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Wczesnośredniowieczna ceramika naczyniowa  
z Wyspy Solnej w Kołobrzegu. Badania w 2014 roku
Early medieval pottery vessels from Salt Island in Kołobrzeg. 

The excavation in 2014

Abstract: The article presents the study of early medieval pottery found during ex-
cavations conducted in 2014 on Salt Island (Polish name: Wyspa Solna) in Kołobrzeg.
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W związku z budową nowego basenu portowego w 2014 i 2015 roku przepro-
wadzono badania archeologiczne na Wyspie Solnej w Kołobrzegu na południe  
od ul. Warzelniczej (ryc. 1)1. Jednym z rezultatów tych prac było pozyskanie licz-
nego zespołu wczesnośredniowiecznej ceramiki naczyniowej. Zbiór ten stanowi 
istotny element zarówno w poznaniu charakteru i chronologii zasiedlenia Wyspy 
Solnej, jak i w studiach nad garncarstwem wczesnośredniowiecznym na Pomorzu. 
Celem artykułu jest określenie chronologii użytkowania Wyspy Solnej w okresie 
wczesnego średniowiecza (ze szczególnym uwzględnieniem najwcześniejszego 
okresu) na podstawie analizy zbioru pozyskanej ceramiki.

Wyspa Solna jest bardzo ważnym punktem w badaniach nad okresem wczesno-
średniowiecznym w Polsce. Związane jest to z solankami, które zgodnie z przy-
puszczeniami miały być eksploatowane od początkowych dziejów Kołobrzegu 
(Leciejewicz, Rębkowski 2000, 59). Najwcześniejsze osadnictwo koncentrowało 
się w północnej części wyspy, przy Parsęcie (Zabel 1974, 41–55). Przeprowadzone 
badania hydrogeologiczne potwierdziły, iż właśnie tam występują źródła o najwięk-
szej zawartości soli (Leciejewicz, Rębkowski 2000, 59). Eksploatacja tego surowca 
na wyspie była prowadzona z różnym natężeniem i przerwami do 1858 roku, kiedy 
to zakończono warzenie ze względu na nieopłacalność (Zabel 2008, 12).

1 Pracami kierował prof. dr hab. Andrzej Kola. Bardzo serdecznie dziękujemy Panu Profeso-
rowi za powierzenie nam opracowania ceramiki naczyniowej. Niniejsza praca jest też formą 
podziękowania za opiekę naukową w trakcie studiów na UMK w Toruniu.
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Pierwsze badania archeologiczne – powierzchniowe na Wyspie Solnej prze-
prowadzone zostały w 1954 roku. Ich efektem było odkrycie trzech frag-
mentów ceramiki o chronologii wczesnośredniowiecznej (Łosiński, Olczak, 
Siuchniński 1971, 87). W 1958 roku przy północno-wschodniej krawędzi 
ul. Solnej (ryc. 1) przeprowadzono zwiadowcze badania archeologiczne, za-
kładając nieduży wykop o wymiarach 4 × 4 m. Efektem prac było zgroma-
dzenie materiału zabytkowego, głównie ułamków ceramiki2, pozwalającego 
na datowanie osadnictwa w tym miejscu od VI/VII do XIII wieku (Łosiński, 
Olczak, Siuchniński 1971, 87). Za najistotniejszy należy uznać materiał po-
zyskany z najstarszego poziomu osadniczego datowanego na początki okre-
su wczesnego średniowiecza na Pomorzu Zachodnim (Łosiński 1972, 49).  
W warstwie tej odkryto ułamki naczyń ręcznie lepionych stanowiących około 
70% zbioru, pozostałą część stanowiły fragmenty naczyń słabo obtaczanych  
(Łosiński 1972, 35–36; Leciejewicz 2007a, 172). Opisu ceramiki odkrytej w trak-
cie badań archeologicznych w 1958 roku dokonał Władysław Łosiński (Łosiński 
1972, 5–36), który wyróżnił cztery odmiany naczyń. Podstawą systematyzacji 
zbioru było ukształtowanie załomów brzuśca oraz wylewów:

I. naczynia baniaste o zawężonym wylocie, z łagodnie ukształtowanym 
załomem;

II. naczynia baniaste z wyodrębnioną krótką, mniej więcej pionową szyjką;
III. naczynia jajowate o esowato ukształtowanym profilu, z lekko wychy-

lonym na zewnątrz brzegiem;
IV. naczynia workowate o rozchylonym wylocie i esowato ukształtowa-

nym profilu.
Były to okazy niezdobione, zawierające gruboziarnistą domieszkę schudza-

jącą, dość słabo wypalone, o dwubarwnym przełamie. Fragmenty te pochodziły  
z naczyń wysmukłych o załomie umieszczonym w 3/4 lub 4/5 wysokości naczy-
nia. Zbiór ten został uznany za najstarszy zespół ceramiki w dorzeczu Parsęty 
(Łosiński 1972, 35). Zdaniem W. Łosińskiego odkryta ceramika umożliwia 
datowanie początków osadnictwa na Wyspie Solnej na przełom VI/VII wieku 
(Łosiński 1972, 50, 91). Pogląd ten autor utrzymał w swych najnowszych opra-
cowaniach (Łosiński 2008, 69). Marek Dulinicz uważał, że zespół ten powinien 
być datowany na VII–VIII wiek, a wyniki badań z 1958 roku należy traktować 
jako wstępne (Dulinicz 2001, 243). 

2 W opracowaniach ceramiki z Wyspy Solnej brakuje informacji o liczebności zbiorów. Poja-
wiają się różnorodne określenia: „liczne ułamki nie zdobionych naczyń ręcznie lepionych 
i częściowo obtaczanych” (Łosiński, Olczak, Siuchniński 1971, 87); „liczne ułamki naczyń 
glinianych wczesno- i późnośredniowiecznych oraz nowożytnych” (Leciejewicz 2007a, 174); 
„Udział naczyń ręcznie lepionych dochodzi tam do 70%. Zespół składa się jednak z niedużej 
ilości, w większości małych ułamków, co uniemożliwia pełniejszą charakterystykę naczyń 
tego typu” (Łosiński 1972, 35).
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W 1976 roku przeprowadzono kolejne badania powierzchniowe i sondażo-
we, by zlokalizować wczesnośredniowieczne warzelnie soli. Wykopy założono  
w północnej oraz wschodniej części wyspy, stosunkowo blisko brzegu Parsęty 
(Jodłowski 1977a, 89). Tylko w jednym wykopie zarejestrowano wczesno-
średniowieczną warstwę zawierającą odpady drewniane, kości oraz „nielicz-
ne skorupy ze schyłkowej fazy wczesnego średniowiecza” (Jodłowski 1977b, 
201–202). W kolejnych wykopach nie kontynuowano prac z uwagi na zalewanie 
ich wodą.

Obecne prace archeologiczne, wyprzedzające budowę basenu portowego, 
składały się z dwóch etapów. W pierwszym badania wykopaliskowe prowadzone 
były od 15 września do 14 listopada 2014 roku3 (Kola 2016, 16–32). Opierając 
się na uzyskanych wynikach, Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie 
zmienił formę badań na archeologiczne badania interwencyjne prowadzone  
w trakcie realizacji inwestycji, które stanowiły drugi etap działań archeologicz-
nych4 (Kola 2016, 33–37).

Badany obszar pokryto zorientowaną siatką hektarową. W celu rozpoznania 
sytuacji stratyfikacyjnej wytyczono cztery wykopy badawcze. Najciekawsze 
wyniki uzyskano w wykopie nr 1/14, w pozostałych (2/14, 3/14 i 4/14) odkryto 
m.in. relikty murów z XIX wieku, ceramikę nowożytną oraz współczesne war-
stwy śmietniskowe (Kola 2016, 26–32). Wykop nr 1/14 znajdował się około 2 m  
na wschód od krawędzi planowanego basenu portowego (hektar IV, ar D1, ćwiart-
ka BD). Usytuowany był po zachodniej stronie pobliskich torów kolejowych, 
na osi N-S, i pierwotnie miał wymiary 10 × 5 m. Północno-wschodni narożnik 
wykopu od wzmiankowanych torów oddalony był o 22,6 m, a południowo- 
-wschodni o 17 m. Gdy w północnej części odkrywki natrafiono na nieuży-  
wane rury kanalizacyjne, obszar badawczy zredukowano do rozmiarów 7 × 4 m  
(o 3 m od północy i o metr od ściany wschodniej) i ten zakres utrzymano do 
końca badań.

W wykopie nr 1/14, którego głębokość ostatecznie wyniosła około 3,5 m, 
wyróżniono osiem warstw akumulacyjnych (ryc. 2 i 3) oraz obiekty o metryce 
nowożytnej i współczesnej5. Jedynie warstwa nr 4, wyróżniająca się największą 

3 Badania archeologiczne w Kołobrzegu, stan. 2 (AZP 15-15/3) przy ul. Warzelniczej 1 (działki 
nr 4/60 obręb 3, nr 174/14 oraz 167/2 obręb 4) związane były z inwestycją budowy basenu 
portowego w Porcie Rybackim na Wyspie Solnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Pierw-
szy etap prac przeprowadzono na podstawie decyzji ZWKZ w Szczecinie z dnia 28 marca 
2014 r. Odhumusowano i odgruzowano obszar 1,5 ha, przebadano cztery wykopy archeo-
logiczne o łącznej powierzchni 448 m².

4 Drugi etap prac przeprowadzono w terminie od 30 stycznia do 30 września 2015 r. zgodnie  
z decyzją ZWKZ Delegatura w Koszalinie z dnia 28 stycznia 2015 r.

5 Eksplorację prowadzono od ok. 2,60 m n.p.m. do 0,96 m p.p.m., czyli na ponad 3,50 m  
wysokości. 
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miąższością (1,6 m, od poziomu ok. 0,70–0,96 m n.p.m.), zawierała materiał 
wczesnośredniowieczny. Zbudowana była z warstewek bardzo wilgotnej, gli-
niastej mierzwy o barwie ciemnoszarej, z występującymi nierównomiernie 
soczewkami i żyłami luźnego piasku. Z dużym prawdopodobieństwem można 
uznać, że warstwa nr  4 jest tożsama z warstwą nr II wydzieloną w 1958 roku 
(Leciejewicz 2007a, 172).

Jednym z problemów, które towarzyszyły badaniom, było silne przesiąkanie 
wód gruntowych6. Ze względu na znaczną miąższość warstwy nr 4 jej eksplora-
cja prowadzona była warstwami mechanicznymi w zakresach: 0,7–0,4; 0,4–0,2  
i 0,2–0,0 m n.p.m. oraz 0,0–0,3 i 0,3–0,6 i 0,6–0,9 m p.p.m. W okresowo nieco 
suchszej północnej części wykopu dwukrotnie udało się eksplorować warstwę nr 4  
w zakresach 0,5–0,3 m n.p.m. i 0,0–0,2 m p.p.m. Przyjęte poziomy eksploracji 
warstwy nr 4 wyróżniały się zmiennym nasyceniem materiałem zabytkowym. 
W przypadku ceramiki naczyniowej najwięcej fragmentów odkryto w partii spą-
gowej – ponad połowę wszystkich analizowanych fragmentów (ryc. 4).

W warstwie nr 4 natrafiono na 11 184 fragmenty ceramiki, 13 523 fragmen-
ty kości zwierzęcych oraz 74 zabytki wydzielone (siedem metalowych, osiem  
z kości i poroża oraz 52 kamienne, w tym 35 ciężarków sieciowych7). War-
stwa ta była stosunkowo jednorodna, w jej stropowej partii odnotowano tylko 
jeden pojedynczy fragment ceramiki późnośredniowiecznej – siwaka. Reasu-
mując, pozyskane zabytki z warstwy 4 z wykopu nr 1/14 pochodzą z okresu  
wczesnego średniowiecza.

W obrębie wykopu nie odkryto żadnych konstrukcji drewnianych8, a prze-
cież w tym miejscu można byłoby się spodziewać choćby reliktów warzelni 
– drewnianych szop obłożonych darnią (Ślaski 1948, 26). Może to świadczyć  
o wykorzystywaniu omawianego terenu jako śmietniska. Prawie cały zbiór cera-
miki poddano szczegółowej analizie, częściowej zaś jedynie zbiór 304 ułamków 
o zniszczonej powierzchni wewnętrznej lub zewnętrznej, tzw. łuski. Fragmenty 
te uwzględnione zostały głównie w analizie technologicznej. Należy zaznaczyć, 
że materiał był znacznie rozdrobniony, większość ułamków reprezentowała 
II i III kategorię wielkościową fragmentów naczyń według Andrzeja Buko  
(Buko 1990, 235–244, ryc. 110). W zakresie uwzględniającym wielkość brzuś-
ców największy zbiór reprezentował kategorię IIb, zawierał się w polu kwadratu 
o bokach 5 cm. 

6 W trakcie eksploracji poziomu 0,6–0,9 m p.p.m. wypompowywanie wody do stanu umożli-
wiającego wejście do wykopu trwało ok. sześciu godzin.

7 Będą one tematem oddzielnego opracowania.
8 Dwa niewielkie, luźne fragmenty drewna udało się wydatować dendrochronologicznie na 

okres po 1286 -6/+8 roku (próba nr 14/14) oraz na 1317 (+5) rok (próba nr 15/14); obie 
próby pozyskano z poziomu 0,4 –0,2 m n.p.m. 
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Pod względem technologicznym materiał z Wyspy Solnej reprezentuje ce-
ramikę obtaczaną zarówno częściowo, jak i całkowicie (ryc. 5). Przeważający 
jest udział tej pierwszej. Trzeba zaznaczyć, że ceramika całkowicie obtaczana 
rejestrowana była głównie w wyższych partiach eksplorowanej warstwy, a jej 
występowanie w niższych partiach należy uznać za marginalne (ryc. 6).

W trakcie prac analitycznych materiał poddany był rekonstrukcji polegającej 
na łączeniu w zespoły fragmentów tych samych naczyń. Zarówno zespoły, jak 
i pojedyncze fragmenty charakterystyczne – tzn. takie, które zawierały istotne 
informacje na temat formy i ornamentyki – rejestrowano według indywidual-
nych numerów porządkowych i dokumentowano rysunkowo.

Najistotniejsze pod względem poznawczym były partie naczyń z zachowa-
nymi wylewami – 1 854 (17% zbioru). Obejmowały one drobne części brzegów 
oraz częściowo zrekonstruowany profil naczynia. Większe fragmenty umoż-
liwiały podjęcie próby rekonstrukcji form, wielkości naczyń i ich dekoracji.  
W analizie morfologicznej wykorzystano wszystkie charakterystyczne elementy 
naczynia, w tym także dna i partie przydenne (55% zbioru). Największą grupę 
stanowiły brzuśce – 8 475 fragmentów (78% zbioru).

W celu określenia technik wypału materiał z Wyspy Solnej został poddany 
analizie pod względem barwy powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych  
(ryc. 7), uzupełnionej o określenie jednorodności bądź niejednorodności prze-
łamów. Ze względu na obecność fragmentów o zniszczonych powierzchniach 
analizowany zbiór wynosił 11 061 elementów. Pełne określenie tego rodzaju 
czynności garncarskich jest możliwe jedynie w wyniku badań laboratoryjnych 
(Buko 1990, 149–156; Poliński 1996, 26–27). Opis prawdopodobnego rodzaju 
wypału jest cechą drugorzędną analizowanego zbioru. Poczynione obserwacje 
prezentują jednak pewien obraz umiejętności garncarzy kołobrzeskich, który 
wart jest przedstawienia.

Technika wypału obu grup była zróżnicowana (ryc. 7) – większość naczyń 
(8212) wypalonych była w atmosferze utleniająco-redukcyjnej, nazywanej 
też neutralną (Bojarski 2012, 321–323). Ścianki były zazwyczaj „plamiste”. 
W analizowanych fragmentach powierzchnia wewnętrzna miała najczęściej 
kolor szary, w odcieniach od ciemnego do jasnego. Zewnętrzna powierzchnia 
cechowała się barwą od beżowoszarej (o zdecydowanej przewadze – 95%) 
do brunatnobeżowej, wyróżniono także pojedyncze fragmenty powierzchni 
naczynia o barwie beżowoceglastej. Większość egzemplarzy (8 197) odznacza 
się przełamem dwubarwnym. Częściej występuje ciemne wnętrze naczynia  
z jaśniejszą powierzchnią zewnętrzną (6 757 egz.), przy czym barwna warstwa 
przełamu ścianki wewnętrznej jest grubsza w stosunku do wąskiej warstwy 
ścianki zewnętrznej. Dla 1 446 fragmentów stwierdzono odmienny rozkład 
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barw ścianek (ścianki wewnętrzne – jasne, ścianki zewnętrzne – ciemne).  
W pozostałych dziewięciu fragmentach stwierdzono trójbarwny przełam.

W materiale z omawianego stanowiska wydzielono również 1 157 fragmen-
tów, które należy wiązać z wypałem utleniającym. Obie ścianki mają zazwyczaj 
barwę beżową, beżowoceglastą bądź brunatnoceglastą. Na podstawie przełamów 
można stwierdzić, że wypał był niepełny, ponieważ tylko dla 192 fragmentów 
stwierdzono w miarę jednorodny przełam. W pozostałych obserwowany był 
wielobarwny – najczęściej w partii środkowej – szary rdzeń świadczący o niepeł-
nym wypale. Przełam wielobarwny wskazuje, że temperatura wypału wynosiła 
około 500°C (Kruppé 1967, 204) lub związana była ze zbyt krótko trwającym 
procesem wypalania (Poliński 1996, 26).

Dla 1 692 fragmentów stwierdzono wypał redukcyjny, gdzie barwy ścianek 
zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych mają kolor szary niejednolity oraz 
ciemnoszary i szary. W porównaniu do ceramiki wypalonej w atmosferze utle-
niającej ten rodzaj wypału był lepiej opanowany przez garncarzy kołobrzeskich. 
Prawie połowa (857 fragmentów) ma zarówno powierzchnię zewnętrzną, jak  
i wewnętrzną o jednolitych kolorach (ryc. 8). Zaledwie w 92 fragmentach 
stwierdzono trójbarwny przełam (ryc. 8), przy czym obecność „jasnego” rdzenia 
w ściance naczynia – świadcząca o niepełnym wypale – zarejestrowano jedynie 
w 11 fragmentach.

O zaawansowaniu produkcji garncarskiej w okresie wczesnego średnio-
wiecza świadczy masywność naczyń, wyrażona w grubości ścianek. W celu 
ujednolicenia wyników materiał ze stanowiska nr 2 mierzono w górnej części 
naczynia, w miejscu przejścia szyjki w górną część brzuśca. Pomiaru tego do-
konano na 1 959 fragmentach, z których 108 stanowiła ceramika całkowicie 
obtaczana (ryc. 9, 10 i 11).

Wszystkie zmierzone egzemplarze częściowo obtaczane miały grubość 4 
–12 mm (ryc. 10). Analizując zbiór ceramiki całkowicie obtaczanej, przy za-
stosowaniu klasyfikacji Wojciecha Chudziaka (1991, 35), można stwierdzić, że  
917 fragmentów pochodzi z naczyń średniościennych (ryc. 12), czyli grubość 
tych ułamków mieści się w przedziale 7–9 mm. Za naczynia cienkościenne, 
których grubość jest mniejsza niż 7 mm, uznano 884 fragmenty. Do naczyń 
grubościennych należy 29 fragmentów o grubości powyżej 9 mm.

Naczynia średniościenne były najbardziej rozpowszechnione w okresie 
wczesnego średniowiecza, a ich odsetek wynosi co najmniej 50% (Chudziak 
1991, 35). Znajduje to również swoje potwierdzenie w analizowanym materiale 
pochodzącym ze stanowiska kołobrzeskiego. Odnosząc się do danych z dorze-
cza dolnej Drwęcy, należy zauważyć, że są zespoły, w których udział ceramiki  
cienko- i średniościennej oscyluje wokół 50% dla grup technicznych naczyń  
GT III i GT IV (ceramika częściowo obtaczana) (Chudziak 1991, 36, tab. 8).
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W celu pełnego uchwycenia technologii produkcji naczyń dokonano także 
pomiarów grubości dna. Wykonano je w przejściu przydennej partii naczynia 
w dno (krawędź) na 534 jednostkach (w tym na 36 fragmentach ceramiki 
całkowicie obtaczanej). Grubość den wynosiła 4–28 mm (ryc. 13), przy czym  
w przypadku ceramiki częściowo obtaczanej widoczny jest znaczny udział den 
mieszczących się w przedziale 8–12 mm, natomiast w zbiorze ceramiki całko-
wicie obtaczanej zauważalny jest brak den grubszych niż 15 mm.

W trakcie analizy den pochodzących z materiału uzyskanego ze stanowiska 
nr 2 w Kołobrzegu zwrócono też uwagę na rodzaj podsypki stosowanej przez 
garncarzy przy produkcji naczyń. Celem stosowania podsypki było zapobiega-
nie przywieraniu całą powierzchnią dna do kręgu koła grancarskiego, co było 
zjawiskiem niepożądanym (Hołubowicz 1950, 158 n.; Buko 1990, 110–111).

W przypadku ceramiki częściowo obtaczanej podsypkę garncarską stwier-
dzono jedynie na 51 fragmentach. Jej dominującym rodzajem był tłuczeń, który 
obok piasku jest najczęściej spotykany (Buko 1990, 111). Wystąpił on na 41 
fragmentach, przy czym 18 razy wyróżniono drobny tłuczeń biały (do 1 mm), 
13 razy średni (1–3 mm) oraz dwukrotnie gruby (powyżej 3 mm). W ośmiu 
dnach zarejestrowano także używanie tłucznia czerwonego – sześć razy był 
to drobny tłuczeń, a w dwóch przypadkach średni. Wydzielono także siedem 
fragmentów, na których zarejestrowano podsypkę w postaci pisaku: w sześciu 
przypadkach użyto bardzo drobnego piasku (<1 mm), a w jednym fragmencie 
średniego. Na jednym z den obok zastosowania piasku rozpoznano również 
charakterystyczne ślady świadczące o odcinaniu dna od koła garncarskiego.  
Na trzech dnach zauważono prawdopodobne użycie jako podsypki popiołu 
(Buko 1990, 111). Można założyć, że ten organiczny typ podsypki mógł wy-
stępować na innych dnach, ponieważ w wyniku procesów podepozycyjnych 
często się nie zachowuje na stanowiskach archeologicznych. Obecność śladów 
popiołu na dnie może też wynikać z procesów użytkowych naczyń, np. przy-
gotowywania posiłków w ognisku.

W grupie den ceramiki całkowicie obtaczanej podsypkę w postaci drobno-
ziarnistego tłucznia zaobserwowano na trzech dnach. Dodatkowo na trzech 
fragmentach den rozpoznano charakterystyczne ślady świadczące o podważa-
niu, co jest powiązane ze zdejmowaniem naczynia z koła po etapie produkcji  
(Buko 1990, 111).

W czterech dnach widoczne były wyraźne ślady nakładki tarczy koła garncar-
skiego – faktura drewna odbiła się w dnie (ryc. 24:1). Dwa z nich zaliczone zostały 
do grupy ceramiki częściowo obtaczanej, dwa pozostałe do całkowicie obtaczanej. 
Tego typu ślady świadczą o technikach produkcji, które we wczesnym śred-
niowieczu mogły występować w wielu odmianach (Buko 1990, 110). Zarejes-
trowano także fragment dna z widocznym odciskiem osi koła garncarskiego  
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(Hołubowicz 1965, 49–53) (ryc. 24:2 i 26:2). W grupie ceramiki obtaczanej 
wydzielono również fragmenty den ze znakiem garncarskim z motywem krzyża 
(ryc. 26:1,3,4). Jeśli chodzi o funkcje tego typu znaków, to jest wiele hipotez, 
które wymagają dalszych prac analitycznych (Buko 1990, 141–148). Rozpo-
znane znaki mają analogię do den pozyskanych w trakcie badań grodziska 
kołobrzeskiego w poziomie 7, warstwie 3 (Rębkowski 2007a, 155, ryc. 171), 
którą na podstawie struktur ceramiki można datować na XII, ewentualnie XIII 
wiek (Rębkowski 2007a, 147). Dodatkowo w jednym dnie stwierdzono celowo 
wykonane otwory (ryc. 42:1), które świadczą o konkretnym przeznaczeniu 
naczynia, co pozwala zaliczyć je do „naczyń przemysłowych” (Lepówna 1968, 
121–124; Buko 1990, 171–173).

Jednym z etapów badań ceramiki pozyskanej z Wyspy Solnej była próba 
określenia mas garncarskich. W tym celu we wszystkich znalezionych frag-
mentach dokonano niewielkich przykrawędnych przełamów, które umożli-
wiały makroskopowe określenie mas ceramicznych (Buko 1981, 71; Chudziak 
1991, 33). Problemem w oznaczeniu mas garncarskich jest podział na masy 
celowo przekształcane przez garncarzy oraz naturalne – nieprzekształcone. 
Można jednak założyć, że częstą praktyką garncarską we wczesnym średnio-
wieczu było dodawanie surowców nieplastycznych w postaci tłucznia i piasku  
(Buko 1990, 94).

W badanej grupie ceramiki naczyniowej zauważono, że jako substancję 
schudzającą glinę do wyrobu naczyń stosowano najczęściej domieszkę piasku  
o wielkości ziaren około 0,5–1,0 mm. Należy zaznaczyć, że w przypadku piasku 
pełne określenie użycia go jako celowego dodatku do gliny mogą potwierdzić 
jedynie geomorfologiczne badania zaplecza surowcowego – potencjalnych 
miejsc, skąd pozyskiwano glinę. Często identyfikacja piasku jako celowej do-
mieszki może być błędna (Buko 1990, 99–100). Innym – już na pewno celowo 
stosowanym – dodatkiem do masy garncarskiej był tłuczeń kamienny. Przyczyną 
mogło być to, iż naczynia z taką domieszką mają większą wytrzymałość me-
chaniczną i lepiej znoszą użytkowanie w ogniu (Buko 1990, 96). W przypadku 
ceramiki z Wyspy Solnej w przełamach stwierdzono tłuczeń średniej wielkości 
(1–3 mm) oraz gruby (powyżej 3 mm). Największy zmierzony kawałek tłucznia 
kamiennego w analizowanym zbiorze miał wielkość 10 mm.

Analizę typologiczną pozyskanego materiału oparto na ustaleniach badaw-
czych dla materiałów wczesnośredniowiecznych z obszaru zachodniopomor-
skiego (Łosiński, Rogosz 1983, 1986a). Opis ceramiki uzupełniono o okre-
ślenie składu mas ceramicznych obserwowalnych makroskopowo – określa-
jących domieszki schudzające, granulację oraz jej ilość (Chudziak 1991, 33).  
W analizowanym materiale wydzielono cztery grupy surowców różniących się 
składem, granulacją i ilością domieszek (ryc. 14):
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– grupa 1 – masa ceramiczna składająca się z gliny z dużą ilością drobno-
ziarnistego piasku (poniżej 1 mm), ze średnią ilością domieszki piasku  
o średniej granulacji (1–3 mm), z widoczną domieszką średniego tłucz-
nia, pojedynczo i sporadycznie występował również tłuczeń gruby (po-
wyżej 3 mm);

– grupa 2 – masą zaobserwowaną była glina z domieszką piasku o granula-
cji 1–2 mm oraz tłucznia mineralnego o granulacji 1–3 mm; ze względu 
na inny charakter użytego tłucznia barwy czerwonej wyróżniono pod-
grupę 2a;

– grupa 3 – domieszką wydzieloną była glina z grubym tłuczniem kwar-
cowym (do około 60% masy), średnim tłuczniem i piaskiem; podobnie 
jak w przypadku grupy 2, tak i w tej grupie zaobserwowano domieszkę  
z udziałem tłucznia czerwonego, dlatego wyróżniono podgrupę 3a;

– grupa 4 – bardzo zwarta „tłusta” i dobrze wyrobiona glina z bardzo małą 
zawartością drobnego tłucznia.

W przypadku ceramiki częściowo obtaczanej zaobserowano użycie mas 
garncarskich zawierających domieszki średnio- i gruboziarniste. Najczęściej wy-
korzystywaną masą ceramiczną była masa z grupy 3 (58%), rzadziej masa z gru - 
py 2 (40%). Pozostałe grupy w analizowanym zbiorze były zmarginalizowane.

Zgoła odmiennie przedstawia się udział poszczególnych mas garncarskich  
w grupie ceramiki całkowicie obtaczanej (ryc. 15). Domieszki grupy 2 (50%) 
zdecydowanie przeważają tu nad domieszkami grupy 3 (29%). Widoczny jest 
także wzrost udziału masy garncarskiej z grupy 1 (20%). Wydzielone poszczegól-
ne frekwencje domieszek odpowiadają zmianie techniki wykonywania naczyń, 
a całkowite obtaczanie skłania ku stosowaniu domieszek o mniejszej granulacji 
(Weinkauf 2002, 82).

Analiza typologiczna ceramiki została wykonana na podstawie modeli wypra-
cowanych dla zespołów wczesnośredniowiecznej ceramiki pomorskiej opracowa-
nej i uzupełnionej przez Władysława Łosińskiego i Ryszarda Rogosza (Łosiński, 
Rogosz 1983; 1986a; 1986b).

Omawiany materiał ceramiczny podzielono na trzy grupy technologiczne: 
1 – naczynia ręcznie lepione, 2 – częściowo obtaczane, 3 – całkowicie obtaczane, 
oraz rodziny typów uwzględniających ich kształty i formy. Ze względu na brak 
możliwości przyporządkowania fragmentów brzuśców i den do konkretnego typu 
naczynia (Rębkowski 2007b, 202) w analizie jednostek taksonomicznych wzięto 
pod uwagę wyłącznie fragmenty pochodzące z górnych części naczyń – z zacho-
wanym wylewem i partią brzuśca pozwalającą na określenie kształtu jego załomu. 

W pozyskanym zbiorze ceramiki udało się rozpoznać główne formy naczyń 
należących przede wszystkim do rodzin typów: C, D, G, J, (ryc. 16); zdecydo-
wanie zaś mniejszy udział mają w nim fragmenty rodzin typów: AB, F, H, K, R.



80

Naczynia rodzin typów AB

W analizowanym zbiorze zarejestrowano jedynie 13 fragmentów, które moż-
na zaliczyć do omawianej rodziny typów. Naczynia rodzin typów AB obejmują 
formy ręcznie lepione, słabo obtaczane przykrawędnie, przeważnie pozbawione 
zdobnictwa (Łosiński, Rogosz 1986a, 13). W zbiorze z Wyspy Solnej rozpozna-
no fragmenty naczyń słabo profilowanych o wysoko umieszczonym załomie 
brzuśca (ryc. 23:2,4; 25:4; 29:2,3 i 33:5) oraz wysmukłe o lekko rozchylonych 
brzegach (ryc. 23:1,3; 28:3; 29:2; 37:7 i 40:4). Odpowiadają one typom II i IV 
zaproponowanym przez W. Łosińskiego i R. Rogosza (1986a, 13). W większo-
ści wykonano je z mas garncarskich należących do grupy 3. Grubość ścianek 
waha się w granicach 5–9 mm, najwięcej fragmentów ma grubość 7–9 mm. Na 
jednym fragmencie odnotowano zdobienie w formie nieregularnej linii falistej  
(ryc. 23:4). Średnice naczyń były dość zróżnicowane: wynosiły od 10 do 22 cm.

Zdaniem W. Łosińskiego i R. Rogosza pojemniki tego typu najliczniej wy-
stępują w poziomach osadniczych datowanych na 2. połowę VII i początek VIII 
wieku; w warstwach o młodszej metryce ich udział nie przekracza kilku procent. 
Z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku Wyspy Solnej; marginalną 
obecność tego typu naczyń stwierdzono tylko w najniżej eksplorowanych po-
ziomach warstwy nr 4, gdzie współwystępowały one z formami innych rodzin, 
głównie C.

Do tej pory w historii badań Wyspy Solnej ceramika tego typu pozwalała  
na datowanie najstarszego poziomu osadniczego, w którym naczynia te stano-
wiły ok. 70% na VII lub nawet na VI wiek (Łosiński 1972, 35–49; 2008, 69).  
W wyniku badań warstwy nr 4 przeprowadzonych w 2014 roku nie stwierdzono 
tak dużego udziału naczyń rodziny typów AB.

Naczynia rodzin typów C

W materiale zabytkowym formy tej rodziny typów były najliczniej repre-
zentowane we wszystkich eksplorowanych poziomach. Łącznie do tego typu 
naczyń zakwalifikowano 1225 fragmentów. Władysław Łosiński i Ryszard Ro-
gosz (1986a, 13) dla rodziny form C wyróżnili odmiany a i b. Do pierwszej 
zaliczone zostały pojemniki niezdobione lub pokryte płytkim ornamentem  
o mało urozmaiconym systemie wątków, które były też określane dla materiałów 
z dorzecza dolnej Parsęty jako typ Kędrzyno (Łosiński 1972, 39–41). Ten typ 
dominował w analizowanym zbiorze. Druga odmiana to – zdaniem W. Łosiń-
skiego i R. Rogosza – naczynia technicznie doskonałe, o mocno profilowanych  
brzegach z głęboko rytym ornamentem (Łosiński, Rogosz 1986a, 13); odpo-
wiadają one typowi Bardy (Łosiński 1972, 43–44).
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W zespole z Wyspy Solnej naczynia tego typu miały profil baniasty, o krótkiej 
krawędzi wylewu wywiniętej na zewnątrz. Na podstawie zachowanych frag-
mentów można uznać, że załom umieszczony był zapewne na 2/3 wysokości 
naczynia. Stwierdzono, iż pojemniki te miały średnicę 8–23 cm, przy czym 
dominującą grupę stanowiły wylewy o średnicy 12–17 cm (ryc. 17).

Zdobienie stwierdzono na 445 fragmentach (ryc. 18). Na podstawie zacho-
wanych partii naczyń można zauważyć, że ornament obejmował górną część 
naczynia, rzadko przechodząc poniżej załomu brzuśca. Najczęstszym zdobie-
niem był motyw linii falistej w układzie poziomym lub pionowym (ryc. 25:1,3; 
27:2,3; 28:1; 30:6; 33:4; 35:1; 37:1,2,6; 38:1; 39:4; 41:3; 42:2; 45:2,4; 46:1; 47:4; 
49:3; 50:3 i 51:1,2), który wystąpił na 276 fragmentach. Pozostałe zdobienia 
to: ukośne nakłucia narzędzia jedno- lub wielozębnego (ryc. 32:1; 42:3; 45:4; 
48:2; 51:1 i 56:4), płytkie żłobki dookolne wykonane narzędziem wielozębnym 
lub rylcem (ryc. 27:4; 28:1; 30:6; 35:1,4; 37:2,5; 38:2; 39:2,4; 42:2; 45:2; 46:4; 
48:2 i 51:2), ukośne lub pionowe żłobki ryte wykonane narzędziem jedno- lub 
wielozębnym (ryc. 33:2; 35:4; 36:4; 37:5; 39:2; 46:2; 47:1 i 50:2,3). Występo-
wały one pojedynczo albo w postaci dwu- (ryc. 37:1,6; 38:1,2; 41:3 i 46:1,4), 
trój- (ryc. 27:2; 28:1; 30:6; 33:2,4; 35:4; 37:5; 39:2,4; 42:2,3; 45:2,4; 47:1; 48:2 
i 51:1,2) lub czterowątkowych (ryc. 32:1 i 37:2) systemów ornamentacyjnych 
jako kombinacja żłobków dookolnych, pionowych i linii falistych, pionowych 
i ukośnych nakłuć wraz z linią falistą oraz ukośnymi żłobkami.

Wyróżniono też 285 fragmentów niezdobionych. Również w materiałach 
pozyskanych w trakcie badań w Wolinie rozpoznano egzemplarze ceramiki typu 
C bez zdobienia (Stanisławski 2012, 51).

Jeśli chodzi o periodyzację ceramiki wczesnośredniowiecznej ze Szczecina, 
stwierdzono, że naczynia typu C są wyznacznikiem dla najstarszej fazy osad-
niczej datowanej na okres od połowy VII do ok. połowy IX wieku (Łosiński, 
Rogosz 1986b, 51). W warstwach datowanych na 2. połowę VIII i początek 
IX stulecia ich odsetek sięga ponad 80% (Łosiński, Rogosz 1986b, 54). W naj-
niższych poziomach eksplorowanej warstwy nr 4 udział tego typu naczyń jest 
zbliżony do szczecińskiego, dlatego też najstarszy okres użytkowania Wyspy 
Solnej należy łączyć z tym zakresem chronologicznym.

Naczynia rodzin typów D

Kolejna grupa naczyń częściowo obtaczanych należy do rodziny typów D. 
Najczęściej są one wykonane w stosunkowo niskim standardzie, pod wzglę-
dem formy wykazują jednak zróżnicowanie. Charakteryzują się esowatym 
lub dwustożkowatym ukształtowaniem profilu (Łosiński, Rogosz 1986a, 14).  
W zbiorze ceramiki z Wyspy Solnej wyróżniono obie formy przy dominującym 
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udziale form dwustożkowatych (ryc. 22:2; 30:5; 31:1; 34:3; 37:4; 39:3,5; 45:1; 
46:3; 47:2; 48:1,4; 49:4; 50:1; 51:5; 52:1,2; 53:3; 54:3; 55:5; 56:2; 57:1; 58:2,4  
i 60:4). W porównaniu do naczyń typu C widoczny jest brak małych pojemni-
ków o średnicy wylewu poniżej 13 cm, odnotowane są za to garnki o średnicy 
wylewów powyżej 23 cm, których brak w rodzinie typu C (ryc. 20). Podobnie 
jak w przypadku naczyń rodziny C, tak i dla tej grupy wydzielono fragmenty 
zdobione (117 fragmentów) i niezdobione (81 fragmentów). Brak zdobnictwa 
naczyń był prawdopodobnie pewnym charakterystycznym zabiegiem garn-
carzy kołobrzeskich, ponieważ tego typu ceramika była raczej zdobiona, np. 
ze Szczecina (Łosiński, Rogosz 1986a, 14), Budzistowa (Rębkowski 2007b, 
203–206), Wolina (Stanisławski 2012, 55). Motywem zdobniczym najczęściej 
występującym na naczyniach tej grupy (zarejestrowanym na 65 fragmentach) 
były zwielokrotnione, ryte linie faliste – w układzie częściej poziomym niż 
pionowym – wykonane narzędziem wielozębnym, które występowały zarów-
no jako pojedynczy wątek (ryc. 22:2; 47:2; 48:1,4 i 52:1), jak i element zdo-
bień rozmieszczonych strefowo (ryc. 34:3; 39:5; 45:1; 46:3; 49:4; 50:1; 51:5; 
57:1 i 58:4). Wyróżniono także nakłucia narzędzia jedno- lub wielozębnego  
(ryc. 37:4; 52:2; 54:3; 55:5; 56:2 i 60:4), zanotowane również w formie nakłuć 
krawędzi wylewu (ryc. 37:4 i 39:5), poziome, wąskie i płytkie linie ryte wy-
konane narzędziem wielozębnym (ryc. 46:3 i 51:5) oraz ukośne lub pionowe, 
głębokie żłobki wykonane rylcem (ryc. 39:5; 45:1 i 50:1). Występowały one 
pojedynczo albo w postaci dwu- (ryc. 37:4; 46:3 i 57:1), trój- (ryc. 34:3; 39:4; 
45:1; 50:1 i 58:4) lub sześciowątkowych (ryc. 39:5) systemów ornamentacyjnych 
w formie kombinacji rytych linii falistych, żłobków dookolnych i linii falistych 
czy zestawu nakłuć. Bardziej złożone systemy składały się z szeregów nakłuć 
wraz ze żłobkami pionowymi i poziomymi oraz z rytą linią falistą.

W trakcie badań archeologicznych w 1997 roku na terenie grodziska ko-
łobrzeskiego odkryto zbiór ceramiki, w którym naczynia rodziny typów 
D dominowały w starszych fazach grodu (poziomy 1–3 datowane na lata  
880/890–950/960) – stanowiły prawdopodobnie około 70% użytkowanych  
naczyń (Rębkowski 2007b, 211).

Naczynia rodzin typów F

Naczynia tej rodziny charakteryzują się formami odwrotnie gruszkowaty-
mi oraz zdobieniem pasami zarówno linii falistych, jak i skośnych nakłuć lub 
narzędzia wielozębnego, rozdzielonych głęboko rytymi bruzdami bądź liniami 
prostymi (ryc. 60:2). Dodatkowo mają one brzegi w formie listwy o szerokości 
około 1 cm (Łosiński, Rogosz 1986a, 15). W materiałach szczecińskich ten typ 
znalezisk należy uznać za rzadki. W materiałach z Wolina natomiast najwięcej 
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tych naczyń występuje w warstwach datowanych na trzy pierwsze ćwierćwiecza 
X wieku (Stanisławski 2012, 60-63), w przypadku grodziska kołobrzeskiego  
– w poziomach datowanych na ostatnie dekady 1. połowy X wieku (Rębkow-
ski 2007b, 205). W wyniku analizy materiału kołobrzeskiego z Wyspy Solnej 
wydzielono sześć fragmentów, które można zaliczyć do naczyń tego typu. Były 
to partie górne o charakterystycznym wylewie w formie plastycznej listwy  
(ryc. 46:4). Dla trzech wylewów udało się dokonać pomiaru średnicy – wynosiły 
one: 16, 18 i 23 cm.

Naczynia rodzin typów G

Z grupy ceramiki całkowicie obtaczanej naczynia tego typu były najbardziej 
popularną formą zarejestrowaną w analizowanym materiale. Garnki tej rodziny 
są całkowicie obtaczane, o esowato ukształtowanym profilu, baniaste o bardzo 
zróżnicowanym sposobie ukształtowania wylewów (Łosiński, Rogosz 1986a, 15).  
Łącznie do tego typu naczyń zaliczono 28 fragmentów (ryc. 43:5; 44:1; 49:1; 
52:3; 53:1,2; 54:1–4; 55:1–4,6; 57:3,4; 58:1; 59:3,4 i 60:1,3).

W materiałach szczecińskich rodziny typów G zaczynają być rejestrowane  
w trzeciej fazie chronologicznej przypadającej od ok. 850 roku do lat osiem-
dziesiątych X wieku (Łosiński, Rogosz 1986b, 55). W zespołach datowanych na  
XI wiek osiągają już odsetek 70% (Łosiński, Rogosz 1986b, 56). W przypadku ba-
dań prowadzonych na grodzisku kołobrzeskim stwierdzono, iż pierwsze naczynia 
tego typu wystąpiły w 3. ćwierci X wieku (Rębkowski 2007b, 205).

Analogicznie do przemian w strukturach zespołów rozpoznanych w materia-
łach szczecińskich, gdzie w poziomach osadniczych z 2. połowy X wieku gwałtow-
nie zmniejsza się liczba naczyń częściowo obtaczanych, a wzrasta udział naczyń 
całkowicie obtaczanych, w materiałach z Wyspy Solnej również obserwowane są 
zmiany w poszczególnych grupach ceramiki (Łosiński, Rogosz 1986b, 52). Udział 
tego typu ceramiki wzrasta od poziomu 0,0–0,3 m n.p.m., by w zakresie 0,7–0,4 m  
n.p.m. osiągnąć znaczną przewagę nad ceramiką częściowo obtaczaną.

Naczynia pozyskane w trakcie badań miały dość zróżnicowane średnice: od 12 
do 24 cm (ryc. 21). Zarejestrowane wątki zdobnicze to: żłobki dookolne wykona-
ne rylcem (ryc. 44:1; 52:3; 53:1; 54:1,2; 55:2,3,6; 57:3,4; 58:1 i 60:1,3), poziome 
lub ukośne odciski bądź nakłucia narzędzia wielozębnego (ryc. 54:2; 55:3; 57:4; 
58:1; 59:3 i 60:1,3), odciski lub nakłucia narzędzia jednozębnego (ryc. 53:1; 55:4 
i 57:3), zwielokrotnione ryte linie faliste w układzie poziomym (ryc. 44:1; 53:2  
i 55:1). Zdobienia te występowały pojedynczo albo w postaci dwu- (ryc. 44:1; 
53:1; 55:3; 57:3,4; 58:1 i 59:3) lub trójwątkowych (ryc. 53:2; 54:2 i 60:3) systemów 
ornamentacyjnych w formie kombinacji nakłuć narzędzia wielo- lub jednozęb-
nego, linii falistej w układzie poziomym oraz rytych dookolnie żłobków.



84

Naczynia rodziny typów H

W opisywanym zbiorze wydzielono trzy fragmenty należące do tej grupy 
naczyń. Były to duże zasobowe pojemniki o zróżnicowanej formie. Charakte-
ryzowały się bogatym zdobnictwem rozmieszczonym w pasach wydzielonych 
przez plastyczne listwy (Łosiński, Rogosz 1986a, 15). Zarejestrowane materiały 
wyróżniono w poziomach 0,4–0,0 m n.p.m. W przypadku tej grupy naczyń 
wyróżnikiem jest jeden zachowany fragment wylewu (ryc. 56:1) oraz fragmenty 
brzuśców z plastycznymi listwami (ryc. 51:4 i 54:4). Zarejestrowane wątki zdob-
nicze to: listwa plastyczna, nakłucia rylcem brzuśca lub listwy plastycznej (oba 
wątki na wszystkich wymienionych fragmentach), żłobki dookolne wykonane 
rylcem (ryc. 51:4 i 54:4).

Naczynia rodzin typów J

Naczynia tej rodziny typów miały baniaste formy z wyraźnie wyodręb-
nionymi szyjkami i wyróżniają się odciętym na zewnątrz wylewem (Łosiński, 
Rogosz 1986a, 16). W analizowanym materiale wydzielono 11 ułamków tej 
grupy typologicznej. Przeważały baniaste garnki z wysoko umieszczonym za-
łomem oraz o wyraźnie wyodrębnionej szyjce, często przechodzącej w silnie 
profilowany brzusiec (ryc. 43:1,3, 50:4, 57:2, 58:3 i 59:1,2). Średnice wylewów 
wynoszą 10–25 cm, przy czym można zaobserwować większy udział garnków 
o średnicach 15–22 cm (ryc. 21). Najwięcej fragmentów tej rodziny typów 
wystąpiło w najwyższym zakresie eksploracji warstwy 4.

Zarejestrowane wątki zdobnicze to: żłobki dookolne wykonane rylcem  
(ryc. 43:1; 50:4; 57:2; 58:3 i 59:1,2), ukośne nakłucia narzędzia wielozębne-
go (ryc. 50:4), nakłucia narzędzia jednozębnego (ryc. 43:3 i 59:2), ornament  
stempelkowy (ryc. 43:3). Występowały one pojedynczo lub w postaci dwu-
wątkowych systemów ornamentacyjnych jako kombinacja nakłuć rylcem  
i żłobków dookolnych, żłobków oraz ornamentu stempelkowego (ryc. 43:3; 
50:4 i 59:2).

W materiałach szczecińskich udział naczyń tej rodziny form dla przełomu 
XI i XII wieku wynosi około 20% (Łosiński, Rogosz 1986b, 56). Zdaniem  
Mariana Rębkowskiego na podstawie badań grodziska w Kołobrzegu ostatnią 
fazę z dużą frekwencją naczyń typu J można usytuować ok. połowy XII wieku 
(Rębkowski 2007b, 213).

Naczynia rodzin typów K

Cechą charakterystyczną tej rodziny typów są baniaste naczynia z cylin-
drycznymi szyjkami (Łosiński, Rogosz 1986a, 16). W materiale z kołobrzeskiej 
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Wyspy Solnej wydzielono 13 fragmentów pojemników tego typu. W czte-
rech przypadkach odnotowano zdobienie, głównie w postaci nakłuć rylcem.  
Zarejestrowane wylewy miały 15–19 cm średnicy. Większość fragmentów zosta-
ła odkryta w poziomach między 0,7 a 0,0 m n.p.m. Wśród wątków zdobniczych 
występowały ukośne nakłucia narzędzia jedno- lub wielozębnego (ryc. 34:2; 
43:4 i 56:5) oraz ryte linie faliste w układzie poziomym (ryc. 58:5).

Dla zbioru ceramiki średniowiecznej ze Szczecina uznaje się, że najstar-
sze egzemplarze tego typu można datować najwcześniej na połowę XI wieku  
(Łosiński, Rogosz 1986b, 56).

Naczynia rodziny typów R

Do grupy tej zaliczano cztery fragmenty mis całkowicie obtaczanych, które 
zostały zarejestrowane w partiach stropowych warstwy nr 4. Niewielka licz-
ba naczyń tego typu skutkuje wyodrębnieniem jednego wątku zdobniczego  
– nakłuć wykonanych rylcem (ryc. 44:2).

Naczynia tej rodziny typów w szczecińskich materiałach z Rynku Warzyw-
nego występowały w warstwach datowanych od 7–8 dekady X wieku do połowy 
wieku XIII, najliczniej zaś (od 1,8 do 13,7%) w nawarstwieniach związanych 
z IV fazą zabudowy, datowanych od 3. ćwierci XII do schyłku 1. połowy i po-
czątku 2. połowy XIII wieku (Dworaczyk 2011, 351–352).

* * *

Na podstawie przeprowadzonej analizy ceramiki należy uznać, że warstwa 
nr 4 wydzielona na Wyspie Solnej w Kołobrzegu zapewne narastała przez kilka 
stuleci. W przypadku grodziska w Budzistowie warstwa wyznaczająca naj-
starszy etap użytkowania terenu o miąższości 30 cm narastała około 30–40 lat  
(Rębkowski 2007a, 118). Wyróżnione mechanicznie poziomy eksploracji war-
stwy obrazują pewną zmienność chronologiczną, potwierdzoną w zmianach 
struktur zespołów poszczególnych rodzin typów naczyń. Widoczna jest obec-
ność ceramiki ręcznie lepionej i częściowo obtaczanej w niższych poziomach,  
w stropowej części dominuje zaś ceramika całkowicie obtaczana. 

Uznając, że proces zaniku ceramiki typu AB miał miejsce pod koniec VIII 
stulecia, a na niektórych obszarach trwał jeszcze w IX wieku (Dulinicz 2001, 
214) oraz że zarejestrowano znaczny udział ceramiki typu C przy współwy-
stępowaniu ceramiki typu AB i D, początki tworzenia się warstwy nr 4 – na 
podstawie analogii do materiałów z nawarstwień ze Wzgórza Zamkowego  
w Szczecinie – można wydatować na 2. połowę VIII i początek IX wieku 
(Cnotliwy, Łosiński 1983, 233). Pojedyncze fragmenty ceramiki całkowicie 
obtaczanej w tej warstwie należy uznać za wtręty zaistniałe w wyniku różnego 
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rodzaju procesów podepozycyjnych i pominąć przy określeniu chronologii 
najstarszych warstw (Łosiński, Rogosz 1986a, 19). Za fazę końcową tworze nia 
się warstwy można uznać połowę XII wieku, ponieważ w materiale z partii 
stropowej dominują naczynia całkowicie obtaczane, głównie rodziny typów 
G i J oraz rodziny typów K i R (Łosiński, Rogosz 1986b, 56). Końcowy okres 
odpowiada źródłom historycznym, które potwierdzają nadania salin koło-
brzeskich na rzecz instytucji kościelnych i ich szybkiego rozwoju w ciągu XII  
i 1. połowy XIII wieku (Leciejewicz, Rębkowski 2007, 309).

Zaproponowane datowanie użytkowania Wyspy Solnej można odnieść do 
grodu kołobrzeskiego, który funkcjonował zapewne od schyłku IX wieku 
(Łosiński 1972, 92; Rębkowski 2007a, 118), a najmłodsze fazy wczesnośrednio-
wieczne datowane są od połowy XII do połowy XIII wieku (Leciejewicz 2007b, 
80; Rębkowski 2007a, 147).

* * *

Materiał pozyskany na Wyspie Solnej w trakcie badań archeologicznych  
w 2014 roku prezentuje unikatową wartość poznawczą. Ten zbiór ceramiki jest 
najstarszym tak obszernym i zróżnicowanym materiałem z okresu wczesnego 
średniowiecza odkrytym w Kołobrzegu i wnosi wiele nowych ustaleń zwią-
zanych z użytkowaniem tego terenu w okresie od 2. połowy VIII do połowy  
XII wieku.

Odkryta ceramika oraz jej datowanie jest skromnym przyczynkiem do dys-
kusji na temat najstarszego osadnictwa we wczesnym średniowieczu zarówno 
w dorzeczu Parsęty, jak i – szerzej – w tym regionie Pomorza. Przeprowadzo-
ne prace weryfikacyjne grodzisk, którym wstępnie przypisano datowanie na  
VII wiek, wskazują, iż obiekty te powstawały od VIII do IX wieku (Szymański 
2000; Dulinicz 2001). W przypadku kilku grodzisk dolnoparsęckich utrzymuje 
się też pogląd, że zostały one założone najpóźniej pod koniec VII i na początku 
VIII wieku (Łosiński 2008, 66–67). Zdaniem M. Dulinicza osadnictwo słowiań-
skie pojawia się w dorzeczu środkowej Parsęty w połowie VII wieku, a na pewno 
w VIII wieku (Dulinicz 2001, 190, 237–238). Z założeniem tym nie zgadza się 
W. Łosiński, który w materiałach z Wyspy Solnej upatruje dowodów na osadnic-
two z przełomu VI i VII wieku (Łosiński 2008, 69). W świetle przeprowadzonej 
analizy ceramiki należy się zgodzić z M. Duliniczem (2001, 243), który zespół 
ceramiki z Wyspy Solnej wstępnie datował na VII–VIII wiek.

Należy mieć nadzieję, że potencjalne badania archeologiczne prowadzo-
ne na obszarze Wyspy Solnej przyniosą nowe źródła, które będą kolejnym 
argumentem w dyskusji nad tym niezwykle ciekawym i ważnym miejscem  
w badaniach złożonej problematyki osadnictwa wczesnośredniowiecznego.
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Ryc. 1. Kołobrzeg, stan. 2. Lokalizacja wykopu nr 1/14, znakiem × zaznaczono obszar badań  
z roku 1958. Rys. A. Piasecki
Fig. 1. Kołobrzeg, site 2. Location of trench 1/14, the research from 1958 is marked with ×. 
Drawing by A. Piasecki

Ryc. 2. Kołobrzeg, stan. 2. Profil W wykopu nr 1/14. Fot. M. Siemiński
Fig. 2. Kołobrzeg, site 2. W section of trench 1/14. Photo by M. Siemiński
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Ryc. 3. Kołobrzeg, stan. 2. Profil W wykopu nr 1/14: 1 – gliniasty piasek przemieszany z gru-
zem ceglanym (warstwa nowożytna) brunatnociemnożółta z szarymi plamami; 2 – żwirowaty 
piasek z domieszką gruzu ceglanego, w kolorze szarobrązowym z żółtymi przebarwieniami  
(warstwa nowożytna); 3 – piasek gliniasty w kolorze szarym (warstwa nowożytna); 4 – gliniasty 
piasek z materią organiczną w kolorze ciemnoszaroczarnym (warstwa wczesnośredniowieczna); 
5 – piasek z cegłami w kolorze jasnożółto-pomarańczowa (warstwa nowożytna). Rys. A. Piasecki. 
Oprac. M. Siemiński
Fig. 3. Kołobrzeg, site 2. W section of trench 1/14: 1 – clayey sand mixed with brick debris  
(modern layer), dark brown-dark yellow with grey spots; 2 – gravelly sand with a mix of 
brick debris, grey-brown with yellow spots (modern layer); 3 – clayey sand, grey (modern 
layer); 4 – clayey sand with organic matter, dark grey-black (early medieval layer); 5 – sand 
with bricks, light yellow-orange (modern layer). Drawing by A. Piasecki. Prepared by  
M. Siemiński

Ryc. 4. Kołobrzeg, stan. 2. Liczba fragmentów ceramiki naczyniowej w poszczególnych zakresach 
eksploracji warstwy nr 4
Fig. 4. Kołobrzeg, site 2. Number of pottery fragments in individual exploration ranges of layer 
no. 4
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Ryc. 5. Kołobrzeg, stan. 2. Zestawienie technologiczne fragmentów naczyń
Fig. 5. Kołobrzeg, site 2. Percentage of vessel fragments according to technology

Ryc. 6. Kołobrzeg, stan. 2. Zestawienie ilościowe fragmentów ceramiki całkowicie obtaczanej  
z uwzględnieniem eksplorowanych poziomów
Fig. 6. Kołobrzeg, site 2. Number of completely wheel-turned pottery according to levels of 
exploration
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Ryc. 7. Kołobrzeg, stan. 2. Zestawienie ilościowe fragmentów z uwzględnieniem  rodzaju wypału
Fig. 7. Kołobrzeg, site 2. Number of fragments according to temperature of firing

Ryc. 8. Kołobrzeg, stan. 2. Zestawienie ilościowe fragmentów ceramiki wypalonej w atmosferze 
redukcyjnej z uwzględnieniem rodzaju przełamu
Fig. 8. Kołobrzeg, site 2.  Number of pottery fragments fired in a reducing atmosphere according 
to a colour of the fracture
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Ryc. 9. Kołobrzeg, stan. 2. Zestawienie ilościowe ceramiki całkowicie obtaczanej z uwzględnie-
niem grubości ścianek naczynia
Fig. 9. Kołobrzeg, site 2. Number of completely wheel-turned pottery according to thickness 
of the vessel walls

Ryc. 10. Kołobrzeg, stan. 2. Zestawienie ilościowe ceramiki częściowo obtaczanej z uwzględnie-
niem grubości ścianek
Fig. 10. Kołobrzeg, site 2. Number of partly wheel-turned pottery fragments according to thick-
ness of the vessel walls



92

Ryc. 11. Kołobrzeg, stan. 2. Zestawienie ilościowe ceramiki częściowo obtaczanej i całkowicie 
obtaczanej z uwzględnieniem grubości ścianek
Fig. 11. Kołobrzeg, site 2. Number of partly and completely wheel-turned pottery fragments 
according to thickness of the vessel walls

Ryc. 12. Kołobrzeg, stan. 2. Podział ceramiki częściowo obtaczanej na grupy klasyfikacyjne,  
wg: Chudziak 1991
Fig. 12. Kołobrzeg, site 2. Division of partly wheel-turned pottery into classification groups, 
after Chudziak 1991
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Ryc. 13. Kołobrzeg, stan. 2. Zestawienie ilościowe ceramiki częściowo obtaczanej i całkowicie 
obtaczanej z uwzględnieniem grubości dna
Fig. 13. Kołobrzeg, site 2. Number of partly and completely wheel-turned pottery according to 
thickness of the base

Ryc. 14. Kołobrzeg, stan. 2. Zestawienie ilościowe ceramiki częściowo obtaczanej z uwzględnie-
niem podziału na grupy składu masy garncarskiej 
Fig. 14. Kołobrzeg, site 2. Number of partly wheel-turned pottery fragments according to division 
into groups of clay composition
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Ryc. 15. Kołobrzeg, stan. 2. Zestawienie ilościowe ceramiki całkowicie obtaczanej z uwzględnie-
niem podziału na grupy składu masy garncarskiej
Fig. 15. Kołobrzeg, site 2. Number of completely wheel-turned pottery fragments according to 
division into groups of clay composition

Ryc. 16. Kołobrzeg, stan. 2. Zestawienie ilościowe fragmentów ceramiki poszczególnych rodzin 
typów naczyń z podziałem na poziomy badawcze
Fig. 16. Kołobrzeg, site 2. Number of pottery fragments of individual vessel type families accor-
ding to division into research levels.
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Ryc. 17. Kołobrzeg, stan. 2. Zestawienie ilościowe fragmentów naczyń rodziny typów C  
z podziałem na średnice wylewów
Fig. 17. Kołobrzeg, site 2. Number of type C vessel fragments according to division into the 
diameter of rims

Ryc. 18. Kołobrzeg, stan. 2. Frekwencja fragmentów naczyń rodziny typów C w poszczególnych 
poziomach eksploracyjnych z podziałem na ceramikę zdobioną i niezdobioną
Fig. 18. Kołobrzeg, site 2. Frequency of type C vessel fragments in individual levels of exploration 
with division into decorated and plain pottery
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Ryc. 19. Kołobrzeg, stan. 2. Udział ilościowy fragmentów naczyń rodziny typów D w poszcze-
gólnych poziomach
Fig. 19. Kołobrzeg, site 2. Number of vessel fragments of type D families in individual levels

Ryc. 20. Kołobrzeg, stan. 2. Zestawienie ilościowe średnic wylewów ceramiki częściowo obta-
czanej garnków rodziny typów C i D
Fig. 20. Kołobrzeg, site 2. Number of partly wheel-turned vessel fragments of type C and D 
families according to the diameter of rims
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Ryc. 21. Kołobrzeg, stan. 2. Zestawienie ilościowe średnic wylewów ceramiki całkowicie obta-
czanej garnków rodziny typów G i J
Fig. 21. Kołobrzeg, site 2. Number of completely wheel-turned vessel fragments of type G and 
J families according to the diameter of rims

Ryc. 22. Kołobrzeg, stan. 2. Ceramika naczyniowa: 1 – nr inw. 52/14; 2 – nr inw. 43/14 i 51/14. 
Fot. A. Piasecki
Fig. 22. Kołobrzeg, site 2. Pottery: 1 – inventory no. 52/14; 2 – inventory no. 43/14 and 51/14. 
Photo by A. Piasecki
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Ryc. 23. Kołobrzeg, stan. 2. Ceramika naczyniowa: 1–4 – nr inw. 50/14. Fot. A. Piasecki
Fig. 23. Kołobrzeg, site 2. Pottery: 1–4 – inventory no. 50/14. Photo by A. Piasecki

Ryc. 24. Kołobrzeg, stan. 2. Ceramika naczyniowa: 1 – nr inw. 44/14; 2 – nr inw. 43/14.  
Fot. A. Piasecki
Fig. 24. Kołobrzeg, site 2. Pottery: 1 – inventory no. 44/14; 2 – inventory no. 43/14. Photo by 
A. Piasecki
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Ryc. 26. Kołobrzeg, stan. 2. Ceramika naczyniowa: 1, 4 – nr inw. 33/14; 2 – nr inw. 52/14; 3 – nr inw.  
27/14. Fot. A. Piasecki
Fig. 26. Kołobrzeg, site. 2. Ceramika naczyniowa: 1, 4 – inventory no. 33/14; 2 – inventory  
no. 52/14; 3 – inventory no. 27/14. Photo by A. Piasecki

Ryc. 25. Kołobrzeg, stan. 2. Ceramika naczyniowa: 1, 3 i 4 – nr inw. 43/14; 2 – nr inw. 51/14. 
Fot. A. Piasecki
Fig. 25. Kołobrzeg, site 2. Pottery: 1, 3 and 4 – inventory no. 43/14; 2 – inventory no. 51/14. 
Photo by A. Piasecki
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Ryc. 27. Kołobrzeg, stan. 2. Ceramika naczyniowa z poziomu eksploracji 0,6–0,9 m p.p.m.:  
1–4 – nr inw. 52/14. Rys. A. Piasecki
Fig. 27. Kołobrzeg, site 2. Pottery from exploration level 0.6–0.9m b.s.l.: 1–4 – inventory  
no. 52/14. Drawing by A. Piasecki
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Ryc. 28. Kołobrzeg, stan. 2. Ceramika naczyniowa z poziomu eksploracji 0,6–0,9 m p.p.m.:  
1–4 – nr inw. 52/14. Rys. A. Piasecki
Fig. 28. Kołobrzeg, site 2. Pottery from exploration level 0.6–0.9m b.s.l.: 1–4 – inventory  
no. 52/14. Drawing by A. Piasecki
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Ryc. 29. Kołobrzeg, stan. 2. Ceramika naczyniowa z poziomu eksploracji 0,6–0,9 m p.p.m.:  
1–7 – nr inw. 52/14. Rys. A. Piasecki
Fig. 29. Kołobrzeg, site 2. Pottery from exploration level 0.6–0.9m b.s.l.: 1–7 – inventory  
no. 52/14. Drawing by A. Piasecki
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Ryc. 30. Kołobrzeg, stan. 2. Ceramika naczyniowa z poziomu eksploracji 0,6–0,9 m p.p.m.:  
1–6 – nr inw. 52/14. Rys. A. Piasecki
Fig. 30. Kołobrzeg, site 2. Pottery from exploration level 0.6–0.9m b.s.l.: 1–6 – inventory  
no.  52/14. Drawing by A. Piasecki
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Ryc. 31. Kołobrzeg, stan. 2. Ceramika naczyniowa z poziomu eksploracji 0,6–0,9 m p.p.m.:  
1–4 – nr inw. 52/14. Rys. A. Piasecki
Fig. 31. Kołobrzeg, site 2. Pottery from exploration level 0.6–0.9m b.s.l.: 1–4 – inventory  
no. 52/14. Drawing by A. Piasecki
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Ryc. 32. Kołobrzeg, stan. 2. Ceramika naczyniowa z poziomu eksploracji 0,6–0,9 m p.p.m.:  
1–4 – nr inw. 52/14. Rys. A. Piasecki
Fig. 32. Kołobrzeg, site 2. Pottery from exploration level 0.6–0.9m b.s.l.: 1–4 – inventory  
no. 52/14. Drawing by A. Piasecki
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Ryc. 33. Kołobrzeg, stan. 2. Ceramika naczyniowa z poziomu eksploracji 0,6–0,9 m p.p.m.:  
1–5 – nr inw. 52/14. Rys. A. Piasecki
Fig. 33. Kołobrzeg, site 2. Pottery from exploration level 0.6–0.9m b.s.l.: 1–5 – inventory  
no.  52/14. Drawing by A. Piasecki
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Ryc. 34. Kołobrzeg, stan. 2. Ceramika naczyniowa z poziomu eksploracji 0,6–0,9 m p.p.m.:  
1–4 – nr inw. 52/14. Rys. A. Piasecki
Fig. 34. Kołobrzeg, site 2. Pottery from exploration level 0.6–0.9m b.s.l.: 1–4 – inventory  
no. 52/14. Drawing by A. Piasecki
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Ryc. 35. Kołobrzeg, stan. 2. Ceramika naczyniowa z poziomu eksploracji 0,6–0,9 m p.p.m.:  
1–4 – nr inw. 52/14. Rys. A. Piasecki
Fig. 35. Kołobrzeg, site 2. Pottery from exploration level 0.6–0.9m b.s.l.: 1–4 – inventory  
no. 52/14. Drawing by A. Piasecki
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Ryc. 36. Kołobrzeg, stan. 2. Ceramika naczyniowa z poziomu eksploracji 0,6–0,9 m p.p.m.:  
1–4 – nr inw. 52/14. Rys. A. Piasecki
Fig. 36. Kołobrzeg, site 2. Pottery from exploration level 0.6–0.9m b.s.l.: 1–4 – inventory  
no. 52/14. Drawing by A. Piasecki
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Ryc. 37. Kołobrzeg, stan. 2. Ceramika naczyniowa z poziomu eksploracji 0,3–0,6 m p.p.m.:  
1–5 – nr inw. 47/14; 6, 7 – nr inw. 51/14. Rys. A. Piasecki
Fig. 37. Kołobrzeg, site 2. Pottery from exploration level 0.3–0.6m b.s.l.: 1–5 – inventory  
no. 47/14; 6, 7 – inventory no. 51/14. Drawing by A. Piasecki



111

Ryc. 38. Kołobrzeg, stan. 2. Ceramika naczyniowa z poziomu eksploracji 0,3–0,6 m p.p.m.:  
1–5 – nr inw. 51/14. Rys. A. Piasecki
Fig. 38. Kołobrzeg, site 2. Pottery from exploration level 0.3–0.6m b.s.l.: 1–5 – inventory  
no. 51/14. Drawing by A. Piasecki
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Ryc. 39. Kołobrzeg, stan. 2. Ceramika naczyniowa z poziomu eksploracji 0,3–0,6 m p.p.m.:  
1 – nr inw. 51/14; 2 – nr inw. 50/14 i 51/14; 3–5 – nr inw. 44/14. Rys. A. Piasecki
Fig. 39. Kołobrzeg, site 2. Pottery from exploration level 0.3–0.6m b.s.l.: 1 – inventory no. 51/14; 
2 – inventory no. 50/14 and 51/14; 3–5 – inventory no. 44/14. Drawing by A. Piasecki
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Ryc. 40. Kołobrzeg, stan. 2. Ceramika naczyniowa z poziomu eksploracji 0,3–0,6 m p.p.m.:  
1–4 – nr inw. 44/14. Rys. A. Piasecki
Fig. 40. Kołobrzeg, site 2. Pottery from exploration level 0.3–0.6m b.s.l.: 1–4 – inventory  
no. 44/14. Drawing by A. Piasecki
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Ryc. 41. Kołobrzeg, stan. 2. Ceramika naczyniowa z poziomu eksploracji 0,3–0,6 m p.p.m.:  
1–3 – nr inw. 50/14. Rys. A. Piasecki
Fig. 41. Kołobrzeg, site 2. Pottery from exploration level 0.3–0.6m b.s.l.: 1–3 – inventory  
no. 50/14. Drawing by A. Piasecki
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Ryc. 42. Kołobrzeg, stan. 2. Ceramika naczyniowa z poziomu eksploracji 0,3–0,6 m p.p.m.:  
1–3 – nr inw. 50/14. Rys. A. Piasecki
Fig. 42. Kołobrzeg, site 2. Pottery from exploration level 0.3–0.6m b.s.l.: 1–3 – inventory  
no. 50/14. Drawing by A. Piasecki
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Ryc. 43. Kołobrzeg, stan. 2. Ceramika naczyniowa z poziomu eksploracji 0,0–0,3 m p.p.m.:  
1–6 – nr inw. 45/14. Rys. A. Piasecki
Fig. 43. Kołobrzeg, site 2. Pottery from exploration level 0.0–0.3m b.s.l.: 1–6 – inventory  
no. 45/14. Drawing by A. Piasecki
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Ryc. 44. Kołobrzeg, stan. 2. Ceramika naczyniowa z poziomu eksploracji 0,0–0,3 m p.p.m.:  
1–5 – nr inw. 45/14. Rys. A. Piasecki
Fig. 44. Kołobrzeg, site 2. Pottery from exploration level 0.0–0.3m b.s.l.: 1–5 – inventory  
no. 45/14. Drawing by A. Piasecki
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Ryc. 45. Kołobrzeg, stan. 2. Ceramika naczyniowa z poziomu eksploracji 0,0–0,3 m p.p.m.:  
1–4 – nr inw. 45/14. Rys. A. Piasecki
Fig. 45. Kołobrzeg, site 2. Pottery from exploration level 0.0–0.3m b.s.l.: 1–4 – inventory  
no. 45/14. Drawing by A. Piasecki
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Ryc. 46. Kołobrzeg, stan. 2. Ceramika naczyniowa z poziomu eksploracji 0,0–0,3 m p.p.m.:  
1 i 2 – nr inw. 46/14; 3 i 4 – nr inw. 45/14. Rys. A. Piasecki
Fig. 46. Kołobrzeg, site 2. Pottery from exploration level 0.0–0.3m b.s.l.: 1 and 2 – inventory  
no. 46/14; 3 and 4 – inventory no. 45/14. Drawing by A. Piasecki
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Ryc. 47. Kołobrzeg, stan. 2. Ceramika naczyniowa z poziomu eksploracji 0,0–0,3 m p.p.m.:  
1–4 – nr inw. 46/14. Rys. A. Piasecki
Fig. 47. Kołobrzeg, site 2. Pottery from exploration level 0.0–0.3m b.s.l.: 1–4 – inventory  
no. 46/14. Drawing by A. Piasecki
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Ryc. 48. Kołobrzeg, stan. 2. Ceramika naczyniowa z poziomu eksploracji 0,0–0,3 m p.p.m.:  
1 – nr inw. 43/14, 51/14; 2–4 – nr inw. 43/14. Rys. A. Piasecki
Fig. 48. Kołobrzeg, site 2. Pottery from exploration level 0.0–0.3m b.s.l.: 1 – inventory no. 43/14, 
51/14; 2–4 – inventory no. 43/14. Drawing by A. Piasecki
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Ryc. 49. Kołobrzeg, stan. 2. Ceramika naczyniowa z poziomu eksploracji 0,0–0,3 m p.p.m.:  
1 i 2 – nr inw. 37/14; 3–5 – nr inw. 43/14. Rys. A. Piasecki
Fig. 49. Kołobrzeg, site 2. Pottery from exploration level 0.0–0.3m b.s.l.: 1 and 2 – inventory  
no. 37/14; 3–5 – inventory no. 43/14. Drawing by A. Piasecki
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Ryc. 50. Kołobrzeg, stan. 2. Ceramika naczyniowa z poziomu eksploracji 0,0–0,2 m p.p.m.:  
1–4 – nr inw. 48/14; 5 – nr inw. 42/14. Rys. A. Piasecki
Fig. 50. Kołobrzeg, site 2. Pottery from exploration level 0.0–0.2m b.s.l.: 1–4 – inventory  
no. 48/14; 5 – inventory no. 42/14. Drawing by A. Piasecki
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Ryc. 51. Kołobrzeg, stan. 2. Ceramika naczyniowa z poziomu eksploracji 0,0–0,2 m p.p.m.:  
1 i 2 – nr inw. 42/14; 3–5 – nr inw. 48/14. Rys. A. Piasecki
Fig. 51. Kołobrzeg, site 2. Pottery from exploration level 0.0–0.2m b.s.l.: 1 and 2 – inventory  
no. 42/14; 3–5 – inventory no. 48/14. Drawing by A. Piasecki
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Ryc. 52. Kołobrzeg, stan. 2. Ceramika naczyniowa z poziomu eksploracji 0,2–0,0 m n.p.m.:  
1–4 – nr inw. 41/14. Rys. A. Piasecki
Fig. 52. Kołobrzeg, site 2. Pottery from exploration level 0.0–0.2m a.s.l.: 1–4 – inventory  
no. 41/14. Drawing by A. Piasecki
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Ryc. 53. Kołobrzeg, stan. 2. Ceramika naczyniowa z poziomu eksploracji 0,2–0,0 m n.p.m.:  
1–3 – nr inw. 41/14. Rys. A. Piasecki
Fig. 53. Kołobrzeg, site 2. Pottery from exploration level 0.0–0.2m a.s.l.: 1–3 – inventory  
no. 41/14. Drawing by A. Piasecki
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Ryc. 54. Kołobrzeg, stan. 2. Ceramika naczyniowa z poziomu eksploracji 0,4–0,2 m n.p.m.:  
1–4 – nr inw. 31/14. Rys. A. Piasecki
Fig. 54. Kołobrzeg, site 2. Pottery from exploration level 0.4–0.2m a.s.l.: 1–4 – inventory  
no. 31/14. Drawing by A. Piasecki
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Ryc. 55. Kołobrzeg, stan. 2. Ceramika naczyniowa z poziomu eksploracji 0,4–0,2 m n.p.m.:  
1–6 – nr inw. 29/14. Rys. A. Piasecki
Fig. 55. Kołobrzeg, site 2. Pottery from exploration level 0.4–0.2m a.s.l.: 1–6 – inventory  
no. 29/14. Drawing by A. Piasecki
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Ryc. 56. Kołobrzeg, stan. 2. Ceramika naczyniowa z poziomu eksploracji 0,4–0,2 m n.p.m.  
(1 i 2 – nr inw. 40/14; 3 – nr inw. 33/14; 4 – nr inw. 27/14) i 0,5–0,3 m n.p.m. (5 – nr inw. 12/14). 
Rys. A. Piasecki
Fig. 56. Kołobrzeg, site 2. Pottery from exploration level 0.4–0.2m a.s.l. (1 and 2 – inventory  
no. 40/14; 3 – inventory no. 33/14; 4 – inventory no. 27/14) and 0.5–0.3m a.s.l. (5 – inventory 
no. 12/14). Drawing by A. Piasecki
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Ryc. 57. Kołobrzeg, stan. 2. Ceramika naczyniowa z poziomu eksploracji 0,7–0,4 m n.p.m.:  
1–4 – nr inw. 2/14. Rys. A. Piasecki
Fig. 57. Kołobrzeg, site 2. Pottery from exploration level 0.7–0.4m a.s.l.: 1–4 – inventory  
no. 2/14. Drawing by A. Piasecki
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Ryc. 58. Kołobrzeg, stan. 2. Ceramika naczyniowa z poziomu eksploracji 0,7–0,4 m n.p.m.:  
1–5 – nr inw. 15/14. Rys. A. Piasecki
Fig. 58. Kołobrzeg, site 2. Pottery from exploration level 0.7–0.4m a.s.l.: 1–5 – inventory  
no. 15/14. Drawing by A. Piasecki
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Ryc. 59. Kołobrzeg, stan. 2. Ceramika naczyniowa z poziomu eksploracji 0,7–0,4 m n.p.m.:  
1–4 – nr inw. 1/14. Rys. A. Piasecki
Fig. 59. Kołobrzeg, site 2. Pottery from exploration level 0.7–0.4m a.s.l.: 1–4 – inventory  
no. 1/14. Drawing by A. Piasecki
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Ryc. 60. Kołobrzeg, stan. 2. Ceramika naczyniowa z poziomu eksploracji 0,7–0,4 m n.p.m.:  
1 i 2 – nr inw. 2/14; 3 i 4 – nr inw. 1/14. Rys. A. Piasecki
Fig. 60. Kołobrzeg, site 2. Pottery from exploration level 0.7–0.4m a.s.l.: 1 and 2 – inventory  
no. 2/14; 3 and 4 – inventory no. 1/14. Drawing by A. Piasecki
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Early medieval pottery vessels from Salt Island in Kołobrzeg.  
The excavation in 2014

Summary

In 2014, rescue excavations were conducted in advance of construction of 
the harbour on Salt Island (Polish name: Wyspa Solna) in Kołobrzeg. Only one 
layer, 1.6m thick, has been recorded containing medieval objects, including 
11.184 fragments of pottery. In technological terms, the pottery from Salt Island 
is represented by partly wheel-turned vessels (including a small assemblage of 
vessel fragments of AB type family which were wheel-turned near the rim) as well 
as completely wheel-turned. The first constituted the predominant part of the 
assemblage. It should be noted that the completely wheel-turned pottery has been 
recorded mainly in upper parts of the explored layer, and its occurrence in lower 
parts should be regarded as marginal. The material was analysed to define a method 
of firing, manufacturing technology and typology.

The typological analysis of the assemblage helped in identification of main vessel 
types which belonged mostly to families of types: C, D, G, J. Considerably lower in 
number were families of AB, F, H, K, R types. In majority of the levels, type C family 
dominated. Based on the analysis, it can be stated that this part of Salt Island was 
exploited during the early Middle Ages, i.e. from the second half of the 8th to mid-
12th century. The study of the pottery allowed to revise the current research findings 
which suggested that this area had been exploited since the beginning of the Middle 
Ages in Western Pomerania, i.e. since the turn of the 6th and 7th centuries.
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