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Antoni  Porzeziński

Lubieszewo, gm. Gryfice – wczesnośredniowieczny kompleks
osadniczy z VIII-XII wieku n.e.

Lubieszewo, Gryfice commune – an early medieval settlement complex
from the 8th-12th centuries AD

The article presents archaeological discoveries in Lubieszewo, Gryfice commune.
According to the author, the early medieval settlements and cemeteries found near
Gryfice and Lubieszewo form a settlement complex from the 8th-12th centuries.
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Odkrycia i badania archeologiczne w Lubieszewie k. Gryfic mają wieloletnią
tradycję sięgającą początków XX wieku, zapoczątkowaną przypadkowym od-
kryciem dwóch niewielkich skupisk kurhanów1. Pierwsze systematyczne ba-
dania archeologiczne na terenie Lubieszewa przeprowadzone zostały w latach
1937-1939 przez H.-J. Eggersa (stan. 1, 2 i 3) (Eggers 1959; por. też Wołągie-
wicz 1970a) oraz w okresie powojennym przez R. Wołągiewicza w latach
1964-1970 (stan. 1 i 2) (Wołągiewicz 1968; 1969a; 1969b; 1971; 1972; 1997).
Podstawowym celem tych prac było całościowe przebadanie osady z okresu
wędrówek ludów na stan. 2 i próba ustalenia jej relacji do osadnictwa wczesno-
średniowiecznego. Założenie badawcze wynikało z lansowanej wówczas przez
niektórych badaczy hipotezy o ciągłości osadnictwa pomiędzy końcowym okre-
sem wpływów rzymskich a najstarszym osadnictwem słowiańskim (wczesno-
średniowiecznym).

W 1967 roku R. Wołągiewicz przeprowadził wokół Lubieszewa uzupełnia-
jące badania powierzchniowe, w wyniku których odkrył szereg stanowisk
z ceramiką wczesnośredniowieczną (stan. 4-6, 8-9 i 12, por. ryc. 1) (Wołągie-
wicz 1969b, 44, ryc. 20). Podczas prac badawczych w 1969 roku ujawniono

1 Odkryto je podczas pozyskiwania kamieni na budowę lokalnej drogi do Gryfic (stan. 2a i 3). Ze
względu na bogate wyposażenie w importy rzymskie określone zostały mianem grobów „ksią-
żęcych” (Eggers 1949/1950; Wołągiewicz 1970a).
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obecność 4 obiektów wczesnośredniowiecznych na stan. 9 w Gryficach, a rok
później 2 obiekty z tego okresu w południowo-zachodniej części osady
z okresu wędrówek ludów (stan. 2).

Kolejne stanowisko wczesnośredniowieczne (cmentarzysko szkieletowe
z 9 grobami, określone jako stan. 13) odkryto podczas badań sondażowych
prowadzonych na południowo-wschodnim stoku „Góry Piaskowej”. Prze-
prowadzono również uzupełniające badania sondażowe na stan. 12 – osadzie
z XI-XIII wieku, która w 1280 roku znana była pod nazwą Lubesove (Wołą-
giewicz 1972, 318). Brak uchwytnego w materiale archeologicznym następstwa
czasowego pomiędzy osadą z okresu wędrówek ludów a osadnictwem wczesno-
średniowiecznym stał się najprawdopodobniej „odgórną” przyczyną zaniecha-
nia planowanych badań palinologicznych, niezbędnych do ustalenia aktywno-
ści gospodarczej osadnictwa obu okresów.

Uzupełniające badania powierzchniowe, przeprowadzone w 1996 roku przez
ekipę archeologów z Pracowni Archeologiczno-Konserwatorskiej PP PKZ
O/Szczecin pod kierownictwem E. Wilgockiego (AZP:20-12), pozwoliły na
zlokalizowanie w najbliższej okolicy Lubieszewa dwóch kolejnych stanowisk
archeologicznych z okresu wczesnego średniowiecza (stan. nr 16 i 17). Aktual-
nie skupisko wczesnośredniowiecznego osadnictwa wokół Lubieszewa re-
prezentowane jest przez 10 stanowisk (w tym jedno cmentarzysko), datowa-
nych od końca VIII do końca XII wieku. Wczesnośredniowieczny kompleks
osadniczy Lubieszewa rozpoznany metodą wykopaliskową obejmuje osadę
sezonową (obozowisko), dwie osady stałe i cmentarzysko szkieletowe (zareje-
strowane jako Gryfice stan. 9 i Lubieszewo stan. 2, 12, 13, por. ryc. 3). Nad-
mienić należy, że w niniejszym opracowaniu przedstawiamy po raz pierwszy
pełny katalog źródeł wczesnośredniowiecznych dotyczących miejscowości
Lubieszewo.

Katalog stanowisk wczesnośredniowiecznych z kompleksu
Lubieszewo

Lubieszewo stan. 1 – ślad osadniczy
Śladową obecność wczesnośredniowiecznej penetracji osadniczej stwier-

dzono podczas prac badawczych na stan. 1 (płaskim cmentarzysku ciało-
palnym fazy HD3 – B1, położonym około 200 m na północ od zachodniego
skraju aktualnej zabudowy Lubieszewa i od stan. 12) w postaci pojedynczego,
małego naczynia wczesnośredniowiecznego, ręcznie lepionego, o mocno eso-
watym profilu typowym dla naczyń jajowatych (lepionych na podstawce)
i wymiarach średnicy: krawędzi wylewu – 11,2 cm, brzuśca – 14,6 cm, dna –
9,0 cm i wysokości – 13,6 cm (wyklejonego z fragm. ceramiki odkrytej
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w wykopie VI, arze 57). Typologicznie zaliczyć je należy do naczyń typu
Dziedzice/Sukow; pochodzić może z 2. połowy VII wieku (ryc. 2).

Zbiory: Dział Archeologii MNS, nr inw. MNS/A/7006.

Lubieszewo stan. 2 („Góra Piaskowa”) – groby ciałopalne typu
Alt Käbelich (?)

Podczas systematycznych prac badawczych prowadzonych w 1970 roku
w południowo-zachodniej części stan. 2 (osady z okresu wędrówek ludów)
odkryto na powierzchni arów nr 91/92 i 102 dwa obiekty wczesnośrednio-
wieczne, określone przez autora badań jako półziemianki „łodziowate” (Wołą-
giewicz 1970b, 104, ryc. 1; 1972, 318). W najbliższym ich otoczeniu (na
powierzchni arów nr 111 i 112) nie stwierdzono obecności dalszych obiektów
osadniczych. Z uwagi na końcowy etap prac badawczych na stanowisku (ostat-
ni sezon prac), nie przebadano kontrolnie pozostałej, południowo-zachodniej
partii stanowiska objętej zasięgiem siatki arowej (łącznie 16 arów). Nie można
zatem wykluczyć obecności dalszych obiektów tego typu z okresu wczesnego
średniowiecza. Omawiany obszar charakteryzowały bardzo dogodne warunki
topograficzne, sprzyjające lokalizacji grobów ciałopalnych typu Alt Käbelich
(usytuowanych w bliskim sąsiedztwie osady wczesnośredniowiecznej na stan. 9
w Gryficach [por. ryc. 3]).

Charakterystyka obiektów wczesnośredniowiecznych
Obiekt nr 1

Położenie: ar 91, ćw. A/ar 92, ćw. C
Kształt i wymiary: w stropie – obiekt „łodziowaty” o dł. 6,4 m i maksy-

malnej szer. 2,10 m, usytuowany na osi południowy wschód – północny
zachód (ryc. 4:a). Partie końcowe zarysu obiektu mocno zawężone: północna
lekko zaokrąglona o maksymalnej szer. do 1,10 m, południowa część obiektu
o szer. około 1,20 m przecięta granicą wykopu (pozostała jej partia kończyła
się najprawdopodobniej około 1 m dalej, w kierunku południowo-wschod-
nim). Możemy więc z dość dużą dozą prawdopodobieństwa założyć, że całko-
wita dł. odkrytego wypełniska stropu półziemianki nr 1 wynosiła około 7,4-
7,5 m. Na poziomie około 50 cm niższym (ryc. 5:a) dł. obiektu wynosiła 6,30
m i szer. od 0,8 do 2,20 m. Brak śladów po konstrukcji naziemnej. Wejście
najpewniej usytuowane było po stronie północno-wschodniej (ryc. 5:d).

Wypełnisko: w stropie szaro-brązowa próchnica z szarym piaskiem,
w części środkowej z przepalonymi kamieniami, spalenizną i drobnymi kość-
mi zwierzęcymi (pozostałość po zniszczonym palenisku dł. około 3 m) oraz
sporej wielkości skupisko fragm. ceramiki ręcznie lepionej i kilku kości zwie-
rzęcych (ryc. 4:a).
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Miąższość: 14-30 cm (ryc. 5:c-e). Dno obiektu pofałdowane (ryc. 5:b).
Zawartość: ćwiartka dirhamu (Abbasydzi, przed A.D. 820-821) (ryc. 5:a);

naczynia gliniane: małe dwustożkowate (ryc. 7:a); dwustożkowate, lepione
ręcznie na wolnoobrotowym kole garncarskim (ryc. 7:b); mały fragm. krawę-
dzi wylewu naczynia z kryzą (ryc. 8:a); mały fragm. grubościennej krawędzi
wylewu naczynia baniastego, ręcznie lepionego (ryc. 8:b); fragm. brzuśca cienko-
ściennego naczynia dwustożkowatego, ręcznie lepionego (ryc. 8:c); mały uła-
mek średniościennego naczynia ręcznie lepionego (ryc. 8:d); 45 małej
i średniej wielkości fragm. naczyń cienko- i średniościennych, ręcznie lepio-
nych; fragm. kości zwierzęcej.

Zbiory: Dział Archeologii MNS, nr inw. A/17.214
Funkcja: grób ciałopalny typu Alt Käbelich.

Obiekt nr 2
Położenie: ar 102, ćw. C-D
Kształt i wymiary: w stropie zarys wrzecionowaty, dł. 7,80 m i szer. do

2,10 m (ryc. 4 i 6). W północno-zachodniej partii wypełniska stropu zalegały
resztki konstrukcji kamiennej paleniska o wielkości 1,60 × 0,90 m, w spągu
0,8 × 0,6 m (ryc. 4:a i 6a). Przekrój poprzeczny wypełniska misowaty
(ryc. 6:c-e). Na piaszczystym poboczu zarysu stropu półziemianki nie ujaw-
niono jakichkolwiek śladów obecności konstrukcji drewnianych.

Wypełnisko: brązowo-szara próchnica przemieszana z piaskiem i kilkoma
warstwami spalenizny z zawartością popiołu.

Miąższość: około 90-95 cm.
Zawartość: 2 fragm. wylewów naczyń baniastych (ryc. 9a i 9b); fragm.

łukowato wychylonej na zewnątrz krawędzi wylewu o skośnie uformowanym
brzegu (ryc. 9c); fragm. brzuśca cienkościennego naczynia baniastego, ręcznie
lepionego (ryc. 9d); ułamek ścianki naczynia cienkościennego, ręcznie lepio-
nego, słabo obtaczanego na kole garncarskim (ryc. 9e); 20 średniej wielkości,
mało charakterystycznych ułamków naczyń ręcznie lepionych, w tym: 2 fragm.
grubościennych den naczyń; zbiór kilkudziesięciu bardzo drobnych fragm.
brzuśców naczyń średniościennych; zbiór kilkudziesięciu drobnych bryłek
mocno wypalonej gliny (polepy); kilkanaście drobnych kości zwierzęcych.

Zbiory: Dział Archeologii MNS, nr inw. A/17.214
Funkcja: grób ciałopalny typu Alt Käbelich.

Analiza materiału zabytkowego
Inwentarz obu obiektów reprezentowany był głównie przez dość liczne

fragm. ceramiki, pochodzące z kilkunastu naczyń wyłącznie ręcznie lepionych
i naczyń częściowo obtaczanych w partii górnej od załomu brzuśca do krawę-
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dzi wylewu. Całościowo zrekonstruowano 2 naczynia z obiektu nr 1. Pierwsze
z nich to małe, dwustożkowate naczynie ręcznie lepione na podstawce
o krawędzi wylewu większej od wysokości naczynia i płaskim dnie ze słabo
zaznaczoną stopką. Powierzchnia zdobiona 3 poziomo rytymi żłobkami, po-
trójną ostro falistą linią i nieregularnymi, potrójnymi łuczkami na załomie
brzuśca (ryc. 7:a). Pod względem formy i zdobnictwa zaliczyć je możemy do
naczyń typu Menkendorf odmiany 2 z terenu Meklemburgii (Schuldt 1956,
Abb. 5a, c). Ma też bliskie analogie wśród naczyń rodziny typów D ze Szczeci-
na (Łosiński, Rogosz 1986a, 32, ryc. 4, typ III).

Drugie naczynie, lepione ręcznie na kole garncarskim, reprezentuje bar-
dziej wysmukłą formę naczynia dwustożkowatego z charakterystycznym, wy-
soko umieszczonym załomem brzuśca i zawężonej krawędzi wylewu. Górna
partia naczynia słaboformująco obtaczana od załomu brzuśca do krawędzi
wylewu. Powierzchnia zdobiona ornamentyką potrójnej linii falistej w ukła-
dzie poziomym (ryc. 7:b). Posiada bardzo bliskie analogie wśród naczyń typu
Menkendorf odmiany 2 i 3 z terenu Meklemburgii (Schuldt 1956, Abb. 5g, 7g,
10g). Wśród ceramiki ze Szczecina ma dość bliskie analogie w naczyniach
rodziny typów D (Łosiński, Rogosz 1986a, 32, ryc. 4, typ VII). Oba analizowane
naczynia w odniesieniu do chronologii najstarszych naczyń typu Menkendorf
w Szczecinie datować możemy na 2. połowę VIII – początek IX wieku (Łosiń-
ski 1996, 437).

Pozostałe fragmenty ceramiki są mało charakterystyczne. Niewielki uła-
mek krawędzi wylewu naczynia grubościennego (wtórnie przepalonego, ryc.
8:b) ma bliskie analogie wśród najstarszych naczyń typu Feldberg odmiany 1
i 2 z terenu Meklemburgii (Schuldt 1956, Abb. 17e, 20d). Chronologicznie
jest ono starsze od obu analizowanych naczyń typu Menkendorf. Pochodzić
może z końca VII – 1. połowy VIII wieku (Łosiński 1991, 129). Kolejny
fragment krawędzi wylewu mocno obtaczanej na kole garncarskim i za-
opatrzonego w kryzę, należy do naczyń typu Woldegk (ryc. 8:a). Chronologię
obiektu nr 1 opartą na datowaniu ceramiki weryfikuje odkrycie w jej wypełni-
sku fragmentu srebrnej monety arabskiej. Chronologię monety określono
w 1970 roku, w Gabinecie Numizmatycznym Muzeum Narodowego w Krak-
owie (notatka archiwalna). Odkrycie monety uściśla datowanie obiektu nr 1
na koniec 1. ćwierci IX wieku.

Mniej liczny i mało charakterystyczny jest materiał ceramiczny pozyskany
z wypełniska obiektu nr 2. Stan jego zachowania nie pozwolił na rekonstrukcję
większej partii naczyń. Pozyskany materiał ceramiczny pochodzi w większości
ze ścianek naczyń lepionych przy użyciu koła garncarskiego, mocno obtacza-
nych, poza wyjątkiem 21 fragmentów naczyń cienkościennych, całkowicie
ręcznie lepionych (ryc. 9d). Fragmenty krawędzi wylewów naczyń mocno
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obtaczanych na kole garncarskim reprezentowane są przez 2 ułamki brzegowe.
Pod względem ukształtowania krawędzi wylewu (ryc. 9a, c) nawiązują one do
wczesnych form naczyń typu Vipperow odmiany 1 z terenu Meklemburgii
(Schuldt 1956, Abb. 75b-c; 79a, g). Dalsze trzy fragmenty naczyń cienko-
ściennych, reprezentujące górne partie brzuśców (ryc. 9b, d-e), mają dość
bliskie analogie w zakresie zdobnictwa powierzchni (pasma podwójnych
i potrójnych żłobków poziomych) wśród naczyń typu Vipperow odmiany 1
(Schuldt 1956, Abb. 75g, 76c, 79c-d, g-h). Wobec braku innych, dobrych
wyznaczników chronologicznych, datowanie półziemianki nr 2 opieramy na
pozyskanym materiale ceramicznym, który całościowo odnieść najprawdopo-
dobniej możemy od 2. połowy X do XI wieku łącznie. Znaczny udział cerami-
ki wyłącznie ręcznie lepionej skłania do wyrażenia poglądu o możliwości
dwufazowego jej użytkowania. Analizowany materiał ceramiczny najprawdo-
podobniej datować możemy na przełom IX/X-1. połowę X wieku.

Obiekty sepulkralne zlokalizowane w południowo-zachodniej części stan. 2
nie były założone jednoczasowo. Pod względem cech formalnych – wielkości,
formy jam, rodzaju wypełniska, przepalonych kamieni i obecności ceramiki –
oba obiekty lubieszewskie są zbliżone do wczesnośredniowiecznych ciało-
palnych i bezpopielnicowych pochówków jamowych typu Alt Käbelich, wy-
stępujących na terenie północnej Połabszczyzny i na obszarze zachodniej czę-
ści Pomorza (Schmidt 1985, 33-345; Zoll-Adamikowa 1988, 196-200; Łosiń-
ski 1993, 17-34; 1998, 473-483; Kalinowska 1995, 149-199; Krajewski 1996,
87-118). Brak ludzkich szczątków kostnych w wypełniskach obu obiektów
wynikać może z niwelacji ich górnych partii.

Nadmienić jednocześnie należy, że obydwa obiekty z „Piaskowej Góry”
w Lubieszewie mają dość bliską analogię w obiekcie odkrytym w 1984 roku
podczas prac badawczych na osadzie wczesnośredniowiecznej z końca
VI-VIII wieku, na stan. 1 w Łobżanach k. Łobza (Porzeziński 1980, 129,
ryc. 6.16; 2007/2008, 90). Najbliższy obiekt tego typu znany jest ze stan.
nr 15 w Otoku, gm. Gryfice (obiekt nr 1). Osada datowana jest przez autora
badań od 2. połowy VIII do 1. połowy IX wieku (Krzyszowski 2006, 485,
487, ryc. 4/1, 496). Dalsze i dość liczne groby typu Alt Käbelich znane są
z cmentarzyska wczesnośredniowiecznego w Świelubiu (Łosiński 1993,
17-34; 1998, 473-483).

 Gryfice stan. 9 – osada
W 1969 roku, podczas 6. sezonu prac badawczych w Lubieszewie, R. Wołą-

giewicz wykonał kontrolny rów sondażowy szer. 3 m i dł. 145 m (od kulminacji
„Piaskowej Góry” przez łagodnie opadający stok wzniesienia w kierunku za-
chodnim), celem rozpoznania maksymalnego zasięgu osady z okresu wędrówek
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ludów (stan. 2), jak też potwierdzenia lokalizacji przestrzennej stanowiska
wczesnośredniowiecznego, zarejestrowanego jako Gryfice stan. 9 (Wołągie-
wicz 1971, 318) (ryc. 3). Łącznie w obrębie sondażu odkryto 4 obiekty, stano-
wiące fragment większej osady wczesnośredniowiecznej położonej na zachod-
nim stoku „Piaskowej Góry”.

Palenisko 76
Położenie: ar 224, ćw. A.
Kształt i wymiary: zarys paleniska w stropie owalny o wymiarach 125 ×

50 cm (ryc. 10).
Wypełnisko: brązowa próchnica z piaskiem, spalenizną i kamieniami.

W części centralnej paleniska ułożony był duży, prostokątny kamień wielkości
40 × 30 cm.

Miąższość: Łączna głębokość wypełniska paleniska (od poziomu stropu)
wynosiła około 32 cm (ryc. 10).

Zawartość: brak.

Palenisko 77
Położenie: ar 224, ćw. A.
Kształt i wymiary: zarys paleniska w stropie owalny o wymiarach 170 ×

120 cm.
Wypełnisko: dwubarwne – czarne (spalenizna) i brązowe (próchnica

z piaskiem).
Miąższość: nieregularnie misowate wypełnisko paleniska zagłębionego

w piaszczyste podłoże na głębokość od 32 do 18 i 8 cm na poboczu (ryc. 10).
Zawartość: brak.

Półziemianka nr 1
Położenie: ar 234, ćw. A.
Kształt i wymiary: prostokątny zarys w stropie o wymiarach 250 ×

180 cm (ryc. 11). W odległości 60 cm powyżej południowo-wschodniego
naroża obiektu wystąpiły resztki zniszczonej konstrukcji kamiennej paleniska.
Wokół wypełniska stropu półziemianki w obrębie piaszczystego pobocza nie
stwierdzono istnienia jakichkolwiek pozostałości po konstrukcji naziemnej
budowli mieszkalnej.

Wypełnisko: dwubarwne – brązowe i szaro-czarne, z zalegającymi na
powierzchni rozproszonymi, przepalonymi kamieniami i kilkoma niewielki-
mi fragm. ceramiki.

Miąższość: palenisko regularnie misowato zagłębione w piaszczyste pod-
łoże na głębokość do 34/35 cm (ryc. 11).
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Zawartość: fragm. krawędzi wylewu naczynia typu Feldberg (ryc. 13:b);
fragm. brzuśca naczynia ręcznie lepionego; 5 niewielkich, niecharakterystycz-
nych ułamków ścianek naczynia, ręcznie lepionego; w obrębie ara 234
w pobliżu półziemianki znaleziono: fragm. krawędzi wylewu naczynia siwio-
nego z XIV wieku (ryc. 13:a); fragm. cienkościennego naczynia siwionego
z końca XIII wieku; 10 fragm. naczyń ręcznie lepionych; 12 drobnych ułam-
ków naczyń; bryłkę polepy z odciskiem kołka; bryłkę stopionego szkła koloru
niebieskiego; 2 fragm. ceramiki pradziejowej (bliżej nieokreślonej); w obrębie
ara 244 znaleziono: fragm. dolnej partii naczynia ręcznie lepionego (ryc. 13:g)
typu Menkendorf, odmiany 1–3 (Schuldt 1956, Abb. 3a-b; 6b-e; 9a-b, d);
4 niewielkie ułamki ścianek naczyń.

Palenisko 75 (piec)
Położenie: ar 254, ćw. A.
Kształt i wymiary: wielkość zarysu stropu obiektu wynosiła 210 × 160 cm.

Po zebraniu 10-15 cm miąższości wypełniska partii górnej, odsłonięto jego
regularnie owalny poziom dolny o wymiarach 160 × 140 cm (ryc. 12:b).

Wypełnisko: strop obiektu stanowiła mocno przepalona glina ze sporą
ilością kamieni luźno zalegających na jego powierzchni oraz brązowo-szare
wypełnisko wnętrza paleniska w postaci próchnicy przemieszanej z piaskiem
(ryc. 12:a). Płaskie dno obiektu stanowiła mocno wypalona w atmosferze utle-
niającej glina (polepa) koloru ceglastego. Otwór wlotowy do wnętrza pieca
znajdował się od strony południowej wraz z małym „progiem” w postaci kilku-
nastu drobnych kamieni. Wielkość wnętrza 110 × 80 cm (ryc. 12:b). Pobocze
pieca stanowiły kamienie ułożone półkoliście do góry (ryc. 12:c). Podobnego
kształtu obiekt, będący pozostałością pieca „chlebowego”, odkryto podczas prac
badawczych w 1984 roku na stan. 1 – osadzie w Łobżanach k. Łobza, datowanej
na wczesną fazę wczesnego średniowiecza (Porzeziński 2007/2008, 90).

Miąższość: do 40 cm (ryc. 12:c).
Zawartość: płaskie dno naczynia ręcznie lepionego na podstawce (bez odci-

sku osi koła garncarskiego) wraz z niewielkim ułamkiem ścianki bocznej naczy-
nia (ryc. 13:f); fragm. górnej partii słabo esowatego naczynia ręcznie lepionego
(brzuśca zachowanego do załomu szyjki [ryc. 13:c]); fragm. górnej partii naczy-
nia ręcznie lepionego; (ryc. 13:d) fragm. brzuśca (ryc. 13:e); 14 niecharaktery-
stycznych fragm. naczyń ręcznie lepionych; bryłka polepy z zachowanym odci-
skiem drewnianego kołka; w pobliżu pieca znaleziono: 17 fragm. naczyń ręcznie
lepionych; 1 fragm. naczynia siwaka z końca XIII wieku; 2 fragm. ceramiki
stalowo-szarej z XV/XVI wieku; bryłkę stopionego szkła koloru niebieskiego.

Zbiory: Dział Archeologii MNS, nr inw. A/17.212 (dla całości inwenta-
rza stan. 9).
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Analiza materiału zabytkowego
Materiał ceramiczny z wypełniska półziemianki nr 1 posiadał zaledwie

jeden, bardzo charakterystyczny ułamek pogrubionej, pionowej krawędzi wy-
lewu zdobionej od strony zewnętrznej skośnymi rzędami poczwórnych na-
kłuć wykonanych narzędziem grzebykowatym. Ornamentyka tego typu jest
bardzo charakterystyczna dla naczyń typu Feldberg odmiany 1 i 2 (Schuldt
1956, Abb. 17b, d; 18d-e; 19e; 20c; 21a, d). Krawędź wylewu ma liczne
analogie wśród najstarszych, baniastych naczyń odmiany 1 typu Feldberg zna-
nych z Neubrandenburga, Feldbergu i Sukowa w Meklemburgii (Schuldt
1956, Abb. 17a, e, f). Zbiór 28 pozostałych fragmentów ceramiki ręcznie
lepionej jest charakterystyczny dla najstarszej fazy wczesnego średniowiecza.
Datowanie półziemianki na podstawie pozyskanego ułamka naczynia typu
Feldberg odnieść możemy do schyłku VII-połowy VIII wieku (Łosiński 1991,
129). Datowanie to uzyskuje potwierdzenie w chronologii naczyń rodziny
typów C ze Szczecina, zakładającej, że starszą jej podfazę odnieść należy do
2. połowy VII i 1. ćwierci VIII wieku (Łosiński, Rogosz 1986b, 55).

Drugi obiekt analizowanej osady, który dostarczył sporej ilości materiału
ceramicznego, to palenisko (piec) nr 75. Najbardziej charakterystyczne partie
naczyń reprezentowane były przez płaskie dno naczynia ręcznie lepionego na
podstawce (ryc. 13:f) oraz trzy fragmenty górnej partii brzuśców naczyń ręcz-
nie lepionych o dość gładkich powierzchniach zewnętrznych, zdobionych
ornamentyką w postaci niestarannie poziomo rytej pojedynczej linii falistej
(ryc. 13:c), częściowo zachowanego ornamentu strefowego w postaci 2 pozio-
mo rytych żłobków i podwójnej linii falistej (ryc. 13:d) oraz poczwórnych
bruzd pionowych (ryc. 13:e). Pod względem zdobnictwa posiadają analogie
w naczyniach typu Menkendorf odmiany 1 z terenu Meklemburgii (Schuldt
1956, Abb. 1b-c; 2d; 3c, g). Naczynia odmiany 1 datować możemy na 2.
połowę VIII-początek IX wieku (Łosiński 1996, 437). Analogicznie datować
można pozostałe 10 ułamków ceramiki ręcznie lepionej pozyskanej z wypełni-
ska obiektu. Materiał ceramiczny zebrany z warstwy podglebia w najbliższym
zasięgu paleniska (pieca) reprezentowany jest przez duży fragment dolnej
partii średniościennego naczynia ręcznie lepionego typu Menkendorf od-
miany 1, zdobionego na wysokości brzuśca podwójną bruzdą poziomo rytą,
bez śladów obtaczania na powierzchni wewnętrznej (ryc. 13:g) oraz 17 dal-
szych fragm. naczyń ręcznie lepionych.

Materiał ceramiczny pozyskany z wypełniska półziemianki nr 1 i paleniska
(pieca) nr 75 pozwala datować początkowy etap funkcjonowania osady na stan. 9
w Gryficach na okres od końca VII lub przełomu VII/VIII do początków IX
wieku. Młodsze materiały ceramiczne zebrane z górnej partii podglebia datowa-
ne były przez R. Wołągiewicza na IX-X wiek (Wołągiewicz 1969a, 200-201).
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Obiekt mieszkalny w postaci prostokątnej półziemianki o łagodnie za-
okrąglonych narożach posiada dość bliskie analogie w obiektach mieszkalnych
odkrytych na osadach w: Łobżanach k. Łobza (stan. 1), datowanej na koniec
VI-VIII wiek i w Dębczynie k. Białogardu (stan. 10), datowanej na VIII –
połowę IX wieku (Porzeziński 1980, 126-127, 129, ryc. 6.16; Żak, Sikorski
1991, 203-204). Obiekty te nie miały bliskich analogii na obszarze dorzecza
środkowej Parsęty. Kolejną, nietypową formę zabudowy stanowiły paleniska
(piece) reprezentowane przez obiekt nr 75 o konstrukcji gliniano-kamiennej.
Podobnego typu 2 obiekty (paleniska – piece) odkryto na stan. 3 w Derczewie
(Porzeziński 1975, 167; 1980, 125). Generalnie przyjąć chyba możemy tezę, że są
one charakterystyczne dla rozwoju lokalnego osadnictwa wczesnośredniowiecz-
nego na przełomie VII/VIII i w VIII wieku na obszarze Pomorza Zachodniego.

Lubieszewo stan. 12
Bezpośrednio na północ od zachodniego krańca wsi Lubieszewo odkryto

nowe rozległe stanowisko, reprezentujące osadnictwo wczesno- i późno-
średniowieczne. W 1969 roku na stanowisku przeprowadzono rozpoznawcze
badania sondażowe (wykop o wymiarach 10 × 5 m; ryc. 14). Bezpośrednio
pod warstwą humusu wystąpiły zarysy 2 owalnych, płytkich w przekroju jam
(nr 1 i 2) oraz owalnego w rzucie paleniska z częściowo zachowaną kon-
strukcją kamienną (nr 1) (ryc. 15, 16)

Sytuację stratygraficzną stanowiska dokumentują profile pionowe wschod-
niej i południowej ściany wykopu (ryc. 17:a-b). W profilu wschodnim wy-
różniono warstwy: humus współczesny (w-wa I); ciemnobrązową próchnicę
z dodatkiem niewielkiej ilości piasku (warstwa II); ciemnożółty piasek (war-
stwa III); brunatnobrązową próchnicę pierwotną ze sporą ilością drobno-
ziarnistego piasku (warstwa IV); próchnicę pierwotną przemieszaną z pia-
skiem, dużą ilością spalenizny, przepalonymi kamieniami i niewielką ilością
fragm. ceramiki (warstwa V, kulturowa); calec (ryc. 17:b).

Bardziej wyraziste nawarstwienia stwierdzono na południowej ścianie
wykopu (ryc. 18): humus współczesny (warstwa I); ciemnobrązową próch-
nicę, lekko spiaszczoną (warstwa II); drobnoziarnisty, ciemnożółty piasek
(warstwa III); brunatno-brązową próchnicę pierwotną z dodatkiem niewiel-
kiej ilości piasku (warstwa IV); próchnicę pierwotną przemieszaną z pia-
skiem, spalenizną i niewielką ilością przepalonych kamieni (warstwa V,
kulturowa); calec.

Na podstawie analizy stratygrafii można stwierdzić, że mamy tu do czynie-
nia z wyraźnie wydzielonymi dwoma poziomami zasiedlenia stanowiska.
Obiekty (zachowane reliktowo 2 jamy i palenisko) pochodzą z okresu późne-
go średniowiecza (końca XIII-XV wieku), natomiast wczesnośredniowieczna
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warstwa kulturowa (V) zalegała na głębokości od 48 do 60 cm poniżej pozio-
mu powierzchni współczesnej. Fragmenty ceramiki pozyskane z warstwy re-
prezentują ułamki naczyń ręcznie lepionych i słabo obtaczanych, zdobionych
na powierzchni ornamentyką wielokrotnej linii falistej, ornamentem strefo-
wym w postaci nieregularnej linii falistej ograniczonej obustronnie pojedyn-
czymi bruzdami lub grupą 5 nieregularnie poziomo rytych cienkich bruzd tuż
pod szyjką naczynia (ryc. 19:a-b, d) i naczyń wykonanych na kole garncarskim,
mocno obtaczanych o lekko chropowatych powierzchniach i mocnym wypale,
zdobionych szerokimi bruzdami poziomo rytymi (ryc. 19:c, e). Fragmenty
powyższych naczyń datować możemy ogólnie od przełomu VIII/IX do końca
IX oraz na XI-XII wiek. Z końcową fazą użytkowania powyższej osady może
mieć bezpośredni związek cmentarzysko szkieletowe założone po przeciw-
ległej stronie, datowane na XII wiek (por. ryc. 1).

Lubieszewo stan. 13 – cmentarzysko szkieletowe
Stanowisko położone jest w południowej partii łagodnie opadającego stoku

„Góry Piaskowej”. Założono tam nieregularny wykop o powierzchni 200 m2

w odległości 90–110 m na południe od południowego skraju stan. 2 – osady
OWL (ryc. 3). Bezpośrednio pod powierzchnią humusu odsłonięto zarysy
9 jam grobów szkieletowych, 5 obiektów osadniczych (jam) oraz 1 obiektu
stanowiącego część większego rowu. Z powierzchni zebrano kilkadziesiąt frag-
mentów ceramiki pradziejowej, zaliczonej do okresu wpływów rzymskich
i wczesnego średniowiecza.

Niewielkie skupisko 4 jam osadowych o mocno przemieszanych szaro-
-brązowych stropach zlokalizowane zostało w północno-zachodniej części wyko-
pu, w obrębie wyższej partii opadającego stoku. Poszczególne jamy posadowione
były blisko siebie. W odległości około 1,8 m na południe od jamy nr 5 zlokalizo-
wano zarys pierwszego grobu szkieletowego (nr 1). W niewielkiej odległości od
niego odkryto zarysy dalszych 8 jam grobowych usytuowanych w dolnej partii
cyplowatego stoku „Piaskowej Góry”. Jamy grobowe charakteryzowały się zmienną
orientacją swych osi w stosunku do stron świata i nie tworzyły regularnego układu
rzędowego. Zastanawiający wydaje się być wybór miejsca na lokalizację tego
cmentarzyska – w nisko położonej partii stoku i w bardzo bliskiej odległości od
szerokiego pasa podmokłych łąk, rozciągających się na przestrzeni 2,5 km
w kierunku południowo-zachodnim. Północno-wschodni skraj łąki rozdzielał
funkcjonalnie przestrzeń 200 m pomiędzy cmentarzyskiem (stan. 13) i osadą
wczesnośredniowieczną (stan. 12) funkcjonującą współcześnie z cmentarzyskiem
w XII wieku. W obrębie przebadanej powierzchni stan. 13 wyraźnie wydziela się
część z obiektami osadniczymi (usytuowana w północnej jego partii) od cmenta-
rzyska szkieletowego zlokalizowanego w partii południowej wykopu.
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Groby szkieletowe:
Grób nr 1
Na głębokości 30 cm poniżej poziomu powierzchni współczesnej odkryto

zarys jamy grobowej usytuowanej na osi W-E. Wewnątrz znajdował się szkie-
let kobiety w wieku około 35 lat (Adultus), ułożony w pozycji wyprostowanej
na plecach, głową zwrócony na zachód. Przedramiona ułożone na miednicy.
Brak kości żeber, dłoni i stóp. Czaszka częściowo uszkodzona. Zachowana dł.
szkieletu in situ wynosiła 148 cm. Ogólny stan zachowania szkieletu bardzo
słaby z uwagi na jego zaleganie w warstwie drobnoziarnistego, mocno wilgot-
nego piasku (ryc. 20). Na lewej kończynie górnej (kości ramieniowej) znale-
ziono srebrną monetę – denar, bitą w Sławnie, która wg typologii opracowanej
przez R. Kiersnowskiego należy do typu 14f (Kiersnowski 1960)2.

Grób nr 2
Na głębokości około 29 cm poniżej poziomu powierzchni współczesnej

odsłonięto zarys jamy grobowej mogący pomieścić pierwotnie dwa pochówki,
usytuowany na osi NE-SW (ryc. 20). Wewnątrz jamy spoczywał zdekomple-
towany szkielet ludzki, ułożony pierwotnie w pozycji wyprostowanej na ple-
cach. Brak prawej kończyny górnej (ślad rozkładu próchnicznego) oraz kości
żeber, miednicy, dłoni i części stóp. Czaszka zniszczona, zachowana w dwóch
fragm. przemieszczonych na prawe pobocze jamy i poniżej prawej stopy koń-
czyny dolnej. Zachowana dł. szkieletu in situ wynosiła 145 cm. Warunki zale-
gania analogiczne jak w przypadku grobu nr 1. Brak inwentarza.

Grób nr 3
Na głębokości około 28-29 cm poniżej poziomu powierzchni współczesnej

odkryto regularny zarys jamy grobowej usytuowanej na osi NW-SE (ryc. 20).
Wewnątrz spoczywał bardzo fragmentarycznie zachowany szkielet dziecka
w wieku Infans I/II (około 7 lat) w postaci czaszki, kości kręgosłupa, fragm.
miednicy i prawej kończyny dolnej. Zachowana dł. szkieletu in situ wynosiła
około 90 cm. Na wysokości niezachowanej lewej kończyny dolnej odkryto
krzesiwo (ryc. 24:c), nóż żelazny (ryc. 24:a) oraz skórzaną pochewkę noża
z brązowymi okuciami (ryc. 24:b).

2 Moneta srebrna – denar: Pomorze, Księstwo Sławieńskie, Bogusław Raciborzyc, mennica
Sławno, bita około roku 1190 (określenie J. Pinińskiego z Gabinetu Numizmatycznego MNS
z 1970 roku, średnica monety – około 1,8 cm [ryc. 24:d]) (w zbiorach Działu Numizmatyki
MNS).
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Grób nr 4
Na głębokości około 29 cm poniżej poziomu powierzchni współczesnej od-

kryto zarys jamy grobowej usytuowanej na osi SE-NW (ryc. 21). Wewnątrz jamy
grobowej spoczywał bardzo fragmentarycznie zachowany szkielet ludzki, w po-
staci czaszki i pojedynczych kości kończyn górnych i dolnych. Czaszka ułożona na
prawym łuku skroniowym. Obok czaszki zalegało 10 brązowych kabłączków
skroniowych, mocno spatynowanych, wykonanych z cienkiego drutu brązowego,
z esowatym uszkiem (ryc. 25:a), cztery z podwójnie esowatym uszkiem, średnica
2,8-3,2 cm (ryc. 25:b-e), bez uszka, średnica około 3,3 cm (ryc. 25:f), cztery
z uszkodzonym uszkiem, średnica 2,8-3,4 cm (ryc. 25:g-h, 25:a-b).

Grób nr 5
Na głębokości około 30 cm poniżej poziomu powierzchni współczesnej

odkryto zarys jamy grobowej usytuowanej na osi E-W (ryc. 21). Wewnątrz
jamy spoczywał szkielet kobiety w wieku około 45 lat, ułożony w pozycji
wyprostowanej na plecach. Czaszka ułożona na prawym łuku skroniowym.
Brak kości żeber, miednicy, dłoni oraz stóp. Lewe przedramię ułożone skośnie
na miednicy, lewa kończyna dolna lekko ugięta w kolanie. Obok czaszki zalegał
pojedynczy, duży kabłączek skroniowy z brązowego drutu, z podwójnie esowa-
tym uszkiem, średnica 7,5 cm (ryc. 26:c). Zachowana in situ dł. szkieletu
wynosiła około 135 cm.

Zbiory: Dział Archeologii MNS, nr inw. A/17.208 (dotyczy inwentarza
wszystkich grobów).

Grób nr 6
Na głębokości około 28 cm poniżej poziomu powierzchni współczesnej

odkryto zarys jamy grobowej usytuowanej na osi E-W. Wewnątrz wypełniska
jamy zachowały się wyłącznie ślady po kilkunastu próchnicznie rozłożonych
kościach szkieletu zalegającego pierwotnie w drobnoziarnistym, wilgotnym
piasku. Inwentarza brak.

Grób nr 7
Na głębokości około 29 cm poniżej poziomu powierzchni współczesnej

odkryto zarys jamy grobowej usytuowanej na osi SE-WN. Wewnątrz wypełni-
ska jamy zachowało się zaledwie kilka niewielkich kości z górnej partii szkiele-
tu. Pozostałe części szkieletu uległy rozkładowi.

Grób nr 8
Na głębokości około 30 cm poniżej poziomu powierzchni współczesnej od-

kryto zarys jamy grobowej usytuowanej na osi W-E. Wewnątrz jamy zachowało
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się śladowo kilka fragm. górnej partii szkieletu ułożonego pierwotnie w pozycji
wyprostowanej na plecach, zachowane w daleko posuniętym rozkładzie z powo-
du zalegania w warstwie drobno ziarnistego, mocno wilgotnego piasku.

Grób nr 9
Na głębokości około 30 cm poniżej poziomu powierzchni współczesnej

odkryto zarys jamy grobowej usytuowany na osi SW-NE. Wewnątrz spoczy-
wał częściowo zdekompletowany szkielet ludzki ułożony w pozycji wyprosto-
wanej na plecach, głową skierowany na NE (ryc. 21). Czaszka ułożona na
prawym łuku skroniowym. Kończyny górne częściowo zachowane (brak kości
przedramion i dłoni). Brak kości żeber, miednicy oraz obu stóp kończyn
dolnych. Zachowana in situ dł. szkieletu wynosiła 120 cm. Inwentarza brak.

Analiza inwentarza
Chronologię grobu szkieletowego nr 1 określa srebrna moneta – denar

Bogusława Raciborzyca, bity w mennicy w Sławnie w 1190 roku. Datuje on
dość precyzyjnie założenie grobu na koniec XII wieku. Wyposażenie grobu
dziecka (nr 3) w nóż żelazny, pochewkę skórzaną i dwuramienne krzesiwo
żelazne – przedmioty, które należy datować w dość szerokich ramach chrono-
logicznych od 2. połowy XI do końca XII wieku, nie pozwala na ściślejszą
datację. Podobnego typu krzesiwo dwukabłąkowe pochodzi z płaskiego cmen-
tarzyska w obudowie kamiennej z Łączyna Starego, gm. Dzierzgowo (grób
nr 1) z terenu Mazowsza płockiego. Cmentarzysko datowane jest od 2. połowy
XI do połowy XIII wieku (Miśkiewiczowa 1982, 185, 241, tabl. 14:5). Przyjąć
zatem możemy, iż analizowany egzemplarz krzesiwa pochodzi z XII wieku,
najprawdopodobniej z 2. jego połowy. Datowanie to potwierdza też wielkość,
forma i bogaty wystrój pochewki skórzanej, typowy dla znalezisk tego typu
egzemplarzy z XI-XII wieku. Pod względem formy i wielkości posiada dość
bliską analogię w pochewce skórzanej odkrytej w grobie szkieletowym nr 8
w Cewlinie, pow. Koszalin. Cmentarzysko wydatowano na XI-XII wiek,
z możliwością kontynuacji jego użytkowania jeszcze w XIII wieku (Łosiński
1958, 264, ryc. 9a, 280-281).

Inwentarz grobu nr 4 stanowiła kolekcja 10 dość jednolitych wielkościowo
esowatych kabłączków skroniowych, wykonanych z cienkiego drutu brązowe-
go o średnicy od 2,8 do 3,4 cm (ryc. 25:a-h, 26:a-b). Wszystkie egzemplarze
pozbawione były zdobienia i charakteryzowały się gładką powierzchnią. Ty-
pologicznie zaliczamy je do kabłączków esowatych odmiany B typu III, cha-
rakteryzujących się wielkością średnicy wewnętrznej od 2,0 do 5,0 cm. Eg-
zemplarze tej odmiany najliczniej reprezentowane są na stanowiskach z XI-
XIII wieku. Najbliższe analogie znamy z cmentarzysk szkieletowych w Kuno-
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wie, gm. Stargard Szczeciński (XI-XII wiek), Biernatkach (X-XIII wiek), Na-
dziejewie (2. połowa X-XII wiek) i Młodzikowie (X/XI-połowa XII wieku) na
terenie woj. wielkopolskiego (Kó ka-Krenz 1993, 48-49). Na terenie Wielko-
polski i Śląska kabłączki esowate odmiany B typu III używane były głównie
w okresie od XI do XIII wieku. Na podstawie powyższych analogii inwentarz
grobu nr 4 datować należy na wiek XII.

Ostatnim pochówkiem z wyposażeniem był grób nr 5 (kobiety w wieku
około 45 lat) zawierający 1 egzemplarz dużego esowatego kabłączka skro-
niowego o wewnętrznej średnicy 7,5 cm. Typologicznie zaliczamy go do
odmiany C typu III kabłączków esowatych. Egzemplarze tego typu dość
rzadko występują na terenie Pomorza, dość licznie na obszarze zachodniej
Wielkopolski (Młodzikowo, Iwno, Krzyszkowo, Oborniki), Kujaw i Ma-
zowsza. Liczniej występują na stanowiskach datowanych od 2. połowy XI,
a najliczniej na stanowiskach datowanych na XII i XIII wiek (Kó ka-Krenz
1993, 49).

Uzyskane analogie pozwalają odnieść chronologię cmentarzyska na stan. 13
w Lubieszewie do wieku XII, być może wyłącznie do 2. jego połowy.

Lubieszewo stan. 13 – osada wielokulturowa
Jama nr 1
Pod warstwą humusu współczesnego o miąższości 30 cm odkryto nieregu-

larnie owalny zarys jamy nr 1 o rozmiarach 170 × 70 cm, usytuowanej na osi
SE-NW. Na jej wypełnisko złożyła się brązowa próchnica przemieszana
z piaskiem. W północnej partii jamy zlokalizowano odrębny, intensywnie
czarny, nieregularnie kolisty kształt małej jamki (grobu ciałopalnego) o średni-
cy 32 × 28 cm z przepalonymi kośćmi na powierzchni, wkopanego wtórnie
w jamę (ryc. 22). W przekroju poprzecznym obiekt miał zarys nieckowaty
(ryc. 23). W dolnej części obiektu znaleziono 11 ułamków ceramiki kultury
pucharów lejkowatych, w tym fragm. partii brzegowych pucharów (ryc. 27:a-b).

Zbiory: Dział Archeologii MNS, nr inw. A/17.216.

Jama nr 2
Czworoboczny, nieregularny, brązowo-szary zarys wypełniska jamy nr 2

odkryto pod warstwą humusu współczesnego o miąższości 31 cm (184 ×
142 cm) (ryc. 22). W przekroju jama miała kształt nieckowatego zagłębienia
(24-25 cm) (ryc. 23). Wypełnisko jamy bez zawartości kulturowej.

Jama nr 3
Nieregularny, owalny zarys (190 × 160 cm) stropu jamy nr 3 odsłonięto

pod warstwą humusu współczesnego o miąższości 30 cm. Wypełnisko stano-
wiła brązowo-szara próchnica przemieszana z piaskiem (ryc. 22). Dno jamy,
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nieckowato zagłębione w piaszczyste podłoże na głębokość do 38 cm nie
zawierało treści kulturowej (ryc. 23).

Jama nr 4
Nieregularny, owalny zarys jamy odkryto na głębokości około 15 cm poni-

żej poziomu powierzchni współczesnej (ryc. 22). Zagłębiona na około 100 cm,
w części spągowej wypełniona była piaskiem z niewielką ilością popiołu. Wy-
pełnisko jamy nie zawierało zawartości kulturowej (ryc. 23).

Jama nr 5
Na głębokości około 29 cm poniżej poziomu powierzchni współczesnej,

odsłonięto czworoboczny, nieregularny zarys obiektu (3,0 × 1,70-2,10 m).
Na wypełnisko jamy złożyły się trzy warstwy: szaro-żółty piasek, warstewka
spalenizny oraz brązowo-szary piasek (ryc. 23:b). Maksymalna głębokość wy-
pełniska nie przekraczała 74 cm (ryc. 23:a, c). Całkowita wielkość konstrukcji
kamiennej posadowionej w jamie wynosiła 200 × 180 cm. Wypełnisko jamy
bez zawartości kulturowej. W pobliżu obiektu znaleziono natomiast 21 fragm.
naczyń z okresu wpływów rzymskich (ryc. 27:f-g), 24 fragm. ceramiki ogólnie
datowanej na pradzieje (ryc. 27:a-b), 3 fragm. ceramiki wczesnośredniowiecznej
z IX wieku (ryc. 27:c, e), 1 fragm. siwionej ceramiki późnośredniowiecznej
z XV wieku.

Zbiory: Dział Archeologii MNS, nr inw. A/17.216.

Podsumowanie
Najstarsze, stabilne osadnictwo wczesnośredniowieczne w rejonie Lubie-

szewa reprezentuje rozpoznana sondażowo osada na stan. 9 (Gryfice), datowa-
na na okres od przełomu VII/VIII do przełomu VIII/IX wieku. Trzeba przy
tym zaznaczyć, iż datowanie to dotyczy wyłącznie niewielkiego wycinka osa-
dy. Nieco młodszą metrykę mają dobrze rozpoznane i przebadane obiekty
typu Alt Käbelich odkryte w trakcie badań osady pradziejowej z okresu wędró-
wek ludów na stan. Lubieszewo 2 (por. Wołągiewicz 1997). Końcowy etap
wczesnośredniowiecznego osadnictwa w okolicach Lubieszewa reprezentuje
cząstkowo rozpoznana osada na stan. 12, usytuowana w północnej partii współ-
czesnej wsi, datowana od przełomu VIII/IX do końca IX i na XI-XII wiek.
Z końcowym okresem funkcjonowania osady na stan. 12 wiąże się cmentarzy-
sko szkieletowe (stan. 13). Pośrednio wnioskować możemy, że osadnictwo na
stan. 12 reprezentowało nieprzerwaną ciągłość osadniczą od przełomu VIII/IX
do końca XII wieku oraz później, w okresie XIII-XV stulecia, potwierdzoną
przez źródła pisane z 1280 roku (Wołągiewicz 1972, 318).



139

Nadmienić tu należy, iż autor nie podziela poglądu lansowanej ostatnio
przez grono kilku badaczy hipotezy znacznego „odmłodzenia” chronologii
starszej i młodszej fazy wczesnego średniowiecza, dotyczącej wydzielonego
obszaru Słowiańszczyzny północno-zachodniej. Uważa ją za nieudowodnioną
i niedającą podstaw do wprowadzania zmian w dotychczasowych ustaleniach
chronologicznych przyjętych dla wczesnego średniowiecza obszaru Pomorza
Zachodniego (Porzeziński 2007/2008, 98-100).

Reasumując, należy stwierdzić, iż obszar Lubieszewa w okresie wczesnego
średniowiecza reprezentował osadnictwo otwarte typu wiejskiego, gospodar-
czo uwarunkowane na maksymalne wykorzystanie lokalnych warunków śro-
dowiska przyrodniczego dla rozwoju rolnictwa i chowu zwierząt, pozyskiwania
zbiorów runa leśnego oraz niezbędnego uzupełnienia podstawowych dóbr
konsumpcyjnych pozyskiwanych poprzez rybołówstwo z pobliskiej, niezwykle
zasobnej w ryby rzeki Regi. Dostępne, podstawowe surowce w postaci drewna
i gliny służyły do zaspokojenia podstawowych funkcji bytu codziennego,
w tym przygotowania i przechowania dóbr konsumpcyjnych.
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Ryc. 1. Lubieszewo, gm. Gryfice. Lokalizacja stanowisk w okolicy wsi: 1 – Lubieszewo stan. 1
(cmentarzysko płaskie z fazy HD3-B1); 2a – Lubieszewo stan. 2 (groby kurhanowe z fazy B1
i groby płaskie z fazy B1); 2b – Lubieszewo stan. 2 (osada grupy dębczyńskiej z okresu wędrówek
ludów, obozowisko wczesnośredniowieczne); 3 – Lubieszewo stan. 3 (groby kurhanowe z fazy
B2); 4 – Lubieszewo stan. 4 (osada wczesnośredniowieczna); 5 – Lubieszewo stan. 5 (osada WS);
6 – Lubieszewo stan. 6 (ślad osadniczy wczesnośredniowieczny); 7 – Lubieszewo stan. 7 (osada
neolityczna); 8 – Lubieszewo stan. 8 (osada wczesne średniowiecze / późne średniowiecze); 9 –
Lubieszewo stan. 9 (osada stariożytność, wczesne średniowiecze); 10 – Lubieszewo stan. 10 (osada
kultury łużyckiej [?]); 11 – Lubieszewo stan. 11 (osada kultury łużyckiej [?]); 12 – Lubieszewo
stan. 12 (osada wczesnośredniowieczna / późnośredniowieczna); 13 – Lubieszewo stan. 13
(cmentarzysko wczesnośredniowieczne); 14 – Lubieszewo (osada z okresu rzymskiego); G-9 –
Gryfice stan. 9 (osada wczesnośredniowieczna); G-8 – Gryfice stan. 8 (osada wczesno-
średniowieczna); G-7 – Gryfice stan. 7 (osada z okresu rzymskiego – wczesnego średniowiecza);
G-5 – Gryfice stan. 5 (osada późnośredniowieczna); G-3 – Gryfice stan. 3 (osada wczesno-
średniowieczna / późnośredniowieczna); G-2 – Gryfice stan. 2 (osada średniowieczna) (wg
R. Wołągiewicza [1969b] z uzupełnieniem autora, rys. A. Ryś)
Fig. 1. Lubieszewo, Gryfice commune. Location of the sites near the village: 1 – Lubieszewo site
1 (flat cemetery from phase HD3-B1); 2a – Lubieszewo site 2 (barrow graves from phase B1 and
flat graves from phase B1); 2b – Lubieszewo site 2 (settlement of the Dębczyno Group from the
Migration Period, an early medieval campsite); 3 – Lubieszewo site 3 (barrow graves from phase
B2); 4 – Lubieszewo site 4 (early medieval settlement); 5 – Lubieszewo site 5 (early medieval
settlement); 6 – Lubieszewo site 6 (early medieval settlement trace); 7 – Lubieszewo site 7
(Neolithic settlement); 8 – Lubieszewo site 8 (early medieval / high medieval settlement); 9 –
Lubieszewo site 9 (ancient / early medieval settlement); 10 – Lubieszewo site 10 (Lusatian Culture
[?] settlement); 11 – Lubieszewo site 11 (Lusatian Culture [?] settlement); 12 – Lubieszewo site
12 (early medieval / high medieval settlement); 13 – Lubieszewo site 13 (early medieval cemetery);
14 – Lubieszewo (settlement from the Roman Period); G-9 – Gryfice site 9 (early medieval
settlement); G-8 – Gryfice site 8 (early medieval settlement); G-7 – Gryfice site 7 (settlement
from the Roman Period / the Early Middle Ages); G-5 – Gryfice site 5 (high medieval settlement);
G-3 – Gryfice site 3 (early medieval / high medieval settlement); G-2 – Gryfice site 2 (medieval
settlement) (after R. Wołągiewicz 1969b, supplemented by the author, drawing A. Ryś)
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Ryc. 2. Lubieszewo, gm. Gryfice, stan. 1. Zrekonstruowane naczynie gliniane z wykopu VI, ar 57
(warstwy podglebia) (rys. K. Chmara)
Fig. 2. Lubieszewo, Gryfice commune, site 1. Reconstructed clay vessel from trench VI, are 57
(subsoil layers) (drawing K. Chmara)
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Ryc. 3. Lubieszewo, gm. Gryfice. Lokalizacja stanowisk rozpoznanych badaniami wyko-
paliskowymi w najbliższej okolicy wsi: Lubieszewo stan. 1 (cmentarzysko płaskie z fazy
HD3-B1); Lubieszewo stan. 2 (groby kurhanowe z fazy B1 [„Sandberg”], groby płaskie z fazy
B1, osada z okresu wędrówek ludów, obozowisko wczesnośredniowieczne); Gryfice stan. 9 (osada
wczesnośredniowieczna); Lubieszewo stan. 13 (cmentarzysko wczesnośredniowieczne). Legenda:
1 – groby ciałopalne; 2 – jamy; 3 – półziemianki; 4 – groby szkieletowe; 5 – paleniska
(wg R. Wołągiewicza 1997)
Fig. 3. Lubieszewo, Gryfice commune. Location of sites discovered by excavations in the immediate
vicinity of the village: Lubieszewo site 1 (flat cemetery from phase HD3-B1); Lubieszewo site 2
(barrow graves from phase B1 [„Sandberg”], flat graves from phase B1, a Migration Period
settlement, an early medieval campsite); Gryfice site 9 (early medieval settlement); Lubieszewo
site 13 (early medieval cemetery). Legend: 1 – cremation graves; 2 – pits; 3 – semi-dugouts; 4 –
inhumation graves; 5 – hearths (after R. Wołągiewicz 1997)
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Ryc. 4. Lubieszewo, gm. Gryfice, stan. 2. Rzut poziomy zarysów wypełniska stropów półziemianek
nr 1 i 2. Legenda: 1 – spalenizna; 2 – kamienie; 3 – skupisko fragm. kości; 4 – wypełnisko brązowo-
-szare; 5 – piasek żółto-szary; 6 – żółte podłoże glebowe (calec) (wg K. Andrzejewskiej,
rys. A. Ryś)
Fig. 4. Lubieszewo, Gryfice commune, site 2. Ground plan of the outlines of the fill of the roofs
of semi-dugouts 1 and 2. Legend: 1 – burning; 2 – stones; 3 – concentration of bone fragments;
4 – brown-grey fill; 5 – yellow-grey sand; 6 – yellow undisturbed subsoil (after K. Andrzejewska,
drawing A. Ryś)
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Ryc. 5. Lubieszewo, gm. Gryfice, stan. 2. Rzut poziomy dolnej partii wypełniska półziemianki nr 1
i profili pionowych wypełniska po linii: A-B, C-D, E-F, G-H. Legenda: 1 – wypełnisko brązowo-
szare; 2 – żółte podłoże glebowe (calec); 3 – kamienie; 4 – skupisko fragm. ceramiki; 5 – fragm.
ceramiki; 6 – moneta (dirham) (wg K. Andrzejewskiej, rys. A. Ryś)
Fig. 5. Lubieszewo, Gryfice commune, site 2. Ground plan of the lower part of the fill of the
semi-dugout 1 and of vertical sections of the fill along the lines: A-B, C-D, E-F, G-H. Legend:
1 – brown-grey fill; 2 – yellow undisturbed subsoil; 3 – stones; 4 – concentration of pottery
sherds; 5 – pottery sherds; 6 – coin (dirham) (after K. Andrzejewska, drawing A. Ryś)
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Ryc. 6. Lubieszewo, gm. Gryfice, stan. 2. Rzut poziomy dolnej partii wypełniska półziemianki nr 2
i profili wypełniska po linii: A-B, C-D, E-F i G-H. Legenda: 1 – wypełnisko brązowo-szare;
2 – żółte podłoże glebowe (calec); 3 – kamienie; 4 – spalenizna; 5 – popiół (wg K. Andrzejewskiej,
rys. A. Ryś)
Fig. 6. Lubieszewo, Gryfice commune, site 2. Ground plan of the lower part of the fill of semi-
dugout 2 and of sections of the fill along the lines: A-B, C-D, E-F, G-H. Legend: 1 – brown-grey
fill; 2 – yellow undisturbed subsoil; 3 – stones; 4 – burning; 5 – ash (after K. Andrzejewska,
drawing A. Ryś)
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Ryc. 7. Lubieszewo, gm. Gryfice, stan. 2. Naczynia gliniane z wypełniska półziemianki nr 1
(rys. K. Chmara)
Fig. 7. Lubieszewo, Gryfice commune, site 2. Clay vessels from the fill of semi-dugout 1 (drawing
K. Chmara)
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Ryc. 8. Lubieszewo, gm. Gryfice, stan. 2. Fragm. ceramiki z wypełniska półziemianki nr 1
(rys. K. Chmara, fot. L. Kopczyska)
Fig. 8. Lubieszewo, Gryfice commune, site 2. Pottery sherds from the fill of semi-dugout 1
(drawing K. Chmara, photo L. Kopczyska)

Ryc. 9. Lubieszewo, gm. Gryfice, stan. 2. Fragm. ceramiki z wypełniska półziemianki nr 2
(rys. K. Chmara)
Fig. 9. Lubieszewo, Gryfice commune, site 2. Pottery sherds from the fill of semi-dugout 2
(drawing K. Chmara)
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Ryc. 10. Gryfice, gm. loco, stan. 9. Rzut poziomy wypełniska palenisk nr 76 i 77 w obrębie
ćw. A ara 224 oraz profile palenisk. Legenda – por. ryc. 11 (wg K. Bieleckiej i B. Ostachiewicz,
rys. A. Ryś)
Fig. 10. Gryfice, Gryfice commune, site 9. Ground plan of the fill of hearths 76 and 77 in quarter A
of are 224 and sections of hearths. Legend – see fig. 11 (after K. Bielecka and B. Ostachiewicz,
drawing A. Ryś)
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Ryc. 11. Gryfice, gm. loco, stan. 9. Rzut poziomy wypełniska półziemianki nr 1 w ćw. A ara 234
wraz z pionowym przekrojem profilowym po linii A-B. Legenda (do ryc. 10-12): 1 – pozostała
powierzchnia podłoża glebowego (calca); 2 – ciemnożółte podłoże glebowe (calec); 3 – wypełnisko
brązowo-szare; 4 – wypełnisko szaro-brunatne; 5 – spalenizna przemieszana z piaskiem; 6 –
próchnica przemieszana z bryłkami polepy; 7 – kamienie; 8 – warstwa humusu współczesnego;
9 – polepa koloru ceglastego; 10 – polepa z domieszką ciemnoszarego piasku; 11 – fragm. ceramiki
(wg K. Bieleckiej, B. Ostachiewicz i R. Wołągiewicza, rys. A. Ryś)
Fig. 11. Gryfice, Gryfice commune, site 9. Ground plan of the fill of semi-dugout 1 in quarter
A of are 234 with a vertical section along the line A-B. Legend (to figs. 10-12): 1 – remaining
surface of the undisturbed subsoil; 2 – dark yellow undisturbed subsoil; 3 – brown-grey fill; 4 –
grey-dark brown fill; 5 – burning mixed with sand; 6 – humus mixed with lumps of cob; 7 –
stones; 8 – modern humus; 9 – brick-red cob; 10 – cob mixed with dark grey sand; 11 – pottery
sherds (after K. Bielecka, B. Ostachiewicz and R. Wołągiewicz, drawing A. Ryś)
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Ryc. 12. Gryfice, gm. loco, stan. 9. Rzut poziomy zarysu stropu paleniska nr 75 – pieca (a), rzut
poziomy dolnego poziomu wypełniska (b), profil paleniska (c) oraz profil wykopu (d). Legenda –
por. ryc. 11 (wg K. Bieleckiej, B. Ostachiewicz i R. Wołągiewicza, rys. A. Ryś)
Fig. 12. Gryfice, Gryfice commune, site 9. Ground plan of the outline of the top of hearth 75 –
oven (a), ground plan of the bottom level of the fill (b), section of the heath (c) section of digging
site (d). Legend – see fig. 11 (after K. Bielecka, B. Ostachiewicz and R. Wołągiewicz, drawing
A. Ryś)
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Ryc. 13. Gryfice, gm. loco, stan. 9. Wybór fragm. ceramiki: a – fragm. siwaka z powierzchni
podglebia w arze 234; b – fragm. naczynia typu Feldberg z wypełniska półziemianki nr 1; c-f –
fragm. ceramiki z wypełniska paleniska nr 75 – pieca; g – fragm. naczynia typu Menkendorf
z powierzchni podglebia w ćw. B ara 244 (rys. K. Chmara)
Fig. 13. Gryfice, Gryfice commune, site 9. Selection of pottery sherds: a – greyware vessel sherd
from the surface of subsoil in are 234, b – part of a type Feldberg vessel from the fill of semi-
dugout 1, c-f – pottery sherds from the fill of hearth 75 – oven, g – part of a type Menkendorf
vessel from the surface of subsoil in quarter B of are 244 (drawing K. Chmara)
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Ryc. 14. Lubieszewo, gm. Gryfice, stan. 12. Rzut poziomy wykopu sondażowego wraz z lokalizacją
jam nr 1 i 2 oraz paleniska nr 1 (wg B. Ostachiewicz, rys. A. Ryś)
Fig. 14. Lubieszewo, Gryfice commune, site 12. Ground plan of the trial trench and the location
of pits 1 and 2, and hearth 1 (after B. Ostachiewicz, drawing A. Ryś)

Ryc. 15. Lubieszewo, gm. Gryfice, stan. 12. Rzut poziomy wypełniska stropu jam nr 1 i 2 oraz ich
przekroje pionowe po linii A-B i C-D (wg B. Ostachiewicz, rys. A. Ryś)
Fig. 15. Lubieszewo, Gryfice commune, site 12. Ground plan of the fill of the top of pits 1 and 2
and their vertical sections along the lines A-B and C-D (after B. Ostachiewicz, drawing A. Ryś)
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Ryc. 16. Lubieszewo, gm. Gryfice, stan. 12. Rzut poziomy wypełniska stropu paleniska wraz
z przekrojem pionowym po linii A-B (wg B. Ostachiewicz, rys. A. Ryś)
Fig. 16. Lubieszewo, Gryfice commune, site 12. Ground plan of the fill of the top of the hearth
with a vertical section along the line A-B (after B. Ostachiewicz, drawing A. Ryś)
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Ryc. 18. Lubieszewo, gm. Gryfice, stan. 12. Profil ściany południowej wykopu. Legenda: 1 –
piasek koloru ciemnożółtego; 2 – warstwa kulturowa; 3 – calec; 4 – warstwa próchnicy pierwotnej;
5 – humus współczesny (ziemia orna); 6 – kamienie; 7 – warstwa próchnicy ciemnobrązowej
(wg B. Ostachiewicz, rys. A. Ryś)
Fig. 18. Lubieszewo, Gryfice commune, site 12. Section of the northern wall of the trench. Legend:
1 – dark yellow sand; 2 – cultural layer; 3 – undisturbed subsoil; 4 – original humus layer; 5 –
modern arable humus; 6 – stones; 7 – layer of dark brown humus (after B. Ostachiewicz, drawing
A. Ryś)

Ryc. 17. Lubieszewo, gm. Gryfice, stan. 12. Profil ściany wschodniej wykopu: a – północna partia
wykopu; b – południowa partia wykopu (wg B. Ostachiewicz, rys. A. Ryś)
Fig. 17. Lubieszewo, Gryfice commune, site 12. Section of the eastern wall of the trench: a –
northern part of the trench, b – southern part of the trench (after B. Ostachiewicz, drawing
A. Ryś)
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Ryc. 19. Lubieszewo, gm. Gryfice, stan. 12. Wybór materiału ceramicznego w wypełniska warstwy
kulturowej (poziomu V) (rys. K. Chmara)
Fig. 19. Lubieszewo, Gryfice commune, site 12. Selection of ceramic material from the fill of the
cultural layer (level V) (drawing K. Chmara)
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Ryc. 20. Lubieszewo, gm. Gryfice, stan. 13. Rzut poziomy grobów szkieletowych nr: 1, 2 i 3
(wg B. Lechety, rys. A. Ryś)
Fig. 20. Lubieszewo, Gryfice commune, site 13. Ground plan of inhumation graves 1, 2 and 3
(after B. Lecheta, drawing A. Ryś)
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Ryc. 21. Lubieszewo, gm. Gryfice, stan. 13. Rzut poziomy grobów nr: 9, 4 i 5 (wg B. Lechety,
rys. A. Ryś)
Fig. 21. Lubieszewo, Gryfice commune, site 13. Ground plan of inhumation graves 9, 4 and 5
(after B. Lecheta, drawing A. Ryś)
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Ryc. 22. Lubieszewo, gm. Gryfice, stan. 13. Rzut poziomy wypełniska jam nr: 1, 2, 3 i 4
(wg B. Lechety, rys. A. Ryś)
Fig. 22. Lubieszewo, Gryfice commune, site 13. Ground plan of the fill of pits 1, 2, 3 and 4
(after B. Lecheta, drawing A. Ryś)
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Ryc. 23. Lubieszewo, gm. Gryfice, stan. 13. Profile wypełniska jamy nr 5 (a-d) oraz jam: nr 4 (e),
nr 1 (f), nr 2 (g) i nr 3 (h) (wg B. Lechety, rys. A. Ryś)
Fig. 23. Lubieszewo, Gryfice commune, site 13. Sections of the fill of pit 5 (a-d) and pits 4 (e),
1 (f), 2 (g), and 3 (h) (after B. Lecheta, drawing A. Ryś)
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Ryc. 24. Lubieszewo, gm. Gryfice, stan. 13: a – nóż żelazny, b – pochewka skórzana noża
z brązowymi okuciami, c – krzesiwo żelazne, d – moneta (denar) z grobu nr 1 (wszystkie z grobu
nr 3) (rys. K. Chmara)
Fig. 24. Lubieszewo, Gryfice commune, site 13: a – iron knife, b – leather knife sheath with brass
fittings, c – iron strike-a-light, d – coin (denar) from grave 1 (all from Grave 3) (drawing
K. Chmara)
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Ryc. 25. Lubieszewo, gm. Gryfice, stan. 13: brązowe kabłączki esowate (a-h) z grobu nr 4
(rys. A. Ryś)
Fig. 25. Lubieszewo, Gryfice commune, site 13: bronze S-shaped temple rings (a-h) from grave 4
(drawing A. Ryś)
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Ryc. 26. Lubieszewo, gm. Gryfice, stan. 13: brązowe kabłączki esowate z grobu nr 4 (a-b) i grobu
nr 9 (c) (rys. A. Ryś)
Fig. 26. Lubieszewo, Gryfice commune, site 13: bronze S-shaped temple rings from grave 4
(a-b) and grave 9 (c) (drawing A. Ryś)

Ryc. 27. Lubieszewo, gm. Gryfice, stan. 13. Wybór fragm. ceramiki pradziejowej z warstwy V
(podglebia) z okresu: neolitu (a-b), wpływów rzymskich (d, f-g) i wczesnego średniowiecza (c, e)
(rys. A. Ryś)
Fig. 27. Lubieszewo, Gryfice commune, site 13. Selection of prehistoric pottery sherds from
layer V (subsoil) from: the Neolithic (a-b), the Roman Period (d, f-g) and the Early Middle Ages
(c, e) (drawing A. Ryś)
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Antoni Porzeziński

Lubieszewo, Gryfice commune – an early medieval settlement complex
from the 8th-12th centuries AD

Summary

Archaeological excavations in Lubieszewo were conducted in 1937-1939 and
1964-1970. Early medieval settlement was identified during field survey in 1967.
The first trace of early medieval settlement was found during research at site 1. It
was a single handmade vessel from the second half of the 7th century. Thanks to test
excavations, early medieval settlement features at site 9 (Gryfice) and sites 12 and 13
in Lubieszewo were discovered. At site 9 (Gryfice), 4 early medieval features were
discovered including 1 semi-dugout, 2 hearths and 1 oven. Archaeological artefacts
obtained from their fills, in the form of handmade and roughly slow wheel-made
pottery, allow the site to be dated to between the turn of the 7th and 8th centuries and
the turn of the 8th and 9th centuries. At site 13, relics of 5 settlement features (pits)
and 9 inhumation graves were discovered. The settlement features were con-
centrated in the northern part of the trench within a small cluster. On the basis of
the ceramic material obtained from their fills, they can be classified as belonging to
the Neolithic Funnel Beaker Culture and to the Roman Period. In the southern part
of the trench, relics of 9 early medieval inhumation graves were found. As many as 4
out of 9 burials had grave goods. The cemetery is dated to the 12th century, most
likely its second half. Moreover, the author states that he does not share the view
about a ‘younger’ dating of the early Middle Ages that has been promoted recently
for the north-western Slavic lands as there are no real grounds for accepting and
applying it in Western Pomerania.


