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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 2017 r. był obiekt w Łobzie-Świętoborcu, gm. Łobez, stan. 14 (AZP 26-

15/29). 

 

2. Historia badań 

Stanowisko położone jest w rzadkim lesie na niewielkim wzniesieniu w odległości 

około 1,2 km na południowy zachód od miasta Łobez, południe od zakola Regi, pomiędzy 

rzeką a bezimiennym jeziorem (ryc. 1). Grodzisko częściowo zniwelowane – w przeszłości 

eksploatowane rolniczo. Kształt zbliżony do wydłużonego owalu otoczonego pierścieniowa-

tym wałem. Umocnienia lepiej czytelne jedynie w części północnej i wschodniej. Wał o sze-

rokości około 10-12 m, wypiętrzony jest około 0,5 m ponad majdan i około 5 m ponad okoli-

cę. Na osi N-S grodzisko ma długość 125 m, a szerokość na osi W-E wynosi 65 m. Po-

wierzchnia całości zbliżona jest do 0,7 ha (ryc. 2-5). 

Grodzisko w Łobzie-Świętoborcu to jeden z najbardziej enigmatycznych obiektów w 

dorzeczu Regi. Nie wiadomo kiedy zostało odkryte, ale jako „Alte Schwedische Schanze” 

widniej już na mapie F.W.C. Schmettau’a z 1780 r. Pierwsza informacja pisana na jego temat 

pochodzi z 1861 r. (Sprenger 1861, s. 43-44). Jeszcze przed II wojną światową kilkukrotnie 

ukazały się wzmianki o grodzisku w Łobzie (Sprenger 1861, s. 43-44; Behla 1888, s. 142; 

Walter 1889, s. 7, nr 16; Łęga 1930, s. 519, nr 58; Kunkel 1932, s. 91). W niektórych z nich 

zawarta jest informacja o umiejscowieniu grodziska na południe od Łobza w zakolu Regi, co 

w przybliżeniu odpowiada znanej lokalizacji. Po II wojnie światowej sytuacja nie uległa 

większym zmianom. Grodzisko dwukrotnie by obiektem badań powierzchniowych (1972 i 

1985 r.), kilkakrotnie zostało wymienione w katalogach stanowisk i grodzisk pomorskich 
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(Eggers 1960, s. 32, 43, nr 132; Antoniewicz, Wartołowska 1964, kwadrat IIC nr 36; Rogosz 

1971, s. 40; Eggers 1978, s. 267, nr 131; Łosiński 1982, s. 227, nr 713). W 1971 r. stanowisko 

jako grodzisko zostało wpisane do rejestru zabytków pod nr 704, nie było jednak jak dotych-

czas przedmiotem badań wykopaliskowych, stąd wiedza o chronologii jest niewystarczająca i 

jedynie ogólnie datować można je na wczesne średniowiecze. 

 

3. Wyniki badań w 2017 r. 

Prace archeologiczne wykonane zostały przez Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej 

Akademii Nauk w Szczecinie zgodnie z decyzją nr 1325/2017 z dnia 10 sierpnia 2017 r., znak 

Z.Arch.ŁO.5161.144.2017.MS, wydaną przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Kon-

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

17-20 października 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 34 odwierty na dwóch prostopadłych do siebie 

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

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

 

3.1. Odwierty 

Na stanowisku wykonano łącznie 34 odwierty: 24 na osi S-N (długość osi 115 m: od-

wierty 1-24) i 10 na osi W-E (długość osi 50 m: odwierty 25-34). Obie osie przecinały się pod 

kątem 90° w miejscu wykonania odwiertu 9. 

 

oś S-N 

odwiert 1 

0-40 cm – szaro-brunatny piasek gliniasty 

40-130 cm – warstwa 2 – żółto-brunatny piasek gliniasty 

130-137 cm – warstwa 3 – szary piasek gliniasty 

137-170 cm – calec - żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 
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odwiert 2 

0-7 cm – szaro-brunatny piasek gliniasty 

7-78 cm – warstwa 2 – brunatno-żółty piasek gliniasty 

78-90 cm – warstwa 3 – szaro-żółty piasek gliniasty 

90-98 cm – warstwa 4 – szary piasek gliniasty 

98-108 cm – calec - żółty piasek gliniasty 

108-140 cm – calec - jasnożółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 3 

0-34 cm – brunatno-żółty piasek gliniasty 

34-60 cm – warstwa 2 – szaro-żółty piasek gliniasty 

60-86 cm – warstwa 3 – żółto-brunatny piasek gliniasty ze żwirem 

86-93 cm – warstwa 4 – ciemnoszary piasek gliniasty 

93-116 cm – warstwa 5 – żółto-szary piasek gliniasty 

116-144 cm – calec - ciemnożółty piasek gliniasty 

144-170 cm – calec - żółty piasek gliniasty ze żwirem 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 4 

0-25 cm – brunatno-żółty piasek gliniasty 

25-30 cm – warstwa 2 – szaro-brunatny piasek gliniasty 

30-44 cm – warstwa 3 – ciemnoszary piasek gliniasty 

44-80 cm – calec - żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 5 

0-26 cm – szaro-brunatny piasek gliniasty 

26-32 cm – warstwa 2 – ciemnożółty piasek gliniasty 

32-50 cm – warstwa 3 – szary piasek gliniasty z węglami 

50-80 cm – calec - żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 6 
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0-24 cm – szaro-brunatny piasek gliniasty 

24-80 cm – calec - żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 7 

0-26 cm – szaro-brunatny piasek gliniasty 

26-32 cm – warstwa 2 – szary piasek gliniasty z węglami 

32-48 cm – warstwa 3 – brunatno-żółty piasek gliniasty 

48-80 cm – calec - ciemnożółty piasek gliniasty ze żwirem 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 8 

0-26 cm – szaro-brunatny piasek gliniasty 

26-32 cm – warstwa 2 – szary piasek gliniasty z węglami 

32-60 cm – warstwa 3 – brunatno-żółty piasek gliniasty 

60-64 cm – warstwa 4 – szaro-brunatny piasek gliniasty ze żwirem 

64-100 cm – warstwa 5 – brunatno-żółty piasek gliniasty ze żwirem 

100-110 cm – calec - jasnożółty żwir 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 9 (na przecięciu osi) 

0-28 cm – szaro-brunatny piasek gliniasty 

28-80 cm – calec - żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 10  

0-26 cm – szaro-brunatny piasek gliniasty 

26-80 cm – calec - żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 11 

0-30 cm – szaro-brunatny piasek gliniasty 

30-48 cm – warstwa 2 – brunatno-żółty piasek gliniasty 

48-80 cm – calec - żółty piasek gliniasty 



 7 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 12 

0-22 cm – szaro-brunatny piasek gliniasty 

22-80 cm – calec - żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 13 

0-30 cm – szaro-brunatny piasek gliniasty 

30-80 cm – calec - żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 14 

0-28 cm – szaro-brunatny piasek gliniasty 

28-50 cm – warstwa 2 – ciemnożółty piasek gliniasty 

50-80 cm – calec - żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 15 

0-20 cm – szaro-brunatny piasek gliniasty 

20-80 cm – calec - żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 16 

0-27 cm – szaro-brunatny piasek gliniasty 

27-80 cm – calec - żółty piasek gliniasty ze żwirem 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 17 

0-26 cm – szaro-brunatny piasek gliniasty 

26-80 cm – calec - żółty piasek gliniasty ze żwirem 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 18 
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0-30 cm – szaro-brunatny piasek gliniasty 

30-48 cm – warstwa 2 – ciemnożółty piasek gliniasty 

48-80 cm – calec - żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 19 

0-38 cm – szaro-brunatny piasek gliniasty 

38-66 cm – warstwa 2 – szary piasek gliniasty 

66-80 cm – calec - żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 20 

0-84 cm – szaro-brunatny piasek gliniasty 

84-100 cm – calec - żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 21 

0-47 cm – szaro-brunatny piasek gliniasty 

47-88 cm – warstwa 2 – ciemnoszary piasek gliniasty 

88-110 cm – calec - żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 22 

0-18 cm – szaro-brunatny piasek gliniasty 

18-27 cm – warstwa 2 – brunatno-żółty piasek gliniasty 

27-38 cm – warstwa 3 – ciemnoszary piasek gliniasty 

38-80 cm – calec - żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 23 

0-24 cm – szaro-brunatny piasek gliniasty 

24-40 cm – warstwa 2 – brunatno-szary piasek gliniasty 

40-80 cm – calec - żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 
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odwiert 24 

0-30 cm – szaro-brunatny piasek gliniasty 

30-50 cm – warstwa 2 – żółto-brunatny żwir 

50-90 cm – warstwa 3 – ciemnoszary piasek gliniasty 

90-102 cm – warstwa 4 – jasnoszary piasek gliniasty 

102-122 cm – warstwa 5 –szary piasek gliniasty 

122-134 cm – calec - jasnożółty piasek gliniasty ze żwirem 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

oś W-E 

odwiert 25 

0-28 cm – szaro-brunatny piasek gliniasty 

28-120 cm – warstwa 2 – brunatno-żółty piasek gliniasty ze żwirem 

120-140 cm – warstwa 3 – brunatny żwir 

140-148 cm – warstwa 4 - jasnoszary piasek gliniasty 

148-180 cm – warstwa 5 – brunatno-szary żwir 

180-196 cm – calec - jasnoszary piasek gliniasty ze żwirem 

196-220 cm – calec – rdzawy, mokry żwir 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 26 

0-32 cm – szaro-brunatny piasek gliniasty 

32-98 cm – warstwa 2 – brunatno-żółty piasek gliniasty 

98-154 cm – warstwa 3 - ciemnoszary piasek gliniasty 

154-180 cm – calec – żółta glina 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 27 

0-93 cm – szaro-brunatny piasek gliniasty 

93-130 cm – warstwa 2 - ciemnoszary piasek gliniasty 

130-160 cm – calec – żółta glina 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 
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odwiert 28 

0-24 cm – szaro-brunatny piasek gliniasty 

24-100 cm – calec - żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 29 

0-30 cm – szaro-brunatny piasek gliniasty 

30-80 cm – calec - żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 9 (na przecięciu osi) 

0-28 cm – szaro-brunatny piasek gliniasty 

28-80 cm – calec - żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 30 

0-14 cm – szaro-brunatny piasek gliniasty 

14-22 cm – warstwa 2 - szary piasek gliniasty 

22-80 cm – calec – żółta glina 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 31 

0-20 cm – szaro-brunatny piasek gliniasty 

20-25 cm – warstwa 2 - szary piasek gliniasty 

25-80 cm – calec – żółta glina 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 32 

0-23 cm – szaro-brunatny piasek gliniasty 

23-80 cm – calec - żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 33 

0-42 cm – szary piasek gliniasty 
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42-96 cm – warstwa 2 - szaro-brunatny piasek gliniasty 

96-120 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 34 

0-24 cm – szary piasek gliniasty 

24-95 cm – warstwa 2 - szaro-brunatny piasek gliniasty 

95-112 cm – warstwa 3 – szary piasek gliniasty 

112-125 cm – warstwa 4 - szaro-brunatny piasek gliniasty 

125-150 cm – calec – jasnoszaro-żółty żwir 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

3.2. Wykop I 

Wykop sondażowy o wymiarach 4 x 1 m, zorientowany na osi NW-SE usytuowano w 

południowej części stanowiska u podstawy wału obronnego. W wykopie zarejestrowano na-

stępujący układ nawarstwień (ryc. 7-8): 

 

Warstwa 1 - humus 

Ciemnoszary piasek gliniasty bardzo mocno przerośnięty korzeniami. Warstwa zajmowała 

całą powierzchnię wykopu. Przebieg zbliżony do horyzontalnego opadający w kierunku N. 

Poniżej zalegała warstwa 2. Miąższość humusu dochodziła do 10 cm. 

Funkcja: humus 

Zawartość: brak źródeł ruchomych 

Chronologia: okres współczesny. 

 

Warstwa 2 

Żółto-brunatny piasek gliniasty. Warstwę zarejestrowano bezpośrednio pod warstwą 1 na ca-

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

stwa zalegała na warstwie 3. Granice z warstwami sąsiednimi dobrze czytelne. Miąższość 

warstwy wynosiła do 404-45 cm. 

Funkcja: warstwa niwelacyjna? 

Zawartość: 6 fragmentów ceramiki (1 fragment ceramiki wczesnośredniowiecznej, 5 frag-

mentów ceramiki współczesnej) (nr inw. ŁOB/2017/2/M) 

Chronologia: nowożytność/współczesność 
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Warstwa 3 

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

powierzchni wykopu. Przebieg warstwy zbliżony do horyzontalnego. Warstwa zalegała na 

warstwach 4 i 5. Granice z warstwami sąsiednimi dobrze czytelne. Miąższość warstwy do-

chodziła do 45-50 cm. 

Funkcja: nasyp wału obronnego 

Zawartość: 12 fragmentów ceramiki wczesnośredniowieczne (nr inw. ŁOB/2017/3/M) 

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

 

Warstwa 4 

Żółto-brunatny piasek gliniasty. Warstwę zarejestrowano bezpośrednio pod warstwą 3 w czę-

ści N wykopu. Przebieg warstwy zbliżony do horyzontalnego. Warstwa zalegała na war-

stwach 5 , 6 i calcu. Granice z warstwami sąsiednimi słabo czytelne. Miąższość warstwy do-

chodziła do 20-25 cm. 

Funkcja: wypełnisko obiektu 1 (z okresu użytkowania grodu) 

Zawartość: 4 fragmenty ceramiki (3 fragmenty ceramiki pradziejowej i 1 fragment ceramiki 

wczesnośredniowiecznej) (nr inw. ŁOB/2017/4/M) 

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

 

Warstwa 5 

Brunatno-żółty piasek gliniasty. Warstwę zarejestrowano bezpośrednio pod warstwą 3 w czę-

ści S wykopu. Przebieg warstwy łukowaty, opadający w kierunku N. Warstwa zalegała na 

warstwie 6. Granice z warstwami sąsiednimi słabo czytelne. Miąższość warstwy dochodziła 

do 70 cm. W obrębie warstwy kilka plam spalenizny z węglami – spalone belki. 

Funkcja: nasyp wału obronnego 

Zawartość: brak źródeł ruchomych 

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

 

Warstwa 6 

Szary piasek gliniasty ze spalenizną. Warstwę zarejestrowano bezpośrednio pod warstwami 4 

i 5 w części S wykopu. Przebieg zbliżony do horyzontalnego. Warstwa zalegała na warstwach 

7, 8, 9 i calcu. Granice z warstwami sąsiednimi dobrze czytelne. Miąższość warstwy docho-

dziła do 15 cm. 
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Funkcja: warstwa niwelacyjna przed budową wału obronnego 

Zawartość: 66 fragmentów ceramiki wczesnośredniowiecznej (nr inw. ŁOB/2017/5/M) 

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

 

Warstwa 7 

Szary piasek gliniasty. Warstwę zarejestrowano bezpośrednio pod warstwą 6 w części S wy-

kopu. Przebieg horyzontalny. Warstwa zalegała na warstwie 8. Granice z warstwami sąsied-

nimi dość dobrze czytelne. Miąższość warstwy dochodziła do 3-4 cm. 

Funkcja: wypełnisko obiektu (?) z fazy przedgrodowej 

Zawartość: brak źródeł ruchomych 

Chronologia: pradzieje lub wczesne średniowiecze 

 

Warstwa 8 

Kremowo-rdzawy piasek gliniasty. Warstwę zarejestrowano bezpośrednio pod warstwami 6 i 

7 w części S wykopu. Przebieg zbliżony do horyzontalnego. Warstwa zalegała na warstwie 9. 

Granice z warstwami sąsiednimi dość dobrze czytelne. Miąższość warstwy dochodziła do 10 

cm. 

Funkcja: wypełnisko obiektu (?) z fazy przedgrodowej 

Zawartość: brak źródeł ruchomych 

Chronologia: pradzieje lub wczesne średniowiecze 

 

Warstwa 9 

Żółto-brązowy piasek gliniasty. Warstwę zarejestrowano bezpośrednio pod warstwami 6 i 8 w 

części S wykopu. Przebieg nieckowaty. Warstwa zalegała na warstwie 10 i calcu (w-wa 13). 

Granice z warstwami sąsiednimi dość dobrze czytelne. Miąższość warstwy dochodziła do 35-

40 cm. 

Funkcja: wypełnisko obiektu (?) z fazy przedgrodowej 

Zawartość: 3 fragmenty ceramiki pradziejowej (nr inw. ŁOB/2017/6/M) 

Chronologia: pradzieje lub wczesne średniowiecze 

 

Warstwa 10 

Brązowo-szary piasek gliniasty. Warstwę zarejestrowano bezpośrednio pod warstwą 9 w czę-

ści S wykopu. Przebieg zbliżony do horyzontalnego. Warstwa zalegała na warstwie 11 i calcu 
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(warstwa 13). Granice z warstwami sąsiednimi dość dobrze czytelne. Miąższość warstwy do-

chodziła do 15 cm. 

Funkcja: wypełnisko obiektu (?) z fazy przedgrodowej 

Zawartość: brak źródeł ruchomych 

Chronologia: pradzieje lub wczesne średniowiecze 

 

Warstwa 11 

Żółto-szary piasek gliniasty, Warstwę zarejestrowano bezpośrednio pod warstwą 10 w części 

S wykopu. Przebieg nieckowaty. Warstwa zalegała na calcu (w-wa 12). Granice z warstwami 

sąsiednimi dość dobrze czytelne. Miąższość warstwy dochodziła do 30 cm. 

Funkcja: wypełnisko obiektu (?) z fazy przedgrodowej 

Zawartość: brak źródeł ruchomych 

Chronologia: pradzieje lub wczesne średniowiecze 

 

Warstwa 12 

Ciemnoszary żwir z kamieniami. Warstwę zarejestrowano w części S wykopu pod warstwami 

11 i 13 (calec). Granice z warstwami sąsiednimi bardzo wyraźne. 

Funkcja: calec 

 

Warstwa 13 

Jasnordzawo-szary żwir. Warstwę zarejestrowano w części N wykopu pod warstwami 4, 6, 9, 

a nad warstwą 12 (calec). 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 2,75 m. 

W wykopie zarejestrowano stosunkowo prosty układ nawarstwień, w których odkryto 

nieliczny materiał zabytkowy – m.in. 92 fragmenty ceramiki. W oparciu o analizę stratygrafii 

wyróżnić można co najmniej cztery fazy zasiedlenia. Najstarsza z nich, którą stanowi wypeł-

nisko obiektu poprzedzającego powstanie grodu (w-wy 7-11) pochodzi przypuszczalnie z 

pradziejów (3 fragmenty ceramiki z przełom okresu halsztackiego i lateńskiego) lub z począt-

ków wczesnego średniowiecza (wówczas materiał pradziejowy na złożu wtórnym). Faza II 
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również poprzedzała powstanie grodu (w-wa 6) i datować można ją na 2. połowę VIII w. lub 

początek IX w. Na taką chronologię wskazują zespoły ceramiki zawierające wyłącznie frag-

menty naczyń częściowo obtaczanych rodzin form C w klasyfikacji W. Łosińskiego i R. Ro-

gosza (1986), w większości niezdobionych. Zapewne wkrótce potem podjęto decyzję o 

wzniesieniu umocnień (w-wa 5). Obiekt był przypuszczalnie użytkowany krótkotrwale (w-wa 

4). Warstwy 2 i 3 są już pozostałością prac niwelacyjnych być może dokonanych jeszcze w 

czasach średniowiecza (w-wa 3). Działania te przybrały na sile w okresie nowożytnym i 

współczesności (w-wa 2).  

Być może na doprecyzowanie i weryfikację (zwłaszcza chronologii I fazy) zaprezen-

towanego datowania nawarstwień pozwolą wynik analiz licznych prób c14 pobranych z 

warstw 4, 5, 6, 9 i 11. 
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6. Ryciny 

 

 

 

Ryc. 1. Łobez-Świętoborzec, stan. 14. Lokalizacja stanowiska (opr. A. Janowski) 
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Ryc. 2. Łobez-Świętoborzec, stan. 14. Wizualizacja stanowiska w oparciu o wyniki skaningu 

laserowego LiDAR (opr. G. Kiarszys) 

 

 

 

 

Ryc. 3. Łobez-Świętoborzec, stan. 14. Grodzisko – widok od południowego-zachodu (fot. A. 

Janowski) 
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Ryc. 4. Łobez-Świętoborzec, stan. 14. Grodzisko – widok od wschodu (fot. A. Janowski) 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 5. Łobez-Świętoborzec, stan. 14. Grodzisko – widok od północy(fot. A. Janowski) 
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Ryc. 6. Łobez-Świętoborzec, stan. 14. Lokalizacja odwiertów i wykopu na planie stanowiska 

(opr. A. Janowski) 

 

 

Ryc. 7. Łobez-Świętoborzec, stan. 14. Profil zachodni wykopu 1 (fot. A. Janowski) 
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Ryc. 8. Łobez-Świętoborzec, stan. 14. Profil południowy wykopu 1 (fot. A. Janowski) 

 

7. Inwentarze 

 

Inwentarz zabytków masowych 

Nr inw. Wykop Js 
Ceramika 

pradziejowa 

Ceramika 

wś 

ceramika 

współczesna 

Ceramika 

razem 
Kości Data  

ŁOB/2017/1/M z powierzchni   1   1   19.10.2017 

ŁOB/2017/2/M 1 2   1 5 6   19.10.2017 

ŁOB/2017/3/M 1 3   12   12   19.10.2017 

ŁOB/2017/4/M 1 4 3 1   4   20.10.2017 

ŁOB/2017/5/M 1 6   66   66   20.10.2017 

ŁOB/2017/6/M 1 9 3     3 3 20.10.2017 

RAZEM     6 81 5 92 3   
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Inwentarz próbek 

Nr inw. Wykop Js Rodzaj próby Data  

ŁOB/2017/1/P 1 4 c14 20.10.2017 

ŁOB/2017/2/P 1 4 c14 20.10.2017 

ŁOB/2017/3/P 1 4 c14 20.10.2017 

ŁOB/2017/4/P 1 6 c14 20.10.2017 

ŁOB/2017/5/P 1 5 c14 20.10.2017 

ŁOB/2017/6/P 1 5 c14 20.10.2017 

ŁOB/2017/7/P 1 5 c14 20.10.2017 

ŁOB/2017/8/P 1 6 c14 20.10.2017 

ŁOB/2017/9/P 1 9 c14 20.10.2017 

ŁOB/2017/10/P 1 11 c14 20.10.2017 

 

Inwentarz dokumentacji rysunkowej 

Nr inw. 
Wykop/ 

odwiert 
Treść skala  Data Wykonawca 

ŁOB/2017/1/R   profile odwiertów - oś S-N 1:20 17.10.2017 A. Janowski 

ŁOB/2017/2/R 1 profile odwiertów - oś W-E 1:20 17-18.10.2017 A. Janowski 

ŁOB/2017/3/R 1 rzut dna - warstwy 5 i 6 1:20 20.10.2017 A. Janowski 

ŁOB/2017/4/R 1 profil E i S 1:20 20.10.2017 A. Janowski 

ŁOB/2017/5/R 1 profil W i N   20.10.2017 A. Janowski 

 

Inwentarz dokumentacji fotograficznej 

Nr inw. Wykop Treść Ujęcie Data Wykonawca 

ŁOB/2017/1/F 1 rzut dna - w-wy 5 i 6 E 20.10.2017 A. Janowski 

ŁOB/2017/2/F 1 profil S E 20.10.2017 A. Janowski 

ŁOB/2017/3/F 1 profil E S 20.10.2017 A. Janowski 

ŁOB/2017/4/F 1 profil W W 20.10.2017 A. Janowski 

ŁOB/2017/5/F 1 profil N N 20.10.2017 A. Janowski 

 


