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1. Wstęp 

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

wraz z Instytutem Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego przystąpił do realizacji projek-

tu „Polska i Pomorze w kształtowaniu cywilizacji europejskiej (od słowiańskich plemion do 

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

twa Wyższego 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 w 2016 r. był obiekt w Prusinowie, gm. Gryfice, stan. 3 (AZP 19-11/52). 

 

2. Historia badań 

Grodzisko w Prusinowie znajduje się około 2 km na północny-zachód od wsi Prusi-

nowo i około 2 km na północny-wschód od Przybiernówka. Obiekt zajmuje otoczone bagna-

mi owalne wzniesienie o wymiarach 100 x 200 m, od strony południowej odcięte wałem o 

wysokości 1,5 m i szerokości 6 m, poprzedzonym fosą o szerokości około 3 m (ryc. 1-3). 

Pierwsze informacje na temat stanowiska pochodzą dopiero z 2. połowy XX w. W 

1961 r. pracownicy Muzeum w Szczecinie przeprowadzili badania powierzchniowe (Archi-

wum MNS teczka 273). Nie stwierdzono materiałów źródłowych, mimo to chronologię usta-

lono na wczesne średniowiecze, a funkcje obiektu określono jako grodzisko (por. Filipowiak 

1962, 199). W 1996 r. przeprowadzono badania w ramach AZP. Od momentu odkrycia sta-

nowisko jedynie kilkakrotnie wzmiankowane w literaturze i to wyłącznie polskiej (Antonie-

wicz, Wartołowska 1964, kwadrat IIC nr 3; Łosiński 1982, 218, nr 486). 

 

3. Wyniki badań w 2016 r. 

Prace archeologiczne wykonane zostały przez Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej 

Akademii Nauk w Szczecinie zgodnie z decyzją z dnia 19 kwietnia 2016 r., znak 

Z.Arch.GR.5161.45.2016.MS, wydaną przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Kon-

serwatora Zabytków w Szczecinie. Prace sondażowo-wierceniowe przeprowadzono w dniu 23 

maja 2016 r. 
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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. Zgodnie z założeniem wykonano jeden sondaż w części południowej domniemane-

go grodziska, zmniejszono jednak jego wymiary – 1 x 4 m wobec planowanych 2 x 5 m. Na 

obszarze stanowiska wykonano 28 odwiertów na dwóch osiach NE-SW. Zrezygnowano z 

odwiertów na osi prostopadłej (ryc. 4-6). 

 

3.1. Odwierty 

Na stanowisku wykonano łącznie 28 odwiertów: 17 na osi N-S (długość osi 97,5 m: 

odwierty 1-17) i 18 na osi W-E (długość osi 110 m: odwierty 18-35). Obie osie przecinały się 

pod kątem 90° w miejscu wykonania odwiertu 7 

oś N-S 

odwiert 1 

0-10 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

10-30 cm – warstwa 2 – ciemnożółto-szary piasek gliniasty 

30-60 cm – calec – jasnożółty piasek gliniasty 

60-100 cm – calec (rdzawo-kremowa glina) 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 2 

0-10 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

10-30 cm – warstwa 2 – ciemnożółto-szary piasek gliniasty 

30-60 cm – calec – jasnożółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 3 

0-10 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

10-36 cm – warstwa 2 – ciemnożółto-szary piasek gliniasty 

36-70 cm – calec – jasnożółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 4 

0-20 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 
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20-44 cm – warstwa 2 – ciemnożółto-szary piasek gliniasty 

44-80 cm – warstwa 3 – jasnożółto-szara glina 

80-100 cm – calec (rdzawo-kremowa glina) 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 5 

0-20 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

20-88 cm – warstwa 2 – żółto-szary piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 6 

0-8 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

8-80 cm – calec – żółto-szary piasek gliniasty 

80-90 cm – calec – jasnożółty piasek gliniasty 

90-120 cm – calec (rdzawo-kremowa glina) 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 7 

0-10 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

10-50 cm – calec – żółto-szary piasek gliniasty 

50-100 cm – calec – jasnożółto kremowy piasek 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 8 

0-8 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

8-120 cm – calec – żółto-szary piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 9 

0-6 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

6-76 cm – warstwa 2 – żółto-szary piasek gliniasty 

76-90 cm – warstwa 3 – brązowy piasek gliniasty 

90-160 cm – calec jasnożółto-kremowy piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 10 
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0-8 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

8-16 cm – warstwa 2 – szary piasek gliniasty 

16-96 cm – warstwa 3 – żółtoszary piasek gliniasty 

96-160 cm – calec (rdzawo-kremowa glina) 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 11 

0-8 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

8-20 cm – warstwa 2 – szary piasek gliniasty 

20-60 cm – warstwa 3 – żółty piasek gliniasty 

Na głębokości 60 cm blokada 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 12 

0-8 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

8-18 cm – warstwa 2 – szary piasek gliniasty 

18-40 cm – warstwa 3 – żółtoszary piasek gliniasty 

40-100 cm – calec - jasnoszary piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 13 

0-8 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

8-18 cm – warstwa 2 – szary piasek gliniasty 

18-80 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 14 

0-10 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

10-60 cm – calec – żółta glina 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 15 

0-20 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

20-50 cm – calec – żółta glina 

50-60 cm – calec – jasnoszary piasek gliniasty 
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W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 16 

0-20 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

20-65 cm – calec żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 17 

0-8 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

8-16 cm – warstwa 2 – brązowy piasek gliniasty 

16-50 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 18 

0-10 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

10-16 cm – warstwa 2 – brązowy piasek gliniasty 

16-60 cm – warstwa 3 – żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 19 

0-8 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

8-18 cm – warstwa 2 – brązowy piasek gliniasty 

18-60 cm – calec - żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 20 

0-8 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

8-16 cm – warstwa 2 – brązowy piasek gliniasty 

16-60 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 21 

0-6 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

6-14 cm – warstwa 2 – brązowy piasek gliniasty 

14-50 cm – calec - żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 
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odwiert 22 

0-10 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

10-60 cm – calec – żółto-szary piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 23 

0-18 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

18-60 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 24 

0-16 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

16-37 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

37-54 cm – calec – jasnoszaro-kremowy piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 25 

0-20 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

20-60 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

Mała oś NW-SE 

odwiert 26 

0-16 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

16-60 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 27 

0-16 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

16-50 cm – warstwa 2 – szary piasek gliniasty 

50-65 cm – warstwa 3 – jasnoszary piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 28 

0-18 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 
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18-60 cm – calec - żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

3.2. Wykop I 

Wykop sondażowy o wymiarach 4 x 1 m, zorientowany na osi N-S usytuowano w po-

łudniowej części stanowiska u podnóża wału od strony majdanu. W wykopie zarejestrowano 

następujący układ nawarstwień (ryc. 5): 

 

Warstwa 1 - humus 

Ciemnoszary piasek gliniasty. Warstwa zajmowała całą powierzchnię wykopu, opadała lekko 

w kierunku N, zgodnie z ukształtowaniem terenu. Poniżej zalegała warstwa 2. Miąższość hu-

musu dochodziła do 5-10 cm. 

Funkcja: humus 

Zawartość: brak źródeł ruchomych 

Chronologia: okres współczesny. 

 

Warstwa 2 

Szary piasek gliniasty z nielicznymi kamieniami. Warstwę zarejestrowano bezpośrednio pod 

humusem na całej powierzchni wykopu. Przebieg zbliżony do horyzontalnego, lekko opada-

jący w kierunku N. Warstwa zalegała na warstwie 3. Granice z warstwami sąsiednimi dobrze 

czytelne. Miąższość warstwy dochodziła do 20 cm. 

Funkcja: warstwa niwelacyjna? 

Zawartość: 8 fragmentów ceramiki pradziejowej (PRU/2016/1/M) 

Chronologia: epoka brązu/ okres hallsztacki 

 

Warstwa 3 

Żółtoszary piasek gliniasty. Warstwę zarejestrowano bezpośrednio pod warstwą 2 na całej 

powierzchni wykopu. Przebieg warstwy nieokreślony zbliżony do horyzontalnego, lekko 

opadający w kierunku N. Warstwa zalegała na calcu. Granice z warstwami sąsiednimi czytel-

ne. Miąższość warstwy dochodziła do 30 cm  

Funkcja: nieokreślona 

Zawartość: brak źródeł ruchomych 

Chronologia: nieokreślona  
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Warstwa 4 

Jasnoszary mocno zgliniony piasek. Warstwę zarejestrowano bezpośrednio pod warstwą 2 na 

całej powierzchni wykopu. Przebieg warstwy nieokreślony. Granice z warstwami sąsiednimi 

dobrze czytelne. 

Funkcja: calec 

 

4. Ocena wartości naukowej stanowiska i wnioski konserwatorskie 

Badania sondażowo-wierceniowe przeprowadzone w 2016 roku wykazały, że na sta-

nowisku w rozpoznanych miejscach zalegają nawarstwienia kulturowe o niewielkiej miąższo-

ści dochodzącej do 20-40 cm. Wbrew oczekiwaniom nie pochodzą one jednak z wczesnego 

średniowiecza. Źródła ruchome zarejestrowano jedynie w wykopie w warstwie 2. Było to 8 

fragmentów ceramiki, które łączyć można z kulturą łużycka i datować na przełom epoki brązu 

i okresu halsztackiego. Obserwacje poczynione w odwiertach i wykopie pozwalają zatem 

przypuszczać, że miejsce to jest stanowiskiem pradziejowym. Problemem pozostaje określe-

nie jego funkcji. Na cyplu wyraźne konstrukcje obronne w postaci bardzo niskiego wału po-

przedzonego dość płytkim zagłębieniem (fosa?) czytelne są jedynie w południowej części 

stanowiska (w miejscu założenia wykopu). Z pozostałych stron zasadniczo brak śladów 

umocnień, jedynie w części północnej poniżej szczytu widoczny jest rów o nieregularnym 

przebiegu. Zbocza nie są zbyt strome i wydaje się, że obwarowania jedynie od strony połu-

dniowej byłyby niewystarczające. Z drugiej strony cała konstrukcja jest na pewno dziełem rąk 

ludzkich. Drzewa, które rosną na wale i w fosie liczą 100-200 lat, co wyklucza możliwość by 

były to umocnienia polowe z dwóch ostatnich wojen światowych. Rów w części północnej 

wygląda jednak jak umocnienie stanowiska działa. 
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6. Ryciny 

 

 

 

Ryc. 1. Prusinowo, stan. 3. Lokalizacja stanowiska (opr. A. Janowski) 
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Ryc. 2. Prusinowo, stan. 3. Wizualizacja stanowiska w oparciu o wyniki skaningu laserowego 

LiDAR (opr. G. Kiarszys) 

 

 

 

Ryc. 3. Prusinowo, stan. 3. Wał obronny(?) i fosa (?) – widok od południa (fot. A. Janowski) 
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Ryc. 4. Prusinowo, stan. 3. Lokalizacja odwiertów i wykopu na planie stanowiska (opr. A. 

Janowski) 
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Ryc. 5. Prusinowo, stan. 3. Profile wschodni i południowy wykopu 1 (rys. A. Janowski) 
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Ryc. 6. Prusinowo, stan. 3. Profil wschodni wykopu 1 (fot. A. Janowski) 
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7. Inwentarze 

Inwentarz zabytków masowych 

Nr inw. Wykop Js 
ceramika 

ha-la 
Ceramika wś Polepa Kości Inne Data  

PRU/2016/1/M 1 2 7         23.05.2016 

 

 

Inwentarz dokumentacji rysunkowej 

Nr inw. Wykop/odwiert Treść skala  Data Wykonawca 

PRU/2016/1/R 1 profile odwiertów 1:20 23.05.2016 A. Janowski 

PRU/2016/2/R 1 profile wykopu 1:20 23.05.2016 A. Janowski 

 

 

Inwentarz dokumentacji fotograficznej 

Nr inw. Wykop Treść Ujęcie Data Wykonawca 

PRU/2016/1/F 1 rzut dna N 23.05.2016 A. Janowski 

PRU/2016/2/F 1 profil W W 23.05.2016 A. Janowski 

PRU/2016/3/F 1 profil E N 23.05.2016 A. Janowski 

PRU/2016/4/F 1 profil S N 23.05.2016 A. Janowski 

PRU/2016/5/F 1 profil N N 23.05.2016 A. Janowski 

 


