródeł ruchomych 

Chronologia: wczesne średniowiecze (2. połowa X-XI w.) 

 

Warstwa 13 

Ciemnożółty piasek gliniasty z licznymi kamieniami o średnicy 10-15 cm. Warstwę zareje-

strowano bezpośrednio pod warstwą 2 w części S wykopu. Przebieg nieokreślony. Warstwa 

zalegała na calcu (warstwa 14). Granice z warstwami sąsiednimi dość dobrze czytelne. Miąż-

szość warstwy dochodziła do 80 cm. 

Funkcja: nasyp wału obronnego 
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Zawartość: brak źródeł ruchomych 

Chronologia: wczesne średniowiecze (2. połowa X-XI w.) 

 

Warstwa 14 

Żółty piasek gliniasty. Warstwa zalegała pod warstwą 13 na całej powierzchni wykopu. Gra-

nice z warstwami sąsiednimi wyraźne. 

Funkcja: calec 

 

Warstwa 15 

kremowo-rdzawa glina. Warstwa zalegała pod warstwą 14 na całej powierzchni wykopu. 

Granice z warstwami sąsiednimi wyraźne. 

Funkcja: calec 

 

Warstwa 16 

Rdzawa glina ze żwirem. Warstwa zalegała pod warstwą 15 w części N wykopu. Granice z 

warstwami sąsiednimi wyraźne. 

Funkcja: calec  

 

Warstwa 17 

Szaro-żółty żwir. Warstwa zarejestrowana pod warstwą 16 w części N wykopu. Granice z 

warstwami sąsiednimi wyraźne. 

Funkcja: calec  

 

Warstwa 18 

Rdzawo-żółty piasek gliniasty. Warstwa zarejestrowana pod warstwą 17 w części N wykopu. 

Granice z warstwami sąsiednimi 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 2,00 m. 

W wykopie zarejestrowano stosunkowo skomplikowany układ nawarstwień, w któ-

rych odkryto nieliczny materiał zabytkowy – 45 fragmentów ceramiki wczesnośredniowiecz-
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nej i współczesną podkowę. W oparciu o analizę stratygrafii i materiałów ruchomych wskazać 

można tylko jedną fazę użytkowania grodziska. Przypadła ona na wczesne średniowiecze. 

Współwystępujące ze sobą w nawarstwianiach fragmenty naczyń częściowo bliżej nieokre-

ślonych jednak rodzin form oraz naczyń całkowicie obtaczanych (w tym typu J w klasyfikacji 

W. Łosińskiego i R. Rogosza (1986) wskazują, że okres użytkowania założenia przypadł na 2. 

połowę X–XI w.  
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6. Ryciny 

 

 

 

 

 

 

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

LiDAR (opr. G. Kiarszys) 

 

 

 

 

Ryc. 3. Karwowo, stan. 1. Wał południowy członu I od południa (fot. A. Janowski) 
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Ryc. 4. Karwowo, stan. 1. Wał północny Członu I od zachodu (fot. A. Janowski) 

 

 

 

 

Ryc. 5. Karwowo, stan. 1. Majdan członu I od północnego-zachodu (fot. A. Janowski) 
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Ryc. 6. Karwowo, stan. 1. Lokalizacja odwiertów i wykopu na planie stanowiska (opr. A. 

Janowski) 
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Ryc. 7. Karwowo, stan. 1. Profil wschodni wykopu 1 (fot. A. Janowski) 

 

 

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

Inwentarz zabytków masowych 

Nr inw. Wykop Js Ceramika wś Polepa Kości Inne Data  

KAR/2017/1/M z powierzchni   12       26.04.2017 

KAR/2017/2/M odw. 28 3 1       26.04.2017 

KAR/2017/3/M odw. 38 2 1       26.04.2017 

KAR/2017/4/M 1 1 3       06.05.2017 

KAR/2017/5/M 1 2 10       06.05.2017 

KAR/2017/6/M 1 3 2       06.05.2017 

KAR/2017/7/M 1 4 6       06.05.2017 

KAR/2017/8/M 1 7 2       06.05.2017 

KAR/2017/9/M 1 5 7       08.05.2017 

KAR/2017/10/M 1 6 1       08.05.2017 

RAZEM     45         

 

Inwentarz zabytków wydzielonych 

Nr inw. Wykop Js Przedmiot Surowiec Data 

KAR/2017/1/S 1 1 podkowa żelazo 6.05.2017 

 

Inwentarz dokumentacji rysunkowej 

Nr inw. 
Wykop/ 

odwiert 
Treść skala  Data Wykonawca 

KAR/2017/1/R   profile odwiertów człon SW 1:20 
26-

27.04.2017 
A. Janowski 

KAR/2017/2/R   profile odwiertów człon NW 1:20 4-5.05.2017 A. Janowski 

KAR/2017/3/R 1 rzuty dna wykopu 1:20 6-8.05.2017 A. Janowski 

KAR/2017/4/R 1 profile S i W wykopu 1:20 8.05.2017 A. Janowski 

KAR/2017/5/R 1 profile N i W wykopu 1:20 8.05.2017 A. Janowski 

 

Inwentarz dokumentacji fotograficznej 

Nr inw. Wykop Treść Ujęcie Data Wykonawca 

KAR/2017/1/F 1 część S 
płaszcz kamienny wału 

obronnego  
N 6.05.2017 A. Janowski 

KAR/2017/2/F 1 
rzut dna podstawa wału - w-

wy 5 i 6 
 N 8.05.2017 A. Janowski 

KAR/2017/3/F 1 profil S N 8.05.2017 A. Janowski 

KAR/2017/4/F 1 profil E W 8.05.2017 A. Janowski 

KAR/2017/5/F 1 profil N S 8.05.2017 A. Janowski 

KAR/2017/6/F 1 profil W E 8.05.2017 A. Janowski 

 


