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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 jesienią 2016 r. był obiekt w Starogardzie Łobeskim, gm. Resko, stan. 1 (AZP 24-

15/2) 

 

2. Historia badań 

Grodzisko znajduje się w lesie około 2 km na południe od Starogardu, bezpośrednio 

nad brzegiem rzeki i jej starorzecza (ryc. 1). Grodzisko posiada bardzo czytelną i dobrze za-

chowaną formę terenową, a jego długość na osi SW-NE wynosi około 94 m, a szerokość na 

osi NW-SE około 75 m. Od północy, wschodu i zachodu obiekt otoczony jest dobrze zacho-

wanym podkowiastym wałem. Dodatkowo od północy i północnego-wschodu czytelna jest 

fosa. Wał wypiętrzony jest około 2-3 m ponad poziomu majdanu i około 5 m ponad dno fosy. 

Na majdanie widoczny jest ślad po niezasypanym wykopie H.-J. Eggersa z 1938 r. Grodzisko 

otaczają podmokłe łąki (ryc. 3-5). 

Nie wiadomo kiedy grodzisko zostało odkryte, ale wg Adolfa Stubenraucha (1891, 

106) zaznaczono je już na mapie sztabowej wykonanej w latach 1834-1836. Wspominany 

badacz w październiku 1891 r. wspólnie z grafem von Borcke przeprowadził pierwsze prace 

wykopaliskowe, w trakcie których założył cztery wykopy. Ze sporządzonego po badaniach 

szkicu oraz notatki, zachowanych w Archiwum Muzeum Narodowego w Szczecinie, wynika, 

że w wykopie 1, który przecinał wał w części południowo-wschodniej, około 2 stóp poniżej 

powierzchni gruntu znajdowała się zwarta warstwa węgla drzewnego. Z kolei w wykopie 4 w 

południowo-zachodniej części grodziska natrafiono na kamienne oblicowanie, które jak sądził 

A. Stubenrauch zabezpieczało wał przed podmywaniem przez Regę. Pozostałe dwa wykopy 

zostały założone na majdanie. W wykopie 2 do głębokości około 1,5 m występował popiół i 
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przepalone kamienie przemieszany ze skorupami słowiańskimi. Podobne skorupy wystąpiły 

wraz z przepaloną gliną w wykopie 3 (por. Archiwum MNS - teczka 890). 

W późniejszych latach grodzisko, przy różnych okazjach, kilkakrotnie wzmiankowano 

w literaturze. Wymienili je w swoich pracach m.in. H. Lemcke (1912, s. 423), E. Walter 

(1913, s. 336), W. Łęga (1930, s. 518, nr 55) i O. Kunkel (1932, s. 91). W 1938 r. na stanowi-

sku przeprowadzono kolejne badania, a ich autorem był H.-J. Eggers. W centralnej części 

majdanu badacz ten założył wykop o długości 20 i szerokości 1 m, poszerzony następnie w 

partii centralnej. Z zachowanego w Archiwum MNS profilu wynika, że zarejestrowano tylko 

dwie warstwy: humus o miąższości do około 70 cm i calec. W poszerzeniu kilka metrów na 

północ od głównego wykopu H.J. Eggers odsłonił konstrukcję kamienną, którą zinterpretował 

jako grób skrzynkowy (por. Eggers 1939, 38-39, 41-42; 1960, 33, 43, nr 137, 1978, 268-269, 

nr 137; Eggers, Graue 1985, Taf. 158.137; Archiwum MNS - teczka 890). Wykop ten czytel-

ny jest w terenie do dziś. W okresie powojennym uwagę grodzisku poświęcili także m.in. W. 

Antoniewicz, Z. Wartołowska (1964, kwadrat IIC nr 25), R. Rogosz (1971, 38), który ustalił 

jego chronologię na VIII-X w., oraz W. Łosiński (1982, 224, nr 615; 1990, 45, nr 62), który 

ustalenia te podtrzymał. W 1988 r. przeprowadzono badania powierzchniowe w ramach Ar-

cheologicznego Zdjęcia Polski. W 2012 r. dokonano weryfikacji zachowanych w Muzeum 

Narodowym w Szczecinie materiałów z badań niemieckich zawężając chronologię do IX-X 

w. (Janowski 2012). 

 

3. Wyniki badań w 2016 r. 

Prace archeologiczne wykonane zostały przez Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej 

Akademii Nauk w Szczecinie zgodnie z decyzją nr 1147/2016 z dnia 19 sierpnia 2016 r., znak 

Z.Arch.RE.5161.101.2016.MS, wydaną przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Kon-

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

22-30 września 2016 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 niewielką modyfikację pierwotnego planu badawczego poda-

nego we Wniosku i zmniejszono wymiary sondażu. Wykonano sondaż w części północnej 

grodziska. Na obszarze stanowiska łącznie wykonano 34 odwierty na dwóch prostopadłych 

do siebie osiach biegnących wzdłuż linii SW-NE oraz NW-SE oraz wyeksplorowano jeden 

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

Na stanowisku wykonano łącznie 34 odwierty: 13 na osi NW-SE (długość osi 60 m: 

odwierty 1-13) i 21 na osi SW-NE (długość osi 100 m: odwierty 14-34). Obie osie przecinały 

się pod kątem 90° w miejscu wykonania odwiertu 6 (ryc. 6). 

 

oś NW-SE 

odwiert 1 

0-7 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

7-34 cm – warstwa 2 – szary piasek gliniasty 

34-94 cm – warstwa 3 – żółtoszary piasek gliniasty 

94-104 cm – warstwa 4 – jasnoszary piasek gliniasty 

104-140 cm – calec – szary piasek gliniasty/gleba jeziorna 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 2 

0-8 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

8-50 cm – warstwa 2 – szary piasek gliniasty 

50-110 cm – warstwa 3 – żółtoszary piasek gliniasty 

110-150 cm – warstwa 4 – jasnoszary, plamisty piasek gliniasty 

150-200 cm – calec – szary piasek gliniasty ze spalenizną/gleba jeziorna 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 3 

0-8 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

8-24 cm – warstwa 2 – szary piasek gliniasty 

24-44 cm – warstwa 3 – żółtoszary piasek gliniasty z drobnymi węglami 

44-74 cm – warstwa 4 – szary piasek gliniasty z węglami  

74-100 cm – warstwa 5 – jasnoszary piasek ze spalenizną  

100-110 cm – warstwa 6 – szary piasek gliniasty ze spalenizną 

110-130 cm – warstwa 7 – spalenizna z węglami 

130-150 cm – warstwa 8 – jasnoszary piasek  

150-160 cm – warstwa 9 – brązowy piasek gliniasty  

160-180 cm – calec – jasnożółto-szary piasek 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 
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odwiert 4 

0-6 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

6-70 cm – warstwa 2 – szary piasek gliniasty 

70-100 cm – calec – żółto piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 5 

0-8 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

8-40 cm – warstwa 2 – szary piasek gliniasty 

40-70 cm – calec – żółto piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 6 (na przecięciu osi) 

0-8 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

8-20 cm – warstwa 2 – szary piasek gliniasty 

20-60 cm – calec – żółto piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 7 

0-8 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

8-24 cm – warstwa 2 – szary piasek gliniasty 

24-60 cm – calec – żółto piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 8 

0-6 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

6-42 cm – warstwa 2 – szary piasek gliniasty 

42-52 cm – warstwa 3 – ciemnoszary piasek gliniasty ze spalenizną 

52-120 cm – warstwa 4 – szary piasek gliniasty z popiołem, struktura warstewkowana  

120-150 cm – calec – jasnoszary piasek 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 
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odwiert 9 

0-30 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

30-50 cm – warstwa 2 – ciemnoszary piasek gliniasty ze spalenizną 

50-70 cm – warstwa 3 – szary piasek gliniasty z popiołem 

70-100 cm – calec – żółtoszary piasek 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 10 

0-32 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

32-100 cm – warstwa 2 – ciemnoszary piasek gliniasty ze spalenizną 

Na głębokości 100 cm blokada 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 11 

0-20 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

20-70 cm – warstwa 2 – ciemnoszary piasek gliniasty 

70-110 cm – warstwa 3 – szary piasek gliniasty 

110-160 cm – calec – jasnoszary piasek 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 12 

0-16 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

16-48 cm – warstwa 2 – żółtoszary piasek gliniasty 

48-74 cm – warstwa 3 – szarobrunatny piasek gliniasty 

74-120 cm – warstwa 4 – jasnoszary piasek gliniasty 

120-138 cm – warstwa 5 – ciemnoszary piasek gliniasty z plamami jasnego 

138-170 cm – calec – jasnokremowo-szary piasek 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 13 

0-20 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

20-50 cm – warstwa 2 – żółtoszary piasek gliniasty 

50-60 cm – warstwa 3 – jasnoszaro-kremowy piasek gliniasty 

60-90 cm – warstwa 4 – szary, plamisty piasek gliniasty ze spalenizną 
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90-118 cm – warstwa 5 – jasnokremowy piasek gliniasty z szarym piaskiem, struktura war-

stewkowana 

118-140 cm – warstwa 6 – ciemnoszary piasek gliniasty ze spalenizną 

140-150 cm – warstwa 7 – popiół 

150-170 cm – warstwa 6 – brązowoszary piasek gliniasty 

170-200 cm – calec – jasnokremowo-szary piasek 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

oś SW-NE 

odwiert 33 

0-50 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

10-50 cm – warstwa 2 - brązowy piasek gliniasty 

50-70 cm – warstwa 3 – szary, plamisty piasek gliniasty 

70-76 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

76-96 cm – calec – białokremowy piasek 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 32 

0-6 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

6-22 cm – warstwa 2 – brązowy piasek gliniasty 

22-40 cm – warstwa 3 – żółtobrązowy piasek gliniasty 

40-52 cm – warstwa 4 – jasnoszaro-żółty piasek gliniasty 

52-80 cm – warstwa 5 – ciemnoszary piasek gliniasty ze spalenizną 

80-92 cm – warstwa 6 – szary, plamisty piasek gliniasty 

92-120 cm – warstwa 7 – żółtoszary piasek gliniasty 

120-140 cm – calec – jasnoszaro-żółty piasek 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 31 

0-6 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

6-36 cm – warstwa 2 – szary piasek gliniasty 

36-104 cm – warstwa 3 – ciemnoszary piasek gliniasty ze spalenizną 

104-130 cm – warstwa 4 – szary, plamisty piasek gliniasty 

130-150 cm – warstwa 5 – szarobrunatny piasek gliniasty 
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150-170 cm – calec – jasnożółto-szary piasek 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 30 

0-6 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

6-40 cm – warstwa 2 – szary piasek gliniasty 

40-70 cm – calec – jasnożółto-szary piasek 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 29 

0-8 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

8-30 cm – warstwa 2 – szary piasek gliniasty 

30-41 cm – warstwa 3 – jasnoszaro-żółty piasek gliniasty 

41-60 cm – warstwa 4 – szarożółty, plamisty piasek gliniasty 

60-91 cm – calec – jasnożółto-szary piasek 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 28 

0-8 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

8-40 cm – warstwa 2 – szary piasek gliniasty 

40-90 cm – warstwa 3 – jasnoszary piasek gliniasty 

90-112 cm – calec – jasnożółto-szary piasek 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 27 

0-8 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

8-40 cm – warstwa 2 – szary piasek gliniasty 

40-60 cm – warstwa 3 – jasnoszary piasek gliniasty 

60-110 cm – calec – jasnożółto-szary piasek 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 26 

0-10 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

10-52 cm – warstwa 2 – szary piasek gliniasty 
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52-104 cm – warstwa 3 – szary piasek gliniasty ze spalenizną 

104-120 cm – calec – żółty piasek 

120-140 cm – calec – biały piasek 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 25 

0-7 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

7-32 cm – warstwa 2 – szary piasek gliniasty 

32-60 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 24 

0-7 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

7-35 cm – warstwa 2 – szary piasek gliniasty 

35-60 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 23 

0-8 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

8-40 cm – warstwa 2 – szary piasek gliniasty 

40-60 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 6 (na przecięciu osi) 

0-8 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

8-20 cm – warstwa 2 – szary piasek gliniasty 

20-60 cm – calec – żółto piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 22 

0-6 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

6-32 cm – warstwa 2 – szary piasek gliniasty 

32-48 cm – warstwa 3 – żółtoszary piasek gliniasty 

48-66 cm – calec – żółty piasek gliniasty 
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66-93 cm – calec – jasnoszaro-żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 34 

0-6 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

6-48 cm – warstwa 2 – szary piasek gliniasty 

48-80 cm – warstwa 3 – ciemnoszary piasek gliniasty 

80-93 cm – warstwa 4 – jasnoszary piasek gliniasty 

93-130 cm – calec – szaro-kremowy piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 21 

0-10 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

10-30 cm – warstwa 2 – szarożółty piasek gliniasty 

30-42 cm – warstwa 3 – szary piasek gliniasty 

42-70 cm – warstwa 4 – ciemnoszary piasek gliniasty z węglami 

70-102 cm – warstwa 5 – jasnoszary piasek gliniasty 

102-130 cm – warstwa 6 – jasnoszaro-kremowy piasek gliniasty 

130-197 cm – warstwa 7 – ciemnoszary piasek gliniasty z węglami 

197-206 cm – warstwa 8 – jasnoszary piasek gliniasty z węglami 

206-230 cm – calec – biało-kremowy piasek 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 20 

0-8 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

8-30 cm – warstwa 2 – szarożółty piasek gliniasty 

30-50 cm – warstwa 3 – szary piasek gliniasty 

50-86 cm – warstwa 4 – jasnoszary piasek gliniasty 

86-100 cm – warstwa 5 – bardzo jasnoszary piasek gliniasty 

100-106 cm – warstwa 6 – ciemnoszary piasek gliniasty 

106-120 cm – warstwa 7 – brązowy piasek gliniasty 

120-130 cm – warstwa 8 – ciemnoszary piasek gliniasty 

130-150 cm – warstwa 9 – jasnoszary piasek gliniasty 
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150-160 cm – warstwa 10 – ciemnoszary, plamisty piasek gliniasty 

160-200 cm – calec – jasnoszaro-żółty piasek 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 19 

0-4 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

4-16 cm – warstwa 2 – szarożółty piasek gliniasty 

16-48 cm – warstwa 3 – żółty piasek gliniasty 

48-120 cm – warstwa 4 – jasnoszary piasek gliniasty 

120-156 cm – warstwa 5 – szary piasek gliniasty z węglami 

156-166 cm – warstwa 6 – jasnoszary piasek gliniasty 

166-177 cm – warstwa 7 – szarobrunatny piasek gliniasty 

177-200 cm – warstwa 8 – szaro-kremowy piasek gliniasty z węglami 

Na głębokości 200 cm blokada 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 18 

0-3 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

3-28 cm – warstwa 2 – szarobrązowy piasek gliniasty 

28-46 cm – warstwa 3 – żółty piasek gliniasty 

46-120 cm – warstwa 4 – jasnoszary piasek gliniasty 

120-126 cm – warstwa 5 – szaro-kremowy, piasek gliniasty 

126-150 cm – warstwa 6 – szarobrunatny piasek gliniasty 

150-210 cm – warstwa 7 – szaro-brązowy piasek gliniasty 

Na głębokości 210 cm blokada 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 17 

0-25 cm – warstwa 1 – szarobrązowy piasek gliniasty 

25-50 cm – warstwa 2 – żółty piasek gliniasty 

50-90 cm – warstwa 3 – jasnoszary piasek gliniasty 

90-126 cm – warstwa 4 – szaro-kremowy, piasek gliniasty 

Na głębokości 126 cm blokada 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 
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odwiert 16 

0-42 cm – warstwa 1 – czarna gleba bagienna (fosa) 

42-90 cm – calec – jasnoszary piasek 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 15 

0-45 cm – warstwa 1 – czarna gleba bagienna (fosa) 

45-90 cm – calec – jasnoszary piasek 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 14 

0-18 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

18-40 cm – warstwa 2 – szarożółty piasek gliniasty 

40-50 cm – warstwa 3 – jasnoszary piasek gliniasty 

50-90 cm – calec – szaro-kremowy piasek 

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 

północnej części stanowiska na wewnętrznym skłonie wału. W wykopie zarejestrowano na-

stępujący układ nawarstwień (ryc. 7-8): 

 

Warstwa 1 - humus 

Ciemnoszary piasek gliniasty z drobnymi korzeniami. Warstwa zajmowała całą powierzchnię 

wykopu, opadała zgodnie ze skłonem wału w kierunku SW. Poniżej zalegała warstwa 2. 

Miąższość humusu dochodziła do 10-12 cm. 

Funkcja: humus 

Zawartość: brak źródeł ruchomych 

Chronologia: okres współczesny. 

 

Warstwa 2 

Szarobrunatny piasek gliniasty. Warstwę zarejestrowano bezpośrednio pod warstwą 1 na całej 

powierzchni wykopu. Przebieg - zgodnie ze skłonem wału w kierunku SW. Warstwa zalegała 
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na warstwach 3, 4 i calcu. Granice z warstwami sąsiednimi dobrze czytelne. Miąższość war-

stwy dochodziła do 30-35 cm. 

Funkcja: warstwa niwelacyjna 

Zawartość: 35 fragmentów ceramiki wczesnośredniowiecznej (nr inw. STAR/2016/1/M) 

Chronologia: wczesne średniowiecze(?) 

 

Warstwa 3 

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

N i w centrum wykopu. Przebieg warstwy nieckowaty. Warstwa zalegała na warstwie 4 i 12. 

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

Funkcja: wypełnisko obiektu 1 (w-wa 1) 

Zawartość: 155 fragmentów ceramiki wczesnośredniowiecznej (nr inw. STAR/2016/2/M), 2 

przęśliki gliniane (nr inw. STAR/2016/1/S, STAR/2016/2/S), nóż żelazny (nr inw. 

STAR/2016/4/S), nieokreślony przedmiot żelazny (nr inw. STAR/2016/3/S) 

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

 

Warstwa 4 

Ciemnoszary piasek gliniasty z węglami. Warstwę zarejestrowano bezpośrednio pod warstwą 

3 w centralnej części wykopu. Przebieg warstwy nieckowaty. Warstwa zalegała na war-

stwach5, 6, 8 i calcu. Granice z warstwami sąsiednimi dość dobrze czytelne. Miąższość war-

stwy dochodziła do 40 cm. 

Funkcja: wypełnisko obiektu 1 (w-wa 2) 

Zawartość: 96 fragmentów ceramiki wczesnośredniowiecznej, 1 fragment polepy i 2 kości 

zwierzęce (nr inw. STAR/2016/3/M) 

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

 

Warstwa 5 

Jasnoszary sypki piasek miejscami ze spalenizną. Warstwę zarejestrowano bezpośrednio pod 

warstwami 3, 4 i 12 w części N wykopu. Przebieg warstwy nieokreślony. Warstwa zalegała 

na warstwie 6. Granice z warstwami sąsiednimi dobrze czytelne. Miąższość warstwy docho-

dziła do 20 cm. 

Funkcja: nasyp wału obronnego 

Zawartość: 26 fragmentów ceramiki wczesnośredniowiecznej, 4 fragmenty polepy (nr inw. 

STAR/2016/4/M) 
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Chronologia: wczesne średniowiecze (2. połowa VIII-IX w.) 

 

Warstwa 6 

Ciemnoszary piasek gliniasty z węglami.. Warstwę zarejestrowano bezpośrednio pod warstwą 

5 i 4 (obiekt 1) w części N i w centrum wykopu. Przebieg zbliżony do horyzontalnego. War-

stwa zalegała na warstwach 7 i 8. Granice z warstwami sąsiednimi dość dobrze czytelne. 

Miąższość warstwy dochodziła do 20 cm. 

Funkcja: nasyp wału obronnego 

Zawartość: 22 fragmenty ceramiki wczesnośredniowiecznej, 3 fragmenty polepy (nr inw. 

STAR/2016/5/M) 

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

 

Warstwa 7 

Jasnoszary, plamiasty piasek. Warstwę zarejestrowano bezpośrednio pod warstwami 6 w czę-

ści N wykopu. Przebieg nieokreślony. Warstwa zalegała na warstwie 8. Granice z warstwami 

sąsiednimi dobrze czytelne. Miąższość warstwy dochodziła do 25 cm. 

Funkcja: nasyp wału obronnego 

Zawartość: brak źródeł ruchomych 

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

 

Warstwa 8 

Ciemnoszary piasek gliniasty z węglami. Warstwę zarejestrowano bezpośrednio pod war-

stwami 4 i 7 w części N wykopu. Przebieg warstwy horyzontalny. Warstwa zalegała na war-

stwie 9 i calcu. Granice z warstwami sąsiednimi dobrze czytelne. Miąższość warstwy docho-

dziła do 30-35 cm. 

Funkcja: podstawa wału obronnego 

Zawartość: 7 fragmentów ceramiki wczesnośredniowiecznej (nr inw. STAR/2016/6/M) 

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

 

Warstwa 9 

Rdzawoszary piasek gliniasty. Warstwę zarejestrowano bezpośrednio pod warstwą 8 w części 

N wykopu. Warstwa zalegała na warstwie 10 i calcu. Granice z warstwami sąsiednimi dobrze 

czytelne. Miąższość warstwy dochodziła do 30 cm. W jej obrębie trzy mniejsze jednostki – 9a 
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– spalenizna (miąższość około 4-5 cm); 9b – żółta spiaszczona glina (miąższość około 4-5 

cm) oraz 9c – spalenizna (miąższość około 4-5 cm). 

Funkcja: wypełnisko obiektu 2 (w-wa 1) 

Zawartość: 15 fragmentów ceramiki wczesnośredniowiecznej (nr inw. STAR/2016/7/M) 

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

 

Warstwa 10 

Szarożółto-brązowy piasek gliniasty. Warstwę zarejestrowano bezpośrednio pod warstwą 9 w 

części N wykopu. Warstwa zalegała na warstwie 11 i calcu. Granice z warstwami sąsiednimi 

dobrze czytelne. Miąższość warstwy dochodziła do 20 cm. 

Funkcja: wypełnisko obiektu 2 (w-wa 2) 

Zawartość: brak źródeł ruchomych 

Chronologia: wczesne średniowiecze (?) 

 

Warstwa 11 

Spalenizna. Warstwę zarejestrowano bezpośrednio pod warstwą 10 w części N wykopu. War-

stwa zalegała na calcu. Granice z warstwami sąsiednimi dobrze czytelne. Miąższość warstwy 

dochodziła do 10 cm. 

Funkcja: wypełnisko obiektu 2 (w-wa 3) 

Zawartość: brak źródeł ruchomych 

Chronologia: wczesne średniowiecze (?) 

 

Warstwa 12 

Szary piasek gliniasty. Warstwę zarejestrowano bezpośrednio pod warstwą 2 w części N wy-

kopu (początkowo był ona nie do odróżnienie od warstwy 3 – różnica został uchwycona do-

piero na profilu). Granice z warstwami sąsiednimi wyraźne. Warstwa zalegała na warstwie 5. 

Granice z warstwami sąsiednimi słabo czytelne. Miąższość warstwy dochodziła do 30 cm. 

Funkcja: nasyp wału obronnego 

Zawartość: brak źródeł ruchomych 

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

 

Warstwa 13 

W części południowej wykopu był to żółty piasek gliniasty, w części północnej biały piasek. 

Warstwa zalegała na całej powierzchni wykopu. Granice z warstwami sąsiednimi wyraźne. 
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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 miąższości docho-

dzącej do 2,10 m. 

W wykopie zarejestrowano stosunkowo prosty układ nawarstwień, w których odkryto 

dość liczny materiał zabytkowy – m.in. 356 fragmentów ceramiki wczesnośredniowiecznej. 

W oparciu o analizę stratygrafii wskazać można kilka faz użytkowanie tego miejsca we wcze-

snym średniowieczu. Starsza poprzedzała budowę grodu i związany jest z nią obiekt 2. Wśród 

nielicznych źródeł ruchomych wystąpiły wyłącznie fragmenty naczyń częściowo obtaczanych 

rodziny form C w klasyfikacji W. Łosińskiego i R. Rogosza (1986). W dwóch spągowych 

warstwach w obiekcie brak jednak źródeł. Obiekt ten datować można najpewniej na VIII w. 

Nieznacznie później powstał gród. W jego nawarstwieniach wystąpiły wyłącznie fragmenty 

naczyń częściowo obtaczanych rodzin form C, D i P oraz talerze (typ S) w klasyfikacji W. 

Łosińskiego i R. Rogosza (1986) i prażnice. Pozwala to datować tą fazę na 2. połowę VIII-IX 

w. Z okresem użytkowania grodu związany jest obiekt 1. 

W trakcie badań przeprowadzonych w 2016 r. nie zarejestrowano materiałów cera-

micznych całkowicie obtaczanych z X w. – takich jak pozyskane w trakcie badań H.-J. Eggers 

w 1938 r. na majdanie (por. Janowski 2012). Trudno jednoznacznie wyjaśnić tą sytuację. być 

może zarejestrował on jeszcze młodszą fazę zasiedlenia. 
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6. Ryciny 

 

 

 

 

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

laserowego LiDAR (opr. G. Kiarszys) 

 

 

Ryc. 3. Starogard Łobeski, stan. 1. Widok na fosę i wał od północy (fot. A. Janowski) 
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Ryc. 4. Starogard Łobeski, stan. 1. Widok majdanu od północnego-wschodu (fot. A. Janow-

ski) 

 

 

Ryc. 5. Starogard Łobeski, stan. 1. Wykop H.-J. Eggersa z 1938 – widok od północnego-

wschodu (fot. A. Janowski) 
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Ryc. 6. Starogard Łobeski, stan. 1. Lokalizacja odwiertów i wykopu na planie stanowiska 

(opr. A. Janowski) 
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Ryc. 7. Starogard Łobeski, stan. 1. Profil północny wykopu 1 (fot. A. Janowski) 

 

 

Ryc. 8. Starogard Łobeski, stan. 1. Profil zachodni wykopu 1 (rys. A. Janowski) 
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7. Inwentarze 

Inwentarz zabytków masowych 

Nr inw. Wykop Js Ceramika wś Polepa Kości Inne Data  

STAR/2016/1/M 1 2 21       29.09.2016 

STAR/2016/2/M 1 3 19       29.09.2016 

STAR/2016/1/M 1 2 14       30.09.2016 

STAR/2016/2/M 1 3 136       30.09.2016 

STAR/2016/3/M 1 4 96 1 2   30.09.2016 

STAR/2016/4/M 1 5 26 4     30.09.2016 

STAR/2016/5/M 1 6 22 3     30.09.2016 

STAR/2016/6/M 1 8 7       30.09.2016 

STAR/2016/7/M 1 9 15       30.09.2016 

      356 8 2     

 

Inwentarz zabytków wydzielonych 

Nr inw. Wykop Js Przedmiot Surowiec Data 

STAR/2016/1/S 1 3 przęślik glina 30.09.2016 

STAR/2016/2/S 1 3 przęślik glina 30.09.2016 

STAR/2016/3/S 1 3 nieokreślony żelazo 30.09.2016 

STAR/2016/4/S 1 3 nóż żelazo 30.09.2016 

 

Inwentarz próbek 

Nr inw. Wykop Js Rodzaj próby Data  

STAR/2016/1/P 1 4 c14 30.09.2016 

STAR/2016/2/P 1 6 c14 30.09.2016 

 

Inwentarz dokumentacji fotograficznej 

Nr inw. Wykop Treść Ujęcie Data Wykonawca 

STAR/2016/1/F 1 rzut dna - w-wa 3 S 30.09.2016 A. Janowski 

STAR/2016/2/F 1 rzut dna - w-wa 4 strop S 30.09.2016 A. Janowski 

STAR/2016/3/F 1 rzut dna - w-wa 4 i 5 S 30.09.2016 A. Janowski 

STAR/2016/4/F 1 rzut dna - w-wa 8 S 30.09.2016 A. Janowski 

STAR/2016/5/F 1 rzut dna - w-wa 9 S 30.09.2016 A. Janowski 

STAR/2016/6/F 1 profil S N 30.09.2016 A. Janowski 

STAR/2016/7/F 1 profil N S 30.09.2016 A. Janowski 

STAR/2016/8/F 1 profil E W 30.09.2016 A. Janowski 

STAR/2016/9/F 1 profil W E 30.09.2016 A. Janowski 
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Inwentarz dokumentacji rysunkowej 

Nr inw. 
Wykop 

/odwiert 
Treść skala  Data Wykonawca 

STAR/2016/1/R   profile odwiertów 1:20 
27-

29.09.2016  
A. Janowski 

STAR/2016/2/R 1 rzuty dna poziom 2, 3 i 4 1:20 30.09.2016 A. Janowski 

STAR/2016/3/R 1 profile wykopu 1:20 30.09.2016 A. Janowski 

 


