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Marek Dworaczyk

Nowe odkrycia na osadzie w Ustowie

Stanowisko nr 17 w Ustowie (AZP: 31-05/53), gm. Kołbaskowo odkryte
zostało w trakcie badań powierzchniowych prowadzonych w ramach Archeo-
logicznego Zdjęcia Polski. Usytuowane jest ono na kulminacji wyniesienia,
a na podstawie ilości i rozrzutu ułamków naczyń glinianych określono je
jako osadę ze starożytności (okres wpływów rzymskich [?]), o powierzchni
około 1 ha (ryc. 1). Nowych danych, umożliwiających bardziej precyzyjne
ustalenie jej chronologii i zasięgu, dostarczyły wykonane w tym rejonie
badania ratownicze.

Pierwsze z nich przeprowadzone zostały w 2007 roku. W ich trakcie, na
północno-wschodnim stoku wyniesienia (ryc. 1, punkty 1 i 2), odkryto dwa
dość płytkie, sąsiadujące ze sobą obiekty.

Obiekt nr 1 (ryc. 2)
Prawdopodobnie była to czworokątna jama o zaokrąglonych narożnikach,

o wymiarach 1,6 × 0,76 m i o nieckowatym profilu (część W obiektu została
zniszczona w trakcie prac budowlanych). Jej miąższość dochodziła do 0,2 m.
Wypełnisko obiektu stanowiła szaro-żółta glina nasycona spalenizną, z do-
mieszką gliniastej, ciemnoszarej próchnicy oraz z węgielkami drzewnymi
i polepą, a także z niewielką ilością średnich i małych kamieni polnych kon-
centrujących się głównie w części środkowej. Wydaje się, że była to pozostałość
paleniska. W obiekcie nie znaleziono żadnych źródeł ruchomych.
Obiekt nr 2 (ryc. 3)

Znajdował się w odległości 0,6 m na S od obiektu nr 1. Wydaje się, że była
to owalna jama, o wymiarach 1,1 × 0,68 m i miąższości do 0,32 m, natomiast
w profilu miała kształt półkolisty (część W obiektu została zniszczona
w trakcie prac budowlanych). Jej wypełnisko stanowiłą szara, gliniasta próch-
nica przemieszana z szaro-żółtą gliną, w której miejscami znajdowały się wę-
gle drzewne (głównie w części S obiektu) oraz pojedynczy kamień. Był to obiekt
o nieokreślonej funkcji związany z domniemanym paleniskiem, w którym nie
odnotowano źródeł ruchomych.

Materiały Zachodniopomorskie, Nowa Seria
t. VI/VII: 2009/2010, z. 1: Archeologia, s. 435-441
ISSN 0076-5236



436

Kolejne badania ratownicze przeprowadzono w 2011 roku. W ich wyniku
udokumentowano następne dwa obiekty, usytuowane tuż przy kulminacji
wyniesienia (ryc. 1, punkty 3 i 4).
Obiekt nr 3 (ryc. 4)

Była to owalna jama o wymiarach 1,2 × 1,5 m i miąższości do 0,59 m, która
w profilu miała nieckowaty kształt. Jej wypełniskiem była ciemnoszara glinia-
sta próchnica z plamkami żółtej i szarej gliny, z domieszką węgli drzewnych
i niewielkiej ilości spalenizny, w stropie której zaległy miejscami małe i śred-
nie pojedyncze kamienie polne. W obiekcie znaleziono 6 fragm. brzuśców
naczyń wczesnośredniowiecznych.

Trzy ułamki pokryte są ornamentem strefowym złożonym z dwóch poziom-
ych pasm nieregularnych rytych rowków, pomiędzy którymi naniesione jest
pasmo skośnych nakłuć. Ułamki pochodzą prawdopodobnie z jednego naczy-
nia. Na ich powierzchniach wewnętrznych czytelne są ślady słabego obtacza-
nia i zagładzania. Wymiary ułamków (największe przekątne): 5,0 cm, 4,5 cm,
7,0 cm.

Jeden ułamek, również ze śladami słabego obtaczania na powierzchni we-
wnętrznej, zdobiony jest poziomymi żłobkami i poziomym pasmem lewo-
skośnych nakłuć wykonanych 3-4-zębnym narzędziem. Wymiary ułamka (naj-
większa przekątna): 4,1 cm.

Na dwóch niezdobionych fragm. znajdują się ślady ugniatania na powierzch-
niach wewnętrznych. Pochodzą one najpewniej z dolnych partii naczyń. Wy-
miary ułamków (największe przekątne): 2,7 cm, 7,1 cm.

Na podstawie ułamków naczyń glinianych znalezionych w sąsiednim obiek-
cie nr 4, można wstępnie określić chronologię jamy na wczesne fazy wczesne-
go średniowiecza (VIII-IX wiek [?]).
Obiekt nr 4 (ryc. 5)

Była to kolista jama o wymiarach 1,2 × 1,1 m i miąższości do 0,5 m, która
w profilu miała półkolisty kształt. Jej wypełnisko stanowiła ciemnoszara, gli-
niasta próchnica z plamkami żółtej i szarej gliny, z domieszką węgli drzew-
nych i niewielkiej ilości spalenizny. W obiekcie znaleziono 5 fragm. wczesno-
średniowiecznych naczyń glinianych, w tym: 2 wylewy, 1 dno i 2 brzuśce.

Jeden, niewielki fragm. wylewu należy najpewniej do naczynia rodziny
form A-B (typologia za W. Łosiński, R. Rogosz 1983). Ułamek zdobiony jest
dwoma poziomymi pasmami nieregularnie naniesionych kolistych i owalnych
dołeczków. Na powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej, tuż przy krawędzi,
znajdują się słabo czytelne ślady obtaczania, natomiast na powierzchni we-
wnętrznej widoczne się ślady ugniatania. Ułamek jest dobrze wypalony i pocho-
dzi zapewne z naczynia stołowego. Wymiary ułamka (największa przekątna):
3,7 cm (ryc. 6:1).
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Drugi fragment wylewu to prawdopodobnie częściowo obtaczana misa ro-
dziny form P. Ułamek jest zdobiony dwoma pasmami odcinkowo naniesionych
skośnych linii rytych, przedzielonych poziomym pasmem dwóch nierównych
rytych rowków. Na powierzchni wewnętrznej widoczne są ślady słabego obta-
czania i zlepiania z wałków oraz ugniatania. Krawędź wylewu jest zaokrąglona
i nierówna. Ułamek jest cienkościenny i najpewniej pochodzi z naczynia stoło-
wego. Wymiary ułamka (największa przekątna): 6,7 cm (ryc. 6:2).

Fragment grubościennego, wyodrębnionego dna typu II:c:2 (typologia
wg W. Łosiński, R. Rogosz 1983). Grubość ułamka do 2,0 cm. Wymiary
ułamka (największa przekątna): 5,9 cm (ryc. 6:3).

Brzuśce – 2 niezdobione ułamki ze śladami ugniatania na powierzchniach
zewnętrznych. Wymiary ułamków (największe przekątne): 2,8 cm i 5,0 cm.

Obiekt, podobnie jak sąsiednią jamę nr 3, można wstępnie datować na
wczesne fazy wczesnego średniowiecza (VIII-IX wiek [?]).

Badania ratownicze przeprowadzone w obrębie stanowiska nr 17 w Usto-
wie pozwoliły na powiększenie do około 2,5 ha jego powierzchni. Wydaje się,
że odkryte obiekty znajdowały się na północno-wschodnim skraju osady,
której główna część zlokalizowana jest na kulminacji wzniesienia. Natomiast
pozyskane źródła ruchome umożliwiają uściślenie jej chronologii na wczesne
fazy wczesnego średniowiecza (VIII-IX wiek [?]). Ze względu na zbyt małą
liczebność ułamków naczyń glinianych nie jest możliwe bardziej precyzyjne
datowanie stanowiska. Nie można również wykluczyć, że teren ten użytkowa-
ny był już wcześniej, być może w okresie wpływów rzymskich, jak sugerowali
autorzy badań powierzchniowych.

Zbiory: Dział Archeologii Muzeum Narodowego w Szczecinie
Dokumentacja: Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków

w Szczecinie.
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Ryc. 1. Ustowo, gm. Kołbaskowo. Stanowisko nr 17 (AZP: 31-05/53). Lokalizacja stanowiska
i obiektów archeologicznych (rys. M. Dworaczyk)
Fig. 1. Ustowo, Kołbaskowo commune. Site 17 (AZP: 31-05/53). Location of the site and
archaeological features (drawing M. Dworaczyk)

Ryc. 2. Ustowo, gm. Kołbaskowo. Stanowisko nr 17 (AZP: 31-05/53). Rzut poziomy i profil
E obiektu nr 1. Legenda: 1 – szaro-żółta glina; 2 – spalenizna; 3 – węgle drzewne; 4 – polepa; 5 –
kamienie (rys. R. Kamiński, M. Dworaczyk)
Fig. 2. Ustowo, Kołbaskowo commune. Site 17 (AZP: 31-05/53). Ground plan and section E of
feature 1. Legend: 1 – grey-yellow clay; 2 – burning; 3 – charcoal pieces; 4 – cob; 5 – stones
(drawing R. Kamiński, M. Dworaczyk)



439

Ryc. 3. Ustowo, gm. Kołbaskowo. Stan. nr 17 (AZP: 31-05/53). Rzut poziomy i profil E obiektu
nr 2. Legenda: 1 – szara, gliniasta próchnica; 2 – szaro-żółta glina; 3 – węgle drzewne; 4 – kamienie
(rys. R. Kamiński, M. Dworaczyk)
Fig. 3. Ustowo, Kołbaskowo commune. Site 17 (AZP: 31-05/53). Ground plan and Section E of
Feature 2. Legend: 1 – grey, clayey humus; 2 – grey-yellow clay; 3 – charcoal pieces; 4 – stones
(drawing R. Kamiński, M. Dworaczyk)

Ryc. 4. Ustowo, gm. Kołbaskowo. Stan. nr 17 (AZP: 31-05/53). Rzut poziomy i profil W obiektu
nr 3 (rys. M. Dworaczyk)
Fig. 4. Ustowo, Kołbaskowo commune. Site 17 (AZP: 31-05/53). Ground plan and section W of
feature 3 (drawing M. Dworaczyk)
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Ryc. 5. Ustowo, gm. Kołbaskowo. Stan. nr 17 (AZP: 31-05/53). Rzut poziomy i profil W obiektu
nr 4 (rys. M. Dworaczyk)
Fig. 5. Ustowo, Kołbaskowo commune. Site 17 (AZP: 31-05/53). Ground plan and section W of
feature 4 (drawing M. Dworaczyk)

Ryc. 6. Ustowo, gm. Kołbaskowo. Stan. nr 17 (AZP: 31-05/53). Obiekt nr 4 – wybór ceramiki
naczyniowej (rys. M. Dworaczyk)
Fig. 6. Ustowo, Kołbaskowo commune. Site 17 (AZP: 31-05/53). Feature 4 – selection of vessel
pottery (drawing M. Dworaczyk)
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