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1. Wstęp 

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

wraz z Instytutem Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego przystąpił do realizacji projek-

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

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

twa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. 

W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie badań weryfikacyjnych grodzisk 

wczesnośredniowiecznych położonych w dorzeczu Regi. Teren ten nie był wcześniej poddany 

prospekcji archeologicznej pod tym kątem, znajduje się natomiast pomiędzy dwoma stosun-

kowo dobrze rozpoznanymi terytoriami: „plemienia Wolinian” na zachodnie oraz dorzeczem 

dolnej Parsęty na wschodnie co stwarza możliwość przeprowadzenia porównań w zakresie 

rozwoju wczesnośredniowiecznych struktur osadniczych. Jednym z miejsc wytypowanych do 

badań na wiosnę 2016 r. było wzniesienie Gołogóra w Trzygłowiu, gm. Gryfice (AZP 19-11) 

(ryc. 1-2). 

 

2. Wyniki badań w 2016 r. 

Wzniesienie Gołogóra około koło Trzygłowia, gm. Gryfice (AZP 19-11) położone jest 

około 2,5 km na północ od Trzygłowia. Wzniesienie ma kształt zbliżony do trapezu o długo-

ści około 400 m i szerokości około 200 m. 

Prace archeologiczne wykonane zostały przez Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej 

Akademii Nauk w Szczecinie zgodnie z decyzją z dnia 20 kwietnia 2016 r., znak 

Z.Arch.GR.5161.47.2016.MS, wydaną przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Kon-

serwatora Zabytków w Szczecinie. 

Przed przystąpieniem do weryfikacji wykonano model terenu w oparciu o wyniki ska-

ningu 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 i ograniczono liczbę i rozmieszczenie odwiertów – wykonano ich łącznie 20, co 10 

metrów, na jednej osi N-S (ryc. 4). 

 

odwiert 1 

0-18 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

18-30 cm – warstwa 2 – szarożółty piasek gliniasty 

30-80 cm – żółty piasek 
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W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 2 

0-12 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

18-30 cm – warstwa 2 – szarożółty piasek gliniasty 

30-80 cm – żółty piasek 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 3 

0-08 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

08-24 cm – warstwa 2 – szarożółty piasek gliniasty 

24-80 cm – żółty piasek 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 4 

0-08 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

08-22 cm – warstwa 2 – szarożółty piasek gliniasty 

22-60 cm – żółty piasek 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 5 

0-10 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

10-26 cm – warstwa 2 – szarożółty piasek gliniasty 

26-60 cm – żółty piasek 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 6 

0-10 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

10-26 cm – warstwa 2 – szarożółty piasek gliniasty 

26-60 cm – żółty piasek 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 7 

0-06 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

06-25 cm – warstwa 2 – szarożółty piasek gliniasty 

25-60 cm – żółty piasek 
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W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 8 

0-08 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

08-24 cm – warstwa 2 – szarożółty piasek gliniasty 

24-60 cm – żółty piasek 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 9 

0-08 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

08-26 cm – warstwa 2 – szarożółty piasek gliniasty 

26-60 cm – żółty piasek 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 10 

0-08 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

08-20 cm – warstwa 2 – szarożółty piasek gliniasty 

20-60 cm – żółty piasek 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 11 (droga) 

0-30 cm – szarożółty piasek gliniasty 

30-60 cm – żółty piasek 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 12 

0-08 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

08-28 cm – warstwa 2 – szarożółty piasek gliniasty 

28-60 cm – żółty piasek 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 13 

0-11 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

11-28 cm – warstwa 2 – szarożółty piasek gliniasty 

28-60 cm – żółty piasek 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 
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odwiert 14 

0-14 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

14-26 cm – warstwa 2 – szarożółty piasek gliniasty 

26-60 cm – żółty piasek 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 15 

0-11 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

11-29 cm – warstwa 2 – szarożółty piasek gliniasty 

29-60 cm – żółty piasek 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 16 

0-08 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

08-24 cm – warstwa 2 – szarożółty piasek gliniasty 

24-60 cm – żółty piasek 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 17 

0-08 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

08-28 cm – warstwa 2 – szarożółty piasek gliniasty 

28-60 cm – żółty piasek 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 18 

0-10 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

10-24 cm – warstwa 2 – szarożółty piasek gliniasty 

24-60 cm – żółty piasek 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 19 

0-08 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

08-28 cm – warstwa 2 – szarożółty piasek gliniasty 



 7 

28-60 cm – żółty piasek 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 20 

0-08 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

08-26 cm – warstwa 2 – szarożółty piasek gliniasty 

26-60 cm – żółty piasek 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

3. Ocena wartości naukowej stanowiska i wnioski konserwatorskie 

Badania wierceniowe przeprowadzone w 2016 roku nie wykazały, aby na Gołogórze 

w sondowanych miejscach zalegały nawarstwienia kulturowe ani też materiał zabytkowy. We 

wszystkich odwiertach stwierdzono jednakową stratygrafię beż śladów jakichkolwiek zakłó-

ceń – pod warstwą humusu zalegał niewielki podkład szarożółtego piasku gliniastego a niżej 

żółty piasek calcowy. Dlatego też zrezygnowano z prowadzenia prac sondażowych i nie wy-

konano wykopu badawczego. 

Miejsce, w którym prowadzono odwierty nie jest na pewno grodziskiem, natomiast w 

części zachodniej Gołogóry blisko torów kolejowych znajduje się zgrupowanie 9 kopczyków 

(por. ryc. 2, 4). Według wszelkiego prawdopodobieństwa są to kurhany (ryc. 5-7). Zgrupowa-

nie zajmuje obszar o średnicy około 50 m. Dwa skrajne zachodnie wzgórki zostały uszkodzo-

ne przez rów przeciwpożarowy (ryc. 7). Średnica kurhanów wynosi od 8 do 15 m, a wysokość 

od 0,7 do 1,4 m. Wokół niektórych czytelny jest rów przykurhanowy. 

Domniemane kurhany wymagają weryfikacji wykopaliskowej w celu określenia funk-

cji i chronologii, a w przypadku pozytywnej weryfikacji powinny zostać objęte ochroną kon-

serwatorską. 
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4. Ryciny 

 

Ryc. 1. Trzygłów - lokalizacja miejsca prac (opr. A. Janowski) 
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Ryc. 2. Trzygłów. Widok Gołogóry od północy (fot. A. Janowski) 

 

 

 
 

Ryc. 3. Trzygłów. Wizualizacja stanowiska w oparciu o wyniki skaningu laserowego LiDAR 

(opr. G. Kiarszys) 
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Ryc. 4. Trzygłów - lokalizacja odwiertów (opr. A. Janowski) 

 

 

Ryc. 5. Trzygłów. Największy kopiec od wschodu (fot. A. Janowski) 
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Ryc. 6 . Trzygłów. Widok na kopce od północnego-zachodu (fot. A. Janowski) 

 

 

Ryc. 7 . Trzygłów. Rów przeciwpożarowy przecinający domniemane kurhany (fot. A. Janow-

ski) 
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5. Inwentarze 

Inwentarz dokumentacji rysunkowej 

Nr inw. 
Wykop/ 

odwiert 
Treść skala  Data Wykonawca 

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

 


