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W przypadku stanowiska w Zawadzie podstawo-
wym źródłem umożliwiającym określenie czasu 
funkcjonowania osady są wyniki analizy for-
malno-stylistycznej fragmentów naczyń. Istotne 
znaczenie ma metoda porównawcza uwzględ-
niająca dobrze datowane materiały ceramiczne 
pochodzące z grodziska w Nowińcu, stan. 2, 
które ze względu na zastosowanie trzech nie-
zależnych metod dotyczących chronologii można 
traktować jako stanowisko reperowe (Gruszka 
2012a, s. 213-215) oraz grodziska w Klenicy, 
stan. 3 (Biermann, Kieseler, Nowakowski 2008, 
2011), a pośrednio także osady w Klenicy, stan. 4 
(Gruszka 2010) i rozległej osady w Lubrzy, stan. 
42 (Tabaka, Zamelska-Monczak 2011). 

Pomiędzy materiałami ceramicznymi pocho-
dzącymi z tych czterech stanowisk a ceramiką 
z Zawady są widoczne istotne podobieństwa, 
zwłaszcza w zakresie form oraz zdobnictwa. 
Dzięki synchronizacji określonych zjawisk kul-
turowych dotyczących głównie cech formal-
no-stylistycznych fragmentów naczyń można 
określić chronologię znalezisk ceramicznych oraz 
osadnictwa na stanowisku 1 w Zawadzie. 

Dodatkowych danych dotyczących czasu 
funkcjonowania osady w Zawadzie dostarczy-
ły wyniki oznaczeń wieku metodą 14C trzech 
fragmentów kości1. 

1 Oznaczenia wieku wykonano w Poznańskim 
Laboratorium Radiowęglowym (tab. 1).

W wyniku przeprowadzonej analizy formal-
no-stylistyczno stwierdzono, że w zespole cera-
miki z Zawady, stan. 1 są widoczne dwa nurty 
– dominujący, tradycyjny związany z okresem 
przedpaństwowym oraz typowy już dla okresu 
wczesnopiastowskiego (Gruszka 2014, s. 111-
112). Zdecydowanie przeważają fragmenty 
naczyń wykonanych w technice częściowego 
obtaczania. Wśród form przeważają dwustożko-
wate lub esowate naczynia o wyeksponowanym 
wylewie i barku, z jego różnie ukształtowaną 
linią, i o mniej lub bardziej zaznaczonym załomie 
brzuśca (rodzina typów C), które są zdobione 
ornamentem plastycznych wałków i rytych żłob-
ków (typ Tornow A i B wg Herrmanna [1966]). 
Znaczna część naczyń jest nieornamentowana. 
Na wymienionych formach pojawiają się spora-
dycznie zdobienia różnego rodzaju motywami 
wielokrotnych linii rytych, krzyżujących się, 
pionowych czy jodełkowych (typ Menkendorf). 
Udział naczyń zdobionych wałkami plastyczny-
mi wynosi ponad 53,2% wszystkich ornamen-
towanych jednostek taksonomicznych (Gruszka 
2014, s. 87, tab. 3). 

Zbliżone dane uzyskano dla zespołu cera-
miki z eponimicznego stanowiska w Tornow, 
gdzie naczynia ornamentowane plastycznymi 
wałkami (typ Tornow A i B traktowany łącznie) 
w pierwszej fazie grodu (faza A) występowały 
w około 37% całości pozyskanego materiału ce-
ramicznego, a w fazie drugiej (faza B) w około 
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50% (Herrmann 1966, Beilage 8). Na grodzi-
sku w Nowińcu, stan. 2 liczebność naczyń or-
namentowanych plastycznymi wałkami wynosi 
około 40% (Gruszka 2012b, s. 52). Niemalże 
identyczny odsetek naczyń zdobionych orna-
mentem wałków plastycznych jak w Nowińcu, 
stan. 2, odnotowano na osadzie przygrodowej 
w Klenicy, stan. 4 (39%; Gruszka 2010, s. 129) 
oraz w Lubrzy, stan. 42 (38%; Tabaka, Zamel-
ska-Monczak 2012, s. 552-553). W przypadku 
tego pierwszego stanowiska wyniki analiz ter-
moluminescencyjnych kilkunastu fragmentów 
naczyń pozwalają określić czasowy przedział ich 
użytkowania od około poł. IX do 2. poł. X wieku 
(Kusiak 2012, s. 230), chociaż nie można wy-
kluczyć, że osadnictwo na grodzie przetrwało 
do pierwszych dekad XI wieku. W przypadku 
Lubrzy, stan. 42 autorzy opracowania sugerują 2. 
poł. lub koniec IX wieku i 1. poł. X wieku jako 
okres funkcjonowania osady, choć zaznaczają, 
że oprócz licznego zespołu naczyń częściowo 
obtaczanych (głównie w typie Tornow, Menken-
dorf i niezdobionych) pojawiały się fragmenty 
naczyń obtaczanych całkowicie (Tabaka, Za-
melska-Monczak 2011, s. 558). 

Ostatnio sprecyzowano także chronologię 
eponimicznego grodziska w pobliskiej Klenicy, 
stan. 3 skąd pochodzą liczne przykłady dwustoż-
kowatych naczyń zdobionych plastycznymi wał-
kami. Wyniki analiz dendrochronologicznych 
wskazują, że druga faza budowy wału przypada 
na koniec wieku IX (Biermann, Kieseler, Nowa-
kowski 2008, s. 87; 2011, s. 342–343). Autorzy 
opracowania umieszczają kres funkcjonowania 
grodu w Klenicy w połowie X wieku. 

Według ustaleń Felixa Biermanna okres naj-
liczniejszego występowania, zróżnicowanych 
formalnie naczyń, jak to jest w przypadku osady 
w Zawadzie, stan. 1, zdobionych wałkami pla-
stycznymi przypada na wiek X (Biermann 1999, 
s. 118). Na Dolnych Łużycach liczebność naczyń 
typu Tornow jest największa w 2. i 3. ćwierci 
X wieku i niekiedy przekracza 50% wszystkich 
analizowanych pod względem formalno-styli-
stycznym fragmentów (Henning 1998, s. 404). 
Pojawiają się także propozycje, aby końcowy 
okres występowania naczyń typu Tornow prze-

sunąć do przełomu X i XI wieku (Brzostowicz 
2002, s. 34), co w świetle wyników badań prze-
prowadzonych na grodzisku w Nowińcu, stan. 
2 wydaje się prawdopodobne. 

Drugi nurt garncarstwa, czyli tak zwana ce-
ramika całkowicie obtaczana reprezentowany 
jest przez ponad 100 jednostek taksnomicznych, 
odkrytych głównie w obiektach 7A, 10 i 13. Na 
podstawie cech formalno-stylistycznych usta-
lono chronologię tych zespołów na X/XI-poł. 
XII wieku. Według Kingi Zamelskiej-Monczak 
ceramika o zestandaryzowanych formach i or-
namentyce, wykonana w technice całkowitego 
obtaczania na kole garncarskim zaczyna pojawiać 
się w całej strefie Tornow-Klenica w XI wieku 
(Zamelska 2006, s. 247-248). Występowanie ce-
ramiki całkowicie obtaczanej stwierdzono, m.in. 
w silnie zniszczonych warstwach w Klenicy, 
stan. 4 (Gruszka 2010, s. 132) oraz w Nowińcu, 
stan. 2, gdzie występowała głównie w stropie 
obiektu 7 oraz w warstwie kulturowej (Grusz-
ka 2012b, s. 57). Jednak zarówno w przypadku 
grodziska w Nowińcu, stan. 2, jak i osady w Kle-
nicy, stan. 3 nie odkryto obiektów zawierających 
głównie ceramikę całkowicie obtaczaną, jak to 
było w przypadku odkryć w Zawadzie, stan. 1. 
Na dwóch pierwszych stanowiskach pojawie-
nie się naczyń wykonanych w nowej technice 
wyznaczało jednocześnie kres funkcjonowania 
tam osadnictwa. Odmienna sytuacja była na 
osadzie w Zawadzie, gdzie odkryto trzy obiek-
ty zawierające liczną reprezentację fragmentów 
naczyń całkowicie obtaczanych. Wydaje się więc, 
że omawiana tu osada nie podzieliła losu wielu 
punktów osadniczych położonych w tej części 
dzisiejszego pogranicza Dolnego Śląska, Łużyc, 
Brandenburgii i Wielkopolski, które z końcem 
X i na początku XI wieku zostały opuszczone 
(dobrowolnie lub pod przymusem). Niewyjaśnio-
na pozostaje jednak kwestia czy funkcjonowa-
nie osady w Zawadzie miało charakter ciągły, 
czyli od około połowy IX wieku do około poł. 
XII wieku, czy też na początku XI wieku osa-
da została opuszczona i zasiedlona ponownie 
kilkadziesiąt lat później. Pewnych informacji 
świadczących o nieprzerwanym rozwoju osa-
dy dostarczają wyniki studiów nad gospodarką 
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Nazwa próbki Numer 
laboratoryjny Wiek 14C Wiek AD Uwagi

Zawada 1 51-58/92
(fragment kości śródręcza 

jelenia – obiekt 13)
Poz-57602  925 ± 30 BP

68.2% probability
1044AD (43.2%) 1100AD
1119AD (25.0%) 1156AD

95.4% probability
1026AD (95.4%) 1180AD

1.1%N 5.2%C

Zawada 1 52-75-76/92
(fragment czaszki dzika – 

obiekt 10)
Poz-57603  930 ± 30 BP

68.2% probability
1041AD (12.1%) 1059AD
1064AD (30.0%) 1109AD
1116AD (26.1%) 1154AD

95.4% probability
1025AD (95.4%) 1169AD

1.6%N 6.3%C

Zawada 1 56/92
(fragment kości śródręcza 

jelenia – obiekt 1)
Poz-57604  1095 ± 30 BP

68.2% probability
898AD (24.4%) 921AD
945AD (43.8%) 987AD

95.4% probability
890AD (95.4%) 1014AD

0.9%N 4.2%C

mieszkańców grodu, którzy zarówno w pierwszej, 
jak i drugiej fazie funkcjonowania eksploatowali 
głównie las i płynące z niego pożytki. Pewną 
wskazówką, przemawiającą za ciągłym rozwojem 
osadnictwa na stanowisku w Zawadzie, są także 
wyniki badań specjalistycznych ceramiki, które 
wskazują, że nie ma istotnych różnic pomiędzy 
technologią produkcji naczyń w starszym, jak 
i w młodszym okresie. Ponadto wśród młodszych 
wyrobów garncarskich spotyka się takie przykła-
dy, które świadczą o przenikaniu się tradycyjnych 
elementów formalno-stylistycznych z nowymi. 
Mowa tu głównie o występowaniu na naczyniu 
o tradycyjnej formie nieudolnego ornamentu 
strefowego lub pojawieniu się tradycyjnych ele-
mentów zdobniczych na formach typowych dla 
młodszego nurtu garncarstwa. 

Funkcjonowanie osadnictwa w młodszym 
odcinku chronologicznym jest potwierdzone 
przez niektóre kategorie przedmiotów metalo-
wych, np. podkowę, która może być datowana 
na XI-1. poł. XII wieku (Michalak i inni 2014, 
s. 236-237). 

Przechodząc do omówienia podstaw chro-
nologicznych uzyskanych dzięki datowaniom 
bezwzględnym należy mieć na uwadze znaczny 
margines błędu uzyskanych wyników. Dotyczy 
to zwłaszcza jedynej tu zastosowanej metody – 

14C (Walanus, Goslar 2004). Do badań przezna-
czono trzy próbki kości zwierzęcych pochodzące 
z obiektów 1, 10 i 13, a więc reprezentujące oba 
horyzonty osadnicze wyznaczone na podstawie 
odmiennych technik i stylistyki naczyń ceramicz-
nych (tab. 1). W przypadku próbki pochodzącej 
z obiektu 1 otrzymana data (koniec IX-pocz. 
XI wieku) w pełni koresponduje z wynikami ana-
lizy porównawczej fragmentów naczyń. Otrzyma-
ne wyniki oznaczenia wieku pozostałych dwóch 
fragmentów kości (3. dek. XI-2. poł. XII wieku) 
pochodzących z obiektów zawierających głównie 
ceramikę całkowicie obtaczaną, pokrywają się z 
ustaleniami dotyczącymi chronologii występowa-
nia tej kategorii wyrobów ceramicznych. 

Na podstawie powyższych ustaleń można 
przyjąć, że początki funkcjonowania osady przy-
padają na 2. poł. IX wieku lub bardziej koniec 
tego stulecia. Z tego okresu pochodzą najstarsze 
zespoły ceramiczne, których chronologię mo-
żemy ustalić na podstawie analogii do innych 
dobrze datowanych zespołów i wyniku oznacze-
nia wieku metodą 14C. Rozwój osady to okres X 
i XI wieku, przy czym kontynuacja osadnictwa 
pomiędzy okresem przed- i wczesnopaństwo-
wym nie jest w pełni potwierdzona, choć bardzo 
prawdopodobna. Schyłek funkcjonowania osady 
przypada około poł. XII wieku. 

tab. 1. Zawada, stan. 1, gm. Zielona Góra. Wyniki oznaczeń wieku metodą 14C
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