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Anna B. Kowalska, Krzysztof Kowalski

Wczesnośredniowieczna osada w Kunowie, gm. Kobylanka
Early Medieval settlement from Kunowo, Kobylanka Commune

Wieś Kunowo położona jest w północnej części jeziora Miedwie, na jego prawym brzegu, w obrębie Równiny Pyrzycko-Stargardzkiej na Pobrzeżu Szczecińskim (Kondracki 2009, 52). Wytworzone wokół jeziora urodzajne czarne ziemie
sprzyjały osadnictwu w starożytności i średniowieczu. W rejonie wsi odkryto kilkadziesiąt stanowisk archeologicznych, w tym osiem datowanych na wczesne
średniowiecze, od VIII do XII wieku (ryc. 1). Wśród nich wyróżniono dwie osady,
dwa cmentarzyska szkieletowe oraz dwa punkty i cztery ślady osadnicze, wskazujące na dość intensywne użytkowanie okolicy w tym okresie (arkusz AZP 3209; por. Katalog zabytków, 401-411). W obrębie stanowiska zaewidencjonowanego
jako Kunowo, stan. 12, przeprowadzono jesienią 2008 roku badania archeologiczne wyprzedzające inwestycję budowlaną.
Działka nr 188, na terenie której przeprowadzone zostały prace archeologiczne, znajduje się przy drodze do Skalina, w północnej części wsi i północnej
części strefy ochronnej wyznaczonej dla stanowiska archeologicznego nr 12. Zlokalizowana jest u podnóża niewielkiego wzniesienia opadającego łagodnie w kierunku zachodnim (do jeziora) i wschodnim. Działka wykorzystywana była pod
uprawy rolne, a kilka lat przed podjęciem prac inwestycyjnych była ugorowana.
W warstwie ornej, na całej powierzchni działki, w kretowiskach występowały
fragmenty ceramiki wczesnośredniowiecznej i kości zwierzęcych, a po odhumusowaniu i oczyszczeniu części przeznaczonej pod zabudowę zarysowały się stropy
obiektów archeologicznych, które grupowały się w północnej i zachodniej części
działki (ryc. 3). W sumie odkryto i wyeksplorowano 11 obiektów o różnym
kształcie, miąższości, zróżnicowanych wypełniskach oraz funkcji (ryc. 2).
Obiekt nr 1 (ryc. 4:1)
Lokalizacja: północno-zachodnia część działki nr 188;
Kształt: w stropie rysował się koliście z nieregularną krawędzią, w cięciu proﬁlowym po osi W-E
płytkie, nieckowate zagłębienie;
Wypełnisko: 1 – warstwa ciemnej próchnicy (wypełnisko obiektu), 2 – szara próchnica z wtrętami
gliny, 3 – glina (przewarstwienie w obrębie warstwy 2), 4 – żółta glina przebarwiona szarą
próchnicą, 5 – calec: żółta glina z wytrąceniami wapiennymi;
Zawartość: 10 fragm. ceramiki wczesnośredniowiecznej, w tym 2 fragm. brzegów; 1 fragm. kości
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zwierzęcej (nr inw. 1/08; 2/08), ryc. 9:1-2;
Funkcja: pozostałość jamy gospodarczej prawdopodobnie funkcjonalnie związanej z obiektem nr 2.
Obiekt nr 2 (ryc. 4:1)
Lokalizacja: północno-zachodnia część działki nr 188;
Kształt: w stropie rysował się koliście z nieznacznie nieregularną krawędzią, w cięciu proﬁlowym
po osi W-E płytkie, nieckowate zagłębienie z nieregularnie rysującym się dnem;
Wypełnisko: wyróżniono trzy warstwy (od stropu): warstwę ciemnej próchnicy; warstwę żółtej
gliny, warstwę gliny ze spalenizną;
Zawartość: 7 fragm. ceramiki wczesnośredniowiecznej, w tym 1 fragm. części przydennej;
Funkcja: pozostałość jamy gospodarczej prawdopodobnie funkcjonalnie związanej z obiektem nr 1.
Obiekt nr 3 (ryc. 4:2)
Lokalizacja: północno-zachodnia część działki nr 188, na S od kompleksu obiektów nr 1 i 2;
Kształt: w stropie rysował się nieregularnie, w cięciu proﬁlowym po osi W-E bardzo płytkie, nieckowate zagłębienie z regularnie rysującym się dnem;
Wypełnisko: wyróżniono szarą próchnicę z soczewkami gliny oraz calec: żółtą glinę;
Zawartość: 1 fragm. ceramiki wczesnośredniowiecznej – brzuśca, 1 fragm. kości zwierzęcej;
Funkcja: nieokreślona, być może powiązany funkcjonalnie z obiektami nr 1 i 2.
Obiekt nr 4 (ryc. 4:3)
Lokalizacja: północno-zachodnia część działki nr 188, na S od obiektów nr 1, 2 i 3;
Kształt: w stropie rysował się prawie prostokątnie, z zaokrąglonymi narożami, w cięciu proﬁlowym
po osi W-E płytkie, nieckowate zagłębienie z dość regularnie rysującym się dnem, w którym pojedynczo wystąpiły kamienie;
Wypełnisko: ciemnoszara-brunatna próchnica z wtrętami żółtej gliny, calec: żółta glina;
Zawartość: 9 fragm. ceramiki wczesnośredniowiecznej: 1 fragm. części przydennej, 8 fragm. brzuśców, 1 fragm. kości zwierzęcej, ryc. 9:3;
Funkcja: nieokreślona, być może powiązany funkcjonalnie z obiektami nr 1 i 2
Obiekt nr 5 (ryc. 5:1)
Lokalizacja: środkowa część działki nr 188, na S od obiektów nr 1, 2 i 3, przy proﬁlu W działki
budowlanej;
Kształt: w stropie rysował się jako regularny okrąg, w części W krawędź obiektu przecinał współczesny rowek drenażowy, w cięciu proﬁlowym po osi W-E nieckowate zagłębienie z dość regularnie rysującym się dnem, w którym pojedynczo wystąpiły drobne kamienie;
Wypełnisko: wyróżniono (od stropu): warstwę ciemnej próchnicy, warstwę żółtej gliny, warstwę
próchniczą z drobnymi kamieniami, warstwę żółtej gliny, calec: żółta glina, miejscami spiaszczona;
Zawartość: 34 fragm. ceramiki wczesnośredniowiecznej: 6 fragm. brzegów, 1 fragm. części przydennej, 3 fragm. kości zwierzęcej, ryc. 9:4-6;
Funkcja: rozległa, regularna jama o nieokreślonym charakterze gospodarczym.
Obiekt nr 6 (ryc. 5:2)
Lokalizacja: środkowa część działki nr 188, na S od obiektów nr 1, 2 i 3 i na E od obiektu nr 5 przy
proﬁlu W działki;
Kształt: w stropie rysował się nieregularnie, w stropie zalegały pojedyncze kamienie, w cięciu proﬁlowym po osi N-S płytkie, nieckowate zagłębienie z bardzo regularnie rysującym się dnem,
w którym pojedynczo wystąpiły drobne kamienie;
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Wypełnisko: wyróżniono warstwę ciemnej szarej do ciemnoszarej próchnicy z soczewkami żółtej
gliny, calec: żółta glina;
Zawartość: 1 fragm. ceramiki wczesnośredniowiecznej;
Funkcja: nieokreślona (pozostałość płytkiego zagłębienia), być może powiązana z obiektami 7 i 8.
Obiekt nr 7 (ryc. 6:1)
Lokalizacja: południowa część działki nr 188, narożnik SW, na S od obiektów nr 5 i 6;
Kształt: w stropie rysował się jako nieregularny prostokąt z zaokrąglonymi narożami, w cięciu proﬁlowym po osi N-S nieckowate, płytkie zagłębienie z regularnie rysującym się dnem;
Wypełnisko: wyróżniono (od stropu) warstwę ciemnej próchnicy, warstwę przemieszaną ciemnej
próchnicy z żółtą gliną, calec: biało-żółta glina;
Zawartość: 13 fragm. ceramiki wczesnośredniowiecznej: 1 fragm. części przydennej, 1 fragm.
kości zwierzęcej;
Funkcja: mieszkalna?; wraz z obiektem 8 (najbardziej zagłębione partie jednego obiektu) pierwotnie tworzyły zarys zbliżony do prostokąta.
Obiekt nr 8 (ryc. 6:2)
Lokalizacja: południowa część działki nr 188, narożnik SW, na S od obiektów nr 5 i 6 oraz na E od
obiektu nr 7;
Kształt: w stropie rysował się jako dość regularny prostokąt z zaokrąglonymi narożami, w cięciu
proﬁlowym po osi N-S nieckowate, bardzo płytkie zagłębienie z regularnie rysującym się dnem;
Wypełnisko: wyróżniono warstwę ciemnoszarej gliniastej próchnicy z wtrętami żółtej gliny, calec: białożółta glina;
Zawartość: 4 fragm. ceramiki wczesnośredniowiecznej, 1 fragm. kości zwierzęcej;
Funkcja: mieszkalna?; wraz z obiektem 7 (najbardziej zagłębione partie jednego obiektu) pierwotnie tworzyły układ zbliżony do prostokąta.
Obiekt nr 9 (ryc. 7:1)
Lokalizacja: północna część działki nr 188, narożnik NW, na S od obiektu nr 10 oraz na E od obiektów
nr 1-3;
Kształt: nieregularna plama, w cięciu proﬁlowym N-S łagodne, niewielkie zagłębienie;
Wypełnisko: 1 – brudnoszara próchnica, 2 – spękana bryła wapienna, 3 – szara próchnica (starszy
zniszczony obiekt?), calec: rdzawo-żółta glina z wytrąceniami wapiennymi;
Zawartość: 6 fragm. ceramiki wczesnośredniowiecznej, 1 fragm. kości zwierzęcej;
Funkcja: nieokreślona; obiekt prawdopodobnie powiązany z piecem – obiektem 10.
Obiekt nr 10 (ryc. 7:2)
Lokalizacja: północna część działki nr 188, przy N krawędzi działki, na NE od obiektów nr 1-3
i na N od obiektu nr 9;
Kształt: w stropie rysował się jako rozległa, nieregularna, rozciągnięta w różne strony plama, w cięciu proﬁlowym po osi N-S i W-E nieregularne zagłębienia z wyraźnym podziałem na część
S (głębsze, regularne z regularnym dnem) i N (płytkie, nieregularne z nieregularnym dnem);
Wypełnisko: W części N wyróżniono (od stropu): warstwę brunatnoszarej próchnicy z soczewkami gliny, przy dnie nieregularnie szara próchnica; w części S wyróżniono (od stropu): warstwę
próchnicy z soczewkami gliny, ciemnoszarej próchnicy, próchnicy z pasemkami gliny, czarnej
próchnicy (przesyconej spalenizną), calec: rdzawo-żółta glina z wytrąceniami wapiennymi;
Zawartość: 66 fragm. ceramiki wczesnośredniowiecznej: 8 fragm. brzegów, 2 fragm. części przydennej, 21 fragm. kości zwierzęcych, ryc. 10:1-4;
Funkcja: piec zajmujący część rozległej, nieregularnej jamy.
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Obiekt nr 11 (ryc. 8)
Lokalizacja: północna część działki nr 188, w środkowej części krawędzi N działki budowlanej,
na E od obiektu nr 10;
Kształt: w stropie rysował się jako rozległa, nieregularna (sercowata?) plama, w cięciu proﬁlowym
po osi N-S regularne zagłębienie z wyraźnym, płaskim dnem;
Wypełnisko: wyróżniono (od stropu): warstwę ciemnej próchnicy, warstwę próchnicy z drobnymi
plamkami gliny, warstwę ciemnoszarej próchnicy, w części N przy dnie warstwę szarej próchnicy
i szarej próchnicy z gliną, calec: żółta glina;
Zawartość: 19 fragm. ceramiki wczesnośredniowiecznej: 1 fragm. brzegu, 1 fragm. dna, 7 fragm.
kości zwierzęcych, ryc. 9:5; ryc. 11;
Funkcja: jama gospodarcza.

W efekcie eksploracji obiektów archeologicznych pozyskano przede wszystkim
fragmenty ceramiki: brzuśców, brzegów i części przydennych, datowanych ogólnie na pradzieje (jeden fragm. prawdopodobnie kultury łużyckiej), wczesne średniowiecze1, późne średniowiecze oraz ułamki kości zwierzęcych o charakterze
pokonsumpcyjnym (ryc. 9-11).
Większość fragmentów brzuśców naczyń wczesnośredniowiecznych nie miała
zdobienia, natomiast na 54 odnotowano zdobienie w postaci linii falistej (1 egz.),
poziomych, dookolnych bruzd (1 egz.), linii rytych (1 egz.), linii falistej i pasma
ukośnych nacięć (4 egz.), dookolnych żłobków (43 egz.), żłobków i odcisków
rzędowych (4 egz.). Na szyjkach naczyń notowano ornament odciskany narzędziem wielozębnym (2 egz.), w tym na szyjce naczynia typu G, linią falistą i zwielokrotnionymi żłobkami (1 egz.), linią falistą (1 egz.), rzędowymi odciskami
(1 egz.), pasmami ukośnych odcisków i poziomymi żłobkami, linią falistą i dookolnymi żłobkami (1 egz.), poziomymi żłobkami i odciskami w rzędach (3 egz.).
Na jednym dnie odnotowano znak garncarski w postaci podwójnego krzyża.
Wśród fragmentów naczyń wczesnośredniowiecznych wyróżniono okazy
częściowo obtaczane i obtaczane oraz jeden fragment naczynia całkowicie ręcznie
lepionego (jajowatego garnka?). Należą one do rodzin typów G (5 egz.),
J (4 egz.), G lub J (1 egz.), D (3 egz.), N (1 egz.), G lub K (1 egz.) oraz O lub
P (1 egz.). wyróżniono ponadto 3 fragm. naczyń siwych, późnośredniowiecznych,
oraz ułamki naczyń pradziejowych, prawdopodobnie kultury łużyckiej.
Na podstawie analizy chronologicznej fragmentów ceramiki funkcjonowanie
odkrytego w Kunowie fragmentu osady datować można ramowo na X-XII wiek.
Potwierdza się zatem datowanie ustalone na podstawie fragmentów naczyń pozyskanych w trakcie badań AZP. Wydaje się, że mamy tu do czynienia ze wschodnią peryferią produkcyjno-mieszkalną osady założonej wyżej, na wzniesieniu.

1

Klasyﬁkacja i chronologia naczyń według W. Łosińskiego i R. Rogosza 1983; 1986.
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Ryc. 1. Kunowo, stan 12. Lokalizacja stanowiska na tle innych stanowisk archeologicznych
datowanych na wczesne średniowiecze (oprac. K. Kowalski)
Fig. 1. Kunowo, site 12. Location of site 12 compared to other archaeological sites dating back to the
early Middle Ages (drawn up by K. Kowalski)
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Ryc. 2. Kunowo, stan. 12. Plan zbiorczy obiektów (rys. K. Kowalski)
Fig. 2. Kunowo, site 12. Plan of archaeological objects (drawn by K. Kowalski)
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Ryc. 3. Kunowo, stan. 12. Obiekty archeologiczne w trakcie oczyszczania w wykopie budowlanym
(fot. A.B. Kowalska)
Fig. 3. Kunowo, site 12. Archaeological objects during clearing the surface (photograph by A.B. Kowalska)
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Ryc. 4. Kunowo, stan. 12. Rzuty poziome i proﬁle obiektów: 1 – obiektów nr 1 i 2; 2 – obiektu nr 3;
3 – obiektu nr 4 (rys. K. Kowalski)
Fig. 4. Kunowo, site 12. Plans and sections of objects: 1 – objects no 1 and 2; 2 – object no 3;
3 – object no 4 (drawn by K. Kowalski)
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Ryc. 5. Kunowo, stan. 12. Rzuty poziome i proﬁle obiektów: 1 – obiektu nr 5; 2 – obiektu nr 6
(rys. K. Kowalski)
Fig. 5. Kunowo, site 12. Plans and sections of objects: 1 – object no 5; 2 – object no 6 (drawn by
K. Kowalski)
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Ryc. 6. Kunowo, stan. 12. Rzuty poziome i proﬁle obiektów: 1 – obiektu nr 7; 2 – obiektu nr 8
(rys. K. Kowalski)
Fig. 6. Kunowo site 12. Plans and sections of objects: 1 – object no 7; 2 – object no 8 (drawn by
K. Kowalski)
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Ryc. 7. Kunowo, stan. 12. Rzuty poziome i proﬁle obiektów: 1 – obiektu nr 9; 2 – obiektu nr 10
(rys. K. Kowalski)
Fig. 7. Kunowo site 12. Plans and sections of objects: 1 – object no 9; 2 – object no 10 (drawn by
K. Kowalski
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Ryc. 8. Kunowo, stan. 12. Rzut poziomy i proﬁl obiektu nr 11 (rys. K. Kowalski)
Fig. 8. Kunowo site 12. Plan and section of object no 11 (drawn by K. Kowalski)

304

Ryc. 9. Fragmenty ceramiki z wypełnisk: 1 – obiektu nr 1; 2-3 – obiektu nr 2; 4 – obiektu nr 6;
5-7 – obiektu nr 5 (rys. I. Sukiennicka)
Fig. 9. The fragments of pottery from: 1 – object no 1; 2-3 – object no 2; 4 – object no 6; 5-7 – object
no 5 (drawn by I. Sukiennicka)
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Ryc. 10. Fragmenty ceramiki z wypełnisk: 1-3 – obiektu nr 10; 4-5 – obiektu nr 11 (rys. I. Sukiennicka)
Fig. 10. The fragments of pottery from: 1-3 – object no 10; 4-5 – object no 11 (drawn by I. Sukiennicka)
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Ryc. 11. Fragmenty ceramiki z wypełniska obiektu nr 11 (rys. I. Sukiennicka)
Fig. 11. The fragments of pottery from object no 11 (drawn by I. Sukiennicka)
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