
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie 

z badań sondażowo-wierceniowych na grodzisku 

w Trzebawiu, gm. Węgorzyno, stan. 1 (AZP 28-14/1), 

w 2015 roku 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonawca: 

Instytut Archeologii i Etnologii PAN 

Ośrodek Archeologii Średniowiecza 

Krajów Nadbałtyckich w Szczecinie 

ul. Kuśnierska 12/12A 

70-536 Szczecin 

 

 

 

Autor: 

dr A. Janowski 

 

 

Szczecin 2015 

 



 2 

Spis treści: 

 

1. Wstęp 

2. Historia badań  

3. Wyniki badań w 2015 r. 

3.1. Odwierty 

3.2. Wykop I 

4. Ocena wartości naukowej stanowiska i wnioski konserwatorskie 

5. Bibliografia 

6. Ryciny 

7. Inwentarze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

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 2015 r. był obiekt w Trzebawiu, gm. Węgorzyno, stan. 1 (AZP 28-14/1). 

 

2. Historia badań 

Półwysep, na którym znajduje się grodzisko znany jest pod lokalną nazwą „Diabelska 

Grobla” (niem „Teufelsdamm”). Grodzisko ma obecnie kształt regularnego czworoboku o 

zaokrąglonych narożnikach. Jego wymiary na osi S-N wynoszą około 67 m, a na osi W-E 

około 62 m. Płaszczyzna plateau wyniesiona jest o około 3 m ponad jego podstawę, przy 

czym w części południowej i północnej czytelne są dodatkowo niewielkie wyniesienia o oko-

ło 0,5 m
1
. Plateau ma wymiary 57 x 45 m. Na południe od czworobocznej platformy znajduje 

się obniżenie o szerokości około 3 m i głębokości około 3 m (do poziomu podstawy platfor-

my), a za nim podkowiasta w kształcie struktura (wał obronny?) o szerokości około 30 m i 

wysokości 4 m. Dodatkowo analogiczne struktury, choć nieco mniejszych rozmiarów, czytel-

ne są także na wschód i zachód od platformy (ryc. 1, 3). 

Pierwsze wzmianki o omawianym półwyspie na Jeziorze Woświn znaleźć można już 

w 1784 r. (por. Brüggemann 1784, 284), a związane są one z legendą o moście prowadzącym 

rzekomo z półwyspu na drugą stronę jeziora. W podobny kontekście o miejscu tym wspomi-

nają także późniejsi autorzy, choć wśród tych rozważań pojawiają się także informacje i przy-

puszczenia o istnieniu tu grodziska (por. Giesebrecht 1845, 180; Jahn 1889, 299; Walter 

1889, 9 nr 45). W 1934 r. jedyne dotychczas badania wykopaliskowe na terenie półwyspu 

„Diabelska Grobla” przeprowadził Alfred Rowe nie zdołał ich jednak opublikować (ryc. 1-2). 

                                                 
1
 Niewykluczone, że są to pozostałości hałd z badań poniemieckich. 
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Później obiekt był wielokrotnie wymieniany w literaturze archeologicznej jednak bez 

uwzględnienia wyników badań A. Rowe’go (m.in. Eggers 1960, 33-34, 43, nr 139; 1978, 269-

270, nr 139; Hinz 1988, 13). Zgromadzone w Muzeum Pomorza Zachodniego (dziś Muzeum 

Narodowe) w Szczecinie materiały z tych wykopalisk jako pierwszy wykorzystał R. Rogosz 

(1971, 45), który określił ich chronologię na VIII-XIV wiek. W. Łosiński był bardziej ostroż-

ny i chronologię obiektu ustalił na wczesne i późne średniowiecze (Łosiński 1982 228, nr 

726). Stanowisko do szerszego obiegu naukowego wprowadził dopiero W. Filipowiak (1993, 

42-45), który uznał je za wczesnośredniowieczne, a odkrytej przez A. Rowe’go czworobocz-

nej konstrukcji kamiennej o rozmiarach 10 x 11 m przypisał funkcję słowiańskiego miejsca 

kultu (ryc. 1-2). Hipoteza ta została poddana w wątpliwość przez L.P. Słupeckiego (1994, 

119), był to jednak jedyny głos sprzeciwu i istnienie na półwyspie Jeziora Woświn słowiań-

skiego miejsca kultu stało się faktem (por. Kajkowski, Kuczkowski 2010, 100, ryc. na s. 89; 

Cieślik 2010, 44, 49-50). Przeprowadzono w ostatnim czasie ponowna analiza materiałów z 

badań A. Rowe wykazała, że obiekt ten nie jest słowiańskim miejscem kultu, ale najpewniej 

pozostałością późnośredniowiecznego założenia na kopcu – wieży lub dworu (por. Janowski 

2011; 2012). Niemniej jednak w materiale z badań w 1934 r. występują liczne fragmenty ce-

ramiki wczesnośredniowiecznej i można było przypuszczać, że pochodzą one ze zniszczo-

nych warstw o takiej chronologii. Stanowisko zostało w 1969 r. wpisane do rejestru zabytków 

pod nr 621 jako grodzisko. 

 

3. Wyniki badań w 2015 r. 

Prace archeologiczne wykonane zostały przez Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej 

Akademii Nauk w Szczecinie zgodnie z decyzją z dnia 9 września 2015 r., znak 

Z.Arch.WĘ.5161.110.2015.MS, wydaną przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Kon-

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

5-22 października 2015 r. 

Przed przystąpieniem do weryfikacji wykonano plan warstwicowy oraz model terenu 

w oparciu o wyniki skaningu laserowego LIDAR (ryc. 3). 

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. Lokalizację 

wykopu sondażowego przesunięto z podnóża domniemanego wału (w rzeczywistości całko-

wicie jałowych nawarstwień jeziornych) na wypiętrzenie określane jako przedwale. Na obsza-

rze stanowiska wykonano 30 odwiertów na dwóch prostopadłych do siebie osiach biegnących 
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wzdłuż linii NE-SW oraz NW-SE oraz wyeksplorowano jeden wykop sondażowy o wymia-

rach 2,5 x 1,5 m (ryc. 5). 

 

3.1. Odwierty 

Na stanowisku wykonano łącznie 30 odwiertów: 12 na osi NW-SE (długość osi 55 m: 

odwierty 24-20, 5, 25-30) i 18 na osi N-S (długość osi 100 m: odwierty 1-19). Obie osie prze-

cinały się pod kątem 90° w miejscu wykonania odwiertu 5. 

oś NW-SE 

odwiert 24 

0-70 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

70-110 cm – warstwa 2 – ciemnoszary piasek gliniasty bardzo wilgotny 

110-130 cm – warstwa 3 mursz 

Na głębokości 130 cm wybiła woda 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 23 

0-60 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

60-140 cm – warstwa 2 – żółtoszary piasek gliniasty 

140-170 cm – warstwa 3 – żółtobrunatny piasek gliniasty 

Na głębokości 170 cm blokada 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 22 

0-70 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

70-150 cm – warstwa 2 – szarobrunatny piasek gliniasty z węglami drzewnymi 

150-162 cm – warstwa 3 – ciemnoszary piasek gliniasty z warstewkami żółtej gliny 

162-200 cm – warstwa 4 – szarobrunatny piasek gliniasty z węglami drzewnymi 

Na głębokości 200 cm blokada 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 21 

0-28 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

28-50 cm – warstwa 2 – żółtobrunatny piasek gliniasty 

50-58 cm – warstwa 3 – żółtobiała glina 
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58-90 cm – warstwa 4 – szarobrunatny piasek gliniasty z węglami drzewnymi 

90-100 cm – warstwa 5 – ciemnoszary piasek gliniasty  z węglami drzewnymi 

100-110 cm – warstwa 6 - żółtoszara glina 

110-130 cm – warstwa 7 – ciemnoszara glina z węglami drzewnymi 

130-146 cm – warstwa 8 – żółtoszary piasek gliniasty 

146-180 cm – warstwa 9 – ciemnoszary piasek gliniasty  węglami 

Na głębokości 180 cm blokada 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 20 

0-50 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

50-62 cm – warstwa 2 – szarobrunatny piasek gliniasty 

62-70 cm – warstwa 3 – żółtobrunatny piasek gliniasty 

70-98 cm – warstwa 4 – szarobrunatny piasek gliniasty z węglami drzewnymi 

98-126 cm – warstwa 5 – jasnożółty piasek gliniasty z plamami szarego piasku i węglami 

drzewnymi 

Na głębokości 126 cm blokada 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 5 

0-20 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

20-52 cm – warstwa 2 – żółtobrunatny piasek gliniasty z drobinami cegieł? 

52-64 cm – warstwa 3 – żółtoszary piasek gliniasty 

64-150 cm – warstwa 4 – szarobrunatny piasek gliniasty 

150-180 cm – warstwa 5 – ciemnoszary piasek gliniasty ze spalenizną i polepą 

180-184 cm – warstwa 6 – szara glina 

Na głębokości 184 cm blokada 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 25 

0-40 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

40-70 cm – warstwa 2 – szarobrunatny piasek gliniasty 

70-120 cm – warstwa 3 – jasnożółto-szary piasek gliniasty 

Na głębokości 120 cm blokada 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 
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odwiert 26 

0-38 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

38-50 cm – warstwa 2 – szarobrunatny piasek gliniasty 

50-85 cm – warstwa 3 – szarobrunatny piasek gliniasty z polepą 

85-130 cm – warstwa 4 – jasnożółto-szary piasek gliniasty 

130-150 cm – warstwa 5 – ciemnoszary piasek gliniasty z węglami drzewnymi 

Na głębokości 150 cm blokada 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 27 

0-36 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

36-78 cm – warstwa 2 – szarobrunatny piasek gliniasty z polepą 

78-94 cm – warstwa 3 – jasnoszary piasek gliniasty z popiołem 

94-110 cm – warstwa 4 – jasnożółto-kremowy piasek gliniasty 

110-148 cm – warstwa 5 – ciemnoszary piasek gliniasty z węglami i polepą 

148-158 cm – warstwa 6 – ciemnoszara glina 

158-162 cm – warstwa 7 – żółta glina 

162-190 cm – warstwa 8 – czarny piasek gliniasty ze spalenizną 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 28 

0-40 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

40-60 cm – warstwa 2 – ciemnoszary piasek gliniasty z węglami drzewnymi 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 29 

0-40 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

40-98 cm – warstwa 2 – ciemnoszary piasek gliniasty z węglami drzewnymi 

98-134 cm – warstwa 3 – szarobrunatny piasek gliniasty z węglami drzewnymi 

134 -140 cm – warstwa 4 – szara glina 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 30 

0-40 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 



 8 

40-70 cm – warstwa 2 – ciemnoszary piasek gliniasty z węglami drzewnymi 

70-120 cm – warstwa 3 – szarobrunatny piasek gliniasty 

120-150 cm – warstwa 4 – szary piasek gliniasty 

150-180 cm – warstwa 5 – ciemnoszary piasek gliniasty z węglami drzewnymi 

180-220 cm – warstwa 6 – jasnożółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

oś NE-SW 

odwiert 1 

0-80 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

80-160 cm – warstwa 2 – jasnoszary zbity piasek gliniasty z drobinami cegieł? 

160-210 cm – warstwa 3 – jasnoszary zbity piasek gliniasty z drobinami cegieł? zmieszany z 

żółtoszarym piaskiem z drobnym żwirem i spalenizną 

210-222 cm – warstwa 4 – szarobrunatny piasek gliniasty z plamami żółtej gliny i spalenizną 

222-256 cm – warstwa 5 – rdzawa glina 

256-270 cm – warstwa 6 – szary piasek ze żwirem 

260-310 cm – warstwa 7 jasnożółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 2 

0-40 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

40-70 cm – warstwa 2 – szaro piasek gliniasty 

70-110 cm – warstwa 3 – żółtobrunatno-szary piasek gliniasty 

110-170 cm – warstwa 4 – żółto-szary piasek gliniasty 

170-230 cm – warstwa 5 – żółta glina 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 3 

0-40 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

40-64 cm – warstwa 2 – szary piasek gliniasty 

64-80 cm – warstwa 3 – żółtobrunatno-szary piasek gliniasty 

80-120 cm – warstwa 4 – żółtobrunatno-szary piasek gliniasty ze spalenizną 

120-160 cm – warstwa 5 – ciemnoszary piasek gliniasty ze spalenizną 

160-200 cm – warstwa 6 – ciemnoszaro-żółty piasek gliniasty ze spalenizną 

200-214 cm – warstwa 7 – żółto-brunatny piasek gliniasty 
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214-218 cm – warstwa 8 – ciemnoszary piasek gliniasty ze spalenizną 

218-250 cm – warstwa 9 – szarobrunatny piasek gliniasty 

250-254 cm – warstwa 10 – spalenizna 

254-266 cm – warstwa 11 – mursz 

266-280 cm – warstwa 12 – szarobrunatny piasek gliniasty 

280-310 cm – warstwa 13 - torf 

W warstwie 9 odkryto fragment kości (nr inw. TRZ1/2015/6/M) 

 

odwiert 4 

0-26 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

26-50 cm – warstwa 2 – żółtobrunatny piasek gliniasty z drobinami cegieł? 

50-80 cm – warstwa 3 – żółtoszary piasek gliniasty plamisty 

80-126 cm – warstwa 4 – żółty piasek gliniasty z drobnymi szarymi plamkami 

126-160 cm – warstwa 5 – żółta glina 

160-180 cm – warstwa 6 – rdzawa glina 

180-236 cm – warstwa 7 – ciemnoszary piasek gliniasty ze spalenizną 

Na głębokości 236 cm blokada 

W warstwie 7 odkryto fragment ceramiki wczesnośredniowiecznej (nr inw. 

TRZ1/2015/7/M) 

 

odwiert 5 

0-20 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

20-52 cm – warstwa 2 – żółtobrunatny piasek gliniasty z drobinami cegieł? 

52-64 cm – warstwa 3 – żółtoszary piasek gliniasty 

64-150 cm – warstwa 4 – szarobrunatny piasek gliniasty 

150-180 cm – warstwa 5 – ciemnoszary piasek gliniasty ze spalenizną i polepą 

180-184 cm – warstwa 6 – szara glina 

Na głębokości 184 cm blokada 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 6 

0-20 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

20-100 cm – warstwa 2 – żółtobrunatny piasek gliniasty z drobinami cegieł 

Na głębokości 100 cm blokada 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 
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odwiert 7 

0-30 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

30-124 cm – warstwa 2 – szarobrunatny piasek gliniasty z węglami drzewnymi 

124-150 cm – warstwa 3 – szarobrunatny piasek gliniasty z węglami drzewnymi i wapnem? 

Na głębokości 150 cm blokada 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 8 

0-38 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

38-80 cm – warstwa 2 – szarobrunatny piasek gliniasty 

80-100 cm – warstwa 3 – ciemnoszary piasek gliniasty 

100-108 cm – warstwa 4 – jasnożółty piasek gliniasty z ciemniejszymi plamami 

108-150 cm – warstwa 5 – ciemnoszary piasek gliniasty 

150-170 cm – warstwa 6 – jasnoszaro-brunatny piasek gliniasty  

170-200 cm  - warstwa 7 – jasnożółty piasek gliniasty  

200-210 cm – warstwa 8 – żółty piasek gliniasty  

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 9 

0-20 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

20-32 cm – warstwa 2 – szarobrunatny piasek gliniasty 

32-100 cm – warstwa 3 – żółtobrunatny piasek gliniasty z węglami drzewnymi 

100-110 cm – warstwa 4 – żółty plamiasty piasek gliniasty z szarymi i brunatnymi wtrętami 

110-124 cm – warstwa 5 – ciemnoszary piasek gliniasty z żółtymi wtrętami 

124-148 cm – warstwa 6 – jasnoszary piasek gliniasty z rdzawymi wtrętami 

148-160 cm – warstwa 7 – ciemnoszary piasek gliniasty  

Na głębokości 160 cm blokada 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 10 

0-20 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

20-32 cm – warstwa 2 – szarobrunatny piasek gliniasty 

32-46 cm – warstwa 3 – żółtobrunatny piasek gliniasty 

46-72 cm – warstwa 4 – jasnoszary piasek gliniasty z ciemnymi wtrętami 
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72-116 cm – warstwa 5 – żółtoszara glina 

116-200 cm – warstwa 6 – ciemnoszary piasek gliniasty ze spalenizną 

Na głębokości 200 cm blokada 

W warstwie 2 odkryto 2 fragmenty ceramiki wczesnośredniowiecznej (nr inw. 

TRZ1/2015/8/M) 

 

odwiert 11 

0-30 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

30-66 cm – warstwa 2 – żółtoszara glina 

66-80 cm – warstwa 3 – szarobrunatny piasek gliniasty plamisty 

80-98 cm – warstwa 4 – ciemnoszary piasek gliniasty plamiasty 

98-110 cm – warstwa 5 – szarożółty piasek gliniasty  

110-140 cm – warstwa 6 – ciemnoszary piasek gliniasty ze spalenizną 

140-144 cm – warstwa 7 – szarobrunatny piasek gliniasty  

144-180 cm – warstwa 8 – ciemnoszary piasek gliniasty ze spalenizną 

180-200 cm – warstwa 9 – szarobrunatny piasek gliniasty  

Na głębokości 200 cm blokada 

W warstwie 6 odkryto fragment ceramiki wczesnośredniowiecznej (nr inw. 

TRZ1/2015/9/M) 

 

odwiert 12 

0-20 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

20-40 cm – warstwa 2 – szarobrunatny piasek gliniasty 

40-170 cm – warstwa 3 – żółtoszary piasek gliniasty 

170-230 cm – warstwa 4 – ciemnoszary piasek gliniasty, wilgotny 

Na głębokości 230 cm blokada 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 13 

0-50 cm – warstwa 1 - szarobrunatny piasek gliniasty 

50-70 cm – warstwa 2 – szarobrunatny piasek gliniasty 

70-100 cm – warstwa 3 – warstewki ciemnoszarego i jasnoszarego piasku gliniastego 

100-174 cm – warstwa 4 – jasnoszary piasek 

174-200 cm – warstwa 5 – szary ił 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 
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odwiert 14 

0-44 cm – warstwa 1 - szarobrunatny piasek gliniasty 

44-120 cm – warstwa 2 – mursz 

120-160 cm – warstwa 3 – jasnoszary ił 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 15 

0-24 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

24-58 cm – warstwa 2 – żółtobrunatny piasek gliniasty 

58-70 cm – warstwa 3 – żółty piasek gliniasty plamisty 

70-150 cm – warstwa 4 – szarobrunatny piasek gliniasty 

150-186 cm – warstwa 5 – żółtoszary piasek gliniasty  

186-200 cm – warstwa 6 – ciemnoszary piasek gliniasty  

200-240 cm – warstwa 7 – żółty piasek gliniasty  

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 16 

0-36 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

36-76 cm – warstwa 2 – jasnoszaro-brunatny piasek gliniasty 

76-88 cm – warstwa 3 – jasnoszary piasek gliniasty 

88-110 cm – warstwa 4 – ciemnoszaro-brązowy piasek gliniasty 

110-130 cm – warstwa 5 – ciemnoszary piasek gliniasty  

130-210 cm – warstwa 6 – żółty piasek gliniasty  

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 17 

0-50 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

50-86 cm – warstwa 2 – ciemnoszary piasek gliniasty ze spalenizną 

86-104 cm – warstwa 3 – szarożółta glina 

Na głębokości 104 cm blokada 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 18 

0-30 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

30-130 cm – warstwa 2 – szarobrunatny piasek gliniasty z węglami i polepą 
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130-150 cm – warstwa 3 – żółtoszara glina 

Na głębokości 150 cm blokada 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 19 

0-70 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

70-100 cm – warstwa 2 – żółta glina 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

3.2. Wykop I 

Wykop sondażowy o wymiarach 2,5 x 1,5 m, zorientowany na osi NE-SW usytuowa-

no w południowej części stanowiska. W wykopie zarejestrowano następujący układ nawar-

stwień (ryc. 5): 

 

Warstwa 1 - humus 

Ciemnoszary piasek gliniasty z drobnymi korzeniami. Warstwa zajmowała całą powierzchnię 

wykopu, opadała lekko w kierunku S, zgodnie z ukształtowaniem terenu. Poniżej zalegała 

warstwa 2. Miąższość humusu dochodziła do 30 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, lekko opadający w kierunku 

S. Warstwa zalegała na warstwach 3 i 4. Granice z warstwami sąsiednimi dobrze czytelne. 

Miąższość warstwy dochodziła do 20 cm. 

Funkcja: nieokreślona 

Zawartość: 2 fragmenty ceramiki wczesnośredniowiecznej (TRZ1/2015/1/M) 

Chronologia: wczesne średniowiecze 

 

Warstwa 3 

Ciemnoszary piasek gliniasty ze spalenizną. Warstwę zarejestrowano bezpośrednio pod war-

stwami 2 i 4 w części N wykopu. Przebieg warstwy nieokreślony. Warstwa zalegała na war-
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stwach 5, 7, i 8. Granice z warstwami sąsiednimi czytelne. Miąższość warstwy dochodziła do 

100 cm  

Funkcja: nieokreślona 

Zawartość: 25 fragmentów ceramiki wczesnośredniowiecznej i 4 kości (TRZ1/2015/2/M) 

Chronologia: 2. połowa VIII-IX w. 

 

Warstwa 4 

Jasnożółty piasek gliniasty z warstwami ciemnoszaro-brązowego zbitego piasku gliniastego. 

Warstwę zarejestrowano bezpośrednio pod warstwą 2 w części S wykopu. Przebieg warstwy 

nieokreślony. Warstwa zalegała na warstwach 6 i 7. Granice z warstwami sąsiednimi dość 

dobrze czytelne. Miąższość warstwy dochodziła do 90 cm. 

Funkcja: nisokreslona 

Zawartość: 22 fragmenty ceramiki wczesnośredniowiecznej i 11 kości w tym cztery fragmen-

ty czaszki ludzkiej (TRZ1/2015/3/M), oraz wiór krzemienny (TRZ1/2015/1/S) 

Chronologia: 2. połowa VIII-IX w. 

 

Warstwa 5 

Jasnożółty piasek gliniasty z warstwami ciemnoszaro-brązowego zbitego piasku gliniastego. 

Warstwę zarejestrowano bezpośrednio pod warstwą 3 w narożniku NE wykopu. Przebieg 

warstwy nieokreślony. Warstwa zalegała na warstwie 7. Granice z warstwami sąsiednimi do-

brze czytelne. Miąższość warstwy dochodziła do 50 cm. 

Funkcja: nieokreślona 

Zawartość: 5 fragmentów ceramiki wczesnośredniowiecznej i 1 kość (TRZ1/2015/4/M) 

Chronologia: 2. połowa VIII-IX w. 

 

Warstwa 6 

Brązowo-szara glina. Warstwę zarejestrowano bezpośrednio pod warstwą 4 w części S wyko-

pu. Przebieg zbliżony do horyzontalnego. Warstwa zalegała na warstwie 7. Granice z war-

stwami sąsiednimi dobrze czytelne. Miąższość warstwy dochodziła do 15 cm. 

Funkcja: nieokreślona 

Zawartość: brak źródeł ruchomych 

Chronologia: 2. połowa VIII-IX w. 

 

Warstwa 7 
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Ciemnoszary piasek gliniasty z węglami i spalenizną. Warstwę zarejestrowano bezpośrednio 

pod warstwami 4, 5 i 6 na całej powierzchni wykopu. Przebieg zbliżony do horyzontalnego. 

Warstwa zalegała na calcu. Granice z warstwami sąsiednimi dobrze czytelne. Miąższość war-

stwy dochodziła do 20 cm. 

Funkcja: humus pierwotny? 

Zawartość: brak źródeł ruchomych 

Chronologia:  

 

Warstwa 8 

Szary piasek gliniasty ze spalenizną. Warstwę zarejestrowano bezpośrednio pod warstwą 6 w 

części S wykopu. Przebieg warstwy wertykalny – przecinała warstwy 7 i 9. Warstwa zalegała 

na calcu. Granice z warstwami sąsiednimi dobrze czytelne. Miąższość warstwy dochodziła do 

70 cm. 

Funkcja: obiekt 

Zawartość: 2 fragmenty ceramiki wczesnośredniowiecznej (TRZ1/2015/5/M) i wiór krze-

mienny (TRZ1/2015/2/S) 

Chronologia: 2. połowa VIII-IX w. 

 

Warstwa 9 

Szarożółty piasek gliniasty ze spalenizną. Warstwę zarejestrowano bezpośrednio pod warstwą 

8 w części S wykopu. Przebieg warstwy horyzontalny – przecięta przez w-wę 8. Warstwa 

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

chodziła do 45 cm. 

Funkcja: obiekt 

Zawartość: brak źródeł ruchomych 

Chronologia: wczesne średniowiecze 

 

Warstwa 10 

Ciemnożółty piasek. Warstwę zarejestrowano bezpośrednio pod warstwami 7, 8 i 9 na całej 

powierzchni wykopu. Granice z warstwami sąsiednimi bardzo wyraźne. 

Funkcja: calec 
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4. Ocena wartości naukowej stanowiska i wnioski konserwatorskie 

Badania sondażowo-wierceniowe przeprowadzone w 2015 roku wykazały, że na sta-

nowisku w rozpoznanych miejscach zalegają nawarstwienia kulturowe o miąższości docho-

dzącej do 2 m. 

W wykopie nie zarejestrowano materiałów późnośredniowiecznych, a jedynie nawar-

stwienia starsze, które w oparciu o materiał zabytkowy datować można na 2. połowę VIII-IX 

w. Na taką chronologię wskazuje występowanie w materiałach ceramicznych wyłącznie na-

czyń słabo formująco obtaczanych, które zaklasyfikować można do rodziny form naczyń typu 

C i D klasyfikacji W. Łosińskiego i R. Rogosza (1986). W niezgodzie z tymi ustaleniami stoją 

materiały pozyskane z powierzchni stanowiska, z odległych o około 10 m wykrotów wykona-

nych przez borsuki, wśród których zarejestrowano także fragmenty ceramiki całkowicie obta-

czanej rodziny form typów J wg W. Łosińskiego i R. Rogosza. Nie można wykluczyć jedno-

czesnego występowania tych form naczyń, jednak wówczas datowanie osady przesunąć nale-

ży najwcześniej na 2. połowę X w. Możliwe również, że osada funkcjonowała w dwóch fa-

zach: starszej – 2. połowa VIII-IX w. i młodszej po połowie X w., z których jedynie ta starsza 

potwierdzona została zarejestrowanymi nawarstwieniami. 

Zarówno w odwiertach, jak i w wykopie nie natrafiono na relikty ewentualnych 

umocnień, za ich brakiem przemawia także ukształtowanie terenu. Ponadto biorąc pod uwagę 

umieszczenie osiedla na cyplu otoczonym z trzech stron wodą, ewentualnego wału należałoby 

się spodziewać u nasady półwyspu – od strony najsłabiej bronionej. 

Obserwacje poczynione w odwiertach i wykopie pozwalają przypuszczać, że stanowi-

sko nie jest grodziskiem wczesnośredniowiecznym, ale późnośredniowiecznym założeniem 

na kopcu, wzniesionym na reliktach wczesnośredniowiecznej osady otwartej o naturalnych 

walorach obronnych. Badania potwierdziły zatem, wysuwane w ostatnim czasie hipotezy (Ja-

nowski 2011; 2012), że w przypadku stanowiska w Trzebawiu liczyć należy się z nałożeniem 

się na siebie dwóch odmiennych czasowo epizodów osadniczych. 
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6. Ryciny 

 

Ryc. 1. Plan stanowiska z Archiwum MNS w Szczecinie, teczka 1612 (opr. A. Janowski) 

 

 

Ryc. 2. Konstrukcja kamienna odsłonięta przez A. Rowe w 1934 r. - widok od S (wg Archi-

wum MNS - teczka 895) (opr. A. Janowski) 
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Ryc. 3. Wizualizacja stanowiska w oparciu o wyniki skaningu laserowego LiDAR (opr. G. 

Kiarszys) 

 

Ryc. 4 Lokalizacja odwiertów i wykopu na planie stanowiska (opr. A. Janowski) 
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Ryc. 5. Profil południowo-wschodni wykopu 1 (fot. A. Janowski) 

 

 

7. Inwentarze 

Inwentarz zabytków masowych 

Nr inw. 
Wykop/ 

odwiert 
Js Ceramika wś Polepa Kości Inne Data  

TRZ1/2015/1/M 1 2 2       15.10.2015 

TRZ1/2015/2/M 1 3 4       15.10.2015 

TRZ1/2015/2/M 1 3 17   4   21.10.2015 

TRZ1/2015/3/M 1 4 3   3 krzemień 21.10.2015 

TRZ1/2015/2/M 1 3 4       22.10.2015 

TRZ1/2015/3/M 1 4 19   8 3 krzemienie 22.10.2015 

TRZ1/2015/4/M 1 5 5   1   22.10.2015 

TRZ1/2015/5/M 1 8 2       22.10.2015 

TRZ1/2015/6/M odw. 3 9     1   08.10.2015 

TRZ1/2015/7/M odw. 4 7 1   2   08.10.2015 

TRZ1/2015/8/M odw. 10 2 2       08.10.2015 

TRZ1/2015/9/M odw. 11 6 1       09.10.2015 

TRZ1/2015/10/M z powierzchni 38   9   05.10.2015 

RAZEM     98   28     
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Inwentarz zabytków wydzielonych 

Nr inw. Wykop   Przedmiot surowiec Data 

TRZ1/2015/1/S 1 4 wiór krzemień 22.10.2015 

TRZ1/2015/2/S 1 8 wiór krzemień 22.10.2015 

 

 

Inwentarz dokumentacji rysunkowej 

Nr inw. Wykop/odwiert Treść skala  Data Wykonawca 

TRZ1/2015/R/1 1 rzut dna - w-wy 3 i 4 1:20 22.10.2015 A. Janowski 

TRZ1/2015/R/2 1 profile wykopu 1:20 22.10.2015 A. Janowski 

TRZ1/2015/R/3 1 profile odwiertów 1:20 
19-

21.10.2015 
A. Janowski 

 

 

Inwentarz dokumentacji fotograficznej 

Nr inw. Wykop Treść Ujęcie Data Wykonawca 

TRZ1/2015/F/1 1 strop w-w 3 i 4 S 21.10.2015 A. Janowski 

TRZ1/2015/F/2 1 
w-wy 3 i 4 w trakcie 

eksploracji 
S 22.10.2015 A. Janowski 

TRZ1/2015/F/3 1 w-wa 8-9 - obiekt? S 22.10.2015 A. Janowski 

TRZ1/2015/F/4 1 profil SE NW 22.10.2015 A. Janowski 

TRZ1/2015/F/5 1 profil NE SW 22.10.2015 A. Janowski 

TRZ1/2015/F/6 1 profil SW NE 22.10.2015 A. Janowski 

TRZ1/2015/F/7 1 profil NW SE 22.10.2015 A. Janowski 

 


