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Sławomir Słowiński

Wyniki archeologicznych badań sondażowych
przeprowadzonych na stanowisku nr 1 w Szczecinku – zamek

Szczecinek jest największym miastem jednostki fizjograficznej nazwanej
od niego Pojezierzem Szczecineckim. Jest to mezoregion o charakterze pa-
górkowatej moreny dennej (Kondracki 1981, 285). Zabudowa pozamkowa
znajduje się w środkowej części niewielkiego półwyspu stanowiącego frag-
ment południowych obrzeży miasta. Półwysep połączony jest z lądem od
strony północnej, od południa i zachodu otaczają go wody jeziora Przesiecko,
a od wschodu rzeka Niezdobna (ryc. 1).

Początki zamku w Szczecinku odnieść należy do początków XIV wieku,
kiedy to książę Warcisław II postanowił umocnić wschodnią rubież swojego
państwa, lokując tu nowe miasto, nazwane na cześć Szczecina – Neue Stettin,
obecnie Szczecinek. Prawdopodobnie równocześnie z miastem rozpoczęto
wznoszenie zamku. Jego istnienie jest potwierdzone źródłowo od 1364 roku.
Swą funkcję obronną obiekt pełnił do początków XVII wieku, gdy książę
Bogusław XIII postanowił przebudować go na rezydencję. Prace trwały od
1606 do 1610 roku. Także później, przez cały okres funkcjonowania obiektu
jako książęcej rezydencji, trwały mniej lub bardziej intensywne prace budow-
lane. Dopiero po przejęciu Szczecinka przez elektora brandenburskiego za-
mek, a właściwie wówczas już pałac, utracił swój rezydencjalny charakter i stał
się gmachem administracyjnym. Wówczas także, w końcu XVII wieku (1667,
1690) podjęto pewne prace dostosowujące obiekt do nowych zadań. W XVIII
wieku dawny zamek popadał w coraz większą ruinę, a władze umieszczały tam
różnego rodzaju instytucje (dom opieki, szpital, manufakturę gorsetów, budyn-
ek mieszkalny). Za każdym razem odbywały się kolejne remonty, przebudowy,
rozbiórki obiektu, który z wolna zatracał swój pierwotny wygląd. Także po
II wojnie światowej, po raz kolejny nastąpiła zmiana funkcji (hotel) i związane
z tym kolejne przebudowy i remonty (ryc. 2).

Zamek w Szczecinku nigdy nie został poddany badaniom naukowym. Po
II wojnie światowej Aleksander Stafiński przeprowadził w jego najbliższej
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okolicy badania powierzchniowe i na podstawie uzyskanego materiału cera-
micznego oraz morfologii terenu wprowadził obiekt do obiegu naukowego jako
grodzisko wczesnośredniowieczne (Stafiński 1960, 226-227) (Szczecinek I)1,
dwukrotnie przeprowadzono tam w bardzo ograniczonym zakresie badania
archeologiczne (sondażowe). W 1967 roku dwa sondaże (ryc. 3) wykonała
Dobrochna Jankowska z UAM w Poznaniu. Prace zostały zrealizowane
w trakcie badań weryfikacyjnych grodzisk wczesnośredniowiecznych pro-
wadzonych na terenie ówczesnego województwa koszalińskiego, a ich wyniki
zostały opublikowane (Olczak, Siuchniński 1970, 196-198). W wyniku badań
nie pozyskano nowych źródeł ruchomych. Zweryfikowano negatywnie funkcję
stanowiska jako grodziska i zachowano datację przyjętą przez S. Stafińskiego.

W roku 1969 Ryszard Rogosz z PAK PP PKZ O/Szczecin wykonał dwa
sondaże (ryc. 3) oraz dokonał obserwacji profilu wykopu instalacyjnego reali-
zowanego podczas jego badań (Rogosz 1970a; 1970b, 323-324; 1972, 70-82)2.
Badania architektoniczne przeprowadził na tym obiekcie Zbigniew Radacki,
a ich wyniki zostały opublikowane w monografii poświęconej zamkom zachodnio-
pomorskim (Radacki 1976, 82-87). W roku 1990 Małgorzata Paszkowska
z ówczesnego PP PKZ O/Szczecin, napisała studium dziejów i przemian
architektonicznych zamku (Paszkowska 1990-1991), będące jak dotąd najpeł-
niejszym kompendium wiedzy o tym obiekcie.

W 2009 roku w związku z planowanym remontem i przebudową obiektu
podjęto (na niewielką skalę) badania archeologiczne, przeprowadzone przez
autora niniejszego tekstu (Słowiński 2009). Polegały one na wykonaniu jedne-
go sondażu zlokalizowanego w miejscu planowanej budowy tarasu widok-
owego. Jednocześnie przeprowadzono także architektoniczne prace badawcze,
których autorką była mgr inż. arch. Tatiana Balcerzak.

Sondaż archeologiczny zlokalizowano po południowej stronie skrzydła po-
łudniowego, uznawanego za najstarszy relikt średniowiecznego zamku (ryc. 3).
Wytyczono go w odległości 12 metrów od narożnika południowo zachodniego
obiektu. Ponieważ pas terenu o szerokości 6,5 m wzdłuż południowej ściany
zamku został wybetonowany, zdecydowano się na wykonanie sondażu przy
ścianie (sondaż 5a o wymiarach 1,3 × 1,3 m) oraz kolejnego, w odległości 6,5 m

1 Według Archeologicznego Zdjęcia Polski (arkusz 25-25/8) stanowisko nr 1 w Szczecinku to
osada z okresu wczesnego średniowiecza (IX-X wiek). Zostało wpisane do rejestru zabytków
pod numerem 715 wpisem z 16.12.1968 roku.

2 Materiały z badań znajdują się w: MNS w Szczecinie – nr inw. 1559 z badań niemieckich –
Fryderyka Wilhelma Kasiskiego przeprowadzonych w 1870 roku; Muzeum w Koszalinie, bez
n-ru inwentarza;  Muzeum w Szczecinku, nr inw. 17. W Muzeum w Szczecinku znajdują się
także wiadomości na temat obiektu w teczce archiwalnej bez n-ru inwentarza.
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na południe od niej – poza wylewką betonową (sondaż 5b o wymiarach 3,5 × 1 m).
Kontynuowano numerację dotychczas wykonanych sondaży.

W wykopie sondażowym 5a odkryto wyłącznie warstwy nowożytne złożo-
ne z próchnicy, piasku podsypkowego, żużla, gliny, ułamków cegieł. Nie
natrafiono na żadne datujące źródła archeologiczne. Calec w postaci żółtego,
zglinionego piasku odsłonięto w części wschodniej na poziomie 134,90 m
n.p.m. W zachodniej części wykopu odkryto konstrukcję kamienną zbudo-
waną z głazów o dużej średnicy (30-50 cm), przylegającą do ściany zamku
(ryc. 4). Na podobną konstrukcję natrafiono wcześniej także po stronie za-
chodniej założenia zamkowego. Poniżej warstwy  ukazał się wkop wyznacza-
jący fazę przebudowy wschodniej części założenia zamkowego – o nieokreślonej
chronologii, ale młodszą niż późnośredniowieczna.

W sondażu 5b (ryc. 5) wyróżniono 11 warstw o strukturze i składzie
zbliżonym do odkrytych w wykopie sondażowym 5a. W większości z nich nie
natrafiono na źródła archeologiczne, z wyjątkiem warstwy VIII. Calec – szary,
gruby piasek – odsłonięto na poziomie 134,85 m n.p.m.

Chronologia
Jedynym materiałem archeologicznym pozyskanym podczas obecnych ba-

dań są fragmenty naczyń ceramicznych, kafli oraz wyrobów szklanych po-
chodzące z warstwy VIII sondażu 5b. Zbiór ten tworzą przedmioty o bardzo
zróżnicowanej chronologii, co świadczy o znacznym ich przemieszaniu i zale-
ganiu na złożu wtórnym. W analizowanym zbiorze brak jest ceramiki wczesno-
średniowiecznej. Ceramika późnośredniowieczna reprezentowana jest przez
11 fragmentów, w tym 2 ułamki naczyń importowanych (fragment części
przydennej dzbana [?]) z Siegburga z XIV wieku oraz fragment górnej partii
brzuśca dzbana tzw. Jacobakannen, także z Siegburga z XV wieku oraz przez 9
fragmentów naczyń wykonanych w technice redukcyjnej, tzw. siwaki, w tym
2 fragmenty (od jednego naczynia) dna płaskiego, być może od garnka oraz
7 ułamków brzuśców. Chronologia tych fragmentów zawiera się w okresie
XIV-XV wiek.

Kolejną grupę tworzą 4 fragmenty naczyń, także wypalonych w technice
redukcyjnej, ale o zdecydowanie cieńszych ściankach i wyświecanych po-
wierzchniach. Można je datować na przełom okresu późnośredniowiecznego
i wczesnonowożytnego. Natomiast na okres nowożytny można datować ko-
lejną grupę 11 ułamków naczyń. Tworzą ją: 3 fragmenty górnych partii garn-
ków, 2 fragmenty przybrzeżne talerzy oraz 5 fragmentów brzuśców i ułamek
dna. Oprócz fragmentów naczyń w warstwie VIII odkryto fragment kołnierza
kafla garnkowego wypalonego w technice redukcyjnej oraz 26 fragmentów
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kafli płytowych z czarną polewą o ornamentem roślinnym i geometrycznym
(ryc. 6). Oprócz wyrobów ceramicznych w materiałach znaleziono także 3
fragmenty wyrobów szklanych, w tym 2 ułamki butelki (dno oraz fragment
ścianki) oraz fragment szyby okiennej.

Z pozyskanego zestawu zabytków największe walory datujące mają frag-
menty kafli płytowych. Kafle tego typu były dość powszechnie stosowane na
Pomorzu w 2. połowie XVII wieku. Przyjmuje się powszechnie okres funk-
cjonowania pieca na co najmniej 30 lat, tak że mogły one trafić do ziemi
w wyniku znanej ze źródeł pisanych przebudowy obiektu z roku 1690 (Paszk-
owska, 1990-1991, 12-13). Wykonano wówczas całkowitą przebudowę rezy-
dencji, likwidując jej renesansowy wystrój.

Nawarstwienie odsłonięte w obu częściach sondażu nr 5 należy datować na
okres nowożytny. Brak jest nawarstwień wczesnośredniowiecznych i późno-
średniowiecznych. Najniżej zalegające warstwy wiązać należy z okresem nowo-
żytnym, prawdopodobnie z przebudowami i remontami wykonywanymi
w ciągu całego wieku XVII. Średniowieczne relikty murowane ścian piwnicy
ukryte są pod nowożytnymi przemurowaniami. Stropowe partie nawarstwień
stanowią współczesne nasypy, podnoszące poziom okresowo zalewanego tere-
nu. Od czasu poprzednich badań (koniec lat 60. XX wieku) poziom terenu
został podniesiony o nawet 70 cm.

Podsumowanie
Badania sondażowe nie doprowadziły do znaczących odkryć, czy też do

zmiany dotychczasowych poglądów na temat historii zamku w Szczecinku.
W wyniku badań, w wykopach zlokalizowanych po południowej stronie skrzy-
dła południowego odsłonięto sekwencję nawarstwień datowanych na okres
nowożytny i współczesny. Brak natomiast nawarstwień starszych: wczesno-
i późnośredniowiecznych. Pozyskano tylko niewielką ilość późnośredniowiecznego
materiału zabytkowego – zalegającego na złożu wtórnym. Odsłonięte nawar-
stwienia gruzowe wiązać należy z przebudową obiektu z końca XVII wieku.
Odkryto konstrukcję kamienną zalegającą w zachodniej partii sondażu 5a,
wzmacniającą fundamenty tej części budowli zamkowej. Być może jej powsta-
nie należy wiązać z wydarzeniem z roku 1661, kiedy to odnotowano podmycie
przez wody jeziora fundamentów narożnika południowo zachodniego skrzy-
dła południowego zamku (Paszkowska 1990-1991, 12). Właśnie w tym miej-
scu stwierdzono występowanie konstrukcji kamiennej w postaci zgrupowania
wzdłuż fundamentów ścian południowej i zachodniej dużych głazów, ułożo-
nych luźno, w kilku warstwach, na stosunkowo dużej powierzchni. Wydaje
się, że na ślady tej konstrukcji natrafił także R. Rogosz, w profilu wykopu kana-
lizacyjnego przeprowadzonego w odległości około 2 m od ściany zachodniej
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założenia (Rogosz 1970a, 9). W wyniku analizy danych wysokościowych po-
ziomów zalegania fundamentów, miąższości warstw kulturowych, poziomu
wody w pobliskim jeziorze oraz biorąc pod uwagę wzmianki historyczne
o obniżeniu w końcu XIX wieku poziomu wody o około 150 cm (Paszkowska
1990-1991, 20) przyjąć można, że pierwotna budowla nie posiadała piwnicy,
a jej fundamenty posadowione były praktycznie na poziomie gruntu. Obecne
piwnice to dawny parter. Prawdopodobnie były one sukcesywnie pogłębiane
w toku przebudów nowożytnych i współczesnych, a towarzyszące im mury
„podnoszone”, aż do osiągnięcia widocznych dzisiaj rozmiarów.
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Ryc. 1. Szczecinek – zamek, stan. Lokalizacja stanowiska na mapie (oprac. S. Słowiński)
Fig. 1. Szczecinek – castle, site 1. Location of the site on a map (worked out by S. Słowiński)

Ryc. 2. Widok miejsca badań przed ich rozpoczęciem, od strony południowo zachodniej
(fot. S. Słowiński)
Fig. 2. South-eastern view of the place before the test excavations (photo S. Słowiński)
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Ryc. 3. Szczecinek – zamek, stan. 1. Lokalizacja sondaży. Legenda: 1 – sondaże z lat 60. XX
wieku; 2 – sondaż z 2009 roku (rys. S. Słowiński)
Fig. 3. Szczecinek – castle, site 1. Location of trial trenches. Legend: 1 – trial tranches from the
60s the twentieth century; 2 – trial trench from 2009 (drawing S. Słowiński)

Ryc. 4. Sondaż 5a, konstrukcja kamienna (fot. S. Słowiński)
Fig. 4. Trial trench 5a, stone structure (photo S. Słowiński)
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Ryc. 5. Sondaż nr 5b, profil wschodni. Legenda: 1 – humus; 2 – czarna próchnica; 3 – brązowa
próchnica; 4 – mulista próchnica; 5 – żółty piasek; 6 – szary piasek; 7 – żółta glina; 8 – zaprawa
wapienna; 9 – gruz; 10-11 szlaka/żużel; 12 – rury (rys. S. Słowiński)
Fig. 5. Trial trench 5b, profile E. Legend: 1 – humus; 2 – black humus; 3 – brown humus; 4 – silty
humus; 5 – yellow sand; 6 – gray sand; 7 – yellow clay; 8 – lime mortar; 9 – rubble, 10-11 – slag;
12 – pipes (drawing S. Słowiński)

Ryc. 6. Sondaż nr 5b, warstwa VIII: 1-2 – górne partie nowożytnych garnków „ceglastych”;
3 – brzeg nowożytnego talerza „ceglastego”; 4 – fragm. nowożytnego kafla płytowego
(rys. R. Kamiński)
Fig. 8. Trial Trench 5b, layer VIII: 1-2 – upper parts of modern “brickware” pots; 3 – edge of
a “brickware” plate; 4 – fragments of a plate tile (drawing R. Kamiński)
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