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1. Wstęp 

Od 2014 roku Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Szczecinie 

wraz z Instytutem Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego realizuje projekt „Polska i 

Pomorze w kształtowaniu cywilizacji europejskiej (od słowiańskich plemion do przełomu 

XII/XIII w.)”. Projekt finansowany jest ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyż-

szego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. 

W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie badań weryfikacyjnych grodzisk 

wczesnośredniowiecznych położonych w dorzeczu Regi. Teren ten nie był wcześniej poddany 

prospekcji archeologicznej pod tym kątem, znajduje się natomiast pomiędzy dwoma stosun-

kowo dobrze rozpoznanymi terytoriami: „plemienia Wolinian” na zachodnie oraz dorzeczem 

dolnej Parsęty na wschodnie co stwarza możliwość przeprowadzenia porównań w zakresie 

rozwoju wczesnośredniowiecznych struktur osadniczych. Jednym z grodzisk wytypowanych 

do badań wiosnę 2017 r. był obiekt w Brzeźniaku, gm. Węgorzyno, stan. 1 (AZP 28-16/2). 

 

2. Historia badań 

Grodzisko w Brzeźniaku położone jest głęboko w lesie, na południowym skraju pół-

wyspu wcinającego się w północny brzeg jeziora Brzeźniak około 1,5 km na południowy-

wschód od wsi o tej samej nazwie. Od strony wsi na stanowisko prowadzi grobla położona na 

bagnach. Niewykluczone, że pierwotnie gród wznosił się na wyspie przy brzegu jeziora. Gro-

dzisko zachowane jest w bardzo dobrym stanie. Pierwotnie miało zapewne kształt owalu, dziś 

wał od strony południowej (od strony jeziora) jest zniszczony i obiekt ma kształt podkowia-

sty. Z pozostałych stron dobrze zachowany wał ma szerokość około 10-12 m i wysokość 3-4 

m, i poprzedzony jest fosą o szerokości około 5-7 m. Płaski majdan w części południowej 

opada w kierunku jeziora. Cały obiekt ma wymiary 75 m na osi N-S i około 70 m na osi W-E 

i zajmuje powierzchnię blisko 0,5 ha. 

Grodzisko odkryte zostało już w latach 90. XIX w. przez miejscowego pastora Stütz-

nera (archiwum Muzeum Narodowego w Szczecinie teczki 826, 3049), wtedy też kilkakrotnie 

prowadzono na jego terenie badania powierzchniowe. Jeszcze przed II wojną światową było 

wzmiankowane w literaturze archeologicznej (Kunkel 1932, s. 91). Po wojnie trzykrotnie 

prowadzono (lata 1961, 1986, 2016) na grodzisku prace powierzchniowe, nigdy jednak nie 

było badane wykopaliskowo. W związku z powyższym na razie grodzisko jedynie ogólnie 

datować można na wczesne średniowiecze, w oparciu o nieliczne ułamki ceramiki z po-

wierzchni. W 1969 r. stanowisko zostało wpisane do rejestru zabytków pod nr 609. Od lat 60 

XX w. jest też regularnie uwzględniane w katalogach stanowisk i grodzisk pomorskich za-
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równo w literaturze polskiej (Antoniewicz, Wartołowska 1964 kwadrat IIC nr 56; Rogosz 

1971, s. 42; Łosiński 1982, s. 201, nr 33), jak i niemieckiej (Eggers 1960, s. 33, nr 134; 1978, 

s. 268, nr 134; Eggers, Graue 1985, Taf. 156.134). 

 

3. Wyniki badań w 2017 r. 

Prace archeologiczne wykonane zostały przez Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej 

Akademii Nauk w Szczecinie zgodnie z decyzją nr 315/2017 z dnia 10 marca 2017 r., znak 

Z.Arch.WĘ.5161.39.2017.MS, wydaną przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Kon-

serwatora Zabytków w Szczecinie. Prace sondażowo-wierceniowe przeprowadzono w dniach 

23-30 maja 2017 r. 

Przed przystąpieniem do weryfikacji wykonano plan warstwicowy oraz model terenu 

w oparciu o wyniki skaningu laserowego LIDAR (ryc. 2). 

Warunki zastane na stanowisku pozwoliły zrealizować zakładany program prac poda-

ny we Wniosku, z tą różnicą, że ograniczono powierzchnię wykopu do 4 m
2
. Na obszarze 

stanowiska łącznie wykonano 30 odwiertów na dwóch prostopadłych do siebie osiach biegną-

cych wzdłuż linii N-S oraz W-E oraz wyeksplorowano jeden wykop sondażowy o wymiarach 

4 x 1 m (ryc. 6). 

 

3.1. Odwierty 

Na stanowisku wykonano łącznie 30 odwiertów: 15 na osi S-N (długość osi 75 m: od-

wierty 1-15) i 15 na osi W-E (długość osi 70 m: odwierty 23-16, 24-30). Obie osie przecinały 

się pod kątem 90° w miejscu wykonania odwiertu 9. 

 

oś S-N 

odwiert 1 

0-40 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

40-50 cm – warstwa 2 – szary, tłusty piasek gliniasty 

Na głębokości 50 cm blokada 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 2 

0-6 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

6-50 cm – warstwa 2 – brązowy piasek gliniasty ze spalenizną 

50-76 cm – warstwa 3 – żółta glina 
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76-118 cm – warstwa 4 – szaro-żółta glina ze spalenizną i polepą 

118-157 cm – calec? – szary ił 

157-170 cm – calec – żółty piasek gliniasty z kamieniami 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 3 

0-24 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

24-30 cm – warstwa 2 – szary piasek gliniasty 

30-74 cm – warstwa 3 – żółto-szary piasek gliniasty z polepą 

74-104 cm – calec – żółta glina 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 4 

0-25 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

25-57 cm – warstwa 2 – szaro-żółty piasek gliniasty 

57-76 cm – calec – żółta glina 

76-100 cm – calec – żółta glina z kamieniami 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 5 

0-22 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

22-53 cm – warstwa 2 – szaro-żółty piasek gliniasty 

53-90 cm – calec – ciemnożółta glina 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 6 

0-16 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

16-36 cm – warstwa 2 – szaro-żółty piasek gliniasty 

36-72 cm – calec – ciemnożółta glina 

72-80 cm – calec – żółta glina z kredą 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 7 

0-17 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 
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17-40 cm – warstwa 2 – szaro-żółty piasek gliniasty 

40-64 cm – calec – jasnożółto-kremowy piasek 

64-70 cm – calec – ciemnożółta glina 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 8 

0-19 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

19-50 cm – warstwa 2 – szaro-żółty piasek gliniasty 

Na głębokości 50 cm blokada 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 9 (na przecięciu osi) 

0-17 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

17-74 cm – warstwa 2 – szaro-żółty piasek gliniasty z węglami 

74-100 cm – calec – jasnożółto-kremowy piasek 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 10  

0-17 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

17-50 cm – warstwa 2 – szarożółty piasek gliniasty 

50-78 cm – calec – pomarańczowa glina 

78-96 cm – calec – żółta glina 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 11 

0-12 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

12-60 cm – warstwa 2 – szarożółty piasek gliniasty 

60-68 cm – warstwa 3 – żółty piasek gliniasty 

68-104 cm – warstwa 4 – ciemnoszary piasek gliniasty 

104-130 cm – calec – żółta glina 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 12 

0-56 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 
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56-156 cm – warstwa 2 – szarożółty piasek gliniasty 

156-180 cm – calec – jasnożółto-kremowy piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 13 

0-5 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

5-176 cm – warstwa 2 – żółta glina 

176-225 cm – warstwa 3 – szara glina 

225-246 cm – warstwa 4 – szaro-żółty piasek gliniasty 

246-260 cm – calec – żółta glina z kredą 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 14 

0-22 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

22-56 cm – warstwa 2 – szarożółta glina 

56-120 cm – żółta glina 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 15 

0-8 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

8-23 cm – warstwa 2 – brązowy piasek gliniasty 

23-43 cm – warstwa 3 – szaro-żółty piasek gliniasty 

43-72 cm – warstwa 4 – ciemnoszary piasek gliniasty z węglami 

72-78 cm – warstwa 4 – żółty piasek gliniasty z węglami 

78-100 cm – calec – żółta glina 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

oś W-E 

odwiert 23 

0-10 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

10-24 cm – warstwa 2 – szaro-żółty piasek gliniasty 

24-50 cm – calec – pomarańczowa glina 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 
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odwiert 22 

0-26 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

26-57 cm – warstwa 2 – szaro-żółta glina z węglami 

57-80 cm – calec – jasnokremowo-żółta glina 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 21 

0-26 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

26-63 cm – warstwa 2 – szaro-żółty piasek gliniasty 

63-100 cm – calec – żółta glina 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 20 

0-10 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

10-140 cm – warstwa 2 – żółty piasek gliniasty 

140-158 cm – warstwa 3 – szara glina z węglami 

158-220 cm – calec – żółta glina 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 19 

0-12 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

12-37 cm – warstwa 2 – szarożółty piasek gliniasty 

37-110 cm – calec – żółta glina 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 18 

0-16 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

16-50 cm – warstwa 2 – szarożółty piasek gliniasty 

50-80 cm – calec – pomarańczowa glina 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 17 

0-19 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

19-58 cm – warstwa 2 – szarożółty piasek gliniasty 
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58-74 cm – calec – jasnożółto-kremowy piasek 

74-100 cm – calec – pomarańczowa glina 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 16 

0-18 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

18-59 cm – warstwa 2 – szarożółty piasek gliniasty 

59-85 cm – calec – jasnożółto-kremowy piasek 

85-100 cm – calec – żółta glina 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 9 (na przecięciu osi) 

0-17 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

17-74 cm – warstwa 2 – szaro-żółty piasek gliniasty z węglami 

74-100 cm – calec – jasnożółto-kremowy piasek 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 24 

0-12 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

12-39 cm – warstwa 2 – szaro-żółty piasek gliniasty 

39-80 cm – calec – jasnożółto-kremowy piasek 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 25 

0-6 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

6-84 cm – warstwa 2 – szary piasek gliniasty z polepa (obiekt?) 

84-106 cm – calec – żółta glina 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 26 

0-8 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

8-44 cm – warstwa 2 – szaro-żółty piasek gliniasty 

44-100 cm – calec – jasnożółta glina 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 
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odwiert 27 

0-10 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

10-46 cm – warstwa 2 – szaro-żółty piasek gliniasty 

46-76 cm – warstwa 3 – żółta glina 

76-123 cm – warstwa 4 – żółto-szary piasek gliniasty 

123-140 cm – calec – jasnożółto-kremowy piasek 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 28 

0-6 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

6-48 cm – warstwa 2 – ciemnoszary piasek gliniasty z węglami 

48-94 cm – warstwa 3 – żółta glina 

94-120 cm – warstwa 4 – szaro-żółta glina 

120-146 cm – warstwa 5 – żółty piasek gliniasty 

146-170 cm – calec – pomarańczowa glina 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 29 

0-10 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

10-34 cm – warstwa 2 – szaro-brunatny piasek gliniasty 

34-90 cm – warstwa 3 – żółto-szary piasek gliniasty 

90-110 cm – warstwa 4 – żółty piasek gliniasty 

Na głębokości 110 cm blokada 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 30 

0-6 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

6-50 cm – warstwa 2 – szaro-brunatny piasek gliniasty 

50-70 cm – warstwa 3 – żółty piasek gliniasty 

70-73 cm – warstwa 4 – kreda 

73-80 cm – calec – żółta glina 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 
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3.2. Wykop I 

Wykop sondażowy o wymiarach 4 x 1 m, zorientowany na osi W-E usytuowano we 

wschodniej części stanowiska na wewnętrznym skłonie wału. W wykopie zarejestrowano 

następujący układ nawarstwień (ryc. 7-8): 

 

Warstwa 1 - humus 

Ciemnoszary piasek gliniasty. Warstwa zajmowała całą powierzchnię wykopu. Warstwa opa-

dał w kierunku W zgodnie ze skonem wału. Poniżej zalegała warstwa 2. Miąższość humusu 

dochodziła do 10-15 cm. 

Funkcja: humus 

Zawartość: brak źródeł ruchomych 

Chronologia: okres współczesny. 

 

Warstwa 2 

Żółto-szary piasek gliniasty z nielicznymi kamieniami. Warstwę zarejestrowano bezpośrednio 

pod warstwą 1 na całej powierzchni wykopu. Warstwa opadał w kierunku W zgodnie ze sko-

nem wału. Warstwa zalegała na warstwie 3 i calcu. Granice z warstwami sąsiednimi dobrze 

czytelne. Miąższość warstwy dochodziła do 50 cm. 

Funkcja: nieokreślona 

Zawartość: 14 fragmentów ceramiki wczesnośredniowiecznej i fragment cegły (nr inw. 

BRZ/2017/1/M) 

Chronologia: nieokreślona 

 

Warstwa 3 

Ciemnoszary piasek gliniasty ze spalenizną i węglami drzewnymi. W spągu, bezpośrednio na 

calcu od strony wału liczne kamienie. Warstwę zarejestrowano bezpośrednio pod warstwą 2 

w części W wykopu. Przebieg warstwy nieckowaty. Warstwa zalegała na calcu. Granice z 

warstwami sąsiednimi dobrze czytelne. Miąższość warstwy dochodziła do 45 cm. Przy profilu 

N wyróżniono lokalnie mniejszą jednostkę/przebarwienie – warstwa 3a – szary piasek glinia-

sty. 

Funkcja: obiekt ? 

Zawartość: 109 fragmentów ceramiki wczesnośredniowiecznej i fragment polepy (nr inw. 

BRZ/2017/2/M) 

Chronologia: wczesne średniowiecze (IX w.) 
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Warstwa 4 

Żółta miejscami żółto-szara glina, plamista. Warstwa zalegała pod warstwami 2 i 3 na całej 

powierzchni wykopu. Granice z warstwami sąsiednimi wyraźne. Strop warstwy opadał gwał-

townie w kierunku W. 

Funkcja: calec 

 

4. Ocena wartości naukowej stanowiska i wnioski konserwatorskie 

Badania sondażowo-wierceniowe przeprowadzone w 2017 roku wykazały, że na sta-

nowisku w rozpoznanych miejscach zalegają nawarstwienia kulturowe o niewielkiej miąższo-

ści. 

W wykopie zarejestrowano nieskomplikowany układ nawarstwień, w których odkryto 

dość liczny materiał zabytkowy – 123 fragmenty ceramiki wczesnośredniowiecznej. W opar-

ciu o analizę stratygrafii wskazać można tylko jedną fazę użytkowania tego miejsca we wcze-

snym średniowieczu. Przypadła ona na 2. połowy VIII-IX. Na taką chronologię wskazują ze-

społy ceramiki zawierające wyłącznie fragmenty naczyń częściowo obtaczanych rodzin form 

C i D w klasyfikacji W. Łosińskiego i R. Rogosza (1986). Biorąc pod uwagę niewielką prze-

wagę naczyń rodziny form typów D być może chronologię tą zawęzić można do 2 połowy IX 

w.  Na ten czas przypadła budowa umocnień oraz użytkowanie obiektu (warstwa 3). 
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6. Ryciny 

 

 

 

 

 

Ryc. 1. Brzeźniak, stan. 1. Lokalizacja stanowiska (opr. A. Janowski) 
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Ryc. 2. Brzeźniak, stan. 1. Wizualizacja stanowiska w oparciu o wyniki skaningu laserowego 

LiDAR (opr. G. Kiarszys) 
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Ryc. 3. Brzeźniak, stan. 1. Widok od zachodu (fot. A. Janowski) 

 

 

 

 

 

Ryc. 4. Brzeźniak, stan. 1. Widok od południowego-wschodu (fot. A. Janowski) 

 

 

 

 

Ryc. 5. Brzeźniak, stan. 1. Widok od wschodu (fot. A. Janowski) 
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Ryc. 6. Brzeźniak, stan. 1. Lokalizacja odwiertów i wykopu na planie stanowiska (opr. A. 

Janowski) 
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Ryc. 7. Brzeźniak, stan. 1. Wykop 1 - rzut dna - spąg w-wy 3 (fot. A. Janowski) 

 

Ryc. 8. Brzeźniak, stan. 1. Profil północny wykopu 1 (fot. A. Janowski) 
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7. Inwentarze 

Inwentarz zabytków masowych 

Nr inw. Wykop Js Ceramika wś Polepa Kości Inne Data  

BRZ/2017/1/M 1 2 9     1 cegła 29.05.2017 

BRZ/2017/2/M 1 3 82     1 polepa 29.05.2017 

BRZ/2017/1/M 1 2 5       30.05.2017 

BRZ/2017/2/M 1 3 27       30.05.2017 

      123         

 

 

Inwentarz próbek 

Nr inw. Wykop Js Rodzaj próby Data  Uwagi 

BRZ/2017/1/P 1 3 c14 29.05.2017   

 

 

Inwentarz dokumentacji rysunkowej 

Nr inw. Wykop/ odwiert Treść skala  Data Wykonawca 

BRZ/2017/1/R   profile odwiertów - oś S-N 1:20 23.05.2017 A. Janowski 

BRZ/2017/2/R   profile odwiertów - oś W-E 1:20 23.05.2017 A. Janowski 

BRZ/2017/3/R 1 rzut dna - spąg w-wy 3 1:20 30.05.2017 A. Janowski 

BRZ/2017/4/R 1 profile 1:20 30.05.2017 A. Janowski 

 

 

Inwentarz dokumentacji fotograficznej 

Nr inw. Wykop Treść Ujęcie Data Wykonawca 

BRZ/2017/1/F 1 rzut dna - spąg w-wy 3 N 30.05.2017 A. Janowski 

BRZ/2017/2/F 1 profil E W 30.05.2017 A. Janowski 

BRZ/2017/3/F 1 profil W E 30.05.2017 A. Janowski 

BRZ/2017/4/F 1 profil S N 30.05.2017 A. Janowski 

BRZ/2017/5/F 1 profil N S 30.05.2017 A. Janowski 

 


