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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 miejsc wytypowanych do 

badań wiosną 2017 r. jest wzniesienie w Tarnowie – domniemane grodzisko nie zarejestro-

wane wcześniej w trakcie AZP na obszarze 25-16. 

 

2. Historia badań 

Domniemane grodzisko położone jest w lesie na morenowym wzniesieniu na wschod-

nim brzegu Starej Regi około 200 m na północ od wsi Tarnowo. Obiekt ma kształt zbliżony 

do owalu o długości 65 i szerokości maksymalnej 45 m. Część E od strony doliny Starej Regi 

jest uszkodzona. Dookolny wał ma około 6-8 m szerokości i jest wyniesiony o około 2,5-3 m 

w stosunku do otoczenia i około 0,5-1 m w stosunku do powierzchni majdanu. Domniemany 

obiekt zajmuje powierzchnię około 0,25 ha. 

Miejsce badań planowany w Tarnowie nie zostało oznaczone jako stanowisko archeo-

logiczne w ramach AZP. Interesujące natomiast, iż w archiwum Muzeum Narodowego w 

Szczecinie w teczce nr 894 (Tarnowo) znajduje się notatka w języku niemieckim datowana na 

19 kwietnia 1895 r. następującej treści – „Dziwnie uformowana góra. Grodzisko”. Obok już 

po polsku notatka – sprawdzić w terenie. Niezależnie od informacji archiwalnych miejsce to 

zostało wytypowane do przeprowadzenia badań weryfikacyjnych także w trakcie analizy da-

nych ze skaningu laserowego LiDAR. Zadaniem planowanych prac sondażowych była wery-

fikacja tych informacji i sprawdzenie czy miejsce to jest stanowiskiem archeologicznym, a 

jeżeli tak to jaka jest jego chronologia i funkcja. 

 

3. Wyniki badań w 2017 r. 
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Prace archeologiczne wykonane zostały przez Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej 

Akademii Nauk w Szczecinie zgodnie z decyzją nr 323/2017 z dnia 10 marca 2017 r., znak 

Z.Arch.ŁO.5161.37.2017.MS, wydaną przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Kon-

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

12-13 czerwca 2017 r. 

Przed przystąpieniem do weryfikacji wykonano plan warstwicowy oraz model terenu 

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

Majdan grodziska porośnięty jest bardzo gęsto młodymi drzewami w związku z po-

wyższym oraz w oparciu o obserwacje profili odwiertów zdecydowano się na wykonanie jed-

nego niewielkiego wykopu sondażowego. Wykonano sondaż w części zachodniej grodziska. 

Na obszarze stanowiska łącznie wykonano 19 odwiertów na dwóch prostopadłych do siebie 

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

o wymiarach 2 x 1 m (ryc. 6). 

 

3.1. Odwierty 

Na stanowisku wykonano łącznie 19 odwiertów: 14 na osi S-N (długość osi 65 m: od-

wierty 1-14) i 5 na osi E-W (długość osi 25 m: odwierty 15-19). Obie osie przecinały się pod 

kątem 90° w miejscu wykonania odwiertu 7. 

 

oś S-N 

odwiert 1 

0-8 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

8-45 cm – warstwa 2 – ciemnożółto-szary piasek gliniasty ze żwirem 

45-80 cm – calec – żółty żwir 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 2 

0-4 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

4-70 cm – warstwa 2 – szaro-brunatny piasek gliniasty ze żwirem 

70-100 cm – calec – żółty żwir 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 3 

0-10 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 
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10-40 cm – warstwa 2 – szaro-brunatny piasek gliniasty ze żwirem 

40-54 cm – warstwa 3 – żółto-szary piasek gliniasty ze żwirem 

54-80 cm – calec – żółty żwir 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 4 

0-10 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

10-18 cm – warstwa 2 – szaro-brunatny piasek gliniasty ze żwirem 

18-80 cm – calec – żółty żwir 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 5 

0-7 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

7-18 cm – warstwa 2 – szaro-brunatny piasek gliniasty ze żwirem 

18-60 cm – calec – żółty żwir 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 6 

0-9 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

9-24 cm – warstwa 2 – szaro-brunatny piasek gliniasty ze żwirem 

24-50 cm – warstwa 3 – ciemnożółty żwir 

50-80 cm – calec – żółty żwir 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 7 (na przecięciu osi) 

0-7 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

7-17 cm – warstwa 2 – szarobrązowy żwir  

17-37 cm – warstwa 3 – ciemnożółty żwir 

37-80 cm – calec – żółty żwir 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 8 

0-13 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

13-46 cm – warstwa 2 – ciemnożółty piasek gliniasty 
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46-60 cm – warstwa 3 – ciemnożółty żwir 

60-80 cm – calec – jasnożółty piasek 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 9 

0-7 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

7-36 cm – warstwa 2 – ciemnożółty piasek gliniasty 

36-80 cm – warstwa 3 –żółty piasek gliniasty ze żwirem 

80-100 cm – calec – jasnożółty piasek 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 10 

0-10 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

10-68 cm – warstwa 2 – szaro-brunatny piasek gliniasty 

68-100 cm – calec – jasnożółty piasek 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 11 

0-8 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

8-68 cm – warstwa 2 – szaro-brunatny piasek gliniasty 

68-70 cm – warstwa 3 – jasnożółty piasek gliniasty 

70-98 cm – warstwa 4 – ciemnożółty piasek gliniasty 

98-150 cm – calec – żółto-szary piasek gliniasty 

Na głębokości 150 cm blokada 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 12 

0-10 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

10-30 cm – warstwa 2 – szaro-brunatny piasek gliniasty 

30-78 cm – warstwa 3 – szaro-żółty piasek gliniasty 

78-95 cm – warstwa 4 – żółty piasek gliniasty 

95-148 cm – warstwa 5 – żółto-szary piasek gliniasty 

148-160 cm – calec – jasnożółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 
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odwiert 13 

0-8 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

8-40 cm – warstwa 2 – szaro-brunatny piasek gliniasty 

40-160 cm – warstwa 3 – szaro-żółty piasek gliniasty 

160-196 cm – warstwa 4 – ciemnoszary piasek gliniasty z węglami 

196-210 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 14 

0-8 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

8-48 cm – warstwa 2 – szaro-brunatny piasek gliniasty 

48-80 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

oś E-W 

odwiert 15 

0-10 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

10-33 cm – warstwa 2 – szarobrunatny piasek gliniasty  

33-88 cm – warstwa 3 – żółto-szary piasek gliniasty ze żwirem 

88-100 cm – calec – jasnożółty piasek 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 16 

0-7 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

7-24 cm – warstwa 2 – szarobrunatny piasek gliniasty  

24-63 cm – warstwa 3 – żółto-szary piasek gliniasty  

63-96 cm – calec – żółty piasek 

96-104 cm – calec – jasnożółty piasek 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 7 (na przecięciu osi) 

0-7 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

7-17 cm – warstwa 2 – szarobrązowy żwir  
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17-37 cm – warstwa 3 – ciemnożółty żwir 

37-80 cm – calec – żółty żwir 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 17 

0-6 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

6-30 cm – warstwa 2 – szarobrunatny piasek gliniasty  

30-90 cm – calec – żółty piasek ze żwirem 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 18 

0-6 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

6-20 cm – warstwa 2 – szarobrunatny piasek gliniasty  

20-80 cm – calec – żółty piasek 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 19 

0-6 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

6-32 cm – warstwa 2 – szarobrunatny piasek gliniasty  

32-60 cm – warstwa 3 – ciemnoszary piasek gliniasty 

60-80 cm – calec – żółty piasek 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

3.2. Wykop I 

Wykop sondażowy o wymiarach 2 x 1 m, zorientowany na osi W-E usytuowano w za-

chodniej części stanowiska na wewnętrznym skłonie wału?. W wykopie zarejestrowano na-

stępujący układ nawarstwień (ryc. 7): 

 

Warstwa 1 - humus 

Ciemnoszary piasek gliniasty z drobnymi korzeniami. Warstwa zajmowała całą powierzchnię 

wykopu. Przebieg zbliżony do horyzontalnego. Poniżej zalegała warstwa 2. Miąższość humu-

su dochodziła do 10 cm. 

Funkcja: humus 

Zawartość: brak źródeł ruchomych 
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Chronologia: okres współczesny. 

 

Warstwa 2 

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

powierzchni wykopu. Przebieg zbliżony do horyzontalnego. Warstwa zalegała na warstwie 3. 

Granice z warstwami sąsiednimi dobrze czytelne. Miąższość warstwy dochodziła do 20 cm. 

Funkcja: warstwa niwelacyjna? 

Zawartość: 22 fragmenty ceramiki wczesnośredniowiecznej (nr inw. TAR/2017/2/M) i 3 

odłupki krzemienne (nr inw. TAR/2017/2/S) 

Chronologia: nowożytność? 

 

Warstwa 3 

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

stwą 2 na całej powierzchni wykopu. Przebieg zbliżony do horyzontalnego opadający w kie-

runku zachodnim. Warstwa zalegała na calcu. Granice z warstwami sąsiednimi dobrze czytel-

ne. Miąższość warstwy dochodziła do 40 cm  

Funkcja: obiekt? 

Zawartość: 62 fragmenty ceramiki wczesnośredniowiecznej i 2 fragmenty kości zwierzęcych 

(nr inw. TAR/2017/3/M) oraz przęślik gliniany (nr inw. TAR/2017/1/S) 

Chronologia: wczesne średniowiecze (2. połowa X - 1. połowa XI w.) 

 

Warstwa 4 

Żółty piasek ze żwirem. Warstwę zalegała pod warstwą 3 na całej powierzchni wykopu. Gra-

nice z warstwami sąsiednimi bardzo 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 o miąższości dochodzącej do 2 m 

w partii wału obronnego. Jednoznaczna ich ocena jest utrudniona ze względu na charaktery-

stykę podłoża (żwiry z kamieniami) – trudno ocenić czy są to warstwy kulturowe czy natural-

ne. W wykopie zarejestrowano prosty układ nawarstwień, w których odkryto dość liczny ma-

teriał zabytkowy – m.in. 84 fragmenty ceramiki wczesnośredniowiecznej. W oparciu o anali-

zę stratygrafii wskazać można tylko jedną fazę użytkowania tego miejsca, która przypadła na 
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2. połowę X – 1. połowę XI w. Na taką chronologię wskazują zespoły ceramiki z fragmenta-

mi naczyń częściowo obtaczanych rodzin form D w klasyfikacji W. Łosińskiego i R. Rogosza 

(1986) i współwystępujące z nimi w niewielkiej liczbie fragmenty ceramiki całkowicie obta-

czanej.  

Badania jednoznacznie wykazały, że w miejscu prowadzenia prac znajduje się nie za-

rejestrowane wcześniej się stanowisko archeologiczne z okresu wczesnego średniowiecza, 

któremu na podstawie kształtu i walorów naturalnych oraz wyników analizy stratygrafii przy-

pisać można funkcję grodziska. Badania potwierdziły tym samym domniemania badaczy  

XIX w. o istnieniu w tym miejscu obiektu obronnego. 

Stanowisku powinien być nadany nr AZP i powinno być objęte ochroną w ramach re-

jestru zabytków. 
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6. Ryciny 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 1. Tarnowo, gm. Łobez. Lokalizacja stanowiska (opr. A. Janowski) 
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Ryc. 2. Tarnowo, gm. Łobez. Wizualizacja stanowiska w oparciu o wyniki skaningu lasero-

wego LiDAR (opr. G. Kiarszys) 

 

 

 

Ryc. 3. Tarnowo, gm. Łobez. Widok na stanowisko od strony wschodniej (fot. A. Janowski) 

 



 13 

 

 
Ryc. 4. Tarnowo, gm. Łobez. Grodzisko – widok od północy (fot. A. Janowski) 

 

 

Ryc. 5. Tarnowo, gm. Łobez. Grodzisko - wał północny – od zachodu (fot. A. Janowski) 
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Ryc. 6. Tarnowo, gm. Łobez. Lokalizacja odwiertów i wykopu na planie stanowiska (opr. A. 

Janowski) 

 

 

 

 

Ryc. 7. Tarnowo, gm. Łobez. Wykop 1 - profil północny (fot. A. Janowski) 
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7. Inwentarze 

Inwentarz zabytków masowych 

Nr inw. Wykop Js Ceramika wś Polepa Kości Inne Data  

TAR/2017/1/M 
z po-

wierzchni 
  2       13.06.2017 

TAR/2017/2/M 1 2 22       13.06.2017 

TAR/2017/3/M 1 3 62   2   13.06.2017 

      86   2     

 

Inwentarz zabytków wydzielonych 

Nr inw. Wykop Js Przedmiot Surowiec Data 

TAR/2017/1/S 1 3 przęślik  glina 13.06.2017 

TAR/2017/2/S 1 2 3 krzemienie   13.06.2017 

 

Inwentarz dokumentacji rysunkowej 

Nr inw. 
Wykop/ 

odwiert 
Treść skala  Data Wykonawca 

TAR/2017/1/R   profile odwiertów 1:20 13.06.2017 A. Janowski 

TAR/2017/2/R 1 profile wykopu 1:20 13.06.2017 A. Janowski 

 

Inwentarz dokumentacji fotograficznej 

Nr inw. Wykop Treść Ujęcie Data Wykonawca 

TAR/2017/1/F 1 profil W E 13.06.2017 A. Janowski 

TAR/2017/2/F 1 profil E W 13.06.2017 A. Janowski 

TAR/2017/3/F 1 profil N S 13.06.2017 A. Janowski 

TAR/2017/4/F 1 profil S N 13.06.2017 A. Janowski 

 


